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ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪زہزی ،ح٤یس٣ ،ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪زہزی ،ح٤یس بً ٩بساٟزح٤ا٣ ،٪ح٤س ب٩
نٌ٤ا ،٪حرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظیر

اَٗ ٪ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َس٨َ ٌِ ٔ٤ا ُظ ٔ ٩ِ ٣اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔي ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٩ِ ًَ ٪ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظیر ٕأَ َّ ٪أَبَا ُظ َ َ ٧ح َُ ٠ط ُ ََُل ّ٣ا
َارزُ ِز ُظ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٤ُ ٔ ٟح َّٕ ٤س
َٓأتََي أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ش ُِظض ٔ ُس ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَل ُ ََّ ١و َٔ ٟس َ َ َ ٧ح َِٗ َ ٠ا َ َ ٢ا َٗا َِ ٓ ٢
ہبیتق نب دیعس ،ایفسؿ ،زرہی ،دیمح ،دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،زرہی ،دیمح نب دبعارلنمح  ،دمحم نب امعنؿ ،رضحت امعنؿ نب ریشب ےس
رفاتیےہہکاؿےک فادلےنہیطعافرششخبےساؿوکاکیالغؾانعتئایرھپرضحتامعنؿنبریشبےکفادلامدجدختموبنی
یلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہےئ اہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاےنپہیطعافرششخبرپوگاہانبںیئآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای ای مت ےن ڑلوکں وک ہیطع دای ےہ؟ اوہنں ےن  واب دای ںیہن  .انچہچن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سپ اس
ہیطعوکفاسپےل گوافر فنصم ےکاسدحثی ےکدفااتسذںیہاسفہج ےس اسدحثی ںیمایبؿرکےتںیہ ہک اافلظرافیدمحم ےک
ںیہرضحتہبیتق(رافی)ےکںیہنںیہ۔
رافی  :ہبیتق نبدیعس  ،ایفسؿ ،زرہی ،دیمح ،دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،زرہی ،دیمح نب دبعارل ،نؿ ،دمحم نبامعنؿ ،رضحت امعنؿ نب
ریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہیطعافرششخبےسقلعتمااحدثیابمرہک
امعنؿنبریشبیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک ،اب ٩طہاب ،ح٤یس بً ٩بساٟزح٤ا٣ ،٪ح٤س ب ٩نٌ٤ا،٪
حرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظیر

َ
اب ًَ ِ٩
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٣َ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
ُح َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪یُ َح ِّسثَأ٧طٔ ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظیر ٔأَ َّ ٪أَبَا ُظ أَتَي بٔطٔ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
ا ٪لٔي َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَل ُ ََّ ١و َٔ ٟس َ َ َ ٧ح َِ ٠ت ُط َٗا َ َ ٢ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔي َ َ ٧ح ِ ُ ٠ابِىٔي ُ ََُل ّ٣ا ل َ َ
َار ٔج ٌِطُ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٓ ٥َ ٠
دمحمنبہملس،احرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،دمحمنبامعنؿ،رضحتامعنؿنبریشبےسرفاتی
ےہہکاؿےکفادلامدجاؿوک اکیدؿروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمادقسںیمےل ےئگافراوہنں ےنرعض ای
ہک ںیم ےن اانپ الغؾ اس ڑلےک وک وطبر ہیطع ےک دای ےہ؟ (ای رصػ مت ےن اس اکی یہ ڑلےک وک ہیطع ںیم الغؾ دای ےہ؟) اس ےن
رعض ای ںیہن(ابیقامتؾ ڑلوکں وک ںیم ےن ھچک ںیہندای)اس رپآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ مت اےنپ اسہیطع وکفاسپ
ےلگو۔
رافی  :دمحمنبہملس،احرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انباہشب،دیمحنبدبعارل ،نؿ،دمحمنبامعنؿ،رضحتامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہیطعافرششخبےسقلعتمااحدثیابمرہک
امعنؿنبریشبیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 3

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ہاط ،٥وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠اوزاعي ،زہزی ،ح٤یس بً ٩بساٟزح٤ا٣ ،٪ح٤س ب ٩نٌ٤ا ،٪حرضت نٌ٤ا ٪ب٩
بظیر

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩صا ٔط َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َو ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٩ِ ًَ ٪ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظیر ٕأَ َّ ٪أَبَا ُظ َب ٔظی َر بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َجا َئ بٔابِٔ٨طٔ ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ٘ َٓ ٪ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إنِّٔي
َار ٔج ٌِ ُط
ا ٪لٔي َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَل ُ َّ ١بََ ٔ ٨
یک َ َ ٧ح َِٗ َ ٠ا َ َ ٢ا َٗا َِ ٓ ٢
َ َ ٧ح ِ ُ ٠ابِىٔي َص َذا ُ ََُل ّ٣ا ل َ َ

دمحم نب اہمش ،ف دی نب  ملس ،افزایع ،زرہی ،دیمح نب دبعارلنمح  ،دمحم نب امعنؿ ،رضحت امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک

فادلامدج ریشب نبدعسرضحتامعنؿ وکدختموبنی یلص اہللہیلعفآہلفملس ںیم ےلرک احرضوہےئ افر رعض ای ای روسؽاہلل!ںیم
ےناےنپاسےٹیبوکاکیالغؾہیطعرکدایےہ۔اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتےنایاےنپدفرسےوٹیبںوکیھبھچک
(الغ ؾ)دایےہ؟اوہنںےنرعضایںیہن۔اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرھپمتاسوکفاسپےلگو۔(ینعیارگششخب
بج
ش
رکانےہوتبسوک شرکف)۔
رافی  :دمحمنباہمش،ف دینب ملس،افزایع،زرہی،دیمحنبدبعارل ،نؿ،دمحمنبامعنؿ،رضحتامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہیطعافرششخبےسقلعتمااحدثیابمرہک
امعنؿنبریشبیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 4

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ٪ب ٩سٌیس ،وٟیس ،اوزاعي ،زہزی٣ ،ح٤س ب ٩نٌ٤ا ،٪ح٤یس بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت بظیر ب ٩سٌس

ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س بِ َ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪و ُح َِ ٤ی َس بِ َِ ًَ ٩بسٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَا ُظ ًَ َِ ٩ب ٔظیر ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس أَُ َّ ٧ط َجا َئ إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظیر ٕ َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔي َ َ ٧ح ِ ُ ٠ابِىٔي

َارزُ ِز ُظ
َص َذا ُ ََُل ّ٣ا َٓإ ٔ َِ ٪رأَیِ َ أَ ِ ٪تُ َِٔ ٔ٨ذ ُظ أَ ِنٔ َِذتُطُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَل ُ َّ ١بََ ٔ ٨
یک َ َ ٧ح َِ ٠ت ُط َٗا َ َ ٢ا َٗا َِ ٓ ٢

رمعف نب امثعؿ نب دیعس ،ف دی ،افزایع ،زرہی ،دمحم نب امعنؿ ،دیمح نب دبعارلنمح  ،رضحت ریشب نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک فہ اکی
رفزروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمادقسںیمرضحتامعنؿنبریشبوکےلرکاحرضوہےئافررعضایہکںیم ےن
اےنپاسےٹیبوکاکیالغؾششخبرکدایےہارگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسمکحرفامںیئوتںیماےنپاسہیطعوکابیقروھکں؟آپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای مت ےن اےنپامتؾ وٹیبں وک ہیطع ای ےہ؟ اس ےن اہک ںیہن۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت مت
اسالغؾوکاسےسفاسپےلگو(ینعیسجوکمتےنششخبایےہمتفہششخبفاسپےلگو)
رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعس،ف دی،افزایع،زرہی،دمحمنبامعنؿ،دیمحنبدبعارل ،نؿ،رضحتریشبنبدعس
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہیطعافرششخبےسقلعتمااحدثیابمرہک
امعنؿنبریشبیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 5

راوی  :اح٤س ب ٩رحب ،ابو ٌ٣اویہ ،ہظا ،٦حرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظیر

رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظیر ٕأَ َّ ٪أَبَا ُظ َ َ ٧ح َُ ٠ط ِ ُ ٧ح َّل َٓ َ٘ا َِ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ َ ٩
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
ََک َظ
ک َُ ٟط ٓ َ ٔ
َک ذََ ٔ ٟ
َُ ٟط أ ُ ُُّ ٣ط أَ ِطض ٔ ِس أ ٨َّ ٟي َّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسًَ ٥َ ٠ل َي َ٣ا َ َ ٧ح ِ َ ٠ابِىٔي َٓأتَي أ ٨َّ ٟي َّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ش ِظ َض َس َٟطُ

ادمح نب رحب ،اوب اعمفہی ،اشہؾ ،رضحتامعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک فادل ےن اؿ وک ھچک ہیطع ےک وطر رپانعتئ ای۔
اس رپ رضحتامعنؿ نب ریشب ےکفادل ےس اہک ہک مت ےن ریمے ےٹیب وک  و ھچک دای ےہ مت اس رپ روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وک
وگاہ انب گو۔ انچہچن فہ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابت اک
کذرکہایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرپوگاہنباجےنوکرکمفہایخؽرفامای(ویکہکنہیقحیفلترپوگاہوہاناھت)۔
رافی  :ادمحنبرحب،اوباعمفہی،اشہؾ،رضحتامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہیطعافرششخبےسقلعتمااحدثیابمرہک
امعنؿنبریشبیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 6

راوی ٣ :ح٤س ب٤ٌ٣ ٩ز ،ابو ًا٣ز،طٌبہ ،سٌس شٌىي ابزاہی ،٥رعوہ ،حرضت بظیر

رع َو َة ًَ َِ ٩ب ٔظیر ٕأَُ َّ ٧ط
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩س ٌِ ٕس َش ٌِىٔي ابِ َ ٩إٔبِ َزاص َٔیِ ُ ٩ِ ًَ ٥
َ َ ٧ح َ ١ابِ َ٨طُ ُ ََُل ّ٣ا َٓأتََي أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َرا َز أَ ِ ٪ش ُِظض ٔ َس أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَل ُ ََّ ١و َٔ ٟس َ
َارزُ ِز ُظ
َ َ ٧ح َِ ٠ت ُط ِٔ ٣ث َ ١ذَا َٗا َ َ ٢ا َٗا َِ ٓ ٢
دمحم نب رمعم ،اوب اعرم،ہبعش ،دعس ینعی اربامیہ ،رعفہ ،رضحت ریشب ےس رفاتی ےہہک اوہنں ےن اےنپ ڑلےک وک اکی الغؾششخب ںیم
انعتئایرھپروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمفہاسارادہےساحرضوہےئہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
وک (اس رپ) وگاہ انبںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای مت ےن امتؾ ڑلوکں وک ایس رطہقی ےس اطع ای ےہ؟ اوہنں ےن اہک ہک
ںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسپاسوکردرکےل(ینعیمتاسوکفہالغؾہندف)
رافی  :دمحمنبرمعم،اوباعرم،ہبعش،دعسینعیاربامیہ،رعفہ،رضحتریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہیطعافرششخبےسقلعتمااحدثیابمرہک

امعنؿنبریشبیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 7

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥حباً ،٪بساهَّلل ،ہظا ٦ب ٩رعوہ ،حرضت اب ٩رعوہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ب ٔظی ّرا أَتَي أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حٔبَّا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َارزُ ِز ُظ
اِ ٔ ٧ ٪ح َّ ٠ة َٗا َ ٢أَ ًِ َل ِی َ ِٔل ٔ ِخ َوتٔطٔ َٗا َ َ ٢ا َٗا َِ ٓ ٢
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا ٔ َ ٧ي َّي اهَّللٔ َ َ ٧ح ِ ُ ٠اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ

دمحمنباحمت،ةحؿ،دبعاہلل،اشہؾنبرعفہ،رضحتانبرعفہاےنپفادلےسلقنرکےتںیہہکاکیرفزرضحتریشبدختموبنی
یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ںیم احرض وہےئ افر رعض ای اے اہللیک یبن(دمحم یلص اہللہیلع فآہلفملس)! ںیم ےنامعنؿ وک ھچک وطبرہیطع
ےک دای ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای مت ےن اس ےک اھبویئں (ینعی اےنپ دفرسے ڑلوکں) وک یھب ھچک دای ےہ؟ اس
ےنرعضایںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاسوکفاسپےلگو(ینعیششخبہنرکف)۔
رافی  :دمحمنباحمت،ةحؿ،دبعاہلل،اشہؾنبرعفہ،رضحتانبرعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہیطعافرششخبےسقلعتمااحدثیابمرہک
امعنؿنبریشبیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 8

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا٠٤ٟک ب ٩ابي طوارب ،یزیس ،اب ٩زریٍ،زاؤز،طٌيي ،حرضت نٌ٤ا٪

اٟظ َوار ٔٔب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزا ُو ُز ًَ َِّ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤ٟک بِ ٔ ٩أَبٔي َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ِ٩
َ
ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔٗ ٪ا َ ٢اَ ِ ٧ل ََٙ ٠بٔطٔ أَبُو ُظ َی ِحُ ٠ُ ٔ٤ط إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٢
ا٣َ ٩ِ ٣ٔ ٪الٔي ََ ٛذا
اط َض ِس أَنِّي َٗ ِس َ َ ٧ح ِ ُ ٠اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ

ا٪
َو ََ ٛذا َٗا َ ٢ل ُ َّ ١بََ ٔ ٨
یک َ َ ٧ح ِِ ٣ٔ َ ٠ث ََّ ١أ ٟذی َ َ ٧ح ِ َ ٠اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ

دمحمنب دبعاکلملنبایبوشارب،زیدی،انبزرعی،داؤد،یبعش،رضحتامعنؿ ےسرفاتیےہہکاؿےکفادلاؿوکوگدںیمےل رک
روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل ےئگ افر رعض ای آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اس رپ وگاہ رےیہ ہک ںیم ےن
امعنؿوکاےنپامؽےسوطبرششخب ےکالفںالفںزیچدیےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایمتےناےنپامتؾڑلوکںوکایس
دقمارںیماداایےہ(انتجرضحتامعنؿوکدایےہ)؟
رافی  :دمحمنبدبعاکلملنبایبوشارب،زیدی،انبزرعی،داؤد،یبعش،رضحتامعنؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہیطعافرششخبےسقلعتمااحدثیابمرہک
امعنؿنبریشبیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 9

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيً ،بساٟوہاب،زاؤزً ،ا٣ز ،حرضت نٌ٤ا٪

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزا ُو ُز ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪أَ َّ ٪أَبَا ُظ أَتَي بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟو َّص ٔ

َو َس َّ ٥َ ٠ش ُِظض ٔ ُس ًَل َي ِ ُ ٧ح َٕ َ ٧ ١ح َُ ٠ط إٔیَّا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَل ُ ََّ ١و َٔ ٟس َ َ َ ٧ح ِِ ٣ٔ َ ٠ث َ٣َ ١ا َ َ ٧ح َِ ٠تطُ َٗا َ َ ٢ا َٗا ََََ ٓ ٢ل أَ ِط َض ُس ًَل َي َط ِی ٕئ أََِ ٟی َص
ک فٔي ا ِٟب ٔ ِّر َس َو ّ
ائ َٗا َ ٢بَل َي َٗا ََََ ٓ ٢ل إٔذّا
ُس َ أَ ِ ٪یَُٜوُ ٧وا إَِٔ ٟی َ
َش ُ ُّ

دمحم نب ینثم ،دبعاگواہب،داؤد ،اعرم ،رضحت امعنؿ ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک فادل اؿ وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختم ںیم ےل رک ےئگ  اہک  و ھچک اوہنں ےن ششخب یک یھت اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وگاہ انبںیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایایمتےناےنپدفرسےڑلوکںوکایسدقمارںیمدایےہانتجہکاؿ(امعنؿ)وکدایےہ؟اوہنںےناہکہکںیہن۔
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم اس رپ وگاہ ںیہن اتنب (افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت امعنؿ ےک فادل ےس
رفامای) ای مت وک ہی ابت دنسپدیہ ںیہن ہک اہمترے اسھت بس ےک بس ڑلےک ااسحؿ اک اکی اسیجاعمہلم رک ں؟ اوہنں ےن  واب دای
ویکںںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمترھپاک ااکؾہنرکف۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاگواہب،داؤد،اعرم،رضحتامعنؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہیطعافرششخبےسقلعتمااحدثیابمرہک
امعنؿنبریشبیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 10

راوی ٣ :وسي بً ٩بساٟزح٤ا ،٪ابو اسا٣ہ ،ابو حبا،٪طٌيي ،حرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظیر انؼاری

َّاَّ ٩ِ ًَ ٪
اٟظ ٌِ ٔي ِّي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ُ ٪بِ ُ٩
وسي بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َحی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣
َب ٔظیر ٕاْلِ َ ِن َؼار ُّٔی أَ َّ ٪أ ُ َُّ ٣ط ابِ ََ ٨ة َر َوا َح َة َسأ َ َ ِ ٟأَبَا ُظ َب ٌِ َف ا ِِ ٤َ ٟوص َٔب ٔة ٔ٣َ ٩ِ ٣أٟطٔ ٔ ابَِ ٔ ٨ضا َٓا َِ ٟت َوی ب ٔ َضا َس َّ ٨ة ث ُ َّ ٥بَ َسا َُ ٟط ٓ ََوصَ َب َضا

َُ ٟط َٓ َ٘ا َ َ ِ ٟا أَ ِرضَي َحًَّي ُت ِظض ٔ َس َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ ٔ َّ ٪أَُ َّ٦ص َذا ابِ ََ ٨ة َر َوا َح َة َٗا َت َِ ٠تىٔي
َک َوَْ ٟس س َٔوی َص َذا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
ًَل َي َّأ ٟذی َو َص ِب ُ َُ ٟط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا َب ٔظیرُ أََ ٟ

ک َص َذا َٗا َ  ٢اَ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َٓک ُ ُُّ ٠ض َِ ٥وصَ ِب َ َُ ٟض ِِ ٣ٔ ٥ث ََّ ١أ ٟذی َو َص ِب َ ٔ ابَِ ٔ ٨
ٓ َََل ُت ِظض ٔ ِسنٔي إٔذّا َٓإٔنِّي َ ا أَ ِط َض ُس ًَل َي َج ِورٕ
ومیس نب دبعارلنمح  ،اوب ااسہم ،اوب ةحؿ،یبعش ،رضحت امعنؿ نب ریشب ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امعنؿ یک فادلہ  و ہک
رفاہحیکیٹیبںیھتےنرضحتامعنؿےکفادلےسرعضایہکمتاےنپامؽںیمےساؿےکڑلےکامعنؿوکھچکدےدفنکیلرضحت
امعنؿےکفادلےناسہلئسموکاکیاسؽکتاوتلاءںیمڈاےلراھک۔رھپوخدیہاؿےکدؽںیمایخؽوہاوتاوہنںےنششخبیکزیچ
رضحتامعنؿوکدےدی۔رضحتامعنؿیکفادلہےنرعضایںیمںیہنامیتنسجفتقکتمتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
وک اس ابت رپ وگاہ ہن انب گو وت رضحت امعنؿ ےک فادل ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہ رک رعض ای ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملساسڑلےکیکفادلہ ینعیرفاہحیکڑلیکھجمےسڑگھجارک ریہےہاس رپ و ںیم ےناس(ڑلےک)وک
ششخب ای ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ریشب! ای اہمترا اس ےک العفہ افر ڑلاک یھب ےہ؟ اوہنں ےن رعض ای
اہں۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای مت ےن اؿ بس وک یھب ایس رطہقی ےس ہیطع ای ےہ سج رطہقی ےس اےنپ اس
ڑلےکوکہیطعایےہ؟ا وہنںےن وابدایںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہینسرکاراشدرفامایک بتمتھجموکاسہلئسمںیم
وگاہہنانبویکہکنںیمیسکملظرپوگاہںیہناتنبوہں۔
رافی  :ومیسنبدبعارل ،نؿ،اوبااسہم،اوبةحؿ،یبعش،رضحتامعنؿنبریشبااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہیطعافرششخبےسقلعتمااحدثیابمرہک
امعنؿنبریشبیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 11

راوی  :ابو زاؤز ،شٌلي ،ابو حبا،٪طٌيي ،حرضت نٌ٤ا٪

َّاَّ ٩ِ ًَ ٪
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔٗ ٪ا ََ ٢سأ َ َ ِ ٟأُم ِّي أَبٔي َب ٌِ َف ا ِِ ٤َ ٟوص َٔبةٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َش ٌِل َي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو َحی َ
ٓ ََو َص َب َضا لٔي َٓ َ٘ا َ َ ِ ٟا أَ ِرضَي َحًَّي أ ُ ِطض ٔ َس َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٓ ٢أ َ َخ َذ أَبٔي ب ٔ َیسٔی َوأََ٧ا ُ ََُل َْٓ ٦أتََي َر ُسو َ ٢اهَّللٔ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ ٔ َّ ٪أَُ َّ٦ص َذا ابِ ََ ٨ة َر َوا َح َة كَََ ٠ب ِ ٔ٣ىِّي َب ٌِ َف ا ِِ ٤َ ٟوص َٔب ٔة َو َٗ ِس أَ ًِ َح َب َضا أَ ِ ٪أ ُ ِطض ٔ َس َ

َک ابِ َُْ ٩یِرُ َص َذا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َََ ٓ ٢و َص ِب َ َُ ٟط ِٔ ٣ث َ٣َ ١ا َو َص ِب َ َ ٔ ٟض َذا َٗا َ َ ٢ا َٗا ََََ ٓ ٢ل ُت ِظض ٔ ِسنٔي إٔذّا
ک َٗا َ ٢یَا َب ٔظیرُ أََ ٟ
ًَل َي ذََ ٔ ٟ
َٓإٔنِّي َ ا أَ ِط َض ُس ًَل َي َج ِورٕ

اوب داؤد ،یلعی ،اوب ةحؿ،یبعش ،رضحتامعنؿ ےس رفاتی ےہہک ریمیفادلہ مرتحہم ےن ریمےفادل امدج ےس ریمے ےیل ھچکہیطع
افرششخبےکوطررپاماگن۔اسےنہبہایافرھجموکھچکدانیہااہ۔اسفتقریمیفادلہےناہکہکںیماسفتقکترایضںیہنوہں
یگ ہک سج فتق کت اس رپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وگاہ ہن نباجںیئ۔ اس رپ رضحتامعنؿ لقنرکےت ںیہ ہک ریمے
فادلےنریمےاہھتڑکپرکھجموکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسالمایافراؿدونںںیمڑلاک(ینعیمکرمع)اھتافرآرکرعضای
ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسڑلےکیکفادلہرفہحیکڑلیکھچکہبہافرششخبےکوطررپامگنریہےہافراسیکوخیشافر
راضدنمیاسںیمےہہکریمےششخبرکےنرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوگاہنباجںیئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
اےریشب!ایاہمترااسےکالعفہوکیئڑلاکںیہنےہ؟(ینعیایرصػاہمترااکییہڑلاکےہ)رضحتریشبےنرعضای اہں!ےہ۔
اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےریشب!ایمتےناسوکیھبایسرطہقیےسہیطعدایےہایںیہن؟اوہنںےنرعضای
ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ اک ا ےہ وت متاس ہلسلس ںیم ریمی وگایہ ہن گو۔ اس ےیل ہک ںیم ملظیک ابت رپ وگاہ
ںیہناتنبوہں۔
رافی  :اوبداؤد،یلعی،اوبةحؿ،یبعش،رضحتامعنؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہیطعافرششخبےسقلعتمااحدثیابمرہک
امعنؿنبریشبیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 12

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی٣ ،٪ح٤س بً ٩بیس ،اس٤اًی ،١حرضت ًا ٣ز

ًَ ٩ِ ًَ ١ا ٔ٣ز ٕ َٗا َ ٢أ ُ ِخب ٔ ِر ُت أَ ََّ ٪ب ٔظی َر بِ ََ ٩س ٌِ ٕس
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

أَتَي َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ ٔ َّ ٪ا َِ ٣زأَت ٔي ًَ َِ ٤ز َة ب ٔ َِ َ ٨ر َوا َح َة أَ ََ ٣ز ِتىٔي أَ ِ ٪أَ َت َؼ َّس ًََ ٚل َي ابَِ ٔ ٨ضا
و ٪س َٔوا ُظ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ٢
ک َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َِ َٟ ١
ا ٪بٔ َؼ َس َٗ ٕة َوأَ ََ ٣ز ِتىٔي أَ ِ ٪أ ُ ِطض ٔ َس َ ًَل َي ذََ ٔ ٟ
ک بََ ُ٨
نُ ٌِ ََ ٤
َٓأ َ ًِ َل ِی َت ُض ِِ ٣ٔ ٥ث َ٣َ ١ا أَ ًِ َل ِی َ َ ٔ ٟض َذا َٗا َ  ٢اَ َٗا ََََ ٓ ٢ل ُت ِظض ٔ ِسنٔي ًَل َي َج ِورٕ
ادمح نب امیلسؿ ،دمحم نبدیبع ،اامس لیع ،رضحت اع رم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ریشب نب دعس روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض رکےن ےگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی اہیلہ رمعہ انیم رفہح یک ڑلیک یتہک ےہ ہک مت
ریمےڑلےکامعنؿےکےیلھچکدصہق(ینعیششخب)رکدف افرفہیتہکںیہمتاسدےیئوہےئرپروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس

وکوگاہانبگو۔انچہچنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتریشبےسدرایتفرفامایایاہمترےافریھبڑلےکںیہ؟اوہنںےنرعض
ای اہںریمےافرڑلےکیھبںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایمتےناؿوکیھبایسدقمارںیمششخبیکےہ؟اوہنں
ےنرعضایںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاسہلسلسںیمھجموکوگاہہنانباسملظرپ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،دمحمنبدیبع،اامسلیع،رضحتاعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہیطعافرششخبےسقلعتمااحدثیابمرہک
امعنؿنبریشبیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 13

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪ابو نٌی ،٥زَکیاً ،ا٣ز ،حرضت ًبساهَّلل بً ٩تبہ ب٣ ٩شٌوز

َکیَّا ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُُ ٩ت ِ َب َة بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
َکیَّا ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة بِ ٔ٩
ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا حٔبَّا َُٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٩ز َ ٔ
َِ ٣ش ٌُوز ٕأَ ََّ ٪ر ُج َّل َجا َئ إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س أَتَي أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔي َت َؼ َّس ِٗ ُ
ًَل َي ابِىٔي بٔ َؼ َس َٗ ٕة ٓ ِ
ک َوَْ ٟس َُیِرُ ُظ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَ ًِ َل ِی َت ُض ِ٤َ َٛ ٥ا أَ ًِ َل ِی َت ُط َٗا َ َ ٢ا َٗا َ ٢أَ ِط َض ُس ًَل َي َج ِورٕ
َاط َض ِس َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ َٟ ١

ادمح نب امیلسؿ ،اوب میعن ،زرکای ،اعرم ،رضحت دبعاہلل نب ہبتع نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسںیماحرضوہاافردمحم وہکفنصمےکااتسذںیہاؿیکرفاتیںیماجءاکظفلںیہنےہہکلبظفلآیتذموکرےہافرینعمدفونں
ےک اکی یہ ںیہ افراس صخش ےن آرک رعض ای ںیم ےن دای ےہ اےنپ ڑلےک وک آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس وگاہ رںیہ۔ اس رپ آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے ای افر افالد یھب ےہ؟ اوہنں ےن رعض ای اہں ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
رفامایایمتےناسوکیھبایسرطہقیےسششخبیکےہایںیہن؟اوہنںےنرعضایںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایھجم
وکمتایملظرپوگاہانبےتوہ؟
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،اوبمیعن،زرکای،اعرم،رضحتدبعاہللنبہبتعنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہیطعافرششخبےسقلعتمااحدثیابمرہک
امعنؿنبریشبیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 14

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیس ،یحٌيٓ ،رط٣ ،ش ٥٠ب ٩ػبیح ،حرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظیر

ا ٪بِ ََ ٩ب ٔظیر ٕ َش ُ٘و ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩ی ِحٌَي ًَ ِِٔ ٓ ٩رطٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُُ ٩ػب َ ِی ٕح َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
َک َوَْ ٟس َُیِرُ ُظ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥و َػ َّ
ٕ ب ٔ َی ٔسظ ٔب ٔ َِّٔ ٜطٔ
َذ َص َب بٔي أَبٔي إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ش ُِظض ٔ ُس ُظ ًَل َي َط ِی ٕئ أَ ًِ َلأ٧یطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أََ ٟ

أَ ِج ََ َٛ ٍَ ٤ذا أَ َ ا َس َّویِ َ بَ ِی َُ ٨ض ِ٥

دیبعاہللنبدیعس،ییحی،رطف ،ملسنبحیبص،رضحتامعنؿنبریشبےسرفاتیےہہکھجموکریمےفادلرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل ےئگ  اہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس رپ وگاہ انب ںیل  و ہک ھجم وک دای اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایایاسےکالعفہاہمترےوکیئافرڑلاکیھبےہ؟اسےنرعضای اہں!ےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اہھتےسااشرہرکےتوہےئرفامایامتؾڑلوکںوکرباربرانھکہاےیہ۔(اکیڑلےکوکدانیافردفرسےوکہندانیملظےہ)۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،رطف ،ملسنبحیبص،رضحتامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہیطعافرششخبےسقلعتمااحدثیابمرہک
امعنؿنبریشبیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 15

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥حباً ،٪بساهَّللٓ ،رط٣ ،ش ٥٠ب ٩ػبیح ،حرضت نٌ٤ا ٪ب ٩بظیر

اَ ٪ش ُ٘و ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا حٔبَّا َُٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِِٔ ٓ ٩رطٕ ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ُٔ ٩ػب َ ِی ٕح َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
و ٪س َٔوا ُظ َٗا َ٢
یضا َٓ َ٘ا ََ ٢ص َِ َٟ ١
ک بََ ُ٨
َوص َُو َی ِد ُل ُب اَ ِ ٧ل ََٙ ٠بٔي أَبٔي إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ش ُِظض ٔ ُس ُظ ًَل َي ًَ ٔل َّی ٕة أَ ًِ َلاَ ٔ ٧
َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢سوِّ بَ ِی َُ ٨ض ِ٥

دمحمنباحمت،ةحؿ،دبعاہلل ،رطف ،ملسنب حیبص،رضحتامعنؿنبریشبےسرفاتیےہ افرفہہبطخدے رےہےھت اوہنںےنلقن
رفامایہکریمےفادلاصبحھجموکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمادقسںیمےلےئگ اہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس وک اےنپ ہیطع رپ ( و ہک اوہنں ےن ھجم وک دای اھت) اس رپ وگاہ انبےئ افر فہ ہیطع ریمے فادل ےن ھجم وک دای اھت افر ھجم رپ ریما
ابپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وگاہ انبان ہااتہ اھت۔ انچہچن آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن ریمے فادل ےس رفامای ای اہمترے افر
ےٹیبیھبںیہ؟فادلےناہک اہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتبسےکاسھترباربیافرااصنػاکاعمہلمرکف۔
رافی  :دمحمنباحمت،ةحؿ،دبعاہلل،رطف ،ملسنبحیبص،رضحتامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہیطعافرششخبےسقلعتمااحدثیابمرہک
امعنؿنبریشبیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 16

راوی  :شٌ٘وب ب ٩سٔیا ،٪س٠امی ٪ب ٩رحب ،ح٤از ب ٩زیس،جابز بٔ٣ ٩ـ ١ب٣ ٩ہ٠ب ،حرضت جابز ب٣ ٩ـٔ١

رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ َِ ٩حا ٔج ٔب بِ ٔ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ٔ ١بِ ٔ٩
وب بِ ُُ ٩سٔ َِی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ا ٪بِ ََ ٩ب ٔظیر ٕ َی ِد ُل ُب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ًِ ٔسُٟوا بَی ِ َن
ا َِ ٤ُ ٟض َّٔ ٠ب ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ

أَبِ َ٨ائٔ ٥ِ ُٜا ًِ ٔسُٟوا بَی ِ َن أَبِ َ٨ائٔ٥ِ ُٜ

وقعیبنبایفسؿ،امیلسؿنبرحب، ،ندنبزدی،اجربنبلضفمنببلہم،رضحتاجربنبمضفلےسرمفیےہفہاےنپفادلےس
رفاتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن امعن ؿ نب ریشب ےس ہبطخ ےک دفراؿ ہک  ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت گوگ افالد ےک
ہلسلسںیمااصنػےساکؾگو۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایسرطہقیےسدفرمہبترفامای۔

رافی  :وقعیبنبایفسؿ،امیلسؿنبرحب، ،ندنبزدی،اجربنبلضفمنببلہم،رضحتاجربنبمضفل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رتشمہکزیچںیمہبہرکےناکایبؿ
ابب  :ہبہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رتشمہکزیچںیمہبہرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 17

راوی ٤ً :زو ب ٩یزیس ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤س ب ٩اسحا ،ٚحرضت ً٤زو ب ٩طٌیب

یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ًَس ٓ ٕ
ٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙز ٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩یز ٔ َ
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذِ أَ َت ِت ُط َو ِٓ ُس َص َواز ََٔ٘ َٓ ٪اُٟوا یَا َُ ٣ح َُّ ٤س إَّٔ٧ا أَ ِػ َْ ١و ًَ ٔظی َر ْة

اروا ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٣والٔ ٥ِ ُٜأَ ِو ٔ ٩ِ ٣ن َٔشائٔ٥ِ ُٜ
َو َٗ ِس َ٧زَ َ ٢ب ٔ َ٨ا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟب ََل ٔ
ک َٓ َ٘ا َ ٢ا ِخ َت ُ
ک َٓا ِ٣ن ُ ِن ًَ َِ ٠ی َ٨ا َ َّ٩٣اهَّللُ ًََِ ٠ی َ
ئ َ٣ا  اَ َی ِدفَي ًََِ ٠ی َ
ار ن َٔشائ َ َ٨ا َوأَبِ َ٨ائ َ َ٨ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َوأَبِ َ٨ائَٔ٘ َٓ ٥ِ ُٜاُٟوا َٗ ِس َخی َّ ِر َت َ٨ا بَی ِ َن أَ ِح َشاب ٔ َ٨ا َوأَ َِ ٣وا٨َ ٔ ٟا بَ ِِ َ ٧ ١د َت ُ
اٟو ِض َز َٓ ُ٘و ُ٣وا َٓ ُ٘وُٟوا إَّٔ٧ا َن ِش َتٌٔی ُن ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ ًَل َي ا ِٔ٨٣ٔ ِْ ٤ُ ٟی َن أَ ِو
ا ٪لٔي َوَ ٔ ٟبىٔي ًَ ِبسٔ ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٓ ُض َو َلَٓ ٥ِ ُٜإٔذَا َػ َِّ ٠ی ُ ُّ
أَ َّ٣ا َ٣ا ل َ َ
ا ٪لٔي
ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن فٔي ن َٔشائ ٔ َ٨ا َوأَبِ َ٨ائ ٔ َ٨ا َٓ َ٤َّ ٠ا َػ َِّ ٠وا ُّ
اٟو ِض َز َٗا ُ٣وا َٓ َ٘اُٟوا ذََ ٔ ٟ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤ََ ٓ ٥َ ٠ا ل َ َ

ار َ٣ا
ا٨َ َٟ ٪ا َٓ ُض َو َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ ِ ٟاْلِ َ ِن َؼ ُ
وَ ٪و َ٣ا ل َ َ
َوَ ٔ ٟبىٔي ًَ ِب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٓ ُض َو َلَ٘ َٓ ٥ِ ُٜا َ ٢ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ َ
َّ
َّ
َ
ِق َُ بِ َُ ٩حاب ٔ ٕص أَ َّ٣ا أََ٧ا َوبَُ٨و َتٕ ٔ٤یَََ ٓ ٥ل َو َٗا ََ ًُ ٢ی ِی َُ ٨ة بِ ُ ٩ح ِٔؼ ٕ ٩أَ َّ٣ا
لَ َ
ا٨َ َٟ ٪ا َٓ ُض َو َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢اْلِ ِ َ

ا٨َ َٟ ٪ا َٓ ُض َو
أََ٧ا َوبَُ٨و َٓزَ َار َة ٓ َََل َو َٗا َ ٢ا ٌَِ ٟبَّا ُض بِ ُ٣ٔ ٩زِ َزا ٕ
ض أَ َّ٣ا أََ٧ا َوبَُ٨و ُسَِ ٠ی َََٕ ٓ ٥ل َٓ َ٘ا َ ِ ٣بَُ٨و ُسَِ ٠ی َٕ٘ َٓ ٥اُٟوا ََ ٛذبِ َ َ٣ا ل َ َ
اض ُر ُّزوا ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥ن َٔشائ َ ُض َِ ٥وأَبِ َ٨ائ َ ُض ِ٥
َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ

َفائ َٔف ٔ ٩ِ ٣أَ َّو َٔ ٢ط ِی ٕئ ُشٔٔیئُ ُط اهَّللُ ًَزَّ َو َج َِّ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا َو َرَ ٔ ٛب َراح ٔ ََ ٠ت ُط َو َرَ ٔ ٛب
ٓ َََ ٩ِ ٤ت ََّ ٤ش َ
ک َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِِ ٟٔی ٔئ بٔظَ ِی ٕئ َٓ َُ ٠ط ٔس ُّ َ َ
اض ا ِٗ ٔش ِِ ٠َ ًَ ٥ی َ٨ا ٓ َِی َئ َ٨ا َٓأ َ َِ ٟحئُو ُظ إلٔ َي َط َح َزة ٕ َٓ َد ٔل َٔ ِ رٔ َزائ َ ُط َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اُ ٨َّ ٟ
اض ُر ُّزوا ًَل َ َّي رٔ َزائٔي ٓ ََواهَّللٔ َِ ٟو أَ ََّ ٪لَ ٥ِ ُٜط َحزَ

ت َٔضا ََ ٣ة َن ٌَ ّ٤ا َٗ َش ُِ ٤تطُ ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜث ُ ََّ ٥َِ ٟ ٥ت ِِ َ٘ ٠ونٔي بَد ٔ ّیَل َو َ ا َج َباّ٧ا َو اَ َُ ٛذو ّبا ث ُ َّ ٥أَتَي َبٌٔی ّرا َٓأ َ َخ َذ َٔ ٩ِ ٣س َ٨ا ٔ٣طٔ َوبَ َز ّة بَی ِ َن أ ُ ِػبُ ٌَ ِیطٔ

ث ُ ََّ ٥ش ُ٘و َُ ٢صا إَّٔ٧طُ َِ ٟی َص لٔي ٔ ٩ِ ٣ا َِِ ٟٔی ٔئ َط ِی ْئ َو َ ا َص ٔذظ ٔإ ٔ َّ ا ُخ ُْ ٤ص َوا ِٟد ُُُ ٤ص َِ ٣ززُو ْز ٓ ٔیَ َ٘ َٓ ٥ِ ُٜا ٦إ َِٔ ٟیطٔ َر ُج ْ ١بَّٔ ُٜب ٕة َٔ ٩ِ ٣ط ٌِز ٕ َٓ َ٘ا َ٢
ک َٓ َ٘ا َ ٢أَ َوبَ َِ َِ ٠
ا ٪لٔي َوَ ٔ ٟبىٔي ًَ ِب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٓ ُض َو ََ ٟ
َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَ َخ ِذ ُت َص ٔذظ ٔ ْٔل ُ ِػٔ٠حَ ب ٔ َضا بَ ِز َز ًَ َة َبٌٔیر ٕلٔي َٓ َ٘ا َ ٢أَ َّ٣ا َ٣ا ل َ َ
اض أَ ُّزوا ا ِٟد ٔ َی َان َوا ِ٤َ ٟد ٔ َیم َٓإ ٔ َّ ٪ا ُِ٠ُِ ٟو َ ٢یَُٜو ًَُ ٪ل َي أَصِٔ٠طٔ ًَ ّارا َو َط َّ ٨ارا
َص ٔذظ ٔ ٓ َََل أَ َر َب لٔي ٓ َٔیضا َٓ ََ ٨ب َذ َصا َو َٗا ََ ٢یا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ

یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
رمعفنبزیدی، ،ندنبہملس،دمحمنبااحسؼ،رضحترمعفنببیعشےسرفاتیےہہکاوہنںےنرفامایاوہنںےناےنپفادلامدجےس
ہک  اوہنں ےن اےنپ دادا ےس ہک  اوہنں ےن اےنپ دادا ےس اہک مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زندکی ےھت۔ سج فتق (ہلیبق)
وہازؿ ےکامندنئےاحرضوہےئ ےھت افر ےنہکےگلہک اے دمحم یلص اہللہیلعفآہلفملس! مہگوگ بس ےک بس اکی یہ الص افر
اکی یہ اخدناؿ ےک رفد ںیہ افر مہ گووگں رپ  و یھب آتف افر تبیصم انزؽ وہیت ےہ فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اظرہ ےہ۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسمہگووگںےکاسھتااسحؿرفامںیئ۔دخافدندقفسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپااسحؿرفامےئ۔آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتدفزیچفںںیمےساکیزیچا رایررکفایمتدفتلےلایمتاینپوعرتوکڑھچاگو۔اوہنںےنرعض
ای آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہوکا رایردایامہریامتؾیکامتؾوخاشہینعیوعرںیتافرامؽںیممہدفونںںیمےسا رایررکےت

ںیہاینپوعروتںافروچبںوک(ینعیریخارگامؽدفتلاحلصہنوہےکسوتہنیہسامہریوعرںیتافرےچبلماجںیئ)روسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہلفملسےناراشدرفامایسجدقرریماافردبعا بلطمیکافالداکہصحےہ(امؽتمینغںیمےس وعاشعاھت)فہںیممتوکدے
اکچ نکیل سج فتق ںیمامنز رہظ ادا رکفں وت مت بس ڑھکے روہ افر اس رطہقی ےس وہک ہک مہگوگ دمد ہا ےت ںیہ روسؽرکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ببس امتؾ ومنینم ےس ای املسمونں ےس اینپ وعروتں افر امؽ ںیم۔ رافی لقن رکےت ںیہ ہک سجفتقگوگ
امنزےسافرغوہےئوت فہامندنئےڑھکےوہےئگافراؿامندنئفںےنفہ یہابتیہک رھپروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامای وھچکریماافردبعا بلطمیکافالداکہصحےہفہاہمترےفاےطسےہ۔ہیابتنسرکاہمرجنیےنیھبیہیاہکاسرپارقع
نباحسب ےناہک مہ افر ہلیبق ینبمیمتدفونںاسابت ںیم اشلمںیہنوہےئ افررضحت ہنییع نبنیصح ےناہک مہافر ہلیبقونبرفازہ
ےکگوگدفونںےکدفونںاسابتاکارقارںیہنرکےتافررضحتابعسنبرمفاسےنایسرطحےساہکافراےنپاسھتہلیبقینب
میلس ےکگووگں وک اشلم ای سجفتق اوہنں ےن دحیلعیگیک ابتیہک وت ہلیبق ینب میلس ےناسیک ابت رپ ااکنررک دای افر اہک ہک مت ےن
وھجٹوبال ےہ افر امہرا  و ھچک یھب ےہ فہامتؾ اک امتؾ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےکفاےطس ےہ رھپ روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے گووگ! مت گوگ اؿ یک وخانیت افر وچبں وک فاسپ رک دف افر  و صخش تفم ہن دانی ہاےہ وت ںیم اس ےک
فاےطسفدعہرک اوہںہکاسوکھچافٹندےیئاجںیئاسامؽںیمےس وہکےلہپدخافدندقفسےناطعرفامےئ(ینعیاؿوخانیتافر
وچبںںیم واساکہصحاھتاسےکوعض)ہیرفامرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوساروہےئگافٹنرپ۔نکیلگوگآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکےھچیپ یہرہ ےئگ افرےنہک اگلفاہفاہمہگووگںاک امؽتمینغامہرےیہدرایمؿ میسقت رفام د ںافر آپیلص اہللہیلعفآہل
فملسوکہارفںرطػےس ریھگرکاکیدرتخیکاجبنےلےئگ۔فاہںرپآپیلص اہللہیلعفآہلفملسیکہادرابمرکدرتخےس
دحیلعہ وہ رک اگل وہیئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے گووگ! ھجم وک ریمی ہادر ااھٹ دف دخا یک مسق ارگ اہتہم (لگنج) ےک
دروتخںےکرباربیھباجونروہںوتمتگووگںرپاؿوکمیسقترکدفںرھپمتگوگھجموکوجنکسافرلیخبںیہنرقاردفےگافرہنیہھجم
وکزبدؽرقاردفےگافرہنیہریمےالخػرکفےگ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکیافٹنےکزندکیرشتفیالےئافرآپ
ے
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناسیکتشپےکابؽاےنپاہھتیکیکٹچںیمےلےیلرھپرفامےنےگلہکمتگوگنسگوںیماسفبیںیمےس
ھچک یھب ںیہناتیل رگماپوچناں ہصح افرفہ اپوچناں ہصح یھب گوٹ رک متگووگں ےک یہ رخہچ ںیمآاجےئ اگ۔ ہی ابت نسرک اکی صخش
آپیلصاہللہیلعفآ ہلفملسےکزندکیآرکڑھکاوہایگافراسےکاپساکیاھچگاھتابگوںاکافراسےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس! ںیم ےن یہ ہی زیچ یل ےہ  اہک ںیم اس زیچ ےس اےنپ افٹن یک یلمک درتس رک وکسں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشد رفامای  و شء ریمے فاےطس اف ر دبعا بلطم یک افالد ےک فاےطس ےہ سب فہ اہمتری ےہ۔ اس رپ اس صخش ےن رعض ای سج
فتقہیاعمہلماس دحوکچنہپایگاباسیکھجموک وکیئرضفرتںیہنےہافر رھپاس ےنفہابگوں اکاھچگکنیھپ ڈاال۔رافیایبؿرک ا

ےہہکرھپروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایافرگووگںوکمکحرفامای(ارگیسکےن)وسیئافرداھ ہےلایلوہوتفہیھب
اسمیسقتںیمدالخرکفویکہکنتمینغےکامؽںیموچریرشؾافربیعوہاگوچریرکےنفاےلصخشےکفاےطسایقتمےکدؿ۔
رافی  :رمعفنبزیدی، ،ندنبہملس،دمحمنبااحسؼ،رضحترمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگفادلہاےنپڑلےکوکہبہرکےنےکدعبہبہفاسپےلےل؟
ابب  :ہبہےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگفادلہاےنپڑلےکوکہبہرکےنےکدعبہبہفاسپےلےل؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 18

راوی  :اح٤س ب ٩حٔؽ ،ابزاہی ،٥سٌیس ب ٩ابي رعوبہ٤ً ،زو ب ٩طٌیب

رعوبَ َة ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕاْلِ َ ِح َو ٔ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٢ز ٔو بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔی َُ ٩ِ ًَ ٥سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي َ ُ
ُط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َی ِز ٔج ٍُ أَ َح ْس فٔي صٔب َتٔطٔ إ ٔ َّ ا َواْ ٔ ٟس َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟسظ ٔ َوا ٌَِ ٟائ ٔ ُس
فٔي صٔبَتٔطٔ لَا ٌَِ ٟائ ٔ ٔس فٔي َٗ ِیئٔطٔ
ادمحنبصفح،اربامیہ،دیعس نبایبرعفہب،رمعفنببیعشوکیئصخشیسکوکوکیئشءہبہرکےنےکدعباسوکفاسپہنےلرگمابپ
اےنپےٹیبوکارگدےنیےکدعبفاسپےلےلوتاسںیموکیئ رحجںیہنےہاسےیلہک ہبہیکوہیئشءفاسپ ےنیلفاالصخشےقرک
ےکاسوکہاےنٹفاالےہ۔
رافی  :ادمحنبصفح،اربامیہ،دیعسنبایبرعفہب،رمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگفادلہاےنپڑلےکوکہبہرکےنےکدعبہبہفاسپےلےل؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 19

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،اب ٩ابي ًسی ،حشین٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،كاؤض ،اب٤ً ٩ز ،حرضت ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩ح َشی ِ ٕن ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي كَا ُو ْض ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز

ض یَ ِزٓ ٌََا ٔ ٪ا َِ ٟحس َ
ٔیث إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا َی ٔح َُّ ٔ ٟ ١ز ُج ٕ ١ش ٌُِ ٔلي ًَ ٔل َّی ّة ث ُ َّ ٥یَ ِز ٔج ٍُ ٓ َٔیضا إ ٔ َّ ا ا َِ ٟواَ ٔ ٟس
َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َّ ١أ ٟذی ش ٌُِ ٔلي ًَ ٔل َّی ّة ث ُ ََّ ٥یزِ ٔج ٍُ ٓ َٔیضا ََ ٤َ ٛث ٔ ١ا ِٟکَِٔ ٠ب أَل َ ََ ١حًَّي إٔذَا َطب ٔ ٍَ َٗا َئ ث ُ ًََّ ٥ا َز فٔي َٗ ِیئٔطٔ
ٓ ٔ َامی ش ٌُِ ٔلي َوََ ٟس ُظ َو ََ ٣ث ُ
دمحم نب ینثم ،انب ایب دعی ،نیسح،رمعف نب بیعش ،ساؤس ،انب رمع ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےناراشدرفامای یسک صخشوک ہیابتاجزئںیہن ےہہکفہ ہبہرکےنےک دعبفہشءفاسپ ےلےل نکیلفادل اےنپڑلےکوک
وکیئ شء ہبہ رک ےن ےک دعبفاسپ ےل ےل وت درتس ےہ افرآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفامای ہبہرکےن ےک دعب اس وک
فاسپےنیلیکایسیاثمؽےہہکسجرطہقیےسوکیئاتکاھکےئالچاج اےہنکیلسجفتقاساکٹیپرھباج اےہوتفہےقرکداتیےہ
رھپفہاینپےقوکفاسپرکےل۔
رافی  :دمحمنبینثم،انبایبدعی،نیسح،رمعفنببیعش،ساؤس،انبرمع،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگفادلہاےنپڑلےکوکہبہرکےنےکدعبہبہفاسپےلےل؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 20

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل خ٨٠طي ٘٣سسي ا٘٤ٟسسي ،ابوسٌیس٣ ،ولي بىي ہاط ،٥وہب ،اب ٩كاؤض ،ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ ا َِ ٟد َ٨ِ ٠ط ُّٔي ا ِٔ ِ٘ ٤َ ٟسس ُّٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔی ٕس َوص َُو َِ ٣ول َي بَىٔي َصا ٔط ُٕ ٩ِ ًَ ٥و َص ِیبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٩
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ٌَِ ٟائ ٔ ُس فٔي صٔبَتٔطٔ لَا ِٟکَِٔ ٠ب َش٘ٔی ُئ ث ُ ََّ ٥ش ٌُوزُ فٔي
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
كَا ُو ٕ
َٗ ِیئٔطٔ

خلب
دمحمنبدبعاہلل جیدقمیسادقملیس،اوبدیعس،ومیلینباہمش،فبہ،انبساؤس،انبابعسرتہمجاسہقبدحثیاسیجےہ۔
خلب
رافی  :دمحمنبدبعاہلل جیدقمیسادقملیس،اوبدیعس،ومیلینباہمش،فبہ،انبساؤس،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگفادلہاےنپڑلےکوکہبہرکےنےکدعبہبہفاسپےلےل؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 21

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥حباً ،٪بساهَّلل ابزاہی ٥ب٧ ٩آٍ ،حش ٩ب٣ ٩ش ،٥٠حرضت كاؤض

ض
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حٔبَّا َُٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠كَا ُو ٕ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َی ٔح ُّْٔ ١ل َ َح ٕس أَ ِ ٪یَ َض َب ص َٔب ّة ث ُ ََّ ٥ی ِز ٔج ٍَ ٓ َٔیضا إ ٔ َّ ا َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟسظ ٔ َٗا َ ٢كَا ُو ْض ُُ ٨ِ ٛ
 ١ث ُ ََّ ٥ش٘ٔی ُئ ث ُ َّ٥
َض َب َُ ٟط ََ ٣ث َّل َٗا ََ ١َ ٌََ ٓ ٩ِ ٤ََ ٓ ٢ذَ ٔ ٟ
ک ٓ َََ ٤ثُ ُ٠ط ََ ٤َ ٛث ٔ ١ا ِٟکَِٔ ٠ب یَأِل ُ ُ
أَ ِس ََ ٍُ ٤وأََ٧ا َػِٔی ْر ًَائ ْٔس فٔي َٗ ِیئٔطٔ َِٓ َ ٧ ٥َِ ٠سرٔ أََّ٧طُ َ َ

َش ٌُو ُز فٔي َٗ ِیئٔطٔ
دمحم نب احمت ،ةحؿ ،دبعاہلل اربامیہ نب انعف ،نسح نب  ملس ،رضحت ساؤس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےناراشدرفاماییسکصخشےکفاےطسہیابتاجزئںیہنےہہک ہبہرکےافرہبہرکےنےکدعباسوکفاسپےلالعفہفادلےکفہاےنپ
ڑلےک وک ہبہ رکےن ےک دعب اس وک فاسپ ےل اتکس ےہ۔ افر رضحت ساؤس لقن رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ہی ابت ینس یھت افر ںیم اؿ
دونںمکرمعاھتافرفہہلمجںیمےنہک اھتفہہلمجاھت(ینعیاینپےقرکےنےک دعباسوکوخدفاسپانیلاھت)افرانولعمؾآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن ہی اثمؽ اس صخش ےکفاےطس ایبؿ رفامیئ یھت ای ںیہن افر فہ ہی ےہ رھپ  و صخش ہی اکؾرکے اس یک اثمؽ ےتک یک رطح
ےہ وہکاھک اےہافررھپےقرکداتیےہافررھپاسےقوکاھکاتیلےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،ةحؿ،دبعاہللاربامیہنبانعف،نسحنب ملس،رضحتساؤس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتدبعاہللنبابعسیکرفاتیںیماالتخػ
ابب  :ہبہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رضحتدبعاہللنبابعسیکرفاتیںیماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 22

راوی ٣ :ح٤وز ب ٩خاٟس٤ً ،ز ،اوزاعي٣ ،ح٤س بً ٩لي ب ٩حش ،٩سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّي بِ ٔ ٩حُ َشی ِ ٕن َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َسٌٔی ُس بِ ُ٩
َّ ١أ ٟذی َی ِز ٔج ٍُ فٔي َػ َس َٗتٔطٔ
ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠ث ُ

ََ ٤َ ٛث ٔ ١ا ِٟکَِٔ ٠ب َی ِز ٔج ٍُ فٔي َٗ ِیئٔطٔ ٓ ََیأِل ُ ُُ ٠ط

ومحمد نب اخدل ،رمع ،افزایع ،دمحم نب یلع نب نسح ،دیعس نب بیسم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایدصہقریخاترکےنےکدعباسوکفاسپےنیلفاالصخشےتکیکامدننےہاسےیلہکاتکاےنپاھکےنوکالگ

داتیےہرھپاسوکاھک اےہ۔
رافی  :ومحمدنباخدل،رمع،افزایع،دمحمنبیلعنبنسح،دیعسنببیسم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رضحتدبعاہللنبابعسیکرفاتیںیماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 23

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟؼ٤س ،رحب ،اب ٩طساز ،یهي ،اب ٩ابي ٛثیرً ،بساٟزح٤ا ٪ب٤ً ٩ز ،اوزاعي٣ ،ح٤س بً ٩لي
ب ٩حشین بٓ ٩اك٤ہ ب ٨رسو ٢ػلي اهَّلل ً٠یہ وس ،٥٠حرضت ابً ٩باض

رح ْب َوص َُو ابِ َُ ٩ط َّساز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َی ِحٌَي ص َُو ابِ ُ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َ٤سٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ِ

َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ص َُو اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س بِ ًََ ٩ل ٔ ِّي بِ ٔ ٩حُ َشی ِ ٔن بِ َٔٓ ٩اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٔ ٨رسٔو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
َّ ١أ ٟذی یَ َت َؼ َّس ُٚ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َّسثَطُ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٣َ ٢ث ُ
بٔاٟؼَّ َس َٗ ٔة ث ُ ََّ ٥ی ِز ٔج ٍُ ٓ َٔیضا ََ ٤َ ٛث ٔ ١ا ِٟکَِٔ ٠ب َٗا َئ ث ُ ًََّ ٥ا َز فٔي َٗ ِیئٔطٔ َٓأَل َ َُ ٠ط
ااحسؼ نب وصنمر ،دبعادمصل ،رحب ،انب دشاد ،یحی ،انب ایب ریثک ،دبعارلنمح نب رمع ،افزایع ،دمحم نب یلع نب نیسح نب افہمط تنب

روسؽیلصاہللہیلعفملس،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامای و صخشدصہق
رکےکاسوکفاسپاتیلےہوتاسیکایسیاثمؽےہہکیسیجےتکیکاثمؽےہ وہک(ےلہپ)ےقرک اےہرھپاسوکاھکاتیلےہ۔
رافی  :ااحسؼ نب وصنمر ،دبعادمصل ،رحب ،انب دشاد ،یحی ،انب ایب ریثک ،دبعارل ،نؿ نب رمع ،افزایع ،دمحم نب یلع نب نیسح نب
افہمطتنبروسؽیلصاہللہیلعفملس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رضحتدبعاہللنبابعسیکرفاتیںیماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 24

راوی  :ہیث ٥ب٣ ٩زوا ٪ب ٩ہیث ٥ب٤ً ٩زا٣ ،٪ح٤س ،اب ٩بکار ب ٩بَل ،٢یحٌي ،اوزاعي٣ ،ح٤س بً ٩لي ب ٩حشین ،سٌیس ب٩
٣شیب ،حرضت ًبساهَّلل بً ٩باض

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َوص َُو ابِ ُ ٩بَکَّارٔ بِ ٔ ٩ب ٔ ََل َٕٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ِ٩
ا ٪بِ ٔ ٩ا َِ ٟض ِی َث ٔ ٥بِ َٔ ٤ِ ٔ ً ٩ز َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟض ِی َث ُ ٥بِ ُِ ٣َ ٩ز َو َ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي
اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س بِ ًََ ٩ل ٔ ِّي بِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َشی ِ ٔن َح َّسثَ ُط ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َّ ١أ ٟذی یَ ِز ٔج ٍُ فٔي َػ َس َٗتٔطٔ ََ ٤َ ٛث ٔ ١ا ِٟکَِٔ ٠ب َش٘ٔی ُئ ث ُ ََّ ٥ش ٌُوزُ فٔي َٗ ِیئٔطٔ َٗا َ ٢اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط یُ َح ِّس ُث
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٣َ ٢ث ُ

ًَ َلا َئ بِ َ ٩أَبٔي َربَا ٕح ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ

مثیہ نب رمفاؿ نب مثیہ نب رمعاؿ ،دمحم ،انب اکبر نب البؽ ،ییحی ،افزایع ،دمحم نب یلع نب نیسح ،دیعس نب بیسم ،رضحت دبعاہلل نب
ابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدصہقرکےکاسوکفاسپےنیلفاالصخشےتکیکامدننےہ
ےتکیکاعدتےہےقرکےکہاٹانیل۔
رافی  :مثیہ نب رمفاؿ نب مثیہ نب رمعاؿ ،دمحم ،انب اکبر نب البؽ ،ییحی ،افزایع ،دمحم نب یلع نب نیسح ،دیعس نب بیسم ،رضحت
دبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رضحتدبعاہللنبابعسیکرفاتیںیماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 25

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيً ،بساٟزح٤ا،٪طٌبہٗ ،تازہ ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ٌَِ ٟائ ٔ ُس فٔي صٔبَتٔطٔ لَا ٌَِ ٟائٔسٔ فٔي َٗ ِیئٔطٔ
ًَبَّا ٕ
دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ہبعش،اتقدہ،دیعسنببیسم،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامایہبہرکےکاسوکفاسپےنیلفاالےقرکےکہاٹےنیلفاالےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارل ،نؿ،ہبعش،اتقدہ،دیعسنببیسم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رضحتدبعاہللنبابعسیکرفاتیںیماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 26

راوی  :ابو ا اطٌث ،خاٟس،طٌبہٗ ،تازہ ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابً ٩باض

ض َٗا ََٗ ٢ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو اْلِ َ ِط ٌَثٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ٌَِ ٟائ ٔ ُس فٔي صٔبَتٔطٔ لَا ٌَِ ٟائ ٔ ٔس فٔي َٗ ِیئٔطٔ
اوب االثعش ،اخدل،ہبعش ،اتق دہ ،دیعس نب بیسم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایہبہرکےنےکدعباسوکفاسپےنیلفاالصخشےقرکےکہاےنٹفاےلصخشاسیجےہ۔
رافی  :اوباالثعش،اخدل،ہبعش،اتقدہ،دیعسنببیسم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رضحتدبعاہللنبابعسیکرفاتیںیماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 27

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابو خاٟس ،س٠امی ٪ب ٩حبا ،٪سٌیس ب ٩ابي رعوبہ ،ایوبًَ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض

َٔک ََ ٣ة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس َوص َُو ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩حی َ
رعوبَ َة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َّاَ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي َ ُ

َّ ١
ئ ا ٌَِ ٟائ ٔ ُس فٔي صٔبَتٔطٔ لَا ٌَِ ٟائ ٔ ٔس فٔي َٗ ِیئٔطٔ
اٟش ِو ٔ
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص َ٨َ ٟا ََ ٣ث ُ

دمحم نب العء ،اوب اخدل ،امیلسؿ نب ةحؿ ،دیعس نب ایب رعفہب ،اویب ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ربی اثمؽ امہرے فاےطس ںیہن ےہ۔ ہبہ رکےن ےک دعب اس وک فاسپ ےنیل فاال صخش ےق رک ےک
ہاٹےنیلیکامدننےہ۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوباخدل،امیلسؿنبةحؿ،دیعسنبایبرعفہب،اویب،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رضحتدبعاہللنبابعسیکرفاتیںیماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 28

راوی ٤ً :زو ب ٩زرارہ ،اس٤اًی ،١ایوبًَ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض

ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ

َّ ١
ئ ا ٌَِ ٟائ ٔ ُس فٔي صٔبَتٔطٔ لَا ِٟکَِٔ ٠ب َش ٌُو ُز فٔي َٗ ِیئٔطٔ
اٟش ِو ٔ
َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص َ٨َ ٟا ََ ٣ث ُ
رمعف نب زرا رہ ،اامسلیع ،اویب ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای
ربیاثمؽامہرےفاےطسںیہنےہ۔(درالص)ہبہرکےنےکدعباینپیئشوکفاسپےنیلفاالصخشےقرکےکہاٹےنیلفاےلیکامدنن
ےہ۔
رافی  :رمعفنبزرارہ،اامسلیع،اویب،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رضحتدبعاہللنبابعسیکرفاتیںیماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 29

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ٥ب ٩نٌی ،٥حباً ،٪بساهَّلل ،خاٟسًَ ،ک٣ہ ،حرضت ابً ٩باض

ض َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ٔ ٩نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا حٔبَّا َُٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِٔ ِ ً ٩
َّ ١
ئ اٟزَّا ٔج ٍُ فٔي صٔبَتٔطٔ لَا ِٟکَِٔ ٠ب فٔي َٗ ِیئٔطٔ
اٟش ِو ٔ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص َ٨َ ٟا ََ ٣ث ُ
دمحم نب احمت نب میعن ،ةحؿ ،دبع اہلل ،اخدل ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایامہرےفاےطسربیاثمؽیکعاشتہبیکرضفرتںیہنےہ۔اینپیئشوکفاسپ ےنیلفاالصخشےتک یکامدننےہ  وہکےق رک
ےن ےک دعب اس وک اھک ےل۔ ینعی سجرطہقی ےس اتک ےق یک وہیئ یئش اھک اتیل ےہ اس رطہقی ےس ہبہرکےن ےک دعب اس وک فاسپ ےنیل

فاالصخشیھبےہ۔
رافی  :دمحمنباحمتنبمیعن،ةحؿ،دبعاہلل،اخدل،رکعہم،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اساالتخػاککذرکہ ورافویںےنساسیکرفاتیںیمایبؿای
ابب  :ہبہےسقلعتمااحدثیابمرہک
اساالتخػاککذرکہ ورافویںےنساسیکرفاتیںیمایبؿای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 30

راوی  :زَکیا ب ٩یهي ،اسحا٣ ،ٚدزومي ،وہیبً ،بساهَّلل ب ٩كاؤض ،حرضت ابً ٩باض

ض
َکیَّا بِ َُ ٩ی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس َح َُٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُو َص ِی ْب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩كَا ُو ٕ
أَ ِخب َ َرنٔي َز َ ٔ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ٌَِ ٟائ ٔ ُس فٔي صٔبَتٔطٔ لَا ِٟک َِٔ ٠ب َش٘ٔی ُئ ث ُ ََّ ٥ش ٌُو ُز فٔي َٗ ِیئٔطٔ
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
زرکاینبیحی،ااحسؼ،وزخفیم،ف،بی،دبعاہللنبساؤس ،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامایہبہرکےکاسوکفاسپےنیلفاالصخشےتکیک رطحےہسجرطہقیےساتکےقرک اےہافررھپاسوکفہاھکاتیلےہ۔
رافی  :زرکاینبیحی،ااحسؼ،وزخفیم،ف،بی،دبعاہللنبساؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہےسقلعتمااحدثیابمرہک
اساالتخػاککذرکہ ورافویںےنساسیکرفاتیںیمایبؿای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 31

راوی  :اح٤س ب ٩رحب ،ابو ٌ٣اویہ ،ححاد ،ابي زبیر ،كاؤض ،حرضت ابً ٩باض

ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ َِ ٩ححَّا ٕد ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ َ ٩

َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ٌَِ ٟائ ٔ ُس فٔي صٔبَتٔطٔ لَا ٌَِ ٟائٔسٔ فٔي َٗ ِیئٔطٔ

ادمح نب رحب ،اوب اعمفہی ،اجحج ،ایب زریب ،ساؤس ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایاےنپہبہےیکوہےئامؽوکہبہرکےنےکدعبفاسپےنیلفاالصخشےتکیکاعدتفاالےہ وہکےقرک اےہافررھپاس وک
اھکاتیلےہ۔
رافی  :ادمحنبرحب،اوباعمفہی،اجحج،ایبزریب،ساؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہےسقلعتمااحدثیابمرہک
اساالتخػاککذرکہ ورافویںےنساسیکرفاتیںیمایبؿای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 32

راوی ً :بساٟزح٤ا ٪ب٣ ٩ح٤س ب ٩سَل ،٦اسحا ٚازر ،ٚحشین٤ً ،ز ب ٩طٌیب ،كاؤض ،حرضت اب٤ً ٩ز اور حرضت اب٩
ًباض

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩س ََّلَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙاْلِ َ ِز َر َُٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔطٔ ُح َشی ِْن ا ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟزٔو بِ ٔ٩

ض َٗ َا ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َی ٔح ُّْٔ ١لَ َح ٕس أَ ِ ٪ش ٌُِ ٔل َي ا ِٔ ٌَ ٟل َّی َة
ض ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ُط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
َ ١حًَّي إٔذَا َطب ٔ ٍَ َٗا َئ ث ُ َّ٥
َّ ١أ ٟذی ش ٌُِ ٔلي ا ِٔ ٌَ ٟل َّی َة َٓی َ ِر ٔج ٍُ ٓ َٔیضا لَا ِٟک َ ِٔ ٠ب َیأِل ُ ُ
َٓی َ ِر ٔج ٍَ ٓ َٔیضا إ ٔ َّ ا ا َِ ٟواَ ٔ ٟس ٓ ٔ َامی ش ٌُِ ٔلي َوََ ٟس ُظ َو ََ ٣ث ُ
َف َج ٍَ فٔي َٗ ِیئٔطٔ
ًَا َز َ َ
دبعارلنمحنبدمحمنبالسؾ،ااحسؼازرؼ،نیسح،رمعنببیعش،ساؤس،رضحتانبرمعافررضحتانبابعسےسرفاتیےہہک
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یسک ےک فاےطس ہبہ رکےن ےک دعب اس وک فاسپ انیل الحؽ ںیہن رفامای نکیل فادل اےنپ ڑلےک وک
وکیئ یئش دے رکفاسپ ےل ےل وت اس ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ ہکلب اجزئ ےہ اس وک اس ےک فاےطس افر اس صخش یک اثمؽ  و ہک ہبہ
رکےنےکدعباسوکفاسپاتیلےہاسےتکیکرطحےہ وہکےقرکےکاسوکاھکاتیلےہسجفتقاساکٹیپرھباج اےہوتفہےق
رکداتیےہاساھکےئوہےئیکافررھپاھکاتیلےہاسےقوک۔
رافی  :دبعارل ،نؿنبدمحمنبالسؾ،ااحسؼازرؼ،نیسح،رمعنببیعش،ساؤس،رضحتانبرمعافررضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہےسقلعتمااحدثیابمرہک
اساالتخػاککذرکہ ورافویںےنساسیکرفاتیںیمایبؿای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 33

راوی ً :بساٟح٤یس ب٣ ٩ح٤س٣ ،د٠س ،اب ٩جزیخ ،حش ٩ب٣ ٩ش ،٥٠حرضت كاؤض

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤یسٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣دَْ ٠س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠كَا ُو ٕ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا یَ ٔح ُّْٔ ١لَ َح ٕس یَ َض ُب ص َٔب ّة ث ُ ََّ ٥ش ٌُوزُ ٓ َٔیضا إ ٔ َّ ا ا َِ ٟواَ ٔ ٟس َٗا َ ٢كَا ُو ْض ُ ُ ٨ِ ٛأَ ِس َِّ ٍُ ٤
و٪
اَ ٪ش ُ٘وَ ُٟ
اٟؼب ِ َی َ

َّ
َّ ١أ ٟذی
َض َب ذََ ٔ ٟ
اَ ٪ش ُ٘و َُ ٣َ ٢ث ُ
ک ََ ٣ث َّل َحًَّي بَ َ٨َ َِ ٠ا أَُ َّ ٧ط ل َ َ
َیا ًَائ ّٔسا فٔي َٗ ِیئٔطٔ َو ٥َِ ٟأَ ِط ٌُزِ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
ِ َٗ ١ی َئطُ
ََک لَّ ٤َ ٔ ٠ة َ٨َ ٌِ ٣اصَا ََ ٤َ ٛث ٔ ١ا ِٟکَِٔ ٠ب َیأِل ُ ُ
َی َض ُب ا ِٟض ٔ َب َة ث ُ ََّ ٥ش ٌُوزُ ٓ َٔیضا َوذ َ َ
دبعادیمحل نبدمحم،دلخم،انب رججی ،نسح نب ملس،رضحت ساؤسےسرفاتیےہہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہل فملس ےناراشد
رفامای یسک صخش ےکفاےطس الحؽ ںیہن ےہہکفہ ہبہ رکےن ےک دعباس وک ےل نکیلفادل ےکفاےطسدرتس ےہ ہک اےنپ ےٹیب ےس ہبہ
رکےنےکدعبہبہ یکوہیئیئشفاسپےلےل۔رضحتساؤس(رافی)ایبؿرفامےتںیہہکںیمڑلوکںےسہیابتہک رک ااھتہک ےق
رکےکہاےنٹفاالاخلنکیلھجموکاسابتاکملعںیہناھتہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناثمؽںیماساثمؽوکایبؿرفامایاھت
آرخھجموکولعمؾوہاہک روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکہبہرکےکاسوکفاسپےنیلفاالصخشےتکیکرطحےہ و

ہکاینپےقوکاھکاتیلےہ۔
رافی  :دبعادیمحلنبدمحم،دلخم،انبرججی،نسحنب ملس،رضحتساؤس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہبہےسقلعتمااحدثیابمرہک
اساالتخػاککذرکہ ورافویںےنساسیکرفاتیںیمایبؿای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 34

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ٥ب ٩نٌی ،٥حباً ،٪بساهَّلل ،حرضت ح٨و٠ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ٔ ٩نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حٔبَّا ُ ٪أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٩ح ِ٨وَ ََ ٠ة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤كَا ُو ّسا َش ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا َب ٌِ ُف َ٩ِ ٣
ِ َٗ ١ی َئ ُط
ََ ٓ ١ی٘ٔی ُئ ث ُ ََّ ٥یأِل ُ ُ
َّ ١أ ٟذی َی َض ُب َٓی َ ِر ٔج ٍُ ف ٔي صٔبَتٔطٔ ََ ٤َ ٛث ٔ ١ا ِٟکَِٔ ٠ب َیأِل ُ ُ
أَ ِز َر َ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٣َ ٢ث ُ
دمحم نب احمت نب میعن ،ةحؿ ،دبع اہلل ،رضحت ہلظنح ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ہی دحثی رشفی ساؤس ےس ینس افر ساؤس لقن
رفامےتںیہہکںیمےناےسیصخشےسہیاحلصیکہکسجوکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکتبحصاحلصوہیئیھتافرفہربخ
افر دحثی رشفی ہی ےہ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اراشد رفامای اس صخش یک اثمؽ  و ہک ہبہ رکےن ےک دعب اس وک
فاسپےلےلاسےتکیکرطحےہ وہکےقرک اےہافررھپاسےقوکدفابرہاھکاتیلےہ۔
رافی  :دمحمنباحمتنبمیعن،ةحؿ،دبعاہلل،رضحتہلظنح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ب
ق
ابب  :ر یےسقلعتمااحدثیابمرہک
رضحتزدینباثتبیکرفاتیںیمانبایبحیجنرپاالتخػ
ابب  :رقبیےسقلعتمااحدثیابمرہک
رضحتزدینباثتبیکرفاتیںیمانبایبحیجنرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 35

راوی  :ہَل ٢بًَ ٩لءً ،بیساهَّلل ،اب٤ً ٩ز ،سٔیا ،٪اب ٩ابي ٧حیح ،كاؤض ،حرضت زیس ب ٩ثاب

ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔي َ٧حٔ ٕ
ض
أَ ِخب َ َرَ٧ا ص ََٔل ُ ٢بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
یح ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
ئ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَب ٔي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ َوص َُو ابِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اٟز ِٗ َيي َجائٔزَ ْة
ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُّ ٢
الہؽنبالعء،دیبعاہلل،انبرمع،ایفسؿ،انب ایبحیجن،ساؤس،رضحتزدینب اثتب ےسرفاتیےہہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایرقبیاجزئےہ۔
رافی  :الہؽنبالعء،دیبعاہلل،انبرمع،ایفسؿ،انبایبحیجن،ساؤس،رضحتزدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقبیےسقلعتمااحدثیابمرہک
رضحتزدینباثتبیکرفاتیںیمانبایبحیجنرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 36

راوی ٣ :ح٤س بً ٩لي ب٣ ٩ی٤و٣ ،٪ح٤س ،اب ٩یوسٕ ،سٔیا ،٪اب ٩ابي ٧حیح ،كاؤض ،حرضت زیس ب ٩ثاب

ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔي َ٧حٔ ٕ
ض
یح ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّي بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َوص َُو ابِ ُ ٩یُو ُس َ
اٟز ِٗ َيي ٔ ٠َّ ٔ ٟذی أ ُ ِرٗ ٔ َب َضا
ًَ َِ ٩ر ُج َٕ ٩ِ ًَ ١زیِسٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ج ٌَ َُّ ١
دمحم نب یلع نب ومیمؿ ،دمحم ،انب ویفس ،ایفسؿ ،انب ایب حیجن ،ساؤس ،رضحت زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرقبیاکامکلایسوکانبایہکسجوکامکلےنفہزیچاطعرفامیئیھت۔
رافی  :دمحمنبیلعنبومیمؿ،دمحم،انبویفس،ایفسؿ،انبایبحیجن،ساؤس،رضحتزدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقبیےسقلعتمااحدثیابمرہک
رضحتزدینباثتبیکرفاتیںیمانبایبحیجنرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 37

راوی  :زَکیا ب ٩یهيً ،بساٟحبار بًَ ٩لء ،سٔیا ،٪اب ٩ابي ٧حیح ،كاؤض ،حرضت ابً ٩باض

ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔي َ٧حٔ ٕ
َکیَّا بِ ُ ٩یَ ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحبَّارٔ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ض ٠َّ ٌََ ٟطُ
یح ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َز َ ٔ
 ١ا ِٔ٤ٟی َر ٔ
اث
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َ َ ٢ا ُر ِٗ َيي ٓ ََ ٩ِ ٤أ ُ ِرٗ ٔ َب َط ِیئّا َٓ ُض َو َسبٔی ُ
زرکای نب ییحی ،دبعاابجلر نب العء ،ایفسؿ ،انب ایب حیجن ،ساؤس ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامایرقبی ںیہن رکان

ہاےیہرھپسجصخشےنرقبیایوتاساکراہتسریماثاکےہ۔
رافی  :زرکاینبیحی،دبعاابجلرنبالعء،ایفسؿ،انبایبحیجن،ساؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسدحثیںیماوبزریب رپ واالتخػایایگےہاساککذرکہ
ابب  :رقبیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیماوبزریبرپ واالتخػایایگےہاساککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 38

راوی ٣ :ح٤س ب ٩وہب٣ ،ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،ابو ًبساٟزحی ،٥زیس ،ابي زبیر ،كاؤض ،حرضت ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو ًَ ِبسٔ اٟزَّح ٔٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َزیِ ْس ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ٩
ض ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ  ٢اَ تُ ِزٗٔبُوا أَ َِ ٣وا َل ٩ِ ٤ََ ٓ ٥ِ ُٜأَ ِر َٗ َب َط ِیئّا َٓ ُض َو  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأ ُ ِرٗ ٔ َبطُ
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
كَا ُو ٕ
دمحمنبفبہ،دمحمنبہملس،اوبدبعارلمیح،زدی،ایبزریب،ساؤس،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےناراشدرفامایمتگوگ اےنپامؽ دفتلاکرقبیہنای رکفرھپ و صخش یسک یئشاکرقبیرکے وتفہزیچ سجےکفاےطس رقبیایایگ
ےہایسیکوہیگ۔
رافی  :دمحمنبفبہ،دمحمنبہملس،اوبدبعارلمیح،زدی،ایبزریب،ساؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقبیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیماوبزریبرپ واالتخػایایگےہاساککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 39

راوی  :اح٤س ب ٩رحب ،ابو ٌ٣اویہ ،ححاد ،ابي زبیر ،كاؤض ،حرضت ابً ٩باض

ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ َِ ٩ححَّا ٕد ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ َ ٩
اٟز ِٗ َيي َجائٔزَ ْة  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأ ُ ِرٗ ٔ َب َضا َوا ٌَِ ٟائ ٔ ُس فٔي صٔبَتٔطٔ لَا ٌَِ ٟائٔسٔ فٔي َٗ ِیئٔطٔ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َجائٔزَ ْة  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأ ُ ًَِ ٔ٤ز َصا َو ُّ

ادمح نب رحب ،اوب اعمفہی ،اجحج ،ایب زریب ،ساؤس ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایرمعٰیاجزئےہافر وصخشاسےکفاےطساج اےہہکسجوکدایاج اےہافررقبیاجزئےہاسوکہکسجےکفاےطسرقبی

ایایگافرہبہرکےنےکدعباسوکفاسپےنیلفاالصخشاک اےہہکےسیجہکےقاھکےنفاال۔
رافی  :ادمحنبرحب،اوباعمفہی،اجحج،ایبزریب،ساؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقبیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیماوبزریبرپ واالتخػایایگےہاساککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 40

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،یهي ،سٔیا ،٪ابي زبیر ،كاؤض ،حرضت ابً ٩باض

ض َٗا َ ٢ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
اٟز ِٗ َيي َس َوائْ
َو ُّ

دمحمنباشبر،یحی،ایفسؿ،ایبزریب،ساؤس،رضحتانبابعساکرفامؿےہہکرمعٰیافررقبی(اجزئےہ)افردفونںرباربںیہ۔

رافی  :دمحمنباشبر،یحی،ایفسؿ،ایبزریب،ساؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقبیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیماوبزریبرپ واالتخػایایگےہاساککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 41

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪شٌلٰي ،سٔیا ،٪ابي زبیر ،كاؤض ،حرضت ابً ٩باض

ض َٗا َ َ ٢ا َت ٔح ُّ١
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َش ٌِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
اٟز ِٗ َيي َو َ ا ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی ٓ ََ ٩ِ ٤أ ُ ًَِ ٔ٤ز َط ِیئّا َٓ ُض َو َُ ٟط َو َ ٩ِ ٣أ ُ ِرٗ ٔ َب َط ِیئّا َٓ ُض َو َٟطُ
ُّ
ادمحنبامیلسؿ،ی ئعلٰی،ایفسؿ،ایبزریب،ساؤس،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکاوہنںےنرفامایہکرقبیدرتسںیہنےہیسک

وکاکمؿایزنیمدانیاسرشطےسہکارگدےنیفاالےلہپرماجےئوتفہاسدفرسےیک کلوہاجےئاگافرارگےنیلفاےلصخشاکےلہپ
یہااقتؽوہاجےئوت دےنیفاال صخشاسوکفاسپےلےلاگ افررقبیاسوکاسفہجےس ےتہکںیہہکاسںیمرہ اکی دفرسے ےک
رمعیےکوطررپدے دے
رمعییھبرھپرفامای وصخشیسکزیچوک ٰ
رمعییھباجزئںیہنےہہک ٰ
رمےناکرظتنمراتہےہ۔اسرطحےس ٰ
رمعیدایایگافرسجےنرقبیںیموکیئیئشدیوتفہرقبیےنیلفاےلیکوہیگ۔
افراسیکےہہکسجوکہک ٰ

رافی  :ادمحنبامیلسؿ،ی ئعلٰی،ایفسؿ،ایبزریب،ساؤس،رضحتانبابعس

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

ابب  :رقبیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیماوبزریبرپ واالتخػایایگےہاساککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 42

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی٣ ،٪ح٤س ب ٩برش ،ححاد ،ابي زبیر ،كاؤض ،حرضت ابً ٩باض

ض َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َّاد ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
رش َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َحح ْ
اٟز ِٗ َيي ٓ ََ ٩ِ ٤أَ ًِ ََ ٤ز َط ِیئّا أَ ِو أَ ِر َٗ َبطُ َٓإُٔ َّ ٧ط  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأ ُ ًَِ ٔ٤ز ُظ َوأ ُ ِرٗ ٔ َبطُ َح َیا َت ُط َو َِ ٣و َتطُ أَ ِر َس َُ ٠ط َح ِ٨وَ َُ ٠ة
َ ا َت ِؼُ٠حُ ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َو َ ا ُّ
رمعیایرقبیرکان تحلصیکابتںیہنےہ
ادمحنبامیلسؿ،دمحمنبرشب،اجحج،ایبزریب،ساؤس،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہک ٰ
رمعی ای رقبی ںیم ےس وت فہ یئش ایس یک وہیگ زدنیگ ںیم افر ومت ںیم یھب۔ رضحت ہلظنح ےن اس
رھپ سج صخش وک وکیئ یئش دی یئگ ٰ

رفاتیوکرملسرفامایےہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،دمحمنبرشب،اجحج،ایبزریب،ساؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقبیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیماوبزریبرپ واالتخػایایگےہاساککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 43

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥حباً ،٪بساهَّلل ،حرضت ح٨و٠ہ سے روای ےہ ٛہ حرضت كاؤض

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا حٔبَّا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٩ح ِ٨وَ ََ ٠ة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤كَا ُو ّسا َش ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي

 ١ا ِٔ٤ٟی َرا ٔ
ث
اٟز ِٗ َيي ٓ ََ ٩ِ ٤أ ُ ِرٗ ٔ َب ُر ِٗ َيي َٓ ُض َو َسبٔی ُ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َت ٔح ُُّّ ١

دمحمنباحمت،ةحؿ،دبعاہلل،رضحتہلظنحےسرفاتیےہہکرضحتساؤسرفامےتےھتہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامایرقبیرکانالحؽںیہنےہ۔رھپسجصخشوکرقبیےکوطرےسیئشدییئگوتاساکریماثاکراہتسےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،ةحؿ،دبعاہلل،رضحتہلظنحےسرفاتیےہہکرضحتساؤس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقبیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیماوبزریبرپ واالتخػایایگےہاساککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 44

راوی ً :بسہ بً ٩بساٟزحی ،٥وٛیٍ ،سٔیا ،٪اب ٩ابي ٧حیح ،كاؤض ،حرضت زیس ب ٩ثاب

أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِب َسةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟزح ٔٔیَ ٩ِ ًَ ٥وٕ ٔ ٛ
یٍ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔي َ٧حٔ ٕ
ض ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
یح ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی ٔ٣ی َر ْ
اث
دبعہنبدبعارلمیح،فعیک،ایفسؿ،انبایبحیجن،ساؤس،رضحتزدینباثتبےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
رمعیینعیزنیمایاکمؿےنیلفاےلفرہثیکریماثوہاج اےہ۔
ےناراشدرفامای ٰ
رافی  :دبعہنبدبعارلمیح،فعیک،ایفسؿ،انبایبحیجن،ساؤس،رضحتزدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقبیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیماوبزریبرپ واالتخػایایگےہاساککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 45

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩یزیس ،سٔیا ،٪اب ٩كاؤض ،ححز ٣سری ،حرضت زیس ب ٩ثاب

ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ُِ ٩ح ِحز ٕا َِ ٤َ ٟسر ِّٔی ًَ َِ ٩زیِ ٕس َٗا ََٗ ٢ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َِ ٠ٟٔوار ٔٔث
دمحمنبدبعاہللنبزیدی،ایفسؿ،انبساؤس ،رجحدمری،رضحتزدینباثتبےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
رمعیفاروثںیکفراتثےہ۔
ےناراشدرفامای ٰ
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزیدی،ایفسؿ،انبساؤس،رجحدمری،رضحتزدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقبیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیماوبزریبرپ واالتخػایایگےہاساککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 46

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیسً ،بساهَّلل ،ب٣ ٩بار ٤ٌ٣ ،ز ،اب ٩كاؤض ،ححز ٣سری ،حرضت زیس ب ٩ثاب

ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ُِ ٩ح ِحز ٕا َِ ٤َ ٟسر ِّٔی ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ

َزیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َجائٔزَ ْة
دمحم نب دیبع ،دبع اہلل ،نب ابمرک ،رمعم ،انب ساؤس ،رجح دمری ،رضحت زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
رمعیدرتسےہ۔
فآہلفملسےناراشدرفامای ٰ
رافی  :دمحمنبدیبع،دبعاہلل،نبابمرک،رمعم،انبساؤس،رجحدمری،رضحتزدینباثتب
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقبیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیماوبزریبرپ واالتخػایایگےہاساککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 47

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیس ،اب٣ ٩بار ٤ٌ٣ ،ز٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،كاؤض ،زیس ب ٩ثاب

ض ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َِ ٠ٟٔوارٔ ٔ
ث
دمحمنبدیبع،انبابمرک،رمعم،رمعفنبدانیر،ساؤس،زدینباثتبومضمؿاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحمنبدیبع،انبابمرک،رمعم،رمعفنبدانیر،ساؤس،زدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقبیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیماوبزریبرپ واالتخػایایگےہاساککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 48

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥حباً ،٪بساهَّلل٤ٌ٣ ،ز٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،كاؤض ،زیس ب ٩ثاب

ض
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا حٔبَّا َُٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َٗا ََ ٢سَ ٤ِ ًَ ُ ٌِ ٔ٤زو بِ َ ٩ز ٔی َ٨ا ٕر یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
ًَ ِ ٩حُ ِحز ٕا َِ ٤َ ٟسر ِّٔی ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َِ ٠ٟٔوارٔ ٔ
ث َواهَّللُ أَ ًِ َ٥ُ ٠
دمحمنباحمت،ةحؿ،دبعاہلل،رمعم،رمعفنبدانیر،ساؤس،زدینباثتبومضمؿاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،ةحؿ،دبعاہلل،رمعم،رمعفنبدانیر،ساؤس،زدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیماوبزریبرپ واالتخػایایگےہاساککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 49

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس،طٌبہ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،كاؤض ،حرضت زیس ب ٩ثاب

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤كَا ُو ّسا یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
َزیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی ه ٔ َي َِ ٠ٟٔوارٔ ٔ
ث
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل،ہبعش ،رمعف نب دانیر ،ساؤس ،رضحت زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رمعیفارثاکقحےہ۔
ےناراشدرفامای ٰ
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،رمعفنبدانیر،ساؤس،رضحتزدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیماوبزریبرپ واالتخػایایگےہاساککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 50

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،ابو زاؤز،طٌبہ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،كاؤض ،ححز ٣سری ،حرضت زیس ب ٩ثاب

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤كَا ُو ّسا یُ َح ِّس ُث
ًَ ُِ ٩ح ِحز ٕا َِ ٤َ ٟسر ِّٔی ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َِ ٠ٔ ٟوارٔ ٔ
ث
رمعفنبیلع،اوبداؤد،ہبعش،رمعفنبدانیر،ساؤس،رجحدمری،رضحتزدینباثتبےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
رمعیفارثاکتیکلمےہ۔
فملسےناراشدرفامای ٰ
رافی  :رمعفنبیلع،اوبداؤد،ہبعش،رمعفنبدانیر،ساؤس،رجحدمری،رضحتزدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیماوبزریبرپ واالتخػایایگےہاساککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 51

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩یزیس ،سٔیا٤ً ،٪زو ،كاؤض ،زیس ب ٩ثاب

ض ًَ ُِ ٩ح ِحز ٕا َِ ٤َ ٟسر ِّٔی ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
یس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي بٔا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َِ ٠ٟٔوار ٔٔث
دمحمنبدبعاہللنبزیدی،ایفسؿ،رمعف،ساؤس،زدینباثتبومضمؿبسحاسقبےہرتہمجیکرضفرتںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزیدی،ایفسؿ،رمعف،ساؤس،زدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیماوبزریبرپ واالتخػایایگےہاساککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 52

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیساهَّلل ب ٩یزیس ب ٩ابزاہیً ،٥لي ٤ً ،١ٌ٘٣ز ب ٩زی٨ار ،ححز ٣سری ،حرضت زیس ب ٩ثاب

َ َ
َ
رع َق ًَل َ َّي َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ١ْ َ٘ ٌِ ٣زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩حُ ِحز ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أ ِخب َ َرنٔي أبٔي أَّ٧طُ َ َ
ا َِ ٤َ ٟسر ِّٔی ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ ًِ ََ ٤ز َط ِیئّا َٓ ُض َو ٤َ ٌِ ٤ُ ٔ ٟزٔظ ٔ َِ ٣ح َیا ُظ َو َ٤َ ٣ا َت ُط َو َ ا

تُ ِزٗ ٔبُوا ٓ ََ ٩ِ ٤أَ ِر َٗ َب َط ِیئّا َٓ ُض َو َ ٔ ٟشبٔیٔ٠طٔ

دمحمنبدیبعاہللنبزیدینباربامیہ،یلعلقعم،رمعنبدانیر،رجحدمری،رضحتزدینباثتبےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
رمعیاکمکحرفامای۔
ہیلعفآہلفملسےنفارثےکفاےطس ٰ
رافی  :دمحمنبدیبعاہللنبزیدینباربامیہ،یلعلقعم،رمعنبدانیر،رجحدمری،رضحتزدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیماوبزریبرپ واالتخػایایگےہاساککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 53

راوی  :زَکیا ب ٩یهي ،زیس ب ٩اخزٌ٣ ،٦اذ ب ٩ہظا ،٦ابي ٗتازہ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،كاؤض ،حرضت ًبساهَّلل بً ٩باض

َکیَّا بِ َُ ٩ی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩أَ ِخزَ ََٗ ٦ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا
أَ ِخب َ َرنٔي َز َ ٔ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َجائٔزَ ْة
ض ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ُحور ِّٔی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ

زرکاینبیحی،زدینبازخؾ،اعمذنباشہؾ،ایباتقدہ،رمعفنبدانیر،ساؤس،رضحتدبعاہللنبابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمی
رمعیاجزئےہ۔
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای ٰ
رافی  :زرکاینبیحی،زدینبازخؾ،اعمذنباشہؾ،ایباتقدہ،رمعفنبدانیر،ساؤس،رضحتدبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیماوبزریبرپ واالتخػایایگےہاساککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 54

راوی  :ہارو ٪ب٣ ٩ح٤س ب ٩بکار ب ٩بَل ،٢سٌیس ،اب ٩بظیر٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،كاؤض ،حرضت ابً ٩باض

ٔیس ص َُو ابِ َُ ٩ب ٔظیر ٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ٩
ارو ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩بَکَّارٔ بِ ٔ ٩ب ٔ ََل َٕٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َسٌ ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َص ُ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َجائٔزَ ْة
ض ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
كَا ُو ٕ
اہرفؿنبدمحمنباکبرنبالبؽ،دیعس،انبریشب،رمعفنبدانیر،ساؤس،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع

رمعیاجزئےہ۔
فآہلفملسےناراشدرفامای ٰ
رافی  :اہرفؿنبدمحمنباکبرنبالبؽ،دیعس،انبریشب،رمعفنبدانیر،ساؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیماوبزریبرپ واالتخػایایگےہاساککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 55

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥حباً ،٪بساهَّلل٣ ،ح٤س ب ٩اسحا ،ٚحرضت ٜ٣حو ،٢كاؤض

َ
ض
و ٩ِ ًَ ٢كَا ُو ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حٔبَّا َُٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ِٜ٣ح ْ
اٟز ِٗ َيي
بَ َت ََ ١ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َو ُّ
رمعی
دمحم نب احمت ،ةحؿ ،دبع اہلل ،دمحم نب ااحسؼ ،رضحت وحکمؽ ،ساؤس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ٰ

افررقبیوکاجزئافراثتبراھک۔
رافی  :دمحمنباحمت،ةحؿ،دبعاہلل،دمحمنبااحسؼ،رضحتوحکمؽ،ساؤس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیترفزےسزایدہرقابیناکوگتشاھکانافررھکوھچڑانونممعےہ
ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
نیترفزےسزایدہرقابیناکوگتشاھکانافررھکوھچڑانونممعےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 56

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،ابوزاؤز ،بشلا ٦ب٣ ٩ش٣ ،٥٠اٟک ب ٩زی٨ار ،حرضت ًلاء

ک بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِش َل ُا ٦بِ ُِ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
َجابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َل َب ُض َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َجائٔزَ ْة
رمعفنب یلع،اوبداؤد،اطسبؾ نب ملس ،امکل نبدانیر ،رضحتاطعءےسرفاتی ےہہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن ہبطخ
رمعیےکدعبفہانذفوہاج اےہ۔
رمعیدرتسےہینعی ٰ
ےکفتقاراشدرفامای ٰ
رافی  :رمعفنبیلع،اوبداؤد،اطسبؾنب ملس،امکلنبدانیر،رضحتاطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجربےن وربخافردحثیرمعیےکاببںیملقنیکافراننیلقےناسںیماالتخػای
ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اجربےن وربخافردحثیرمعیےکاببںیملقنیکافراننیلقےناسںیماالتخػای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 57

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امیً ،٪بیساهَّلل ،ارسائیً ،١بسالَکی ،٥حرضت ًلاء

َ
ئ َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
َِک ٔیَ ًَ ٩ِ ًَ ٥لا ٕ
رسائ ٔی َِ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ ال َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ

ک َٓإ ٔ ِ٠ِ ٌََ ٓ ٪ت ُُِ َٓ ٥ض َو َجائٔزَ ْة
َک َح َیا َت َ
َّ ٔ ٟ ١رل ُج ٔ ١ه ٔ َي َ ٟ
اٟز ِٗ َيي َٗا ََ ٢ش ُ٘و ُ ٢اَّ ٟز ُج ُ
اٟز ِٗ َيي ُٗ َِ ُ ٠و َ٣ا ُّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َو ُّ

رمعی افر
ادمح نب امیلسؿ ،دیبع اہلل ،ارسالیئ ،دبعارکلمی ،رضحت اطعء ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ٰ

رقبیرکےنےسعنمرفامای۔دحثیرشفیےکرافیےن اےنپااتسذینعیرضحتاجرب ےسدرایتفایرقبیاییئشےہ؟ وتاوہنں ےن
رفامای وکیئ صخش دفرسے صخش ےس ےہک ہک ہی زیچ اہمتری زدنیگ کت اہمترےفاےطس ےہ افر مت یہ اس ےک امکل وہ اس رطہقی ےس
دےنیوکعنمرفامایرھپارگیسکصخشےنیسکوکاسرطہقیےسہہکرکدایوتفہزیچاسیکوہاجیتےہہکسجوکاسرطہقیےساہکےہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،دیبعاہلل،ارسالیئ،دبعارکلمی،رضحتاطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اجربےن وربخافردحثیرمعیےکاببںیملقنیکافراننیلقےناسںیماالتخػای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 58

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ا٤ٟثىي٣ ،ح٤س ،طٌبةٗ ،تازة ،حرضت ًلاء ،حرضت جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سَ َٗ ُ ٌِ ٔ٤تا َز َة یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ٩
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َجائٔزَ ْة
رمعی
دمحم نب اینثمل ،دمحم ،صعتة ،اتقدة ،رضحت اطعء ،رضحت اجرب ےس رفاتی یک ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ٰ
رمعیےکدعبفہانذفافراجریوہاج اےہ)۔
رکاندرتسےہ(ینعی ٰ
رافی  :دمحمنباینثمل،دمحم،صعتة،اتقدة،رضحتاطعء،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اجربےن وربخافردحثیرمعیےکاببںیملقنیکافراننیلقےناسںیماالتخػای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 59

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥حباً ،٪بساهَّللً ،بسا٠٤ٟک ب ٩ابي س٠امی ،٪حرضت ًلاء

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا حٔبَّا َُٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ ٩أَب ٔي ُسََ ِ ٠امی ََ ًَ ٩ِ ًَ ٪لا ٕئ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أ ُ ًِ ٔل َي َط ِیئّا َح َیا َت ُط َٓ ُض َو َُ ٟط َح َیا َت ُط َو َِ ٣و َت ُط
دمحمنباحمت،ةحؿ،دبعاہلل،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،رضحتاطعءےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
سجصخشےنیسکوکوکیئیئشدیزدنیگںیماسوکاامعتسؽرکےنوکوتفہیئشزدنیگافراسےکرمےنےکدعبایسیکوہیگ۔
رافی  :دمحمنباحمت،ةحؿ،دبعاہلل،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،رضحتاطعء

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

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اجربےن وربخافردحثیرمعیےکاببںیملقنیکافراننیلقےناسںیماالتخػای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 60

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩یزیس ،سٔیا ،٪اب ٩جزیخ ،حرضت ًلاء ےن حرضت جابز

ئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
أَ ِخب َ َرَ ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا تُ ِزٗٔبُوا َو َ ا ُت ٌِٔ٤زُوا ٓ ََ ٩ِ ٤أ ُ ِرٗ ٔ َب أَ ِو أ ُ ًَِ ٔ٤ز َط ِیئّا َٓ ُض َو ََ ٟو َرثَتٔطٔ

دمحمنبدبعاہللنبزیدی ،ایفسؿ،انبرججی،رضحتاطعء ےنرضحتاجرب ےسرفاتییکےہہکروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملس
رمعییسکیئشںیموتفہ یئشاسےکفرہثیک
ےنرفامایرقبیہنایرکفافر رمعیرکانااھچاکؾںیہنےہرھپسجصخشوکرقبیدایاجےئاگای ٰ
وہاجےئیگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزیدی،ایفسؿ،انبرججی،رضحتاطعءےنرضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اجربےن وربخافردحثیرمعیےک اببںیملقنیکافراننیلقےناسںیماالتخػای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 61

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخً ،لاء ،حبیب اب ٩ثاب  ،حرضت اب٤ً ٩ز

یب بِ ُ ٩أَبٔي ثَاب ٔ ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ئ أََ ِ ٧بأََ٧ا َحب ٔ ُ
ًُ ََ ٤ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا ًُ َِ ٤زی َو َ ا ُر ِٗ َيي ٓ ََ ٩ِ ٤أ ُ ًَِ ٔ٤ز َط ِیئّا أَ ِو أ ُ ِرٗ ٔ َبطُ َٓ ُض َو َُ ٟط َح َیا َتطُ َو َ٤َ ٣ا َت ُط

ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،اطعء ،بیبح انب اثتب ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
رمعیایرقبیایوترھپفہ یئشہشیمہ ےک
رمعی رکانہاےیہافرہنیہرقبیرکانااھچاکؾےہرھپسج یسکصخش ےن ٰ
فآہلفملسےنرفامایہنوت ٰ
ےئلاسصخشیکوہیگہاےہفہصخشزدنہرےہایاساکااقتؽوہاجےئ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،انبرججی،اطعء،بیبحانباثتب،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک

اجربےن وربخافردحثیرمعیےکاببںیملقنیکافراننیلقےناسںیماالتخػای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 62

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩بَک ،اب ٩جزیخً ،لاء ،حبیب ب ٩ابي ثاب  ،حرضت اب٤ً ٩ز

یب بِ ٔ ٩أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ َِکٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ َلائْ ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
ثَاب ٔ ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوَ ٥َِ ٟش ِش َُ ٌِ ٤ط ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا ًُ َِ ٤زی َو َ ا ُر ِٗ َيي ٓ ََ ٩ِ ٤أ ُ ًَِ ٔ٤ز َط ِیئّا أَ ِو
خ
أ ُ ِرٗ ٔ َب ُط َٓ ُض َو َُ ٟط َح َیا َت ُط َو َ٤َ ٣ا َت ُط َٗا ََ ًَ ٢لائْ ص َُو ِْ ٔ ٟل َ ٔ

دیبع اہلل نب دیعس ،دمحم نب رکب ،انب رججی ،اطعء ،بیبح نب ایب اثتب ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
رمعیایرقبیےیکرھپفہایساکوہایگزدنیگںیمیھب
رمعیرھپسجصخشےنیسکیئشںیم ٰ
فآہلفملسےناراشدرفامایہنوترقبیےہافرہن ٰ
افررمےنےکدعبیھب۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،دمحمنبرکب،انبرججی،اطعء،بیبحنبایباثتب،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اجربےن وربخافردحثیرمعیےکاببںیملقنیکافراننیلقےناسںیماالتخػای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 63

راوی ً :بسة بً ٩بساٟزحی ،٥وٛیٍ ،یزیس ب ٩زیاز ب ٩ابي اٟحٌس ،حبیب ب ٩ابي ثاب  ،حرضت اب٤ً ٩ز

یب بِ ٔ ٩أَبٔي ثَاب ٔ ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤
أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِب َسةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟزح ٔٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َؤٛی ٍْ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩زٔ َیاز ٔ بِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
اٟز ِٗ َيي َو َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢أ ُ ِرٗ ٔ َب ُر ِٗ َيي َٓ ُض َو َٟطُ
ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َش ُ٘و َُ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠

رمعی ےس
دبعة نب دبعارلمیح ،فعیک ،زیدی نب زاید نب ایب ادعجل ،بیبح نب ایب اثتب ،رضحت انبرمع ےس رفاتی ےہ ہک رقبی افر ٰ
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایافراراشدرفامایہک وصخشیسکوکوکیئیئشرقبیںیمدےوتفہیئشایس یکوہاجیتےہ
سجوکفہیئشدییئگ۔
رافی  :دبعةنبدبعارلمیح،فعیک،زیدینبزایدنبایبادعجل،بیبحنبایباثتب،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اجربےن وربخافردحثیرمعیےکاببںیملقنیکافراننیلقےناسںیماالتخػای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 64

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،ابو ًاػ ،٥اب ٩جزیخ ،ابواٟزبیر ،حرضت جابز

اػ َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔأََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َش ُ٘و َُٗ ٢ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أ ُ ًَِ ٔ٤ز َط ِیئّا َٓ ُض َو َٟطُ َح َیا َت ُط َو َ٤َ ٣ا َتطُ
رمعفنبیلع،اوباعمص،انبرججی،اوبازلریب،رضحتاجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرقبیرکےنےس
عنمرفامایافررفامایہک وصخشیسکیئشوکرقبیںیمدےوتفہیئشایسیکوہاجیتےہسجوکفہیئشدییئگ۔
رافی  :رمعفنبیلع،اوباعمص،انبرججی،اوبازلریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اجربےن وربخافردحثیرمعیےکاببںیملقنیکافراننیلقےناسںیماالتخػای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 65

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابزاہی ٥ب ٩ػسرا ،٪برش ب ٩أ٤ٟـ ،١ححاد اٟؼواٖ ،ابوزبیر ،حرضت جابز

اٖ ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا
رش بِ ٔ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟححَّا ُد اٟؼَّ َّو ُ
ا ٩ِ ًَ ٪بٔ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ُٔ ٩ػ ِس َر َ
رش اْلِ َ ِن َؼارٔ أَ ِٔ ٣شُٜوا ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜش ٌِىٔي أَ َِ ٣وا َل  ٥ِ ُٜاَ ُت ٌِٔ٤زُوصَا َٓإَّٔ٧طُ َ٩ِ ٣
َجاب ٔ ْز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ََ َ ٌِ ٣
أَ ًِ ََ ٤ز َط ِیئّا َٓإُٔ َّ ٧ط  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأ ُ ًَِ ٔ٤ز ُظ َح َیا َت ُط َو َ٤َ ٣ا َت ُط
دمحم نب اربامیہ نب دصراؿ ،رشب نب الضفمل ،اجحج اوصلاػ ،اوبزریب ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہل
رمعی ےن رکف۔ رھپ  و
فملس ےن اراشد رفامای اے ااصنری گووگ! مت گوگ اےنپ امؽ دفتل وک اےنپ اپس روھک افر مت گوگ اےنپ امؽ ںیم ٰ
رمعیرکےاگیسکیئشںیمدفرسےیک وہکزدنیگںیمیکاجےئافررمےنےکدعب۔
صخش ٰ
رافی  :دمحمنباربامیہنبدصراؿ،رشبنبالضفمل،اجحجاوصلاػ،اوبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اجربےن وربخافردحثیرمعیےکاببںیملقنیکافراننیلقےناسںیماالتخػای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 66

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،ہظا ،٦ابوزبیر ،حرضت جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا َ ٢أَ ِٔ ٣شُٜوا ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜأَ َِ ٣وا َلَ ٥ِ ُٜو َ ا ُت ٌِٔ٤زُو َصا ٓ ََ ٩ِ ٤أ ُ ًَِ ٔ٤ز َط ِیئّا َح َیا َتطُ َٓ ُض َو َٟطُ َح َیا َتطُ َو َب ٌِ َس َِ ٣وتٔطٔ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،اشہؾ ،اوبزریب ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے
رمعی رکےاگیسکیئشںیمدفرسےےکفاےطسوتاس
رمعیہنایرکفاؿامگوںںیمرھپ وصخش ٰ
گووگ!متاھبنسؽروھکاےنپامؽںیمافر ٰ
یکزدنیگرھبےکےیلفہیئشوہاجےئیگبجکتہکفہصخشزدنہرےہافراسےکرمےنےکدعبیھبفہیئشاسصخشیکےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،اشہؾ،اوبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اجربےن وربخافردحثیرمعیےکاببںیملقنیکافراننیلقےناسںیماالتخػای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 67

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،زاؤز ب ٩ابي ہ٨س ،ابوزبیر ،حرضت جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ َِ ٩زا ُو َز بِ ٔ ٩أَبٔي ص ٔ ِٕ ٨س ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي

اٟز ِٗ َيي  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأ ُ ِرٗ ٔ َب َضا
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠

دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،داؤدنبایبدنہ،اوبزریب،رضحتاجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای
رقبیاسصخشاکےہہکسجصخشےکفاےطسرقبیایایگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،داؤدنبایبدنہ،اوبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اجربےن وربخافردحثیرمعیےکاببںیملقنیکافراننیلقےناسںیماالتخػای

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 68

راوی ً :لي ب ٩ححز ،ہظی ،٥زاؤز ،ابوزبیر ،حرضت جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْ ٩ِ ًَ ٥زا ُو َز ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

اٟز ِٗ َيي َجائٔزَ ْة ْٔلَصَِ ٔ ٠ضا
ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َجائٔزَ ْة ْٔلَصَِ ٔ ٠ضا َو ُّ
رمعیاؿگووگں
یلعنبرجح،میشہ،داؤد،اوبزریب،رضحتاجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای ٰ
اکوہاج اےہہکنجوکدایایگےہافررقبیےکامکلیھباسےکگوگ(نجےکفاےطسرقبیایایگ)وہےتںیہ۔
رافی  :یلعنبرجح،میشہ،داؤد،اوبزریب،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اساالتخػاککذرکہ وہکزرہیرپاسربخںیملقنایایگےہ
ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اساالتخػاککذرکہ وہکزرہیرپاسربخںیملقنایایگےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 69

راوی ٣ :ح٤وز ب ٩خاٟس٤ً ،ز ،اوزاعي ،اب ٩طہاب٤ً ،زو بً ٩ث٤ا ،٪ب٘یة ب ٩وٟیس ،اوزاعي ،حرضت زہزی ،رعوہ ،حرضت
جابز

ا ٪أََ ِ ٧بأََ٧ا َب٘ ٔ َّی ُة
أَ ِخب َ َرنٔي َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًُ َ٤زُ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اب َٗا َ ٢و أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ٔ
رع َو َة ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أ ُ ًَِ ٔ٤ز ًُ َِ ٤زی
بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاع ِّي ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

َٓه ٔ َي َُ ٟط َؤٌَ٘ ٔ ٟبٔطٔ َیزٔث ُ َضا َ ٩ِ ٣یَزٔث ُ ُط ًَٔٔ٘ ٩ِ ٣بٔطٔ

ومحمدنباخدل،رمع،افزایع،انباہشب،رمعفنبامثعؿ،یق ئتةنبف دی،افزایع،رضحتزرہی،رعفہ،رضحتاجربےسرفاتیایےہ
رمعی ایوتفہ یئشاسصخش یکوہیگافراس ےک
ہک روسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملسےناراشدرفامایسج صخشےنیسک ےکفاےطس ٰ
دعباسےکفراثءیکےہ وہکاسےکےھچیپرہےئگںیہ۔
رافی  :ومحمدنباخدل،رمع،افزایع،انباہشب،رمعفنبامثعؿ،یقتئةنبف دی،افزایع،رضحتزرہی،رعفہ،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اساالتخػاککذرکہ وہکزرہیرپاسربخںیملقنایایگےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 70

راوی ً :یسي ب٣ ٩شاور ،وٟیس ،ابوً٤زو ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ،حرضت جابز

اب ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسي بِ َُ ٣ُ ٩شاو ٔ ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأ ُ ًَِ ٔ٤زصَا ه ٔ َي َٟطُ َؤٌَ٘ ٔ ٟبٔطٔ َیزٔث ُ َضا ََ ٩ِ ٣یزٔثُطُ ًَٔٔ٘ ٩ِ ٣بٔطٔ
یسیع نب اسمفر ،ف دی ،اوبرمعف ،انب اہشب ،اوبہملس ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رمعیاکفہےہ وہک
رمعیایایگافراسےکےلہپگووگںےکفاےطسفارثاس ٰ
رمعیاسصخشےکفاےطسےہہکسجےکفاےطس ٰ
رفامای ٰ
فارثاسےکامؽاکوہاگاسےکرمےنےکدعب۔
رافی  :یسیعنباسمفر،ف دی،اوبرمعف،انباہشب،اوبہملس،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اساالتخػاککذرکہ وہکزرہیرپاسربخںیملقنایایگےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 71

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ہاط ٥بٌ٠بکي ،وٟیس ،اوزاعي ،زہزی ،رعوة وابي س٤٠ة ،حرضت جابز

ٔ
رع َو َة َوأَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩جابٔز ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩صَا ٔط ٕ ٥ا َِ ٟب ٌََِ ٠بک ُِّّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاع ُّي ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأ ُ ًَِ ٔ٤زصَا ه ٔ َي َُ ٟط َؤٌَ٘ ٔ ٟبٔطٔ َیزٔث ُ َضا ََ ٩ِ ٣یزٔث ُ ُط ًَٔٔ٘ ٩ِ ٣بٔطٔ
ی
دمحم نب اہمش علتکی ،ف دی ،افزایع ،زرہی ،رعفة فایب سلمة ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

رمعیںیمےس ویئشاسوک یلےہفہاسیکےہافر
رمعیایایگےہافر ٰ
رمعیاسصخشےکفاےطسےہہکسجےکفاےطس ٰ
اراشدرفامای ٰ
رمعیاکیھبفارثےہ۔
اسےکدعباسیکےہ وفارثےھچیپرہاجےئاگافر وصخشاسےکامؽاکفارثوہاگفہیہصخشاس ٰ
ی
رافی  :دمحمنباہمش علتکی،ف دی،افزایع،زرہی،رعفةفایبسلمة،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اساالتخػاککذرکہ وہکزرہیرپاسربخںیملقنایایگےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 72

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل بً ٩بساٟزحی٤ً ،٥زو ب ٩ابي س٤٠ہ ز٣ظقي ،ابو ً٤ز ػٌ٨اني ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،رعوة ،حرضت
ًبساهَّلل ب ٩زبیر

أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟزح ٔٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ِّ
اٟس َِ ٣ظق ٔ ُّي ًَ ِ ٩أَبٔي ًُ ََ ٤ز اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ِّي ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّی َ٤ا َر ُج ٕ ١أَ ًِ ََ ٤ز َر ُج َّل ًُ َِ ٤زی َُ ٟط
بِ ِٔ ُ ٩
َؤٌَ٘ ٔ ٟبٔطٔ َٓه ٔ َي َٟطُ َو ٩ِ ٤َ ٔ ٟیَزٔث ُ ُط ًَٔٔ٘ ٩ِ ٣بٔطٔ َِ ٣و ُروثَ ْة
دمحمنبدبعاہللنبدبعارلمیح،رمعفنبایبہملسدیقشم،اوبرمعاعنصین،اشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتدبعاہللنبزریبےسرفاتیےہ
رمعیںیموکیئزیچ دےاسےکےھچیپرےنہفاےلوکوتفہششخب
ہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای وصخشیسکصخشوک ٰ
ںیمآیئوہیئیئشاسیکتیکلمےہہکسجوکامکلےندیافررھپاسیکےہ وصخشاسہیطعےکفوصؽرکےنفاےلاکوہاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدبعارلمیح،رمعفنبایبہملسدیقشم،اوبرمعاعنصین،اشہؾنبرعفة،رعفة،رضحتدبعاہللنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اساالتخػاککذرکہ وہکزرہیرپاسربخںیملقنایایگےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 73

راوی ٗ :تیبة ب ٩سٌیسٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،ابو س٤٠ہ ،حرضت جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
اب ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤جابٔز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢أَ ًِ ََ ٤ز َر ُج َّل ًُ َِ ٤زی َُ ٟط َؤٌَ٘ ٔ ٟبٔطٔ َٓ َ٘ ِس َٗ َل ٍَ َٗ ِو ُُ ٟط َح َّ٘ ُط َوه ٔ َي  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأ ُ ًَِ ٔ٤ز َؤٌَ٘ ٔ ٟبٔطٔ
ہبیتق نبدیعس ،ثیل ،انب اہشب ،اوب ہملس ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامای سج
رمعیںیماینپیئشدییسک دفرسےصخشوکافراسےکفروثںوکاسےناینپوگتفگےساےنپقحوکاٹمایاسےکےنہکےس
صخشےن ٰ
فہیئشاسیکوہیگافراسےکےلہپگووگںیک۔
رافی  :قت ئتتةنبدیعس،ثیل،انباہشب،اوبہملس،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اساالتخػاککذرکہ وہکزرہیرپاسربخںیملقنایایگےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 74

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ة و حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک ،اب ٩طہاب ،ابو س٤٠ہ ،حرضت جابز

َ
اب ًَ ِ٩
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٣َ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّی َ٤ا َر ُج ٕ ١أ ُ ًَِ ٔ٤ز ًُ َِ ٤زی َٟطُ َؤٌَ٘ ٔ ٟبٔطٔ َٓإَٔ َّ ٧ضا ٔ ٠َّ ٔ ٟذی ش ٌُِ َلا َصا َ ا

ائ َو َٗ ٌَ ِ ٓ ٔیطٔ ا َِ ٤َ ٟوار ُ
َت ِز ٔج ٍُ إلٔ َي َّأ ٟذی أَ ًِ َلاصَا ْٔلََّ٧طُ أَ ًِ َلي ًَ َل ّ
ٔیث

دمحم نب سلمة ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،انب اہشب ،اوب ہملس ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
رمعیرکےافراسےکےھچیپرےنہفاگوںےکفاےطسینعیاسےکفراثءےکفاےطس
فآہلفملسےناراشدرفامای وصخشیسکےکفاےطس ٰ
اہتبل اس دی وہیئ یئش اک امکل وہ اج ا ےہ فہ ےنیل فاال صخش فاسپ ںیہن ےل اتکس افر فہ زیچ دےنی فاےل یک رطػ فاسپ ںیہن وہ یت
ویکہکناسےنایسییئشاکہیطعایےہہکاسںیمےنیلفاےلفرہثیکفراتثوہیگ۔
رافی  :دمحمنبسلمةفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انباہشب،اوبہملس،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اساالتخػاککذرکہ وہکزرہیرپاسربخںیملقنایایگےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 75

راوی ٤ً :زا ٪ب ٩بکار ،ابواٟامی ،٪طٌیب ،زہزی ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُ ٩بَکَّا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ َ ٟامی َٔٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو َس ََ ٤َ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
أَ ََّ ٪جاب ٔ ّزا أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي أَُ َّ ٧ط َ ٩ِ ٣أَ ًِ ََ ٤ز َر ُج َّل ًُ َِ ٤زی َٟطُ َؤٌَ٘ ٔ ٟبٔطٔ َٓإَٔ َّ ٧ضا ٔ ٠َّ ٔ ٟذی أ ُ ًَِ ٔ٤زصَا
یَزٔث ُ َضا َٔ ٩ِ ٣ػاح ٔب ٔ َضا َّأ ٟذی أَ ًِ َلاصَا َ٣ا َو َٗ ٍَ َٔ ٣َ ٩ِ ٣وارٔیثٔ اهَّللٔ َو َح ِّ٘طٔ

رمعاؿ نب اکبر ،اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،اوبہملس نب دبعارلنمح  ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
رمعیاکوتامکل
رمعیےکوطرےسافرامکلانبدایاسوکافرےلھچپفراثءوکاس ٰ
فملسےنمکحرفامایسجصخشےنیسکیئشوکداییسکوکھچک ٰ
رمعیوکےلںیلےگافردےنیفاےلوکھچکہنےلم
وہایگفہآدیماسزیچاکاباسےکفارثاہللےکرقمرےیکوہےئوصحںوکاس ٰ
اگ۔
رافی  :رمعاؿنباکبر،اوباامیلؿ،بیعش،زرہی،اوبہملسنبدبعارل ،نؿ،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک

اساالتخػاککذرکہ وہکزرہیرپاسربخںیملقنایایگےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 76

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل بً ٩بساٟح ،٥ٜاب ٩ابي ٓسیک ،اب ٩ابي ذئب ،اب ٩طہاب ،ابو س٤٠ہ ،حرضت جابز

اب ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜابِ ٔ ٩أَبٔي ُٓ َسیِ ٕک َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي ٓ َٔی ٩ِ ٤أ ُ ًَِ ٔ٤ز ًُ َِ ٤زی َُ ٟط َؤٌَ٘ ٔ ٟبٔطٔ َٓه ٔ َي َُ ٟط بَ ِت َْ ٠ة َ ا َی ُحو ُز ٔ ٌِ ٤ُِ ٠ٟٔلي َٔ ٨ِ ٣ضا
ٔیث َٓ َ٘ َل ٌَ ِ ا َِ ٤َ ٟوار ُ
ائ َو َٗ ٌَ ِ ٓ ٔیطٔ ا َِ ٤َ ٟوار ُ
َش ْن َو َ ا ث ُ َِ ٨یا َٗا َ ٢أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ْٔلَُ َّ ٧ط أَ ًِ َلي ًَ َل ّ
َشكَ ُط
ٔیث َ ِ
َِ

دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل ،انب ایب دفکی ،انب ایب ذبئ ،انب اہشب ،اوب ہملس ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص
رمعی ںیم دی اینپ زیچ دفرسے آدیم وک افر اس آدیم ےک فاروثں وک اس
اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اس آدیم ےک دقمہم ںیم سج ےن ٰ
ےکرمےنےکدعبمکحہیےہہکآپ یلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامایفہایسیششخبافرہیطعےہ وہکدےنیفاےل وکںیہنلماتکس
افردےنیفاےلوکاجزئ ںیہنیسکمسقیکرشطاگلانافرہنیہاسںیمیسکمسقاکاانثتسءرکاندرتسےہ۔رضحتاوبہملسرفامےتںیہہک
ذموکرہہیطعاسفہجےسفاسپںیہنوہاتکسہکاسدےنیفاےلصخشےناسرطہقیےسششخبیکےہہکاسںیمےنیلفاےلصخش
ےکفراثءیکفراتثاثتبوہیئےہرھپفراثءےناسرشطوکعطقنمرکدای۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدبعامکحل،انبایبدفکی،انبایبذبئ،انباہشب،اوبہملس،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اساالتخػاککذرکہ وہکزرہیرپاسربخںیملقنایایگےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 77

راوی  :ابوزاؤز س٠امی ٪ب ٩یوسٕ ،شٌ٘وب ،اٛ ٪ے واٟس ،ػاٟح ،اب ٩طہاب ،ابو س٤٠ہ ،حرضت جابز

اب أَ َّ ٪أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة أَ ِخب َ َر ُظ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩س ِی ٕٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َش ٌِ ُ٘ ُ
ک
ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّی َ٤ا َر ُج ٕ ١أَ ًِ ََ ٤ز َر ُج َّل ًُ َِ ٤زی َُ ٟط َؤٌَ٘ ٔ ٟبٔطٔ َٗا َِ َٗ ٢س أَ ًِ َل ِی ُتَ َٜضا َو ًَ٘ ٔ َب َ

ائ َو َٗ ٌَ ِ ٓ ٔیطٔ ا َِ ٤َ ٟوار ُ
َ٣ا بَق ٔ َي ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ َح ْس َٓإَٔ َّ ٧ضا  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأ ُ ًِ ٔل َی َضا َوإَٔ َّ ٧ضا َ ا َت ِز ٔج ٍُ إلٔ َي َػاح ٔب ٔ َضا ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔ ١أَُ َّ ٧ط أَ ًِ َلا َصا ًَ َل ّ
ٔیث

اوبداؤدامیلسؿنبویفس،وقعیب،اؿ ےکفادل،اصحل ،انباہشب،اوبہملس،رضحت اجرب ےسرفاتی ےہہکروسؽرکمی یلصاہلل
رمعیےیک۔(ینعیاس
رمعیایافراسےکفراثءےکفاےطس ٰ
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکسجصخشےنیسکدفرسےےکفاےطس ٰ

رطحےساہکہکہیاکمؿفریغہامتؾزدنیگاہمترےےیلےہ افراہمترےرمےنےکدعب اہمترےفراثءےکےیل ےہ افراسدےنی
فاےلصخش ےن اہکہک ںیم ےنفہ اکمؿ ای ھچک افر یئش اہمترے ےلھچپ ےکفاےطسششخب دی۔ بجکتہک اؿ ںیم ےس وکیئ ابیق راہ۔ وت
اب فہ اکمؿ اس ےک فاےطس وہایگ ہک سج وک ہک اس دےنی فاےل صخش ےن ششخب یک اب فہ اکمؿ فریغہ دےنی فاےل (ینعی ششخب
رکےن فاےل یک اجبن ) فاسپ ںیہن گوٹ اتکس ےہ ویکہکن اس دےنی فاےل (ینعی ہبہ رکےن فاےل ےن اس رطہقی ےس ہبہ ای ےہ ہک
اسںیمفراثءےکےیلفراتثاقمئوہیئگ۔ ینعیامتؾزدنیگاسےکفاےطسہکسجوک دایےہافراسیکومتےک دعباسےکفراثء
ےکےیلدایےہ)۔
رافی  :اوبداؤدامیلسؿنبویفس،وقعیب،اؿےکفادل،اصحل،انباہشب،اوبہملس،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اساالتخػاککذرکہ وہکزرہیرپاسربخںیملقنایایگےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 78

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩یزیس ب ٩ابي حبیب ،اب ٩طہاب ،ابو س٤٠ہ ،حرضت جابز

اب
ٔیس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي یَزٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
َّ ٔ ٟ ١رل ُج َٔ ١ؤٌَ٘ ٔ ٟبٔطٔ ا ِٟض ٔ َب َة
ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي بٔا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی أَ َِ ٪ی َض َب اَّ ٟز ُج ُ

ک َٓ ُض َو إلٔ َ َّي َوإلٔ َي ًَ٘ ٔ ٔيي إَٔ َّ ٧ضا  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأ ُ ًِ ٔل َی َضا َؤٌَ٘ ٔ ٟبٔطٔ
ک َح َس ْث َوبٔ ٌَ٘ٔب ٔ َ
َو َش ِش َت ِثىٔ َي إ ٔ َِ ٪ح َس َث ب ٔ َ

دمحمنبدبعاہللنبزیدی نبایببیبح،انباہشب،اوبہملس ،رضحتاجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رمعی ےس قلعتم رفامای ہک ارگ وکیئ صخش یسک دفرسے وک ہیطع رکے افر اس وک اس زیچ اک امکل انب دے افر اانثتسء رکےت وہےئ اس
ٰ
رطہقیےسےہکارگاہمترےافرپیسکمسقاکاحدہثشیپآاجےئوتفہیئشریمیےہافرریمےدعبرےنہفاگوں(ینعیریمےفراثء)یک
ےہوتاسرپافراسمسقیکرشطاگلےنفاگوںےسقلعتمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایفہصخشہیطعںیمدییئگےساک
امکلوہایگ(افراسےکرمےنےکدعب)اسدفرسےصخشےکفراثءامکلوہےئگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزیدینبایببیبح،انباہشب،اوبہملس،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسدحثیںیمییحینبریثکافردمحمنبرمعفاکرضحتاوبہملسرپاالتخػیکایبؿ

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیمییحینبریثکافردمحمنبرمعفاکرضحتاوبہملسرپاالتخػیکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 79

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ب ٩اٟحارث ،ہظا ،٦یحٌي ب ٩ابي ٛثیر ،ابوس٤٠ہ ،حرضت جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ َٗا َ٢
َح َّسثَىٔي أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤جاب ٔ ّزا َش ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی ُ ٩ِ ٤َ ٔ ٟوص َٔب ِ َٟطُ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل نب ااحلرث ،اشہؾ ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
رمعیاسصخشاکوہ اےہہکسجوکششخبیکیئگ۔
فملسےناراشدرفامای ٰ
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدلنبااحلرث،اشہؾ،ییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیمییحینبریثکافردمحمنبرمعفاکرضحتاوبہملسرپاالتخػیکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 80

راوی  :یحٌي ب ٩زرس  ،ابو اس٤اًی ،١یحٌي ،ابوس٤٠ہ ،حرضت جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَي بِ ُُ ٩ز ُر ِس َ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي أَ َّ ٪أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ ُط ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ ًَ ِٔ َ ٧ ٩ي ِّي
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی ُ ٩ِ ٤َ ٔ ٟوص َٔب ِ َُ ٟط
رمعی
ییحینبدرتس،اوباامسلیع،ییحی،اوبہملس،رضحتاجرب ےسرفاتیےہہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای ٰ
اسصخشاکوہاج اےہہکسجوکششخبایایگ۔
رافی  :ییحینبدرتس،اوباامسلیع،ییحی،اوبہملس،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیمییحینبریثکافردمحمنبرمعفاکرضحتاوبہملسرپاالتخػیکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 81

راوی ً :لي ب ٩ححز ،اس٤اًی٣ ،١ح٤س ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ

َ ٣ُ ٩ِ ًَ ١ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َٗا َ  ٢اَ ًُ َِ ٤زی ٓ ََ ٩ِ ٤أ ُ ًَِ ٔ٤ز َط ِیئّا َٓ ُض َو َٟطُ
رمعیرکان
یلعنبرجح،اامسلیع،دمحم،اوبہملس،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای ٰ
رمعی ںیم دے دی وکیئ زیچ وت فہ ایس صخش یک وہیگ ہک سج وک فہ یئش ہیطع یک ےہ (ینعی ہبہ ای
رتہب ںیہن ےہ نکیل سج یسک صخش ےن ٰ
ےہ)۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،دمحم،اوبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیمییحینبریثکافردمحمنبرمعفاکرضحتاوبہملسرپاالتخػیکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 82

ًیسي ًبسة ب ٩س٠امی٣ ،٪ح٤س ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٰ ،٥

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي َو ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ َٗ ٪ا ا َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٩
أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أ ُ ًَِ ٔ٤ز َط ِیئّا َٓ ُض َو َٟطُ
ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع دبعة نب امیلسؿ ،دمحم نب رمعف ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

رمعیےیکوتفہیئشاسیکوہیئگہکسجوکفہیئشامکلےنششخبیک۔
فملسےناراشدرفامایسجصخشےنیسکیئشںیم ٰ
رافی  :ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعدبعةنبامیلسؿ،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیمییحینبریثکافردمحمنبرمعفاکرضحتاوبہملسرپاالتخػیکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 83

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ا٤ٟثىي٣ ،ح٤س ،طٌبہٗ ،تازة ،نرض ب ٩ا٧ص ،بظیر ب٧ ٩ہیک ،حرضت ابوہزیزہ

رض بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ب ٔظیر ٔبِ َٔ٧ ٩ض ٔ ٕ
یک
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َجائٔزَ ْة

دمحمنباینثمل،دمحم ،ہبعش،اتقدة ،رضننباسن،ریشب نبکیہن ،رضحتاوبرہریہ ےسرفاتی ےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
رمعیےیکوتفہیئشاسیکوہیگہکسجوکامکلےنششخبیک۔
ےنرفامایسجصخشےنیسکیئشںیم ٰ
رافی  :دمحمنباینثمل،دمحم،ہبعش،اتقدة،رضننباسن،ریشبنبکیہن،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیمییحینبریثکافردمحمنبرمعفاکرضحتاوبہملسرپاالتخػیکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 84

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ا٤ٟثىيٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦اٛ ٪ے واٟسٗ ،تازة ،س٠امی ٪ب ٩ہظا٣ ،٦ح٤س ب ٩سیریَ،٩شیح

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سأ َ َٟىٔي ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩صٔظَ ا٩ِ ًَ ٕ ٦
َشیِ ٕح َٗا ََ َٗ ٢ضي ٔ َ ٧ي ُّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َجائٔزَ ْة َٗا َ٢
ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َٓ ُ٘ َِ ُ ٠ح َّس َث َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩سٔیر ٔ َ
یَ ُ ٩ِ ًَ ٩

رض بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ب ٔظیر ٔبِ َٔ٧ ٩ض ٔ ٕ
یک ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی
َٗ َتا َزةُ ُٗ َِ ُ ٠ح َّسثَىٔي اُ ِ ٨َّ ٟ
ا ٪ا َِ ٟح َش َُ ٩ش ُ٘و ُ ٢ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َجائٔزَ ْة
َجائٔزَ ْة َٗا ََ َٗ ٢تا َز ُة َو ُٗ ِ ُ ٠ل َ َ
دمحمنباینثمل،اعمذنباشہؾ،اؿےکفادل،اتقدة،امیلسؿنباشہؾ،دمحمنبریسنی،رشحیرتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحمنباینثمل،اعمذنباشہؾ،اؿےکفادل،اتقدة،امیلسؿنباشہؾ،دمحمنبریسنی،رشحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسدحثیںیمییحینبریثکافردمحمنبرمعفاکرضحتاوبہملسرپاالتخػیکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 85

راوی ٗ :تازة ،نرض ب ٩ا٧ص ،بظیر ب٧ ٩ہیک ،ابوہزیزہ

أ ٠َّ ٔ ٟ ٪ذی َی ِح ٌَ ُ١
َٗا ََ َٗ ٢تا َزةُ َٓ َ٘ا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی إٔ٤َ َّ ٧ا ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی إٔذَا أ ُ ًَِ ٔ٤ز َو ًَ٘ٔبُطُ َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔسظ ٔ َٓإٔذَا َ ٥َِ ٟی ِح ٌَ َِ ٔ ًَ٘ ١بطُ َٔ ٩ِ ٣ب ٌِسٔظ ٔ ل َ َ
َشكَ ُط َٗا ََ َٗ ٢تا َزةُ ٓ َُشئ ٔ ََ ًَ ١لا ُئ بِ ُ ٩أَبٔي َربَا ٕح َٓ َ٘ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َجابٔزُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َِ
ا٪
و ٪ب ٔ َض َذا َٗا ََ ًَ ٢لائْ َٗ َضي ب ٔ َضا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُِ ٣َ ٩ز َو َ
ا ٪ا ُِ ٟد ََٔ٠ا ُئ َ ا َش ِ٘ ُـ َ
ا َِ ٤ِ ٌُ ٟزی َجائٔزَ ْة َٗا ََ َٗ ٢تا َزةُ َٓ َ٘ا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی ل َ َ
رمعیدایاجےئیسکصخشوک
اتقدة،رضننباسن،ریشبنبکیہن،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتزرہیےنایبؿایہکسجفتق ٰ

اسیکزدنیگرھب افراس ےک دعباسےکفراثءوترھپفہدےنیفاےلصخشیکاجبنفاسپںیہنوہاگافر وصخش اسےکفراثءےک
فاےطس ےن ےہک وت رشط ےک وماقف لمع وہاگ ینعی دےنی فاےل وک لم اتکس ےہ۔ اتقدہ ےس یہ رفاتی ےہ ہک یسک صخش ےن اطعء نب ایب
رابحےسدرایتفایاوہنںےنلقنایہکاجربنبدبعاہللےنھجموکدحثیہک یئہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رمعی اجزئ ےہ۔ رضحت اوباتقدہ وک رضحت زرہی ےس نس رک ایبؿ رکےت ںیہ ہک افلخء ےن اس ےک وماقف مکح ںیہن ای (ینعی
رفامای ٰ
رمعیےک وازاکمکحںیہنرفامای۔نکیلرضحتاطعءلقنرفامےتںیہہکدبعا بلطمنبرمفاؿےن
رضحتاوبرکبافررضحترمعےن ٰ
اسےکوماقفمکحرفامای۔
رافی  :اتقدة،رضننباسن،ریشبنبکیہن،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویبیاےنپوشرہیکااجزتےکریغبھچکدےےکساسےکایبؿںیم
ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
ویبیاےنپوشرہیکااجزتےکریغبھچکدےےکساسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 86

راوی ٣ :ح٤س ب٤ٌ٣ ٩ز ،حبا ،٪ح٤از ب ٩س٤٠ة ،ابزاہی ٥ب ٩یو٧ص ب٣ ٩ح٤س ،اٛ ٪ے واٟس ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،زاؤز ب ٩ابي ہ٨س
وحبیب ٤ً ،٥٠ٌ٣زو ب ٩طٌیب

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحبَّا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ح و أَ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا َ٢
یب ا ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩زا ُو َز َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔي ص ٔ ِٕ ٨س َو َحب ٔ ْ

َک َز ِو ُج َضا ً ِٔؼ ََ ٤ت َضا َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٤ُ ٔ ٟح َّٕ ٤س
َج ِّسظ ٔأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا َی ُحو ُز ٔ ا َِ ٣زأَة ٕص َٔب ْة فٔي َ٣اَ ٔ ٟضا إٔذَا ََ ٠٣

دمحمنبرمعم،ةحؿ، ،ندنبسلمة،اربامیہنبویسننبدمحم،اؿےکفادل، ،ندنبہملس،داؤدنبایبدنہفبیبحملعم،رمعفنببیعش،
اؿےکفادل،اےنپداداےسلقنرفامےتںیہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاےنپامؽےسیسکاخوتؿوکہبہافر
ششخبرکاناجزئںیہنےہینعیسجفتقامکلوہایگرمداسیکتمصعاک(بلطمہیےہہکاکنحوہےنےکدعبوشرہیکریغبااجزت
یسکوعرتوکیسکوکہبہرکاناجزئںیہنےہ)۔
رافی  :دمحم نب رمعم ،ةحؿ،  ،ند نب سلمة ،اربامیہ نب ویسن نب دمحم ،اؿ ےک فادل،  ،ند نب ہملس ،داؤد نب ایب دنہ فبیبح ملعم ،رمعف

نببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
ویبیاےنپوشرہیکااجزتےکریغبھچکدےےکساسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 87

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،حشین  ،٥٠ٌ٣حرضت ً٤زو ب ٩طٌیب

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َشی ِْن ا ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ أَ َّ ٪أَبَا ُظ َح َّسث َ ُط ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ح و أَ ِخبَرََ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َشی ِْن ا ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َٓ َتحَ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َّٜ ٣َ ٥َ ٠ة َٗ َاَ ٦خ ٔلی ّبا َٓ َ٘ا َ ٢فٔي ُخ ِلبَتٔطٔ َ ا َی ُحو ُز ٔ ا َِ ٣زأَة ٕ ًَ ٔل َّی ْة

إ ٔ َّ ا بٔإٔذِ َٔ ٪ز ِو ٔج َضا

اامسلیعنبدوعسد،اخدل،نیسحملعم،رضحترمعفنببیعشےسرفاتیےہہکسجفتقروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
ہکمرکمہم حتف ایوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئہبطخڑپےنھ ےکےیل افرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنایبؿرفامای ہک
یسکاخوتؿےکفاےطساجزئںیہنےہہکوشرہیکااجزتےکریغبفہیسکوکھچکششخبرکے۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،نیسحملعم،رضحترمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
ویبیاےنپوشرہیکااجزتےکریغبھچکدےےکساسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 88

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابوبَک بً ٩یاغ ،یحٌي ب ٩ہاني ،ابو حذشٔہً ،بسا٠٤ٟک ب٣ ٩ح٤س ب ٩بظیر ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب٩
ً٤٘٠ہ

غ ًَ ِ ٩یَ ِحٌَي بِ ٔ ٩صَإ ٔ ٧ئ ًَ ِ ٩أَبٔي حُ َذ ِش َٔ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س
َک بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اُٟس ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
بِ َٔ ٩ب ٔظیر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ٩ٔ ٤بِ َٔ ٤َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة َّ
اٟث َ٘ف ِّ ِّي َٗا ََٗ ٢س ََٔ ٦و ِٓ ُس َث٘ ٔ ٕ
یٕ ًَل َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َُ ٌَ ٣ض ِ٥
َ
َ
َص ٔسیَّ ْة َٓ َ٘ا َ ٢أَ َصسٔیَّ ْة أَ َِ ٦ػ َس َٗ ْة َٓإ ٔ ِ ٪لَاَ ِ َ ٧ص ٔسیَّ ْة َٓإٔ٤َ َّ ٧ا یُب ِ َتغَي ب ٔ َضا َو ِجطُ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ َـا ُئ ا َِ ٟحا َجةٔ

َوإ ٔ ِ ٪لَاَ ِ َ ٧ػ َس َٗ ْة َٓإٔ٤َ َّ ٧ا یُب ِ َتغَي ب ٔ َضا َو ِج ُط اهَّللٔ ًَزَّ َو َج ََّٗ ١اُٟوا َ ا بَ َِ ١ص ٔسیَّ ْة َٓ َ٘بََٔ ٠ضا ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥و َٗ ٌَ َس َُ ٌَ ٣ض ِ ٥ش َُشائُٔ ُ٠ض َِ ٥وش َُشائُٔ٠وُ َ ٧ط
ص
َحًَّي َػلَّي ُّ
اٟو ِض َز َ ٍَ ٣ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
انہد نب رسی ،اوبرکب نب ایعش ،ییحی نب اہین ،اوب ذحہفی ،دبعاکلمل نب دمحم نب ریشب ،رضحت دبعارلنمح نب ہمقلع ےس رفاتی ےہ ہک
ہلیبقفیقث ےکامندنئے اکیدؿ دختم وبنی یلص اہللہیلعفآہلفملس ںیم احرض وہےئ افر اؿ ےک اسھت ہفحت یھب اھت۔ آپ یلص
اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ہی دہہی ےہ ای دصہق فریخات ےہ ارگ ہی ہفحت افر دہہی ےہ وت اس ںیم دخا افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیکراضدنمیےہافرہیرضفرتوپریوہےنیکزیچےہافرارگدصہقفریخاتےہوتاسںیمراضدنمیےہدخاافراس
ےک روسؽ یلص اہللہیلع فآہل فملس یک۔ اؿ امندنئفں ےن نس رک رعض ای ںیہن ہی دصہق ںیہن ےہ ہکلب دہہی افر ہفحت ےہ۔ آپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس فتق اس وک وبقؽ رفامای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ گووگں ےک اپس ھٹیب ےئگ افر فہ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنوگتفگرکےنےگلافروساؽرکےنگلےئگاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزرہظافرامنزرصعاکی
اسھتالمرکڑپںیھ۔
رافی  :انہدنبرسی،اوبرکبنبایعش،ییحینباہین،اوبذحہفی،دبعاکلملنبدمحمنبریشب،رضحتدبعارلنمحنبہمقلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
ویبیاےنپوشرہیکااجزتےکریغبھچکدےےکساسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 89

راوی  :ابو ًاػ ٥خظیع ب ٩ارصً ،٦بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ابً ٩حَل ،٪سٌیس ،حرضت ابوہزیزہ

رص ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ ٔ
اػ ُٕ ٥خظَ ِی ُع بِ ُ ٩أَ ِ َ
َّ
َّ
َّ
َ َ
َ
ِقش ٕ ٓٔي أَ ِو أَ ِن َؼار ٓ ٕ
ٔی أَ ِو َث َ٘ف ٕٓٔي أَ ِو َز ِوس ٕ ٓٔي
أ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َِ َ٘ َٟ ٢س صَ َ ُ ٤ِ ٤أ ِ َ ٪ا أٗ َِب ََ ١ص ٔسیَّ ّة إٔ ا َٔ ُ ٩ِ ٣

اوب اعمص شیشخ نب ارصؾ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،انب الجعؿ ،دیعس ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایریمیوخاشہےہہکںیمیسکاکدہہیافرہفحتوبقؽہنرکفںنکیلرقیشیایااصنریاک۔اییفقثاکایدفیساک۔(ہیابقلئےک
انؾںیہ)۔
رافی  :اوباعمصشیشخنبارصؾ،دبعارلزاؼ،رمعم،انبالجعؿ،دیعس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رمعیےسقلعتمااحدثیابمرہک
ویبیاےنپوشرہیکااجزتےکریغبھچکدےےکساسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 90

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥وٛیٍ،طٌبہٗ ،تازة ،حرضت ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔي ب ٔ َِ ٠ح َٕ٘ َٓ ٥ا َ٣َ ٢ا صَ َذا َٓ٘ٔی َُ ١ت ُؼ ِّس َ ٚبٔطٔ ًَل َي بَز ٔ َیز َة َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو ََ ٟضا َػ َس َٗ ْة َو َ٨َ ٟا َص ٔسیَّ ْة

ااحسؼنباربامیہ،فعیک،ہبعش،اتقدة،رضحت اسنےس رفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس یکدختمںیم اکی دؿ
وگتششیپایایگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسیکےہہیوگتش؟گووگںےنینعیرھگفاگوںےنرعضایرضحتربریہوک
یسکصخش ےندصہق دایاھت ہی ابتنسرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدصہق رضحتربریہےکفاےطساھت افرامہرےفاےطس
دہہیافرہفحتےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،فعیک،ہبعش،اتقدة،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ویبیاےنپوشرہیکااجزتےکریغبھچکدےےکساسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 91

٣وسي بً٘ ٩بہ ،سا ٥ٟبً ٩بساهَّلل ب٩
٣وسي بً ٩بساٟزح٤ا٣ ،٪ح٤س ب ٩بظیر ،سٔیاٰ ،٪
راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ٪رہاوی و ٰ
ً٤ز ،حرضت اب٤ً ٩ز

وسي
وسي بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََ َٗ ٩ٔ ٤ا ا َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
رش َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪
اٟز َصاو ٔ ُّی َو َُ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َُّ ٪

ٕ ًََِ ٠ی َضا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ  ٥َ ٠اَ
ین َی ِحُ ٔ ٠
بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢لَاَ ِ َ ٧یْ ٔ٤
وب
َو ُٔ ٠ِّ َ٘ ٣ب ا ِٔ ُ٠ُ٘ ٟ

ادمح نب امیلسؿ راہفی ف ومٰیس نب دبعارلنمح  ،دمحم نب ریشب ،ایفسؿ ،ومٰیس نب ہبقع ،اسمل نب دبعاہلل نب رمع ،رضحت انب رمع ےس
رفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسہہکرکمسق اھکایرکےتےھت۔ینعیمسقےہھجموکاس(اہللزعفلج)یک وہکدگوں
اکریھپےنفاالےہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿراہفیفومٰیسنبدبعارل ،نؿ،دمحمنبریشب،ایفسؿ،ومٰیسنبہبقع،اسملنبدبعاہللنبرمع،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصمػاولقلبےکظفلیکمسق
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
رصمػاولقلبےکظفلیکمسق

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 92

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي بً ٩بساهَّلل٣ ،ح٤س ب ٩اٟؼ٠ة ابوشٌليً ،بساهَّلل ب ٩رجاء ًباز ب ٩اسحا ،ٚزہزی ،حرضت سا ٥ٟاپ٨ے
واٟس ٣اجس

أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ ِ ٔ ٠أَبُو َش ٌِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩ر َجا ٕئ ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔ

ٕ ب ٔ َضا  اَ
بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ َٗا َ ٢لَا ِ َ ٧یَٔ٤ی ُن َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠أًٟي یَ ِحُ ٔ ٠
ص ٔ
َو ُِّ َ ٣
وب
ٖ ا ِٔ ُ٠ُ٘ ٟ

دمحمنبییحینبدبعاہلل،دمحمنب الصلةاوبیلعی،دبعاہللنبراجءابعدنبااحسؼ،زرہی ،رضحتاسملاےنپ فادلامدجےسرفاتیرکےت
ںیہہکروسؽرکمیایلصہللہیلعفآہلفملسیکمسقالءرصتػاولقلبےکہلمجےکاسھتیھتینعیاسرطہقیےسہکمسقےہدگوںوک
ریھپےنفاےلیکدگوںوکریھپےنفاالاہللےہ۔
رافی  :دمحمنبییحینبدبعاہلل،دمحمنبالصلةاوبیلعی،دبعاہللنبراجءابعدنبااحسؼ،زرہی،رضحتاسملاےنپفادلامدج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دخافدندقفسیکزعتیکمسقاھکےنےکابرےںیم
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
دخافدندقفسیکزعتیکمسقاھکےنےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 93

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٓ ،٥ـ ١ب٣ ٩وسي٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ،ابو س٤٠ہ ،حرضت ابوہزیزہ سے

وسي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩

ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٤َّ َٟ ٢ا َخ ََٙ ٠اهَّللُ ا َِ ٟح ََّ ٨ة َواَ ٨َّ ٟار أَ ِر َس َٔ ١جبِرٔی ََِ ٠ًَ ١یطٔ َّ
اٟش ََل ٦إلٔ َي ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٓ َ٘ا َ ٢اُ ِ ٧وزِ
َ
َ
َف َج ٍَ َٓ َ٘ا ََ ٢ؤًزَّت َٔک  اَ َش ِش َ ٍُ ٤ب ٔ َضا أَ َح ْس إ ٔ َّ ا َز َخََ ٠ضا َٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ َضا َٓ ُح َّٔ ِ
إ ٔ َِ ٟی َضا َوإلٔ َي َ٣ا أ ًِ َس ِز ُت ْٔلصَِ ٔ ٠ضا ٓ َٔیضا َٓ َ٨وَ َز إَِٔ ٟی َضا َ َ
بٔا ِ٤َ ٟکَارٔظ ٔ َٓ َ٘ا َ ٢اذِ َص ِب إَِٔ ٟی َضا َٓاُ ِ ٧وزِ إَِٔ ٟی َضا َوإلٔ َي َ٣ا أَ ًِ َس ِز ُت ْٔلَصَِ ٔ ٠ضا ٓ َٔیضا َٓ َ٨وَ َز إَِٔ ٟی َضا َٓإٔذَا ه ٔ َي َٗ ِس حُ َّٔ ِ بٔا ِ٤َ ٟکَارٔظ ٔ َٓ َ٘ا َ٢
َؤًزَّت َٔک َِ َ٘ ٟس َخ ٔظی ُ أَ ِ  ٪اَ یَ ِس ُخََ ٠ضا أَ َح ْس َٗا َ ٢اذِصَ ِب َٓاُ ِ ٧و ِز إلٔ َي ا٨َّ ٟارٔ َوإلٔ َي َ٣ا أَ ًِ َس ِز ُت ْٔلَصَِ ٔ ٠ضا ٓ َٔیضا َٓ َ٨وَ َز إَِٔ ٟی َضا َٓإٔذَا ه ٔ َي

َی ِز َُ ٛب َب ٌِ ُـ َضا َب ٌِ ّـا ََف َج ٍَ َٓ َ٘ا ََ ٢ؤًزَّت َٔک َ ا َی ِس ُخَ ُ٠ضا أَ َح ْس َٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ َضا َٓ ُح َّٔ ِ ب ٔ َّ
اٟظ َض َوا ٔ
ت َٓ َ٘ا َِ ٢ار ٔج ٍِ َٓاُ ِ ٧و ِز إَِٔ ٟی َضا َٓ َ٨وَ َز
َ
إَِٔ ٟی َضا َٓإٔذَا هٔي َٗ ِس حُ َّٔ ِ ب ٔ َّ
اٟظ َض َوا ٔ
َف َج ٍَ َو َٗا ََ ٢ؤًزَّت َٔک َِ َ٘ ٟس َخ ٔظی ُ أَ ِ َ ٪ا یَ ُِ ٨ح َو َٔ ٨ِ ٣ضا أَ َح ْس إ ٔ َّ ا َز َخََ ٠ضا
َ
ت ََ
ااحسؼنباربامیہ،لضفنبومیس،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشد رفامای سج فتق دخافدن دقفس ےن تنج وک دیپا رفامای افر آگ وک دیپا رفامای وت رضحت ربجالیئ انیم وک تنج یک اجبن  اجیھ افر
اراشد رفامای مت اس وک دھکی گو ہک مہ ےن ای ھچک ایتر ای ےہ اس ںیم الہ تنج ےک ےیل انچہچن ربجالیئ انیم ےن آرک داھکی رھپ ابراگہ
دخافدنیںیم رعضیکہک ریتیزعتیکمسقےہہک فہ ایسیزیچےہ وصخشاساک احؽےنساگوت فہاسےکریغب ہنرہ ےکساگینعی رہ
صخشاسںیمدالخوہاگرھپاسےکفاےطسمکحوہاوتفہڈاھپندییئگلکشمافراندنسپابوتںےس۔رھپرضحتربجالیئوکمکحوہاہک
مترھپاجرکتنجوکدوھکیافراسزیچوکدوھکیہک وتنجںیمایتریکیئگالہتنجےکفاےطس۔انچہچنبسحامکحلرھپربجالیئےنتنج
وک اج رک داھکی وت داھکی ہک فہ ڈاھپن دی یئگ ےہ اندنسپ افر انوگار زیچفں ےس۔ رھپ رضحت ربجالیئ انیم ےن درابر ایہل ںیم احرض وہ رک
رعض ای ریتی زعت یک مسق اب وت اس یک احتل ہی ےہ ہک ھجم وک اس اک ادنہشی وہا ہک اشدی تنج ںیم وکیئ یھب دالخ ہن وہاگ رھپ
رضح ت ربجالیئ انیم وک مکح وہا ہک مت اج رک دفزخ یک آگ وک دوھکی افر اس ایتری وک دوھکی ہک  و الہ دفزخ ےک فاےطس ایتر یک یئگ ےہ
انچہچنرضحتربجالیئےنفاہںاجرکداھکیہکدفزخوتاکیرپاکیڑچیھاجیتےہرضحتربجالیئےنآرکرعضایاےریمے
رپفرداگرریتیزعتیکمسق اسںیموکیئیھبدالخہنوہاگرھپانجبابریاعتیلاکمکحوہاوتوفراڈاھپندییئگدنسپدیہاایشءےسرھپ
رضحتربجالیئےناسوکداھکیافررعضایانجبابریاعتیلمسقےہریتیزعتیکاباسیکاحتلوکدھکیرکہیوخػوہاھجموک
اسںیمریغبدالخ وہےئاکییھبابیقہنےچباگ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،لضفنبومیس،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہےس

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

اہللاعتیلہکوسامسقاھکےنیکاممتعناکایبؿ
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
اہللاعتیلہکوسامسقاھکےنیکاممتعناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 94

راوی ً :لي ب ٩ححز ،اس٤اًی ١ب ٩جٌرفً ،بساهَّلل ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز

رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١وص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اَ ٪حأّٟٔا ٓ َََل َی ِحَّ ِ ٔ ٠
ٕ بٔآبَائ َٔضا َٓ َ٘ا َ َ ٢ا َت ِحُٔ ٔ ٠وا بٔآبَائٔ٥ِ ُٜ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ل َ َ
ِقیِ ْع َت ِحُ ٔ ٠
ٕ إٔ ا بٔاهَّللٔ َولَاَ ُ ِ َ ٧
یلع نب رجح ،اامسلیع نب رفعج ،دبعاہلل نب دانیر ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامای  و صخش مسق اھکای رکے وت اس وک ہاےیہ ہک فہ دخافدن دقفس ےک انؾ ےک العفہ یسک یک مسق ےن اھکای رکے افر رقشی یک اعدت
یھتہکفہاےنپابوپںےکانؾرپمسقاھکایرکےتےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایہکابوپںیکمسقےناھکایرکف۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،دبعاہللنبدانیر،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
اہللاعتیلہکوسامسقاھکےنیکاممتعناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 95

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،اب٠ً ٩یہ ،یحٌي ب ٩ابواسحأُ ،ٚار ٛے ایک آزمي سے ،سا ٥ٟبً ٩بساهَّلل ب٤ً ٩ز ،حرضت اب٤ً ٩ز

وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَىٔي َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي َُٔٔا ٕر فٔي
أَ ِخب َ َرنٔي زٔ َیا ُز بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َِ ٣حٔ ٔ ٠ص َسا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢سا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َسِ ًَ ُ ٌِ ٔ٤ب َس اهَّللٔ َش ٌِىٔي ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َوص َُو َش ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اهَّللَ یَ َِ ٨ضا ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪ت ِحُٔ ٔ ٠وا بٔآبَائٔ٥ِ ُٜ

زاید نب اویب ،انب ہیلع ،ییحی نب اوبااحسؼ ،افغر ےک اکی آدیم ےس ،اسمل نب دبعاہلل نب رمع ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدخافدندقفسمتوکعنمرک اےہابوپںیکمسقاھکےنےس۔

رافی  :زایدنباویب،انبہیلع،ییحینباوبااحسؼ،افغرےکاکیآدیمےس،اسملنبدبعاہللنبرمع،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابوپںیکمسقاھکےنےسقلعتم
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ابوپںیکمسقاھکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 96

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیس وٗتیبة ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪زہزی حرضت سا ٥ٟاپ٨ے واٟس سے روای َکےت ہیں ٛہ حرضت ً٤ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َٗا اَ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط َسٍَ ٔ٤
أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٤َ ًُ ٥َ ٠ز ََّ ٣ز ّة َوص َُو َش ُ٘و َُ ٢وأَبٔي َوأَبٔي َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اهَّللَ َی َِ ٨ضا ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪ت ِحُٔ ٔ ٠وا بٔآبَائََٔ ٓ ٥ِ ُٜواهَّللٔ َ٣ا َح َ ُ ِٔ ٠ب ٔ َضا
َاَکا َو َ ا آث ٔ ّزا
َب ٌِ ُس ذ ٔ ّ
دیبع اہلل نبدیعس ف ہبیتق نبدیعس ،ایفسؿ ،زرہی رضحت اسمل اےنپفادل ےس رفاتی رکےت ںیہہک رضحترمع ےس روسؽ رکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےن اکی رمہبتہیہلمجہک فایبفایب!ینعیفادلیکمسق! ھجموکابپیکمسق!ہینسرکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
اؿ ےس رفامای دخافدن دقفس عنمرک ا ےہ مت وکفادلیک مسق اھکےن ےس۔ رضحترمع ےتہک ںیہہک دخایک مسق ہی ہلئسم ےننس ےک دعبںیم
ےنرھپیھبکفادلیکمسقںیہناھکیئہنیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیسکافرےسایسیابتلقنرکےت۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعسفقت ئتتةنبدیعس،ایفسؿ،زرہیرضحتاسملاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہکرضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ابوپںیکمسقاھکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 97

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩یزیس و سٌیس بً ٩بساٟزح٤ا ،٪سٔیا ٪زہزی ،سا ،٥ٟحرضت ً٤ز

یس َو َسٌٔی ُس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َٗا اَ َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
أَبٔیطٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اهَّللَ َی َِ ٨ضا ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪ت ِحُٔ ٔ ٠وا بٔآبَائَٔٗ ٥ِ ُٜا َ٤َ ًُ ٢زُ ٓ ََواهَّللٔ َ٣ا َح َ ُ ِٔ ٠ب ٔ َضا َب ٌِ ُس

َاَکا َو َ ا آث ٔ ّزا
ذ ّٔ
دمحمنبدبعاہللنبزیدیفدیعسنبدبعارلنمح،ایفسؿزرہی،اسمل،رضحترمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامایدخافدندقفس متوکعنمرفام اےہاےنپابوپںیکمسقاھکےنےس۔رضحترمعےنرفامایہکدخایکمسقسجفتقےس
ںیم ےن ہی ابت ینس وت رھپ ںیم ےن مسق ںیہن اھکیئ ابوپں یک۔ ہن اینپ اجبن ےس افر ہن یہ یسکدفرسےیک ابت لقنرک ےک(ینعی ںیم
ےنمسقاھکانیہوھچڑدای)
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزیدیفدیعسنبدبعارل ،نؿ،ایفسؿزرہی،اسمل،رضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ابوپںیکمسقاھکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 98

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ٪ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩رحب ،زبیسی ،زہزی ،سا ،٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز رضي اهَّلل تٌا ٰلي ً٨ہ تزج٤ہ حشب
ساب ٙےہ۔

َ
رح ٕب ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیس ِّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َُ ٣ح َّْ ٤س َوص َُو ابِ ُِ َ ٩
أَ ِخب َ َر ُظ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اهَّللَ یَ َِ ٨ضا ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪ت ِحُٔ ٔ ٠وا بٔآبَائَٔٗ ٥ِ ُٜا َ٤َ ًُ ٢زُ ٓ ََواهَّللٔ َ٣ا َح َ ُ ِٔ ٠ب ٔ َضا
َاَکا َو َ ا آث ٔ ّزا
َب ٌِ ُس ذ ٔ ّ
رمعفنبامثعؿنبدیعس،دمحمنبرحب،زدیبی،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرتہمجبسحاسقبےہ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعس،دمحمنبرحب،زدیبی،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللاعتٰیلہنعرتہمجبسحاسقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امںیکمسقاھکےنےسقلعتم
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
امںیکمسقاھکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 99

راوی  :ابوبَکبً ٩ليً ،بیساهَّلل بٌ٣ ٩اذٌ٣ ،اذً ،وٖ٣ ،ح٤س ب ٩سیری ،٩حرضت ابوہزیزہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔي
َک بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِو ْٖ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِ ٔ
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َت ِحُٔ ٔ ٠وا بٔآبَائَٔ ٥ِ ُٜو َ ا بٔأ ُ ََّ ٣ضاتَٔ ٥ِ ُٜو َ ا بٔاْلِ ََ ِ ٧ساز ٔ َو اَ َت ِحُٔ ٔ ٠وا إ ٔ َّ ا بٔاهَّللٔ َو َ ا

و٪
َت ِحُٔ ٔ ٠وا إ ٔ َّ ا َوأَْمُتْن َػاز ٔ ُٗ َ

اوبرکبنبیلع،دیبعاہللنباعمذ،اعمذ،وعػ،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامایمسقہناھکایرکفابوپںافرامںافررشاکءینعیتبیکافردخافدندقفسےکالعفہیسکیکمسقےناھکایرکفافرمتدخافدن
دقفسیکمسقیھباھکوتیچسمسقاھکایرکف۔
رافی  :اوبرکبنبیلع،دیبعاہللنباعمذ،اعمذ،وعػ،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االسؾےکالعفہافریسکتلمیکمسقاھکےنےسقلعتم
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
االسؾےکالعفہافریسکتلمیکمسقاھکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 100

راوی ٗ :تیبہ ،اب ٩ابي ًسی ،خاٟس۔ ٣ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩بزیٍ ،یزیس ،خاٟس ،ابو َٗلبہ ،حرضت ثاب ب ٩ؿحا

ٔی ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩بَز ٔ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ًَس ٓ ٕ
یٍ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا

َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٔ بِ َّٔ ٩
َٕ بٕٔ ٠َّ ٔ٤ة س َٔوی ِاِل ٔ ِس ََلٔ ٦
اٟـحَّا ٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حَ ٠
لَاذٔبّا َٓ ُض َو َ٤َ ٛا َٗا ََٗ ٢ا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة فٔي َحسٔیثٔطٔ َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤سا َو َٗا َ ٢یَزٔی ُس لَاذٔبّا َٓ ُض َو َ٤َ ٛا َٗا ََ ٢و ََ َٗ ٩ِ ٣ت ََ ١نٔ َِش ُط بٔظَ ِی ٕئ ًَ َّذبَ ُط اهَّللُ بٔطٔ
فٔي َ٧ارٔ َج َض َّ٥َ ٨
ہبیتق ،انب ایب دعی ،اخدل۔ دمحم نب دبعاہلل نب زبعی ،زیدی ،اخدل ،اوب القہب ،رضحت اثتب نب احضک ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامای وصخشیسکتلمافر دنیےکالعفہ االسؾ یکوھجیٹ مسقاھکےئوت فہصخشاک ایہ وہاگہکاس
ےن یسیج مسق اھکیئ افر سج صخش ےن اینپ اجؿ وک یسک زیچ ےس الہک ای (وخد یشک رک یل) وت دخافدن دقفس اس صخش وک ایس یئش ےس
ذعابدےاگہکسجزیچےساسےنوخدوکالہکایاھت۔
رافی  :ہبیتق،انبایبدعی،اخدل۔دمحمنبدبعاہللنبزبعی،زیدی،اخدل،اوبالقہب،رضحتاثتبنباحضک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
االسؾےکالعفہافریسکتلمیکمسقاھکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 101

راوی ٣ :ح٤وز ب ٩خاٟس ،وٟیس ،ابوً٤زو ،یحٌي ،حرضت ثاب ب ٩اٟـحا رضي اهَّلل تٌا ٰلي ً٨ہ

أَ ِخب َ َرنٔي َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِ٤ز ٕو ًَ َِ ٩ی ِحٌَي أَُ َّ ٧ط َح َّسثَطُ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو ٗ ٔ ََلبَ َة َٗا َ٢
َح َّسثَىٔي ثَاب ٔ ُ بِ َُّ ٩
َٕ بٕٔ ٠َّ ٔ٤ة س َٔوی ِاِل ٔ ِس ََلٔ ٦لَاذ ٔ ّبا َٓ ُض َو َ٤َ ٛا َٗا َ٢
اٟـحَّا ٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢حَ ٠

خة ٔ
َو ََ َٗ ٩ِ ٣ت ََ ١نٔ َِش ُط بٔظَ ِی ٕئ ًُ ِّذ َب بٔطٔ فٔي ِاْل ٔ َ

ومحمدنباخدل،ف دی،اوبرمعف،ییحی،رضحتاثتبنباکاحضکریضاہللاعتٰیلہنعرتہمجبسحاسقبےہ۔
رافی  :ومحمدنباخدل،ف دی،اوبرمعف،ییحی،رضحتاثتبنباکاحضکریضاہللاعتٰیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االسؾےسےبزاروہےنےکفاےطسمسقاھکان
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
االسؾےسےبزاروہےنےکفاےطسمسقاھکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 102

٣وسي ،حشین ب ٩واٗسً ،بساهَّلل ب ٩بزیسہ ،حرضت بزیسہ رضي اهَّلل ً٨ہ
راوی  :حشین ب ٩رحیثٓ ،ـ ١بٰ ٩

وسي ًَ ُِ ٩ح َشی ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٢
رحیِ ٕث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
اَ ٪ػازّٔٗا ٥َِ ٟ
ا ٪لَاذ ٔ ّبا َٓ ُض َو َ٤َ ٛا َٗا ََ ٢وإ ٔ ِ ٪ل َ َ
یئ ِٔ ٩ِ ٣اِل ٔ ِس ََلَٓ ٔ ٦إ ٔ ِ ٪ل َ َ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔي بَز ٔ ْ

َش ٌُ ِس إلٔ َي ِاِل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦سا٤ّ ٔ ٟا
نیسحنبرحثی،لضفنبومیس،نیسحنبفادق،دبعاہللنبربدیہ،رضحتربدیہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےناےنپ
فادلامدجےسرفاتییکہکروس ؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای وصخشےہکہکںیماالسؾںیمےسربیوہںوتارگفہ
صخشوھجٹوبؽراہےہوتفہصخشفک ایہےہاسیجہکاسےنوخدوکاےنپابرےںیماظرہای(ینعیسجزیچاکاےنپفاےطسارقارای)
افرارگفہصخشاچسےہوتفہصخشاالسؾیکاجبنالسیتمےکاسھترخںیہنرکےاگ۔

رافی  :نیسحنبرحثی،لضفنبومٰیس،نیسحنبفادق،دبعاہللنبربدیہ،رضحتربدیہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخہنہبعکیکمسقےسقلعتم
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
اخہنہبعکیکمسقےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 103

٣وسي٣ ،شٌزٌ٣ ،بس ب ٩خاٟسً ،بساهَّلل ب ٩ششارٗ ،تی٠ہ ٗبی٠ہ جہی٨ہ
ًیسيٓ ،ـ ١بٰ ٩
راوی  :یوسٕ بٰ ٩

وسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ِٔ ٣ش ٌَ ْز ًَ َِ ٌِ ٣َ ٩ب ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٩ش َشارٕ
ٕ بِ َُٔ ً ٩یسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩

و٣َ ٪ا
وَ ٪وإُٔ ٥ِ َُّٜ٧ت ِ ٔ
وَ ٪ت ُ٘وَ ُٟ
رش َُ ٛ
ًَ ُِٗ ٩ت َِی ََ ٠ة ا َِ ٣زأَة ٕ ُٔ ٩ِ ٣ج َض ِی ََ ٨ة أَ ََّ ٪ی ُضوز ٔ ًّیا أَتَي أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إٔ ٥ِ َُّٜ٧تُ َِّ ٨س ُز َ
وَ ٪وا ِل ََ ٌِ ٜبةٔ َٓأ َ ََ ٣زص ُِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َرازُوا أَ ِ ٪یَ ِحُٔ ٔ ٠وا أَ َِ ٪ش ُ٘وُٟوا َو َر ِّب ا ِل ََ ٌِ ٜبةٔ
َطا َئ اهَّللُ َو ٔطئِ َ َو َت ُ٘وَ ُٟ
و٣َ ٪ا َطا َئ اهَّللُ ث ُ َّٔ ٥طئِ َ
َو َش ُ٘وَ ُٟ
ویفسنبٰیسیع،لضفنبومیس،رعسم،دبعمنباخدل،دبعاہللنبک ار،ہلیتقہلیبقہنیہجیکاکیاخوتؿرفاتیلقنرکیتںیہہکاکی
وہیدیاکیدؿدختموبنی یلصاہللہیلعفآہلفملسںیم احرضوہاافر رعضرکےناگلہک متدخافدندقفس ےکاسھت رشکیرقمر
رکےتوہافرمت گوگرشکرکےتوہافرےتہکوہہکمتگوگینعیہاےہاہللافرہاوہمتافرمتگوگےتہکوہینعیمسقےہاخہنہبعکیک۔
رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای گووگں وک ہک بج مت مسق اھکےن اک ارادہ رکف وت مت گوگ اہک رکف ینعی مسق ےہ اخہن
ے
ہبعکےکرپفرداگریکافرارگوکیئصخشانہکہاےہوتاماشءاہللےہک۔اسےکدعباہکرکےافرظفلشہناہکرکے۔
رافی  :ویفسنبٰیسیع،لضفنبومٰیس،رعسم،دبعمنباخدل،دبعاہللنبک ار،ہلیتقہلیبقہنیہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھجےٹوبعمدفںیکمسقاھکان
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
وھجےٹوبعمدفںیکمسقاھکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 104

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪یزیس ،ہظا ،٦حش ،٩حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩س٤زہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ص ٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا َت ِحُٔ ٔ ٠وا بٔآبَائَٔ ٥ِ ُٜو َ ا ب ٔ َّ
اٟل َوأُی ٔ

ادمح نب امیلسؿ ،زیدی ،اشہؾ ،نسح ،رضحت دبعارلنمح نب رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای مت
اےنپابوپںافروھجےٹوبعمدفںیکںیمسقےناھکایرکف
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،زیدی،اشہؾ،نسح،رضحتدبعارلنمحنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الت(تبیکمسق)ےسقلعتم
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
الت(تبیکمسق)ےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 105

راوی ٛ :ثیر بً ٩بیس٣ ،ح٤س ب ٩رحب ،زبیس ،زہزی ،ح٤یس بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت ابوہزیزہ

رح ٕب ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیس ِّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔي ص َُزیِ َز َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َٛثٔیرُ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
َٕ َٔ٘ َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ا َ ٢ب ٔ َّ
اَٟل ٔ
ت ََِٓ ٠ی ُ٘ ِ َ ١ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َو ََٗ ٩ِ ٣ا ََ ٔ ٟ ٢ؼاح ٔبٔطٔ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حَ ٠
َت ٌَا َ ٢أ ُ َٗا ِٔ ٣ز َ َٓ َِ ٠ی َت َؼ َّس ِٚ

ریثک نب دیبع ،دمحم نب رحب ،زدیب ،زرہی ،دیمح نب دبعارلنمح  ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامای وصخش التیک مسقاھکےئ (الت رعبےکاکی وہشمرتباکانؾ ےہ)وتاسوکہاےیہ ہکفہ َ الاِہٰلَا ِ َّ الاہلل ےہک
افر وصخشاےنپاسیھتوکےہکہکآ واںیلیھکےگوتاسوکہاےیہہکفہھچکدصہقرکے۔
رافی  :ریثکنبدیبع،دمحمنبرحب،زدیب،زرہی،دیمحنبدبعارل ،نؿ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویبیاےنپوشرہیکااجزتےکریغبھچکدےےکساسےکایبؿںیم

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ویبیاےنپوشرہیکااجزتےکریغبھچکدےےکساسےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 106

راوی  :ابوازاؤز ،حش ٩ب٣ ٩ح٤س زہیر ،ابواسح ،ٙحرضت ٣ؼٌب ب ٩سٌس

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُزصَی ِ ْر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح َِ ٣ُ ٩ِ ًَ ٙؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
ٔیث ًَ ِض ٕس بٔا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َٓ َح َ ُ ِٔ ٠ب ٔ َّ
َک َب ٌِ َف اْلِ َ ِ٣ز ٔ َوأََ٧ا َحس ُ
اَٟل ٔ
اب َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي
ت َوا ٌُِ ٟزَّی َٓ َ٘ا َ ٢لٔي أَ ِػ َح ُ
َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ِ َ ٧ذ ُ ُ
َ
َّ
رف َت َٓأ َ َت ِی ُتطُ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔئ َِص َ٣ا ُٗ ِ َ ٠ائ ِ ٔ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ِخبٔرِ ُظ َٓإَّٔ٧ا  اَ َ َ ٧زا َ إٔ ا َٗ ِس َِ َ ٛ
ت َو َت ٌَ َّوذِ بٔاهَّللٔ َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِی َلا ٔ ٪ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
یک َُ ٟط ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت َوا ِت ُٔ ِ٩ِ ًَ ١
َٓأ َ ِخب َ ِرتُ ُط َٓ َ٘ا َ ٢لٔي ُٗ ِ َ ١ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َو ِح َس ُظ  اَ َ ٔ
َش َ
َش َشارٔ َ ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت َو َ ا َت ٌُ ِس َٟطُ
اوباداؤد،نسحنبدمحمزریہ،اوبااحسؼ،رضحتبعصمنبدعسےسرفاتیےہہکاؿےکفادلےنلقنایہکمہگوگگووگںےک
درایمؿ وگتفگ رک رےہ ےھت افر ںیم اؿ دون ں این این املسمؿ وہا اھت ہک ریمے ہنم ےس لقن ایگ الت افر زعیٰیک مسق۔ ھجم وک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاکیاحصیبےناہکہکمتےناکیربیابتہہکڈایلمتریمےاسھتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےکاپسولچافرروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسیکدختمادقسںیماجرکرعضرک ںافراوہنںےناہکہکامہرے
ایخؽںیممتےنرفکےکےلمجوبےلںیہ۔رضحتبعصمےکفادلاصبحےتہکںیہہکمہگوگدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملس
ّلَّفدحہنیت رمہبتوہکافرمت
ںیم احرضوہےئافر اجرک مہ ےنرعضای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہک مت ہملک َ ال ِإََ َة ِإ َّ الا ُ
َع ُذ ِ ابہللِڑپوھافرنیترمہبتسجفتقڑپھرکافرغوہاجؤ وتمتنیترمہبتابںیئاجبنوھتکدف افرمترھپیھبکاسرطحیکمسق ہن
ا ُو
اھکان۔
رافی  :اوباداؤد،نسحنبدمحمزریہ،اوباقحس،رضحتبعصمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

التافرزعییکمسقاھکان
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
التافرزعییکمسقاھکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 107

راوی ً :بساٟح٤یس ب٣ ٩ح٤س٣ ،د٠س ،یو٧ص ب ٩ابي اسح ،ٙاسح ،ٙحرضت ٣ؼٌب ب ٩سٌس

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣دَْ ٠س َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَب ٔیطٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ُِ ٣ؼ ٌَ ُب بِ ُ٩
َس ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢ح َ ُ ِٔ ٠ب ٔ َّ
اَٟل ٔ
ت َوا ٌُِ ٟزَّی َٓ َ٘ا َ ٢لٔي أَ ِػ َحابٔي بٔئ َِص َ٣ا ُٗ ِ َ ٠ِ ُٗ َ ٠صُ ِح ّزا َٓأ َ َت ِی ُ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ

ک َو َُ ٟط ا َِ ٟح ُِ ٤س َوص َُو ًَل َي لَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗس ْٔیز
ک َُ ٟط َُ ٟط ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َ َ ١ِ ُٗ ٢ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َو ِح َس ُظ َ ا َ ٔ
َشی َ
َک ُت ذََ ٔ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ِ
َوا ِن ُٔ ِث ًَ َِ ٩ش َشارٔ َ ثَ ََلثّا َو َت ٌَ َّوذِ بٔاهَّللٔ َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِی َلا ٔ ٪ث ُ َّ َ ٥ا َت ٌُ ِس

دبعادیمحلنبدمحم،دلخم،ویسننبایبااحسؼ،ااحسؼ،رضحتبعصمنبدعسےسرفاتیےہہکاؿےکفادلےنلقنایہکںیمےن
الت افرزعییکمسقاھکیئ۔ریمےاسیھتےننسرکاہکمتےنربیابتیہکافرمتےنشحفافروہیبدہالکؾایرھپںیمدختموبنی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر ںیم ےن ہی احؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم رعض ای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
ے
فملسےنرفامایڑپھرکمتاےنپابںیئاجبنوھتکدفافرمتڑپوھافرآندہاسرطحہنانہک۔
رافی  :دبعادیمحلنبدمحم،دلخم،ویسننبایباقحس،اقحس،رضحتبعصمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحترباءنباعزب
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
رضحترباءنباعزب

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 108

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي٣ ،ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ،طٌبہ  ،اطٌث ب ٩س٠یٌ٣ ، ٥اویہ ب ٩سویس ب٣ ٩رق ، ٪بزائ بً ٩ازب

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اْلِ َ ِط ٌَثٔ بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٌَٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥او ٔ َی َة بِ ٔ٩
ُس َویِسٔ بِ ِّٔ َ ٣ُ ٩رق ٕ ٩ِ ًَ ٪ا ِٟب َ َرا ٔ
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا َ ٢أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َش ِب ٍٕ أَ ََ ٣زَ٧ا بٔا ِّت َبا َٔ ا َِ ٟح َ٨ائ ٔز ٔ
یف َو َت ِظٔ٤ی ٔ ا ٌَِ ٟاك ٔٔص َوإ ٔ َجابَ ٔة َّ
ص ا ِ٤َ ٟوِ ُ٠وَ ٔ ٦وإٔبِ َزارٔ ا َِ َ٘ ٟش َٔ ٥و َر ِّز َّ
اٟش ََلٔ ٦
َوً َٔیا َزة ٔا ِ٤َ ٟز ٔ ٔ
اٟساعٔي َو َن ِ ٔ

دمحم نب ینثم ،دمحم نب اشبر ،دمحم ،ہبعش  ،اثعش نب میلس  ،اعمفہی نب وسدی نب رقمؿ  ،رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک مہ گووگں وک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناستزیچفںاکمکح رفامایانجزفںےکےھچیپانلچامیبرفںیکزماج رپیسےکفاےطس اجانکنیھچاک

 وابدانیینعیسجفتقوکیئےنکنیھچفاالصخشکنیھچرکادمحلاہللےہکوتاسفتقریدمکاہللےہکافربجوکیئصخشدوعترکے
وت اس وک وبقؽ رکان افر سج صخش رپ ملظ وہا وہ ای ملظ وہراہ وہ وت اس یک ادماد رکان سج رطہقی ےس نکمم وہ ےکس افر ومسقں وک اچس رکان
(اجزئمسقاھکےنےکدعباسوکوپرارکان)السؾاک وابدانی۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،اثعشنبمیلس،اعمفہینبوسدینبرقمؿ،ربائنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکصخشےنیسکزیچےکرکےنایہنرکےنرپمسقاھکےنےکدعبدمعہافررتہباپایوتفہصخشایرکے؟
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
یسکصخشےنیسکزیچےکرکےنایہنرکےنرپمسقاھکےنےکدعبدمعہافررتہباپایوتفہصخشایرکے؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 109

راوی ٗ :تیبة ،اب ٩ابي ًسی ،س٠امی ٪ابو س٠ی ،١زہس ،٦حرضت ابو٣وسي

ٔی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي َّ
وسي ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِخب َ َرَ ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ًَس ٓ ٕ
اٟشٔ٠ی َٔ ٩ِ ًَ ١زص َِس ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔي َُ ٣
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ًَل َي اْلِ َ ِر ٔ
ٕ ًََِ ٠ی َضا َٓأ َ َری َُی ِ َر َصا َخی ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا إ ٔ َّ ا أَ َت ِی ُتطُ
ین أَ ِحُ ٔ ٠
ق َیْ ٔ٤
ہبیتق،انبایبدعی،امیلسؿاوبسلتئل،زدہؾ،رضحتاوبومیسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای
زنیمرپوکیئایسیمسقںیہنےہہکارگںیماسرپمسقاھکںوتںیمرھپاسوکرتہبایخؽرکفںاسےکالعفہوتفہیہاکؾںیمااجنؾدفں
 وہکرتہبےہ۔

رافی  :قت ئتتة،انبایبدعی،امیلسؿاوبسلتئل،زدہؾ،رضحتاوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسقوتڑےنےسلبقافکرہدانی
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
مسقوتڑےنےسلبقافکرہدانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 110

٣وسي اطٌزی
راوی  :ح٤ازُ ،یَل ٪ب ٩جزیز ،ابو بززہ ،حرضت ابو ٰ

وسي اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ َت ِی ُ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِِ ُ ٩ی ََل َ ٪بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَب ٔي َُ ٣
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َرص ِٕم ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِط ٌَزٔیِّی َن َن ِش َت ِحُ ُ٠ٔ٤ط َٓ َ٘ا ََ ٢واهَّللٔ َ ا أَ ِحَ ٥ِ ُُٜ٠ٔ٤و َ٣ا ً ٔ ِ٨سٔی َ٣ا أَ ِح ٥ِ ُُٜ٠ٔ٤ث ُ ََّٟ ٥ب ٔ ِث َ٨ا َ٣ا َطا َئ اهَّللُ
َٓأت ُ َٔي بٔإٔب ٔ َٕٓ ١أ َ ََ ٣ز َ٨َ ٟا ب ٔ َث ََل ٔ
ث َذ ِوز ٕ َٓ َ٤َّ ٠ا اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا َٗا َ ٢بَ ٌِ ُـ َ٨ا َ ٔ ٟب ٌِ ٕف َ ا یُ َبارٔ ُ اهَّللُ َ٨َ ٟا أَ َت ِی َ٨ا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
َٕ أَ ِ َ ٪ا َیح٨َ ٠َ ٔ٤ا َٗا ٢أَبُو َُ َ ٣
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أََ٧ا
َکَ٧ا ذََ ٔ ٟ
َو َس ََّ ٥َ ٠ن ِش َت ِحُ ُ٠ٔ٤ط َٓ َحَ ٠
ِ
َ
وسي َٓأ َت ِی َ٨ا أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ِ
َ
َّ
رف ُت ًَ َِ ٩یٔ٤یىٔي َوأَ َت ِی ُ َّأ ٟذی ص َُو َخی ِ ْر
َح َُ ٠ِ ٤ت ٥ِ ُٜبَ ِ ١اهَّللُ َح َ ٥ِ ُٜ٠َ ٤إنِّٔي َواهَّللٔ َ ا أَ ِحُ ٔ ٠
ٕ ًَل َي َیٔ٤ی ٕن َٓأ َری َُی ِ َر َصا َخی ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا إٔ ا َِ َّ ٛ
 ،ند  ،الیغؿ نب رجری ،اوبربدہ ،رضحت اوب ومٰیس ارعشی ےس رفاتی ےہہک ںیم دختم وبنی یلص اہللہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا
ینعی اہنت ںیہن ہکلب اینپ امجتع ںیم اشلم وہ رک احرض وہا اھت افر مہ بس ایس رغض ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم
احرضوہےئےھت اہکآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےسوساریامگن ںیک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہگووگںےسرفامایدخا
یکمسق!ںیممتوکوساریںیہندفںاگافرریمےاپسوساریزیچاہمترےفاےطسںیہنےہ۔رضحتاوبومٰیسرفامےتںیہہکمہگوگ
اسدقردریکترہھٹے رےہہکسجدقردریدخافدن دقفسیکرمیضوہیئاسدفراؿھچکافٹنآےئرھپمکحوہاامہرےفاےطس
نیت افٹن دےنی اک۔سپ سج فتق مہگوگ فاہں ےس رفاہن وہےئ وتگوگ آسپ ںیم کذرکہرکےنےگل ہک ہی وسارایںمہ وک ابمرک
ںیہنوہںیگاسےیلہک سجفتقمہ ےنآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےکاپس آےنےکدعب وسارایںامںیگنوت آپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن مسق اھکیئ افر رفامای ہک مت وک وساری ںیہن د ں ےگ۔ رضحت اوب ومٰیس رفامےت ںیہ ہک مہ گوگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسیکدختمںیماحرضوہےئافرمہےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسابتاککذرکہای وہکمہگووگں ےنآسپںیمیہک
یھت۔آپایلصہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمےنمتوکوساریںیہندیہکلبدخافدندقفسےندیےہافرہیابتاراشدرفامیئ۔دخا
یک مسق ںیم  و مسق اھک ا وہں افر رھپ ںیم رتہبداتھکی وہں اس ےک ریغ وکاس ےس وت افکرہ داتی وہں اینپ مسق اک افر ںیم فہ اکؾ ااجنؾداتی
وہں وہکاسمسقےسرتہبوہ اےہ۔
رافی ،  :ند،الیغؿنبرجری،اوبربدہ،رضحتاوبومٰیسارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
مسقوتڑےنےسلبقافکرہدانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 111

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌيً ،بیساهَّلل ب ٩ا اخ٨ص ،حرضت ً٤زو ب ٩طٌیب

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ ِخ َٔ ٨ص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ َّ٪
رف ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ٨طٔ َو َِ ٟیأ ِ ٔ
ت َّأ ٟذی ص َُو
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢حَ ٠
َفأَی َُی ِ َرصَا َخی ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ ُِ ٠ی َِ ِّ ٜ
َٕ ًَل َي یَٔ٤ی ٕن َ َ
َخی ِ ْر
رمعفنبیلع،ییحی،دیبعا ہللنباالسنخ،رضحترمعفنببیعشےسرفاتیےہہکاوہنںےناےنپابپےسہک ۔اوہنںےناےنپدادا
ےس رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش مسق اھکےئ یسک شء یک رھپ فہ صخش اس ےک ریغ ںیم ایخؽ
رکےوتاسوکہاےیہہکفہاینپمسقاکافکرہادا رکدےرھپاسوکہاےیہہکفہصخشاساکؾیکاجبنر وعرکے ورتہبرظنآایےہ
اسوکاسزیچےسہکسجرپمسقاھکیئیھت۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،دیبعاہللنباالسنخ،رضحترمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
مسقوتڑےنےسلبقافکرہدانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 112

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساٌٟليٌ٣ ،ت٤ز ،اٛ ٪ے واٟس ،حش ،٩حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩س٤زہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ

َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َحُ َ َ ٠
رف ًَ َِ ٩یٔ٤یٔ٨طٔ َو َِ ٟی ُِ ٨وزِ َّأ ٟذی ص َُو َخی ِ ْر
َفأَی َُی ِ َرصَا َخی ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ ُِ ٠ی َِ ِّ ٜ
َٕ أ َح ُسًَ ٥ِ ٛل َي یَٔ٤ی ٕن َ َ
ََِٓ ٠یأِتٔطٔ

دمحمنبدبعایلعل ،رمتعم،اؿ ےکفادل،نسح،رضحتدبعارلنمح نبرمسہےسرفاتی ےہہکروسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن
اراشدرفامایاہمترےںیمےس وصخشمسقاھکےئیسکابترپافرفہصخشاسےکالخػںیمریخافرالھبیئت ےھجوتاسوکہاےیہہکفہ
صخشافکرہادارکےاینپمسقاکافروغرفرکفرکےاسوک وہکرتہبےہاسےسافراساکؾیکاجبنآےئ وہکرتہبےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعایلعل،رمتعم،اؿےکفادل،نسح،رضحتدبعارلنمحنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
مسقوتڑےنےسلبقافکرہدانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 113

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امیًٔ ،٪ا ،٪جزیز ب ٩حاز ،٦حش ،٩حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩س٤زہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤ا َِ ٟح َش ََٗ ٩ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
ک ث ُ َّ ٥ائ ِ ٔ َّأ ٟذی ص َُو َخی ِ ْر
رف ًَ ِ ٩یَٔ٤یَ ٔ ٨
بِ َُ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔذَا َح ًََ َ ِٔ ٠ل َي یَٔ٤ی ٕن َٓ َِ ِّ ٜ
ادمحنبامیلسؿ،افعؿ،رجرینباحزؾ،نسح،رضحتدبعارلنمحنبرمسہےسرفاتیےہہکھجمےسروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایسجفتقمتیسکزیچرپمسقاھکوتےلہپ افکرہادارکفاینپمسقاکرھپاساکؾوکرکف ورتہبوہاسزیچےسہکسج رپ
متےنمسقاھکیئیھت۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،افعؿ،رجرینباحزؾ،نسح،رضحتدبعارلنمحنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
مسقوتڑےنےسلبقافکرہدانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 114

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي ٗلعيً ،بسا اًلي ،سٌیسٗ ،تازة ،حشً ،٩بساٟزح٤ا ٪ب ٩س٤زة۔

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس
ََک لَّ ٤َ ٔ ٠ة َ٨َ ٌِ ٣اصَا َح َّسث َ َ٨ا َسٌ ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یَ ِحٌَي ا َِ ُ٘ ٟلع ٔ ُّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َوذ َ َ
َّ
َّ
َ
ک
رف ًَ َِ ٩یٔ٤یَ ٔ ٨
َفأَیِ َ َُی ِ َرصَا َخی ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َِ ِّ ٜ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة أ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َح ًََ َ ِٔ ٠ل َي یَٔ٤ی ٕن َ َ
َوأِ ٔ
ت َّأ ٟذی ص َُو َخی ِ ْر
دمحمنبییحییعطق،دبعاالیلع،دیعس،اتقدة،نسح،دبعارلنمحنبرمسة۔رتہمجبسحاسقبےہ۔
رافی  :دمحمنبییحییعطق،دبعاالیلع،دیعس،اتقدة،نسح،دبعارل ،نؿنبرمسة۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسقوٹےنٹےکدعبافکرہدانی
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
مسقوٹےنٹےکدعبافکرہدانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 115

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟزح٤ا،٪طٌبة٤ً ،زو ب٣ ٩زہً ،بساهَّلل ب٤ً ٩زو ٣و ٰلي حش ٩بً ٩لي ،حرضت ًسی

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة َٗا ََ ٢سِ ًَ ُ ٌِ ٔ٤ب َس اهَّللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
َفأَی
َِ ٣ول َي ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓي یُ َح ِّس ُث ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حَ ٠
َٕ ًَل َي یَٔ٤ی ٕن َ َ
َُی ِ َر َصا َخی ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا ََِٓ ٠یأ ِ ٔ َّ
رف ًَ َِ ٩یٔ٤یٔ٨طٔ
ت أ ٟذی ص َُو َخی ِ ْر َو ُِ ٟی َِ ِّ ٜ
ااحسؼنبوصنمر،دبعارلنمح،صعتة ،رمعفنبرمہ،دبعاہللنبرمعفومٰیلنسحنب یلع ،رضحتدعیےسرفاتیےہ ہکروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش یسک شء رپ مسق اھکےئ رھپ فہ اس ےک العفہ (یسک افر زیچ) ںیم الھبیئ وصتر رکے وت
ےلہپاکؾوکااجنؾدے وہکرتہبوہافررھپافکرہادارکےاینپمسقاک۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،دبعارل ،نؿ،صعتة،رمعفنبرمہ،دبعاہللنبرمعفومٰیلنسحنبیلع،رضحتدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
مسقوٹےنٹےکدعبافکرہدانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 116

راوی  :تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

ط َٓ َة ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ٢
َک بِ ًَٔ ٩یَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َص َّ٨ا ُز بِ ُٔ َّ ٩
اُٟس ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ
غ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩رٓ َِی ٍٕ ًَ َِ ٩تٔ ٔ٤ی ٥بِ َٔ َ ٩
َفأَی َُی ِ َر َصا َخی ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا ََِٓ ٠ی َس َِ َیٔ٤ی َُ ٨ط َو َِ ٟیأ ِ ٔ
ت َّأ ٟذی ص َُو َخی ِ ْر
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حَ ٠
َٕ ًَل َي یَٔ٤ی ٕن َ َ

رف َصا
َو ُِ ٟی َِ ِّ ٜ

رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
مسقوٹےنٹےکدعبافکرہدانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 117

راوی ٤ً :زو ب ٩یزیس ،بہز ب ٩اسس ،طٌبہً ،بساٌٟزیز ب ٩رٓیٍ ،ت٤ی ٥ب ٩طٓة ،حرضت ًسی

ی٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضز ُ بِ ُ ٩أَ َس ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُُ ٩رٓ َِی ٍٕ َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤تَ ٔ٤
َفأَی َخی ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا
ط َٓ َة یُ َح ِّس ُث ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حَ ٠
بِ ََ َ ٩
َٕ ًَل َي یَٔ٤ی ٕن َ َ
ََِٓ ٠یأ ِ ٔ
ت َّأ ٟذی ص َُو َخی ِ ْر َو َِ ٟیتِرُ ِ یَٔ٤ی َُ ٨ط
رمعفنبزیدی،زہبنبادس ،ہبعش،دبعازعلزینبرعیف ،میمتنبرط،ة،رضحتدعی ےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےناراشدرفامای وصخش یسکابترپمسق اھکےئرھپ فہ دےھکیہکریخاسےک العفہںیم ےہوتاس وکہاےیہہک فہ صخشایساکؾ وک
ااجنؾدے وہکریخےہافراینپمسقوھچڑدے۔
رافی  :رمعفنبزیدی،زہبنبادس،ہبعش،دبعازعلزینبرعیف،میمتنبرط،ة،رضحتدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
مسقوٹےنٹےکدعبافکرہدانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 118

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪حرضت ابو زرعاء اپ٨ے ذرا ابوا احوؾ

َ
ؾ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ُ ٠ِ ُٗ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ
رعا ٔ
ئ ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ أَبٔي اْلِ َ ِح َو ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أبُو اٟزَّ ِ َ
أَ َرأَیِ َ ابِ َ ٥ٓ ٕ ًَ ٩لٔي أَ َت ِی ُت ُط أَ ِسأَُ ُٟط ٓ َََل ش ٌُِ ٔلیىٔي َو َ ا َش ٔؼُ٠ىٔي ث ُ ََّ ٥ی ِح َتا ُد إلٔ َ َّي ٓ ََیأِت ٔیىٔي ٓ ََی ِشأَُٟىٔي َو َٗ ِس َح َ ُ ِٔ ٠أَ ِ َ ٪ا أ ُ ًِ ٔل َی ُط َو َ ا
َ
َّ
رف ًَ َِ ٩یٔ٤یىٔي
أَ ٔػ َ٠طُ َٓأ ََ ٣زنٔي أَ ِ ٪آت َٔي أ ٟذی ص َُو َخی ِ ْر َوأ ُ ََ ِّ ٛ
دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رضحتاوبزرعاءاےنپاچچاوباالوحصےسرفاتیرکےتںیہافراےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہاوہنںےن
لقنایہکںیماکیدؿدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاافررعضایایروسؽاہلل!ریمےاچچےکڑلےکیکآپ
یلصاہللہیلعفآہل فملسےنابتدیھکیںیمبجاسےکاپساجرکوساؽرک اوہںوتفہھجموکھچکںیہنداتیافرفہوترہتشداریاکیھب
احلظںیہنرک اافربجاس وک ھچکاکؾرکانڑپ اےہوتفہریمےاپسآرکوساؽرکےناتگل ےہاسفہج ےس ںیم ےنمسق اھکیئہک ںیم
یھبک اس وک ھچک ہن دفں اگ ا فر ںیم رہتش داری اک یھب ایخؽ ہن رکفں اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک مکح رفامای ہک مت فہ اکؾ
ااجنؾدفسجںیمریخوہ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رضحتاوبزرعاءاےنپاچچاوباالوحص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
مسقوٹےنٹےکدعبافکرہدانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 119

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،ہظی٨٣ ،٥ؼور و یو٧ص ،حش ،٩حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩س٤زہ

وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور َویُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔیَازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
أ ٨َّ ٟيي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا آَِ ٟی َ ًَل َي یَٔ٤ی ٕن ََفأَیِ َ َُی ِ َر َصا َخی ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓأ ِ ٔ َّ
ک
رف ًَ ِ ٩یَٔ٤یَ ٔ ٨
ت أ ٟذی ص َُو َخی ِ ْر َو َِ ِّ ٛ
ُّ
َ
زاید نب اویب ،میشہ ،وصنمر ف ویسن ،نسح ،رضحت دبعارلنمح نب رمسہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
اراشدرفامایسجفتقمتمسقافردہعرکفوتیسکشءرپدوھکیاسےکالعفہںیمالھبیئوتمتاساکؾیکاجبنآاجہکسجںیمالھبیئےہ
افرمتاینپمسقاکافکرہادارکف۔
رافی  :زایدنباویب،میشہ،وصنمرفویسن،نسح،رضحتدبعارلنمحنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
مسقوٹےنٹےکدعبافکرہدانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 120

راوی  :تزج٤ہ حشب ساب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ش ٌِىٔي
َّ
َّ
ت َّأ ٟذی ص َُو َخی ِ ْر َٔ ٨ِ ٣ضا َو َِِّ ٛ
َفأَیِ َ َُی ِ َر َصا َخی ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓأ ِ ٔ
رف ًَ ِ٩
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا َح ًََ َ ِٔ ٠ل َي َیٔ٤ی ٕن َ َ
ک
َیٔ٤یَ ٔ ٨
رتہمجبسحاسقبےہ۔
رافی  :رتہمجبسحاسقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
مسقوٹےنٹےکدعبافکرہدانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 121

راوی  :تزج٤ہ حشب ساب ٙےہ۔

ص ِّی َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س َُ ٤ز َة َٗا َ ٢لٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة فٔي َحسٔیثٔطٔ ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ا َِ ٟب ِ ٔ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َح ًََ َ ِٔ ٠ل َي یَٔ٤ی ٕن ََفأَیِ َ َُی ِ َرصَا َخی ِ ّرا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓأ ِ ٔ َّ
ک
رف ًَ ِ ٩یَٔ٤یَ ٔ ٨
ت أ ٟذی ص َُو َخی ِ ْر َو َِ ِّ ٛ
َ
رتہمجبسحاسقبےہ۔
رافی  :رتہمجبسحاسقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااسنؿسجےشاکامکلںیہنوتاسیکمسقاھکان
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ااسنؿسجےشاکامکلںیہنوتاسیکمسقاھکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 122

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩ح٤س ،یحٌيً ،بیساهَّلل ب ٩ا اخ٨ص ،حرضت ً٤زو ب ٩طٌیب

أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ ِخ َٔ ٨ص َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ
یٌ ٔة َرح ٕٔ٥
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا ِ َ ٧ذ َر َو َ ا یَٔ٤ی َن ٓ ٔ َامی َ ا َت ُِ ٔ ٠٤
ک َو َ ا فٔي َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٕة َو َ ا َٗ ٔل َ

اربامیہنبدمحم،ییحی،دیبعاہللنباالسنخ،رضحترمعفنببیعشےسرفاتیےہہکاوہنںےناےنپفادلےسہک افراوہنںےناےنپ
داداےسہک ہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایذنرافرمسقاسشءیکںیہنوہیتہکااسنؿسجشءاکامکلںیہن
ےہافرانگہیکابتافررہتشمتخرکےنںیمیھبمسقںیہنوہیت۔
رافی  :اربامیہنبدمحم،ییحی،دیبعاہللنباالسنخ،رضحترمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسقےکدعبااشنءاہللانہک
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
مسقےکدعبااشنءاہللانہک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 123

راوی  :اح٤س ب ٩سٌیس ،حباً ،٪بساٟوارث ،ایوب٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي
أَ ِخب َ َرنٔي أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحبَّا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َٕ َٓا ِس َت ِثى َي َٓإ ٔ َِ ٪طا َئ ََ ٣ضي َوإ ٔ َِ ٪طا َئ َت َز َ َُی ِ َر َحٕ ٔ ٨ث
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢حَ ٠
ادمح نب دیعس ،ةحؿ ،دبعاگوارث ،اویب ،انعف ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و
صخشمسقاھکرکااشنءاہللےہکوتہاےہمسقوپریرکےایںیہنوتاساکافکرہفابجہنوہاگ۔
رافی  :ادمحنبدیعس،ةحؿ،دبعاگوارث،اویب،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسقںیمتیناکاابتعرےہ
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
مسقںیمتیناکاابتعرےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 124

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥س٠ی ٥ب ٩حیا ،٪یحٌي ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ ب ٩وٗاؾ ،حرضت ً٤ز ب ٩خلاب

َّاَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩حی َ

اب ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا اْلِ َ ًِ َ٤ا ُ ٢بٔاَّ ٨ِّ ٟی ٔة َوإٔ٤َ َّ ٧ا ٔ ا ِ٣ز ٔ ٕئ َ٣ا َ َ ٧وی ٓ ََ٩ِ ٤
بِ َٔ ٩و َّٗاؾٕ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
لَا ِ َ ٧صٔ ِح َزتُ ُط إلٔ َي اهَّللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َٓض ٔ ِح َزتُ ُط إلٔ َي اهَّللٔ َو َر ُسؤ ٟطٔ َو َ ٩ِ ٣لَا ِ َ ٧صٔ ِح َزتُ ُط ُ ٔ ٟسَ ِ ٧یا ش ُٔؼیبُ َضا أَ ِو ا َِ ٣زأَة ٕ یَ َتزَ َّو ُج َضا َٓض ٔ ِح َزتُ ُط إلٔ َي
َ٣ا َصا َج َز إَِٔ ٟیطٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،میلس نب ایحؿ ،ییحی نب دیعس ،دمحم نب اربامیہ ،ہمقلع نب فاقص ،رضحت رمع نب اطخب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآ ہلفملس ےنرفامایوکیئاکؾوہوتاس ںیمتیناکاابتعرےہافرااسنؿوکفہیہشءےلمیگسجیک اسیکتینوہیگ
سج فتق ہی ابت ولعمؾ وہیئ وت  و صخش دخا افر اس ےک روسؽ یک اجبن رجہت رکے اگ ینعی اکمؿ افر داین وک دخافدن دقفس یک
راضدنمیےکفاےطسوھچڑےوتاساکہیلمع دخافدندقفسےکفاےطسوہاگافر وصخشداینےکفاےطسرجہترکےینعیاسایخؽ
ےسرجہترکےہکںیمارگرجہترکفںاگوتامؽدفتلھجموکاحلصوہاگایوعرتےکفاےطسہکاسےساشدیرکفںاگوتاسیک

رجہتاؿیہاایشءےکفاےطسوہیگینعیوعرتیکافرداینیکرطػوتاباس وکھچکےنلمفاالںیہنےہرہباحؽلمعںیماخصلتیناک
وہانرضفریےہاک ایہمسقںیمتینربتعمےہویکہکنمسقیھباکیلمعےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،میلسنبایحؿ،ییحینبدیعس،دمحمنباربامیہ،ہمقلعنبفاقص،رضحترمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الحؽےشوکاےنپےیلرحاؾرکےناکایبؿ
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
الحؽےشوکاےنپےیلرحاؾرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 125

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤س زًرفاني ،ححاد ،اب ٩جزیخً ،لاءً ،بیساهَّلل ب٤ً ٩یر ،حرضت ًائظہ ػسش٘ہ

َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢ز ًَ ََ ًَ ٥لائْ أََّ ٧طُ َسًُ ٍَ ٔ٤ب َ ِی َس بِ َ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ َش ُ٘و ُ٢
رفان ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اٟزَّ ًِ َ َ
رش ُب ً ٔ َِ ٨س َصا ًَ َش َّل
َسًَ ُ ٌِ ٔ٤ائ ٔظَ َة َتزِ ًُ ُ ٥أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
اَ ٪ی ُِ ُٜ٤ث ً ٔ َِ ٨س َزیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٔ ٨ج ِح ٕع ٓ ََی ِ َ

ک رٔیحَ ََِ ٣آ ٔی َر أَل َ َِ ٠
َٓ َت َو َاػ ِی ُ أََ٧ا َو َحٔ َِؼ ُة أَ َّ ٪أَیَّت ُ َ٨ا َز َخ ََِ ٠ًَ ١ی َضا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٠ِ َٓ ٥َ ٠ت ُ٘ ِ ١إنِّٔي أَ ٔج ُس َٔ ٨ِ ٣
َشبِ ُ ًَ َش َّل ً ٔ َِ ٨س َزیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٔ ٨ج ِح ٕع َو ٩َِ ٟأًَُو َز َُ ٟط َٓ َ٨زَ َ ِ ٟیَا
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َ  ٢اَ بَ ِٔ َ ١
ََِ ٣آ ٔی َر ٓ ََس َخ ًََ ١ل َي إ ٔ ِح َساص َُ٤ا َٓ َ٘ا َ ِ ٟذََ ٔ ٟ

أَ ُّی َضا أ ٨َّ ٟي ُّي  ٥َ ٔ ٟتُ َ ِّ
رس أ ٨َّ ٟي ُّي إلٔ َي َب ٌِ ٔف أَ ِز َوا ٔجطٔ َحسٔی ّثا ِ َ٘ ٔ ٟؤٟطٔ
ک إلٔ َي إ ٔ َِ ٪تتُوبَا إلٔ َي اهَّللٔ ًَائٔظَ ُة َو َحٔ َِؼ ُة َوإٔذِ أَ َ َّ
َح ُ٣َ ٦ا أَ َح َّ ١اهَّللُ ََ ٟ
َشبِ ُ ًَ َش َّل
بَ ِٔ َ ١
نسح نب دمحم زرفعاین ،اجحج ،انب رججی ،اطعء ،دیبع اہلل نب ریمع ،رضحت اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس رضحت زبنی تنب شحج ےکاپس رشتفی رفام ےھت افرآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس اؿ ےک اکمؿ ںیم ھچکفتقکت ایقؾ
رفامایرکےتےھت۔اکیرفزآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےکاپسدہشونشرفامایںیمےنافررضحتہصفحےناکیدفرسے
ےسوشم رہایہکسجروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسمہدفونںںیمےسیسکےکاپسرشتفیالںیئوتاسرطہقیےسانہکہاےیہ
ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اغمریف ینعی وگدن فریغہ (ای یسک دبوب دار لھپ فریغہ یک) وب آریہ ےہ۔ ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اغمریف اھک ای ےہ؟ اس ےک دعب یبن رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس دفونں ازفاج رہطمات ںیم ےس یسک اکی ےک اپس رشتفی
الےئ وتاوہنں ےنفیہابت رفامیئ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناؿوک واباراشد رفامایںیمےناغمریفںیہن اھکراھکےہنکیل

دہشرضفر ایپےہ افررضحت زبنیتنبشحج ےکرھگ ںیم ےندہشایپےہ افررفامایہک رھپدفابرہاسدہش وکںیہنںویںاگ رھپہیآتی
رکہمی انزؽ وہیئ آرخ کت۔ ینعی اے یبن! مت سک فہج ےس رحاؾ رکےت وہ  و الحؽ رفامای دخافدندقفس ےن۔ مت اینپ ویبویں یک
راضدنمی ہا ےت وہ افر دخافدن دقفس رفغمت رفام ےن فاال رہمابؿ ےہ۔ دخافدندقفس ےن مت وک اینپ ومسقں اک وھکؽ ڈاکات رضفری
رقاردایےہافراہللاعتیل امکلےہافراہمتراومیلےہفہبس ھچکاجاتنےہتمکحفاالےہ افرسجفتقیبن ےناپھچرک اینپویبیےس
اکیابتیہکرھپسجفتقربخافراالطحرکدیاسےندفرسیویبیوکافردخافدندقفسےناظرہرفامدیاسںیمےسھچکافراٹؽ
دی رھپ سج فتق اظرہ وہا وت وعرت ےن اہک سک ےن التبای اہک ہک ھجم وک التبای اس ربخ فاےل ےن ارگ مت دفونں وتہب رکیت وت دؽ کھج
اجےت۔ رافی لقن رفامےت ںیہ آتی رکہمی ںیم دفونں ےک وتہب رکےن اک  و کذرکہ آای ےہ اس ےس رماد رضحت اعہشئ دصہقی افر
رضحتہصفحںیہ افرآتی رکہمیںیم ورفامایایگےہہک سجفتقیبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنوپدیشہ رطہقیےس رفامیئاینپ یسک
زفہجمرتحہمےسفہابترفامدیاسوپدیشہابتےسرمادےہہکمتےندہشایپےہینعیںیمےنھچکںیہنایپالعفہدہشےک۔
رافی  :نسحنبدمحمزرفعاین،اجحج،انبرججی،اطعء،دیبعاہللنبریمع،رضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگیسکےنمسقاھکیئہکںیماسنلںیہناھکںاگافررسہکےکاسھترفیٹاھکیلوتاسےکمکحےکایبؿںیم
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگیسکےنمسقاھکیئہکںیماسنلںیہناھکںاگافررسہکےکاسھترفیٹاھکیلوتاسےکمکحےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 126

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یهي٣ ،ثىي ب ٩سٌیس ،ك٠حة ب٧ ٩آٍ ،حرضت جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟثىَّي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا كَ َِ ٠ح ُة بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢ز َخ ُِ ٠
َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َتطُ َٓإٔذَا َٓٔ َْٙ ٠و َخ ٌَّ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل ُ ِِ ٥َ ٌِ ٔ ٨َٓ ١اِل ٔ َز ُا ٦ا َِ ٟد ُّ١
رمعف نب یلع ،یحی ،ینثم نب دیعس ،طلجة نب انعف ،رضحت اجربرفامےت ںیہ ہک ںیمروسؽاہللیلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک اسھت آپ یلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےک رھگ ںیمدالخ وہا وتآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےک اہں رفیٹ اک اکی  اڑا افررسہک وم ود اھت۔ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرسہکیھبانتکدمعہاسنلےہ(ولچ)اھک۔
رافی  :رمعفنبیلع،یحی،ینثمنبدیعس،طلجةنبانعف،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وصخشدؽےسمسقہناھکےئہکلبزابؿےسےہکوتاساکایافکرہےہ؟
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
 وصخشدؽےسمسقہناھکےئہکلبزابؿےسےہکوتاساکایافکرہےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 127

راوی ً :بساهَّلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟزح٤ا ،٪سٔیاً ،٪بسا٠٤ٟک ،ابو وائ ،١حرضت ٗیص ب ٩ابي ُزرہ

َغ َز َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔي َوائ ِٕٔ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٔص بِ ٔ ٩أَبٔي َ َ
اٟشَ ٔ ٤
اس ٕ ٥ص َُو َخی ِ ْر ٔ ٩ِ ٣ا ِس٨َ ٔ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٢یا
ارس َة َٓأ َتاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح َُ٧ ٩بٔی ٍُ ٓ ََش َّ٤اَ ٧ا ب ٔ ِ
َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا نُ َش ََّّم َّ َ َ
ٕ َوا ِل َٔ ٜذ ُب ٓ َُظوبُوا بَ ِی ٌَ ٥ِ ُٜبٔاٟؼَّ َس َٗ ٔة
رض ُظ ا َِ ٟحُ ٔ ٠
ََ َ ٌِ ٣
رش اُّ ٟتحَّارٔ إ ٔ ََّ ٪ص َذا ا ِٟب َ ِی ٍَ َی ِح ُ ُ
دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح  ،ایفسؿ ،دبعاکلمل ،اوب فالئ ،رضحت سیق نب ایب زغرہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ وک گوگ مس اسر ینعی
دالؽ اہکرکےتےھت اکیرمہبت مہگوگجیبرففتخرک رےہےھت ہک رضحتروسؽ رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئافر
رفامایامہراانؾاسانؾےسرتہبےہاسےیلہکوسداارگرففتخرکےنںیممسقیھباھکےتںیہافروھجٹیھبوبےتلںیہارگدؽےس
وھجٹہنوبگووتالمدایرکفاینپرخدیفرففتخںیمدصہقفریخاتوک۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبدبعارل ،نؿ،ایفسؿ،دبعاکلمل،اوبفالئ،رضحتسیقنبایبزغرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
 وصخشدؽےسمسقہناھکےئہکلبزابؿےسےہکوتاساکایافکرہےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 128

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩یزیس ،سٔیاً ،٪بسا٠٤ٟک وًاػ ٥وجا ،ٍ٣ابواوائ ،١حرضت ٗیص ب ٩ابي ُزرہ

َغ َز َة
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َو ًَ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اػ َْ ٥و َجا ٔ ٩ِ ًَ ٍْ ٣أَبٔي َوائ ِٕٔ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٔص بِ ٔ ٩أَبٔي َ َ
َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ٧بٔی ٍُ بٔا َِ ٟب٘ٔی ٍٔ َٓأ َ َتاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ُ٨َّ ٛا نُ َش ََّّم َّ
رش اُّ ٟتحَّارٔ ٓ ََش َّ٤اَ ٧ا
ارس َة َٓ َ٘ا َ ٢یَا ََ َ ٌِ ٣
اٟش ََ ٔ ٤
ُ
ٕ َوا ِل َٔ ٜذ ُب ٓ َُظوبُو ُظ بٔاٟؼَّ َس َٗ ٔة
رض ُظ ا َِ ٟحُ ٔ ٠
بٔ ِ
اس ٕ ٥ص َُو َخی ِ ْر ٔ ٩ِ ٣ا ِس٨َ ٔ٤ا ث ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا ا ِٟب َ ِی ٍَ َی ِح ُ ُ
دمحم نب دبعاہلل نب زیدی ،ایفسؿ ،دبعاکلملفاعمصفاجعم ،اوبافالئ ،رضحت سیق نب ایب زغرہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ عیقب ںیم

رففتخایرکےتےھتابیقرتہمجافرپیکدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزیدی،ایفسؿ،دبعاکلملفاعمصفاجعم،اوبافالئ،رضحتسیقنبایبزغرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگرخدیفرففتخےکفتقوھجیٹابتایوغلالکؾزابؿےسلکناجےئ
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگرخدیفرففتخےکفتقوھجیٹابتایوغلالکؾزابؿےسلکناجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 129

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف،طٌبہِ٣ ،یر ،ابواوائ ،١حرضت ٗیص ب ٩ابي ُزرہ

رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِٔ٣ُ ٩ی َر َة ًَ ِ ٩أَبٔي َوائ ِٕٔ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٔص بِ ٔ ٩أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
و ٚیُ َداُ ٔ ٟل َضا َّ
اٟش َ
اُ ِِ ٠ٟو َوا ِل َٔ ٜذ ُب ٓ َُظوبُو َصا
اٟشو َٔ٘ َٓ ٚا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص ٔذظ ٔ ُّ
َغ َز َة َٗا َ ٢أَ َتاَ٧ا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح ُ ٩فٔي ُّ
ََ

بٔاٟؼَّ َس َٗ ٔة

دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ریغم،اوبافالئ،رضحتسیقنبایبزغرہےسرفاتیےہہکامہرےاپسرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسرشتفیال ےئافرمہگوگابزارںیمےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیابزارےہاسںیموہیبدہالکؾافر
وھجیٹابتیھبوہیتےہوتمتگوگاسںیمدصہقاشلمرکگو۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،ریغم،اوبافالئ،رضحتسیقنبایبزغرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگرخدیفرففتخےکفتقوھجیٹابتایوغلالکؾزابؿےسلکناجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 130

راوی ً :لي ب ٩ححز و ٣ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ابووائ ،١حرضت ٗیص ب ٩ابي ُزرہ

َغ َز َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗ َا ا َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي َوائ ِٕٔ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٔص بِ ٔ ٩أَبٔي َ َ

اَ ٚوَ٧ب ِ َتاًُ َضا َو ُ٨َّ ٛا نُ َش َِّّم أَ ِن ُٔ َش َ٨ا َّ
بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َ٧بٔی ٍُ اْلِ َ ِو َس َ
ََخ َد إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
ارس َة َوش َُش ِّ٤ی َ٨ا اُ ٨َّ ٟ
اض ٓ َ َ
اٟش ََ ٔ ٤

رش اُّ ٟتحَّارٔ إُٔ َّ ٧ط َش ِظ َض ُس
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
اس ٕ ٥ص َُو َخی ِ ْر َّٔ ٩ِ ٣أ ٟذی َس َِّ ٤ی َ٨ا أَ ِن ُٔ َش َ٨ا َو َس َّ٤اَ٧ا اُ ٨َّ ٟ
َات َی ِوََ ٕٓ ٦ش َّ٤اَ٧ا ب ٔ ِ
اض َٓ َ٘ا ََ ٢یا ََ َ ٌِ ٣

ٕ َوا ِل َٔ ٜذ ُب ٓ َُظوبُو ُظ بٔاٟؼَّ َس َٗةٔ
بَ ِی ٌَ ٥ِ ُٜا َِ ٟحُ ٔ ٠

یلع نب رجح ف دمحم نب دقامة ،رجری ،وصنمر ،اوبفالئ ،رضحت سیق نب ایب زغرہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ دمہنی ونمرہ ںیم رخدی
رففتخایرکےتےھتافرمہگوگ افاسؼ(ینعیوجھکرفںفریغہ)یکعیبرکےتےھتافرمہگوگاسوکامسرسہےتہکےھتافرگوگیھب
مہوکامسرسہینعیدالؽےتہکےھت۔مہبجاکمؿےسرفاہنوہےئوتامہریاجبنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکیدؿرشتفی
الےئافرانؾایلامہرااےسیانؾےکاسھتہک وہک رتہباھتاسانؾےس ومہےنراھکاھتاےنپفاےطسافراسےسرتہباھتہک وگوگمہوک
ہہکرک اکپرےت ےھت افر اراشدرفامای اے  ارجفں ےک رگفہ! متگووگں ےک اکرفابر ںیم وھجٹ افر ںیمسق یھب وہیت ںیہ متگووگں ےک
فاےطسدصہقاکاساجترتفاکرفابرںیماشلمرکانرضفریےہ۔
رافی  :یلعنبرجحفدمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،اوبفالئ،رضحتسیقنبایبزغرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذنرافرتنمامےننیکاممتعن
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ذنرافرتنمامےننیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 131

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبة٨٣ ،ؼورً ،بساهَّلل ب٣ ٩زة ،حرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٣ُ ٩زَّ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤َ ًُ ٩زَ
ِ
َخ ُد بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟبدٔی ٔ١
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩اِ ٨َّ ٟذرٔ َو َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َ ا َیأت ٔي ب ٔ َدیِر ٕإٔ٤َ َّ ٧ا ُش ِش َت ِ َ
اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،صعتة ،وصنمر ،دبعاہلل نب رمة ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنذنر افرتنمامےنن ےسعنمرفامایافراراشدرفامایذنرےسااسنؿیکھچکالھبیئ افررتہبیںیہنوہیتہکلبذنراسفہج ےس ےہ
ہکلیخبصخشےکاہھتےسھچکدصہقفریخاتےلکن۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،صعتة،وصنمر،دبعاہللنبرمة،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ذنرافرتنمامےننیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 132

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼور ،ابو نٌی ،٥حرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
َخ ُد بٔطٔ َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ٔحیحٔ
َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اِ ٨َّ ٟذرٔ َو َٗا َ ٢إَّٔ٧طُ َ ا َیزُ ُّز َط ِیئّا إٔ٤َ َّ ٧ا ش ُِش َت ِ َ
رمعف نب وصنمر ،اوب میعن ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن عنم رفامای تنم امےنن ےس
افررفامایہکفہذنرردںیہنرکیتےہیسکشءوکظفلذنراسفاےطسےہہکوجنکسصخشےکامؽںیمےسھچکرخہچایاجےئ۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،اوبمیعن،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنمآےنفایلزیچوکےھچیپافرےھچیپیکزیچوکآےگںیہنرکیتاسےسقلعتمااحدثی
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
تنمآےنفایلزیچوکےھچیپافرےھچیپیکزیچوکآےگںیہنرکیتاسےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 133

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،سٔیا٨٣ ،٪ؼورً ،بساهَّلل ب٣ ٩زة ،حرضت اب٤ً ٩ز سے

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َخ ُد بٔطٔ َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ٔحیحٔ
خ ُظ إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو َط ِی ْئ ش ُِش َت ِ َ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اِ ٨َّ ٟذ ُر َ ا ُش َ٘ ِّس َُ ٦ط ِیئّا َو َ ا یُ َْ ِّ ُ
رمعفنبیلع،ایفسؿ،وصنمر،دبعاہللنبرمة،رضحتانبرمعےسرفاتی ےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای
تنمیسکشءوکآےگےھچیپںیہنرکیتافر(درالص)تنموجنکسصخشاکامؽرخچرکاےنےکفاےطسےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ایفسؿ،وصنمر،دبعاہللنبرمة،رضحتانبرمعےس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
تنمآےنفایلزیچوکےھچیپافرےھچیپیکزیچوکآےگںیہنرکیتاسےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 134

راوی ً :بساهَّلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟزح٤ا ،٪سٔیا ،٪ابواٟز٧از ،ارعد ،حرضت ابوہزیزہ

َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
أ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َُخ َد بٔطٔ ٔ٩ِ ٣
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا یَأتِ ٔي اِ ٨َّ ٟذ ُر ًَل َي ابِ ٔ ٩آ َز ََ ٦ط ِیئّا  ٥َِ ٟأ ُ َٗ ِّس ِر ُظ ًََِ ٠یطٔ َو َل ُٔ ٨َّ ٜط َط ِی ْئ ا ِست ِ ٔ
ا َِ ٟبدٔی ٔ١
دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمح،ایفسؿ،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامایذنرااسنؿےکفاےطسوکیئزیچںیہنالیتافرذنرااسنؿوکیسکشءاکامکلںیہنانبیتہک وشءاسےکدقمرںیمںیہننکیل
ذنراکی(ایسی)شءےہ وہکوجنکسآدیماکامؽرخچرکایتےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبدبعارل ،نؿ،ایفسؿ،اوبازلاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذنراسفاےطسےہہکاسےسوجنکسصخشاکامؽرخچرکاےئ
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ذنراسفاےطسےہہکاسےسوجنکسصخشاکامؽرخچرکاےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 135

راوی ٗ :تیبةً ،بساٌٟزیزًَ ،لء ،اٛ ٪ے واٟس ،حرضت ابوہزیزہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا َت ِٔ ٨ذ ُروا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

َخ ُد بٔطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟبدٔی ٔ١
َٓإ ٔ َّ ٪اِ ٨َّ ٟذ َر َ ا ُش ِِىٔي ٔ ٩ِ ٣ا َِ َ٘ ٟسرٔ َط ِیئّا َوإٔ٤َ َّ ٧ا ش ُِش َت ِ َ

ہبیتق،دبعازعلزی،العء،اؿےکفادل،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمتگوگ
تنمافرذنرہنامانرکفاسےیلہکذنرافرتنمدقمرےکےھکلوہےئںیماکؾںیہنآیتافر وابتشیپآےنفایلےہفہابتشیپآرک
ریتہےہفہوتاسفاےطسےہہکوجنکسآدیماکامؽدفتلرخچرکاےئ۔
رافی  :قت ئتتة،دبعازعلزی،العء،اؿےکفادل،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکابعدتےکفاےطستنمامانن
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
یسکابعدتےکفاےطستنمامانن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 136

راوی ٗ :تیبة٣ ،اٟک ،ك٠حة بً ٩بسا٠٤ٟکٗ ،اس ،٥حرضت ًائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ََ َ ٧ ٩ِ ٣ذ َر أَ ِ ٪یُ ٔلی ٍَ اهَّللَ َٓ ُِ ٠ی ٔل ٌِ ُط َو ََ َ ٧ ٩ِ ٣ذ َر أَ َِ ٪ش ٌِ ٔص َي اهَّللَ ٓ َََل َش ٌِ ٔؼطٔ
ہبیتق ،امکل ،طلجة نب دبعاکلمل ،اقمس ،رضحت اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہکروسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامای
 ووکیئذنرامےنہک ںیمدخافدندقفسیکاساتع رکفںاگ وتاس وکہاےیہہکفہ اس یکاساتعرکےافر و صخشذنر امےنہک ںیم
دخافدندقفسیکانرفامینرکفںاگوتاسوکہاےیہہکفہدخافدندقفسیکانرفامینہنرکے(ویکہکنانگہےکاکؾںیممسقافرذنراکوپرا
رکانرضفریںیہنےہہکلباسوکوتڑدانیالزؾےہ)۔
رافی  :قت ئتتة،امکل،طلجةنبدبعاکلمل،اقمس،رضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انگہےکاکؾںیمتنمےسقلعتم
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
انگہےکاکؾںیمتنمےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 137

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي٣ ،اٟک ،ك٠حہ بً ٩بسا٠٤ٟکٗ ،اس ،٥حرضت ًائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي كَ َِ ٠ح ُة بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة

َٗا ََ ِ ٟسَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و َُ َ ٧ ٩ِ ٣َ ٢ذ َر أَ ِ ٪یُ ٔلی ٍَ اهَّللَ َٓ ُِ ٠ی ٔل ٌِ ُط َو ََ َ ٧ ٩ِ ٣ذ َر أَ َِ ٪ش ٌِ ٔص َي اهَّللَ ٓ َََل
َش ٌِ ٔؼطٔ

رمعف نب یلع ،ییحی ،امکل ،ہحلط نب دبعاکلمل ،اقمس ،رضحت اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
اراشدرفامای وصخشدخافدندقفسیکرفامربندارییکذنرامےنوتاسوکہاےیہہکفہدخافدندقفسیکرفامربنداریرکےافر ووکیئ
اسابتیکذنرامےنہکفہدخافدندقفساکانگہرکےاگینعیاسیکانرفامینرکےاگ وتاسوکالزؾےہہکفہاسذنروکوپراہنرکے
ینعیدخافدندقفسیکانرفامینہنرکے۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،امکل،ہحلطنبدبعاکلمل،اقمس،رضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
انگہےکاکؾںیمتنمےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 138

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

ٔیص ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َٗا ََ ِ ٟسَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و َُ َ ٧ ٩ِ ٣َ ٢ذ َر أَ ِ ٪یُ ٔلی ٍَ اهَّللَ َٓ ُِ ٠ی ٔل ٌِ ُط َو ََ َ ٧ ٩ِ ٣ذ َر أَ َِ ٪ش ٌِ ٔص َي اهَّللَ ٓ َََل

َش ٌِ ٔؼطٔ
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنموپریرکان
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
تنموپریرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 139

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،طٌبة ،ابو ج٤زة ،زہس ،٦حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼین

ا ٪بِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔي َج َِ ٤ز َة ًَ َِ ٩زصِ َسَٗ ٕ ٦ا ََ ٢سَ ٤ِٔ ً ُ ٌِ ٔ٤ز َ

یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ِ٥
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ض ِ ٥ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
َک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢خیِرُ ُِِ َ ٥ِ ٛقنٔي ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
ُح َؼی ِ ٕن َی ِذ ُ ُ
وَ ٪و َ ا
وَ ٪ویُ ِٔ ٨ذ ُر َ
وَ ٪و َ ا ش ُِش َت ِظ َض ُس َ
وَ ٪و َش ِظ َض ُس َ
ََک َٗ ِو ّ٣ا یَدُوَُ ٧وَ ٪و َ ا یُ ِْ َت ََ ُ٨٤
ََک ََّ ٣ز َتی ِ ٔن َب ٌِ َس ُظ أَ ِو ث َ ََلثّا ث ُ َّ ٥ذ َ َ
ٓ َََل أَ ِزرٔی أَذ َ َ
وَ ٪ویَوِ َضزُ ٓ ٔیض ٔ ِِّ ٥
ا ٪أَبُو َج َِ ٤ز َة
ص بِ َُ ٤ِٔ ً ٩ز َ
یُو ُٓ َ
اٟش ََٗ ٩ُ ٤ا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ص َذا َن ِ ُ

دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،صعتة ،اوب رمجة ،زدہؾ ،رضحترمعاؿ نبنیصح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
اراشد رفامای امتؾ گووگں ےس رتہب فہ گوگ ںیہ  و ہک ریمے دفر ںیم ںیہ رھپ اس ےک دعب فہ گوگ ںیہ  و ہک ریمے زامہن ےس رقبی
ںیہرھپفہگوگرتہبںیہ وہکاسزامہنےسرقبیوہںےگینعیرسیتےزامہنےک گوگرھپرافیلقنرفامےتںیہھجموکایدںیہنراہ
آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےندف رمہبت ہی ےلمج اراشد رفامےئ ای نیت رمہبت اراشد رفامےئ رھپ اؿگووگں اک کذرکہ رفامای  و ہک ایختن
رکےتںیہافراامتنداریےساکؾںیہنےتیلافر وہکوگایہدےتیںیہ افروگایہ وک البےئںیہناجےت افر وہک تنمامےتنںیہنکیل
تنموکوپراںیہنرکےت۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،صعتة،اوبرمجة،زدہؾ،رضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسذنرےسقلعتمہکسجںیمراضءایہلاکدصقہنایاجےئ
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسذنرےسقلعتمہکسجںیمراضءایہلاکدصقہنایاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 140

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،اب ٩جزیخ ،س٠امی ٪ا احو ،٢كاؤض ،حرضت ابً ٩باض

ض
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اْلِ َ ِح َو ُ ٩ِ ًَ ٢كَا ُو ٕ
َّ
َّ
ِق َٕٓ ٪ت َ َ٨ا َو َُ ٟط أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ل ٌَ ُط َٗا َ ٢إَّٔ٧طُ
َٗا ََّ ٣َ ٢ز َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ب ٔ َز ُج َٕ ١ش ُ٘وزُ َر ُج َّل فٔي َ َ
ِ َ ٧ذ ْر
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انبرججی،امیلسؿاالوحؽ،ساؤس،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکاکیدؿروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملساکاکیصخشےکاپس ےسزگرانوہافہصخش(ہکسجےکاپسےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکزگروہا)اکیدفرسے
صخشوکریسںیمابدنھرکچنیھکراہاھت۔انچہچنآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسصخشےکاپسرشتفیےلےئگافرآپیلصاہللہیلع

فآہلفملس ےناس وک(ینعی ریس وک) اکٹ دایہک سج ےس فہ صخشدفرسے وک چنیھک راہ اھت۔اسصخش ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! اس
صخشےناسرطہقیےسذنرامینیھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انبرججی،امیلسؿاالوحؽ،ساؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسذنرےسقلعتمہکسجںیمراضءایہلاکدصقہنایاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 141

راوی  :یوسٕ ب ٩سٌیس ،ححاد ،اب ٩جزیخ ،س٠امی ٪ا احو ،٢كاؤض ،حرضت ابً ٩باض

ض
َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اْلِ َ ِح َو ُ ٢أَ َّ ٪كَا ُو ّسا أَ ِخب َ َر ُظ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٕ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ
ا ٪بٔدٔزَا َٕ ٣ة فٔي أَ ِن ٔٔطٔ َٓ َ٘ َل ٌَ ُط أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز ب ٔ َز ُج َٕ ١وص َُو یَ ُل ُ
وٖ بٔا ِل ََ ٌِ ٜبةٔ َش ُ٘وزُ ُظ إ ٔ ِن َش ْ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی ٔسظ ٔث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ُظ أَ َِ ٪ش ُ٘و َز ُظ ب ٔ َی ٔسظ ٔ َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َوأَ ِخب َ َرنٔي ُسََ ِ ٠امی ُ ٪أَ َّ ٪كَا ُو ّسا أَ ِخب َ َر ُظ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ک
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز بٔطٔ َوص َُو َی ُل ُ
آخ بٔ َشی ِر ٕأَ ِو َخ ِی ٕم أَ ِو بٔظَ ِی ٕئ َُی ِر ٔذََ ٔ ٟ
وٖ بٔا ِل ََ ٌِ ٜبةٔ َوإ ٔ ِن َش ْ
اِ َٗ ٪س َربَ َم َی َس ُظ بٔإ ٔ ِن َشا َٕ َ ٪

َٓ َ٘ َل ٌَطُ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی ٔسظ ٔث ُ ََّٗ ٥ا َُِ ٗ ٢س ُظ ب ٔ َی ٔس َ

ویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی،امیلسؿاالوحؽ،ساؤس،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اکی صخش وک اخہن ہبعک اک وطاػ رکےت وہےئ داھکی افر داھکی ہک اس وک دفرسا صخش چنیھک راہ اھت افٹن یک لیکن ےس ابدنھ رک وت
روسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسےناسوکاےنپابمرکاہوھتںےساکٹدایافرمکحرفامایہکمتاساکاہھتڑکپرکچنیھکگوافررضحت
انب رججی یک دفرسی رفاتی ںیم ےہ ہک رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس
ے
آدیمےکاپسےسزگرےافرفہصخشاخہنہبعکاکوطاػرکراہاھتافراکیصخشےناسےکاہھتابدنھ ئ
دیےھتدفرسےصخش
ےک اسھت افر سج شء ےس اہھت ابدنےھ ےھت فہ ہمست ای ڈفرا اھت ای وکیئ افر زیچ یھت رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ
ابمرکاہھتےساسوکاکٹڈاالافراسوکےنچنیھکفاےلصخشےسرفامایہکمتاساکاہھتڑکپرکچنیھکگو۔
رافی  :ویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی،امیلسؿاالوحؽ،ساؤس،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسےشیکذنرامانن وہکتیکلمںیمہنوہ
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسےشیکذنرامانن وہکتیکلمںیمہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 142

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ایوب ،ابوَٗلبہ ،اٛ ٪ے ذرا ،حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼین

ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼی ِ ٕن
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَ ُّی ُ
ک ابِ ُ ٩آ َز َ٦
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ  ٢اَ ِ َ ٧ذ َر فٔي َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٔة اهَّللٔ َو َ ا ٓ ٔ َامی  اَ َی ُِ ٔ ٠٤

دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اویب،اوبالقہب،اؿےکاچچ،رضحترمعاؿنبنیصحےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایاجزئںیہنذنررکاناہللیکانرفامینافرانگہیکزیچںیمافراسزیچںیمیھبذنراجزئںیہنےہہکسجاکااسنؿامکلںیہن۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اویب،اوبالقہب،اؿےکاچچ،رضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسےشیکذنرامانن وہکتیکلمںیمہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 143

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼور ،ابو اِ٤ٟیرة ،اوزاعي ،یحٌي ،ابوَٗلبة ،حرضت ثاب ب ٩ؿحا

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َی ِحٌَي ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٔ بِ ٔ٩
َّ
َٕ بٕٔ ٠َّ ٔ٤ة س َٔوی ٔٔ ٠َّ ٣ة ِاِل ٔ ِس ََلٔ ٦ل َاذٔبّا َٓ ُض َو َ٤َ ٛا َٗا ََ ٢و ََ َٗ ٩ِ ٣ت َ١
اٟـحَّا ٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حَ ٠
ک
اٟسَ ِ ٧یا ًُ ِّذ َب بٔطٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َوَِ ٟی َص ًَل َي َر ُج ِٕ َ ٧ ١ذ ْر ٓ ٔ َامی  اَ َی ُِ ٔ ٠٤
َنٔ َِش ُط بٔظَ ِی ٕئ فٔي ُّ

ااحسؼ نبوصنمر،اوباریغملة،افزایع ،ییحی،اوبالقبة،رضحت اثتب نباحضک ےسرفاتی ےہ ہکروسؽرکمی یلصاہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامای وصخشاالسؾےک العفہیسکتلمیکمسق اھکےئ افرفہصخشاینپ مسق ںیموھجاٹ وہاجےئوتفہاک اصخشےہہک اسیجاسےن
اےنپ وکاہک افر سجصخشےنوخد وک یسکشءےسالہک ایوتاسصخشوکاسشءےک اسھتہک سجشء(ینعی آہلفریغہےس)اس
ےن وخد وک الہک ای اھت وت ایقتم ےک دؿ کت اس رطح ذعاب دای اج ا رےہ اگ افر سج زیچ اک ااسنؿ امکل ںیہن ےہ اس یک ذنر ںیہن

وہیت۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،اوباریغملة،افزایع،ییحی،اوبالقبة،رضحتاثتبنباحضک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وصخشاخہنہبعکےکےیلدیپؽاجےنےسقلعتمذنررکے
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
 وصخشاخہنہبعکےکےیلدیپؽاجےنےسقلعتمذنررکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 144

راوی  :یوسٕ ب ٩سٌیس ،ححاد ،اب ٩جزیخ ،سٌیس ب ٩ابي ایوب ،یزیس ب ٩ابي حبیب ،ابواٟدیر ،حرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز

یس بِ ٔ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ
وب ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
ٕ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
أَ ِخب َ َرنٔي یُو ُس ُ
َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔي أَ ُّی َ
أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أَبَا ا َِ ٟدی ِر ٔ َح َّسثَ ُط ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ َ ٧ ٢ذ َر ِت أ ُ ِخًٔي أَ َِ ٪ت ِٔ ٤ش َي إلٔ َي بَ ِی ٔ اهَّللٔ َٓأ َ ََ ٣ز ِتىٔي أَ ِ ٪أَ ِس َت ًِٔٔ َي ََ ٟضا َر ُسو َ٢
َاس َت ِٔت َِی ُ ََ ٟضا أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٔ ٟ ٢ت ِٔ ٤ع َو ِٟت َ ِر َِ ٛب
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٓ ٥َ ٠

ویفس نبدیعس ،اجحج ،انب رججی ،دیعس نب ایب اویب ،زیدی نب ایب بیبح ،اوباریخل ،رضحت ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ریمی
نہب ےن ذنر امین ہک ںیم اخہن ہبعک کت دیپؽ لچ رک اجؤں یگ افر ھجم وک مکح ای ہک مت ہی ہلئسم روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
وپوھچ۔ انچہچن ںیم ےناس(اینپنہب) ےکفاےطس روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےس ہلئسمدرایتف ای۔ آپ یلص اہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایاسوکہاےیہہک(اہجںکتوہےکسفہ)دیپؽےلچافرابیقوساروہرکےلچ۔
رافی  :ویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی،دیعسنبایباویب،زیدینبایببیبح،اوباریخل،رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئوعرتےگنناپںےگننرسلچرکجحرپاجےنیکمسقاھکےئ
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئوعرتےگنناپںےگننرسلچرکجحرپاجےنیکمسقاھکےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 145

راوی ٤ً :زو بً ٩لي و٣ح٤س ب٣ ٩ثىي ،یحٌي ب ٩سٌیس ،یحٌي ب ٩سٌیسً ،بیساهَّلل ب ٩زرحً ،بساهَّلل ب٣ ٩اٟکَ،ضت ً٘بہ

بً ٩ا٣ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗ َا ا َح َّسث َ َ٨ا یَ ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩ز ِرحٕ َو َٗا َ٢
ًَ ِْ ٤زو إ ٔ ًَُّ ٪ب َ ِی َس اهَّللٔ بِ ََ ٩ز ِرحٕ أَ ِخب َ َر ُظ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ِ٘ ًُ ٪ب َة بِ ًََ ٩ا ٔ٣ز ٕأَ ِخب َ َر ُظ أََّ٧طُ َسأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ًَ ِ ٩أ ُ ِخ ٕ َُ ٟط َ َ ٧ذ َر ِت أَ َِ ٪ت ِ٤ش َٔي َحآ َٔی ّة َُی ِ َر ُِ ٣د َتَ ٔ٤زة ٕ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ز َصا َٓ َِ ٠ت ِد َتِ ٔ٤ز َو ِٟت َ ِر َِ ٛب َو َِ ٟت ُؼ ِ٥
ثَ ََلثَ َة أَیَّإ ٦
رمعف نب یلع فدمحم نب ینثم ،ییحی نب دیعس ،ییحی نب دیعس ،دیبع اہلل نب زرح ،دبعاہلل نب امکل،رضت ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک
اوہنں ےن اینپ نہب ےک ےیل (یبن رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس) ہلئسمدرایتف ای ہک اس ےن ذنر امین ےہ ےگنن اپؤں افر ےگنن رس
ےنلچیک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاینپنہبےسہہک دفہکفہاانپدفہٹپافڑھےلافروساروہرکاجےئافرنیتدؿےک
رفزےرےھک۔
رافی  :رمعفنبیلعفدمحمنبینثم،ییحینبدیعس،ییحینبدیعس،دیبعاہللنبزرح،دبعاہللنبامکل،رضتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشےسقلعتمہکسجےنرفزےرےنھکیکذنرامؿیلرھپفہصخشوفتوہایگافررفزےےنرھکاکس
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسصخشےسقلعتمہکسجےنرفزےرےنھکیکذنرامؿیلرھپفہصخشوفتوہایگافررفزےےنرھکاکس

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 146

راوی  :برش ب ٩خاٟس ًشَکی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف،طٌبة ،س٠امی٣ ،٪ش ٥٠اٟبلین ،سٌیس ب ٩جبیر ،حرضت ابً ٩باض

رف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ ٢سُ ُ ٌِ ٔ٤سََ ِ ٠امی َ ٪یُ َح ِّس ُث ًَ ِِ ٣ُ ٩ش٥ٕ ٔ ٠
َک ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ا ِِ ٌَ ٟش َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا بٔ ِ ُ
َح َٓ ََ ٨ذ َر ِت أَ َِ ٪ت ُؼ َوَ ٦ط ِض ّزا ٓ ََ٤ا َت ِ َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ت ُؼ َو٦
ا َِ ٟب ٔلی ٔن ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََ ٢رَ ٔ ٛب ِ ا َِ ٣زأَ ْة ا َِ ٟب ِ َ
َ
َّ
َّ
ک َٟطُ َٓأ َ ََ ٣ز َصا أَ َِ ٪ت ُؼ َوَ ٨ِ ًَ ٦ضا
ََک ِت ذََ ٔ ٟ
َٓأ َت ِ أ ُ ِخت َُضا أ ٨َّ ٟي َّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وذ َ َ
ل
رشب نب اخدل رکسعی ،دمحم نب رفعج،صعتة ،امیلسؿ  ،ملس ا یطتئں ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ
درایںیموساروہیئیھتافراسےناکیامہےکرفزےرےنھکیکذنرامینیھتہکفہرم یئگرفزےرےنھکےسلبقیہ۔رھپاسیکنہب
دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ افر اس ےن رعض ای اس اک احؽ۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح

رفامای۔( وہکافرپذموکرےہ)

ل
رافی  :رشبنباخدلرکسعی،دمحمنبرفعج،صعتة،امیلسؿ ،ملسا یطتئں،دیعسنبریبج،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشےسقلعتمہکسجیکفافتوہاجےئافراسےکذہمذنروہ
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسصخشےسقلعتمہکسجیکفافتوہاجےئافراسےکذہمذنروہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 147

راوی ً :لي ب ٩ححز وحارث ب٣ ٩شٜین ،سٔیا ،٪زہزیً ،بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل ،حرضت ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَلٔي بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ِٔقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٩
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َ
ُّ
اًَ ٪ل َي أ ُ ِّ٣طٔ تُ ُو ِّٓ َی ِ َٗ ِب َ١
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ ََّ ٪س ٌِ َس بِ ََ ًُ ٩با َز َة ا ِس َت ًَِٔي َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ف ٔي ِ َ ٧ذ ٕر ل َ َ

أَ َِ ٪ت ِ٘ـ َٔی ُط َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٗ ٔـطٔ ًَ َِ ٨ضا

یلع نب رجحفاحرث نب نیکسم ،ایفسؿ ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،رضحت انب ابعس ےس رفاتی ےہہک دعس نب ابعدہ ےن روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اینپ فادلہ یک ذنر ےک قلعتم درایتف ای ہک ےسج وپرا رکےن ےس ےلہپ یہ اؿ یک فادلہ یک فافت وہیئگ
یھتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاینپفادلہیکرطػےسذنروپریرکف۔
رافی  :یلعنبرجحفاحرثنبنیکسم،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسصخشےسقلعتمہکسجیکفافتوہاجےئافراسےکذہمذنروہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 148

راوی  :تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٣یں گزر ذکا۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
ض َٗا َ ٢ا ِس َت ًَِٔي َس ٌِ ُس بِ ُ٩
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اًَ ٪ل َي أ ُ ِّ٣طٔ َٓت ُُو ِّٓ َی ِ َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ت ِ٘ـ َٔی ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
ًُ َبا َز َة َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ِ َ ٧ذرٕ ل َ َ

َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٗ ٔـطٔ ًَ َِ ٨ضا
رتہمجزگہتشدحثیںیمزگراکچ۔
رافی  :رتہمجزگہتشدحثیںیمزگراکچ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسصخشےسقلعتمہکسجیکفافتوہاجےئافراسےکذہمذنروہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 149

راوی  :تزج٤ہ حسیث ساب٣ ٙیں گزر ذکا۔

َک بِ َٔ ٩وائ ٔ ٕ ٩ِ ًَ ١اٟزُّصِز ٔ ِّی
رع َو َة ًَ ِ ٩بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز ََ ٦و َص ُ
ارو ُ ٪بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ُّي ًَ ِِ ًَ ٩ب َس َة ًَ ِ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦وص َُو ابِ ُِ ُ ٩
ض َٗا ََ ٢جا َئ َس ٌِ ُس بِ َُ ًُ ٩با َز َة إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أُم ِّي
ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َ٣ا َت ِ َو ًََِ ٠ی َضا ِ َ ٧ذ ْر ََٓ ٥َِ ٠ت ِ٘ ٔـطٔ َٗا َ ٢ا ِٗ ٔـطٔ ًَ َِ ٨ضا
رتہمجدحثیاسقبںیمزگراکچ۔
رافی  :رتہمجدحثیاسقبںیمزگراکچ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئصخشتنموپریرکےنےسےلہپاملسمؿوہاجےئوتایرکے؟
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئصخشتنموپریرکےنےسےلہپاملسمؿوہاجےئوتایرکے؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 150

٣وسي ،سٔیا ،٪ایوب٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز
راوی  :اسح ٙبٰ ٩

اَِ ٠ًَ ٪یطٔ َِ ٟی َْ ٠ة َ َ ٧ذ َر فٔي
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز أََّ٧طُ ل َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩
وسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
ٕٔ
ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ َش ٌِ َت َٔ ُٔ ٜضا ٓ ََشأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز ُظ أَ َِ ٪ش ٌِ َتَ ٜ
ااحسؼ نب ومیس ،ایفسؿ ،اویب ،انعف ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ےن ذنر امین یھت امتؾ رات دجسم رحاؾ ںیم

ااکتعػرکےن یک وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ای ایگ ہی ہلئسم آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن مکح اراشد رفامای
اؿوکااکتعػرکےناک۔
رافی  :اقحسنبومٰیس،ایفسؿ،اویب،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئصخشتنموپریرکےنےسےلہپاملسمؿوہاجےئوتایرکے؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 151

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩یزیس ،سٔیا ،٪ایوب ب٧ ٩آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز

اًَ ٪ل َي ًُ ََ ٤ز ِ َ ٧ذ ْر فٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ل َ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
ا ًِتٔک َ ٔ
ٕٔ
َحاََ ٓٔ ٦شأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
ک َٓأ َ ََ ٣ز ُظ أَ َِ ٪ش ٌِ َتَ ٜ
اٖ َِ ٟی َٕ ٠ة فٔي ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ا َِ َ ٟ
دمحم نب دبعاہلل نب زیدی ،ایفسؿ ،اویب نب انعف ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ےن دفر اجتیلہ ںیم اکی رفز ےک
ااکتعػیکتینرفامیئیھترھپروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہیہلئسمدرایتفایرھپروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اؿوکاسہگجااکتعػرکےناکمکحرفامای۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزیدی،ایفسؿ،اویبنبانعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئصخشتنموپریرکےنےسےلہپاملسمؿوہاجےئوتایرکے؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 152

راوی  :اض س٨س سے ب٬ي ساب٘ہ حسیث کي ٣ا٨٧س ٘٨٣و ٢ےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سًُ ُ ٌِ ٔ٤ب َ ِی َس اهَّللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ
ک َٓأ َ ََ ٣ز ُظ
اَ ٪ج ٌَ ََِ ٠ًَ ١یطٔ یَ ِو ّ٣ا َش ٌِ َت ُٔ ُٔ ٜط فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ ٓ ََشأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز ل َ َ
أَ َِ ٪ش ٌِ َت ُٔ َٔ ٜط
اسدنسےسیھباسہقبدحثییکامدننوقنمؽےہ۔

رافی  :اسدنسےسیھباسہقبدحثییکامدننوقنمؽےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئصخشتنموپریرکےنےسےلہپاملسمؿوہاجےئوتایرکے؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 153

ًبسا اًلي ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،بساهَّلل بٌٛ ٩ب ،حرضت ٌٛب ب٣ ٩اٟک
راوی  :یو٧ص ب٩
ٰ

اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُٔ ٌِ َٛ ٩ب
َح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ٔیب ًََِ ٠یطٔ یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إنِّٔي أََ ِ ٧د٣َ ٩ِ ٣ٔ ٍُ ٔ ٠الٔي َػ َس َٗ ّة
بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أََّ٧طُ َٗا ََ ٔ ٟ ٢ز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔی َن ت َ

ک َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس
إلٔ َي اهَّللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٔ ٣ش ِ
ک َٓ ُض َو َخی ِ ْر ََ ٟ
ک َب ٌِ َف َ٣اَ ٔ ٟ
ک ًََِ ٠ی َ
و ٪اٟزُّصِز ٔ ُّی َسَ ٍَ ٔ٤ص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث ِٔ ًَ ٩ِ ٣بسٔ اهَّللٔ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َو ِٔ ًَ ٩ِ ٣بسٔ اَّ ٟز ِح َ٨ِ ًَ ٩ٔ ٤طُ فٔي َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ش ُِظبٔطُ أَ ِ ٪یََ ُٜ
َّ
اٟلؤی َٔ ١ت ِوبَ ُة ٌَِ ٛبٕ

ویسننبدبعاالٰیلع،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دبعاہللنببعک،رضحتبعکنبامکلاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہکاؿ
یک سج فتق وتہب وبقؽ وہیئ وت اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ای ای روسؽ اہلل! ںیم اےنپ امؽ دفتل ےس
دحیلعہوہںافرںیماسوکدصہقرکداتیوہں اہکںیماسوکدخاافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاجبندصہقفریخات
رکفں۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاےنپ امؽںیمےسرھکگو اہکاسےس اہمترااکؾلچاجےئ افرمتوکآراؾاحلصوہ
ےکس۔
رافی  :ویسننبدبعاالٰیلع،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دبعاہللنببعک،رضحتبعکنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئاےنپامؽفدفتلوکذنرےکوطررپدہہیرکےوتاساکایمکحےہ؟
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئاےنپامؽفدفتلوکذنرےکوطررپدہہیرکےوتاساکایمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 154

راوی  :س٠امی ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،بساٟزح٤ا ٪بٌٛ ٩ب ب٣ ٩اٟک ،حرضت ًبساهَّلل بٌٛ ٩ب

اب َٓأ َ ِخب َ َرنٔي ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
َ٣إ ٔ ٟک أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ َٗا ََ ٢سَ ٌِ َٛ ُ ٌِ ٔ٤ب بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک یُ َح ِّس ُث َح ٔسی َث ُط ح ٔی َن َت َد ََّ ٠

َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َُزِ َوة ٔ َتبُو َ َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ٢ا َجَِ ٠ش ُ بَی ِ َن َی َسیِطٔ ُٗ ِ ُ ٠یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ ٔ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٪ت ِوبًَٔي أَ ِ ٪أََ ِ ٧د٣َ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ ٠الٔي َػ َس َٗ ّة إلٔ َي اهَّللٔ
ک َس ِض َّٔم
ک َٓ ُ٘ َِٓ ُ ٠إٔنِّي أ ُ ِٔ ٣ش ُ
َوإلٔ َي َر ُسؤٟطٔ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٔ ٣ش ِ
ک َٓ ُض َو َخی ِ ْر ََ ٟ
ک َب ٌِ َف َ٣اَ ٔ ٟ
ک ًََِ ٠ی َ
َّ
ص
أ ٟذی ب ٔ َد ِیب َ َر ُِ ٣د َت َ ْ

امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دبعارلنمحنببعکنبامکل،رضحتدبعاہللنببعکےسرفاتیےہہکںیمےن
رضحتبعکنبامکلےسہک سجفتقاوہنںےناےنپےھچیپرہاجےنیکاحتلایبؿیکینعیاسزامہناکاحؽہکسجزامہنںیمروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسزغفہوبتکںیمرشتفیےلےئگےھت۔رضحتبعکنبامکللقنرفامےتںیہہکسجفتقںیمآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ھٹیب ایگ وت ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! ریمی وتہب ںیم ہی ابت یھب اشلم ےہ ہک ںیم اےنپ امؽ ف
دفتل ےس دحیلعہ وہ اجؤں افر ںیم اس وک دصہق رک دفں افر اس وک ںیم دخا افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس
وجیھبں۔آپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاےنپزندکیھچکامؽفدفتلرھکگوہیابتاہمترےفاےطسرتہبےہ۔فہلقنرکےت
ںیہہکںیمےنرعضایںیمےناےنپفاےطسفہہصحرھکایلےہ وہکربیخںیمےہ(رصتخما)
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دبعارل ،نؿنببعکنبامکل،رضحتدبعاہللنببعک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئاےنپامؽفدفتلوکذنرےکوطررپدہہیرکےوتاساکایمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 155

راوی  :یوسٕ ب ٩سٌیس ،ححاد ب٣ ٩ح٤سٟ ،یث ب ٩سٌسً٘ ،ی ،١اب ٩طہابً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساهَّلل بٌٛ ٩ب ب٣ ٩اٟک

اب
ٕ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًُ َ٘ ِی ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ

َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ بِ َٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢سَ ٌِ َٛ ُ ٌِ ٔ٤ب بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک یُ َح ِّس ُث
ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َُزِ َوة ٔ َتبُو َ ُٗ ِ ُ ٠یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ ٔ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٪ت ِوبًَٔي أَ ِ ٪أََ ِ ٧د٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ ٠
َحسٔی َثطُ ح ٔی َن َت َد ََّ ٠
ک ُٗ َِٓ ُ ٠إٔنِّي
َ٣الٔي َػ َس َٗ ّة إلٔ َي اهَّللٔ َوإلٔ َي َر ُسؤٟطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٔ ٣ش ِ
َک َٓ ُض َو َخی ِ ْر ََ ٟ
ک َ٣اَ ٟ
ک ًََِ ٠ی َ

ک ًَل َ َّي َس ِض َّٔم َّأ ٟذی ب ٔ َد ِیب َ َر
أ ُ ِٔ ٣ش ُ
ویفس نب دیعس ،اجحج نب دمحم ،ثیل نب دعس ،لیقع ،انب اہشب ،دبعارلنمح نب دبعاہلل نب بعک نب امکل رفامےت ںیہ ہک رضحت
بعک نب امکل ےس ہک  سج فتق اوہنں ےن اےنپےھچیپ رہ اجےنیک احتلایبؿیک ینعی اس زامہن اک احؽہک سج زامہن ںیم روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسزغفہ وبتکںیمرشتفیےلےئگ ےھت۔رضحتبعکنب امکللقنرفامےتںیہہکسجفتقںیمآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمھٹیبایگوتںیمےنرعضایایروسؽاہلل!ریمیوتہبںیمہیابتیھباشلمےہہکںیم اےنپامؽفدفتل
ےس دحیلعہ وہ اجؤں افر ںیم اس وک دصہق رک دفں افر اس وک ںیم دخا افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس وجیھبں۔
آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای مت اےنپ زندکی ھچک امؽفدفتل رھک گو ہی ابت اہمترےفاےطس رتہب ےہ۔ فہ لقن رکےت ںیہ ہک
ںیمےنرعضایںیمےناےنپفاےطسفہہصحرھکایلےہ وہکربیخںیمےہ(رصتخما)
رافی  :ویفسنبدیعس،اجحجنبدمحم،ثیلنبدعس،لیقع،انباہشب،دبعارلنمحنبدبعاہللنببعکنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئاےنپامؽفدفتلوکذنرےکوطررپدہہیرکےوتاساکایمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 156

ًیسي ،حش ٩ب ٩اًین ،١ٌ٘٣ ،زہزیً ،بساٟزح٤ا ٪بً ٩بساهَّلل بٌٛ ٩ب،
راوی ٣ :ح٤س بٌ٣ ٩سا ٪بٰ ٩

ا ٪بِ َٔٔ ً ٩یسي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِی َ َن َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ٩ِ ًَ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِب ُس
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٌِ ٣َ ٩س َ

اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ ًُب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبٔي ََ ٌِ ٛب بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک یُ َح ِّس ُث َٗا َ ُ ٠ِ ُٗ ٢یَا َر ُسو َ٢
اهَّللٔ إ ٔ َّ ٪اهَّللَ ًَزَّ َو َج َّ ١إٔ٤َ َّ ٧ا َّ َ ٧حانٔي ب ٔ ِّ
ک
اٟؼ ِس َٔ ٚوإ ٔ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٪ت ِوبًَٔي أَ ِ ٪أََ ِ ٧د٣َ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ ٠الٔي َػ َس َٗ ّة إلٔ َي اهَّللٔ َوإلٔ َي َر ُسؤٟطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِٔ ٣ش ِ

ک َس ِض َّٔم َّأ ٟذی ب ٔ َد ِیب َ َر
َک ُٗ َِٓ ُ ٠إٔنِّي أ ُ ِٔ ٣ش ُ
ک َٓ ُض َو َخی ِ ْر َ ٟ
ک َب ٌِ َف َ٣اَ ٔ ٟ
ًََِ ٠ی َ

دمحم نب دعماؿ نبٰیسیع،نسح نب انیع،لقعم ،زرہی ،دبعارلنمح نب دبعاہلل نب بعک ،اؿ ےک اچچ رضحت دیبع اہلل نب بعک ےس
رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اےنپ فادل رضحت بعک نب امکل ےس ہک ۔ فہ لقن رفامےت ےھت ہک ںیم ےن انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےسرعضایایروسؽاہلل!دخازبرگفربرتےنھجموکچسیکربتکےس(آتفےس)اجنتاطعرفامیئافرریمیوتہبںیمہیابت
یھبےہہکںیماےنپامؽفدفتلےسدصہقفریخاتدحیلعہرکفں(ینعیراہدخاںیمرخچرکفں)دخاافراسےکروسؽیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک فاےطس۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت اس ںیم ےس ھچک امؽ رھک گو اےنپ فاےطس ہی ابت رتہب ےہ

اہمترےقحںیمفہےتہکےھتہکںیمےنرعضایرھکایلےہاےنپفاےطسفہہصح وہکربیخںیمےہ۔
رافی  :دمحمنبدعماؿنبٰیسیع،نسحنبانیع،لقعم،زرہی،دبعارل ،نؿنبدبعاہللنببعک،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امؽذنررکےتفتقاسںیمزنیمیھبدالخےہایںیہن؟
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
امؽذنررکےتفتقاسںیمزنیمیھبدالخےہایںیہن؟

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک،ثور ب ٩زیس ،ابو اِٟیث ٣ولي اب٣ ٩لیٍ ،حرضت ابوہزیزہ

ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ثَ ِورٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔي ا ِِ َِ ٟیثٔ
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
َِ ٣ول َي ابِ ٔٔ ٣ُ ٩لی ٍٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠اَ ٦خ ِیب َ َر ََٓ ٥َِ ٠ن ِِ َ ٥ِ ٨إ ٔ َّ ا اْلِ َ َِ ٣وا ََ ٢وا َِ ٤َ ٟتا ََ
اٟـب َ ِی ٔب شُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط رَٔٓا ًَ ُة بِ َُ ٩زیِ ٕس َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َََُّ ُ ٥َ ٠ل ّ٣ا أَ ِس َو َز ُش َ٘ا ُ٢
اب َٓأَص َِسی َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي ُّ
َواِّ ٟث َی َ
َّ
َّ
َّ
رقی بَ ِی َ٨ا ِٔ ٣س ًَ َْ ٥ی ُح ُّم َر ِح َ١
رقی َحًي إٔذَا ُ٨َّ ٛا ب ٔ َوازٔی ا َِ ُ ٟ
َُ ٟط ِٔ ٣س ًَ َُْ ٓ ٥و ِّج َط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إلٔ َي َوازٔی ا َِ ُ ٟ
َک ا َِ ٟح َُّ ٨ة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
اض صَٔ٨یئّا َ ٟ
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠حائَطُ َس ِض َْٓ ٥أ َ َػابَ ُط َٓ َ٘ َت َ٠طُ َٓ َ٘ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّّ َ ٥َ ٠لَک َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔسظ ٔ إ ٔ ََّّ ٪
َِ ٠ًَ ١یطٔ ّ َ ٧ارا َٓ َ٤َّ ٠ا َسٍَ ٔ٤
اٟظ َِ ٠َ ٤ة َّأًٟي أَ َخ َذ َصا یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َر ٔ ٩ِ ٣ا َِِ ٤َ ٟاَ َٟ ٥ٔ ٔ ٧ت ِظ َت ٌٔ ُ

رش َاٛی ِ ٔن إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
اض ب ٔ َذَ ٔ ٟ
اُ ٨َّ ٟ
رشا ٕ أَ ِو بٔ ٔ َ
ک َجا َئ َر ُج ْ ١بٔ ٔ َ
َشالَا َٔ٧ ٩ِ ٣ٔ ٪ارٕ
َشا ْ أَ ِو ٔ َ
َو َس ََّ ٔ ٥َ ٠
احرثنبنیکسم،انباقمس ،امکل،وثرنبزدی،اوباثیغلومیلانبعیطم،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکمہگوگروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھتہکربیخفاےلاسؽںیممہوکفاہںرپگوٹاحلصہنوہیئینعیاسامؿافرڑپکےامہرےاہھتہن
آےئ وت اکی صخش ےن الغؾ دای سج اک انؾ رافہع نب زدی اھت افر فہ صخش ہلیبق ضتی ئب ےس اھت اس ےن اکی یشبح الغؾ دای اس الغؾ وک
رممغاہکاج ااھترھپفاہںےسروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسفادیارقلییکاجبنوتمہجوہےئسجفتقمہگوگفادیارقلی
ےچنہپوتاہاکناسالغؾےکےبربخیںیماکیریتآرکاگلافراسریتےناسالغؾوکمتخرکدایافراسالغؾےکفہریتایسیاحتلںیم
اگل ہک سج فتق ہک فہ الغؾ (دم  )) روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اسامؿ ا ار راہ اھت۔ گوگ رعض رکےن ےگل ہک مت وک تنج

ابمرک وہ ہی نس رک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رہزگ ہی ابت ںیہن وہیئ ینعی تنج اک لم اجان ریخ ےہ۔ اس
رپفرداگریکمسق!ہک سجےکاہھتںیمریمیاجؿےہفہ یلمک(ہادر) واسےنیلیھت ربیخفاےلدؿگوٹافرامؽتمینغںیمےس
بج ہک امؽ میسقت ںیہن وہا اھت (ینعی میسقت ےس لبق  و زیچ اس ےن یل یھت) اس یک فہج ےس اس رپ دفزخ یک آگ ےلعش امرے یگ افر
اسرپآگربےسیگبجگووگںےنہیابتآرضحنت یلصاہللہیلعفآہلفملسےس ینسوتاسفتق اکیصخش ڑمچےیکاکیایدف
دفانیل(ےمست)ےلرکاحرضوہااسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایڑمچےیک واکیایدفدفانیلںیہفہآگںیہ۔
رافی  :احرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،وثرنبزدی،اوباثیغلومیلانبعیطم،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااشنءاہللےنہکےسقلعتم
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ااشنءاہللےنہکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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ًبسا اًلي ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارثٛ ،ثیر بَ ٩فٗس٧ ،آٍ ،حرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩ز
راوی  :یو٧ص ب٩
ٰ

أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ ََّٛ ٪ث ٔی َر بِ ََِ َ ٩ف َٗ ٕس َح َّسثَ ُط أَ ََّ٧ ٪آ ٔ ٌّا
َٕ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َِ ٪طا َئ اهَّللُ َٓ َ٘ ِس ا ِس َت ِثى َي
َح َّسثَ ُض ِِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حَ ٠

ویسننبدبعاالٰیلع،انبفبہ،رمعفنباحرث،ریثکنبرفدق،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع ےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمسقاھکرک وصخشااشنءاہللہہکدےوتاسصخشےناانثتسءرکایلینعیمسقںیمےساکنؽایلاباسوک
ا رایرےہہکفہصخشاینپمسقوپریرکےایہنرکے۔
رافی  :ویسننبدبعاالٰیلع،انبفبہ،رمعفنباحرث،ریثکنبرفدق،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ااشنءاہللےنہکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ایوب٧ ،آٍ ،حرضت اب٤ً ٩ز

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّى اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ

اس َت ِثى َي
َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حَ ٠
َٕ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َِ ٪طا َء اهَّللُ َٓ َ٘ ِس ِ

دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اویب،انعف،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای وصخشیسکشء
رپمسقاھکےئافراسےکدعبفہصخشااشنءاہللےہکوتاسصخشوکا رایرےہہاےہفہصخشفہابتوپریرکےایہنرکے۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اویب،انعف،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگ وکیئ صخش مسق اھکےئافر دفرسا صخش اس ےک فاےطسااشنء اہلل ےہک وت دفرسے صخش اکااشنء اہلل انہکاس ےک فاےطس
اسیکےہ؟
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئصخشمسقاھکےئافردفرساصخشاسےکفاےطسااشنءاہللےہکوتدفرسےصخشاکااشنءاہللانہکاسےکفاےطساسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 160

راوی ٤ً :زا ٪ب ٩بکارً ،لي بً ٩یاغ،طٌیب ،ابو ز٧از ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ارعد حرضت ابوہزیزہ

غ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو اٟزَِّ٧از ٔ ٔ٤َّ ٣ا َح َّسثَ ُط ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُ ٩بَکَّارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّي بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
َ
ََک أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة یُ َح ِّس ُث بٔطٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا َُ ٢سََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز َْلَكُوََّٓ٩
رع ُد ٔ٤َّ ٣ا ذ َ َ
اْلِ ِ َ
َّ
ض یُ َحاصٔ ُس فٔي َسب ٔی ٔ ١اهَّللٔ ًَزَّ َو َج ََّ٘ َٓ ١ا ََٟ ٢طُ َػاحٔبُ ُط إ ٔ َِ ٪طا َئ اهَّللُ ََٓ ٥َِ ٠ش ُ٘ ِ ١إ ٔ ِ٪
اِ ٠ٟی ََ ٠ة ًَل َي تٔ ِشٌٔی َن ا َِ ٣زأَ ّة ل ُ ُُّ ٠ضَ َّ٩یأتِ ٔي بَٔٔارٔ ٕ
اٖ ًََِ ٠یضَٔ َّ٩جٔ٤ی ٌّا ََٓ ٥َِ ٠ت ِحُ ٨ِ ٣ٔ ١ِ ٔ٤ض َّ٩إ ٔ َّ ا ا َِ ٣زأَ ْة َواح َٔس ْة َجائ َ ِ بٔ ٔظ َِّ ٙر ُج َٕ ١وأَیِ َُّ ٥أ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َی ٔسظ ٔ
َطا َئ اهَّللُ ٓ ََل َ

َِ ٟو َٗا َ ٢إ ٔ َِ ٪طا َئ اهَّللُ ََ ٟحا َص ُسوا فٔي َسبٔی ٔ ١اهَّللٔ َفُ ِ َساّ٧ا أَ ِج ٌَٔ٤ی َن

رمعاؿ نب اکبر ،یلع نب ایعش،بیعش ،اوب زاند ،رضحت دبعارلنمح نب ارعج رضحت اوبرہریہ ےس نس رک رفاتی رکےت ںیہ ہک
رضحتاوبرہریہےنرفامایہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاھتہکاکیدؿرضحتامیلسؿنبداؤدےناہکاھتںیماکی
یہ رات ںیم اینپ ون یک ون ویبویں ےک اپس اجؤں اگ (ینعی ںیم اینپ امتؾ یک امتؾ ویبویں ےس اکی یہ رات ںیم مہ رتسبی رکفں اگ) رہ
اکیویبیےسفالدتوہیگاکیوسار(ینعیاجمدہ)یک وہکراہدخاںیماہجدرکےاگ۔ہی نسرکاؿےکاسھتفاےلصخشےناہکہک
اسابتےکفاےطساوہنں ےنااشنءاہللںیہناہکرھپرضحتامیلسؿےناہکہکرھپںیم اینپ ویبویںےکاپسایگ افراؿ ےستبحص یک

نکیلوکیئیھباہیلہاحہلمہنوہیکس۔العفہاکیاہیلہمرتحہمےکافراکیاہیلہیھبایسیاحہلموہیئہکاسےکانصقہچبدیپاوہارھپآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمسقےہاسذاتیکہکسجےکہضبقںیمریمیاجؿےہہکارگفہہلمجااشنءاہللہہکےتیلوتاہتبل
اؿےکامتؾےکامتؾاصزبحادےراہدخاںیماہجدرفامےت۔
رافی  :رمعاؿنباکبر،یلعنبایعش،بیعش،اوبزاند،رضحتدبعارلنمحنبارعجرضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذنرےکافکرہےسقلعتم
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ذنرےکافکرہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 161

راوی  :اح٤س ب ٩یحٌي ب ٩وزیز ب ٩س٠امی ٪وحارث ب٣ ٩شٜین ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارثٌٛ ،ب ب٤٘٠ً ٩ةً ،بساٟزح٤ا ٪ب٩
ط٤اسة ،حرضت ً٘بہ بً ٩ا٣ز

َ
َ
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ َٔ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي
أ ِخب َ َرَ٧ا أ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩ا َِ ٟوزٔیز ٔبِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪وا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
اس َة ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
ث ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ َٔ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔٔ ٩ط ََ ٤

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّٔ َٛ ٢ا َرةُ اِ ٨َّ ٟذرٔ ََ َّٔ ٛارةُ ا َِ ٟیٔ٤ی ٔن

ادمحنبییحینبفزرینب امیلسؿفاحرثنبنیکسم،انب فبہ،رمعفنباحرث،بعک نبعلقمة،دبعارلنمحنبامشسة،رضحت ہبقع
نباعرمےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایذنراکافکرہفہیہافکرہےہ وہکمسقاکافکرہےہ۔
رافی  :ادمح نب ییحی نب فزری نب امیلسؿ فاحرث نب نیکسم ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،بعک نب علقمة ،دبعارل ،نؿ نب امشسة،
رضحتہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ذنرےکافکرہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 162

راوی ٛ :ثیر بً ٩بیس٣ ،ح٤س ب ٩رحب ،زبیسی ،زہزیٗ ،اس ،٥حرضت ًائظہ ػسش٘ہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َى َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّى اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ  ٢اَ ِ َ ٧ذ َر فٔي َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٕة َو ََ َّٔ ٛارتُ ُط ََ َّٔ ٛارةُ ا َِ ٟیٔ٤ین

ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ  ،ویسن  ،انب اہشب ،اوبہملس  ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےناراشدرفامایانگہےکاکؾںیمذنرںیہنےہافراساکافکرہمسقاکافکرہےہ۔
رافی  :ریثکنبدیبع،دمحمنبرحب،زدیبی،زرہی،اقمس،رضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ذنرےکافکرہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 163

راوی ٛ :ثیر بً ٩بیس٣ ،ح٤س ب ٩رحب ،زبیسی ،ز٫زیٗ ،اس ،٥حرضت ًائظہ ػسش٘ہ

رح ٕب ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیس ِّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَُ َّ ٧ط بَ َُ َِ ٠ط ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة َٗا َِ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َٛثٔیرُ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا ِ َ ٧ذ َر فٔي َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٕة
ریثکنبدیبع ،دمحمنبرحب،زدیبی،زرھی،اقمس،رضحتاعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامایانگہیکابتںیمذنرںیہنوہیت۔
رافی  :ریثکنبدیبع،دمحمنبرحب،زدیبی،زرھی،اقمس،رضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ذنرےکافکرہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 164

راوی  :تزج٤ہ حشب ساب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ا ِِّ َ ٤ُ ٟ
َخم ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ٩
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا ََٗ ِ ٟا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا ِ َ ٧ذ َر ف ٔي َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٕة َو ََ َّٔ ٛارتُ ُط ََ َّٔ ٛار ُة َیٔ٤ی ٕن
دمحم نب دبعاابملرک ،ییحی نب آدؾ  ،انب ابمرک ،ویسن ،زرہی  ،اوبہملس ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسےناراشدرفامایانگہےکاکؾںیمذنرںیہنےہافراساکافکرہمسقاکافکرہےہ
رافی  :رتہمجبسحاسقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ذنرےکافکرہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 165

راوی  :تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ  ٢اَ ِ َ ٧ذ َر فٔي َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٕة َو ََ َّٔ ٛارتُ ُط ََ َّٔ ٛارةُ َیٔ٤ی ٕن
ااحسؼ نب وصنمر  ،امثعؿ نب رمع  ،ویسن ،زرہی  ،اوبہملس ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایانگہےکاکؾںیمذنرںیہنےہافراساکافکرہمسقاکافکرہےہ

رافی  :رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ذنرےکافکرہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 166

راوی  :تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

ا ٩ِ ًَ ٪یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا ََٗ ِ ٟا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َػٔ َِو َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا ِ َ ٧ذ َر فٔي َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٕة َو ََ َّٔ ٛارتُ ُط ََ َّٔ ٛارةُ ا َِ ٟیٔ٤ی ٔن َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤و َٗ ِس ٗٔی َ ١أَ َّ ٪اٟزُّصِز ٔ َّی َ ٥َِ ٟش ِش َ ٍِ ٤صَ َذا ٔ ٩ِ ٣أَبٔي
َسَ ٤ََ ٠ة

ہبیتق ،اوبوفصاؿ ،ویسن ،زرہی ،اوبہملس ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای انگہ
ےکاکؾںیمذنرںیہنےہافراساکافکرہمسقاکافکرہےہ
رافی  :رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ذنرےکافکرہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 167

راوی  :تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
رفو ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َؿ َِ ٤ز َة ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا صَ ُ
ارو ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
وسي ا َِ َ ٟ

أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا ِ َ ٧ذ َر فٔي َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٕة َو ََ َّٔ ٛارتُ َضا ََ َّٔ ٛارةُ ا َِ ٟیٔ٤ی ٔن

اہرفؿ نب ومیس ،اوبرمضہ ،ویسن ،انب اہشب ،اوبہملس ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایانگہےکاکؾںیمذنرںیہنےہافراساکافکرہمسقاکافکرہےہ
رافی  :رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ذنرےکافکرہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 168

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،وٛیٍ ،اب٣ ٩بار ًلي ،یحٌي ب ٩ابي ٛثیر٣ ،ح٤س ب ٩زبیر ح٨ولي ،اٛ ٪ے واٟس ،حرضت ً٤زا ٪ب٩
حؼین

َک بِ ُ ٩أَبٔي أ ُ َویِ ٕص َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي
وب بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١اٟت ِّ ِر ٔٔ ٣ذ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَ ُّی ُ

اب ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ َ ٥أَ ََّ ٪ی ِحٌَي بِ َ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ
وسي بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩ب ٔ ََل َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٢ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔي ًَت ٕ
ٔیَ ٙو َُ ٣

اَ ٪ش ِش ٩ُ ُٜا َِ َ ٟامی ََ ٣ة َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة یُ ِدبٔرُ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّى اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ  ٢اَ ِ َ ٧ذ َر فٔي
َّأ ٟذی ل َ َ
و ٞا َِ ٟحسٔیثٔ َواهَّللُ أَ ًِ ََ ٥ُ ٠خا َُ َٔ ٟط َُیِرُ َواح ٔ ٕس
َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٕة َو ََ َّٔ ٛارتُ َضا ََ َّٔ ٛارةُ یَٔ٤ی ٕن َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح َُ ٩ٔ ٤سََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩أَ ِر َٗ َ٣َ ٥تِرُ ُ

اب َی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕفٔي َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ
ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ

دمحمنباامسلیعرتذمی،اوبب نبامیلسؿ،اوبرکب نبایب افسی،امیلسؿالبؽ ،دمحمنبایب قیتع ،ومیس نب ہبقع،انباہشب ،امیلسؿ
نبارمق،ییحینبایبریثک،اوبہملس ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسےناراشد رفامایانگہ ےکاکؾ
ںیمذنرںیہنےہافراساکافکرہمسقاکافکرہےہ

رافی  :انہدنبرسی،فعیک،انبابمرکیلع،ییحینبایبریثک،دمحمنبزریبیلظنح،اؿےکفادل،رضحترمعاؿنبنیصح
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ذنرےکافکرہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 169

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،وٛیٍ ،اب٣ ٩بار ًلي ،یحٌي ب ٩ابي ٛثیر٣ ،ح٤س ب ٩زبیر ح٨ولي ،اٛ ٪ے واٟس ،حرضت ً٤زا ٪ب٩
حؼین

اُٟس ِّی ًَ َِ ٩وٕ ٔ ٛ
یٍ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ َوص َُو ًَل ٔ ٌّي ًَ ِ ٩یَ ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ِّي ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا صَ َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼی ِ ٕن َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا ِ َ ٧ذ َر فٔي َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٕة َو ََ َّٔ ٛارتُ ُط ََ َّٔ ٛارةُ َیٔ٤ی ٕن
أَبٔیطٔ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
انہدنبرسی،فعیک،انبابمرکیلع،ییحینبایبریثک،دمحمنبزریبیلظنح،اؿےکفادل،رضحترمعاؿنبنیصحےسرفاتیےہہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدخافدندقفسےکبضغںیمذنرافرتنمںیہنےہافراساکافکرہمسقاکافکرہ
ےہ۔
رافی  :انہدنبرسی،فعیک،انبابمرکیلع،ییحینبایبریثک،دمحمنبزریبیلظنح،اؿےکفادل،رضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئاےنپامؽفدفتلوکذنرےکوطررپدہہیرکےوتاساکایمکحےہ؟
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئاےنپامؽفدفتلوکذنرےکوطررپدہہیرکےوتاساکایمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 170

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ،٪ب٘یہ ،ابو ً٤زو اوزاعي ،یحٌي ب ٩ابي ٛثیر٣ ،ح٤س ب ٩زبیر ح٨ولي ،اپ٨ے واٟس سے ،وہ ً٤زا ٪ب ٩حؼین

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ ِ٤ز ٕو َوص َُو اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ
أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼی ِ ٕن َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا ِ َ ٧ذ َر فٔي َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٕة
ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ

َو ََ َّٔ ٛارتُ َضا ََ َّٔ ٛارةُ َیٔ٤ی ٕن

رمعفنبامثعؿ،ہیقب،اوبرمعفافزایع،ییحینبایبریثک،دمحمنبزریبیلظنح،اےنپفادلےس،فہرمعاؿنبنیصحےسرفاتیےہہکروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدخافدندقفسےکبضغںیمذنرافرتنمںیہنےہافراساکافکرہمسقاکافکرہےہ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،ہیقب،اوبرمعفافزایع،ییحینبایبریثک،دمحمنبزریبیلظنح،اےنپفادلےس،فہرمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئاےنپامؽفدفتلوکذنرےکوطررپدہہیرکےوتاساکایمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 171

راوی ً :لي ب٣ ٩ی٤و٤ٌ٣ ،٪ز ب ٩س٠امیً ،٪بساهَّلل ب ٩برش ،یحٌي ب ٩ابي ٛثیر٣ ،ح٤س ح٨ولي٤ً ،زا ٪ب ٩حؼین

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َ٤َ ٌِ ٣زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩بٔ ِرشٕ ًَ ِ ٩یَ ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ِّي
ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼی ِ ٕن َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ  ٥َ ٠اَ ِ َ ٧ذ َر فٔي ُ ََـبٕ َو ََ َّٔ ٛارتُطُ ََ َّٔ ٛارةُ ا َِ ٟیٔ٤ی ٔن َٗا َ٢
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ٕ ًََِ ٠یطٔ فٔي َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ
ٔیٕ َ ا َش ُ٘ ُو ٦بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ ُح َّح ْة َو َٗ ِس ا ِخ ُتَ ٔ ٠
أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََ ٣ُ ٩ٔ ٤ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َؿٌ ْ

یلعنبومیمؿ،رمعمنب امیلسؿ،دبعاہللنبرشب،ییحینبایبریثک،دمحمیلظنح،رمعاؿنبنیصحےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدخافدندقفسےکبضغںیمذنرافرتنمںیہنےہافراساکافکرہمسقاکافکرہےہ۔
رافی  :یلعنبومیمؿ،رمعمنبامیلسؿ،دبعاہللنبرشب،ییحینبایبریثک،دمحمیلظنح،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئاےنپامؽفدفتلوکذنرےکوطررپدہہیرکےوتاساکایمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 172

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩شٌ٘وب ،حش ٩ب٣ ٩وسي ،طیبا ،٪یحٌي٣ ،ح٤س ب ٩زبیر ،اپ٨ے واٟس سے٤ً ،زا٪

وسي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َط ِی َبا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ش ٌِ ُ٘ َ

اَٗ ٪ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ  ٥َ ٠اَ ِ َ ٧ذ َر فٔي ُ ََـبٕ َو ََ َّٔ ٛارتُطُ ََ َّٔ ٛارةُ ا َِ ٟیٔ٤ی ٔن
ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ

اربامیہنبوقعیب،نسحنبومیس،ابیشؿ،ییحی،دمحمنبزریب،اےنپفادلےس،رمعاؿےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایدخافدندقفسےکبضغںیمذنرافرتنمںیہنےہافراساکافکرہمسقاکافکرہےہ۔

رافی  :اربامیہنبوقعیب،نسحنبومیس،ابیشؿ،ییحی،دمحمنبزریب،اےنپفادلےس،رمعاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئاےنپامؽفدفتلوکذنرےکوطررپدہہیرکےوتاساکایمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 173

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤از٣ ،ح٤س٤ً ،زا٪

اَٗ ٪ا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا ِ َ ٧ذ َر فٔي ُ ََـبٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة أََ ِ ٧بأََ٧ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َو ََ َّٔ ٛارتُ ُط ََ َّٔ ٛارةُ ا َِ ٟیٔ٤ی ٔن َوٗٔی َ ١إ ٔ َّ ٪اٟزُّبَی ِ َر َ ٥َِ ٟش ِش ََ ٍِ ٤ص َذا ا َِ ٟحس َ
ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼی ِ ٕن
ٔیث َٔ ٤ِٔ ً ٩ِ ٣ز َ
ہبیتق، ،ند،دمحم،رمعاؿےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدخافدندقفسےکبضغ ںیمذنرافر
تنمںیہنےہافراساکافکرہمسقاکافکرہےہ۔
رافی  :ہبیتق، ،ند،دمحم،رمعاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئاےنپامؽفدفتلوکذنرےکوطررپدہہیرکےوتاساکایمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 174

راوی ٣ :ح٤س ب ٩وہب٣ ،ح٤س ب ٩س٤٠ة ،اب ٩اسح٣ ،ٙح٤س ب ٩زبیر ،اٛ ٪ے واٟس ،اہ ١بصہ لا ایک آزمي ،حرضت ً٤زا٪
ب ٩حؼین

أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ابِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٙح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ١
ا ٪بِ َُ ٩ح َؼی ِ ٕن َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢اِ ٨َّ ٟذ ُر ِ َ ٧ذ َرا ٔ٤ََ ٓ ٪ا
صة ٔ َٗا ََ ٢ػ ٔح ِب ُ ً َِٔ ٤ز َ
ٔ ٩ِ ٣أَ ِص ٔ ١ا َِ ٟب ِ َ

ک َّ ٔ ٟ
٠ظ ِی َلا َٔ ٪و َ ا َوَٓا َئ ٓ ٔیطٔ
اِ َ ٧ ٩ِ ٣ٔ ٪ذ ٕر فٔي َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٔة اهَّللٔ ٓ ََذَ ٔ ٟ
اِ َ ٧ ٩ِ ٣ٔ ٪ذ ٕر فٔي كَا ًَ ٔة اهَّللٔ ٓ ََذَ ٔ ٟ
ک ِهَّلِل َوٓ ٔیطٔ ا َِ ٟوَٓا ُئ َو َ٣ا ل َ َ
لَ َ

رف ا َِ ٟیٔ٤ی َن
رف ُظ َ٣ا یُ َُ ِّ ٜ
َویُ َُ ِّ ٜ

دمحمنبفبہ،دمحمنبسلمة،انبااحسؼ،دمحمنبزریب،اؿےکفادل،الہرصبہاکاکیآدیم،رضحترمعاؿنبنیصحےسرفاتیےہ
ہک روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامایذنر ںدف مسقیک وہیت ںیہ  و ذنر دخافدن دقفسیک رفامںربداری ےک ےیل وہ

سبفہیہذنردخافدندقفسےکفاےطسےہافراسذنرےکوپرارکےناکمکحےہافر وذنرایسیوہہکسجںیمانگہےہفہذنراطیشؿ
ےکفاےطسےہافراساکوپرارکانھچکالزؾںیہنےہافرتنماکافکرہدای۔
رافی  :دمحمنبفبہ،دمحمنبسلمة،انباقحس،دمحمنبزریب،اؿےکفادل،الہرصبہاکاکیآدیم،رضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذنرےکافکرہےسقلعتم
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ذنرےکافکرہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 175

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩شٌ٘وب٣ ،شسزً ،بساٟوارث٣ ،ح٤س ب ٩زبیر ح٨ولي ،ایک آزمي ،حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼین

وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ِّي َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي أَبٔي
أَ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
ا ٪بِ َُ ٩ح َؼی ِ ٕن ًَ َِ ٩ر ُج َٕ َ ٧ ١ذ َر ِ َ ٧ذ ّرا َ ا َش ِظ َض ُس اٟؼَّ ََل َة فٔي َِ ٣شحٔسٔ َٗ ِو ٔ٣طٔ َٓ َ٘ا ََ ٤ِٔ ً ٢زا َُ ٪سُ ٌِ ٔ٤
أَ ََّ ٪ر ُج َّل َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َسأ َ ََ ٤ِٔ ً ٢ز َ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ َ ٢ا ِ َ ٧ذ َر فٔي ُ ََـبٕ َو ََ َّٔ ٛارتُ ُط ََ َّٔ ٛارةُ یَٔ٤ی ٕن

اربامیہنبوقعیب،دسمد،دبعاگوارث،دمحمنبزریبیلظنح ،اکیآدیم،رضحترمعاؿنبنیصحےناہکہکںیمےنروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےسہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاجزئںیہنذنردخافدندقفسےکاکؾںیمافرافکرہذنراکفہےہ وہک
مسقاکافکرہےہ۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،دسمد،دبعاگوارث،دمحمنبزریبیلظنح،اکیآدیم،رضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئاےنپامؽفدفتلوکذنرےکوطررپدہہیرکےوتاساکایمکحےہ؟
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئاےنپامؽفدفتلوکذنرےکوطررپدہہیرکےوتاساکایمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 176

راوی  :اح٤س ب ٩رحب ،ابوزاؤز ،سٔیا٣ ،٪ح٤س ب ٩زبیر ،حش٤ً ،٩زا ٪ب ٩حؼین

ا ٪بِ ٔ٩
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٩ز َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ َ ٩
ُح َؼی ِ ٕن َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا ِ َ ٧ذ َر فٔي َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٕة َو َ ا ُ ََـبٕ َو ََ َّٔ ٛارتُ ُط ََ َّٔ ٛارةُ یَٔ٤ی ٕن
ادمحنبرحب ،اوبداؤد،ایفسؿ،دمحمنبزریب،نسح،رمعاؿنبنیصحےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
انگہ ےک اکؾ ںیم ذنر ںیہن ےہ افر ہن (دخافدن دقفس) ےک بضغ ےک اکؾ ںیم ذنر اجزئ ےہ افر افکرہ اس اک فیہ ےہ  و افکرہ مسق اک
ےہ۔
رافی  :ادمحنبرحب،اوبداؤد،ایفسؿ،دمحمنبزریب،نسح،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذنرےکافکرہےسقلعتم
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ذنرےکافکرہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 177

راوی  :ہَل ٢بًَ ٩لء ،ابوس٠یً ٥بیس ب ٩یحٌي ،ابوبَک ٧ہظلي٣ ،ح٤س ب ٩زبیر ،حش٤ً ،٩زا ٪ب ٩حؼین

ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُسَِ ٠ی َٕ ٥وص َُو ًُب َ ِی ُس بِ ُ ٩یَ ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ َِکٕ اِ ٨َّ ٟضظَ ل ٔ ُّي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ص ََٔل ُ ٢بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼی ِ ٕن َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا ِ َ ٧ذ َر فٔي ا ِٔ ٌِ ٤َ ٟؼ َی ٔة َو ََ َّٔ ٛارتُ ُط ََ َّٔ ٛارةُ
ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٩ز َ
َا ٪فٔي َٔ ِٔ ٟوطٔ
ا َِ ٟیٔ٤ی ٔن َخا ََٔ ٟطُ َُ ٨ِ ٣ؼ ُ
ور بِ َُ ٩زاذ َ

بہ
الہؽ نب العء ،اوبمیلس دیبع نب ییحی ،اوبرکب شلی ،دمحم نب زریب ،نسح ،رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای انگہ ےک اکؾ ںیم ذنر ںیہن ےہ افر ہن (دخافدن دقفس) ےک بضغ ےک اکؾ ںیم ذنر اجزئ ےہ افر افکرہ اس اک فیہ
ےہ وافکرہمسقاکےہ۔

بہ
رافی  :الہؽنبالعء،اوبمیلسدیبعنبییحی،اوبرکب شلی،دمحمنبزریب،نسح،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ذنرےکافکرہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 178

راوی  :شٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ہظی٨٣ ،٥ؼور ،حش ،٩حرضت ً٤زا ٪ب ٩حؼین

ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼی ِ ٕن َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ش ٌِىٔي
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا صُظَ ِی َْٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٩ز َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
َف َوا ُظ ًَ ِ٩
أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا ِ َ ٧ذ َر ٔ ابِ ٔ ٩آ َز ََ ٔ ٓ ٦امی َ ا یَ ُِ ٔ ٠٤
ک َو َ ا فٔي َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٔة اهَّللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١خا َُ َٔ ٟط ًَل ٔ ُّي بِ َُ ٩زیِ ٕس َ َ
ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة
وقعیب نب اربامیہ ،میشہ ،وصنمر ،نسح ،رضحت رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
ااسنؿیکذنراسزیچںیمحیحصںیہنےہہکسجزیچاکفہامکلںیہنےہافراساکؾیکذنریھبحیحصںیہنےہہکسجاکؾںیمانرفامینوہ
اہلل زبریگ زعت فاےل یک۔ فاحض رےہ ہک وصنمر ےک الخػ رضحت یلع نب زدی ےن رضحت نسح ےس رفاتی لقن یک ےہ افر
رضحتنسحےنرضحتدبعارلنمحنبرمسہےسرفاتییکےہ۔

رافی  :وقعیبنباربامیہ،میشہ،وصنمر،نسح،رضحترمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ذنرےکافکرہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 179

راوی ً :لي ب٣ ٩ح٤س بً ٩لي ،خ ٕ٠ب ٩ت٤ی ،٥زائسہً ،لي ب ٩زیس ب ٩جسًا ،٪حشً ،٩بساٟزح ٩٤ب ٩س٤زہ

ا٩ِ ًَ ٪
َٕ بِ َُ ٩تٕ ٔ٤یَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزائ َٔسةُ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّي بِ َُ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩ج ِس ًَ َ
أَ ِخب َ َرنٔي ًَل ٔ ُّي بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخُ ٠
ک ابِ ُ ٩آ َز َ٦
ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ  ٢اَ ِ َ ٧ذ َر فٔي َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٕة َو َ ا ٓ ٔ َامی َ ا یَ ُِ ٔ ٠٤
اب ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُُ ٩ح َؼی ِ ٕن َو َٗ ِس ُرو ٔ َی َص َذا ا َِ ٟحس ُ
ٔیٕ َو َص َذا ا َِ ٟحس ُ
ٔیث ًَ ِ٩
ٔیث َخ َلأ ْ َواٟؼَّ َو ُ
َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ًََ ٩ٔ ٤ل ٔ ُّي بِ َُ ٩زیِ ٕس َؿٌ ْ
آخ
ً َِٔ ٤ز َ
ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼی ِ ٕن َٔ ٩ِ ٣و ِجطٕ َ َ
یلعنبدمحمنبیلع،فلخنبمیمت،زادئہ،یلعنبزدینبدجاعؿ،نسح،دبعارلنمحنبرمسہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایااسنؿیکذنراسزیچںیمحیحصںیہنےہہکسجزیچاکفہامکلںیہنےہافراساکؾیکذنریھبحیحصںیہنےہہک
سجاکؾںیمانرفامینوہاہللزبریگزعتفاےلیک۔فاحضرےہہکوصنمرےکالخػرضحتیلعنبزدیےنرضحتنسحےسرفاتی
لقنیکےہافررضحتنسحےنرضحتدبعارلنمحنبرمسہےسرفاتییکےہ۔

رافی  :یلعنبدمحمنبیلع،فلخنبمیمت،زادئہ،یلعنبزدینبدجاعؿ،نسح،دبعارلنمحنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ذنرےکافکرہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 180

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ایوب ،ابوَٗلبہ٤ً ،زا ٪ب ٩حؼین

ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼی ِ ٕن
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَ ُّی ُ

ک ابِ ُ ٩آ َز َ٦
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا ِ َ ٧ذ َر فٔي َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٕة َو َ ا ٓ ٔ َامی َ ا یَ ُِ ٔ ٠٤

دمحمنبمںضوور،ایفسؿ،اویب،اوبالقہب،رمعاؿنب نیصح ےسرفاتیےہ ہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایااسنؿ یک
ذنر اس زیچ ںیم حیحص ںیہن ےہ ہک سج زیچ اک فہ امکل ںیہن ےہ افر اس اکؾ یک ذنر یھب حیحص ںیہن ےہ ہک سج اکؾ ںیم انرفامین وہاہلل
زبریگزعتفاےلیک۔
رافی  :دمحمنبمںضوور،ایفسؿ،اویب،اوبالقہب،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشرپایفابج ےہہکسجےنذنرامینوہاکیاکؾےکرکےنیکافررھپفہصخشاساکؾیکااجنؾدیہےساعزج
وہاجےئ
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسصخشرپایفابجےہہکسجےنذنرامینوہاکیاکؾےکرکےنیکافررھپفہصخشاساکؾیکااجنؾدیہےساعزجوہاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 181

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥ح٤از ب٣ ٩شٌسہ ،ح٤یس،ثاب  ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َح َّ٤ازُ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢رأَی أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
یب َص َذا َنٔ َِش ُط
َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل یُ َضا َزی بَی ِ َن َر ُج َ٠ی ِ ٔن َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َص َذا َٗاُٟوا َ َ ٧ذ َر أَ َِ ٪ی ِ٤ش َٔي إلٔ َي بَ ِی ٔ اهَّللٔ َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪اهَّللَ َُىٔ ٌّي ًَ َِ ٩ت ٌِ ٔذ ٔ

ُِ ٣ز ُظ َٓ ِ٠ی َ ِر َِ ٛب

ااحسؼنباربامیہ، ،ند نبدعسمہ،دیمح،اثتب،رضحتاسننبامکلےسرفاتیےہہکاکیصخشوکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےنداھکیہکفہدفوصخشںےکدنکےھرپاہھترھکرکلچراہےہہیدھکیرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندرایتفرفامایاسیک
ای فہج ےہ؟ گووگں ےن رعض ای اس صخش ےن اخہن ہبعک کت دیپؽ ےنلچ یک تنم امین یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
دخافدن دقفس اس یک اجؿ وک فیلکت ںیم ڈاےنل ےس ےب اینز ےہ مت اس صخش ےس وہک ہک فہ وسار وہ اجےئ افر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنوساروہےناکمکحرفامای۔
رافی  :اقحسنباربامیہ، ،ندنبدعسمہ،دیمح،اثتب،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسصخشرپایفابجےہہکسجےنذنرامینوہاکیاکؾےکرکےنیکافررھپفہصخشاساکؾیکااجنؾدیہےساعزجوہاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 182

راوی  :تزج٤ہ حشب ساب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُح َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََّ ٣َ ٢ز َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
یب َص َذا َنٔ َِش ُط ُِ ٣ز ُظ
َو َس َّ ٥َ ٠بٔظَ ِی ٕذ یُ َضا َزی بَی ِ َن اث ِ َ٨ی ِ ٔن َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا بَا َُ ٢ص َذا َٗاُٟوا َ َ ٧ذ َر أَ ِ ٪یَ ِ٤ش َٔي َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪اهَّللَ َُىٔ ٌّي ًَ َِ ٩ت ٌِ ٔذ ٔ
َٓ ِ٠ی َ ِر َِ ٛب َٓأ َ ََ ٣ز ُظ أَ َِ ٪ی ِز ََ ٛب
دمحمنبینثم ،اخدل ،دیمح،اثتب،رضحتاسن نب امکلےسرفاتیےہہک اکیصخشوکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنداھکی
ہک فہ دف وصخشں ےک دنکےھ رپاہھت رھک رک لچ راہ ےہ ہی دھکی رک آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےندرایتف رفامای اسیک ایفہج ےہ؟
گووگں ےن رعض ای اس صخش ےن اخہن ہبعک کتدیپؽ ےنلچیک تنم امین یھت۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدن دقفس
اس یک اجؿ وک فیلکت ںیم ڈاےنل ےس ےب اینز ےہ مت اس صخش ےس وہک ہک فہ وسار وہ اجےئ افر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
وساروہےناکمکحرفامای۔
رافی  :رتہمجبسحاسقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسصخشرپایفابجےہہکسجےنذنرامینوہاکیاکؾےکرکےنیکافررھپفہصخشاساکؾیکااجنؾدیہےساعزجوہاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 183

راوی  :اح٤س ب ٩حٔؽ ،حٔؽ ،ابزاہی ٥ب ٩كہ٤ا ،٪یحٌي ب ٩سٌیس ،ح٤یس كوی ،١حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

اَ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٕس َّ
اٟلؤی ٔ٩ِ ًَ ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩كَ ِض ََ ٤
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢أَتَي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي َر ُج ٕ ١یُ َضا َزی بَی ِ َن ابِ َِ ٨یطٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َطأ ِ َُ ٪ص َذا َٓ٘ٔی ََ َ ٧ ١ذ َر
یب َص َذا َنٔ َِش ُط َط ِیئّا َٓأ َ ََ ٣ز ُظ أَ َِ ٪یزِ ََ ٛب
أَ َِ ٪ی ِ٤ش َٔي إلٔ َي ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اهَّللَ َ ا َش ِؼ َ ٍُ ٨ب ٔ َت ٌِ ٔذ ٔ
ادمح نب صفح ،صفح ،اربامیہ نب امہطؿ ،ییحی نب دیعس ،یک دیمح وطلی ،رضحت اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملساکیصخشےکاپسرشتفیالےئ وہکاےنپدفڑلوکںےکدرایمؿلچراہاھتینعیاسوکاسےکدفڑلےکڑکپرک
لچرےہےھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسصخشیکایاحتلےہ؟ینعیہیصخشاسرطہقیےسسکفہجےسلچراہ
ےہ؟یسکصخشےنرعضایاسےنذنرامینےہاخہنہبعککتدیپؽاجےنیک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدخافدندقفس
اسمسقےکذعابافرفیلکتدہذعابااھٹےنیکدقرںیہنرفام ا۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکمکحرفامایوساروہےن
اک۔
رافی  :ادمحنبصفح،صفح،اربامیہنبامہطؿ،ییحینبدیعس،کدیمحوطلی،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااشنءاہللےنہکےسقلعتم
ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ااشنءاہللےنہکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 184

راوی ٧ :وح ب ٩حبیبً ،بساٟزا٤ٌ٣ ،ٚز ،اب ٩كاؤض ،كاؤض ،حرضت ابوہزیزہ

ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُ ٧و ُح بِ َُ ٩حبٔیبٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
اس َت ِثى َي
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حَ ٠
َٕ ًَل َي یَٔ٤ی ٕن َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َِ ٪طا َئ اهَّللُ َٓ َ٘ ِس ِ
ونح نب بیبح ،دبعازلاؼ ،رمعم ،انب ساؤس ،ساؤس ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامای وصخشیسکابترپمسقاھکےئافررھپفہصخشااشنءاہللہہکدےوتدرالصاسےناانثتسءایافرفہصخشاحثنہنوہاگ۔

رافی  :ونحنببیبح،دبعازلاؼ،رمعم،انبساؤس،ساؤس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ومسقںافرذنرفںےسقلعتمااحدثیابمرہک
ااشنءاہللےنہکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 185

راوی ً :باض بً ٩بساٌٟویً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،اب ٩كاؤض ،كاؤض ،حرضت ابوہزیزہ

ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َرٓ ٌََطُ
َّاض بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ٌَِ ٟب ُ
َٗا َُ ٢سََ ِ ٠امی َُْ ٪لَكُوََّٓ َّ٩
 ١فٔي َسبٔی ٔ ١اهَّللٔ َٓ٘ٔی َُ َٟ ١ط ُٗ ِ ١إ ٔ َِ ٪طا َئ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة ًَل َي تٔ ِشٌٔی َن ا َِ ٣زأَ ّة َتُ ٔ ٠س ل ُ ُّ ١ا َِ ٣زأَة ٕ ُٔ ٨ِ ٣ضََُ ُ َّ٩ل ّ٣ا شُ َ٘ات ٔ ُ

ٕ إ ٔ ِن َشا َٕ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َٗا َ٢
اهَّللُ ََٓ ٥َِ ٠ش ُ٘ ََِ ٓ ١ل َ
اٖ بٔضَٔ ٥َِ ٠َٓ َّ٩تِ ٔ ٠س ُٔ ٨ِ ٣ض َّ٩إ ٔ َّ ا ا َِ ٣زأَ ْة َواح َٔس ْة ن ِٔؼ َ
اَ ٪ز َرلّا َ ٔ ٟحا َجتٔطٔ
إ ٔ َِ ٪طا َئ اهَّللُ َ ٥َِ ٟی ِح َِ ٨ث َول َ َ
ابعسنبدبعامیظعل،دبعارلزاؼ،رمعم،انبساؤس،ساؤس،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامایرضحتامیلسؿےنمسقاھکیئہکآجیکراتںیماینپونویبویںےکاپساجؤںاگنجںیمےسرہاکیےس وہچبدیپا
وہاگفہراہدخاںیماجمدہوہاگوتآپےساہکایگہکمتااشنءا ہللہہکگووتفہہیہلمجہنہہکےکسوتفہوعروتںےکاپسےئگ(ینعیامتؾویبویں
ےسرتسبمہییک) نکیلیسکےس وکیئہچبدیپاںیہنوہانکیل اکیویبیےنآداھہچب انج۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامایارگفہااشنءاہللےتہکوتاحثنہنوہےت۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،دبعارلزاؼ،رمعم،انبساؤس،ساؤس،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
رشاطئ ےس قلعتم ااحدثی روسؽ رکمی (یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) اس ابب ںیم اٹبیئ افر اعمدہہ یک اپدنبی ےس قلعتم
ااحدثیذموکرہںیہ
ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
رشاطئےسقلعتمااحدثیروسؽرکمی(یلصاہللہیلعفآہلفملس)اساببںیماٹبیئافراعمدہہیکاپدنبیےسقلعتمااحدثیذموکرہںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 186

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥حباً ،٪بساهَّلل ،طٌبة ،ح٤از ،ابزاہی ،٥حرضت ابو سٌیس خسری

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا حٔبَّا َُٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔي َسٌٔی ٕس َٗا َ ٢إٔذَا
اس َتأ ِ َج ِز َت أَ ٔجی ّرا َٓأ َ ًُِ ٤ِ ٔ ٠ط أَ ِج َز ُظ
ِ
دمحم نب احمت ،ةحؿ ،دبع اہلل ،صعتة،  ،ند ،اربامیہ ،رضحت اوب دیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق مت زمدفری رکاان ہاوہ یسک
زمدفرےسوتمتاسیکزمدفریادارکدف۔
رافی  :دمحمنباحمت،ةحؿ،دبعاہلل،صعتة، ،ند،اربامیہ،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
رشاطئےسقلعتمااحدثیروسؽرکمی(یلصاہللہیلعفآہلفملس)اساببںیماٹبیئافراعمدہہیکاپدنبیےسقلعتمااحدثیذموکرہںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 187

راوی ٣ :ح٤س ،حباً ،٪بساهَّلل ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،یو٧ص ،حرضت حش٩

َک َظ أَ َِ ٪ش ِش َتأ ِ ٔج َز
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا حٔبَّا َُٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩أََّ٧طُ َ ٔ
اَّ ٟز ُج ََ ١حًَّي ش ٌُُِ ٤َ ٔ ٠ط أَ ِج َز ُظ
دمحم ،ةحؿ ،دبع اہلل،  ،ند نب ہملس ،ویسن ،رضحت نسح ےس رفاتی ےہ ہک فہ اس ابت وک انوگار ےتھجمس ےھت ہک زمدفر ےس زمدفری

رقمرےیکریغباکؾرکاںیئ۔
رافی  :دمحم،ةحؿ،دبعاہلل، ،ندنبہملس،ویسن،رضحتنسح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
رشاطئےسقلعتمااحدثیروسؽرکمی(یلصاہللہیلعفآہلفملس)اساببںیماٹبیئافراعمدہہیکاپدنبیےسقلعتمااحدثیذموکرہںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 188

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥حباً ،٪بساهَّلل،جزیز ب ٩حاز ،٦حرضت ح٤از ب ٩ابي س٠امی٪

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا حٔبَّا َُٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٩جزٔیز ٔبِ َٔ ٩حازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦ح َّ٤از ٕص َُو ابِ ُ ٩أَبٔي ُسََ ِ ٠امی َ ٪أَُ َّ ٧ط ُسئ ٔ َ١

اس َتأ ِ َج َز أَ ٔجی ّرا ًَل َي كَ ٌَا ٔ٣طٔ َٗا َ َ ٢ا َحًَّي ُت ٌُِ ٤َ ٔ ٠ط
ًَ َِ ٩ر ُج ِٕ ١
دمحمنباحمت،ةحؿ،دبعاہلل،رجرینباحزؾ،رضحت ،ندنبایبامیلسؿےسرفاتیےہہکاؿےسیسکصخشےنہلئسمدرایتفایہک
یسکصخشےناسرشطرپزمدفرراھکہکفہاسےکاپساھکاناھکایلرکےوتاسوکایمکحےہ؟وتاوہنںےن وابدایزمدفریرقمر
ےیکریغبزمدفرےنرانھکہاےیہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،ةحؿ،دبعاہلل،رجرینباحزؾ،رضحت ،ندنبایبامیلسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
رشاطئےسقلعتمااحدثیروسؽرکمی(یلصاہللہیلعفآہلفملس)اساببںیماٹبیئافراعمدہہیکاپدنبیےسقلعتمااحدثیذموکرہںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 189

راوی ٣ :ح٤س ،حباً ،٪بساهَّلل٤ٌ٣ ،ز ،حرضت ح٤از اور حرضت ابوٗتازہ

ک إلٔ َي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حٔبَّا َُٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٕ َو َٗ َتا َز َة فٔي َر ُج َٕٗ ١ا ََ ٔ ٟ ٢ز ُج ٕ ١أَ ِس َت ِ ٔ
َکی َٔ ٨ِ ٣
َّ
َکصَا أَ َِ ٪ش ُ٘و َ٢
َک زٔیَا َزةُ ََ ٛذا َو ََ ٛذا ََٓ ٥َِ ٠ی َز َیا بٔطٔ بَأ ِ ّسا َو َ ٔ
رس ُت َط ِض ّزا أَ ِو ََ ٛذا َو ََ ٛذا َط ِیئّا َس َّ٤ا ُظ ََٓ ٠
ََ ٜ٣ة ب ٔ ََ ٜذا َو ََ ٛذا َٓإ ٔ ِِ ٔ ٪
َکائ َٔک ََ ٛذا َو ََ ٛذا
أَ ِس َت ِ ٔ
َکی َٔ ٨ِ ٣
ک ب ٔ ََ ٜذا َو ََ ٛذا َٓإ ٔ ِِ ٔ ٪
رس ُت أَ ِٛث َ َر َٔ ٩ِ ٣ط ِضز ٕ َن َ٘ ِؼ ُ َٔ ٔ ٩ِ ٣
دمحم ،ةحؿ ،دبع اہلل ،رمعم ،رضحت  ،ند افر رضحت اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ اؿ دف آدویمں ےس ہک اکی ےن دفرسے ےس اہک ہک مت
ےسہکمرکمہمکتاک رکاہیاس دقرتمیقرقمر رک اوہںرشبہکیطںیم اکیامہکت ایاےنترفزکت ایاےنتدؿزایدہراہ۔ رغض ہی ہک
رکاہیرقمرایافرہییھباہکہکمتوکںیماسدقررکاہیزایدہدفںاگ(ارگرقمررکدہافہلصےسزایدہدفرایگ)رافی ،ندافراتقدہ ےتہک
ےھتہکاسںیموکیئرحجںیہنےہافرفہہیابترکمفہےتھجمسےھتہکارگوکیئصخشےہکہکںیمیسکوکرکاہیرپرقمررک اوہںمتاس
ےساسدقرتمیقےکدبہلارگںیمےناکیامہےسزایدہزامہناگلایےنلچںیماسدقررکاہیدفںاگ۔
رافی  :دمحم،ةحؿ،دبعاہلل،رمعم،رضحت ،ندافررضحتاوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
رشاطئےسقلعتمااحدثیروسؽرکمی(یلصاہللہیلعفآہلفملس)اساببںیماٹبیئافراعمدہہیکاپدنبیےسقلعتمااحدثیذموکرہںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 190

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥حباً ،٪بساهَّلل ،حرضت اب ٩جزیح

َ َ
َ َ
َ
ِقائ َ ّة َٗا ََ ٌَ ٔ ٟ ُ ٠ِ ُٗ ٢لا ٕئ ًَ ِب ْس أ ُ َؤا ٔجزُ ُظ َس َّ ٨ة
أ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ ٢أَ ِ ٧بأَ٧ا حٔبَّا َُٗ ٪ا َ ٢أَ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ٔ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ٔ َ
خی ب ٔ ََ ٜذا َو ََ ٛذا َٗا َ َ ٢ا بَأ ِ َض بٔطٔ َویُ ِحزٔئ ُ ُط ِ
ک ح ٔی َن تُ َْا ٔجزُ ُظ أَیَّا ّ٣ا أَ ِو آ َج ِز َت ُط َو َٗ ِس ََ ٣ضي َب ٌِ ُف
اطت َراك ُ َ
ب ٔ َل ٌَا ٔ٣طٔ َو َس َّ ٨ة أ ُ ِ َ
َّ
ک َ ا تُ َحا ٔسبُىٔي ٤َ ٔ ٟا ََ ٣ضي
اٟش َ٨ةٔ َٗا َ ٢إَٔ َّ ٧

دمحم نب احمت ،ةحؿ ،دبع اہلل ،رضحت انب رجحی ےن رضحت اطعء ےسدرایتف رفامایہک ارگ ںیم اکی الغؾ وک المزؾ روھکں اکیاسؽ
کتاھکےن ےک وعض افر رھپ اےلگ اسؽاسدقر ایاانت امؽاس ےکدبہل ںیمارجتدفں وتاوہنں ےناہک ہکاس ںیم وکیئرحج ںیہن
ےہافرریمارشطرانھکاکیفےہہکاےنتدؿکتےکےیلالمزؾروھکںاگارگاسؽںیمھچکدؿزگرےئگوتاسرطہقیےسہہکدےہک
 ودؿزگرےکچںیہاؿاکاسحبںیہنےہ(ینعیفہدؿاعمػںیہ)۔
رافی  :دمحمنباحمت،ةحؿ،دبعاہلل،رضحتانبرجحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی
ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 191

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابزاہی ،٥خاٟس ب ٩حارث ،ابورآٍ ،حرضت اسیس ب ٩هہیر

ِقأِ ُت ًَل َي ًَ ِبسٔ ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َٔ ٩ج ٌِ َرفٕ أَ ِخب َ َرنٔي أَبٔي ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َخاْ ٔ ٟس ص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا َََ ٢
خ َد إلٔ َي َٗ ِو ٔ٣طٔ إلٔ َي بَىٔي َحارٔثَ َة َٓ َ٘ا ََ ٢یا بَىٔي َحارٔثَ َة َِ َ٘ ٟس َز َخ ََِ ٠ًَ ِ ٠ی٥ِ ُٜ
بِ ٔ ٩أ ُ َس ِی ٔس بِ ُٔ ٩ه َضیِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أ ُ َس ِی ٔس بِ ُٔ ٩ه َضی ِر ٕأَُ َّ ٧ط َ َ
َّ
َّ
َُک َیضا بٔظَ ِی ٕئ
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
ق ُٗ ِ٨َ ٠ا َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إٔذّا ٔ ِ ٧
ُٔ ٣ؼ َ
یب ْة َٗاُٟوا َ٣ا ه ٔ َي َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٔ ٩ِ ًَ ٥َ ٠

َُک َیضا ب ٔ َ٤ا ًَل َي اَّ ٟزبٔی ٍٔ َّ
اٟشائي َٗا َ َ ٢ا ِاز َر ًِ َضا أَ ِو ا ِِ ٨َ ٣ح َضا
َُک َیضا بٔاِّ ٟتب ِ ٔن َٓ َ٘ا َ َ ٢ا َو ُ٨َّ ٛا ٔ ِ ٧
ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟحبِّ َٗا َ َ ٢ا َٗا ََ ٢و ُ٨َّ ٛا ٔ ِ ٧

أَ َخا َ َخا َُ َٔ ٟط َُ ٣حاص ْٔس

دمحمنباربامیہ،اخدلنباحرث،اوبراعف،رضحتادیسنبریہظےسرفاتیےہہکفہاینپربادریےکگووگںےکاپسآےئافراؿ
وکاتبایہکاےہلیبقونباحرہثےکگووگ!مترپآتفانزؽوہےنفایلےہ۔گووگںےن رعضاییسیکآتف؟اس رپ رضحتادیسےنفہ
آتفایبؿیکہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنزنیموکارجترپدےنییکاممتعنرفامیئ۔رعضایایگایروسؽاہلل!ارگمہ

گوگ ز نیم فاگوں ےک وعض رکاہی رپ دے د ں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن۔ رھپ اہک ہک مہ گوگ زنیم وک اریجنفں
ےکدبےلارجترپدایرکےتےھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیہن!رھپرفامایمہاسوکرکاہیںیماسدیپافارےکدبےل
دےتیےھت وہکڈنیموھں رپوہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکںیہنافررفامایہکمتیتیھکرکف(ینعیزنیمںیموخدیتیھکرکف)ای
اےنپاملسمؿاھبیئرپرہمابینرکفافراسوکمتششخبےکوطرےسدےدف۔
رافی  :دمحمنباربامیہ،اخدلنباحرث،اوبراعف،رضحتادیسنبریہظ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 192

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب٣ ٩بار  ،یحٌي ب ٩آزٔ٣ ،٦ـ ١ب٣ ٩ہ٠ہ٨٣ ،١ؼور٣ ،حاہس ،حرضت اسیس ب ٩هہیر

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي َوص َُو ابِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُّ َٔ ٣ـ َْ ١وص َُو ابِ َُ ٣ُ ٩ضَِ ٠ض ٕ٩ِ ًَ ١
َُ ٨ِ ٣ؼو ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩أ ُ َس ِی ٔس بِ ُٔ ٩ه َضیِر ٕ َٗا ََ ٢جائ َ َ٨ا َرآ ٔ ٍُ بِ َُ ٩خسٔی ٕخ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ضا ُ٥ِ ٛ
ض اِ ٨َّ ٟد ٔ ١ب ٔ ََ ٜذا َو ََ ٛذا َو ِس ّ٘ا َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕ
ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ِ٘ َٔ ١وا َِ ٟح ِ٘ ُ
َشا ُئ َ٣ا فٔي ُر ُؤ ٔ
اٟزب ُ ٍُ َو ًَ ِ ٩ا ِ٤ُ ٟزَابَ َ٨ةٔ َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َُ ٨ة ٔ َ
 ١اُّ ٟثُ ُ٠ث َو ُّ
دمحمنبدبعاہلل نبابمرک،ییحی نبآدؾ،لضفم نب لہلہم،وصنمر،اجمدہ،رضحت ادیسنب ریہظرفامےتںیہہک امہرےاپسرضحت
راعف نب دخجی رشتفی الےئ افر رفامای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مت گووگں وک ذقل افر زماتنب ےس عنم رفامای۔ ذقل
دیپافاراٹبیئرکےنوکافرزماتنبدرتخرپیگلوہیئوجھکرفںوکدرتخےسارتیوہیئوجھکرفںےکوعضرخدیےنوکےتہکںیہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،ییحینبآدؾ،لضفمنبلہلہم،وصنمر،اجمدہ،رضحتادیسنبریہظ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 193

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي٣ ،ح٤س،طٌبة٨٣ ،ؼور٣ ،حاہس ،حرضت اسیس ب ٩هہیر سے روای ےہ ٛہ حرضت رآٍ ب ٩خسیخ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َسَ ٣ُ ُ ٌِ ٔ٤حاص ّٔسا یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ُ َس ِی ٔس بِ ٔ٩

ا٨َ َٟ ٪ا َ٧آ ٔ ٌّا َوك َا ًَ ُة َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ
ُه َضیِر ٕ َٗا َ ٢أَ َتاَ٧ا َرآ ٔ ٍُ بِ َُ ٩خسٔی ٕخ َٓ َ٘ا ََ َ ٧ ٢ضاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَ ِ٣ز ٕل َ َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خی ِ ْر َلَ َ ٧ ٥ِ ُٜضا ُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛا َِ ٟح ِ٘ َٔ ١و َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢لَاَٟ ِ َ ٧طُ أَ ِر ْق َٓ َِ ٠ی ِِ ٨َ ٤ح َضا أَ ِو َ ٔ ٟی َس ًِ َضا َوَ َ ٧هي ًَ ِ ٩ا ِ٤ُ ٟزَابَ َ٨ةٔ
ََ ٓ ١یأ ِ ُخ ُذ َصا ب ٔ ََ ٜذا َو ََ ٛذا َو ِس ّ٘ا َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕ
 ١یَُٜو َُٟ ٪طُ ا ِ٤َ ٟا ُ ٢ا ٌَِ ٟؤی ُ ٩ِ ٣ٔ ٥اِ ٨َّ ٟد ََٔ ٓ ١یحٔی ُئ اَّ ٟز ُج ُ
َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َُ ٨ة اَّ ٟز ُج ُ
دمحم نب ینثم ،دمحم،صعتة ،وصنمر ،اجمدہ ،رضحت ادیس نب ریہظ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت راعف نب دخجی مہ گووگں ےک اپس رشتفی
الےئافرفہرفامےنےگلمہوکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایاےسیاکؾےس وہکوخدامہرےیہعفناکاھتافررفامایہک
متگووگںےکفاےطسروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکرفامںربداریرتہبےہافرمتوکعنمایذقلےسافررفامایہکسجیسکصخش
ےکاپسزنیموہوتاسوکہاےیہہکفہاسوکششخبرکدےایوھچڑدےافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایزماتنبےس۔
رافیےتہکںیہہکزماتنباسوکےتہکںیہہکیسکصخشےکاپسدفتلوہافروجھکرےکاباغتوہںفلتخممسقےکافروکیئآدیماس
ےکاپسآےئافرفہصخشاسابغوکہیہہکرکےلےلہکاسدقرفقسکشخوجھکرفںےکںیمھجتوکدفںاگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحم،صعتة،وصنمر،اجمدہ،رضحتادیسنبریہظےسرفاتیےہہکرضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 194

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة،جزیز٨٣ ،ؼور٣ ،حاہس ،حرضت اسیس ب ٩هہیر سے روای ےہ ٛہ حرضت رآٍ ب ٩خسیخ

أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩أ ُ َس ِیسٔ بِ ُٔ ٩ه َضیِر ٕ َٗا َ ٢أَتَي ًَ َِ ٠ی َ٨ا َرآ ٔ ٍُ بِ َُ ٩خسٔی ٕخ

اَ ٪ی َِ ٥ِ ٌُُٜ َٔ ٨وكَا ًَ ُة َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
َٓ َ٘ا ََ ٢و ٥َِ ٟأَٓ َِض َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ضا ُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛأَ ِ٣ز ٕل َ َ

اٟزب ُ ٍٔ ٓ ََ٩ِ ٤
َو َس ََّ ٥َ ٠خی ِ ْر َل٤َّ ٣ٔ ٥ِ ُٜا َی َِ َ ٧ ٥ِ ٌُُٜ َٔ ٨ضا َُ ٥ِ ٛر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟح ِ٘ َٔ ١وا َِ ٟح ِ٘ ُ
 ١ا ِ٤ُ ٟزَ َار ًَ ُة بٔاُّ ٟثُ٠ثٔ َو ُّ
 ١یَحٔی ُئ إلٔ َي اِ ٨َّ ٟد ٔ ١ا ِل َٜثٔیر ٔ
َاس َت ِِى َي ًَ َِ ٨ضا ََِٓ ٠ی ِِ ٨َ ٤ح َضا أَ َخا ُظ أَ ِو َ ٔ ٟی َس َِ َوَ َ ٧ضا ُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛا ِ٤ُ ٟزَابَ َ٨ةٔ َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َُ ٨ة اَّ ٟز ُج ُ
لَ َ
اَٟ ٪طُ أَ ِر ْق ٓ ِ

ک ا ٌَِ ٟأ ٦
بٔا ِ٤َ ٟا ٔ ٢ا ٌَِ ٟو ٔٔیََ ٓ ٥ی ُ٘و ُُ ٢خ ِذ ُظ ب ٔ ََ ٜذا َو ََ ٛذا َو ِس ّ٘ا َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٔذََ ٔ ٟ

دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،اجمدہ،رضحتادیسنبریہظےسرفاتیےہہکرضحتراعفنبدخجیمہگووگںےکاپسآےئافر ےنہک
ےگلہکریمی

ںیمھچکںیہنآای۔رھپےنہکےگلہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمتگووگںوکاکیاکؾےسعنمرفامایافرفہ

اکؾمتگووگںےکعفناکاھت۔نکیلمتگووگںےکقحںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکرفامںربداریرتہبےہاسعفنےسافر

متگووگںوکذقلےسعنمایایگافرذقلےتہکںیہہکیتیھکایابغوکاہتیئایوچاھتیئرپرقمررکےکیسکدفرسےصخشوکدانی۔رافیلقن
رکےت ںیہ ہک افر روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای سج صخش ےکاپس اس دقر زنیم وہہکاس وک یسک مسق یک وکیئ رپفاہ
ںیہن۔ اس مسق یک زنیم وک املسمؿ اھبیئ وک دے دانی ہاےیہ ای ہی وھچڑ دانی رتہب ےہ اٹبیئ رپ دے دےنی ےس افر رافی ےن لقن ای ہک مت
گووگں وک زماتنب ےس عنم ای ایگ افر رافی لقن رکےت ںیہ ہک زماتنب فہ ےہ ہک یسک امؽ دار صخش ےک اپس اکیف وجھکر ےک درتخ
وہںافرفہصخشےہکیسکدفرسےہکمتاسوکےلگو۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،اجمدہ،رضحتادیسنبریہظےسرفاتیےہہکرضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 195

راوی  :اسح ،ٙب ٩شٌ٘وب ب ٩اسح ٙبِسازی ابو٣ح٤سًٔ ،اً ،٪بساٟواحس ،سٌیس بً ٩بساٟزح٤ا٣ ،٪حاہس اسیس ب٩
رآٍ ب ٩خسیخ ،حرضت رآٍ ب ٩خسیخ

أَ ِخب َ َرنٔي إ ٔ ِس َح ُ
وب بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙا َِ ٟب ِِ َساز ٔ ُّی أَب ُو َُ ٣ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواحٔسٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا
ا ٚبِ َُ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
َسٌٔی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤حاصٔ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أ ُ َس ِی ُس بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢رآ ٔ ٍُ بِ َُ ٩خسٔی ٕخ َ َ ٧ضا َُ ٥ِ ٛر ُسو ُ٢
ا٨َ َٟ ٪ا َ٧آ ٔ ٌّا َوكَا ًَ ُة َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِن َٔ ٍُ َ٨َ ٟا َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢لَاُ َٟ ِ َ ٧ط
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَ ِ٣ز ٕل َ َ
َِک ٔی ٥بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک
أَ ِر ْق ََِٓ ٠یزِ َر ًِ َضا َٓإ ٔ َِ ًَ ٪حزَ ًَ َِ ٨ضا َٓ ُِ ٠یزِرٔ ًِ َضا أَ َخا ُظ َخا َُ َٔ ٟط ًَ ِب ُس ال َ ٔ

ااحسؼ،نبوقعیبنبااحسؼدغبادیاوبدمحم،افعؿ،دبعاگوادح،دیعسنبدبعارلنمح،اجمدہادیسنبراعفنبدخجی،رضحتراعفنب
دخجیےسرفاتیےہہکمتگووگںوکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرطحےکاکؾےسعنمرفامای وہکمہگووگںےکعفن
ےکفاےطساھتنکیلروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکرفامربنداریزایدہرتہبےہمہگووگںےکفاےطسرھپروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملس ےن رفامای سجصخش ےک اپسیتیھک یک زنیم وہ وتاس وک ہاےیہ ہک فہ صخش یتیھکرکے ارگ اس ےس یتیھک ےن وہ ےکس وت اےنپ
املسمؿاھبیئوکدےدے اہکفہاسںیمیتیھکرکے۔
رافی  :اقحس ،نبوقعیب نب اقحس دغبادی اوبدمحم ،افعؿ ،دبعاگوادح،دیعس نب دبعارل ،نؿ ،اجمدہ ادیس نب راعف نبدخجی ،رضحت
راعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 196

راوی ً :لي ب ٩ححزً ،بیساهَّلل ب٤ً ٩زوً ،بسالَکی٣ ،٥حاہس ،كاؤض ،اب ٩رآٍ ،حرضت رآٍ ب ٩خسیخ

ض َحًَّي
َِک ٔیَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥حاصٔ ٕس َٗا َ ٢أَ َخ ِذ ُت ب ٔ َی ٔس كَا ُو ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ َش ٌِىٔي ابِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ال َ ٔ
َّ
َّ
ق
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
أَ ِز َخ ُِ ٠ت ُط ًَل َي ابِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٓ َح َّسثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َ َ ٧هي ًَ َِ ٔ ٩
ک بَأ ِ ّسا َو َر َوا ُظ أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔي َح ٔؼی ٕن ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس َٗا ََٗ ٢ا َ٩ِ ًَ ٢
َٓأبََي كَا ُو ْض َٓ َ٘ا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َ ا یَ َزی ب ٔ َذَ ٔ ٟ

َرآ ٍٕٔ ُِ ٣ز َس َّل
یلعنبرجح،دیبعا ہللنبرمعف،دبعارکلمی،اجمدہ،ساؤس،انبراعف،رضحتراعفنبدخجیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےنزنیموکرکاہی رپدےنیےسعنمرفامایساؤس ےناس اکااکنرایافراوہنں ےناہکہکںیم ےنرضحتانبابعس ےس ہک 
ےہہکفہاسںیمیسکمسقاکوکیئرحجںیہنےتھجمسےھت۔
رافی  :یلعنبرجح،دیبعاہللنبرمعف،دبعارکلمی،اجمدہ،ساؤس،انبراعف،رضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 197

راوی ٗ :تیبة ،ابوًوا٧ة ،ابوحؼین ،حرضت ٣حاہس

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔي َح ٔؼی ٕن ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢رآ ٔ ٍُ بِ َُ ٩خسٔی ٕخ َ َ ٧ضاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ

ض َوا ٌَِ ٟی ِ ٔن َ َ ٧ضاَ٧ا أَ َِ َ ٧ ٪ت َ٘ َّب َ ١اْلِ َ ِر َق
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَ ِ٣ز ٕل َ َ
ا٨َ َٟ ٪ا َ٧آ ٔ ٌّا َوأَ ِ٣زُ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي اٟزَّأِ ٔ
خ ٔج َضا َتا َب ٌَ ُط إٔبِ َزاص ٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ضا ٔجز ٕ
ب ٔ َب ٌِ ٔف َ ِ
ہبیتق،اوبوعابة،اوبنیصح،رضحتاجمدہےسرفاتیےہہک فہلقنرکےتںیہہکرضحتراعفنبدخجیےنایبؿایہکمہگووگںوک

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای اکی اکؾ ےس  و ہک امہرے ےیل دیفم اھت افر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک
اراشدابمرکامہریرسآوھکنںرپےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہگووگںوکعنمرفامایہکمہگوگفہزنیم وبقؽرک ںاس

یکاہتیئافروچاھتیئدیپافاررپینعیاٹبیئرپ۔
رافی  :قت ئتتة،اوبوعابة،اوبنیصح،رضحتاجمدہ

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

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 198

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امیً ،٪بیساهَّلل ،ارسائی ،١ابزاہی ٥ب٣ ٩ہاجز٣ ،حاہس ،حرضت رآٍ ب ٩خسیخ

 ٩ِ ًَ ١إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ضا ٔجز ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ
رسائ ٔی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ًَُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِی ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ

َ
اد َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ ٢ص ٔذظ ٔاْلِ َ ِر ُق َٗا َ٢
َٗا َ٣َ ٢زَّ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي أَ ِر ٔ
رع َٖ أَُ َّ ٧ط ُِ ٣ح َت ْ
ق َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ ِن َؼارٔ َٗ ِس َ َ
یضا بٔاْلِ َ ِجز ٔ َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و ََ ٨َ ٣ح َضا أَ َخا ُظ َٓأتََي َرآ ٔ ٍْ اْلِ َ ِن َؼ َار َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ضا ُ٩ِ ًَ ٥ِ ٛ
ََ ُٔ ٔ ٟل ٕ ٪أَ ًِ َلاَ ٔ ٧
اَ ٪لَ٧ ٥ِ ُٜآ ٔ ٌّا َوكَا ًَ ُة َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِن َٔ ٍُ َل٥ِ ُٜ
أَ ِ٣ز ٕل َ َ

ادمحنبامیلسؿ،دیبعاہلل،ارسالیئ،اربامیہنباہمرج،اجمدہ ،رضحتراعفنبدخجیےسرفاتیےہہکآرضحنت یلص اہللہیلعفآہل
فملس اکی صخش یک زنیم ےک زندکی ےس زگرے۔ فہ اکی ااصنری اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ولعمؾ وہایگ ہک ہی صخش
(ااصنری ےہ) افر اتحمج آدیم ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی زنیم سک یک ےہ؟ رعض ای ایگ ہک اکی ڑلےک یک زنیم
ےہ ہک سج ےن ھجم وک ہی زنیم ارجت رپ دی ےہ ینعی اٹبیئ رپ دی ےہ ہی ابت نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ
املسمؿاھبیئ یسکدفرسے املسمؿاھبیئ وکاسرطہقی ےسدےداتیوترتہباھت۔ہی ابتنسرکرضحتراعفااصنر ےکاپس آےئافر
اؿ ےس اہک ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ےہ ہک مت گووگں وک اکی اکؾ ےس ہک فہ اکؾ (اظبرہ) مت گووگں ےک
افدئےیہہکفاےطساھتافرآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرفامںربداریتہبعفنیکزیچےہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،دیبعاہلل،ارسالیئ،اربامیہنباہمرج،اجمدہ،رضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 199

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي و٣ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س،طٌبة ،ح٣ ،٥ٜحاہس ،حرضت رآٍ ب ٩خسیخ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َا ا َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜحاصٔ ٕس ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ
بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟح ِ٘ ٔ١
دمحمنبینثمفدمحمنباشبر،دمحم،صعتة،مکح،اجمدہ،رضحتراعفنبدخجیرفامےتںیہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندیپافار
ےکوعضزنیمرکاےئرپدےنیےسعنمرفامای۔
رافی  :دمحمنبینثمفدمحمنباشبر،دمحم،صعتة،مکح،اجمدہ،رضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 200

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،خاٟس ب ٩حارث،طٌبةً ،بسا٠٤ٟک٣ ،حاہس ،حرضت رآٍ ب ٩خسیخ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس َٗا ََ ٢ح َّس َث َرآ ٔ ٍُ بِ ُ٩
اُ َٟ ٪ط أَ ِر ْق ََِٓ ٠یزِ َر ًِ َضا
ا٨َ َٟ ٪ا َ٧آ ٔ ٌّا َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢ل َ َ
خ َد إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨َ َٓ ٥َ ٠ضاَ٧ا ًَ ِ ٩أَ ِ٣ز ٕل َ َ
َخسٔی ٕخ َٗا ََ َ ٢

أَ ِو َی ِِ ٨َ ٤ح َضا أَ ِو َی َذ ِرصَا

رمعف نب یلع ،اخدل نب احرث،صعتة ،دبعاکلمل ،اجمدہ ،رضحت راعف نب دخجی رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
امہرےاپسرشتفیالےئافرںیمہاکیاےسیاکؾےسعنمرکدای وامہرےےیلافدئہدنماھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
سجےکاپسزنیموہفہایوخدزراتعرکےاییسکدفرسےوکدےدےایایسرطحڑپارےنہدے۔
رافی  :رمعفنبیلع،اخدلنباحرث،صعتة،دبعاکلمل،اجمدہ،رضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 201

راوی  :تزج٤ہ حشب ساب ٙےہ۔

ض َو َُ ٣حاصٔ ٕس ًَ ِ٩
َّاد َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ َوكَا ُو ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َحح ْ

ا٨َ َٟ ٪ا َ٧آ ٔ ٌّا َوأَ ِ٣زُ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي
خ َد إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨َ َٓ ٥َ ٠ضاَ٧ا ًَ ِ ٩أَ ِ٣ز ٕل َ َ
َرآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا ََ َ ٢

اَٟ ٪طُ أَ ِر ْق ََِٓ ٠یزِ َر ًِ َضا أَ ِو َ ٔ ٟی َذ ِرصَا أَ ِو َ ٔ ٟی ِِ ٨َ ٤ح َضا َو ٔ٤َّ ٣ا َی ُس ًَُّ ٢ل َي أَ َّ ٪كَا ُو ّسا َ ٥َِ ٟش ِش ٍَِ ٤
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خی ِ ْر َ٨َ ٟا َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢ل َ َ
َص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث
رتہمجبسحاسقبےہ۔
رافی  :رتہمجبسحاسقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 202

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب٣ ٩بار  ،زَکیا بً ٩سی ،ح٤از ب ٩زیس ،حرضت ً٤زو ب ٩زی٨ار

َکیَّا بِ ًَُ ٩س ٓ ٕ
ٔی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َز َ ٔ
َّ
اٟزب ُ ٍٔ بَأ ِ ّسا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َُ ٣حاص ْٔس اذِ َص ِب إلٔ َي ابِ ٔ٩
َٗا َ ٢ل َ َ
َک ُظ أَ ِ ٪یُ َْا ٔج َز أَ ِر َؿ ُط بٔاٟذ َص ٔب َوا َِّٔ ٟٔـ ٔة َو َ ا َی َزی بٔاُّ ٟثُ٠ثٔ َو ُّ
ا ٪كَا ُو ْض یَ ِ َ
َرآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٓا ِس َُ ٨ِ ٣ٔ ٍِ ٤ط َحسٔی َث ُط َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔي َواهَّللٔ َِ ٟو أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ُِ ٨ط َ٣ا ٓ ٌََ ُِ ٠ت ُط
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا َٗا ََْ ٢لَ َِ ٪ی ِ٨َ ٤حَ أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ َخا ُظ أَ ِر َؿ ُط
َو َلَ ٩ِٔ ٜح َّسثَىٔي َ ٩ِ ٣ص َُو أَ ًِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٥ُ ٠ط ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َخیِر ٔ ٩٣أَ َِ ٪یأ ِ
َ
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ًَ َلا ٕ
َکَ٧ا َٟطُ َو َٗا َِ ًَ ٢ب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩أَبٔي ُسََ ِ ٠امی ََ ًَ ٩ِ ًَ ٪لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ
ئ ًَ َِ ٩رآ ٍٕٔ َو َٗ ِس َت َ٘ َّس َ ٦ذ ٔ ِ ُ
دمحمنبدبعاہللنبابمرک،زرکاینب دعی، ،ندنبزدی ،رضحترمعف نبدانیرےسرفاتیےہہکرضحتساؤس اسزیچوکربا ےتھجمس
ےھت ہک وکیئ صخش اینپ زنیم وک وسےن ہادنی ےک وعض رکاہی رپ دے (ای رمق ےک وعض دے) نکیل اہتیئ ای وچاھتیئ ہلغ یک اتبیئ رپ
دےنیںیموکیئرحجںیہن ےتھجمسےھترضحتاجمدہےنرضحتساؤسےساہکہکمت رضحتراعفنبدخجیےکاصزبحادےےکاپس
ولچافر متاؿےسدحثیونس رضحتساؤس ےنرفامایدخایکمسقارگ ںیماتھجمسہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہل فملس ےناسابت
ےس عنم رفامای ےہ وت ںیماس اکؾ وک ااجنؾ ہنداتی افر ںیم ےن دحثی ینس ےہ رضحت دبعاہلل نب ابعس ےس افر فہ ڑبے اعمل دنیےھت
اوہنں ےن لقن رفامای۔ آرضحنت یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن ہی اراشد رفامای اھت ہک مت گوگ اسرطح ےس املسمؿ وک ریغب ارجت افر
ریغبیسکاعمفہضےک(زنیم)دےدای رکفیتیھکرکےنےک ےیلاسےیلہکمتگووگں ےکقحںیمہیزیچارجترقمررکےنےسرتہب

ےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،زرکاینبدعی، ،ندنبزدی،رضحترمعفنبدانیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 203

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ب ٩حارثً ،بسا٠٤ٟکً ،لاء ،حرضت جابز

ئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اُ َٟ ٪ط أَ ِر ْق ََِٓ ٠یزِ َر ًِ َضا َٓإ ٔ َِ ًَ ٪حزَأَ ِ ٪یَزِ َر ًَ َضا ََِٓ ٠ی ِِ ٨َ ٤ح َضا أَ َخا ُظ ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٥َ ٔ ٠و َ ا یُزِرٔ ًِ َضا إٔیَّا ُظ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ل َ َ

اامسلیعنبدوعسد،اخدلنباحرث،دبعاکلمل،اطعء،رضحتاجربےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجصخش
ےکاپسزنیموہاےساسںیموخدزراتعرکینہاےیہارگفہوخدہنرکاتکسوہوتاملسمؿاھبیئوکدےدےنکیلاسےسزراتعہن
رکفاےئ(ینعیارجتہنامےنگنگلڑپے)۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدلنباحرث،دبعاکلمل،اطعء،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 204

راوی  :اض س٨س سے ب٬ي ساب٘ہ حسیث کي ٣ا٨٧س ٘٨٣و ٢ےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ

َک َیضا َتا َب ٌَ ُط ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠لَاُ َٟ ِ َ ٧ط أَ ِر ْق ََِٓ ٠یزِ َر ًِ َضا أَ ِو َ ٔ ٟی ِِ ٨َ ٤ح َضا أَ َخا ُظ َو َ ا یُ ِ ٔ
اسدنسےسیھباسہقبدحثییکامدننوقنمؽےہ۔
رافی  :اسدنسےسیھباسہقبدحثییکامدننوقنمؽےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی

زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 205

راوی  :ہظا ٦ب٤ً ٩ار ،یحٌي ب ٩ح٤زہ ،اوزاعي ،حرضت ًلاء ،حرضت جابز

ض ُٓ ُـو ُ ٢أَ َرؿٔی َن
أَ ِخب َ َرَ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩ح ِ٤زَ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
أْ ٪لَُ٧ا ٕ
ئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢ل َ َ
اٟزب ُ ٍٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠لَاُ َٟ ِ َ ٧ط أَ ِر ْق َٓ َِ ٠یزِ َر ًِ َضا أَ ِو یُزِرٔ ًِ َضا أَ ِو
َکوَ َ ٧ضا بٔاِ ٨ِّ ٟؼ ٕٔ َواُّ ٟثُ٠ثٔ َو ُّ
یُ ِ ُ

ا٪
رط بِ ُ ٩ك َ ِض ََ ٤
یُ ِٔ ٤شَ ِٜضا َوا َٓ َ٘ ُط َُ َ ٣

اشہؾ نب امعر ،ییحی نب زمحہ ،افزایع ،رضحت اطعء ،رضحت اجرب ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت اجرب رفامےت ےھت ہک روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجیسکےکاپس زنیموہوتفہاسںیموخد یہیتیھکرکےای اےنپاملسمؿ اھبیئوکدےدے
افریسکدفرسےوکفہارجترپہندے۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ییحینبزمحہ،افزایع،رضحتاطعء،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 206

وًیسي ب ٩یو٧ص ٓاخوری ،ؿ٤زة ،اب ٩طوذب ،حرضت ٣رط ،حرضت جابز ب٩
ًیسي ب٣ ٩ح٤س ابو ً٤یر ب٧ ٩حاض،
راوی :
ٰ
ٰ
ًبساهَّلل

ض َوً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ص َُو ا َِٟٔا ُخور ُّٔی َٗ َا ا َح َّسثَ َ٨ا َؿ َِ ٤زةُ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩ط ِوذ َٕب
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسي بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َوص َُو أَبُو ًُ َ٤ی ِر ٔبِ ُ ٩ا٨َّ ٟحَّا ٔ
ًَ َِ ٣َ ٩رطٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢خ َلب َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢لَاُ َٟ ِ َ ٧ط أَ ِر ْق

ََِٓ ٠یزِ َر ًِ َضا أَ ِو ُ ٔ ٟیزِرٔ ًِ َضا َو َ ا یُ َْا ٔج ِز َصا

ٰیسیع نبدمحماوبریمعنباحنس،فٰیسیعنبویسنافوخری،رمضة،انبوشذب،رضحترطم،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیرکےت
ںیہ ہک اکیدؿ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ ڑپاھ افر اراشد رفامای ہک سجصخش ےک اپس زنیم اس یک رضفرت ےس
زایدہےہوتاسصخشوکاسزنیمںیم وخدیہیتیھکرکانہاےیہایدفرسےےسیتیھکرکاےئ۔رافیےتہکںیہہکہیہلمجرصػایسدقر
رفامایافراسےکاہھتفاالےکہلمجاکیھبااضہفرفامایینعیرکاہیرپہندایرکے۔

رافی ٰ :یسیعنبدمحماوبریمعنباحنس،فٰیسیعنبویسنافوخری،رمضة،انبوشذب،رضحترطم،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 207

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥یو٧ص ،ح٤از ،حرضت ٣رط ،حرضت جابز بً ٩بساهَّلل

ئ
َکا ٔ
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥یُوَُ ٧ص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِ ٣َ ٩رطٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َرٓ ٌََ ُط َ َ ٧هي ًَ َِ ٔ ٩
ق
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
اْلِ َ ِر ٔ
ق َوا َٓ َ٘ ُط ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَل َي اِ ٨َّ ٟه ٔي ًَ َِ ٔ ٩

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ ،ویسن،  ،ند ،رضحت رطم ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ای ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنزنیمارجترپدےنی ےسعنمرفامای۔ذموکرہرفاتیےکہلسلسںیمدبعاکلملنبدبعازعلزینبرجحیےناممتعنیکدحثیںیم
اؿوکوماتقفرفامیئ۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،ویسن، ،ند،رضحترطم،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 208

راوی ٗ :تیبةٔ٣ ،ـ ،١اب ٩جزیخً ،لاء وابوزبیر ،حرضت جابز بً ٩بساهَّلل

ئ َوأَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي
 ٩ِ ًَ ١ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ُ
ًَ ِ ٩ا َِ ٤ٟدابَ َزة ٔ َوا ِ٤ٟزَابَ َ٨ةٔ َوا َِ ٤ٟحا َٗ َ٠ةٔ َوبَ ِی ٍٔ َّ
اٟث َ٤ز ٔ َحً َّي یُ ِل ٌَ َ ٥إ ٔ َّ ا ا َِ ٌَ ٟزا َیا َتا َب ٌَ ُط یُوُُ ٧ص بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس
ُ
ُ
ُ
ہبیتق،لضفم،انبرججی،اطعءفاوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنزنیمارجت
رپدےنی ےسعنمرفامایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاہنب۔احمہلقرکےنےسیھبعنم رفامایافراؿولھپںےکرففتخرکےن
ےسیھبعنمرفامای وہکایھباھکےنےکالقئہنےنبنکیلعیبزماہنبیکرعاایےکفاےطسااجزتےہ۔
رافی  :قت ئتتة،لضفم،انبرججی،اطعءفاوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 209

راوی  :زیاز ب ٩ایوبً ،باز بً ٩وا ،٦سٔیا ٪ب ٩حشین ،یو٧ص بً ٩بیسً ،لاء ،حرضت جابز

وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَبَّازُ بِ ُ ٩ا َِّ ٌَ ٟواَٗ ٔ ٦ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ ُُ ٩ح َشی ِ ٕن َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرنٔي زٔیَازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َٔ ٠ة َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َٔ ٨ة َوا َِ ٤ُ ٟدابَ َزة ٔ َو ًَ ِ ٩اُّ ٟث َِ ٨یا إ ٔ َّ ا أَ ُِ ٪ت ٌَِ ٥ََ ٠وفٔي
ًَ َلا ٕ

رٔ َوایَ ٔة صَ َّ٤ا ٔ ٦بِ ٔ ٩یَ ِحٌَي ل َ َّ
اٟسٟٔی ًَٔ ١ل َي أَ ََّ ًَ ٪ل ّ
اُ َٟ ٪ط
ائ َ ٥َِ ٟش ِش ََ ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤جابٔز ٕ َحسٔی َث ُط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ل َ َ
أَ ِر ْق ََِٓ ٠یزِ َر ًِ َضا
زاید نب اویب ،ابعد نب وعاؾ ،ایفسؿ نب نیسح ،ویسن نب دیبع ،اطعء ،رضحت اجرب ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناممتعنرفامیئاحمہلقرکےنےسافرزماہنبرکےنےسافراغمربہافراینثءرکےنےس۔
رافی  :زایدنباویب،ابعدنبوعاؾ،ایفسؿنبنیسح،ویسننبدیبع،اطعء،رضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 210

راوی  :تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

وسي َٗا ََ ٢ح َّس َث
أَ ِخب َ َرنٔي أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صَ َُّ ٤ا ٦بِ َُ ٩ی ِحٌَي َٗا ََ ٢سأ َ ََ ًَ ٢لائْ ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ََ ٣ُ ٩

َک َیضا أَ َخا ُظ َو َٗ ِس
َجاب ٔ ْز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢لَاُ َٟ ِ َ ٧ط أَ ِر ْق ََِٓ ٠یزِ َر ًِ َضا أَ ِو ُ ٔ ٟیزِرٔ ًِ َضا أَ َخا ُظ َو َ ا یُ ِ ٔ
َر َوی اِ ٨َّ ٟه َي ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َٔ ٠ة یَزٔی ُس بِ ُ ٩نُ ٌَ ِی َٕ ٩ِ ًَ ٥جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ
رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی

زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 211

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ازریص ،ابو توبہٌ٣ ،اویة ب ٩سَل ،٦یحٌي ب ٩ابي ٛثیر ،حرضت یزیس ب ٩نٌی ،٥حرضت جابز بً ٩بساهَّلل

یس بِ ٔ ٩نُ ٌَ ِی ٕ٥
ٔیص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَب ُو َت ِوبَ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩س ََّلَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ِ٘ َٔ ١وه ٔ َي ا ِ٤ُ ٟزَابَ َُ ٨ة َخا َُ َٔ ٟط صٔظَ ا َْ ٦و َر َوا ُظ ًَ ِ ٩یَ ِحٌَي ًَ ِ٩

أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩جابٔز ٕ

دمحم نب ادرسی ،اوب وتہب ،اعمفبئة نب السؾ ،ییحی نب ایب ریثک ،رضحت زیدی نب میعن ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایعیباحمہلقےسافرایسوکزماہنبیھبےتہکںیہ۔
رافی  :دمحمنبادرسی،اوبوتہب،اعمفبئةنبالسؾ،ییحینبایبریثک،رضحتزیدینبمیعن،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 212

راوی  :ث٘ة ،ح٤از ب٣ ٩شٌسہ ،ہظا ٦ب ٩ابي ًبساهَّلل ،یحٌي ب ٩ابي ٛثیر ،ابو س٤٠ہ ،حرضت جابز بً ٩بساهَّلل

أَ ِخب َ َرَ٧ا اِّ ٟث َ٘ ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ ِ ٩یَ ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩جاب ٔز ٔ
اَضةُ بَ ِی ٍُ َّ
َّ
اٟث َ٤ز ٔ َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪یزِص َُو
اَضة ٔ َو َٗا َ ٢ا َِ ٤ُ ٟد َ َ
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ا ِ٤ُ ٟزَابَ َٔ ٨ة َوا َِ ٤ُ ٟد َ َ
َِکٔ ٦ب ٔ ََ ٜذا َو ََ ٛذا َػا َٕ َخا َُ َٔ ٟط ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة َٓ َ٘ا َ ٩ِ ًَ ٢أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة
َوا َِ ٤ُ ٟدابَ َزةُ بَ ِی ٍُ ال َ ِ
یقة، ،ندنبدعسمہ،اشہؾنبایبدبعاہلل،ییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتاجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکآرضحنتیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنعیبزماہنبعیباخمرضہےسعنمرفامایافراخمرضہولھپںایہلغاکاؿےکہتخپوہےنےسلبقرففتخرکانافراخمربہےکینعم
ںیہاوگنراککشخاوگنرےکوعضرففتخرکان۔
رافی  :یقة، ،ندنبدعسمہ،اشہؾنبایبدبعاہلل،ییحینبایبریثک،اوبہملس،رضحتاجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 213

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٥ز بِ ٔ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ

ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َ٠ةٔ َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َٔ ٨ة َخا َُ َٔ ٟض َ٤ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٓ َ٘ا َ ٩ِ ًَ ٢أَبٔي
َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 214

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث جیشا ےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا یَ ِحٌَي َوص َُو ابِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟزح ٔٔیَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َٔ ٠ة َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َٔ ٨ة َخا َُ َٔ ٟض ِ٥
ئ َٓ َ٘ا َ ٩ِ ًَ ٢أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ
اْلِ َ ِس َوزُ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

رتہمجاسہقبدحثیاسیجےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیاسیجےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 215

راوی  :تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس
َکیَّا بِ َُ ٩ی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َز َ ٔ
یس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُُ ٩ح َِ ٤ز َ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي
ا َِ ٟحٔ٤یسٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ٔ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َٔ ٠ة َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َ٨ةٔ َر َوا ُظ ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ
رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 216

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،ابو ًاػً ،٥ث٤ا ٪ب٣ ٩زةٗ ،اس ،٥حرضت رآٍ ب ٩خسیخ

اػ َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُّ ٣ُ ٩ز َة َٗا ََ ٢سأ َ ِ ُ ٟا َِ٘ ٟاس َٔ ٩ِ ًَ ٥ا ِ٤ُ ٟزَ َار ًَ ٔة َٓ َح َّس َث ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
خی
َرآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َ٠ةٔ َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َٔ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََّ ٣َ ٩ٔ ٤ز ّة أ ُ ِ َ

رمعفنبیلع،اوباعمص،امثعؿنبرمة،اقمس،رضحتراعفنبدخجیےسرفاتیےہہکاحمہلقافرزماہنبےسعنمرفامای۔
رافی  :رمعفنبیلع،اوباعمص،امثعؿنبرمة،اقمس،رضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
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راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،ابوًاػ ،٥حرضت ًث٤ا ٪ب٣ ٩زة

َ
ق َٓ َ٘ا ََٗ ٢ا ََ ٢رآ ٔ ٍُ بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ًَ ٔ
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
اػ ِٕ ًُ ٩ِ ًَ ٥ث ََ ٤
ا ٪بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة َٗا ََ ٢سأ ِ ُ ٟا َِ٘ ٟاس ََٔ ٔ ٩ِ ًَ ٥
َّ
َّ
ٕ ًَل َي َسٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ٓ ٔیطٔ
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
ق َوا ِخ ُتَ ٔ ٠
َخسٔی ٕخ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ َِ ٔ ٩
رمعفنب یلع،اوباعمص،رضحتامثعؿ نبرمةےسرفاتی ےہہک ںیمےنرضحتاقمسےسدرایتف ایہکزنیموکارجت رپدانیاسیک
ےہ؟وتاوہنںےناہکہکرضحتراعفنبدخجیےنرفامایہکآرضحنتےنزنیمارجترپدےنییکاممتعنرفامیئ۔
رافی  :رمعفنبیلع،اوباعمص،رضحتامثعؿنبرمة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
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٣ثىي ،حرضت یحٌي سے روای ےہ ٛہ حرضت ابو جٌرف خلَّم ٛہ جص لا ٧ا٤ً ٦یر ب ٩یزیس
راوی ٣ :ح٤س بٰ ٩

یس َٗا َ ٢أَ ِر َس َ٠ىٔي ًَ َِّّم َوُ ََُل ّ٣ا َٟطُ إلٔ َي
رف ا َِ ٟد ِل ٔ ِّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ِ ٩أَبٔي َج ٌِ َ ٕ
اس ُُ ٤ط ًُ َ٤یِرُ بِ َُ ٩یز ٔ َ
َّم َو ِ
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز  اَ َی َزی ب ٔ َضا بَأ ِ ّسا َحًَّي بَ َُ َِ ٠ط ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َحسٔی ْث
َسٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ ِسأَُ ُٟط ًَ ِ ٩ا ِ٤ُ ٟزَ َار ًَةٔ َٓ َ٘ا َ ٢ل َ َ
َّ
َّ
َ
َ
َفأَی َز ِر ًّا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ ِح َش ََ ٩ز ِر ََ ُه َضیِر ٕ َٓ َ٘اُٟوا َِ ٟی َص ٟٔو َُضی ِر ٕ
َٓ ََ ٔ ٘٠ی ُط َٓ َ٘ا ََ ٢رآ ٔ ٍْ أتَي أ ٨َّ ٟي ُّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بَىٔي َحارٔث َة َ َ
َٓ َ٘ا َ ٢أََِ ٟی َص أَ ِر ُق ُه َضیِر ٕ َٗاُٟوا بَل َي َو َل ُٔ ٨َّ ٜط أَ ِز َر ًَ َضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠خ ُذوا َز ِر ًََ ٥ِ ُٜو ُر ُّزوا إَِٔ ٟیطٔ
ٕ ًََِ ٠یطٔ ٓ ٔیطٔ
َن َٔ َ٘ َت ُط َٗا ََٓ ٢أ َ َخ ِذَ٧ا َز ِر ًَ َ٨ا َو َر َز ِزَ٧ا إَِٔ ٟیطٔ َن َٔ َ٘ َت ُط َو َر َوا ُظ كَار ُٔ ٚبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٌٔی ٕس َوا ِخ ُتَ ٔ ٠
دمحمنبٰینثم،رضحتییحیےسرفاتیےہہکرضحتاوبرفعجیمطخہکسجاکانؾریمعنبزیدیےہفہلقنرفامےتےھتہکھجموکریمے
اچچےن اجیھافرریمےاسھت اکیڑلاکیھب اجیھ۔ اہکفہافرںیمرضحتدیعسنببیسمےسزمارتعاکہلئسمدرایتفرکےکآںیئ
انچہچنفہڑلاکافرمہدفونںرضحتدیعسنببیسمیکدختمںیماحرضوہےئوترضحتدیعسنب بیسمےنرفامایہکرضحتانب
رمعیتیھکرکےنںیم یسکمسقاک وکیئرحجںیہنےتھجمسےھت رھپاؿوکرضحتراعفنبدخجییکدحثیپ یچنرھپاوہنںےنرضحتراعف
نبدخجیےسالماقترفامیئ۔اسےکدعبرضحتراعفنبدخجیےنایبؿرفامایہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملساکیرفزہلیبق
ینباحرہثےکاپسرشتفیالےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیتیھک داھکیافررفامایایدمعہریہظاکتیھکےہ؟گووگںےن
رعضایہیتیھکریہظاکںیہنےہنکیلاستیھکںیمریہظےنیتیھکیکےہ۔اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایہیتیھک
ریہظاکںیہنےہ۔گووگںےن رھپرعض ایاہںریہظاکںیہن ےہنکیلاسےنیتیھک یک ےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنہیابت
نسرکرفامایمتگوگاینپیتیھکوکےلگوافر وھچکاساکرخہچوہاےہفہاسوکدےدف۔رافیاتہکےہہکمہگووگںےناینپیتیھکوکےل
ایلافر وھچکاؿاکرخہچوہااھتفہمہےناؿوکادارکدای۔
رافی  :دمحمنبٰینثم،رضحتییحیےسرفاتیےہہکرضحتاوبرفعجیمطخہکسجاکانؾریمعنبزیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
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راوی ٗ :تیبہ ،ابوا احوؾ ،حرضت كار ٚےن حرضت سٌیس ب٣ ٩شیب

ؾ ًَ ِ ٩كَارٔ َٕ ٩ِ ًَ ٚسٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ

َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َٔ ٠ة َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َٔ ٨ة َو َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا یَزِ َر َُ ثَ ََلثَ ْة َر ُج ُْ َٟ ١ط أَ ِر ْق َٓ ُض َو یَز ِ َرًُ َضا أَ ِو َر ُج ْٔ ٨٣ُ ١حَ أَ ِر ّؿا
 ٩ِ ًَ ١كَارٔ َٕٓ ٚأ َ ِر َس َ ١ا ِٟک َ ََل َ ٦اْلِ َ َّو ََ ٢و َج ٌَ َ١
رسائ ٔی ُ
َٓ ُض َو َیزِ َر َُ َ٣ا ُٔ ٨٣حَ أَ ِو َر ُج ِْ ١
َکی أَ ِر ّؿا ب ٔ َذصَبٕ أَ ِو ٓ َّٔـ ٕة ََّ ٣یزَ ُظ إ ٔ ِ َ
اس َت ِ َ
اْلِ َخٔی َر ِٔ َٗ ٩ِ ٣و َٔ ٢سٌٔی ٕس

ہبیتق ،اوباالوحص ،رضحت سارؼ ےن رضحت دیعس نب بیسم ےس افر اوہنں ےن رضحت راعف نب دخجی ےس رفاتی یک ےہ ہک
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احمہلق زماہنب یک اممتعن اراشد رفامیئ افر رفامای نیت صخش یہ یتیھک رک  ےتک ںیہ ربم 7فہ صخش
سج یک زنیم وہ ینعی زنیم اک امکل وہ ربم 5فہ صخش سج وک ہک ااسحؿ ےک وطر رہ یتیھک اک اہک اجےئ ربم 3فہ صخش ہک سج ےن زنیم وک
وسےن ای ہادنی ےک وعض رکاہی ای ارجت رپ ایل وہ۔ رضحت اامؾ اسنیئ رفامےت ںیہ ہک (رافی) ارسالیئ ےن اس رفاتی وک دحیلعہ ای
سارؼےسنسرک۔رملساہکےلہپالکؾوکافرآرخیفاےلالکؾےکابرےںیمرفامایہکہیرضحتدیعسنببیسماکاراشدرگایمےہ
افرہیدحثیںیہنےہ۔
رافی  :ہبیتق،اوباالوحص،رضحتسارؼےنرضحتدیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٣وسي ،حرضت ارسائی ١ےن حرضت كار ٚسے اور كارٚ
راوی  :اح٤س ب ٩س٠امیً ،٪بیساهَّلل بٰ ٩

َ
 ٩ِ ًَ ١كَارٔ َٕ ٩ِ ًَ ٚسٌٔی ٕس َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ٢
رسائ ٔی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
وسي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا إ ٔ ِ َ
ٔیس ٓ ََذ ََک ُظ ِ َ ٧حو ُظ َر َوا ُظ ُسِٔیا َُّ ٪
اٟث ِور ُّٔی ًَ ِ ٩كَارٔ ٕٚ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َٔ ٠ة َٗا ََ ٢سٌ ْ
َ
َ َ
ادمح نب امیلسؿ ،دیبع اہلل نب ومیس ،رضحت ارسالیئ ےن رضحت سارؼ ےس افر سارؼ ےن رضحت دیعس نب بیسم ےس رفاتی یک

ےہہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےناحمہلقےسعنمرفامایایسرطحرضحتدیعسنببیسمےنلقنرفامای۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،دیبعاہللنبومٰیس،رضحتارسالیئےنرضحتسارؼےسافرسارؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
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راوی ٣ :ح٤س بً ٩لي ب٣ ٩ی٤و٣ ،٪ح٤س ،حرضت سٔیا ٪ثوری ،حرضت كارٚ

یس بِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َوص َُو ابِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪كَارٔ َٕٗ ٚا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤س ٌٔ َ
ک َر َٗب َ َت َضا أَ ِو َٔ ٨ِ ٣ح ٕة أَ ِو أَ ِرقٕ بَ ِی َـا َئ َش ِش َتأ ِ ٔجزُ َصا ب ٔ َذصَبٕ أَ ِو ٓ َّٔـ ٕة
ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َش ُ٘و ُ  ٢اَ ش ُِؼُ ٔ ٠ح اٟزَّ ِر ََ َُیِرُ ثَ ََل ٕث أَ ِرقٕ یَ ُِ ٔ ٠٤
َو َر َوی اٟزُّصِز ٔ ُّی ا ِٟک َ ََل َ ٦اْلِ َ َّو ََ ٩ِ ًَ ٢سٌٔی ٕس َٓأ َ ِر َس َُ ٠ط
دمحم نب یلع نب ومیمؿ ،دمحم ،رضحت ایفسؿ وثری ،رضحت سارؼ ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت سارؼ رفامےت ےھت ہک ںیم ےن
رضحتدیعسنببیسمےسہک ۔فہرفامےتےھتہکنیتآدویمںےکالعفہیسکدفرسےےکفاےطسیتیھکرکانانمبسںیہنےہ۔()7
امکل وک ( ) 5اس صخش وک سج وک زنیم ںیم یتیھک رک ےن ےک فاےطس وطبر ااسحؿ فہ زنیم ریغب یسک تمیق ےک دی یئگ وہ۔ رسیتے اس
صخش وک ہک سج ےن وکیئ دیماؿ رکاہی رپ ایل وہ وسےن ہادنی ےک وعض (ای رمق ےک وعض) رضحت زرہی ےن ےلہپ الکؾ وک رضحت
دیعس نب بیسم ےس رفاتی ای افر رضحت احرث ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اقمس ےس ہک  افر اوہنں ےن امکل ےس افر رضحت
امکل ےن انباہشب ےس افر رضحت انب اہشب ےن رضحت دیعس ےس افر رضحت دیعس نببیسم رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عیب احمہلق ےس عنم رفامای افر اس وک رفاتی ای دمحم نب دبعارلنمح نب ن ہبی ےن دیعس نب بیسم ےس۔ رضحت
دیعسنببیسمےنرفامایرضحتدعسنبایبفاقصےس۔
رافی  :دمحمنبیلعنبومیمؿ،دمحم،رضحتایفسؿوثری،رضحتسارؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 222

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس ،٥اب ٩طہاب ،حرضت سٌیس ب٣ ٩شیب

اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
یب َة
ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َٔ ٠ة َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َٔ ٨ة َو َر َوا ُظ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ابِ َٟٔ ٩ب ٔ َ

ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ًَ ٢س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي َو َّٗاؾٕ
احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،انباہشب ،رضحت دیعس نب بیسملقن رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن احمہلق
افرزماہنبےسعنمرفامای۔دمحمنبدبعارلنمحن ہبیاےسدیعسنببیسمےسدعسنبایبفاقصےکوحاہلےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :احرثنبنیکسم،انباقمس،انباہشب،رضحتدیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 223

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌس ب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س بًَ ٩ک٣ة٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت سٌیس ب٣ ٩شیب

َٔک ََ ٣ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩س ٌِسٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ َِّّم َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔٔ ِ ً ٩

و ٪فٔي َز َ٣ا َٔ ٪ر ُسو ٔ٢
َک َ
یب َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي َو َّٗاؾٕ َٗا َ ٢ل َ َ
ا ٪أَ ِػ َح ُ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ابِ َٟٔ ٩ب ٔ َ
اب ا ِ٤َ ٟزَارٔ َٔ یُ ِ ُ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠زَارٔ ًَ ُض ِ ٥ب ٔ َ٤ا یَُٜو ًَُ ٪ل َي َّ
اٟشائي ٔ ٩ِ ٣اٟزَّ ِر َٔ َٓ َحاؤُا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِخ َت َؼ ُ٤وا

ک َو َٗا َ ٢أَ َِکوا ب ٔ َّ
َّ
َّ
اٟذ َص ٔب َوا َِّٔ ٟٔـ ٔة َو َٗ ِس َر َوی َص َذا
َکوا ب ٔ َذَ ٔ ٟ
فٔي َب ٌِ ٔف ذََ ٔ ٟ
ُ
ک َٓ ََ ٨ضاص َُِ ٥ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ِ ُ
ا َِ ٟحس َ
ٔیث ُسََ ِ ٠امی َُ ٩ِ ًَ ٪رآ ٔ ٍٕ َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ًَ ٢ر ُج ٕ٤ُ ًُ ٩ِ ٣ٔ ١و َ٣تٔطٔ

دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ ،دمحم نب رکعمة ،دمحم نب دبعارلنمح  ،رضحت دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس نب ایب
فاقصےناہکہکیتیھکرکےنفاےلگوگاےنپوتیھکںوکدہعوبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیمارجترپدایرکےتےھت۔اساانجافر
ہلغےکوعض وہکانویلںےکانکر ےرپاتلکنرھپفہرضحاتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہےئافراؿ
گووگں ےن اس زنیم ےک ضعب دقمامت ںیم ڑگھجا ای اھت رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک ارجت رپ دےنی
ےسعنمایافررفامایمتہیاعمہلمدقنرمقےکوعض(ایدقن وسےنہادنیےکوعض)ایرکف۔اسدحثیوکرفاتیایرضحتامیلسؿ
ےنرضحتراعفنبدخجیےسافراوہنںےنیسکدفرسےصخشےس وہکاؿےکاچچؤںںیمےسےھت۔
رافی  :دیبعاہللنبدعسنباربامیہ،دمحمنبرکعمة،دمحمنبدبعارل ،نؿ،رضحتدیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی

زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 224

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،اب٠ً ٩یہ ،ایوب شٌلي ب ٩حٜی ،٥س٠امی ٪ب ٩ششار ،حرضت رآٍ ب ٩خسیخ

َ
وب ًَ َِ ٩ش ٌِل َي بِ َٔ ٩حٕٔ ٜیُ ٩ِ ًَ ٥سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ش َشارٕ ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ ٔ٩
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا أَ ُّی ُ
أَ ِخب َ َرنٔي زٔ َیازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
اٟزب ُ ٍٔ َو َّ
اٟل ٌَأ ٦
 ١بٔاْلِ َ ِر ٔ
ق ًَل َي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ِ ُ٨َٓ ٥َ ٠
َخسٔی ٕخ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ُ ٧حاٗ ٔ ُ
َک َیضا بٔاُّ ٟثُ٠ثٔ َو ُّ
ا٨َ َٟ ٪ا َ٧آ ٔ ٌّا
ا َِ ٤ُ ٟش ََّّم َٓ َحا َئ ذ َ
َات َی ِوَ ٕ ٦ر ُج ْ٤ُ ًُ ٩ِ ٣ٔ ١و ًَٔ٣ي َٓ َ٘ا ََ َ ٧ ٢ضانٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَ ِ٣ز ٕ ل َ َ

اٟزب ُ ٍٔ َو َّ
ق
اٟل ٌَأ ٦ا َِ ٤ُ ٟش ََّّم َوأَ ََ ٣ز َربَّ اْلِ َ ِر ٔ
َوكَ َواً َٔی ُة اهَّللٔ َو َر ُسؤٟطٔ أَ ِن َٔ ٍُ َ٨َ ٟا َ َ ٧ضاَ٧ا أَ َِ ُ ٧ ٪حاٗ ٔ َ ١بٔاْلِ َ ِر ٔ
ق َؤ ِ ٧
َُک َی َضا بٔاُّ ٟثُ٠ثٔ َو ُّ
وب َ ٥َِ ٟش ِش ٌَِ ٤طُ َٔ ٩ِ ٣ش ٌِل َي
أَ ِ ٪یَزِ َر ًَ َضا أَ ِو یُزِرٔ ًَ َضا َو َ ٔ
َکائ َ َضا َو َ٣ا س َٔوی ذََ ٔ ٟ
ک أَ ُّی ُ
َک َظ ٔ َ
زایدنباویب،انبہیلع،اویبیلعی نبمیکح،امیلسؿنب ک ار،رضحتراعف نبدخجی ےسرفاتی ےہہکمہگوگ روسؽرکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمیتیھکرففتخایرکےتےھتافرمہگوگاہتیئایوچاھتیئےکوعضرکاہیافرارجترپدایرکےتےھتای
رقمرہ اھکےن رپ ارجت دای رکےت ےھت انچہچن اکی دؿ ریمے اچچؤں ںیم ےس اکی صخش احرض وہا افر رعض رکےن اگل ہک ھجم وک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےن اکیاک ااکؾ ےس عنمرفامایہک واکؾ مہگووگںےکعفن اکاھت افرامہرےےیلدخا افراس ےک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرفامربنداریزایدہعفنشخبےہافرمہگووگںوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایذقلرکےن
ےسافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہوکاہتیئوچاھتیئاٹبیئرکاہیدےنیےسعنمرفامایافررقمراھکےنرپیھبدےنیےسعنمرفامای
افر آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن زنیمفاےل وک مکح رفامایہک فہ وخد یتیھک رکے ای دفرسے ےسیتیھک رکاےئ افر آپ یلص اہللہیلع
فآہلفملسےناٹبیئرکےنوکربااھجمسافر واسےکالعفہوصرتوہںاؿےسیھبعنمرفامایےہ۔
رافی  :زایدنباویب،انبہیلع،اویبیلعینبمیکح،امیلسؿنبک ار،رضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 225

راوی  :تزج٤ہ ساب٣ ٙیں گزر ذکا۔

وب َٗا ََ َٛ ٢ت َب إلٔ َ َّي َش ٌِل َي بِ َُ ٩حٕٔ ٜی ٥إنِّٔي
أَ ِخب َ َرنٔي َز َ ٔ
َکیَّا بِ ُ ٩یَ ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

اٟزب ُ ٍٔ َو َّ
اٟل ٌَأ ٦
 ١اْلِ َ ِر َق ٔ ِ ٧
َسُ ُ ٌِ ٔ٤سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ََ ٩ش َشا ٕر یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ُ ٧حاٗ ٔ ُ
َُک َیضا بٔاُّ ٟثُ٠ثٔ َو ُّ
ٔیس ًَ َِ ٩ش ٌِل َي بِ َٔ ٩حٕٔ ٜی٥
ا َِ ٤ُ ٟش ََّّم َر َوا ُظ َسٌ ْ
رتہمجاسقبںیمزگراکچ۔
رافی  :رتہمجاسقبںیمزگراکچ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی
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راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ب ٩حارث ،سٌیس ،شٌلي ب ٩حٜی ،٥حرضت س٠امی ٪ب ٩ششار

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩ش ٌِل َي بِ َٔ ٩حٕٔ ٜیُ ٩ِ ًَ ٥سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ش َشارٕ أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

ًَ ١ل َي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠زَ ًَ َ ٥أَ ََّ ٪ب ٌِ َف ًُ ُ٤و َ٣تٔطٔ أَ َتا ُظ َٓ َ٘ا ََ َ ٧ ٢ضانٔي
َرآ ٔ ٍَ بِ ََ ٩خسٔی ٕخ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ُ ٧حاٗ ٔ ُ
ا٨َ َٟ ٪ا َ٧آ ٔ ٌّا َوكَ َواً َٔی ُة اهَّللٔ َو َر ُسؤٟطٔ أَ ِن َٔ ٍُ َ٨َ ٟا ُٗ ِ٨َ ٠ا َو َ٣ا ذَا َ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَ ِ٣ز ٕل َ َ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠لَاُ َٟ ِ َ ٧ط أَ ِر ْق ََِٓ ٠یزِ َر ًِ َضا أَ ِو ُ ٔ ٟیزِرٔ ًِ َضا أَ َخا ُظ َو َ ا یُکَار َٔیضا ب ٔ ُثٕ ُ٠ث َو َ ا ُرب ُ ٍٕ َو َ ا كَ ٌَاَ ٣ُ ٕ ٦ش ًَّّم
یٌ َة فٔي رٔ َوایَتٔطٔ
َر َوا ُظ َح ِ٨وَ َُ ٠ة بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص ًَ َِ ٩رآ ٍٕٔ َٓا ِخ َتَ ٠
َٕ ًَل َي َرب ٔ َ
اامسلیع نب دوعسد ،اخدل نب احرث ،دیعس ،یلعی نب میکح ،رضحت امیلسؿ نب ک ار ےس رفاتی ےہ ہک رضحت راعف نب دخجی ےن
رفامایدفروبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیممہگوگیتیھکوکاانجافرہلغےکوعضرففتخرکدایرکےتےھتوتاکیرفزامہرےاچچؤں
ںیمےساکیاچچریمےاپسآایافر فہےنہکاگلہکھجموکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنعفنباکؾرکےنےسعنمرفامایےہ
افردخاافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرفامربنداریتہبزایدہعفنشخبےہمہگووگںےکفاےطسرضحتراعفنبدخجی
رفامےت ںیہ ہک مہ ےن رعض ای فہ وکؿ یس شء ےہ وت اس ےن اہک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج صخش
ےکاپسزنیموہوتاسوکہاےیہہکفہوخداسںیمیتیھکرکےایاساکاملسمؿاھبیئاہتیئوچاھتیئرپیتیھکرکے افررکاہیافرارجت
ہندایرکےافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہلغےلرکرکاہیرپدےنیےسعنمرفامای۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدلنباحرث،دیعس،یلعینبمیکح،رضحتامیلسؿنبک ار
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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٣ثىيٟ ،یث ربیٌة ب ٩ابي ًبساٟزح ،٩٤ح٨و٠ہ بٗ ٩یص ،حرضت رآٍ ب٩
راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب٣ ٩بار  ،ححین بٰ ٩
خسیخ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُح َحی ِ ُن بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
یٌ َة بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ ِبسٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩رب ٔ َ
و ٪اْلِ َ ِر َق ًَل َي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ
َک َ
اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ح ِ٨وَ ََ ٠ة بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ َِّّم أَُ َّ ٧ض ِ ٥لَاُ ٧وا یُ ِ ُ

ق َٓ ََ ٨ضاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َ٤ا َی ِ٨بُ ُ ًَل َي اْلِ َ ِربٔ ٌَا ٔ
ئ َو َط ِی ٕئ ٔ ٩ِ ٣اٟزَّ ِر َٔ َش ِش َت ِثىٔي َػاح ُٔب اْلِ َ ِر ٔ
اٟسی َ٨ارٔ َو ِّ
اٟس ِر َص َٔ٘ َٓ ٥ا ََ ٢رآ ٔ ٍْ َِ ٟی َص ب ٔ َضا بَأ ِ ْض ب ٔ ِّ
اٟسی َ٨ارٔ َو ِّ
َکا ُؤصَا ب ٔ ِّ
اٟس ِر َص ٔ٥
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
ک َٓ ُ٘ َِ ٔ ٟ ُ ٠زآ ٍٕٔ َٓ َِ ٜی َ
ٕ َٔ
َخا َُ َٔ ٟط اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي
د
دمحمنبدبعاہلل نبابمرک ،جتئںنب ٰینثم ،ثیلربی ئعةنب ایب دبعارلنمح،ہلظنح نبسیق ،رضحتراعفنبدخجی ےسرفاتیےہہک
ھجموکریمےاچچےندحثیلقنرفامیئافراہکہکمہگوگروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمزنیموکرکاہیافرارجت
رپدای رکےتےھت۔اسدیپافارےکدبہلںیم وہکانویلںرپ وہ وہکزنیمفاےل یکوہیت یھترھپروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےنعنمرفامایزنیموکرکاہیرپدےنیےس۔رضحتراعفنبدخجیےساؿےکاشرگدےندرایتفایدقنیےسرکاہیرپانیلاسیکےہ؟
وتاوہنںےن وابدایہکاسںیمیسکمسقاکوکیئرحجںیہنےہدانیرافردرمہےسرکاہیرپدےنیںیم۔
د
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک ،جتئںنبٰینثم،ثیلربی ئعةنبایبدبعارلنمح،ہلظنحنبسیق،رضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ًیسي ب ٩یو٧ص ،اوزاعي ،ربیٌہ ب ٩ابي ًبساٟزح٤ا ،٪حرضت ح٨و٠ہ بٗ ٩یص انؼاری
راوی ِ٣ :یرة بً ٩بساٟزحٰ ،٩٤

یٌ َة بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
أَ ِخب َ َرنٔي ا ِِٔ٤ُ ٟی َرةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي ص َُو ابِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي ًَ َِ ٩رب ٔ َ
َ
ق ب ٔ ِّ
اٟسی َ٨ارٔ َوا َِ ٟورٔ َٔ٘ َٓ ٚا َ َ ٢ا بَأ ِ َض
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
ًَ َِ ٩ح ِ٨وَ ََ ٠ة بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا ََ ٢سأ َِ ُ ٟرآ ٔ ٍَ بِ ََ ٩خسٔی ٕخ ًَ َِ ٔ ٩

وًَ ٪ل َي ا ِ٤َ ٟاذ ٔ َیاَ٧ا ٔ
ت َوأَٗ َِبا ٔ ٢ا َِ ٟح َساو ٔ ََٔ ٓ ٢ی ِش َ٥ُ ٠
ب ٔ َذَ ٔ ٟ
اض ًَل َي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َْا ٔجزُ َ
ک إٔ٤َ َّ ٧ا ل َ َ
ا ٪اُ ٨َّ ٟ
و٪
ک َص َذا َو َش ِش َ ٥ُ ٠صَ َذا َو َی ِضُ ٔ ٠
َص َذا َویَ ِضُ ٔ ٠
َکائْ إ ٔ َّ ا َص َذا ََٓ ٔ ٠ذَ ٔ ٟ
ک َص َذا َٓ ٥َِ ٠یَ٨َّ ٠ٟٔ ٩ِ ُٜا ٔ
ک ُز ٔج َز ًَ ُِ ٨ط َٓأ َ َّ٣ا َط ِی ْئ َْ ُ٠ٌِ ٣وِ ٣َ ٦ـ ُْ ٤
ض َٔ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَل َي إ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ َو َخا َُ َٔ ٟط فٔي َٔ ِٔ ٟوطٔ
ٓ َََل بَأ ِ َض بٔطٔ َوا َٓ َ٘ ُط َ٣اُ ٔ ٟ
ریغمةنبدبعارلنمحٰ،یسیعنبویسن،افزایع،رہعیبنبایبدبعارلنمح ،رضحتہلظنحنبسیقااصنریےسرفاتیےہہکںیمےن
رضحتراعفنبدخجیےسدرایتفایہکایزنیموکارجترپدانیدانیرہادنیایدقنرمقےکوعضاجزئےہ؟اسرپرضحتراعفنب
دخجی ےن رفامایہک دہع وبنی یلص اہللہیلعفآہل فملس ںیم وت گوگ زنیم وکاسدیپافار ےک وعض دای رکےت ےھت  و ہک اپین ےکےنہب یک
ہگجیکوہگجںرپوہیتیھترھپ یھبکفاہںرپ دیپافاروہیتافر یھبکفہدفرسیہگجوہیتاس ہگجہنوہیتنکیلگووگںاکیہی ہصحاھتاس
فہجےساسیکاممتعنوہیئافرارگرکاہیےکوعضوکیئزیچرقمروہہکسجاکوکیئصخشذہمداروہوتاسںیمیسکمسقاکوکیئرحج
ںیہنےہ۔
رافی  :ریغمةنبدبعارلنمحٰ،یسیعنبویسن،افزایع،رہعیبنبایبدبعارل ،نؿ،رضحتہلظنحنبسیقااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
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راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي٣ ،اٟک ،ربیٌہ ،ح٨و٠ہ بٗ ٩یص ،حرضت رآٍ ب ٩خسیخ

یٌ َة ًَ َِ ٩ح ِ٨وَ ََ ٠ة بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص َٗا ََ ٢سأ َ َِ ُ ٟرآ ٔ ٍَ بِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ ٩رب ٔ َ
ق ُٗ ِ ُ ٠ب ٔ َّ
َّ
َّ
اٟذصَ ٔب َوا َِ ٟورٔ َٔٗ ٚا َ٢
َکا ٔ
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
ق َٓ َ٘ا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٔ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
َخسٔی ٕخ ًَ َِ ٔ ٩
ِ
َّ
َخ ُد َٔ ٨ِ ٣ضا َٓأ َ َّ٣ا َّ
یٌ َة َو٥َِ ٟ
اٟذ َص ُب َوا َِّٔ ٟٔـ ُة ٓ َََل بَأ َض َر َوا ُظ ُسٔ َِیا ُ ٪اٟث ِور ُّٔی َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط ًَ َِ ٩رب ٔ َ
َ ا إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ ٧هي ًَ َِ ٨ضا ب ٔ َ٤ا َی ِ ُ
یَ ِزٓ ٌَِطُ
رمعفنبیلع،ییحی،امکل،رہعیب،ہلظنحنبسیق،رضحتراعفنبدخجیےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنزنیموکارجترپدےنیےسعنمرفامایرضحتراعفنبدخجیےکاشرگدےندرایتفایہکزنیموکوسےنہادنیےکاسھترکاہی
رپ دےنی ےس قلعتم ای مکح ےہ؟ رضحت راعف نب دخجی ےن رفامای  و اایشء زنیم ےس دیپا وہیت ںیہ اؿ وک رکاہی ےک وعض دانی عنم ےہ
افروسےنہادنیےکاسھتدانیاسںیمیسکمسقاکوکیئرحجںیہنےہ۔

رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،امکل،رہعیب،ہلظنحنبسیق،رضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 230

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب٣ ٩بار  ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪ربیٌہ ب ٩ابي ًبساٟزح٤ا ،٪حرضت ح٨و٠ہ بٗ ٩یص انؼاری

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ َِ ٩وٕ ٔ ٛ
یٌ َة بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ح ِ٨وَ ََ ٠ة بِ ٔ٩
یٍ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪رب ٔ َ
َ
ئ ب ٔ َّ
ک َ َِف ُق
ق ا ِٟب َ ِی َـا ٔ
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
اٟذ َص ٔب َوا َِّٔ ٟٔـ ٔة َٓ َ٘ا ََ ٢ح ََل ْ َ ٢ا بَأ ِ َض بٔطٔ ذََ ٔ ٟ
َٗ ِی ٕص َٗا ََ ٢سأ َِ ُ ٟرآ ٔ ٍَ بِ ََ ٩خسٔی ٕخ ًَ َِ ٔ ٩
یٌ َة
اْلِ َ ِر ٔ
ق َر َوا ُظ َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩ح ِ٨وَ ََ ٠ة بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص َو َرٓ ٌََ ُط َ٤َ ٛا َر َوا ُظ َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ ٩رب ٔ َ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،فعیک ،ایفسؿ ،رہعیب نب ایب دبعارلنمح  ،رضحت ہلظنح نب سیق ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
رضحتراعفنبدخجیےسوسےنہادنیےکدبہلںیمزنیموک( وہکاصػ)دیماؿیکلکشںیموہاسےکابرےںیمدرایتفای
وت اوہنں ےن رفامای ہی الحؽ افر درتس ےہ ہادنی ای وسےن ےک اسھت رکاہی رپ دانی فہ زنیم  و اصػ دیماؿ وہ اس وک رکاہی رپ دانی
درتسےہ وہکزنیماکقحافرہصحےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،فعیک،ایفسؿ،رہعیبنبایبدبعارل ،نؿ،رضحتہلظنحنبسیقااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 231

راوی  :یحٌي ب ٩حبیب ب ٩رعبي ،ح٤از ب ٩زیس ،یحٌي ب ٩سٌیس ،ح٨و٠ہ بٗ ٩یص ،حرضت رآٍ ب ٩خسیخ

رعب ٔ ٕٓي فٔي َحسٔیثٔطٔ ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩ح ِ٨وَ ََ ٠ة بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩حب ٔ ٔ
یب بِ َٔ َ ٩
َّ
َّ
١
َکا ٔ
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
ئ أَ ِر ٔؿ َ٨ا َو ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜیَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ذَ َص ْب َو َ ا ٓ َّٔـ ْة َٓک َ َ
َخسٔی ٕخ َٗا ََ َ ٧ ٢ضاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٔ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
َکی أَ ِر َؿ ُط ب ٔ َ٤ا ًَل َي اَّ ٟزبٔی ٍٔ َواْلِ َٗ َِبا َٔ ٢وأَ ِط َیا َئ َُ٠ٌِ ٣و َٕ ٣ة َو َسا َٗ ُط َر َوا ُظ َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ
یُ ِ ٔ

ٕ ًَل َي اٟزُّصِز ٔ ِّی ٓ ٔیطٔ
َوا ِخ ُتَ ٔ ٠

ییحی نب بیبح نب رعیب،  ،ند نب زدی ،ییحی نب دیعس ،ہلظنح نب سیق ،رضحت راعف نب دخجی ےن رفامای مہ وک روسؽ رکمی یلص اہللہیلع
فآہلفملسےنزنیموکرکاہیافرارجترپدےنیےسعنمرفامایافراسزامہنںیمگووگںےکاپسوسانہادنیںیہناھتافر اسزامہنںیم
وکیئصخشاینپزنیمارجترپایلرک  ا اھتہکسجزنیم ںیمیتیھک وبیئاجایرکیتیھترہنفں افرانویلںرپ  واانجدیپاوہ اسےک وعض
افراایشءںیھت۔رھپدحثیآرخکتایبؿفلقنرفامیئ۔
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب، ،ندنبزدی،ییحینبدیعس،ہلظنحنبسیق،رضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 232

راوی  :تزج٤ہ حسیث ساب٣ ٙیں گزر ذکا۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ًَ ُِ ٩ج َویِز ٔ َی َة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ َّ٪
 ١بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس
ََک ِ َ ٧ح َو ُظ َتا َب ٌَطُ ًُ َ٘ ِی ُ
َسا ٥َ ٔ ٟبِ َِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َوذ َ َ
رتہمجدحثیاسقبںیمزگراکچ۔
رافی  :رتہمجدحثیاسقبںیمزگراکچ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 233

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌیب بٟ ٩یث ب ٩سٌس ،اٛ ٪ے واٟس ،اٛ ٪ے زازاً٘ ،ی ١ب ٩خاٟس ،اب ٩طہاب ،حرضت سا ٥ٟب٩
ًبساهَّلل

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
 ١بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي ًَ َِ ٩ج ِّسی َٗا َ ٢أَ ِخبَرَنٔي ًُ َ٘ ِی ُ
اَ ٪ی َِ ٨هي
ٔط َض ٕ
ا ٪یُ ِ ٔ
َکی أَ ِر َؿ ُط َحًَّي بَ َُ َِ ٠ط أَ ََّ ٪رآ ٔ ٍَ بِ ََ ٩خسٔی ٕخ ل َ َ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ل َ َ

َّ
َّ
ئ
َکا ٔ
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
ق َٓ ََ ٔ ٘٠یطُ ًَ ِب ُس اهَّللٔ َٓ َ٘ا َ ٢یَا ابِ ََ ٩خسٔی ٕخ َ٣اذَا تُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔي ٔ َ
ًَ َِ ٔ ٩

َّم َولَاَ٧ا َٗ ِس َطض ٔ َسا بَ ِس ّرا یُ َح ِّسثَا ٔ ٪أَصِ ََّ ١
اٟسارٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
اْلِ َ ِر ٔ
ق َٓ َ٘ا ََ ٢رآ ٔ ٍْ ِ ٌَ ٔ ٟبسٔ اهَّللٔ َسَّ َّ ًَ ُ ٌِ ٔ٤
َّ
ق َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اهَّللٔ َٓ َِ َ٘ ٠س ُ ُ ٨ِ ٛأَ ًِ َ ٥ُ ٠فٔي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪اْلِ َ ِر َق
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ َِ ٔ ٩

َکا َئ
وَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِح َس َث فٔي ذََ ٔ ٟ
َکی ث ُ ََّ ٥خش َٔي ًَ ِب ُس اهَّللٔ أَ ِ ٪یََ ُٜ
ک َط ِیئّا  ٥َِ ٟیََ ٩ِ ُٜش ٌُِ ٤َُ ٠ط َٓت َ َر َ ٔ َ
تُ ِ َ
ق أَ ِر َس َُ ٠ط ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩أَبٔي َح ِ٤زَ َة
اْلِ َ ِر ٔ

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل نب دعس ،اؿ ےکفادل ،اؿ ےکدادا ،لیقع نب اخدل ،انب اہشب ،رضحت اسمل نب دبعاہلل ےس رفاتی
ےہہکدبعاہللنبرمعاینپزنیمرکاہیرپدایرکےتےھتوتاؿوکہیاالطع یلہکرضحتراعفنبدخجیزنیموکارجترپدےنیےسعنم
رفامےتںیہانچہچندبعاہللنبرمعےناؿےسالماقترفامیئافراؿےساہکہکفہوکؿیسدحثیےہہکسجوکمتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےسرفاتی رکےتوہزنیموکارجترپدےنی ےکہلسلسںیم۔ وترضحتراعفنبدخجیےن اہکہکدبعاہللنبرمع ےن
رفامای ںیم ےن اےنپ اچچؤں ےس ہک  افر فہ دفونں زغفہ دبر ںیم رشکی رہ ےکچ ںیہ فہ ایبؿ افر لقن رکےت ےھت دحثی اےنپ رھگ فاگوں
ےک اسےنم ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زنیم وک رکاہی رپ دےنی ےس عنم رفامای۔ انچہچن دبعاہلل نب رمع ہی ابت نس رک
رفامےنےگل ںیم ایھچرطحےسفافق وہںہکدفر وبنی یلص اہللہیلعفآہلفملس ںیم زنیمرکاہیافرارجت رپدی اجایرکیت یھت رھپ
دبعاہللنبرمعڈرےاسابتےسافراوہنںےنرفامایہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسہلسلسںیم ورفامایےہںیماس
ےسفافقںیہنوہںاسفہجےسزنیموکرکاہیافرارجترپدانیوھچڑدای۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیلنبدعس،اؿےکفادل،اؿےکدادا،لیقعنباخدل،انباہشب،رضحتاسملنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 234

راوی  :تزج٤ہ حسیث ساب٣ ٙیں گزر ذکا۔

ا٪
رش بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢بَ َ٨َ َِ ٠ا أَ ََّ ٪رآ ٔ ٍَ بِ ََ ٩خسٔی ٕخ ل َ َ
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩خأ ٔ ٟس بِ َٔ ٩خل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
َّ
َّ
ق َر َوا ُظ ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ٩
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
یُ َح ِّس ُث أَ َِّ ٤َّ ًَ ٪یطٔ َولَاَ٧ا یَزًُِ َُ ٥طض ٔ َسا بَ ِس ّرا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ َِ ٔ ٩
َک ًَ َِّ ٤یطٔ
َسٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِیبٕ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

رتہمجدحثیاسقبںیمزگراکچ۔

رافی  :رتہمجدحثیاسقبںیمزگراکچ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤س بِ٣ ٩یرہً ،ث٤ا ٪ب ٩سٌیس ،طٌیب ،حرضت زہزی

ا ٪ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َش ُ٘و ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِیبٕ َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی ل َ َ
ق ب ٔ َّ
اَ ٪رآ ٔ ٍُ بِ َُ ٩خسٔی ٕخ یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٔکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
اٟذ َص ٔب َوا َِ ٟورٔ ٔ ٚبَأ ِ ْض َول َ َ
َِ ٟی َص ب ٔ ِ
است ِ َ
َِک ٔی ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث
ک َوا َٓ َ٘ ُط ًَل َي إ ٔ ِر َسأٟطٔ ًَ ِب ُس ال َ ٔ
َ َ ٧هي ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
ادمحنبدمحمنبریغمہ،امثعؿنبدیعس،بیعش،رضحتزرہیےسرفاتیےہہکاؿوکرضحتراعفنبدخجیےسہیرفاتیپ یچنہک
سجوکاوہنںےناےنپاچچؤںےسلقنایافر اؿیہاک وقؽ ےہہکفہدفونںاچچاؿےک دبریےھت۔اؿدفونں ےنرفامایہکروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنزنیموکارجترپدےنیےسعنمرفامای۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبریغمہ،امثعؿنبدیعس،بیعش،رضحتزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 236

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜین ،اب ٩وہب ،ابو خزی٤ة ًبساهَّلل ب ٩طیٕ ،حرضت ًبسالَکی ٥ب ٩حارث

ط ٕ
یٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ َٔ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي أَبُو ُخزَیِ ََ ٤ة ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُٔ َ ٩
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
َّ
َّ
ق
َِک ٔی ٥بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
ال َ ٔ
اب أَ ََّ ٪رآ ٔ ٍَ بِ ََ ٩خسٔی ٕخ َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٔ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
و ٪اْلِ َ ِر َق َٗا َ ٢بٔظَ ِی ٕئ َّٔ ٩ِ ٣
اٟل ٌَاَ ٣ُ ٔ ٦ش ًَّّم َوش ُِظتَرَ ُن أَ َّ٨َ َٟ ٪ا َ٣ا
َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
اب ٓ َُشئ ٔ ََ ١رآ ٔ ٍْ َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َک َ
ک َِ ٛی َ
ٕ ل َاُ ٧وا یُ ِ ُ
ٕ ًََِ ٠یطٔ ٓ ٔیطٔ
تُ ِ٨ب ٔ ُ َ٣اذ ٔ َیاُ َ ٧
ات اْلِ َ ِر ٔ
ق َوأَٗ َِبا ُ ٢ا َِ ٟح َساو ٔ َٔ ٢ر َوا ُظ َ٧آ ٔ ٍْ ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َوا ِخ ُتَ ٔ ٠

احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،اوب زخبئمة دبعاہلل نب رطفی ،رضحت دبعارکلمی نب احرث ےس رفاتی ےہ ہک رضحت راعف نب

دخجی رفامےت ےھتہکروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن زنیم وک ارجت رپدےنی ےس عنم رفامای رضحت انباہشب رفامےتےھت
ہکیسکےنرضحتراعفنبدخجیےسدرایتفایہکاسےکدعبسکرطہقیےسگوگزنیمیکارجتدایرکےتےھت؟وتاوہنںےن
رفامای ہک رقمرہ ہلغ ےک اسھت افر ہن رقمر رکےت ےھت  و ےتہک ےھت ہاےہ فہ رہنفں رپ وہ ای اس ںیم انایلں  و آیت ںیہ اس ںیم ےس اانپ
ہصحںیلےگ۔
رافی  :احرثنبنیکسم،انبفبہ،اوبزخبئمةدبعاہللنبرطفی،رضحتدبعارکلمینباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 237

٣وسي بً٘ ٩بہ سے روای ےہ ٛہ حرضت ٧آٍ
راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩بزیٍٓ ،ـی ،١حرضت ٰ

وسي بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي َ٧آ ٔ ٍْ أَ ََّ ٪رآ ٔ ٍَ بِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩بَزٔی ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُٓ َـ ِی َْٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َخسٔی ٕخ أَ ِخب َ َر ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ٤ُ ًُ ٪و ََ ٣تطُ َجاؤُا إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ر َج ٌُوا َٓأ َ ِخبَرُوا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ
َّ
َّ
َک َیضا ًَل َي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ٢
َکا ٔ
اَ ٪ػاح َٔب َ٣زِ َر ًَ ٕة یُ ِ ٔ
ئ ا ِ٤َ ٟزَارٔ َٔ َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اهَّللٔ َٗ ِس ًَ٨َ ٤ِ ٔ ٠ا أَُ َّ ٧ط ل َ َ
َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ َِ ٔ ٩
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي أَ َُّ َٟ ٪ط َ٣ا ًَل َي اَّ ٟزبٔی ٍٔ َّ
اٟشائي َّأ ٟذی یَ َت َٔ َّحزُ ُٔ ٨ِ ٣ط ا ِ٤َ ٟا ُئ َوكَائ ٔ َٔ ْة ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟتب ِ ٔن َ ا أَ ِزرٔی َ ٥ِ ٛه ٔ َي

َر َوا ُظ ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٔ ٍٕ َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ًَ ٢ب ٌِ ٔف ًُ ُ٤و َ٣تٔطٔ

دمحم نب دبعاہلل نب زبعی ،لیضف ،رضحت ومٰیس نب ہبقع ےس رفاتی ےہہک رضحت انعف رفامےت ےھتہک رضحت راعف نب دخجی ےن
لقن رفامای ہک رضحت دبعاہلل نب رمع ےس اےنپ اچچؤں یک رفاتی ایبؿ یک فہ رضحات (ینعی اؿ ےک اچچ) رضحت روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسیکدختمںیم احرضوہےئےھتافراوہنں ےن(ینعیاچچؤںےن)لقنایہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
عنمرفامایےہرکاہیرپدےنیےسوتیھکںوکرضحتدبعاہللنبرمعےنرفامایمہگوگوخبفافقںیہہکرکاہیافرارجترپدایرکےت
ےھت یتیھک وک ینعی یتیھک فاےل دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم تیھک وک رکاہی رپ دای رکےت ےھت اس رشط رپ ہک تیھک فاےل اک ہصح
اسیتیھکںیموہاگ وہکرہنفںےکانکرےرپفاعقےہافراسرہنےساسزنیموکاپیناتچنہپےہافروھتڑیاھگسےکوعضرکاہیدای
رکےتےھتہنولعمؾاسیکدقمارہکسکدقراھگسےتیلےھت(ینعیاھگسیکدقماراکملعںیہنےہ)۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزبعی،لیضف،رضحتومٰیسنبہبقعےسرفاتیےہہکرضحتانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥یزیس ،حرضت ابً ٩و ،٪حرضت ٧آٍ

ِ
َکا َئ
أَ ِخب َ َرن ٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٔ ٍٕ ل َ َ
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َیأ ُخ ُذ ٔ َ
ق ٓ ََب َُ َِ ٠ط ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َط ِی ْئ َٓأ َ َخ َذ ب ٔ َیسٔی ٓ َََ ٤شي إلٔ َي َرآ ٍٕٔ َوأََ٧ا َُ ٌَ ٣ط َٓ َح َّسثَ ُط َرآ ٔ ٍْ ًَ َِ ٩ب ٌِ ٔف ًُ ُ٤و َ٣تٔطٔ أَ َّ٪
اْلِ َ ِر ٔ
َّ
َّ
ق َٓت َ َر َ ًَ ِب ُس اهَّللٔ َب ٌِ ُس
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ َِ ٔ ٩
دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ ،زیدی ،رضحت انب وعؿ ،رضحت انعف ےس لقن رفامےت ںیہ رضحت انب رمع زنیم اک رکاہی فوصؽ رفامای
رکےت ےھت۔ انچہچن اس ہلسلس ںیم رضحت دبعاہلل نب رمع ےن رضحت راعف نب دخجی یک ھچک ابت ینس۔ رضحت انعف رفامےت ںیہہک
دبعاہلل نب رمع ےن ریما اہھت ڑکپا افر فہ رضحت راعف نب دخجی ےک اپس ےلچ (ہلئسم یک قیقحت رکےن ےک فاےطس) ںیم یھب اسھت اھت
انچہچن رضحت راعف نب دخجی ےن اےنپ اچچ ےک انؾ ےس دحثی رشفی ایبؿ یک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زنیم اک
رکاہیافراسیکارجتےنیلیکاممتعنرفامیئیھتانچہچناسدؿےسرضحتدبعاہللنبرمعےنرکاہیانیلوھچڑدای۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،زیدی،رضحتانبوعؿ،رضحتانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙاْلِ َ ِز َر َُٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط ل َ َ
ق َحًَّي َح َّسثَ ُط َرآ ٔ ٍْ ًَ َِ ٩ب ٌِ ٔف ًُ ُ٤و َ٣تٔطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ َِٔ ٩
َیأ ِ ُخ ُذ َٔ
ق
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
َکا َئ اْلِ َ ِر ٔ
َک ًُ ُ٤و ََ ٣تطُ
َٓت َ َر ََ ٛضا َب ٌِ ُس َر َوا ُظ أَ ُّی ُ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ َِ ٩رآ ٍٕٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔

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

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 240

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩بزیٍ ،یزیس ب ٩زریٍ ،ایوب ،حرضت ٧آٍ

َکی
ا ٪یُ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩بَزٔی ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّیو ُب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ل َ َ
آخ خ ََٔل َٓ ٔة ٌَُ ٣او ٔ َی َة أَ ََّ ٪رآ ٔ ٍَ بِ ََ ٩خسٔی ٕخ یُ ِدبٔرُ ٓ َٔیضا ب ٔ َِ ٨ه ٔي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َتا ُظ
َ٣زَارٔ ًَ ُط َحًَّي بَ َُ َِ ٠ط فٔي ٔ ٔ
َّ
َّ
ا ٪إٔذَا
َکا ٔ
ئ ا ِ٤َ ٟزَارٔ َٔ َٓت َ َر ََ ٛضا ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َب ٌِ ُس َٓک َ َ
َوأََ٧ا َُ ٌَ ٣ط ٓ ََشأ َ َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢ل َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠یَ َِ ٨هي ًَ َِ ٔ ٩
ُسئ ٔ ََ ٨ِ ًَ ١ضا َٗا ََ ٢ز ًَ ََ ٥رآ ٔ ٍُ بِ َُ ٩خسٔی ٕخ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ َِ ٨ضا َوا َٓ َ٘ ُط ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َو َٛثٔیرُ بِ ُ٩
َ َِف َٗ ٕس َو ُج َویِز ٔ َی ُة بِ ُ ٩أَ ِس َ٤ا َئ
دمحم نب دبعاہلل نب زبعی ،زیدی نب زرعی ،اویب ،رضحت انعف ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع زنیم اک رکاہی فوصؽ ای رکےت ےھت۔
انچہچن انب رمع وک اعمفہی یک اریخ الختف ںیم االطع  یل ہک رضحت راعف نب دخجی اس رکاہیفوصؽ رکےن ےک ہلسلس ںیم اممتعن یک
دحثی لقن رفامےت ںیہ رھپ انب رمع اؿ ےک اہیں رشتفی الےئ افر اس فتق اؿ ےک اسھت اھت۔ رضحت انب رمع ےن اؿ ےس
درایتف رفامای اوہنں ےن اہک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ےہ زنیم وک ارجت رپ دےنی ےس رھپ اس ےک دعب
رضحت انبرمعےنرکاہیفوصؽرکانوھچڑدایافررضحتانبرمعےس وصخشہلئسمدرایتف رک اوتفہرفامےتےھتہکرضحتراعف
نبدخجیرفامےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوتیھکںاکرکاہیےنیلےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزبعی،زیدینبزرعی،اویب،رضحتانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ً :بساٟزح٤ا ٪بً ٩بساهَّلل بً ٩بساٟح ٥ٜب ٩اًین،طٌیب بٟ ٩یثٟ ،یثٛ ،ثیر بَ ٩فٗس ،حرضت ٧آٍ ،حرضت
ًبساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ٔ ٩أَ ًِی َ َن َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ َُّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ ًَ ِ ٩أَب ٔیطٔ ًَ َِٛ ٩ثٔیر ٔبِ َِٔ َ ٩ف َٗ ٕس
َکی ا ِ٤َ ٟزَارٔ ََ َٓ ُح ِّس َث أَ ََّ ٪رآ ٔ ٍَ بِ ََ ٩خسٔی ٕخ َیأِثُزُ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٪یُ ِ ٔ
ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ل َ َ
ََخ َد إ َِٔ ٟیطٔ ًَل َي ا َِ ٟب ََل ٔن َوأََ٧ا َُ ٌَ ٣ط ٓ ََشأ َ َُ ٟط َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ َِ َ ٧ ٥هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَُ َّ ٧ط َ َ ٧هي ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
ک َٗا ََ٧ ٢آ ٔ ٍْ ٓ َ َ

َکائ َ َضا
َکا ٔ
ئ ا ِ٤َ ٟزَارٔ َٔ َٓت َ َر َ ًَ ِب ُس اهَّللٔ ٔ َ
ًَ َِ ٔ ٩

دبعارلنمحنبدبعاہللنبدبعامکحلنبانیع،بیعشنبثیل،ثیل،ریثکنبرفدق ،رضحتانعف،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتی
رکےتںیہہکفہتیھکیکزنیموکرکاہیافرارجترپدایرکےتےھترضحتدبعاہللنبرمعےکاسےنمرضحتراعفنبدخجیاککذرکہ
وہاہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناساکؾےسعنمرفامایےہرضحتانعفایبؿرفامےتںیہہکرضحتانبرمعاؿیکاجبن
ےلچاقمؾالبطںیمافرںیماؿےکرمہاہاھتوترضحتراعفنبدخجیےسرضحتانبرمعےندرایتفایوتاوہنںےنرفامایہکروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنوتیھکںوکارجترپدےنیےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :دبعارل ،نؿنبدبعاہللنبدبعامکحلنبانیع،بیعشنبثیل،ثیل،ریثکنبرفدق،رضحتانعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ب ٩حارثً ،بیساهَّلل ب٤ً ٩ز ،حرضت ٧آٍ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَ ِخبَرَ
ِ
َّ ١أ ٟذی أَ ِخب َ َر ُظ َحًَّي أَتَي َرآ ٔ ٌّا
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
ق َحسٔی ّثا َٓاَ ِ ٧ل َُ ٌَ ٣َ ُ ِ٘ ٠ط أََ٧ا َواَّ ٟز ُج ُ
ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪رآ ٔ ٍَ بِ ََ ٩خسٔی ٕخ َیأثُزُ فٔي ٔ َ
َ
َّ
َّ
ق
َکا ٔ
َکا َئ اْلِ َ ِر ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
ق َٓت َ َر َ ًَ ِب ُس اهَّللٔ ٔ َ
َٓأ ِخب َ َر ُظ َرآ ٔ ٍْ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ َِ ٔ ٩
اامسلیعنبدوعسد،اخدلنباحرث،دیبعاہللنبرمع،رضحتانعفےسرفاتیےہہکاکیصخشےنرضحتانبرمعوکاالطعدیہک
رضحت راعف نب دخجی اکی رفاتی ایبؿ رفامےت ںیہ زنیم ےک رکاہی رپ دےنی ےس قلعتم۔ رضحت انعف رفامےت ںیہ ہک ںیم افر فہ
صخش دفونں رضحت دبعاہلل نب رمع ےک اسھت رضحت راعف نب دخجی ےک اپس اجےن ےک ےیل رفاہن وہےئ رضحت راعف نب دخجی
ےنرضحتدبعاہللنبرمعوکہیاالطعہک یئہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن عنمرفامایاھتزنیموکارجترپدےنیےسانچہچن
اسرفزےسرضحتدبعاہللنبرمعےنزنیموکارجترپدانیوھچڑدای۔

رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدلنباحرث،دیبعاہللنبرمع،رضحتانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 243

راوی  :تزج٤ہ حشب ساب ٙےہ۔

رق ُئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُج َویِزٔیَ ُة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ ََّ ٪رآ ٔ ٍَ بِ ََ ٩خسٔی ٕخ َح َّس َث
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩یزٔی َس ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َّ
َّ
ئ ا ِ٤َ ٟزَارٔ َٔ
َکا ٔ
ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ َِ ٔ ٩

رتہمجبسحاسقبےہ۔
رافی  :رتہمجبسحاسقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی  :ہظا ٦ب٤ً ٩ار ،یحٌي ب ٩ح٤زہ ،اوزاعي ،حٔؽ بُ ٩یاث ،حرضت ٧آٍ

أَ ِخب َ َرَ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َحٔ ُِؽ بِ ُ٨َ ٔ ً ٩ا َٕ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٍٕٔ أَُ َّ ٧ط

ک َو َٗا ََ َ ٧ ٢هي
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز یُ ِ ٔ
َخ ُد َٔ ٨ِ ٣ضا ٓ ََب َُ َِ ٠ط أَ ََّ ٪رآ ٔ ٍَ بِ ََ ٩خسٔی ٕخ َیزِ ُجزُ ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
َح َّسثَ ُط َٗا َ ٢ل َ َ
َکی أَ ِر َؿ ُط ب ٔ َب ٌِ ٔف َ٣ا یَ ِ ُ
َُکی اْلِ َ ِر َق َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ن ٌِز ٔ َٖ َرآ ٔ ٌّا ث ُ ََّ ٥و َج َس فٔي َن ِٔ ٔشطٔ ٓ ََو َؿ ٍَ یَ َس ُظ
ک َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ٔ ِ ٧
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
َّ
َّ
َّ
ق َٓ َ٘ا َ٢
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
ًَل َي َٔ ٜٔ ٨ِ ٣يي َحًي ُزٓ ٌِٔ َ٨ا إلٔ َي َرآ ٍٕٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ًَ ِب ُس اهَّللٔ أَ َس َ ٌِ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ َِ ٔ ٩

َّ
َّ
َکوا اْلِ َ ِر َق بٔظَ ِی ٕئ
َرآ ٔ ٍْ َس ُ ٌِ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ  ٢اَ تُ ِ ُ

اشہؾنبامعر،ییحینبزمحہ،افزایع،صفحنبایغث،رضحتانعفےسرفاتیےہہکرضحتانبرمعاینپزنیموکاسہلغےکوعض
ارجترپدایرکےتےھتہک وہلغاسزنیمےسدیپاوہسپرضحتدبعاہللنبرمعوکہیاالطع یلرضحتراعفنبدخجیےسہکرکاہی
رپدےنیےسعنمرفامایےہافرفہایبؿرفامےتںیہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنزنیموکرکاہیرپدےنیےسعنمرفامایےہ۔

اسرپرضحترمعرفامےنےگلہکمہگوگزنیموکرکاہیرپالچےتےھتبجہکمہگوگرضحتراعفنبدخجیوکںیہناچہپےتنےھت
رھپبجھچکایخؽآایوتاوہنںےناانپاہھتریمےاکدنےھرپرھکدایانچہچنںیمےنرضحتراعفنبدخجیکتاؿوکاچنہپای۔رضحت
راعفےسدبعاہللنبرمعےندرایتفایہکایمتےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےسہیابتینسےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنزنیموکارجترپدےنیےسعنمرفامایےہ؟وترضحتراعفےنرفامایہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسہک ےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتگوگزنیموکیسکشءےکدبہلارجترپہندایرکف۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ییحینبزمحہ،افزایع،صفحنبایغث،رضحتانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 245

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ روای ٛے ٣لاب ٙےہ۔

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٦ح َّٕ ٤س َوَ٧آ ٍٕٔ أَ ِخب َ َرا ُظ ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟو َّص ٔ

َّ
َّ
ٕ ًَل َي ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ٩
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
ق َر َوا ُظ ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َوا ِخ ُتَ ٔ ٠
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ َِ ٔ ٩
زٔی َ٨ارٕ
رتہمجاسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 246

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب٣ ٩بار  ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪حرضت ً٤زو ب ٩زی٨ار

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
ک بَأ ِ ّسا َحًَّي َز ًَ ََ ٥رآ ٔ ٍُ بِ َُ ٩خسٔی ٕخ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟدابَ َزة ٔ
َش ُ٘و ُ٨َّ ُٛ ٢ا َ ُ ٧دابٔزُ َو َ ا َ َ ٧زی ب ٔ َذَ ٔ ٟ

دمحمنبدبعاہللنبابمرک،فعیک،ایفسؿ،رضحترمعفنبدانیرےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتانبرمعےسہک فہرفامےتےھتہک
مہگوگاخمربةرکےت ےھت افر مہاس ںیمیسک مسقیکوکیئربایئںیہنوسحمسرکےت ےھتاہیںکتہکرضحتراعفےن رفامایروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہوکاخمربہےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،فعیک،ایفسؿ،رضحترمعفنبدانیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 247

راوی ً :بساٟزح٤ا ٪ب ٩خاٟس ،حرضت ححاد

َّاد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َسَ ٤ِ ًَ ُ ٌِ ٔ٤زو بِ َ ٩زٔی َ٨ارٕ َش ُ٘و ُ ٢أَ ِط َض ُس ََ ٟش ُ ٌِ ٔ٤ابِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
ک بَأ ِ ّسا َحًَّي أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ َا ٦اْلِ َ َّو ٔ ٢ابِ َُ ٩خسٔی ٕخ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ
ًُ ََ ٤ز َوص َُو َش ِشأ َ ُ ٩ِ ًَ ٢ا ِٟدٔبِر ٔٓ ََی ُ٘و ُ٣َ ٢ا ُ٨َّ ٛا َ َ ٧زی ب ٔ َذَ ٔ ٟ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ا ِٟدٔبِر ٔ َوا َٓ َ٘ ُض َ٤ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس

دبعارلنمح نب اخدل ،رضحت اجحج ےس رفاتی ےہ ہک رضحت راعف نب دخجی رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ےس ہک  فہ
رفامےتےھتہکںیموگاہوہں نکیلںیم ےنرضحتانبرمع ےسہک ہکسجفتق اؿ ےس وکیئصخشاخمربہ ےسقلعتم ہلئسمدرایتف
رک ااھتوتفہرفامےتےھتہکریمیراےئںیموتاخمربہرکےنںیمیسکمسقیکوکیئربایئںیہنےہنکیلمہوکرشفعاسؽںیمہیاالطع یل
ہکرضحتراعفنبدخجیرفامےتےھتہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک ہکفہاخمربہرکےنےسعنمرفامےتےھت
ینعی زنیموکارجتافراٹبیئرپدےنیےسعنمرفامےتےھت۔
رافی  :دبعارل ،نؿنباخدل،رضحتاجحج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 248

راوی  :یحٌي ب ٩حبیب ب ٩رعبي ،ح٤از ب ٩زیس٤ً ،زو ب ٩زی٨ار

رعب ٔ ٕٓي ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َش ُ٘و ُ٨َّ ُٛ ٢ا َ ا َ َ ٧زی بٔا ِٟدٔبِر ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩حب ٔ ٔ
یب بِ َٔ َ ٩

اَ ًَ ٪ا ٦اْلِ َ َّو َٔٓ ٢زَ ًَ ََ ٥رآ ٔ ٍْ أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ُِ ٨ط َخا َُ َٔ ٟط ًَار َْٔ٘ َٓ ٦ا ََ ٩ِ ًَ ٢ح َّ٤از ٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
بَأ ِ ّسا َحًَّي ل َ َ
ًَ َِ ٩جابٔز ٕ
ییحی نب بیبح نب رعیب،  ،ند نب زدی ،رمعف نب دانیر رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ےس ہک  فہ رفامےت ےھت ہک ںیم وگاہ وہں
نکیل ںیم ےن رضحت انب رمع ےس ہک  ہک سج فتق اؿ ےس وکیئ صخش اخمربہ ےس قلعتم ہلئسم درایتف رک ا اھت وت فہ رفامےت ےھت ہک
ریمیراےئںیموتاخمربہرکےنںیمیسکمسقیکوکیئربایئںیہنےہنکیلمہوکرشفعاسؽںیمہیاالطع یلہکرضحتراعفنبدخجی
رفامےتےھتہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک ہکفہاخمربہرکےنےسعنمرفامےتےھتینعیزنیموکارجتافراٹبیئ
رپدےنیےسعنمرفامےتےھت۔
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب، ،ندنبزدی،رمعفنبدانیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 249

راوی  :رحمي ب ٩یو٧صً ،ار ،٦ح٤از ب ٩زیس٤ً ،زو ب ٩زی٨ار

رحم ٔ ُّي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَار َْٔٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ أَ َّ٪
َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ َ
َّ
َّ
ق َتابَ ٌَ ُط َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣ُ ٩شَّ ٥ٕ ٔ ٠
اٟلائٔف ُّٔي
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
أ ٨َّ ٟي َّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ َِ ٔ ٩

رحیم نب ویسن  ،اعرؾ،  ،ند نب زدی ،رمعف نب ےدانیر رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ےس ہک  فہ رفامےت ےھت ہک یبن یلص اہلل ہیلع

فملسےناخمربہےسعنمرفامایدمحمنب ملسسائےنیھبایسیکلثمرفاتیلقنیکےہ
رافی  :رحیمنبویسن،اعرؾ، ،ندنبزدی،رمعفنبدانیر
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 250

راوی ٣ :ح٤س بً ٩ا٣ز ،رسیخ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ش٤ً ،٥٠زو ب ٩زی٨ار ،جابز

رسیِ ْخ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣ُ ٩ش٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ َ ٧ ٢ضانٔي
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُ َ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟدابَ َزة ٔ َوا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َٔ ٠ة َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َ٨ةٔ َج َُ ٍَ ٤سٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ا َِ ٟحسٔی َثی ِ ٔن َٓ َ٘ا َ ٩ِ ًَ ٢ابِ ٔ٩
ًُ ََ ٤ز َو َجابٔز ٕ
دمحم نب اعرم ،رسجی ،دمحم نب  ملس ،رمعف نب دانیر ،اجرب رفامےت ںیہ ہک ےھجم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن اخمربہ احمہلق افر زماہنب ےس عنم
رفامایایفسؿنبہنییعےنانبرمعافراجربدفونںوکاکیرفاتیںیمااھٹکایےہ
رافی  :دمحمنباعرم،رسجی،دمحمنب ملس،رمعفنبدانیر،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 251

راوی ً :بساهَّلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟزح٤ا ،٪سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ ،حرضت ً٤زو ب ٩زی٨ار ،حرضت اب٤ً ٩ز اور حرضت جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو َجابٔز َٕ َ ٧هي
َّ َّ
َّ
َّ
اٟزب ُ ٍٔ
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
ق بٔاُّ ٟثُ٠ثٔ َو ُّ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِی ٍٔ اٟث َ٤ز ٔ َحًي یَ ِب ُس َو َػ ََلحُ ُط َوَ َ ٧هي ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟدابَ َزة ٔ ٔ َ
ٕ ًََِ ٠یطٔ ٓ ٔیطٔ
َر َوا ُظ أَبُو اَ ٨َّ ٟحا ٔش ِّي ًَ َلا ُئ بِ ُُ ٩ػ َض ِیبٕ َوا ِخ ُتَ ٔ ٠
دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح  ،ایفسؿ نب ہنییع ،رضحت رمعف نب دانیر ،رضحت انب رمع افر رضحت اجرب ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنولھپںوکاسفتقکترففتخرکےنےسعنمرفامایہکسجفتقکتہکفہاےنپدصقموکہن
چنہپاجںیئ(ینعیبجکت فہ کپہناجںیئ) افراھکےنےک اقلبہنوہاجںیئ افرآپےن (زنیموک)ارجت رپدےنی ےسعنمرفامایافر
رکاہیرپزنیموکدےنیےسعنمرفامایینعیزنیموکاہتیئایوچاھتیئرپدےنیےسعنمرفامای
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبدبعارل ،نؿ،ایفسؿنبہنییع،رضحترمعفنبدانیر،رضحتانبرمعافررضحتاجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 252

راوی  :ابوبَک ٣ح٤س ب ٩اس٤اًی ١كبرانيً ،بساٟزح٤ا ٪ب ٩یحٌي٣ ،بار ب ٩سٌیس ،یحٌي ب ٩ابي ٛثیر ،حرضت ابو ٧حاشي

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ َِکٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََّ ١
اٟلب َ َران ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بَ َِحٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ب َار ُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو اَ ٨َّ ٟحا ٔش ِّي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َرآ ٔ ٍُ بِ َُ ٩خسٔی ٕخ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

وَ ٣َ ٪حاٗ ٔ ََ ُ ٠ِ ُٗ ٥ِ ُٜ٠ن ٌَ َِ ٥یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َْ ُ ٧ا ٔجزُ َصا ًَل َي اٟزب ُ ٍٔ َو ًَل َي اْلِ َ ِو َسا َّٔ ٩ِ ٣ٔ ٚ
اٟظٌٔیر ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َٗا ََ ٔ ٟ ٢زآ ٔ ٍٕ أَتُ َْا ٔجزُ َ
ُّ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َتٔ ٌَُِ٠وا ِاز َر ًُوصَا أَ ِو أًَ ٔیرُو َصا أَ ِو ا ِٔ ٣شُٜو َصا َخا َُ َٔ ٟط اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ًَ ٢رآ ٍٕٔ ًَ ُِ ٩ه َضی ِر ٔبِ ٔ٩
َرآ ٍٕٔ

اوبرکب دمحم نب اامسلیع ربطاین ،دبعارلنمح نب ییحی ،ابمرک نب دیعس ،ییحی نب ایب ریثک ،رضحت اوب اجنیش ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس
رضحت راعف نب دخجی ےن دحثی لقن رفامیئ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے راعف مت گوگ وتیھکں وک
ارجترپدایرکےتوہ؟رضحتراعفنبدخجیےنرعضای اہںایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسمہگوگوتیھکںوکوچاھتیئرپ
دےتیںیہاییسکےسفقس(فزؿاکانؾےہ) وےلایلرکےتںیہاسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتگوگاک ااکؾہنرکفہکلب
وخدیہیتیھکایرکفاییسکوکزنیمامےگنوہےئرپینعیاعرتیرپدےدایرکفارگمتاک اہنرکفوتاینپزنیموکریغبیتیھکےکاسرطحرھک
گو(نکیلالقتسم)اک اہنوہہکمتاینپزنیموکایسرطہقیےسریغبیتیھکرکےیہ(اکیبر)ڈاؽدف۔
رافی  :اوبرکبدمحمنباامسلیعربطاین،دبعارل ،نؿنبییحی،ابمرکنبدیعس،ییحینبایبریثک،رضحتاوباجنیش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 253

راوی  :ہظا ٦ب٤ً ٩ار ،یحٌي ب ٩ح٤زہ ،اوزاعي ،ابو ٧حاشي ،حرضت رآٍ ب ٩خسیخ

أَ ِخب َ َرَ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي ًَ ِ ٩أَبٔي اَ ٨َّ ٟحا ٔش ِّي ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٕ َٗا َ ٢أَ َتاَ٧ا ُه َضیِرُ بِ ُ٩
ا٨َ َٟ ٪ا َرآ ٔ ّ٘ا ُٗ َِ ُ ٠و َ٣ا ذَا َ َٗا َ ٢أَ ِ٣زُ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
َرآ ٍٕٔ َٓ َ٘ا ََ َ ٧ ٢ضان ٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَ ِ٣ز ٕل َ َ
و ٪فٔي ََ ٣حاَْٗٔ ُ ٧ ُ ٠ِ ُٗ ٥ِ ُٜٔ٠ا ٔجزُ َصا ًَل َي اٟزب ُ ٍٔ َواْلِ َ ِو َسا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٚاَّ ٟت ِ٤ز ٔأَ ِو َّ
اٟظٌٔیر ٔ َٗا َ٢
ٕ َت ِؼ ََ ٌُ ٨
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َح ٌَّ ٙسأ َ َٟىٔي َِ ٛی َ
ُّ
ٓ َََل َتٔ ٌَِ ُ٠وا ِاز َرًُوصَا أَ ِو أَ ِز ٔرًُو َصا أَ ِو ا ِٔ ٣شُٜوصَا َر َوا ُظ ب ُ َٜیِرُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ ِ ٩أ ُ َس ِی ٔس بِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٕ َٓ َح ٌَ َ ١اِّ ٟز َوا َی َة ْٔلَِٔي
َرآ ٍٕٔ

اشہؾ نب امعر ،ییحی نب زمحہ ،افزایع ،اوب اجنیش ،رضحت راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک امہرے اہیں اکی رفز رضحت ریہظ نب
راعفرشتفیالےئافرفہ ایبؿرفامےنےگلہکمہگووگںوکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناکیعفن شخباکؾرکےنےس عنم
رفامایےہاسرپمہگووگںےندرایتفای ہکایابتےہ؟ینعیسکزیچےسروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایےہ؟فہ
 وابںیم ےنہکےگلروسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن مکحرفامایافرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس اک رفامؿابمرک ربقحےہ رہب
احؽ ھجم ےس ہیدرایتف ایہک متگوگ اےنپ وتیھکں ےک اعمہلم ںیمسک رطہقی ےس ای رکےت وہ؟ رضحت ریہظ نب راعف رفامےتںیہ
ہکںیمےنرعضایوچاھتیئہصحرپدےدےتیںیہافریھبکدنچفقسوجھکرفںافر ورپیھبارجترقمررکےکاعمہلمرکےتںیہ۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتگوگاسرطہقیےسہنایرکفہکدفرسےوکدےدفایاخیلرھکوھچڑف۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ییحینبزمحہ،افزایع،اوباجنیش،رضحتراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 254

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥حباً ،٪بساهَّلل ب٣ ٩بار ٟ ،یث ،بٜیر بً ٩بساهَّلل ب ٩اطخ ،حرضت اسیس ب ٩رآٍ ب ٩خسیخ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحبَّا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ َِِ ٟ ٩ی ٕث َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ب ُ َٜیِرُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ
بِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ ِ ٩أ ُ َس ِی ٔس بِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ أَ َّ ٪أَ َخا َرآ ٍٕٔ َٗا َِ َ٘ ٔ ٟ ٢و ٔ٣طٔ َٗ ِس َ َ ٧هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟی ِو َ٩ِ ًَ ٦
اَ ٪لَ ٥ِ ُٜرآ ٔ ّ٘ا َوأَ ِ٣زُ ُظ كَا ًَ ْة َو َخی ِ ْر َ َ ٧هي ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ِ٘ ٔ١
َط ِی ٕئ ل َ َ

دمحم نب احمت ،ةحؿ ،دبعاہلل نب ابمرک ،ثیل ،ریکب نب دبعاہلل نب اجش ،رضحت ادیس نب راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
راعفےکاھبیئےناینپربادریےساہک ہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیزیچےسعنمرفامایہکفہزیچمتگووگںےکعفنیک
ےہافرروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکمکحافررفامربنداریرتہبےہامتؾافدئفںےسافرسجزیچےسعنمرفامایفہذقلےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،ةحؿ،دبعاہللنبابمرک،ثیل،ریکبنبدبعاہللنباجش،رضحتادیسنبراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 255

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی،٪طٌیب بٟ ٩یثٟ ،یث،جٌرف ب ٩ربیٌہ ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ہز٣ز

اِ ٠ٟیثٔ ًَ َِّ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ َُّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
یٌ َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩صُ ِز ُ٣زَ
رف بِ َٔ ٩رب ٔ َ
َک أَُ َّ ٧ض ٌُِ ٨َ ٣َ ٥وا ا َِ ٤ُ ٟحا َٗ ََ ٠ة َوه ٔ َي أَ ِر ْق تُزِ َر َُ ًَل َي َب ٌِ ٔف َ٣ا ٓ َٔیضا
َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أ ُ َس ِی َس بِ ََ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ اْلِ َ ِن َؼار َّٔی یَ ِذ ُ ُ
َر َوا ُظ ً َٔیسي بِ َُ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ
رعیب نب امیلسؿ،بیعش نب ثیل ،ثیل،رفعج نب رہعیب ،رضحت دبعارلنمح نب رہزم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت ادیس نب
راعف نب دخجی ااصنری ےس ہک  فہ لقن رفامےت ےھت ہک اؿ گووگں وک احمہلق ےس اممتعن وہیئ افر احمہلق اس وک ےتہک ںیہ ہک زنیم ںیم
یتیھکرکےنےکےیلیتیھکرپد ںافراسیکدیپافارںیمےساکیہصحزنیمےکوعضرقمررکںیل۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،بیعشنبثیل،ثیل،رفعجنبرہعیب،رضحتدبعارلنمحنبرہزم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
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ًیسي ب ٩سہ ١ب ٩رآٍ ب ٩خسیخ
راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥حباً ،٪بساهَّلل ،سٌیس ب ٩یزیس ابوطحاَ ،حرضت ٰ

یس أَبٔي ُط َحا َٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ً َٔیسي بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َحبَّا َُٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
َس ِض ٔ ١بِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا َ ٢إنِّٔي ََ ٟیت ْٔی ٥فٔي َح ِحز ٔ َج ِّسی َرآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َوبَ ََ ُ ِِ ٠ر ُج َّل َو َح َح ِح ُ َُ ٌَ ٣ط َٓ َحا َئ أَِٔي ً َِٔ ٤زا ُ٪

َکیِ َ٨ا أَ ِر َؿ َ٨ا ُٓ ََلَ َ ٧ة بٔٔ٤ائًَ َ ِي ز ٔ ِر َص َٕ٘ َٓ ٥ا ََ ٢یا بُى َ َّي َز َِ ذَا َ َٓإ ٔ َّ ٪اهَّللَ ًَزَّ
بِ َُ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَبَ َتا ُظ إُٔ َّ ٧ط َٗ ِس أَ ِ َ
َّ
َّ
ق
َکا ٔ
ئ اْلِ َ ِر ٔ
َو َج ََّ ١س َی ِح ٌَ ُ
َ ١ل ٥ِ ُٜرٔزِ ّٗا َُی ِ َر ُظ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسِ َٗ ٥َ ٠س َ َ ٧هي ًَ َِ ٔ ٩
دمحمنباحمت،ةحؿ،دبعاہلل،دیعسنبزیدیاوباجشع،رضحتٰیسیعنبلہسنبراعفنبدخجیےسرفاتیےہہکںیممیتیاھتافر ںیم
اےنپ دادا رضحت راعف نب دخجی یک وگد ںیم رپفرش اپ ا اھت سج فتق ںیم  واؿ وہا افر اؿ ےک اسھت جح ای وت ریما اھبیئ رمعاؿ نب
لہسنبراعفآایافرےنہکاگلہکاےابپ(ینعیداداےساہک)ہکمہےنالفںزنیمدفوسدرمہےکوعضارجترپدیےہاوہنںےن
اہک اٹیب مت اس اعمہلم وک وھچڑ دف۔ دخافدن دقفس مت وک دفرسے راہتس ےس رزؼ اطع رفامےئ اگ۔ اس ےیل ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنزنیموکارجترپدےنیےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،ةحؿ،دبعاہلل،دیعسنبزیدیاوباجشع،رضحتٰیسیعنبلہسنبراعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
زنیموکاہتیئایوچاھتیئدیپافاررپرکاہیرپدےنیےسقلعتمفلتخمااحدثی
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راوی  :حشین ب٣ ٩ح٤س ،اس٤اًی ١ب ٩ابزاہیً ،٥بساٟزح٤ا ٪ب ٩اسح ،ٙابو ًبیسہ ب٣ ٩ح٤س ،وٟیس ب ٩ابي وٟیس،

 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔي ًُب َ ِی َس َة بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
رف اهَّللُ َ ٔ ٟزآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ أََ٧ا َواهَّللٔ أَ ًِ َ٥ُ ٠
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢زیِ ُس بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕ َش ِِ ٔ ُ
َُ ٣ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟؤٟی ٔس ًَ ِِ ُ ٩
اَ ٪ص َذا َطأََِ َٓ ٥ِ ُُٜ٧ل تُ ُِ
َکوا ا ِ٤َ ٟزَارٔ ََ
بٔا َِ ٟحسٔیثٔ ُٔ ٨ِ ٣ط إٔ٤َ َّ ٧ا لَاَ٧ا َر ُج َ٠ی ِ ٔن ا ِٗت َ َت ََل َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِ ٪ل َ َ
ق
َکوا ا ِ٤َ ٟزَارٔ ََ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٔ ٛ ٩ٔ ٤تابَ ُة ُ٣زَ َار ًَ ٕة ًَل َي أَ َّ ٪ا َِ ٟب ِذ َر َواَ َ٘ َٔ ٨َّ ٟة ًَل َي َػاح ٔٔب اْلِ َ ِر ٔ
ٓ ََشِ َٗ ٍَ ٔ٤و َٟطُ َ ا تُ ِ ُ

اب َٛت ََب ُط ُٓ ََل ُ ٪بِ ََُ ُٓ ٩ل ٔ ٪بِ ََٔ ُٓ ٩ل ٕ ٪فٔي ٔػ َّح ٕة ُٔ ٨ِ ٣ط َو َج َوازٔ أَ ِ٣ز ََٕ ُٔ ٔ ٟل ٔ ٪بِ ٔ٩
َو٤ُِ ٠ٟٔزَارٔ َٔ ُرب ُ ٍُ َ٣ا یُ ِ ٔ
َخ ُد اهَّللُ ًَزَّ َو َج ََّ ٨ِ ٣ٔ ١ضا َص َذا َ ٔ ٛت ْ
ک َّأًٟي ب ٔ َِ ٤و ٔؿ ٍٔ ََ ٛذا فٔي َ٣سٔی َٔ ٨ة ََ ٛذا ُ٣زَ َار ًَ ّة َوه ٔ َي اْلِ َ ِر ُق ا ًَّٟٔي ُت ٌِ َز ُٖ بَٔ َٜذا َو َت ِح ََ ٌُ ٤ضا
ک َزٓ ٌَِ َ إلٔ َ َّي َجٔ٤ی ٍَ أَ ِر ٔؿ َ
ُٓ ََل ٕ ٪إَٔ َّ ٧
اٟثانٔي َو َّ
یَ َٛ ٙذا َو َّ
ک
رسظ َٟٔز ٔ ُ
ک ا ُِ ٟح ُسوز ٔبٔأ َ ِ ٔ
اٟثاُ ٔ ٟث َواَّ ٟزاب ٔ ٍُ َزٓ ٌَِ َ إلٔ َ َّي َجٔ٤ی ٍَ أَ ِر ٔؿ َ
حُ ُسو ْز أَ ِربَ ٌَ ْة یُ ٔح ُیم ب ٔ َضا ل ُ َِّ ٠ضا َوأَ َح ُس ت ٔ َِ ٠
یضا أَ ِر ّؿا بَ ِی َـا َئ
َص ٔذظ ٔ ا ِِ ٤َ ٟح ُسو َزة ٔ فٔي َص َذا ا ِل َٔ ٜت ٔ
َشب ٔ َضا َوأََ ِ ٧ضارٔ َصا َو َس َواٗ ٔ َ
اب ب ٔ ُح ُسوز ٔ َصا ا ِٔ ٤ُ ٟح َیل ٔة ب ٔ َضا َو َجٔ٤ی ٍٔ ُح ُ٘وٗ ٔ َضا َو ٔ ِ
آخ َصا ا ِن ٔش ََل ُر َط ِضز ٔ ََ ٛذا
َغ ٕ
ض َو َ ا َز ِر َٕ َس َّ ٨ة َتا َّّ ٣ة أَ َّوَ ُٟضا ُِ ٣ش َت َض ََّ ١ط ِضز ٔ ََ ٛذا َٔ ٩ِ ٣س َٔ ٨ة ََ ٛذا َو ٔ ُ
َٓارَُٔ ّة َ ا َط ِی َئ ٓ َٔیضا ِٔ َ ٩ِ ٣

وٖ َِ ٣و ٔؿ ٌُ َضا ٓ ٔیطٔ َص ٔذظ ٔ َّ
اٟش ََ ٨ة
اب ا ِِ ٤َ ٟو ُػ ُ
َٔ ٩ِ ٣س َٔ ٨ة ََ ٛذا ًَل َي أَ ِ ٪أَ ِز َر ََ َجٔ٤ی ٍَ َص ٔذظ ٔ اْلِ َ ِر ٔ
ق ا ِِ ٤َ ٟح ُسو َزة ٔ فٔي َص َذا ا ِل َٔ ٜت ٔ

آخ َصا ل ُ َّ٣َ ١ا أَ َر ِز ُت َوبَ َسا لٔي أَ ِ ٪أَ ِز َر ََ ٓ َٔیضا ٔ ٩ِ ٣ح ٔ َِ ٨ل ٕة َو َط ٌٔیر ٕ َو َس َ٤اس ََٔ ٥وأ ُ ِر ٕز َوأَٗ َِلا ٕ٪
ا َِ َّٗ َْ ٤ُ ٟت َة ٓ َٔیضا ٔ ٩ِ ٣أَ َّوَ ٔ ٟضا إلٔ َي ٔ ٔ
ض َو ََ٘ ٣اثٔي َو ََ ٣باك َ
ٔیذ َو َجزَرٕ َو َط َِ ٠ح َٕ ٥و ُٓ ِح َٕ ١و َب َؼ َٕ ١وثُوَ ٕ ٦وبُ ُ٘و َٕ ٢و َر َیاح ٔی َن َوَُی ِر ٔ
َورٔكَ ٕ
اب َوبَاٗ ٔ ََّل َوح ٔ َّٕ ٤ؽ َوُٟوبِ َیا َو ًَ َس ٕ

ت ٔط َت ّ
ک َٔ ٩ِ ٣جٔ٤ی ٍٔ ا ََِّ َِ ٟل ٔ
ک ب ٔ َیسٔی َوب ٔ َ ٩ِ ٤أَ َر ِز ُت
ک زُونٔي ًَل َي أَ ِ ٪أَ َت َولَّي ذََ ٔ ٟ
ائ َو َػ ِیّٔا بٔبُزُورٔ َ َوبَ ِذرٔ َ َو َجٔ٤ی ٌُطُ ًََِ ٠ی َ
ذََ ٔ ٟ
اب أَ ِر ٔؿطٔ
ٔ ٩ِ ٣أَ ًِ َوانٔي َوأ ُ َج َزائٔي َو َب َ ٔ
رقی َوأَ َز َوات ٔي َوإلٔ َي ز َٔرا ًَ ٔة ذََ ٔ ٟ
َک ُ
ک َوً ََٔ ٤ارتٔطٔ َوا ِ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟب ٔ َ٤ا ٓ ٔیطٔ ٤َ َ ٧ا ُؤ ُظ َو َِ ٣ؼ ََ ٠ح ُت ُط َو ٔ َ

رف َس َواٗٔیطٔ َوأََ ِ ٧ضارٔظ ٔ
َو َت َِ ٔ ٘٨ی ُة َح ٔظی ٔظ َضا َو َس ِق ٔي َ٣ا یُ ِح َتا ُد إلٔ َي َس ِ٘یٔطٔ ٔ٤َّ ٣ا ُز ٔر ََ َو َت ِشٔ٤یسٔ َ٣ا یُ ِح َتا ُد إلٔ َي َت ِشٔ٤یسٔظ ٔ َو َح ِ ٔ
ک
َوا ِجت ٔ َ٨ا ٔ
ک ًَل َي ذََ ٔ ٟ
اض ٔ٨ِ ٣طُ َو َت ِذرٔ َیتٔطٔ ب ٔ ََ٘ َٔ ٨تٔ َ
اسةٔ َ٣ا یُ َس ُ
ئ َ٣ا یُ ِح َتى َي ُٔ ٨ِ ٣ط َوا َِ ٔ ٟ٘یأ ٦ب ٔ َح َؼاز ٔ َ٣ا یُ ِح َؼ ُس ٔ٨ِ ٣طُ َو َج ٌِٔ ٤طٔ َوز ٔ َی َ
ک ل ُ ِّ٠طٔ فٔي َص ٔذظ ٔا َِّ ٤ُ ٟسة ٔ
َک َٔ ٩ِ ٣جٔ٤ی ٍٔ َ٣ا یُ ِ ٔ
َخ ُد اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
ک ًَل َي أَ ََّ ٟ ٪
ل ُ ِّ٠طٔ ُزونٔي َوأَ ًِ َٔ ٓ ١َ ٤یطٔ ل ُ ِّ٠طٔ ب ٔ َیسٔی َوأَ ًِ َوانٔي ُزوَ َ ٧

اٟزب ُ ٍُ
ک َوبَ ِذرٔ َ َو َن َٔ َ٘ات ٔ َ
َشب ٔ َ
َک ث َ ََلثَ ُة أَ ِربَأًطٔ ب ٔ َح ِّى أَ ِر ٔؿ َ
آخصَا ََٓ ٠
ا ِِ ٤َ ٟو ُػو َٓ ٔة فٔي َص َذا ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب ٔ ٩ِ ٣أَ َّوَ ٔ ٟضا إلٔ َي ٔ ٔ
ک َو ٔ ِ
ک َولٔي ُّ
ک َص ٔذظ ٔ ا ِِ ٤َ ٟح ُسو َزة ٔ فٔي
ک ب ٔ َیسٔی َوأَ ًِ َوانٔي َو َزٓ ٌَِ َ إلٔ َ َّي َجٔ٤ی ٍَ أَ ِر ٔؿ َ
ک بٔز ٔ َرا ًًَٔي َو ًَ َ٤لٔي َوٗ ٔ َیامٔي ًَل َي ذََ ٔ ٟ
ا َِ ٟبائي َٔ ٩ِ ٣جٔ٤ی ٍٔ ذََ ٔ ٟ

ک
ک یَ ِو ََ َٛ ٦ذا َٔ ٩ِ ٣ط ِضز ٔ ََ ٛذا َٔ ٩ِ ٣س َٔ ٨ة ََ ٛذا ٓ ََؼ َار َجٔ٤ی ٍُ ذََ ٔ ٟ
ک ل ُ َُّ ٠ط َٔ ٨ِ ٣
اب ب ٔ َحٔ٤ی ٍٔ حُ ُ٘وٗ ٔ َضا َو ََ ٣زآٔ٘ ٔ َضا َو َٗ َب ِـ ُ ذََ ٔ ٟ
َص َذا ا ِل َٔ ٜت ٔ
اٟش َ٨ةٔ
اب فٔي صَ ٔذظ ٔ َّ
ِک لٔي فٔي َط ِی ٕئ ُٔ ٨ِ ٣ط َو َ ا َز ًِ َوی َو َ ا كََ ٔ ٠ب َة إ ٔ َّ ا َص ٔذظ ٔ ا ِ٤ُ ٟزَ َار ًَ َة ا ِِ ٤َ ٟو ُػو َٓ َة فٔي َص َذا ا ِل َٔ ٜت ٔ
ک َ ا َٔ ٠٣
فٔي َیسٔی ََ ٟ
َخ َج َضا ٔ٩ِ ٣
َخ َجىٔي َب ٌِ َس ا ِن٘ ٔ َـائ َٔضا َٔ ٨ِ ٣ضا َوتُ ِ ٔ
َک أَ ِ ٪تُ ِ ٔ
ک َوإلٔ َي َی ٔس َ َوَ ٟ
ک ل ُ ُُّ ٠ط َِ ٣ز ُزو ْز إَِٔ ٟی َ
ا َِ ٤ُ ٟش َّ٤اة ٔ ٓ ٔیطٔ َٓإٔذَا ا ِن َ٘ َـ ِ ٓ ََذَ ٔ ٟ
اب نُ ِش َد َتی ِ ٔن
یَسٔی َویَ ٔس لَُ ٩ِ ٣َ ِّ١ػ َار ِت َُ ٟط ٓ َٔیضا یَ ْس بٔ َش َب ٔيي أَ َ َّ
ِق ُٓ ََل َْ ٪و ُٓ ََل َْ ٪و ُٛت َٔب َص َذا ا ِل َٔ ٜت ُ
نیسح نب دمحم ،اامسلیع نب اربامیہ ،دبعارلنمح نب ااحسؼ ،اوبدیبعہ نب دمحم،ف دی نب ایب ف دی ،رضحت رعفہ نب زریب ےس رفاتی ےہ
ہکرضحت زدینباثتبےنرفامایہکدخافدندقفسرضحتراعفنبدخجییکرفغمترفامےئںیماؿےسزایدہاسدحثیرشفی
ےسوخبیبفافقوہںالصفاہعقہیےہہکدفااخشصےنآسپںیماکیدفرسےےسڑلایئیکوتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامایارگمتگووگںیکیہیاحتلےہوتمتگوگوتیھکںوکرکاہیافرارجترپہندایرکف۔
رافی  :نیسحنبدمحم،اامسلیعنباربامیہ،دبعارل ،نؿنباقحس،اوبدیبعہنبدمحم،ف دینبایبف دی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿفلتخمابعراتاککذرکہ وہکیتیھکےکہلسلسںیموقنمؽںیہ
ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
اؿفلتخمابعراتاککذرکہ وہکیتیھکےکہلسلسںیموقنمؽںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 258

راوی ٤ً :زو ب ٩زرارہ ،اس٤اًی ،١حرضت ابً ٩و ٪سے روای ےہ ٛہ حرضت ٣ح٤س ب ٩سیری٩

٣َ ١ا ٔ٢
اَ ٣ُ ٪ح َّْ ٤س َش ُ٘و ُ ٢اْلِ َ ِر ُق ً ٔ ِ٨سٔی ِٔ ٣ث ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا َ ٢ل َ َ
ق َٗا َ٢
ق َو َ٣ا َ ٥َِ ٟش ِؼُ٠حِ فٔي َ٣ا ٔ ٢ا َِ ٤ُ ٟـ َاربَةٔ َ ٥َِ ٟش ِؼُ٠حِ فٔي اْلِ َ ِر ٔ
ا َِ ٤ُ ٟـ َاربَةٔ ٓ ََ٤ا َػُ٠حَ فٔي َ٣ا ٔ ٢ا َِ ٤ُ ٟـ َاربَةٔ َػُ٠حَ فٔي اْلِ َ ِر ٔ

و٪
ا  ٪اَ َی َزی بَأ ِ ّسا أَ َِ ٪ی ِس َٓ ٍَ أَ ِر َؿ ُط إلٔ َي اْلِ َلَّارٔ ًَل َي أَ َِ ٪ش ٌِ ََٔ ٓ ١َ ٤یضا ب ٔ َٔ ِٔ ٨شطٔ َو َو َٔ ٟسظ ٔ َوأَ ًِ َوأ٧طٔ َو َب َ ٔ
رقظ ٔ َو َ ا یُ َِ َٙٔ ٔ٨ط ِیئّا َو َتَ ُٜ
َول َ َ
ق
اُ َ٘ َٔ ٨َّ ٟة ل ُ َُّ ٠ضا َٔ ٩ِ ٣ر ِّب اْلِ َ ِر ٔ
رمعفنبزرارہ،اامسلیع،رضحتانبوعؿےسرفاتیےہہکرضحتدمحمنبریسنیرفامےتےھتہکزنیمیکاحتلایسیےہہکسج

رطہقی ےس اضمرتب اک امؽ وت  و ابت اضمرتب ےک امؽ ںیم درتس ےہ وت فہ زنیم ےک ہلسلس ںیم یھب اجزئ ےہ افر اضمرتب ےک
ہلسلس ںیم  و ابت درتس ںیہن وت فہ ابت زنیم ںیم یھب درتس ںیہن ےہ افر فہ رفامےت ےھت ہک ریمی راےئ ںیم یسک مسق یک ربایئ
ںیہن ےہ ہک ارگ وکیئ صخش اینپ امتؾ زنیم اکتش اکر ےک وحاےل رکے اس رشط ےک اسھت ہک فہ وخد افر اس ےک الہ ف ایعؽ افر
نیقلعتمتنحمرک ںےگنکیلرخہچاسےکذہمالزؾںیہنفہامتؾاکامتؾزنیمےکامکلاکےہ۔
رافی  :رمعفنبزرارہ،اامسلیع،رضحتانبوعؿےسرفاتیےہہکرضحتدمحمنبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
اؿفلتخمابعراتاککذرکہ وہکیتیھکےکہلسلسںیموقنمؽںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 259

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح٤ا٧ ،٪آٍ ،حرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ٧ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َٓ ٍَ إلٔ َي َی ُضوز ٔ َخ ِیب َ َر ِ َ ٧د ََ ١خ ِیب َ َر َوأَ ِر َؿ َضا ًَل َي أَ َِ ٪ش ٌِ َُ٠٤و َصا ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٣وأٟض ٔ َِ ٥وأَ ََّ ٔ ٟ ٪ز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َخ ُد َٔ ٨ِ ٣ضا
رط َ٣ا یَ ِ ُ
َط ِ َ
ہبیتق ،ثیل ،دمحم نب دبعارلنمح  ،انعف ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ ےک
ے
وہیدویںوکفاہںےکدرتخرپسدرک ئ
دیافراؿوکزنیمیھبدےدیہکمتتنحمرکفاےنپرخہچےسافر وھچکاسںیمےسدیپاوہ
آداھامہراےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،دمحمنبدبعارل ،نؿ،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
اؿفلتخمابعراتاککذرکہ وہکیتیھکےکہلسلسںیموقنمؽںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 260

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ َُّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبٔي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس

اَّ ٟز ِح ََ٧ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َٓ ٍَ إلٔ َي یَ ُضوز ٔ َخ ِیب َ َر ِ َ ٧د ََ ١خ ِیب َ َر َوأَ ِر َؿ َضا ًَل َي أَ َِ ٪ش ٌِ َُ٠٤وصَا
َ
رط ثَ ََ ٤زت َٔضا
بٔأ َِ ٣وأٟض ٔ َِ ٥وأَ ََّ ٔ ٟ ٪ز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِ َ
دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبع امکحل،بیعش نب ثیل ،دمحم نب دبعارلنمح ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع
ے
فآہلفملسےنربیخےکوہیدویںوکفاہںےکدرتخرپسدرک ئ
دیافراؿوکزنیمیھب دےدیہکمتتنحمرکفاےنپرخہچےسافر و
ھچکاسںیمےسدیپاوہآداھامہراےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
اؿفلتخمابعراتاککذرکہ وہکیتیھکےکہلسلسںیموقنمؽںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 261

راوی ً :بساٟزح٤ا ٪بً ٩بساهَّلل بً ٩بساٟح،٥ٜطٌیب بٟ ٩یثٟ ،یث٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح٤ا ،٪حرضت ٧آٍ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ َُّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َکی ًَل َي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي أَ ََّ ٔ ٟ ٪ز ِّب
ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ل َ َ
اَ ٪ش ُ٘و ُ ٢لَا ِ َ ٧ا ِ٤َ ٟزَارٔ َُ تُ ِ َ
ق َ٣ا ًَل َي َربٔی ٍٔ َّ
اٟشائي ٔ ٩ِ ٣اٟزَّ ِر َٔ َوكَائ ٔ َٔ ّة ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟتب ِ ٔن َ ا أَ ِزرٔی َ ٥ِ ٛص َُو
اْلِ َ ِر ٔ

دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعامکحل،بیعش نب ثیل ،ثیل ،دمحم نب دبعارلنمح  ،رضحت انعف ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب
رمعرفامےتےھتہکروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمدیپافار وڈنمری(اپینیکانویلں)رپوہافرھچکاھگسےکسجیک
دقماراکملعںیہنےہزنیمےکامکلوکےلماگ۔
رافی  :دبعارل ،نؿنبدبعاہللنبدبعامکحل،بیعشنبثیل،ثیل،دمحمنبدبعارل ،نؿ،رضحتانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
اؿفلتخمابعراتاککذرکہ وہکیتیھکےکہلسلسںیموقنمؽںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 262

راوی ً :لي ب ٩ححزَ ،شیک ،ابواسح ،ٙحرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩اسوز

ای َیزِ َر ًَا ٔ ٪بٔاُّ ٟثُ٠ثٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َ ٔ
یک ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ َٗا َ ٢ل َ َ
اَ ٤َّ ًَ ٪
َش ْ

َشی َُ ٜض َ٤ا َو ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة َواْلِ َ ِس َوزُ َش ٌِ٤ََ ٠ا ََٔ َٓ ٪ل ُش َِی ِّ َرا ٔ٪
اٟزب ُ ٍٔ َوأَبٔي َ ٔ
َو ُّ

یلعنبرجح،رشکی،اوبااحسؼ،رضحتدبعارلنمحنباوسدےسرفاتیےہہکریمےدفونںاچچاہتیئافروچاھتیئرپاٹبیئرکےتےھت
افرںیماؿاکرشکیافرہصحداراھتافررضحتہمقلعافررضحتاوسدوکاسابتاکملعاھتنکیلفہرضحاتھچکںیہنرفامےتےھت۔
رافی  :یلعنبرجح،رشکی،اوباقحس،رضحتدبعارلنمحنباوسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
اؿفلتخمابعراتاککذرکہ وہکیتیھکےکہلسلسںیموقنمؽںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 263

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًليٌ٣ ،ت٤ز٤ٌ٣ ،زً ،بسالَکی ٥جزری ،حرضت سٌیس ب ٩جبیر

َِک ٔی ٥ا َِ ٟحزَر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢سٌٔی ُس بِ ُ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سّ ٤َ ٌِ ٣َ ُ ٌِ ٔ٤زا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ال َ ٔ
و ٪أَ ِ ٪یُ َْا ٔج َز أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ ِر َؿ ُط ب ٔ َّ
اٟذصَ ٔب َوا َِ ٟورٔ ٔٚ
ُج َبیِر ٕ َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض إ ٔ ََّ ٪خی ِ َر َ٣ا أَْمُتْن َػان ٔ ٌُ َ
دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،رمعم،دبعارکلمیزجری،رضحتدیعسنبریبجےسرفاتیےہہکرضحتانبابعسےنرفامایرتہبےہہک و
گوگ(لمع)رکےتوہہکاینپزنیموکوسےنایہادنیےکوعضرکاہیافرارجترپدےتیںیہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،رمعم،دبعارکلمیزجری،رضحتدیعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
اؿفلتخمابعراتاککذرکہ وہکیتیھکےکہلسلسںیموقنمؽںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 264

راوی ٗ :تیبہ،جزیز٨٣ ،ؼور ،حرضت ابزاہی ،٥حرضت سٌیس ب ٩جبیر

ق
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َسٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕأَُ َّ ٧ض َ٤ا لَاَ٧ا َ ا یَ َزیَا ٔ ٪بَأ ِ ّسا بٔا ِستٔئِ َحارٔ اْلِ َ ِر ٔ
ئ
ا ِٟب َ ِی َـا ٔ
ہبیتق،رجری،وصنمر،رضحتاربامیہ،رضحتدیعسنبریبجرجنبزنیموکرکاہیافرارجترپدےنیوکرباںیہنایخؽرفامےتےھت۔

رافی  :ہبیتق،رجری،وصنمر،رضحتاربامیہ،رضحتدیعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
اؿفلتخمابعراتاککذرکہ وہکیتیھکےکہلسلسںیموقنمؽںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 265

راوی ٤ً :زو ب ٩زرارہ ،اس٤اًی ،١ایوب ،حرضت ٣ح٤س

اَ ٪ش ِ٘ ٔضي فٔي ا َِ ٤ُ ٟـار ٔٔب إ ٔ َّ ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َشیِ ّحا ل َ َ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا َ ٥َِ ٟ ٢أَ ًَِ ُ ٥َِ ٠

ک
ک أَ َّ ٪أَ ٔ٣ی ََ ٨
یب ٕة ُت ٌِ َذ ُر ب ٔ َضا َو ُربَّ َ٤ا َٗا ََ ٔ ٟ ٢ؼاح ٔٔب ا ِ٤َ ٟا ٔ ٢بَ ِّی ََ ٨ت َ
اُ ٪ربَّ َ٤ا َٗا ََ ٤ُِ ٠ٟٔ ٢ـار ٔٔب بَ ِّی ََ ٨ت َ
بٔ َ٘ َـائَی ِ ٔن ل َ َ
ک ًَل َي ُٔ ٣ؼ َ
ک
َخائ َْٔ ٩وإ ٔ َّ ا ٓ ََیٔ٤یُ ُ٨ط بٔاهَّللٔ َ٣ا َخاَ َ ٧
رمعف نب زرارہ ،اامسلیع ،اویب ،رضحت دمحم ےن اہک ہک رضحت رشحی ( و ہک وکہف ےک اقیض ےھت) فہ اضمرتب رکےن فاےل ےک
ہلسلسںیمدفرطحےسمکحرفامایرکےتےھتیھبکوتفہاضمربوکرفامےتہکمتاستبیصمرپوگاہالہکمتسجیکفہجےسذعمفروہ
افرامضؿادا ہنرکانڑپےافریھبکامؽفاےلےسےتہکہکمتاسابترپوگاہالہکاضمربےنیسکمسقیکوکیئایختنںیہنیکمتاس
ےسفلحےلگواسےندخافدندقفسیکوکیئیسکمسقیکایختنںیہنیک۔
رافی  :رمعفنبزرارہ،اامسلیع،اویب،رضحتدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشتکاالدباؿ(ینعیرشتکاضعئ)ےسقلعتم
ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
رشتکاالدباؿ(ینعیرشتکاضعئ)ےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 266

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪ابواسح ،ٙابوًبیسہ ،حرضت ًبساهَّلل

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔي ًُب َ ِی َس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ِ
اطت َ َر ِ ُ ٛأََ٧ا َو ًَ َّْ ٤ار َو َس ٌِ ْس یَ ِو َ ٦بَ ِس ٕر َٓ َحا َئ َس ٌِ ْس بٔأَسٔی َریِ َٔ ٩و ٥َِ ٟأَ ٔج ِئ أََ٧ا َو َ ا ًَ َّْ ٤ار بٔظَ ِی ٕئ

رمعف نب یلع ،ییحی نب دیعس ،ایفسؿ ،اوب ااحسؼ  ،اوبدیبعہ ،رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ دبر ےک دؿ ںیم رضحت امعر افر
رضحت دعس رشکی وہےئ ہک  و یھب مہگوگ امکںیئ ےگ (ینعی رشمنیک افر افکر اک امؽ ای اؿ ےک دیقی فریغہ بس وک) مہآسپ ںیم
میسقترکںیلےگوترضحتدعسدفدیقویںوکڑکپرکالےئافرھجموکافررضحتامعروکھچکںیہنالم۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،ایفسؿ،اوباقحس،اوبدیبعہ،رضحتدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رشوطںےسقلعتمااحدثی
رشتکاالدباؿ(ینعیرشتکاضعئ)ےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 267

راوی ً :لي ب ٩ححز ،اب٣ ٩بار  ،یو٧ص ،حرضت زہزی

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی فٔي ًَ ِب َسیِ َٔ ٣ُ ٩تَٔاو ٔ َؿی ِ ٔن لَا َت َب أَ َح ُسص َُ٤ا َٗا ََ ٢جائٔزْ إٔذَا
خ
لَاَ٧ا َُ ٣تَٔاو ٔ َؿی ِ ٔن َش ِ٘ ٔضي أَ َح ُسص َُ٤ا ًَ ِِ ٩اْل َ ٔ
یلعنبرجح،انبابمرک،ویسن،رضحتزرہیےنایبؿایہکدفالغؾرشکیوہںفہرشتکافمفہضےکوطرےسرشکیوہںرھپ

اؿںیمےساکیصخشدبؽاتکتبرکےوتہیاجزئےہافراؿںیمےساکیدفرسےیکاجبنےسادارکےاگ۔
رافی  :یلعنبرجح،انبابمرک،ویسن،رضحتزرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
وخؿیکرحتم
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
وخؿیکرحتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 268

ًیسي ب ٩س٤یٍ ،ح٤یس كوی ،١حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک
راوی  :ہارو ٪ب٣ ٩ح٤س ،ب ٩بکار ،ب ٩بَل٣ ،٢ح٤س بٰ ٩

ارو ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩بَکَّارٔ بِ ٔ ٩ب ٔ ََل َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٢ح َّٔ ٤س بِ َٔٔ ً ٩یسي َوص َُو ابِ ُُ ٩س َِ ٤ی ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْس َّ
 ٩ِ ًَ ١أَٔ َ ٧ص
أَ ِخب َ َرَ٧ا َص ُ
اٟلؤی ُ
رشٔٛی َن َحًَّي َش ِظ َض ُسوا أَ ِ َ ٪ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َوأَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا
بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ًَ ِب ُس ُظ َو َر ُسوُٟطُ َٓإٔذَا َطض ٔ ُسوا أَ ِ  ٪اَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َوأَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُظ َو َر ُسوُٟطُ َو َػ َِّ ٠وا َػ ََل َت َ٨ا َوا ِس َت ِ٘ َبُ٠وا ٗ ٔ ِب َ٠ت َ َ٨ا َوأَلَُ٠وا
رح َِ ٠َ ًَ ِ ٣ی َ٨ا ز ٔ َ٣ا ُؤصُ َِ ٥وأَ َِ ٣واُ ُٟض ِ ٥إ ٔ َّ ا ب ٔ َح ِّ٘ َضا
َذبَائ ٔ َح َ٨ا َٓ َ٘ ِس َ ُ
اہرفؿنبدمحم،نباکبر،نبالبؽ،دمحمنبٰیسیعنبعیمس،دیمحوطلی،رضحتاسننبامکلےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایھجموکرشمنیکافرافکرےسگنجرکےنےکفاےطسمکحوہاےہہکںیمرشمنیکےسگنجرکفںاہیںکت
ہک فہ اس ابت یک اہشدت د ں ہک وکیئ اچس رپفرداگر ںیہن العفہ اہلل ٰ
اعتٰل ےک افر البہبش روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک
دنبے ںیہ افر امنز ڑپںیھ امہری امنزیکرطح افر امہرے ہلبقیک اجبن ہنم رک ں امنزںیم افر امہرے ذحبےیک وہےئ اجونر اھکںیئ
سجفتقہیامتؾابںیترکےن ںیگل(ینعیہیبساکؾااجنؾدےنیںیگل)وت مہرپرحاؾوہ ےئگاؿےکوخؿافرامؽنکیل یسکقح ےک
وعض۔
رافی  :اہرفؿنبدمحم،نباکبر،نبالبؽ،دمحمنبٰیسیعنبعیمس،دیمحوطلی،رضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
وخؿیکرحتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 269

راوی  :تزج٤ہ حشب ساب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ٔ ٩نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ ٧ا حٔبَّا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ َّٔ ٩
اٟلؤی ٔ ٩ِ ًَ ١أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ٪
اض َحًَّي َش ِظ َض ُسوا أَ ِ َ ٪ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َوأَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَ ٨َّ ٟ
رح َِ ٣
َٓإٔذَا َطض ٔ ُسوا أَ ِ  ٪اَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َوأَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َوا ِس َت ِ٘ َبُ٠وا ٗ ٔ ِب َ٠ت َ َ٨ا َوأَلَُ٠وا َذب ٔی َحت َ َ٨ا َو َػ َِّ ٠وا َػ ََل َت َ٨ا َٓ َ٘ ِس َ ُ
ًَ َِ ٠ی َ٨ا ز ٔ َ٣ا ُؤص َُِ ٥وأَ َِ ٣واُ ُٟض ِ ٥إ ٔ َّ ا ب ٔ َح ِّ٘ َضا َُ ٟض ِ٣َ ٥ا ِ ٤ُِ ٠ٟٔشٔ٤ٔ٠ی َن َو ًََِ ٠یض ٔ ِ٣َ ٥ا ًََِ ٠یض ٔ ِ٥

رتہمج بسح اسقب ےہ۔ اس رفاتی اک ومضمؿ ذموکرہ ابال دحثی ےک اطمقب ےہ رصػ اس دقر ااضہف ےہ ہک اؿ ےک فاےطس
املسمونںےکفاےطسےہافراؿرپےہ واملسمونںرپےہ۔
رافی  :رتہمجبسحاسقبےہ۔

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

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
وخؿیکرحتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 270

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي٣ ،ح٤س بً ٩بساهَّلل ،ح٤یس ،حرضت ٣ی٤و ٪ب ٩سیاہ ےن حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا حُ َِ ٤ی ْس َٗا ََ ٢سأ َ َِ ٣َ ٢ی ُ٤و ُ ٪بِ ُ ٩س َٔیاظ ٕ

أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢یَا أَبَا َح ِ٤زَ َة َ٣ا یُ َ ِّ
َح َُ ٦ز َ ٦ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٥ٔ ٔ ٠و َ٣ا َُ ٟط َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢طض ٔ َس أَ ِ َ ٪ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َوأَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
اس َت ِ٘ َب َِ ٔ ٗ ١ب َ٠ت َ َ٨ا َو َػلَّي َػ ََل َت َ٨ا َوأَل َ ََ ١ذبٔی َحت َ َ٨ا َٓ ُض َو ُِ ٣شُ َٟ ٥ْ ٔ ٠ط َ٣ا ِ ٤ُِ ٠ٟٔشٔ٤ٔ٠ی َن َو ًََِ ٠یطٔ َ٣ا ًَل َي ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن
َو ِ

دمحمنبینثم،دمحمنبدبعاہلل،دیمح،رضحتومیمؿنبایسہےنرضحتاسننبامکلےسدرایتفایہکاوبزمحہاملسمؿےکفاےطسوخؿ
افر امؽوک ایشءرحاؾرکیت ےہ؟وتاوہنںےنرفامای و صخشاہشدتدےاسابتیکہکدخا افراس ےکروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکالعفہوکیئابعدتےکاقلبںیہنےہافر رضحتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسدخافدندقفسےکےجیھبوہےئںیہافرامہرے
ہلبق یک اجبنرہچہرکے افر اجونر اھکےئ(ینعی امہرا ذحب الحؽت ےھج) وت فہ صخش املسمؿ ےہ افراس ےکفاےطس فہ امتؾ وقحؼ ںیہ و
ہکاملسمؿرپںیہ(ینعیسجرطہقیےسدفرسےاملسمونںےکوقحؼفابجںیہایسرطہقیےساساکقحیھبمہرپفابجوہایگ)
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبدبعاہلل،دیمح،رضحتومیمؿنبایسہےنرضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
وخؿیکرحتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 271

راوی ٤ٓ :ح٤س ب ٩بظار٤ً ،زو بً ٩اػ٤ً ،٥زا ،٪ابوًوا٤ٌ٣ ،٦ز ،زہزی ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

اػ َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪أَبُو ا َِّ ٌَ ٟواَٗ ٔ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
 ١ا َِ ٌَ ٟز َب
ٕ ُت َ٘ات ٔ ُ
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا تُ ُوف ِّ َي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠ار َت َّس ِت ا َِ ٌَ ٟز ُب َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ یَا أَبَا بَ َِکٕ َِ ٛی َ

اض َحًَّي َش ِظ َض ُسوا أَ ِ َ ٪ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َوأَنِّي
َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ َِکٕ إٔ٤َ َّ ٧ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَ ٨َّ ٟ
وَ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ی٤وا اٟؼَّ ََل َة َویُ ِْتُوا اٟزَّلَا َة َواهَّللٔ َِ ٟو ٌَُ ٨َ ٣ونٔي ًَ َ٨اّٗا ٔ٤َّ ٣ا لَاُ ٧وا ش ٌُِ ُل َ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َو ُش٘ ٔ ُ

َش َح ًَ ُ ٤ِ ٔ ٠أَُ َّ ٧ط ا َِ ٟح ُّٙ
ََ٘ ٟا َت ُِ ٠ت ُض َِِ ٠ًَ ٥یطٔ َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَیِ ُ َرأ ِ َی أَبٔي بَ َِکٕ َٗ ِس ُ ٔ
دمحمنباشبر،رمعفنباعمص،رمعاؿ،اوبوعاؾ،رمعم،زرہی،اسننبامکل ےسرفاتیےہہکسجفتقروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس یک فافت وہیئگ وت رعب ےک ضعب گوگ االسؾ ےس رحنمػ وہ ےئگ۔ رضحت رمع ےن رفامای اے اوبرکب مت الہ رعب ےس سک
رطہقی ےس اہجد رکف ےگ؟ (احالہکن فہ گوگ ہملک وتدیح ےک امےنن فاےل ںیہ) رضحت اوبرکب ےن اہک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اراشد رفامای ھجم وک مکح وہا ےہ گووگں ےس اہجد رکےن اک سج فتق کت ہک فہ اہشدت د ں اس ابت یک ہک وکیئ ابعدت ےک
القئںیہنےہالعفہدخافدن دقفسےک افرںیمدخافدن دقفسےک اجیھوہاوہںافرامنز ادارک ںافرزوکةادارک ں۔دخایکمسقارگ
فہاکیرکبیاکہچبںیہند ںےگ وہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکفہ(زوکةںیم)دےتیےھتوتںیماؿےساہجدرکفںاگ۔
ہینسرکرضحترمعےنرفامایسجفتقںیمےنرضحتاوبرکبیک(ذموکرہ)راےئاصػرھتسی(ینعیوبضمط)دیھکیوتںیمےن
ایلہکقحیہیےہ(ینعیاسدقرافصیئافرالالقتؽقحابتںیمیہوہاتکسےہ)
فم
رافی  :جمددنباشبر،رمعفنباعمص،رمعاؿ،اوبوعاؾ،رمعم،زرہی،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
وخؿیکرحتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 272

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یثً٘ ،ی ،١زہزیً ،بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل بً ٩تبة ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔي ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة

ٕ
رف ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟز ٔب َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ ْٔلَبٔي بَ َِکٕ َِ ٛی َ
اس ُت ِدَ ٔ ٠
َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا تُ ُوف ِّ َي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ِ
رف ََ َ َٛ ٩ِ ٣
ٕ أَبُو بَ َِکٕ َو ََ َ ٛ
اض َحًَّي َش ُ٘وُٟوا َ ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ ٓ َََٗ ٩ِ ٤ا َ َ ٢ا
ُت َ٘ات ٔ ُ
اض َو َٗ ِس َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَ ٨َّ ٟ
 ١اَ ٨َّ ٟ

َف َ ٚبَی ِ َن اٟؼَّ ََلة ٔ َواٟزَّلَاة ٔ
إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ ًَ َؼ َ٣ٔ ٥ىِّي َ٣ا َُ ٟط َو َنٔ َِش ُط إ ٔ َّ ا ب ٔ َح ِّ٘طٔ َوح َٔشاب ُ ُط ًَل َي اهَّللٔ َٗا َ ٢أَبُو بَ َِکٕ َواهَّللٔ َْل ُ َٗاتَّٔ َ ٩ِ ٣َ َّ٩َ٠

َٓإ ٔ َّ ٪اٟزَّلَا َة َح ُّ ٙا ِ٤َ ٟا َٔ ٢واهَّللٔ َِ ٟو ٌَُ ٨َ ٣ونٔي ً ٔ َ٘ ّا ا لَاُ ٧وا یُ َْ ُّزوُ َ ٧ط إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٟ ٥َ ٠ا َت ُِ ٠ت ُض ًَِ ٥ل َي ٌَٔ ٨ِ ٣طٔ َٗا َ٢
َش َح َػ ِس َر أَبٔي بَ َِکٕ َ ٔ ٘٠ِ ٔ ٟتا َٔ ٌََ ٓ ٢ز ِٓ ُ أََّ٧طُ ا َِ ٟح ُّٙ
ًُ َ٤زُ ٓ ََواهَّللٔ َ٣ا ص َُو إ ٔ َّ ا أَنِّي َرأَیِ ُ اهَّللَ َ َ

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،لیقع ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب عتتة ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس یک فافت وہیئگ افر رضحت اوبرکب دصقی ہفیلخ رقمر وہےئ افررعب ےک ھچکگوگ اکرف وہ ےئگ وترضحترمع ےن رضحت

اوبرکبےسرفامایمتسکرطہقی ےساہجدرکفےگاحالہکنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسےناراشدرفامایےہہک ھجموکمکحوہاےہ
گووگںےساہجدرکےناک۔سجفتقکتہکفہ َ الا ِ َ َ
َ
َلا ِ َّ الاہللاہک(اسےملکےکےنہکیکفہج
َلا ِ ّ الاہللہنہہکںیلرھپںیمےنہملکوتدیح الا ِ َ َ
َ
ےس) اس ےن ھجم ےس اانپ امؽ افر اینپ اجؿ وک وفحمظ رک ایل نکیل یسک قح یک فہج ےس سج رطہقی ےس ہک دح ای اصقص ںیم) افر اس اک
اسحب دخافدن دقفس ےک ذہم الزؾ ےہ ہک فہ ےچس دؽ ےس اتہک ےہ ای رصػ (زابؿ ےس) رضحت اوبرکب ےن رفامای دخا یک مسق ںیم وت
اسصخشےساہجدرکفںاگہک وامنزافرزوکةےکدرایمؿیسکمسقاکاایتمزرکے(الثمامنزادارکےافرزوکةدےاسےسرمادہی
ےہہکاالسؾ ےکرفا ضئںیم ےسیسکاکیرفضاکارگرکنم وہوتفہصخشاکرفےہ)ویکہکن زوکة امؽاکقحےہدخایکمسق ارگ ریسفہ
گوگ(زوکةںیم)ںیہند ںےگ وہکفہگوگروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکدایرکےتےھتوتںیماؿگووگںےساہجدرکفں
اگ ریساہجد ںیمہندےنییکفہجےس۔ ہیابتنسرک رضحترمع ےنرفامایدخا یکمسق ھچکںیہن اھت نکیلدخااعتیل ےنرضحت اوبرکباک
ہنیسوھکؽدایاہجدرکےنےکفاےطسسپاسفتقھجموکملعوہاہکیہی(ہلصیف)قحےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،لیقع،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبعتتة،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
وخؿیکرحتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 273

راوی  :زیاز ب ٩ایوب٣ ،ح٤س ب ٩یزیس ،سٔیا ،٪زہزیً ،بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل بً ٩تبة ،ابوہزیزہ

یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔیَازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
اض َحًَّي َش ُ٘وُٟوا َ ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َٓإٔذَا َٗاُٟو َصا
ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَ ٨َّ ٟ
َٓ َ٘ ِس ًَ َؼ ُ٤وا ٔ٣ىِّي ز ٔ َ٣ائ َ ُض َِ ٥وأَ َِ ٣وا َُ ٟض ِ ٥إ ٔ َّ ا ب ٔ َح ِّ٘ َضا َوح َٔشاب ُ ُض ًَِ ٥ل َي اهَّللٔ َٓ َ٤َّ ٠ا لَا ِ َ ٧اِّ ٟز َّز ُة َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ ْٔلَبٔي بَ َِکٕ أَ ُت َ٘ات ٔ ُُ ٠ض َِ ٥و َٗ ِس

َف َٚ
َسَ َ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و َُ َٛ ٢ذا َو ََ ٛذا َٓ َ٘ا ََ ٢واهَّللٔ َ ا أ ُ َ َِّف ُ ٚبَی ِ َن اٟؼَّ ََلة ٔ َواٟزَّلَاة ٔ َو َْل ُ َٗاتَّٔ َ ٩ِ ٣َ َّ٩َ٠
ک ُر ِط ّسا َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َُ ٩ٔ ٤سٔ َِیا ُ ٪فٔي اٟزُّصِز ٔ ِّی َِ ٟی َص بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی َوص َُو ُسٔ َِیا ُ ٪بِ ُُ ٩ح َشی ِ ٕن
َفأَیِ َ٨ا ذََ ٔ ٟ
بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َٓ َ٘ا َت ِ٨َ ٠ا َُ ٌَ ٣ط َ َ
زایدنباویب ،دمحمنبزیدی ،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہللنب دبعاہللنبعتتة،اوبرہریہےس رفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
َ
َلا ِ َّ الاہللںیہکرھپسجفتقہیاہکوتھجمےس
فملسےناراشدرفامایھجموکمکحوہاےہگووگںےساہجدرکےناکاہیںکتہکفہگوگ الا ِ َ َ
اینپاجونںوکافراینپدفتلوکوفحمظرکایلہکیسکقحیکفہجےسافراسحباؿاکدخافدندقفسےکاپسوہاگسجفتقالہرعب

دنیےسرحنمػ وہےئگینعیرمدتنبےئگوترضحترمعےنرضحتاوبرکبےسرفامایایمتاؿگووگںےسڑلےتوہافرںیمےنروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس رطہقی ےس ہک  ےہ فہ رفامےن ےگل ہک دخا یک مسق! ںیم امنز افر زوکة ںیم یسک مسق اک رفؼ ںیہن
رکفںاگافراہجدرکفںاگاؿگووگںےس وہکاؿدفونںےکدرایمؿرفؼرک ںےگ۔رھپرضحتاوبرکبیکرطػوتمہجوہےئافر
مہ ےن یہی ہلصیف افر اعمہلم درتس اپای وت وگای ہک اس رپ اامجع احصہب وہایگ۔ رضحت اامؾ اسنیئ (فنصم اتکب) ےن رفامای ہی رفاتی
وقیںیہنےہاسےیلاسوکرضحتزرہیےسرضحتایفسؿنبنیسحےنرفاتیایےہافرفہوقی(رافی)ںیہنںیہ۔
رافی  :زایدنباویب،دمحمنبزیدی،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبعتتة،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
وخؿیکرحتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 274

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜین ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َسٌٔی ُس
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ َٔ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
اض َحًَّي َش ُ٘وُٟوا  اَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا
بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَ ٨َّ ٟ
اهَّللُ ٓ َََٗ ٩ِ ٤ا َ َ ٢ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ ًَ َؼ َ٣ٔ ٥ىِّي َ٣ا َُ ٟط َو َنٔ َِش ُط إ ٔ َّ ا ب ٔ َح ِّ٘طٔ َوح َٔشاب ُ ُط ًَل َي اهَّللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١ج َُ ٍَ ٤ط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩أَبٔي َح ِ٤زَ َة
ا َِ ٟحسٔی َثی ِ ٔن َجٔ٤ی ٌّا
احرثنبنیکسم،انب فبہ،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبرہریہ ےسرفاتی ےہہکروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملس
َ
َلا ِ َّ الاہللاکارقاررک ںیل رھپ سجصخش
ےناراشدرفامایھجموکگووگں ےساہجدرکےن اکمکحوہاےہ اہیںکت ہکفہ گوگ ہملک وتدیح الا ِ َ َ
َ
َلا ِ َّ الاہللہہکایلوتاسےنامؽفاجؿوکوفحمظرکایلنکیلیسکقحےکوعضافراساکاسحبدخافدندقفسےکرپےہ۔
ےن الا ِ َ َ
رافی  :احرثنبنیکسم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
وخؿیکرحتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 275

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤س بِ٣ ٩یرةً ،ث٤ا ،٪طٌیب ،زہزیً ،بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل بً ٩تبة ،ابوہزیزہ،

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔٔ٣ُ ٩ی َر َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ح
َوأََ ِ ٧بأََ٧ا َٛثٔیرُ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِیبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة بِ ٔ٩
رف ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟز ٔب َٗا َ٢
َِ ٣ش ٌُوز ٕأَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا تُ ُوف ِّ َي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّى اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ول َ َ
رف ََ َ َٛ ٩ِ ٣
ا ٪أَبُو بَ َِکٕ بَ ٌِ َس ُظ َو ََ َ ٛ

اض
ٕ ُت َ٘ات ٔ ُ
ًُ َ٤زُ َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط َیا أَبَا بَ َِکٕ َِ ٛی َ
اض َو َٗ ِس َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّى اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَ ٨َّ ٟ
 ١اَ ٨َّ ٟ
َحًَّي َش ُ٘وُٟوا َ ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ ٓ َََٗ ٩ِ ٤ا َ َ ٢ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َٓ َ٘ ِس ًَ َؼ َ٣ٔ ٥ىِّي َ٣ا َٟطُ َو َنٔ َِشطُ إ ٔ َّ ا ب ٔ َح ِّ٘طٔ َوح َٔشاب ُ ُط ًَل َى اهَّللٔ َٗا َ ٢أَبُو بَ َِکٕ

َف َ ٚبَی ِ َن اٟؼَّ ََلة ٔ َواٟزَّلَاة ٔ َٓإ ٔ َّ ٪اٟزَّلَا َة َح ُّ ٙا ِ٤َ ٟا َٔ ٢واهَّللٔ َِ ٟو ٌَُ ٨َ ٣ونٔي ًَ َ٨اّٗا لَاُ ٧وا یُ َْ ُّزوَ َ ٧ضا إلٔ َى
َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط َْل ُ َٗاتَّٔ َ ٩ِ ٣َ َّ٩َ٠

َش َح َػ ِس َر أَبٔي
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّى اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٟ ٥َ ٠ا َت ُِ ٠ت ُض ًَِ ٥ل َى ََٔ ٌ٨ِ ٣ضا َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ ٓ ََواهَّللٔ َ٣ا صُ َو إ ٔ َّ ا أَ َِ ٪رأَیِ ُ أَ َّ ٪اهَّللَ ًَزَّ َو َج ََّ َ ١
بَ َِکٕ َ ٔ ٘٠ِ ٔ ٟتا َٔ ٌََ ٓ ٢ز ِٓ ُ أََّ٧طُ ا َِ ٟح َُّ ٙو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔلَ ِح ََ ٤س
ادمحنبدمحمنبریغمة،امثعؿ،بیعش،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبعتتة،اوبرہریہ،رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہرصػرفؼ
ہیےہہکاسرفاتیںیمظفلاقعالےکاجبےئانعاقےہینعیاکیرکبیاکہچب۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبریغمة،امثعؿ،بیعش،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبعتتة،اوبرہریہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
وخؿیکرحتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 276

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤س بِ٣ ٩یرةً ،ث٤ا ،٪طٌیب ،زہزیً ،بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل بً ٩تبة ،ابوہزیزہ،

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُُ ٩ِ ًَ ٪ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َّ٪
اض َحًَّي َش ُ٘وُٟوا َ ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ ٓ َََٗ ٩ِ ٤اََ ٟضا
أَبَا ص َُزیِ َز َة أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَ ٨َّ ٟ
َٓ َ٘ ِس ًَ َؼ َ٣ٔ ٥ىِّي َنٔ َِشطُ َو َ٣ا َُ ٟط إ ٔ َّ ا ب ٔ َح ِّ٘طٔ َوح َٔشاب ُ ُط ًَل َي اهَّللٔ َخا ََٔ ٟطُ ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩ش٥ٕ ٔ ٠
ادمح نب دمحم نب ریغمة ،امثعؿ ،بیعش ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ،رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ رصػ رفؼ ہی ےہ ہک
اسرفاتیںیمظفلاقعالےکاجبےئانعاقےہینعیاکیرکبیاکہچب۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبریغمة،امثعؿ،بیعش،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبعتتة،اوبرہریہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
وخؿیکرحتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 277

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤س بِ٣ ٩یرةً ،ث٤ا ،٪طٌیب ،زہزیً ،بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل بً ٩تبة ،ابوہزیزہ،

 ١بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩أَبٔي َح ِ٤زَ َة َو ُسٔ َِیا ُ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُُ ٣َّ َْ ٣
آخ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٓ ٢أ َ ِج َ ٍَ ٤أَبُو بَ َِکٕ َ ٔ ٟ٘ٔتأٟض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ٤َ ًُ ٢زُ َیا أَبَا
بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َوذ َََک َ

اض َحًَّي َش ُ٘وُٟوا  اَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ
ٕ ُت َ٘ات ٔ ُ
بَ َِکٕ َِ ٛی َ
اض َو َٗ ِس َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَ ٨َّ ٟ
 ١اَ ٨َّ ٟ
َف َ ٚبَی ِ َن اٟؼَّ ََلة ٔ َواٟزَّلَاة ٔ َواهَّللٔ َِ ٟو ٌَُ ٨َ ٣ونٔي
َٓإٔذَا َٗاُٟو َصا ًَ َؼ ُ٤وا ٔ٣ىِّي ز ٔ َ٣ائ َ ُض َِ ٥وأَ َِ ٣وا َُ ٟض ِ ٥إ ٔ َّ ا ب ٔ َح ِّ٘ َضا َٗا َ ٢أَبُو بَ َِکٕ َْل ُ َٗاتَّٔ َ ٩ِ ٣َ َّ٩َ٠
ًَ َ٨اّٗا لَاُ ٧وا یُ َْ ُّزوَ َ ٧ضا إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٟ ٥َ ٠ا َت ُِ ٠ت ُض ًَِ ٥ل َي ََٔ ٌ٨ِ ٣ضا َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ ٓ ََواهَّللٔ َ٣ا ص َُو إ ٔ َّ ا أَ َِ ٪رأَیِ ُ اهَّللَ َٗ ِس
َش َح َػ ِس َر أَبٔي بَ َِکٕ َ ٔ ٟ٘ٔتأٟض ٔ َِ ٌََ ٓ ٥ز ِٓ ُ أََّ٧طُ ا َِ ٟح ُّٙ
ََ
ادمح نب امیلسؿ ،ؤملم نب لضف ،ف دی،بیعش نب ایب زمحہ ،ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ،رتہمج اسہقب دحثی
ےکاطمقبےہرصػرفؼہیےہہکاسرفاتیںیمظفلاقعالےکاجبےئانعاقےہینعیاکیرکبیاکہچب۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبریغمة،امثعؿ،بیعش،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبعتتة،اوبرہریہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
وخؿیکرحتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 278

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤س بِ٣ ٩یرةً ،ث٤ا ،٪طٌیب ،زہزیً ،بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل بً ٩تبة ،ابوہزیزہ،

َ
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ح َوأََ ِ ٧بأَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ َ ٩
اض َحًَّي َش ُ٘وُٟوا َ ا
اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَ ٨َّ ٟ
إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َٓإٔذَا َٗاُٟو َصا ٌَُ ٨َ ٣وا ٔ٣ىِّي ز ٔ َ٣ائ َ ُض َِ ٥وأَ َِ ٣وا َُ ٟض ِ ٥إ ٔ َّ ا ب ٔ َح ِّ٘ َضا َوح َٔشاب ُ ُض ًَِ ٥ل َي اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّ١

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،اوباعمفہی ،ادمح نب رحب ،اوب اعمفہی ،اشمع ،اوب اصحل ،اوبرہریہ ،رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ
رصػرفؼہیےہہکاسرفاتیںیمظفلاقعالےکاجبےئانعاقےہینعیاکیرکبیاکہچب۔

رافی  :ادمحنبدمحمنبریغمة،امثعؿ،بیعش،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبعتتة،اوبرہریہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
وخؿیکرحتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 279

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤س بِ٣ ٩یرةً ،ث٤ا ،٪طٌیب ،زہزیً ،بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل بً ٩تبة ،ابوہزیزہ،

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٕ َو ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َش ٌِل َي بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي ُسٔ َِی َ
اض َحًَّي َش ُ٘وُٟوا َ ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َٓإٔذَا َٗاُٟوصَا ٌَُ ٨َ ٣وا ٔ٣ىِّي
َٗ َا ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَ ٨َّ ٟ
ز ٔ َ٣ائ َ ُض َِ ٥وأَ َِ ٣وا َُ ٟض ِ ٥إ ٔ َّ ا ب ٔ َح ِّ٘ َضا َوح َٔشاب ُ ُض ًَِ ٥ل َي اهَّللٔ
ااحسؼنباربامیہ،یلعینبدیبع،اشمع،اوبایفسؿ،اجرب،اوباصحل،اوبرہریہ،رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہرصػرفؼہیےہہک

اسرفاتیںیمظفلاقعالےکاجبےئانعاقےہینعیاکیرکبیاکہچب۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبریغمة،امثعؿ،بیعش،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبعتتة،اوبرہریہ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
وخؿیکرحتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 280

راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیا ب ٩زی٨ارً ،بیساهَّلل ب٣ ٩وسي ،طیباً ،٪اػ ،٥زیاز بٗ ٩یص ،ابوہزیزہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥زٔیَاز ٔبِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص
وسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا ُٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
َکیَّا بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
اض َحًَّي َش ُ٘وُٟوا َ ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َٓإٔذَا َٗاُٟوا َ ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ
ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢نُ َ٘ات ٔ ُ
 ١اَ ٨َّ ٟ
رح َِ ٠َ ًَ ِ ٣ی َ٨ا ز ٔ َ٣ا ُؤص َُِ ٥وأَ َِ ٣وا ُُ ٟض ِ ٥إ ٔ َّ ا ب ٔ َح ِّ٘ َضا َوح َٔشاب ُ ُض ًَِ ٥ل َي اهَّللٔ
َُ
اقمس نب زرکای نب دانیر ،دیبع اہلل نب ومیس ،ابیشؿ ،اعمص ،زاید نب سیق ،اوبرہریہ رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ نکیل اس
رفاتیںیماسدقرااضہفےہہکآپیلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفامایمہگووگںےناہجدرک ںےگاہیںکت ہکفہہملکوتدیح ہہک
ںیل۔

رافی  :اقمسنبزرکاینبدانیر،دیبعاہللنبومیس،ابیشؿ،اعمص،زایدنبسیق،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
وخؿیکرحتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 281

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب٣ ٩بار  ،اسوز بً ٩ا٣ز ،ارسائی ،١س٤ا  ،نٌ٤ا ٪ب ٩بظیر

 ٩ِ ًَ ١س َٔ٤ا ٕ ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ ٔ٩
رسائ ٔی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِس َوزُ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِ َ
َب ٔظیر ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠حا َئ َر ُج ََْ ٓ ١ش َّار ُظ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٗ ُتُ٠و ُظ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َش ِظ َض ُس أَ ِ  ٪اَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َٗا َ٢

اض َحًَّي َش ُ٘وُٟوا
َن ٌَ َِ ٥و َل ٔ٤َ ٨َّ ٜا َش ُ٘وَ ُٟضا َت ٌَ ُّوذّا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َت ِ٘ ُتُ٠و ُظ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَ ٨َّ ٟ
َ ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َٓإٔذَا َٗاُٟوصَا ًَ َؼ ُ٤وا ٔ٣ىِّي ز ٔ َ٣ائ َ ُض َِ ٥وأَ َِ ٣وا َُ ٟض ِ ٥إ ٔ َّ ا ب ٔ َح ِّ٘ َضا َوح َٔشاب ُ ُض ًَِ ٥ل َي اهَّللٔ
دمحمنبدبعاہللنبابمرک،اوسدنباعرم،ارسالیئ،امسک،امعنؿنبریشبےسرفاتیےہہکمہگوگروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےکاسھتےھتہکاسدفراؿاکیصخشاحرضوہاافراسےناخومیش ےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسھچکاہک۔آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفہاسابتیکاہشدتداتیےہہکدخافدندقفسےکالعفہوکیئابعدتےکالقئںیہن۔اسصخشےناہک
اہںنکیلفہہیابتاینپانشتخرکےنےکفاےطساتہکےہ(فرہناسوکدؽںیمابلکلنیقی ںیہن)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
َ
َلا ِ َّ الاہللہہکںیلرھپ سجفتقفہ
رفامایمتاسوکلتقہنرکفاسےیلہکھجموکگووگںےساہجدرکےناکمکحوہاےہاہیںکتہکفہ الا ِ َ َ
َ
َلا ِ َّ الاہللہہکںیلوتاوہنںےناےنپامگوںافراجونںوکاچبایلنکیلیسکقحیکفہجےسافراؿاکاسحبدخافدندقفسےکذہمےہ۔
الا ِ َ َ
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،اوسدنباعرم،ارسالیئ،امسک،امعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
وخؿیکرحتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 282

راوی ً :بیساهَّلل ،ارسائی ،١س٤ا  ،نٌ٤ا ٪ب ٩سا،٥ٟ

 ٩ِ ًَ ١س َٔ٤ا ٕ ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ساَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟر ُج َٕ ١ح َّسثَ ُط َٗا ََ ٢ز َخ َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
رسائ ٔی ُ
َٗا ًَُ ٢ب َ ِی ُس اهَّللٔ َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ

اض َحًَّي َش ُ٘وُٟوا َ ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ ِ َ ٧ح َو ُظ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح ُ ٩فٔي ُٗ َّب ٕة فٔي َِ ٣شحٔ ٔس ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َو َٗا َٔ ٓ ٢یطٔ إُٔ َّ ٧ط أُوو َٔي إلٔ َ َّي أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَ ٨َّ ٟ
دیبع اہلل ،ارسالیئ ،امسک ،امعنؿ نب اسمل ،اکی احصیب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ گووگں ےک اپس
رشتفیالےئافرمہگوگاسفتقدمہنیونمرہیکدجسمںیماکیےبقےکادنرےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایھجمرپفیح
َ
َل ا ِ َّ ال اہلل ںیہک (مہ ےن اس ہگج ظفل اتقؽ اک رتہمج اہجد ےس اس فہج ےس ای
آیت ےہ ہک ںیم (اکرف) گووگں ےس اہجد رکفں  اہک فہ ال ا ِ َ َ
ےہہکدرالصآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکافکرےسگنجرکاناہجداھت)ابیقرفاتیدنمرہجابالومضمؿیسیجےہ۔
رافی  :دیبعاہلل،ارسالیئ،امسک،امعنؿنباسمل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
وخؿیکرحتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 283

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪حش ٩ب٣ ٩ح٤س ب ٩اًین ،زہیر ،س٤ا  ،نٌ٤ا ٪ب ٩سا ،٥ٟاوض

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَ ًِی َ َن َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُز َصی ِ ْر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا س َٔ٤ا ْ ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ ٔ٩
ا ٚا َِ ٟحس َ
َساَٗ ٥ٕ ٔ ٟا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَ ِو ّسا َش ُ٘و َُ ٢ز َخ َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح ُ ٩فٔي ُٗ َّب ٕة َو َس َ
ٔیث
ادمحنبامیلسؿ،نسحنبدمحمنبانیع،زریہ،امسک،امعنؿنباسمل،افسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسمہ
گووگںےکاپسرشتفیالےئافرمہگوگاکیہبقےکادنرےھترھپافرپیکرفاتیےکاطمقبدحثیلقنیک۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،نسحنبدمحمنبانیع،زریہ،امسک،امعنؿنباسمل،افس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
وخؿیکرحتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 284

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ،طٌبہ ،نٌ٤ا ٪ب ٩سا٥ٟ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ساَٗ ٥ٕ ٔ ٟا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَ ِو ّسا َش ُ٘و ُ ٢أَ َت ِی ُ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َو ِٓ ٔس َث٘ ٔ ٕ
ا ٪فٔي ا َِّ ُ٘ ٟبةٔ َُی ِر ٔی َوَُیِرُ ُظ َٓ َحا َئ َر ُج ْ١
یٕ ٌََٓ ٣َ ُ ٨ِ ُٜطُ فٔي ُٗ َّب ٕة َٓ ََ ٨ا ٩ِ ٣َ ٦ل َ َ

ٓ ََش َّار ُظ َٓ َ٘ا َ ٢اذِ َص ِب َٓا ِٗ ُت ُِ ٠ط َٓ َ٘ا َ ٢أََِ ٟی َص َش ِظ َض ُس أَ ِ َ ٪ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َوأَنِّي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َٗا ََ ٢ش ِظ َض ُس َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥٠ذ َِر ُظ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَّ َ ٨َّ ٟ
رح َ ِ ٣ز ٔ َ٣ا ُؤص َُِ ٥وأَ َِ ٣واُ ُٟض ِ ٥إ ٔ َّ ا
َ
اض َحًي َش ُ٘وُٟوا َ ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َٓإٔذَا َٗاُٟوصَا َ ُ
ب ٔ َح ِّ٘ َضا َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س َٓ ُ٘ ُِ ٔ ٟ ُ ٠ظ ٌِ َب َة أََِ ٟی َص فٔي ا َِ ٟحسٔیثٔ أََِ ٟی َص َش ِظ َض ُس أَ ِ َ ٪ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َوأَنِّي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َٗا َ ٢أَ ُه َُّ ٨ضا ََ ٌَ ٣ضا َو َ ا
أَ ِزرٔی

دمحم نب اشبر ،دمحم ،ہبعش،امعنؿ نب اسمل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت افس ےس ہک  فہ رفامےت ےھتہک ںیم روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا ہلیبق فیقث ےک گووگں ےک رمہاہ احرض وہا رھپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
رمہاہاھتاکیہبقںیمامتؾگوگوسےئگرصػںیمافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساجےتگےھتہکاسدفراؿاکیصخشاحرضوہاافر
ف ہصخشاخومیشےسآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےس وگتفگرکےناگل۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاج مت اسوک لتقرکڈاگو
رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایفہصخشاسابتیکاہشدتںیہنداتیہکدخافدندقفسےکالعفہوکیئابعدتےکالقئ
ںیہنےہافر اہللےکالعفہوکیئرپفرداگرںیہنےہافرںیمدخافدندقفساکروسؽ(یلصاہللہیلعفآہلفملس)وہں۔اسصخشےناہک
ویکں ںیہن! ںیم اس یک وگایہ داتی وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک وھچڑ دف۔ رھپ رفامای ھجم وک گووگں ےس گنج
َ
َل ا ِ َّ ال اہلل ہہک ںیل۔ سج فتق اوہنں ےن ہی اہک وت اؿ یک اجںین افر اؿ ےک امؽ
(ینعی اہجد) رکےن اک مکح وہا ےہ اہیں کت ہک فہ ال ا ِ َ َ
وفحمظوہےئگنکیلیسکقحےکوعض۔دمحمےناہکہکںیمےنرضحتہبعشےسدرایتفایہکہیدحثیرشفیںیمںیہنےہارگفہ
گوگہملکڑپھںیلوتاؿےکاجؿفامؽھجمرپرحاؾوہےئگ۔رگمیسکقحےکدبہلںیم۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،امعنؿنباسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
وخؿیکرحتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 285

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساهَّللً ،بساهَّلل ب ٩بَک ،حات ٥ب ٩ابوػِیرة ،نٌ٤ا ٪ب ٩سا٤ً ،٥ٟزو ب ٩اوض

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩بَ َِکٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩أَبٔي َػِٔی َر َة ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩سا ٥ٕ ٔ ٟأَ َّ٪
أَ ِخب َ َرنٔي صَ ُ
اض َحًَّي َش ِظ َض ُسوا أَ ِ٪
ًَ َِ ٤زو بِ َ ٩أَ ِو ٕ
ض أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أَبَا ُظ أَ ِو ّسا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَ ٨َّ ٟ
َح ُ ٦ز ٔ َ٣ا ُؤص َُِ ٥وأَ َِ ٣واُ ُٟض ِ ٥إ ٔ َّ ا ب ٔ َح ِّ٘ َضا
َ ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ ث ُ ََّ ٥ت ِ ُ

اہرفؿنبدبعاہلل،دبعاہللنبرکب،احمتنباوبریغصة،امعنؿنباسمل،رمعفنبافسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےناراشدرفامایھجموک مکحوہاےہگووگں ےسگنج رکےناکاہیںکتہکفہاہشدتد ںاسابت یکہکوکیئ ابعدتےکالقئ
ںیہنےہالعفہدخافدندقفسےکرھپرحاؾوہاجںیئےگاؿوخؿافرامؽنکیلیسکقحےکوعض۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،دبعاہللنبرکب،احمتنباوبریغصة،امعنؿنباسمل،رمعفنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
وخؿیکرحتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 286

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،ػٔوا ٪بً ٩یسي ،ثور ،ابوًو ،٪ابوازریص

ٔیص َٗا ََ ٢سٌَ ٣ُ ُ ٌِ ٔ٤اؤیَ َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َػٔ َِوا ُ ٪بِ َُٔ ً ٩یسي ًَ ِ ٩ثَ ِو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ ِو ٕ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي إ ٔ ِزر َ
أ٠َٗ ٪ی َ ١ا َِ ٟحسٔیثٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُط َی ِد ُل ُب َش ُ٘و َُ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي
َی ِد ُل ُب َول َ َ
َّ
اَفا
َ ١ی ُُ ٤
 ١ا َِ ٣ُ ٩َ ٣ٔ ِْ ٤ُ ٟت ٌَ ِّّ ٤سا أَ ِو اَّ ٟز ُج ُ
َ ١ش ِ٘ ُت ُ
رف ُظ إ ٔ َّ ا اَّ ٟز ُج ُ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢ل ُ ُّ ١ذَِ ٧بٕ ًَ َسي اهَّللُ أَ َِ ٪ش ِِ ٔ َ
وت ل َ ٔ ّ

دمحمنبینثم،وفصاؿنب یسیع ،وثر،اوبوعؿ،اوبادرسیےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاعمفہیےسہک فہہبطخدے رےہےھتافر
اوہنںےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےستہبمکااحدثیرفاتییکںیہفہرفامےتےھتہکںیمےنہک ےہروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہبطخںیمرفامےتےھترہاکیانگہدخافدندقفساعمػرفامےئاگ(ینعیرفغمت
یکوتعقےہ)ای وصخشرفکیکاحتلںیمرمےوتاسیکششخبیکوتعقںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،وفصاؿنبیسیع،وثر،اوبوعؿ،اوبادرسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
وخؿیکرحتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 287

راوی ٤ً :زو بً ٩ليً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪ا اً٤عً ،بساهَّلل ب٣ ٩زةُ٣ ،سوً ،ٚبساهَّلل

ُسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚب ٔس اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ُِ ِ ٣َ ٩

ک أَُ َّ ٧ط أَ َّو ُ٢
اًَ ٪ل َي ابِ ٔ ٩آ َز َ ٦اْلِ َ َّو َٔ ٩ِ ٣ٔ ١ْ ِٔ ٔ ٛ ٢ز َٔ ٣ضا َوذََ ٔ ٟ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا ُت ِ٘ َت ُ
َ ١نٔ ِْص ُه٤ِّ ٠ا إ ٔ َّ ا ل َ َ
ََ ٩ِ ٣س َّ٩ا ِِ َ٘ ٟت َ١
رمعف نب یلع،دبعارلنمح ،ایفسؿ،االشمع،دبعاہللنب رمة ،رسمفؼ،دبعاہلل ےسرفاتی ےہہکروسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےن اراشد رفامای ملظ یک فہج ےس وکیئ وخؿ ںیہن وہ ا (ینعی وکیئ صخش لتق ںیہن وہ ا) رگم رضحت آدؾ ےک ےلہپ ڑلےک (اقلیب یک
رگدؿ) رپ اس ےک وخؿ اک انگہ اک اکی ہصح ڈاؽ دای اج ا ےہ اس ےیل ہک ںیم اس ےن ےلہپ وخؿ رکان ااجید ای افر اس ےن اےنپ اھبیئ
(اہلیب)وکلتقایاسرطہقیےس وصخشربیابت(ایانگہاکاکؾ)ااجیدرکےوتاساکفابؽاسرپوہ ارےہاگ۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ایفسؿ،االشمع،دبعاہللنبرمة،رسمفؼ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لتقانگہدشدی
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
لتقانگہدشدی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 288

راوی ٣ :ح٤س بٌ٣ ٩اوی ة ب٣ ٩اٟخ٣ ،ح٤س ب ٩س٤٠ہ رحاني ،اب ٩اسحا ،ٚابزاہی ٥ب٣ ٩ہاجز ،اس٤اًیً ،١بساهَّلل ب٤ً ٩زو،
ًبساهَّلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ٌَُ ٣ُ ٩اؤیَ َة بِ ٔ٣َ ٩ا َٟخَ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ا َِّ َ ٟ
َحان ٔ ُّي ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙإٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ضا ٔجز ٕ ًَ ِ٩
اؾ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی
إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َِ ٣َ ١ول َي ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اٟسَ ِ ٧یا َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز َِٔ ٟی َص بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی
َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔسظ ٔ َِ َ٘ ٟت ُ
 ٩ٕ ٣ٔ ِْ ٣ُ ١أَ ًِوَ َُ ٨ِ ٔ ً ٥س اهَّللٔ َٔ ٩ِ ٣ز َوا ُّٔ ٢

دمحم نب اعمفبئة نب امجل ،دمحم نب ہملس رحاین ،انب ااحسؼ ،اربامیہ نب اہمرج ،اامسلیع ،دبعاہلل نب رمعف ،دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس
رفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاسذاتیکمسقہکسجےکہضبقںیمریمیاجؿےہہکاملسمؿاک
لتقرکاندخافدندقفسےکزندکیامتؾداینےکابتہوہےنےسزایدہےہ۔
رافی  :دمحمنباعمفبئةنبامجل،دمحمنبہملسرحاین،انبااحسؼ،اربامیہنباہمرج،اامسلیع،دبعاہللنبرمعف،دبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
لتقانگہدشدی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 289

راوی  :یحٌي ب ٩حٜی ٥بصی ،اب ٩ابوًسی ،طٌبہ ،شٌلي بً ٩لاء ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

ص ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩ش ٌِل َي بِ َٔ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩حٕٔ ٜی ٥ا َِ ٟب ِ ٔ
اٟسَ ِ ٧یا أَص َِو َُ ٨ِ ٔ ً ٪س اهَّللٔ ِٔ َٗ ٩ِ ٣ت َٔ ١ر ُج ِٕ ٣ُ ١ش٥ٕ ٔ ٠
ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٟ ٢زَ َوا ُُّ ٢
ییحینبمیکحرصبی،انباوبدعی،ہبعش،یلعینباطعء،فہ اےنپفادلےس،دبعاہللنبرمع ےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایالبہبشدایناکابتہافرربابدوہاجاندخافدندقفسےکزندکیہ ریےہیسکاملسمؿوک(انقح)لتقرکےنےس۔
رافی  :ییحینبمیکحرصبی،انباوبدعی،ہبعش،یلعینباطعء،فہاےنپفادلےس،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
لتقانگہدشدی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 290

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ،طٌبہ ،شٌلي ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

 ١ا ِ٩ٔ ٣ٔ ِْ ٤ُ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩ش ٌِل َي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َِ َٗ ٢ت ُ
اٟسَ ِ ٧یا
أَ ًِوَ َُ ٨ِ ٔ ً ٥س اهَّللٔ َٔ ٩ِ ٣ز َوا ُّٔ ٢
دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،یلعی،فہاےنپفادلےس،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکاملسمؿاکلتقرکاندخافدندقفسےکزندکیدشدی
ےہداینےکابتہوہےنےس۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،یلعی،فہاےنپفادلےس،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
لتقانگہدشدی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 291

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ،طٌبہ ،شٌلي ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ
اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ َِ ٩ش ٌِل َي بِ َٔ ًَ ٩لا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣د َُ ٠س بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

اٟسَ ِ ٧یا
بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َِ َٗ ٢ت ُ
 ١ا ِ ٩ٔ ٣ٔ ِْ ٤ُ ٟأَ ًِوَ َُ ٨ِ ٔ ً ٥س اهَّللٔ َٔ ٩ِ ٣ز َوا ُّٔ ٢

رمعف نب اشہؾ ،دلخم نب زیدی ،ایفسؿ ،وصنمر ،یلعی ،فہ اےنپ فادل ےس ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک املسمؿ اک لتق رکان دخافدن
دقفسےکزندکیدشدیےہداینےکابتہوہےنےس۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،یلعی،فہاےنپفادلےس،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
لتقانگہدشدی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 292

راوی  :حش ٩ب ٩اسح٣ ٙزوزی ،خاٟس ب ٩خساغ ،حات ٥ب ٩اس٤اًی ،١برش ب٣ ٩ہاجزً ،بساهَّلل ب ٩بزیسة

غ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ٩ِ ًَ ١ب ٔظیر ٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی ٔث َ٘ ْة َح َّسثَىٔي َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩خ َٔسا ٕ
 ١ا ِ ٩ٔ ٣ٔ ِْ ٤ُ ٟأَ ًِوَ َُ ٨ِ ٔ ً ٥س اهَّللٔ ٔ٩ِ ٣
ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ت ُ
اٟسَ ِ ٧یا
َز َوا ُّٔ ٢
نسحنبااحسؼرمفزی،اخدل نبدخاش ،احمتنباامسلیع،رشبنباہمرج،دبعاہللنبربدیةےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایومنموکلتقرکاندخافدندقفسےکزندکیدشدیےہداینےکابتہوہےنےس۔
رافی  :نسحنباقحسرمفزی،اخدلنبدخاش،احمتنباامسلیع،رشبنباہمرج،دبعاہللنبربدیة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
لتقانگہدشدی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 293

راوی  :رسیٍ بً ٩بساهَّلل واسلي ،اسح ٙب ٩یوسٕ ا ازرَ ،ٚشیکً ،اػ ،٥ابو وائً ،١بساهَّلل

َش ٕ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي َوائ ٕٔ١
یک ًَ ِٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َ ٔ
ٕ اْلِ َ ِز َر ُٔ َ ٩ِ ًَ ٚ
رسی ٍُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ ا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّي ا َِ ٟد ٔص ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩یُو ُس َ
ض
اس ُب بٔطٔ ا ِِ ٌَ ٟب ُس اٟؼَّ ََلةُ َوأَ َّو ُ٣َ ٢ا شُ ِ٘ َضي بَی ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ
ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّو ُ٣َ ٢ا یُ َح َ

فٔي ِّ
ئ
اٟس َ٣ا ٔ
رسعی نب دبعاہلل فایطس ،ااحسؼ نب ویفس االزرؼ ،رشکی ،اعمص ،اوب فالئ ،دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےن اراشدرفامایامنزاکبسےسےلہپدنبہےس(ایقتمےکدؿ)اسحبوہاگافربسےسےلہپگووگںےکوخؿاکہلصیفای
اجےئاگ۔
رافی  :رسعینبدبعاہللفایطس،اقحسنبویفساالزرؼ،رشکی،اعمص،اوبفالئ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
لتقانگہدشدی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 294

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،طٌبہ ،س٠امی ،٪ابو وائً ،١بساهَّلل

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا َوائ ٕٔ ١یُ َح ِّس ُث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
ض فٔي ِّ
ئ
اٟس َ٣ا ٔ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َّو ُ٣َ ٢ا یُ ِح َ ٥ُ ٜبَی ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ،امیلسؿ ،اوب فالئ ،دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای
ایقتمےکرفزبسےسےلہپ وگووگںاکہلصیفایاجےئاگوتوخؿےکدقمامتاکہلصیفوہاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،امیلسؿ،اوبفالئ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
لتقانگہدشدی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 295

راوی :

ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َوائ َٕٔٗ ١ا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اهَّللٔ أَ َّو ُ٣َ ٢ا شُ ِ٘ َضي
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

ض یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة فٔي ِّ
ئ
اٟس َ٣ا ٔ
بَی ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ
رتہمجاسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔

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

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
لتقانگہدشدی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 296

راوی :

ََک لَّ ٤َ ٔ ٠ة َ٨َ ٌِ ٣ا َصا
ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ك َ ِض ََ ٤
ی ٙث ُ َّ ٥ذ َ َ
ض یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ فٔي ِّ
ئ
اٟس َ٣ا ٔ
َش ِحبٔی َِ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اهَّللٔ َٗا َ ٢أَ َّو ُ٣َ ٢ا شُ ِ٘ َضي بَی ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ
ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ُ ٩

رتہمجاسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
لتقانگہدشدی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 297

راوی :

َش ِحبٔی ََٗ ١ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َوائ ٕٔ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ١زٔو بِ َٔ ُ ٩
ض یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة فٔي ِّ
ئ
اٟس َ٣ا ٔ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّو ُ٣َ ٢ا ُش ِ٘ َضي ٓ ٔیطٔ بَی ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ

رتہمجاسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
لتقانگہدشدی

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی :

حسیث 298

یِ ًَ ٩ِ ًَ ٙبسٔ اهَّللٔ َٗا َ ٢أَ َّو ُ٣َ ٢ا شُ ِ٘ َضي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ

ض فٔي ِّ
ئ
اٟس َ٣ا ٔ
بَی ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ

رتہمجاسہقبےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
لتقانگہدشدی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 299

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩شت٤ز٤ً ،زو بً ٩اػٌ٣ ،٥ت٤ز ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ا اً٤ع ،ط٘ی ٙب ٩س٤٠ہ٤ً ،زو بَ ٩شجیً ،١بساهَّلل
ب٣ ٩شٌوز

ی ٙبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا ِِ ٤ُ ٟش َتِّ ٔ٤ز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
اػ َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٔ
 ١آخ ّٔذا ب ٔ َی ٔس اَّ ٟز ُج ٔ١
َش ِحبٔی َِ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢یحٔی ُئ اٟزَّ ُج ُ
ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ُ ٩
 ١آخ ّٔذا
و ٪ا ٌِٔ ٟزَّةُ َ ٟ
َک ٓ ََی ُ٘و َُٓ ٢إَٔ َّ ٧ضا لٔي َو َیحٔی ُئ اَّ ٟز ُج ُ
ٓ ََی ُ٘و ُ ٢یَا َر ِّب َص َذا َٗ َت َ٠ىٔي ٓ ََی ُ٘و ُ ٢اهَّللُ َُ ٟط َ َٗ ٥َ ٔ ٟت َِ ٠ت ُط ٓ ََی ُ٘و َُ َٗ ٢ت ُِ ٠ت ُط َ ٔ ٟتَ ُٜ

و ٪ا ٌِٔ ٟزَّةُ ََ ُٔ ٔ ٟل ََٕ ٓ ٪ی ُ٘و ُ ٢إَٔ َّ ٧ضا َِ ٟی َش ِ ََ ُٔ ٔ ٟل َٕ َٓ ٪یبُو ُئ
ب ٔ َی ٔس اَّ ٟز ُج ََٔ ٓ ١ی ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا َٗ َت َ٠ىٔي َٓ َی ُ٘و ُ ٢اهَّللُ َُ ٟط َ َٗ ٥َ ٔ ٟت َِ ٠ت ُط ٓ ََی ُ٘و َُ ٔ ٟ ٢تَ ُٜ
بٔإٔثِٔ٤طٔ
اربامیہنبرمتسم،رمعفنباعمص،رمتعم،فہاےنپفادلےس،االشمع،قیقشنبہملس،رمعفنبرشلیج،دبعاہللنبدوعسدےسرفاتیےہ
ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای ایقتم ےک دؿ اکی آدیم دفرسے صخش اک اہھت ڑکپ رکالےئ اگ افر ےہک اگ ہک اے
رپفرداگر!اسےنھجموکلتق رکدایاھتدخافدن دقفساراشد رفامےئاگہکوتےنسکفہج ےساسوکلتقایاھتفہصخشےہکاگہک ںیم
ےناسوکریت ےفاےطس(ینعیدخااعتیلیکراضدنمییکفہجےس)لتقایاھت اہکھجتوکزعتاحلصوہافرںیمریتاانؾافک ارکےن
یکفہجےساسصخشوکلتقایاھت(ینعیاہجدںیم)اسرپدخافدندقفسرفامےئاگہکالبہبشزعتریمےفاےطسےہافرایقتمےک
دؿ اکی آدیم دفرسے آدیم اک اہھت ڑکپ رک الےئ اگ اس دخافدن دقفس ےس رعض رکے اگ ہک اس صخش ےن ھجم وک لتق ای اھت وت
رپفرداگررفامےئاگہکسکفہجےسوتےناسوکلتقایاھت؟وتفہصخشےہکاگہکالفںآدیموکزعتدےنیےکفاےطسلتقایاھت(ینعی
یسک احمک فتق ای ابداشہ یک وکحتم وبضمط رکےن ای یسک داینفی دصقم ےک فاےطس لتق ای اھت اس رپ دخافدن دقفس رفامےئ اگ ہک الفں

صخشےکفاےطسزعتںیہنےہرھپفہاساکانگہ(اینپرطػ)ٹیمسےلاگ۔
رافی  :اربامیہنبرمتسم،رمعفنباعمص،رمتعم،فہاےنپفادلےس،االشمع،قیقشنبہملس،رمعفنبرشلیج،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
لتقانگہدشدی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 300

راوی ً :بساهَّلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩ت٤ی ،٥ححاد ،طٌبہ ،ابو ً٤زا ٪جوني ،ج٨سب

ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ِّي َٗا ََٗ ٢ا َُ ٢ج َِ ٨س ْب
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩تٕ ٔ٤یَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َحح ْ
َّاد َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔي ً َِٔ ٤ز َ
َح َّسثَىٔي ُٓ ََل ْ ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢یحٔی ُئ ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ُ ٢بٔ َ٘اتٔٔ٠طٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ٓ ََی ُ٘و َُ ٢س َِ ١ص َذا ٓ َٔی٥
َٗ َت َ٠ىٔي َٓی ُ٘و َُ َٗ ٢ت ُِ ٠ت ُط ًَل َي ُِٔ ٠٣ک ُٓ ََل َٕٗ ٪اُ ٢ج َِ ٨سب ٓ َّ
َات٘ ٔ َضا
َ
َ
ْ
دبعاہللنبدمحمنبمیمت،اجحج،ہبعش،اوبرمعاؿ وین،دنجبےسرفاتیےہہکالفںآدیمےنھجموکلتق ایہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایایقتمےکدؿوتقمؽصخش اےنپاقلتوک(ڑکپرک)الےئاگ افرےہکاگہکاےریمے رپفرداگراس
ےسوپھچےلہکاسےنھجموکسکفہجےسلتقایاھت؟فہےہکاگہکںیمےناسوکلتقایاھتالفںآدیمیکوکحتمںیم(ینعیالفں
احمکایالفںرفامرنفاےکاعتفؿےکفاےطس)رضحتدنجبےناہکرھپمتاسےسوچب(ویکہکنہیانگہاعمػںیہنوہاگ)
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبمیمت،اجحج،ہبعش،اوبرمعاؿ وین،دنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
لتقانگہدشدی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 301

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا٤ً ،٪ار زہىي ،سا ٥ٟب ٩ابي جٌس

ض ُسئ ٔ ََ َٗ ٩ِ ٤َّ ًَ ١ت َ٨ّ ٣ٔ ِْ ٣ُ ١ا
اٟسصِىٔ ِّي ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟح ٌِ ٔس أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤َّ ًَ ٩ِ ًَ ٪ا ٕر ُّ
ض َوأَنَّي َُ ٟط اَّ ٟت ِوبَ ُة َسَ ٧ ُ ٌِ ٔ٤ب ٔ َّیَ ٥ِ ُٜػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اب َوآ ََ ٩َ ٣و ًََ ١َ ٔ٤ػاّ ٔ ٟحا ث ُ َّ ٥اصِ َت َسی َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤سا ث ُ ََّ ٥ت َ

َش ُ٘و َُ ٢یحٔی ُئ َُ ٣ت ٌَ ِّّ٘ ٠ا بٔا َِ٘ ٟات ٔ َٔ ١ت ِظ َد ُب أَ ِو َزا ُجطُ َز ّ٣ا ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أَ ِی َر ِّب َس َِ ١ص َذا ٓ َٔیَ َٗ ٥ت َ٠ىٔي ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢واهَّللٔ َِ َ٘ ٟس أَِ٧زَََ ٟضا اهَّللُ ث ُ َّ٥

َ٣ا َن َش َد َضا
ہبیتق،ایفسؿ،امعردینہ،اسملنبایبدعجےسرفاتیےہہکاؿےسدرایتفایایگہکسجیسکےنیسکومنموکاجؿوب ھرکلتقای
رھپوتہبیکافراامیؿالایافراسےنکینلمعےیکافرفہصخشدہاتیےکراےتسرپآایوتاسےکفاےطسوتہباہکںوبقؽےہ؟ںیمےن
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہک وتقمؽاقلتوکڑکپےوہےئابراگہدخافدنی
ںیم احرضوہاگافراسیکروگںےسوخؿ اتہبوہاوہاگافرفہےہکاگاےریمے رپفرداگر!اسےنھجموکسکفہج ےسانگہںیم لتق
یئَ ْق ُت ے ِ مُ َیَّم فَج َ َد َّ ّ َُ
ب
م ّ ِ نددا َؤا ُؤـُ ۔ اخل)
م نا
ای اھت۔ رضحت انب ابعس ےن رفامای دخافدن دقفس ےن اس آتی رکہمی وک انزؽ رفامای ( َفنَمْ لْ ُ ْ و
رھپاسوکوسنمخںیہنرفامای۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،امعردینہ،اسملنبایبدعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
لتقانگہدشدی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 302

راوی  :ازہز ب ٩ج٤ی ١بصی ،خاٟس ب ٩حارث ،طٌبہِ٣ ،یرة ب ٩نٌ٤ا ،٪سٌیس ب ٩جبیر

ص ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔبِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ٩ِ ًَ ٪
َٗا َ ٢و أَ ِخب َ َرنٔي أَ ِز َصزُ بِ َُ ٩جٕ ٔ٤
ی ١ا َِ ٟب ِ ٔ
َٕ أَصِ ُ ُ
ض ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط
َف َح ِ ُ ٠إلٔ َي ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َسٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ َٗا َ ٢ا ِخ َتَ ٠
 ١ا ِلٜو َٓ ٔة فٔي َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٔة َو ََ ٩ِ ٣ش ِ٘ ُت ِ٨ّ ٣ٔ ِْ ٣ُ ١ا َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤سا َ َ

آخ َ٣ا أُِ٧ز ٔ َ ٢ث ُ َّ٣َ ٥ا َن َش َد َضا َط ِی ْئ
َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س أُِ٧ز ٔ َ ِ ٟفٔي ٔ ٔ

ازرہ نب لیمج رصبی ،اخدل نب احرث ،ہبعش ،ریغمة نب امعنؿ ،دیعس نب ریبج ےن رفامای الہ وکہف ےن اس آتی رکہمی ںیم االتخػ
ے
فَ
َد َب
م مُ َیَّمّ ِ نددا ج َ َؤا ُؤـُ َّ ّ ُ ۔ اخل) ہی آتی رکہمی وسنمخ ےہ ای ںیہن؟ وت ںیم رضحت انب ابعسیک
م ِ نا
رفامای ےہفہ آتی ےہ ( َفنَمْ ئیَ ْق ُتلْ ُ ْ و
دختمںیماحرضوہاافراؿےسدرایتفایوتاوہنںےنرفامایہیآتیرکہمیآرخںیمانزؽوہیئاسوکیسکےنوسنمخںیہنای۔
رافی  :ازرہنبلیمجرصبی،اخدلنباحرث،ہبعش،ریغمةنبامعنؿ،دیعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
لتقانگہدشدی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 303

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي ،اب ٩جزیخٗ ،اس ٥ب ٩ابوبزة ،سٌیس ب ٩جبیر

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ ٩أَبٔي بَزَّ َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ َٗا َ٢
َّ
ی َ ٩ا
رف َٗا َٔ ٪و َّأ ٟذ َ
ُٗ ِ ٔ ُ ٠ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ِقأِ ُت ًََِ ٠یطٔ ِاْل َی َة أًٟي فٔي ا ِِ ُ ٟ
ض َص َِ َٗ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ ١ت َ٨ّ ٣ٔ ِْ ٣ُ ١ا َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤سا َٔ ٩ِ ٣ت ِوبَ ٕة َٗا َ َ ٢ا َو َ َ
و ٪اَِ ٔ٨َّ ٟص َّأًٟي َرح ََّ ٦اهَّللُ إ ٔ َّ ا بٔا َِ ٟح َِّٗ ٙا ََ ٢ص ٔذظ ٔآ َی ْة ََّ ِّٜ ٣ی ْة َن َش َد ِت َضا آیَ ْة ََ ٣سَّ ٔ ٧ی ْة َو َ٩ِ ٣
آخ َو َ ا َش ِ٘ ُتَ ُ٠
َی ِس ًُ َ
و ٍَ ٣َ ٪اهَّللٔ إ ٔ َّ ٟضا َ َ
َش ِ٘ ُت ِ٨ّ ٣ٔ ِْ ٣ُ ١ا َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤سا َٓ َحزَا ُؤ ُظ َج َض َّ٥ُ ٨
رمعفنب یلع،ییحی،انبرججی ،اقمسنباوبزبة،دیعس نبریبج ےسرفاتیےہہک ںیم ےن رضحتانبابعسےس درایتفای  و صخش
یسک املسمؿ وک لتق رکے اس یک وتہب وبقؽ ےہ ای ںیہن؟ وت اوہنں ےن رفامای ںیہن۔ ںیم ےن ہی آتی رکہمی التفت یک  و ہک وسرہ
ے
فَ
َد َب
ممُ َیَّمّ ِ نددا ج َ َؤا ُؤ ُـ َّ ّ ُ ۔اخل)ےہ۔اوہنںےنرفامایہیآتیرکہمیہکمرکمہم
م ِ نا
رفاقؿںیمذموکرےہافرفہآتیرکہمی( َفنَمْیئَ ْق ُتلْ ُ ْ و
ںیم انزؽ وہیئ ےہ افر اس وک اکی دفرسیآتی رکہمی  و ہک دمہنی ونمرہ ںیم انزؽ وہیئ ےہاس ےنوسنمخ رک دای افر فہ دمینآتی
یئَ ْق ُتلْ ُ ے ِ مُ َیَّم ِ فَج َ َد َّ َّب
ُ
م ّ نددا َؤا ُؤـُ ۔اخل)
م نا
ْو
نَم
ےہ( َف ْ
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،انبرججی،اقمسنباوبزبة،دیعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
لتقانگہدشدی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 304

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي٣ ،ح٤س ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ،سٌیس ب ٩جبیر سے روای ےہ ٛہ ٣ح٭ ٛو حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩ابي ٟیلي

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ َٗا َ ٢أَ ََ ٣زنٔي ًَ ِب ُس
ض ًَ َِ ٩صا َتی ِ ٔن ِاْل َی َتی ِ ٔن َو ََ ٩ِ ٣ش ِ٘ ُت ِ٨ّ ٣ٔ ِْ ٣ُ ١ا َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤سا َٓ َحزَا ُؤ ُظ َج َض َََّ ٓ ٥ُ ٨شأ َ ُِ ٟتطُ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔي َِ ٟیل َي أَ ِ ٪أَ ِسأ َ َ ٢ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
و ٪اَِ ٔ٨َّ ٟص َّأًٟي َرح ََّ ٦اهَّللُ إ ٔ َّ ا
َٓ َ٘ا ََ ٥َِ ٟ ٢ی َِ ٨ش ِد َضا َط ِی ْئ َو ًَ َِ ٩ص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ٔة َو َّأ ٟذ َ
آخ َو َ ا َش ِ٘ ُتَ ُ٠
ی َ ٩ا یَ ِسًُ َ
و ٍَ ٣َ ٪اهَّللٔ إ ٔ َّ ٟضا َ َ
اٟرش ٔ
بٔا َِ ٟح َِّٗ ٙا ََ٧ ٢زَ َ ِ ٟفٔي أَ ِص ِٔ ِّ ١

دمحمنبینثم،دمحم،ہبعش،وصنمر،دیعسنبریبج ےسرفاتیےہہکھجموکرضحتدبعارلنمحنبایبلیلےنمکحرفامایہکںیمانبابعس
ےس دفونں آایت ےک قلعتم درایتف رکفں ںیم ےن درایتف ای وت اوہنں ےن رفامای اس وک یسک آتی رکہمی ےن وسنمخ ںیہن ای رھپ
رَخ ف َ ال ئیَ ْق ُتلُووؿ ال َّیفْ َش َّ ِال َحَّؾ ا َُّ ْ
َم ا ِ ل َ
ي َ ال َيئ ْ د ُع َوؿ َ َ
اس آتی رکہمی وک ( َف َّ دِ
ال۔ اخل) ایبؿ رک ےک اوہنں ےن اہک ہی
ئ َ
َ
ّل ِإ َّ ال ِب َ ّ ِ
ّلَّ ِإ نهاا آ َ َ
ال ئ َ

آتیرشمنیکےکقحںیمانزؽوہیئےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحم،ہبعش،وصنمر،دیعسنبریبجےسرفاتیےہہکھجموکرضحتدبعارلنمحنبایبیلیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
لتقانگہدشدی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 305

راوی  :حاجب ب ٩س٠امی٨٣ ٪بطي ،اب ٩ابو رواز ،اب ٩جزیخً ،بسا اًلي ثٌ٠يي ،سٌیس ب ٩جبیر ،ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا َحا ٔج ُب بِ ُُ ٩سََ ٠امی َ ٪ا ِ٨ِ ٤ٟبٔطٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبي َر َّواز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َّ
اٟث ٌِٔ ٔ ٠ي ِّي ًَ ِ٩
ٔ
ِ َ ُّ
ض أَ َِّ َٗ ٪و ّ٣ا لَاُ ٧وا َٗ َتُ٠وا َٓأ َ ِٛثَرُوا َو َزِ َ ٧وا َٓأ َ ِٛثَرُوا َواَ ِ ٧ت َضُٜوا َٓأ َ َت ِوا أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َسٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

و٪
َٗاُٟوا یَا َُ ٣ح َُّ ٤س إ ٔ ََّّ ٪أ ٟذی َت ُ٘و َُ ٢و َت ِسًُو إَِٔ ٟیطٔ ََ ٟح َش َِْ ٟ ٩و تُ ِدبٔرَُ٧ا أَ َّ٤َ ٔ ٟ ٪ا ًَ٨َ ٠ِ ٔ٤ا ََ َّٔ ٛار ّة َٓأ َِ٧زَ َ ٢اهَّللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َّأ ٟذ َ
ی َ ٩ا َی ِسًُ َ
ک یُ َب ِّس ُ ٢اهَّللُ َس ِّی َئات ٔض ٔ َِ ٥ح َش َ٨ا ٕ
َش َُ ٛض ِ ٥إ ٔ َی٤اّ٧ا َوزَٔ٧اص ُِ ٥إ ٔ ِح َؼاّ٧ا َوَ٧زَ ََ ١ِ ُٗ ِ ٟیا
آخ إلٔ َي َٓأُو َٟئ ٔ َ
ت َٗا َ ٢یُ َب ِّس ُ ٢اهَّللُ ٔ ِ
َ ٍَ ٣اهَّللٔ إ ٔ َّ ٟضا َ َ

رس ُٓوا ًَل َي أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِِ ٥اْل َی َة
ً َٔباز ٔ َی َّأ ٟذ َ
ی ٩أَ ِ َ

متب
احبج نب امیلسؿ جی ،انب اوب رفاد ،انب رججی ،دبعاالیلع یبلعث ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رعب یک اکی وقؾ
یھت ہک سج ےن تہب وخؿ ےیک ےھت (ینعی اکیف دعتاد ںیم گووگں وک لتق ای اھت) افر تہب زان ےیک ےھت افر تہب زایدہ رحاؾ اکؾ اک
اراکتب ای اھت فہ گوگ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر ےنہک ےگل ہک اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مت  و

ےتہکوہافرمتسجرطػالبےتوہفہااھچےہنکیلہیابتوہکہکمہےن واکؾااجنؾدےیئںیہاؿاکھچکافکرہیھبےہ(ینعیاعمػوہ
ل َی ْ َ
َما ِ َ
َ
ي َ ال َيئ ْ د ُع َوؿ َ َ
ّلَّ ِإ َّ ال
الَحَّ َؾا ُ
ّلَّ ِإل نهااآرَخَ َف َ الیئَ ْق ُتلُو َوؿا ّف َش ّ ِ ئ
 ےتکںیہ)اسرپدخافدندقفسےنہیآتیرکہمیانزؽرفامیئ( َف ّالدِ ئ َ
ْ
ال۔اخل)کتینعیدخافدندقفسدبتلیرفامدےاگارگفہگوگاامیؿوبقؽرکںیلافروتہبرکںیلاؿےکرشکوکاامیؿےسافر
ِب َ ّ ِ
اؿےکزانوکاپیکےسافرہیآتیرکہمیانزؽوہیئینعیاےریمےدنبف!نجگووگںےناینپاجونںرپملظایےہ(ینعیانگوہںےک
رمبکتوہےئںیہ)۔

متب
رافی  :احبجنبامیلسؿ جی،انباوبرفاد،انبرججی،دبعاالیلعیبلعث،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک

لتقانگہدشدی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 306

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤س زًرفاني ،ححاد ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩جزیخ ،شٌلي ،سٌیس ب ٩جبیر ،ابً ٩باض

رفان ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔي َش ٌِل َي ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اٟزَّ ًِ َ َ
اٟرش ٔ أَ َت ِوا َُ ٣ح َّّ ٤سا َٓ َ٘ا ُٟوا إ ٔ ََّّ ٪أ ٟذی َت ُ٘و َُ ٢و َت ِسًُو إَِٔ ٟیطٔ ََ ٟح َش َِْ ٟ ٩و تُ ِدبٔرَُ٧ا أَ َّ٤َ ٔ ٟ ٪ا ًَ٨َ ٠ِ ٔ٤ا
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ َّّ َ ٧ ٪
اسا ٔ ٩ِ ٣أَ ِص ِٔ ِّ ١

رس ُٓوا ًَل َي أَ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِ٥
آخ َوَ٧زَ َ ١ِ ُٗ ِ ٟیَا ً َٔباز ٔ َی َّأ ٟذ َ
ََ َّٔ ٛار ّة َٓ َ٨زَ ََ ِ ٟو َّأ ٟذ َ
ی َ ٩ا َی ِس ًُ َ
و ٍَ ٣َ ٪اهَّللٔ إ ٔ َّ ٟضا َ َ
ی ٩أَ ِ َ

نسحنبدمحمزرفعاین،اجحجنبدمحم،انبرججی،یلعی،دیعسنبریبج،انبابعسےسرفاتیےہہکھچکگوگرشمنیکںیمےسروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہےئافررعضایآپیلصاہللہیلع فآہلفملس وھچکرفامےتںیہافرسجاجبن
دوعتدےتیںیہفہااھچافررتہبےہآرخآتیرکہمیکتاسہقبآتییسیج۔
رافی  :نسحنبدمحمزرفعاین،اجحجنبدمحم،انبرججی،یلعی،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
لتقانگہدشدی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 307

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،طبابة ب ٩سوار ،ورٗاء٤ً ،زو ،ابً ٩باض

ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة بِ َُ ٩س َّوا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َو ِر َٗا ُئ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

اػ َی ُت ُط َو َرأِ ُسطُ فٔي َی ٔسظ ٔ َوأَ ِو َزا ُجطُ َت ِظ َد ُب َز ّ٣ا َش ُ٘و ُ ٢یَا َر ِّب
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢یحٔی ُئ ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ُ ٢بٔا َِ٘ ٟات ٔ ٔ ١یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ٔ َ ٧
ض اَّ ٟت ِوبَ َة َٓ َت ََل َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َو ََ ٩ِ ٣ش ِ٘ ُت ِ٨ّ ٣ٔ ِْ ٣ُ ١ا َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤سا َٗا َ٣َ ٢ا
َکوا ٔ ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َٗ َت َ٠ىٔي َحًَّي یُ ِسَ ٔ ٧ی ُط ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌَ ٟز ٔ
غ َٗا ََ َٓ ٢ذ َ ُ
نُ ٔش َد ِ ُُ ٨ِ ٣ذ َ٧زَ ََ ِ ٟوأَنَّي َُ ٟط اَّ ٟت ِوبَ ُة

دمحم نب راعف ،ابشبة نب وسار ،فراقء ،رمعف ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامایایقتم
ےک رفز وتقمؽ صخش اقلت وک (ڑکپ رک) الےئ اگ افر اس یک اشیپین افر اس اک رس اس ےک اہھت ںیم وہاگ (ینعی وتقمؽ ےک) افر اس یک
روگںےسوخؿاجریوہاگافرفہےہکاگہکاےریمےرپفرداگر!اسےنھجموکلتقرک دایاہیںکتہکرعشےکاپسےلاجےئ
اگ۔ رافی ےن لقن ای رھپ گووگں ےن رضحت انب ابعس ےس وتہب اک کذرکہ ای وت اوہنں ےن ہی آتی رکہمی التفت رفامیئ ( َفنَمْ ئیَ ْق ُتلْ

ے
م
ی
ّ
َ
ِ
ُ
َ
م مّ ِ نددا۔ اخل) افر رفامای سج فتق ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ ےہ ہی آتی رکہمی وسنمخ ںیہن وہیئ افر اس یک وتہب اہکں وبقؽ
م نا
ُ ْو
ےہ؟
رافی  :دمحمنبراعف،ابشبةنبوسار،فراقء،رمعف،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
لتقانگہدشدی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 308

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،انؼاری٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ،ابو ز٧از ،خارجة ب ٩زیس ،زیس ب ٩ثاب

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزَِّ٧از ٔ ًَ َِ ٩خارٔ َج َة بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٩
َزیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕ َٗا ََ٧ ٢زَ َ ِ ٟصَ ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َو ََ ٩ِ ٣ش ِ٘ ُت ِ٨ّ ٣ٔ ِْ ٣ُ ١ا َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤سا َٓ َحزَا ُؤ ُظ َج َض ََّ ٥ُ ٨خاّ ٔ ٟسا ٓ َٔیضا ِاْل َی ُة ل ُ َُّ ٠ضا َب ٌِ َس ِاْل َیةٔ َّأًٟي
رف َٗا ٔ ٪بٔ ٔش َّت ٔة أَ ِط ُضز ٕ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٣ُ ٩ٔ ٤ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َ ٥َِ ٟش ِش َُ ٌِ ٤ط ٔ ٩ِ ٣أَبٔي اٟزَِّ٧از ٔ
َ٧زَ َ ِ ٟفٔي ا ِِ ُ ٟ

دمحم نب ینثم ،ااصنری ،دمحم نب رمعف ،اوب زاند ،اخرخة نب زدی ،زدی نب اثتب ےن رفامای ہی آتی رکہمی وسرہ رفاقؿ یک ذموکرہ ابال آتی
رکہمیےکدعبانزؽوہیئےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،ااصنری،دمحمنبرمعف،اوبزاند،اخرخةنبزدی،زدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
لتقانگہدشدی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 309

راوی :

وسي بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزَِّ٧از ٔ ًَ َِ ٩خارٔ َج َة
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟوصَّ ٔ
اب َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٣ُ ٩
َّ
رف َٗا ٔ٪
بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ َِ ٩زیِ ٕس فٔي َٗ ِؤٟطٔ َو ََ ٩ِ ٣ش ِ٘ ُت ِ٨ّ ٣ٔ ِْ ٣ُ ١ا َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤سا َٓ َحزَا ُؤ ُظ َج َض ََّٗ ٥ُ ٨ا ََ٧ ٢زَ ََ ِ ٟص ٔذظ ٔا ِْلیَ ُة َب ٌِ َس أًٟي فٔي َت َب َار َ ا ِِ ُ ٟ
و ٪اَِ ٔ٨َّ ٟص َّأًٟي َرح ََّ ٦اهَّللُ إ ٔ َّ ا بٔا َِ ٟح َِّٗ ٙا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
ب ٔ َث َ٤اَ ٔ ٧یةٔ أَ ِط ُضز ٕ َو َّأ ٟذ َ
آخ َو َ ا َش ِ٘ ُتَ ُ٠
ی َ ٩ا یَ ِس ًُ َ
و ٍَ ٣َ ٪اهَّللٔ إ ٔ َّ ٟضا َ َ

أَ ِز َخ َ ١أَبُو اٟزَِّ٧از ٔبَ ِی َُ ٨ط َوبَی ِ َن َخارٔ َج َة َُ ٣حاَ ٔ ٟس بِ َِ ًَ ٩و ٕ
ٖ

رتہمجاسقبےکاطمقبےہنکیلاسںیمھچامہیکاجبےئآھٹامہےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
لتقانگہدشدی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 310

راوی ٤ً :زو بً ٩لي٣ ،ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ح٤از ب ٩س٤٠ہً ،بساٟزح ٩٤ب ٩اسحا ،ٚابو ز٧از٣ ،حاٟس بً ٩وٖ ،خارجة ب٩
زیس ب ٩ثاب

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔي اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ٩
َُ ٣حأ ٔ ٟس بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤خارٔ َج َة بِ ََ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕ یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط َٗا ََ٧ ٢زَ ََ ِ ٟو ََ ٩ِ ٣ش ِ٘ ُت ِ٨ّ ٣ٔ ِْ ٣ُ ١ا َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤سا

َّ
و٪
رف َٗا َٔ ٪و َّأ ٟذ َ
آخ َو َ ا َش ِ٘ ُتَ ُ٠
ی َ ٩ا یَ ِسًُ َ
و ٍَ ٣َ ٪اهَّللٔ إ ٔ َّ ٟضا َ َ
َٓ َحزَا ُؤ ُظ َج َض ََّ ٥ُ ٨خاّ ٔ ٟسا ٓ َٔیضا أَ ِط َٔ ِ٘ َ٨ا َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َ٨زَ َِ ِ ٟاْلیَ ُة أًٟي فٔي ا ِِ ُ ٟ
اَِ ٔ٨َّ ٟص َّأًٟي َرح ََّ ٦اهَّللُ إ ٔ َّ ا بٔا َِ ٟح ِّٙ
رمعفنبیلع ،ملسنباربامیہ، ،ندنبہملس،دبعارلنمحنبااحسؼ،اوبزاند،اجمدلنبوعػ،اخرخةنبزدینباثتبےسرفاتیےہ
ے
ممُ َیَّمّ ِ نددا۔اخل)وتمہگوگوخزفدہوہےئگہکاملسمؿےکاقلتےکفاےطسہشیمہدفزخ
م ِ نا
نَمیئَ ْق ُتلْ ُ ْ و
ہکہیآتیرکہمیانزؽوہیئ ( َف ْ
لَ
َ
ي ُع َوؿ َ َ
ّلَّ ِإل َ نهااآرَخَ َف َ الیئَ ْق ُتلُو َوؿا ّیفْ َش
َما ِ
ي َ ال َ ئ ْ د
ےہرھپہیآتیرکہمی(فاذلنیالدیوعؿ۔۔اخل)انزؽوہیئافرہیآتیرکہمی( َف ّالدِ ئ َ
َّ ِالَحَّؾا َُّ ْ
ال)(ینعیوسرہرفاقؿیکآتیرکہمی)وتمہگووگںاکوخػمکوہاویکہکناسآتیرکہمیےساقلتیکوتہبوبقؽ
ئ َ
ّل ِإ َّ ال ِب َ ّ ِ
ے
م مُ َیَّمّ ِ نددا) دعب ںیم انزؽ
م ِ نا
وہان ولعمؾ وہ ا ےہ نکیل ہی رفاتی ایلگ رفاتی ےک الخػ ےہ نج ےس ہی اثتب وہ ا ےہ ( َفنَمْ یئَ ْق ُتلْ ُ ْ و
وہیئ۔
رافی  :رمعفنبیلع ،ملسنباربامیہ، ،ندنبہملس،دبعارلنمحنبااحسؼ،اوبزاند،اجمدلنبوعػ،اخرخةنبزدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریبکہانگوہںےسقلعتمااحدثی
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ریبکہانگوہںےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 311

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥ب٘یة ،بحیر ب ٩سٌس ،خاٟس بٌ٣ ٩سا ،٪ابو رہ ٥سَّم ،ابو ایوب انؼاری

ا ٪أَ َّ ٪أَبَا ُرص َِّٕ ٥
اٟش َ٤ع ٔ َّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا بَ٘ ٔ َّی ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي بَ ٔحیرُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩س َ
ُرش ُ بٔطٔ
وب اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َح َّسثَطُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢جا َئ َش ٌِبُ ُس اهَّللَ َو َ ا ش ِ ٔ
َح َّسثَ ُض ِ ٥أَ َّ ٪أَبَا أَ ُّی َ
َ
١
َشا ُ بٔاهَّللٔ َو َٗ ِت ُ
َط ِیئّا َو ُش٘ٔی ُ ٥اٟؼَّ ََل َة َویُ ِْت ٔي اٟزَّلَا َة َو َی ِحتَُ ٔ ٨ب ا ِل ََ ٜبائ َٔز ل َ َ
اُ َٟ ٪ط ا َِ ٟح َُّ ٨ة ٓ ََشأُٟو ُظ ًَ ِ ٩ا ِلَ َٜبائ ٔز ٔ َٓ َ٘ا َِ ٢اِل ٔ ِ َ
رف ُار یَ ِو َ ٦اٟزَّ ِح ٕٔ
أِ ٔ٨َّ ٟص ا ِِ ٤ُ ٟشٔ ٤َ ٔ ٠ة َوا َِ ٔ ٟ
ااحسؼ نب اربامیہ ،یقتئة ،ریحب نب دعس ،اخدل نب دعماؿ ،اوب رمہ یمس ،اوب اویب ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن اراش د رفامای  و صخش دخافدن دقفس یک ابعدت رک ا ےہ افر اس ےک اسھت فہ یسک وک رشکی ںیہن رقار داتی افر فہ امنز
ڑپاتھ ےہ افر زوکة ادا رک ا ےہ افر ڑبے ڑبے انگوہں ےس اتچب ےہ وت اس ےک فاےطس تنج ےہ گووگں ےن درایتف ای ڑبے ڑبے
انگہ ای ںیہ؟ آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامای دخافدن دقفس ےک اسھت یسک وک رشکی رقاردانی افر املسمؿ رمد ای وعرت وک لتق
رکانافرافکررشمنیکےکاقمہلبںیمرفارا رایررکان(ینعیدیماؿاہجدےساھبانگ)۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،یق ئتة،ریحبنبدعس،اخدلنبدعماؿ،اوبرمہیمس،اوباویبااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ریبکہانگوہںےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 312

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،طٌبہً ،بیساهَّلل ب ٩ابوبَک ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي بَ َِکٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي
َ
َ
َّ
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي بَ َِکٕ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ح َوأََ ِ ٧بأَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
اٟرش ُ بٔاهَّللٔ َوًُ ُ٘ ُ
 ١أِ ٔ٨َّ ٟص
و ٚا َِ ٟواَ ٔ ٟسیِ َٔ ٩و َٗ ِت ُ
َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَ َن ّشا َش ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِل ََ ٜبائٔزُ ِّ ِ
َو َٗ ِو ُ ٢اٟزُّورٔ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ،دیبع اہلل نب اوبرکب ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک
ریبکہ انگہ ہی ںیہ ( )7دخافدن دقفس ےک اسھت رشکی رقار دانی ( )5فادلنی یک (اجزئ اکومں ںیم) انرفامین رکان ( )3املسمؿ وک انقح

لتقرکانافر()3وھجٹوبکات۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،دیبعاہللنباوبرکب،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ریبکہانگوہںےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 313

راوی ً :بس ة بً ٩بساٟزحی ،٥اب ٩ط٤ی ،١طٌبہَ ،فاض ،طٌييً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِب َسةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّح ٔٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُُ ٩طِ ٤ی َٕٗ ١ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َٔف ْاض َٗا ََ ٢سَّ ُ ٌِ ٔ٤
اٟظ ٌِ ٔي َّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
َ
َ
َشا ُ بٔاهَّللٔ َو ًُ ُ٘ ُ
 ١أِ ٔ٨َّ ٟص َوا َِ ٟیٔ٤ی ُن
و ٚا َِ ٟواَ ٔ ٟسیِ َٔ ٩و َٗ ِت ُ
اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِل ََ ٜبائٔزُ ِاِل ٔ ِ َ

وض
ا ُِ ٤ُ َِ ٟ
دبعةنبدبعارلمیح ،انبلیمش،ہبعش،رفاس،یبعش،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامایریبکہانگہہیںیہ()7دخافدندقفسےکاسھتیسکوکرشکیرقاردانی()5فادلنییکانرفامینرکان()3انقحیسکاکوخؿرکان()3
افراقمہلبفاےلدؿافکرےساتقؽےساھبانگ۔اسہگجہیرفاتیرصتخماایبؿیکیئگےہ۔
رافی  :دبعةنبدبعارلمیح،انبلیمش،ہبعش،رفاس،یبعش،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ریبکہانگوہںےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 314

راوی ً :باض بً ٩بساٌٟویٌ٣ ،٥اذ ب ٩ہاني ،رحب ب ٩طساز ،یحٌي ب ٩ابوٛثیرً ،بساٟح٤یس ب ٩س٨اً ،٪بیس ب٤ً ٩یر

رح ُب بِ َُ ٩ط َّساز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ٌَِ ٟب ُ
َّاض بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صَإ ٔ ٧ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ِ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َح ٔ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ ٔٔ ٩س َ٨ا َٕ ٩ِ ًَ ٪حسٔیثٔ ًُب َ ِی ٔس بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕأََّ٧طُ َح َّسثَ ُط أَبُو ُظ َول َ َ
َف ْار یَ ِو َ ٦اٟزَّ ِح ٕٔ
َشا ْ بٔاهَّللٔ َو َٗ ِت ُ
أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َ٣ا ا ِلَ َٜبائٔزُ َٗا َ ٢صَُ َّ٩س ِب ٍْ أَ ًِوَ ُُ ٤ض َّ٩إ ٔ ِ َ
 ١أ ِٔ ٨َّ ٟص بٔ َِی ِر ٔ َح َٕٓ ٙو ٔ َ

ص
ُِ ٣د َت َ ْ

ابعسنبدبعامیظعل،اعمذنباہین،رحبنبدشاد،ییحینباوبریثک،دبعادیمحلنبہک ؿ،دیبعنبریمعےساؿےکفادلےنلقنایافر
فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک احصہب رکاؾ ںیم ےس ےھت ہک اکی آدیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! ةکرئ ای ںیہ؟
آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای بس ےس ڑبے استانگہ ںیہ( )7دخا ےک اسھت یسک وک رشکی رکان( )5انقح وخؿ اہبان()3
افراقمہلبےکافکرےکاسےنمےسرفاروہان۔(الخہصدحثی)۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،اعمذنباہین،رحبنبدشاد،ییحینباوبریثک،دبعادیمحلنبہک ؿ،دیبعنبریمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑباانگہوکؿاسےہ؟افراسدحثیابمرہکںیمییحیافردبعارلنمحاکایفسؿرپاالتخػاکایبؿ
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ڑباانگہوکؿاسےہ؟افراسدحثیابمرہکںیمییحیافردبعارلنمحاکایفسؿرپاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 315

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪واػ ،١ابووائ٤ً ،١زو بَ ٩شجیً ،١بساهَّلل ب٣ ٩شٌوز

َش ِحبٔی َ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪و ٔ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔي َوائ ٔ ٕ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ١زٔو بِ َٔ ُ ٩
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا َ ُ ٠ِ ُٗ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَ ُّی َّ
ک ُٗ ِ ُ ٠ث ُ َّ٣َ ٥اذَا َٗا َ ٢أَ َِ ٪ت ِ٘ ُت َ١
اٟذٔ ِ ٧ب أَ ًِوَ َُٗ ٥ا َ ٢أَ َِ ٪ت ِح ٌَ َِ ١هَّلِل ًّ ٔ ٧سا َوص َُو َخ ََ َ٘ ٠

ک ُٗ ِ ُ ٠ث ُ َّ٣َ ٥اذَا َٗا َ ٢أَ ِ ٪تُزَان ٔ َي ب ٔ َحٔ٠ی َ٠ةٔ َجارٔ َ
َوََ ٟس َ َخ ِظ َی َة أَ َِ ٪ی ِل ٌَ ََ ٌَ ٣َ ٥

دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،فالص،اوبفالئ،رمعفنبرشلیج،دبعاہللنبدوعسدےسرفاتیےہہکںیمےنرعضایایروسؽ
اہلل!وکاسنانگہبس ےسزایدہ ڑباےہ؟آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدخافدندقفس ےکاسھت یسکوکرباربرقار دےاحالہکن
دخافدندقفسےنھجت وکدیپا ایےہرھپ ںیمےن رعض ای وکاسنانگہ بسےسزایدہڑبا ےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای وت
اینپافالد وک لتقرکدےاس ادنہشیےسہکفہریتے اھکےنںیمرشکیوہںےگ۔ ںیمےن رعضای رھپوکاسن؟ آپ یلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایوتاےنپڑپفیسیکوعرتےسزانرکے۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،فالص،اوبفالئ،رمعفنبرشلیج،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ڑباانگہوکؿاسےہ؟افراسدحثیابمرہکںیمییحیافردبعارلنمحاکایفسؿرپاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 316

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي ،سٔیا ،٪واػ ،١ابووائً ،١بساهَّلل ب٣ ٩شٌوز

اػ ْ ٩ِ ًَ ١أَبٔي َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اهَّللٔ َٗا َ ُ ٠ِ ُٗ ٢یَا
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َو ٔ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَ ُّی َّ
ک ُٗ ِ ُ ٠ث ُ َّ ٥أَ ٌّی َٗا َ ٢أَ َِ ٪ت ِ٘ ُت ََ ١وََ ٟس َ ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔ ١أَ ِ ٪یَ ِل ٌَ َ٥
اٟذٔ ِ ٧ب أَ ًِوَ َُٗ ٥ا َ ٢أَ َِ ٪ت ِح ٌَ َِ ١هَّلِل ًّ ٔ ٧سا َوص َُو َخ ََ َ٘ ٠
ک ُٗ ِ ُ ٠ث ُ َّ ٥أَ ٌّی َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ ِ ٪تُزَان ٔ َي ب ٔ َحٔ٠ی َ٠ةٔ َجا ٔر َ
ََ ٌَ ٣

رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿ،فالص،اوبفالئ،دبعاہللنبدوعسدےسرفاتیےہہکںیمےنرعضایایروسؽاہلل!وکاسنانگہبسےس
زایدہڑباےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدخافدندقفسےکاسھتیسکوکرباربرقاردےاحالہکندخافدندقفسےنھجت وک
دیپاای ےہرھپںیم ےن رعض ایوکاسنانگہبسےسزایدہڑبا ےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامای وتاینپ افالدوک لتقرکدے
اسادن ہشیےسہکفہریتےاھکےنںیمرشکیوہںےگ۔ںیمےنرعضایرھپوکاسن؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوتاےنپ
ڑپفیسیکوعرتےسزانرکے۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿ،فالص،اوبفالئ،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ڑباانگہوکؿاسےہ؟افراسدحثیابمرہکںیمییحیافردبعارلنمحاکایفسؿرپاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 317

راوی ً :بسہ ،یزیس ،طٌبہً ،اػ ،٥ابووائً ،١بساهَّلل

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢سأ َ ِٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب َسةُ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا یَزٔی ُس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِٔ ًَ ٩
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َّ
َرق
اٟرش ُ أَ َِ ٪ت ِح ٌَ َِ ١هَّلِل ًّ ٔ ٧سا َوأَ ِ ٪تُزَان ٔ َي ب ٔ َحٔ٠ی َٔ ٠ة َجارٔ َ َوأَ َِ ٪ت ِ٘ ُت ََ ١وََ ٟس َ ََ ٣دا َٓ َة ا ِٔ ِ ٟٔ
اٟذٔ ِ ٧ب أَ ًِوَ َُٗ ٥ا َِ ِّ ٢
اب َّأ ٟذی َٗ ِب َُ ٠ط
ک ث ُ َََّ ٥
ِقأَ ًَ ِب ُس اهَّللٔ َو َّأ ٟذ َ
أَ َِ ٪یأِل ُ ََ ٌَ ٣َ ١
ی َ ٩ا َی ِسًُ َ
آخ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ص َذا َخ َلأ ْ َواٟؼَّ َو ُ
و ٍَ ٣َ ٪اهَّللٔ إ ٔ َّ ٟضا َ َ
َو َحس ُ
اػ َْ ١واهَّللُ َت ٌَال َي أَ ًِ َ٥ُ ٠
یس َص َذا َخ َلأ ْإٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو َو ٔ
ٔیث یَز ٔ َ

ُ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ

دبعہ،زیدی ،ہبعش،اعمص،اوبفالئ،دبعاہللےسرفاتیےہہکںیم ےنروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسےس درایتفایوکاسنانگہ
ڑبا ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رشک رکان ینعی دخافدن دقفس ےک اسھت یسک وک رشکی رقار دانی افر دفرسے وک اس
ےک ربارب رکان افر ڑپفیس یک وعرت ےس زان رکان افر اینپ افالد وک رغتب افر دگنتیتس ےک ادنہشی ےس لتق رکان اس ادنہشی ےس ہک فہ

ل َی ْ َ
َم ا ِ َ
ي َ ال َيئ ْ د ُع َوؿ َ َ
(ےچب) اسھت اھکںیئ ےگ۔ رھپ رضحت دبعاہلل ےن اس آتی رکہمی ( َف َّ دِ
ال َحَّ َؾ
ّلَّ ِإل نهاا آرَخَ َف َ ال یئَ ْق ُتلُو َوؿ ا ّف َش ّ ِ ئ
ال ئ َ
ا ُ ْ
ال) یک التفت رفامیئ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہی رفاتی طلغ ےہ افر حیحص رفاتی یلہپ ےہ افر زیدی ےن اس ںیم اجبےئ
ّلَّ ِإ َّ ال ِب َ ّ ِ
(رافی)فالصےکرافیاعمصاکانؾیطلغےسایلےہ۔
رافی  :دبعہ،زیدی،ہبعش،اعمص،اوبفالئ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نکابوتںیکفہجےساملسمؿاکوخؿالحؽوہاج اےہ؟
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
نکابوتںیکفہجےساملسمؿاکوخؿالحؽوہاج اےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 318

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪ا اً٤عً ،بساهَّلل ب٣ ٩زةُ٣ ،سوً ،ٚبساهَّلل

ُسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚب ٔس
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
اهَّللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی َ ا إ ٔ ََ ٟط َُیِرُ ُظ َ ا َی ٔح َُّ ١ز ُ ٦ا ِ٣ز ٔ ٕئ ُِ ٣شَ ٥ٕ ٔ ٠ش ِظ َض ُس أَ ِ َ ٪ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َوأَنِّي
رف اَّ ٟتارٔ ُ ِْ ٔ ٟلٔ ِس ََلَٔ٣ُ ٔ ٦ار ُٔ ٚا َِ ٟح٤ا ًَةٔ َو َّ
اٟثی ُِّب اٟزَّانٔي َواُِ ٔ٨َّ ٟص ب ٔأِ ٔ٨َّ ٟص َٗا َ ٢اْلِ َ ًِ َُ ٤ع َٓ َح َّسث ِ ُ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ إ ٔ َّ ا ث َ ََلثَ ُة َن َ ٕ
َ

بٔطٔ إٔبِ َزاص َٔیَ َٓ ٥ح َّسثَىٔي ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة بِٔ ٔ٤ثٔ ٠طٔ

ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،االشمع ،دبعاہلل نب رمة،رسمفؼ ،دبعاہلل ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےن اراشد رفامای اس ذات یک مسق ہک اس ےک العفہ وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن ےہ املسمؿ اک وخؿ رکان درتس ںیہن ےہ  و
(املسمؿ)ہکاسیکوگایہ داتیوہہکدخافدندقفسےکالعفہوکیئوبعمدربقحںیہنےہافرںیماساکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
وہں نکیل نیت وصخشں اک اکی وت فہ  و املسمؿ االسؾ وھچڑ رک (ینعی رمدت وہ اجےئ) املسمؿ یک امجتع ےس دحیلعہ وہ اجےئ افر
دفرسےاکنحوہےنےکدعبزانرکےنفاالافررسیتااجؿےکدبےلاجؿ(ینعیاصقصںیم)رضحتاشمع وہکاسدحثیرشفی
ےکرافیںیہہکںیمےنہیدحثیرضحتاربامیہےسایبؿیکوتاوہنںےنرضحتاوسدےساوہنںےنرضحتاعہشئدصہقیےس
ایسرطحےسرفاتیایےہ۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،دبعارلنمح،ایفسؿ،االشمع،دبعاہللنبرمة،رسمفؼ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
نکابوتںیکفہجےساملسمؿاکوخؿالحؽوہاج اےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 319

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي ،سٔیا ،٪ابواسح٤ً ،ٙزو بُ ٩اٟب

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ َُٔ ٩أٟبٕ َٗا ََٗ ٢ا َِ ٟ
َّ
َّ
َّ
رف
ًَائٔظَ ُة أَ َ٣ا ًَ َ ٤ِ ٔ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا َی ٔح َُّ ١ز ُ ٦ا ِ٣ز ٔ ٕئ ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠إٔ ا َر ُج َْ ١زنَي َب ٌِ َس إ ٔ ِح َؼأ٧طٔ أَ ِو ََ َ ٛ

َب ٌِ َس إ ٔ ِس ََل ٔ٣طٔ أَ ِو اُِ ٔ٨َّ ٟص بٔأِ ٔ٨َّ ٟص َو َّٗ َٔ ُط ُزصَی ِ ْر

رمعف نب یلع ،ییحی ،ایفسؿ ،اوب ااحسؼ  ،رمعف نب اغبل ےس رفاتی ےہ ہک اعہشئ دصہقی ےن اہک ای مت وک ولعمؾ ںیہن ہک یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفاماییسکاملسمؿاکوخؿالحؽںیہننکیلاسصخشاک ونصحم(اشدیدشہ)وہرکزاناکرمبکتوہایاملسمؿوہےنےک
دعباکرفرشمکنباجےئایدفرسےاک(انقح)لتقرکے۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿ،اوباقحس،رمعفنباغبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
نکابوتںیکفہجےساملسمؿاکوخؿالحؽوہاج اےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 320

راوی  :ہَل ٢ب ٩اٌَٟلء ،حشین ،زہیر ،ابواسح٤ً ،ٙزو بُ ٩اٟبً ،ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ص ََٔل ُ ٢بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُح َشی ِْن َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُزصَی ِ ْر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ َُٔ ٩أٟبٕ َٗا ََٗ ٢ا َِ ٟ
ئ إ ٔ َّ ا ثَ ََلثَ ْة اُِ ٔ٨َّ ٟص بٔأِ ٔ٨َّ ٟص أَ ِو َر ُج َْ ١زنَي َب ٌِ َس َ٣ا أ ُ ِح ٔؼ ََ ٩و َس َ
اٚ
ک َت ٌِ َ ٥ُ ٠أََّ٧طُ  اَ َی ٔح َُّ ١ز ُ ٦ا ِ٣ز ٔ ٕ
ًَائٔظَ ُة َیا ًَ َُّ ٤
ار أَ َ٣ا إَٔ َّ ٧
ا َِ ٟحس َ
ٔیث
الہؽ نب االعلء ،نیسح ،زریہ ،اوب ااحسؼ  ،رمعف نب اغبل ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن امعر ےس رفامای مت فافق وہ ہک
یسکااسنؿاک(انقح)وخؿرکاندرتسافرالحؽںیہنےہنکیلنیتآدویمںاکایوتاجؿےکدبہلاجؿےنیلفاےلاک(اقلتاصقصانیل)
ای وصخشنصحموہےنےکدعبزاناکرمبکتوہافردحثی(لمکم)ایبؿیک۔
رافی  :الہؽنباالعلء،نیسح،زریہ،اوباقحس،رمعفنباغبل،اعہشئدصہقی

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

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
نکابوتںیکفہجےساملسمؿاکوخؿالحؽوہاج اےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 321

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩شٌ٘وب٣ ،ح٤س بً ٩یسي ،ح٤از ب ٩زیس ،یحٌي ب ٩سٌیس ،ابو ا٣ا٣ة ب ٩سہ ١و ًبساهَّلل بً ٩ا٣ز ب٩
ربیٌہ

وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
اَ ٪وص َُو َِ ٣ح ُؼ ْور َو ُ٨َّ ٛا إٔذَا َز َخ ِ٨َ ٠ا َِ ٣س َخ َّل
یٌ َة َٗا اَ ُ٨َّ ٛا َِ ًُ ٍَ ٣ث ََ ٤
َح َّسثَىٔي أَبُو أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َُ ٩س ِض َٕ ١و ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩رب ٔ َ
خ َد َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ض َِ َٟ ٥ی َت َوا ًَ ُسونِّي بٔا ِِ َ٘ ٟت ٔ٨َ ٠ِ ُٗ ١ا یَِٜٔٔی َُ ٜض ُ ٥اهَّللُ َٗا َ٥َ ٔ ٠َٓ ٢
َن ِش ََّ َ ٍُ ٤لَک َ ٩ِ ٣َ ٦بٔا َِ ٟب ََل ٔن ٓ ََس َخ َِ ًُ ١ث َ٤ا َُ ٪ی ِو ّ٣ا ث ُ ََّ َ ٥
َّ
َّ
َّ
رف َب ٌِ َس
َش ِ٘ ُتُ٠ونِّي َسَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ َ ٢ا َی ٔح َُّ ١ز ُ ٦ا ِ٣ز ٔ ٕئ ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠إٔ ا بٔإ ٔ ِح َسی ثَ ََل ٕث َر ُج َْ َ َٛ ١

إ ٔ ِس ََل ٔ٣طٔ أَ ِو َزنَي َب ٌِ َس إ ٔ ِح َؼأ٧طٔ أَ ِو َٗ َت ََ ١نٔ ِّشا بٔ َِی ِر ٔ َنٔ ِٕص ٓ ََواهَّللٔ َ٣ا َزِ َ ٧ی ُ فٔي َجاصَّٔ ٔ ٠ی ٕة َو َ ا إ ٔ ِس ََلَ ٕ ٦و َ ا َت َِ ٨َّ ٤ی ُ أَ َّ ٪لٔي بٔسٔیىٔي
بَ َس ّ ا ُُ ٨ِ ٣ذ َص َسان ٔ َي اهَّللُ َو َ ا َٗ َت َِ ُ ٠نٔ ِّشا ََٓ ٥َ ٔ ٠ش ِ٘ ُتُ٠وَ٧ىٔي
اربامیہنبوقعیب،دمحمنبیسیع، ،ندنبزدی،ییحینبدیعس،اوبااممةنبلہسفدبعاہللنباعرمنبرہعیبےسرفاتیےہہکمہگوگ
رضحتامثعؿےکاسھت ےھت سجفتقفہڑھکےوہےئ ےھت(ینعیبج اؿ وکدغارفںافرابویغںےنہارفںرطػ ےسریھگے
ںیمےلراھکاھت)افرسج فتقمہگوگیسکہگجےسادنریکاجبن ےتسھوتمہگوگالبطےکگووگںیکابںیت۔ےتن۔اکیدؿرضحت
امثعؿینغادنردالخوہےئرھپابرہےلکنافررفامای وگوگھجموکلتقرکےنےکفاےطسےتہکںیہمہےناہکاؿےکےیلدخافدندقفس
اکیف ےہ ینعی اؿ وک ازا دےنی ےکفاےطس) رضحتامثعؿ ےن وپاھچ سکفہج ےس فہگوگ ھجم وک لتق رکےن ےک درےپ ںیہ؟ (رھپ رفامای
ہک)ںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک ےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتاملسمؿاکوخؿرکاندرتسںیہن
نکیلنیتفہجےساکیوت وصخشاامیؿالےنےکدعبرھپاکرفوہاجےئایااصحؿےکدعبزاناکرمبکتوہاییسکیک(انقح)اجؿےلوت
دخافدندقفسیکمسقہکںیمےنہنوتزامہناجتیلہںیمزانایافرہنیہاالسؾالےنےکدعبافرہنںیمےنانمتیکہکںیمدنیوکدبتلی
رکفںسجفتقےسدخافدندقفسےنھجموکدہاتیرفامیئرھپفہگوگھجموکسکفہجےسلتقرکانہا ےتںیہ؟
رافی  :اربامیہنبوقعیب،دمحمنبیسیع، ،ندنبزدی،ییحینبدیعس،اوبااممةنبلہسفدبعاہللنباعرمنبرہعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وصخشاملسمونںیکامجتعےسدحیلعہوہاجےئاسوکلتقرکان
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
 وصخشاملسمونںیکامجتعےسدحیلعہوہاجےئاسوکلتقرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 322

راوی  :اح٤س ب ٩یحٌي ػوفي ،ابونٌی ،٥یزیس ب٣ ٩ززا٧بة ،زیاز بًَ ٩لٗة ،رعٓحة بَ ٩شیح ا اطحعي

رع َٓ َح َة بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرنٔي أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي ُّ
اٟؼوف ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ٣َ ٩زِ َزاَ ٔ ٧ب َة ًَ ِ ٩زٔیَاز ٔبِ ََٔٔ ً ٩ل َٗ َة ًَ ِِ َ ٩
ات
اض َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َس َیُٜو َُ ٪ب ٌِسٔی َص َْ ٨
َشیِ ٕح اْلِ َ ِط َحع ٔ ِّي َٗا ََ ٢رأَیِ ُ أ ٨َّ ٟي َّي َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َی ِد ُل ُب اَ ٨َّ ٟ
َُ

آَ ٪ا ِٗ ُتُ٠و ُظ َٓإ ٔ َّ٪
َو َص َْ ٨
َار َ ٚا َِ ٟح َ٤ا ًَ َة أَ ِو یُزٔی ُس ش َ ُِّرف ُ ٚأَ َِ ٣ز أ ُ َّ٣ةٔ َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠لَائ ٔ ّ٨ا َ ٩ِ ٣ل َ َ
ات ٓ َََ ٩ِ ٤رأَیِت ُُ٤و ُظ ٓ َ
َی َس اهَّللٔ ًَل َي ا َِ ٟح٤ا ًَةٔ َٓإ ٔ ََّّ ٪
َار َ ٚا َِ ٟح َ٤ا ًَ َة َی ِز ُُ ٛف
اٟظ ِی َل َ
اَ ٓ ٩ِ ٣َ ٍَ ٣َ ٪
َ
ادمحنبییحیوصیف،اوبمیعن،زیدینبرمدابتة،زایدنبالعقة،رعفجةنبرشحیاالیعجشےسرفاتیےہ ہکںیمےنروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملس وکداھکیآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسربنمرپہبطخدےرےہےھتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریمےدعبیئن
یئن ابںیت وہں یگ (ای ہنتف داسد اک زامہنآےئاگ) وت مت گوگ سج وکدوھکیہک اس ےن امجتع وک وھچڑ دای ینعی املسمونں ےک رگفہ ےس فہ
صخشدحیلعہوہاگاسےن روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاتمںیمٹوھٹڈایل افرقرفہقدیپاایوت وصخشوہوتمتاسوکلتق
رکڈاگوویکہکناہلل اکاہھت امجتعرپےہ(ینعی  وامجتع اافتؼفااحتدرپاقمئےہ وتفہدخافدندقفس یکافحتظںیم ےہ)افر اطیشؿ
اسےکاسھتےہ وہکامجتعےسدحیلعہوہفہاسوکالتامررکاکنہ اےہ۔
رافی  :ادمحنبییحیوصیف،اوبمیعن،زیدینبرمدابتة،زایدنبالعقة،رعفجةنبرشحیاالیعجش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
 وصخشاملسمونںیکامجتعےسدحیلعہوہاجےئاسوکلتقرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 323

راوی  :ابو ًلي ٣ح٤س ب ٩یحٌي ٣زوزیً ،بساهَّلل بً ٩ث٤ا ،٪ابو ح٤زة ،زیاز بًَ ٩لٗة ،رعٓحة بَ ٩شیح

رع َٓ َح َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَل ٔ ٕٓي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي َح ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩زٔیَاز ٔبِ ََٔٔ ً ٩ل َٗ َة ًَ ِِ َ ٩

ات َو َر َٓ ٍَ َی َسیِطٔ ٓ َََ ٩ِ ٤رأَیِت ُُ٤و ُظ
ات َو َص َْ ٨
ات َو َص َْ ٨
َشیِ ٕح َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔ َّ ٧ضا َس َتُٜو َُ ٪ب ٌِسٔی صَ َْ ٨
بِ َٔ ُ ٩
ض
یُزٔی ُس َت ِ ٔ
رف َی ٙأَ ِ٣ز ٔأ ُ َّ٣ةٔ َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُِ ٥جٔ٤ی ٍْ َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ لَائ ٔ ّ٨ا َ ٩ِ ٣ل َ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا٨َّ ٟا ٔ
اوب یلع دمحم نب ییحی رمفزی ،دبعاہلل نب امثعؿ ،اوب زمحة ،زاید نب العقة ،رعفجة نب رشحی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےناراشدرفامای ریمےدعب(ہنتفف)داسدوہں ےگافررھپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن اےنپدفونںاہوھتں وکااھٹای افر
رفامایسجوکمتگوگدوھکیہکفہاتمدمحمہیںیمقرفقیدیپارکانہاہراہےہوتبج فہقرفقیڈاےلافراسوکلتقرکڈاگوہاےہفہوکیئ
وہ۔
رافی  :اوبیلعدمحمنبییحیرمفزی،دبعاہللنبامثعؿ،اوبزمحة،زایدنبالعقة،رعفجةنبرشحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
 وصخشاملسمونںیکامجتعےسدحیلعہوہاجےئاسوکلتقرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 324

راوی :

رع َٓ َح َة َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا زٔیَازُ بِ ََُٔ ً ٩ل َٗ َة ًَ ِِ َ ٩
ات ٓ ََ ٩ِ ٤أَ َرا َز أَ ِ ٪ش َ ُِّرف َ ٚأَ َِ ٣ز أ ُ َّٔ ٣ة َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
ات َو َص َْ ٨
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و َُ ٢س َتُٜو َُ ٪ب ٌِسٔی َص َْ ٨

َاَضبُو ُظ بٔاَّ ٟش ِی ٕٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُِ ٥ج ِٔ ِ ٓ ٍْ ٤
رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی :

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

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
 وصخشاملسمونںیکامجتعےسدحیلعہوہاجےئاسوکلتقرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 325

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز ،زیس بً ٩لاء ب ٩سائب ،زیاز بًَ ٩لٗة ،اسا٣ة بَ ٩شیک

َش ٕ
ئ بِ َّٔ ٩
یک
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ َٔ ًَ ٩لا ٔ
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩زٔ َیاز ٔبِ ََٔٔ ً ٩ل َٗ َة ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ٔٔ َ ٩

َاَضبُوا ًُُ َ٘ ُ٨ط
خ َد ش َ ُِّرف ُ ٚبَی ِ َن أ ُ ًَّٔ٣ي ٓ ِ ٔ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َ٤ا َر ُج َٕ َ ١
دمحمنبدقامة،رجری،زدی نب اطعء نب اسبئ،زاید نبالعقة ،ااسمة نبرشکی ےسرفاتی ےہ ہکروسؽرکمی یلصاہلل ہیلع فآہلفملس
ےناراشدرفامای وصخشریمیاتمںیمٹوھٹڈاےنلےکفاےطسےلکنوتمتاسیکرگدؿاڑادف۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،زدینباطعءنباسبئ،زایدنبالعقة،ااسمةنبرشکی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسآتیرکہمییکریسفتفہآتیےہینعیاؿگووگںیکازا وہکاہللافرروسؽےسڑلےتںیہافرفہہا ےتںیہہک کل
ںیم داسد رباپ رک ں فہ (ازا) ہی ےہ ہک فہ گوگ لتق ےیک اجںیئ ای اؿ وک وسیل دے دی اجےئ ای اؿ ےک اہھت افر اپں اکٹ
ے
ڈاںیلاجںیئایفہگوگ کلدبررک ئ
دیاجںیئافرہیآتیرکہمینکگووگںےسقلعتمانزؽوہیئےہہیاؿاکایبؿےہ
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
اسآتیرکہمییکریسفتفہآتیےہینعیاؿگووگںیکازا وہکاہللافرروسؽےسڑلےتںیہافرفہہا ےتںیہہک کلںیمداسدرباپرک ںفہ(ازا)ہیےہہکفہگوگلتق
ے
ےیکاجںیئایاؿوکوسیلدےدیاجےئایاؿےکاہھتافراپںاکٹڈاںیلاجںیئایفہگوگ کلدبررک ئ
دیاجںیئافرہیآتیرکہمینکگووگںےسقلعتمانزؽوہیئےہہی
اؿاکایبؿےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 326

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،یزیس ب ٩زریٍ ،ححاد ػواٖ ،ابورجاء ،ابوَٗلبة ،ابوَٗلبة ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ َِ ٩ححَّا ٕد اٟؼَّ َّو ٔ
ئ َِ ٣ول َي أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة َٗا َ٢
اٖ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَب ُو َر َجا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٗ ٔ ََلبَ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ن َ ّرفا ًُٔ ٩ِ ٣ک ِ ٕ ١ثَ َ٤اَ ٔ ٧ی ّة َٗسٔ ُ٣وا ًَل َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وٍَ ٣َ ٪
َاس َت ِو َخ ُ٤وا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َو َس٘ ٔ َ ِ ٤أَ ِج َشا ُُ ٣ض َِٓ ٥ظَ ِ َٜوا ذََ ٔ ٟ
َخ ُج َ
ٓ ِ
ک إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َ ا َت ِ ُ
َرشبُوا ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا َوأَبِ َواَ ٔ ٟضا ٓ ََؼ ُّحوا َٓ َ٘ َت ُ٠وا َراعٔ َي
ََخ ُجوا ٓ َ ٔ
َراً ٔی َ٨ا فٔي إٔبٔٔ٠طٔ َٓت ُٔؼیبُوا ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا َوأَبِ َواَ ٔ ٟضا َٗاُٟوا بَل َي ٓ َ َ
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ب ٌَ َث َٓأ َ َخ ُذوص َُِٓ ٥أت ُ ٔي بٔض ٔ َِّ َ٘ َٓ ٥ل ٍَ أَیِ ٔسیَ ُض َِ ٥وأَ ِر ُج َُ ٠ض َِ ٥و َس ََّ ٤ز أَ ًِیُ َُ ٨ض َِ ٥وَ َ ٧ب َذص ُِ ٥فٔي َّ
اٟظ ِٔ ٤ص
َ
َحًَّي َ٣اتُوا
اامسلیع نب دوعسد ،زیدی نب زرعی ،اجحج وصاػ ،اوبراجء ،اوبالقبة ،اوبالقبة ،اسن نبامکل ےس رفاتی ےہ ہک ھچکگوگ(ینعی ہلیبق
عکل یک اکی امجتع) دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ اؿ گووگں وک دمہنی ونمرہ یک آب فوہا وماقف ںیہن آیئ

یھتافرفہگوگامیبرڑپےئگاؿگووگںےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےساکشتییک۔متگوگامہرےرچفاےہےک
اس ھت اجےگ۔ افںوٹں ںیم (ینعی مت گوگ  ازہ وہا اھکےن ےک فاےطس ابرہ ےلچ اج افر) افںوٹں اک دفدھ افر اشیپب ںوی ( و ہک مت گووگں
ےک رمض اک العج ےہ) اؿ گووگں ےن اہکہک اہں! (کیھٹ ےہ) انچہچن فہ گوگ ےئگ افر اوہنں ےن افںوٹں اک دفدھ افر اشیپب ای
افرفہتحصایبوہےئگ سجفتقفہگوگردنرتسافر افایبوہےئگوتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکرچفاےہوکاوہنں
ےنلتقرکڈاال(افرافںوٹںوکےلرکرفاروہےئگ)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےکےھچیپگووگںوکرفاہنایافرفہاؿوکڑکپرک
الےئانچہچنآپیلصاہللہیلع فآہلفملسےناؿگووگںےکاہھتاپؤںوکااٹلرکےکوٹکادایافراؿگووگںوکآوھکنںیکرگؾالسیئےس
ادناھایافررھپاؿوکدوھپںیمڈاگوادای۔اہیںکتہکفہگوگرمےئگ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،زیدینبزرعی،اجحجوصاػ،اوبراجء،اوبالقبة،اوبالقبة،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
اسآتیرکہمییکریسفتفہآتیےہینعیاؿگووگںیکازا وہکاہللافرروسؽےسڑلےتںیہافرفہہا ےتںیہہک کلںیمداسدرباپرک ںفہ(ازا)ہیےہہکفہگوگلتق
ے
ےیکاجںیئایاؿوکوسیلدےدیاجےئایاؿےکاہھتافراپںاکٹڈاںیلاجںیئایفہگوگ کلدبررک ئ
دیاجںیئافرہیآتیرکہمینکگووگںےسقلعتمانزؽوہیئےہہی
اؿاکایبؿےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 327

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ٪ب ٩سٌیس بٛ ٩ثیر ب ٩زی٨ار ،وٟیس ،اوزاعي ،یحٌي ،ابو َٗلبة ،ا٧ص

ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٔس بِ َٔٛ ٩ثٔیر ٔبِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي ًَ َِ ٩ی ِحٌَي ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َن َ ّرفا ًُٔ ٩ِ ٣ک ِ ٕٔ َٗ ١س ُ٣وا ًَل َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِج َت َو ِوا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓأ َ ََ ٣زص ُِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪یأِتُوا
رشبُوا ٔ ٩ِ ٣أَبِ َواَ ٔ ٟضا َوأَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا َٓٔ ٌََُ٠وا َٓ َ٘ َتُ٠وا َراً َٔی َضا َوا ِس َتاُٗو َصا ٓ ََب ٌَ َث أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي
إٔب ٔ َ ١اٟؼَّ َس َٗ ٔة ٓ ََی ِ َ
كََ٠بٔض ٔ َِٗ ٥ا ََٓ ٢أت ُ َٔي بٔض ٔ َِّ َ٘ َٓ ٥ل ٍَ أَیِ ٔس َی ُض َِ ٥وأَ ِر ُج َُ ٠ض َِ ٥و َس ََّ ٤ز أَ ًِیُ َُ ٨ض َِ ٥وَ ٥َِ ٟی ِح ٔش ُِ ٤ض َِ ٥و َت َز َُ ٛض َِ ٥حًَّي َ٣اتُوا َٓأَِ٧زَ َ ٢اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّ ١إٔ٤َ َّ ٧ا
و ٪اهَّللَ َو َر ُسو َٟطُ ِاْلیَ َة
َجزَا ُئ َّأ ٟذ َ
ی ٩یُ َحارٔب ُ َ
رمعفنبامثعؿنبدیعسنبریثکنبدانیر،ف دی،افزایع،ییحی،اوبالقبة،اسنےسرفاتیےہہکہلیبقعکلےکھچکگوگدختموبنی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ وت اؿ وک دمہنی ونمرہ ںیم رانہ انہس انوگار افر رگاں وسحمس وہا (ویکہکن اؿ وک دمہنی ونمرہ یک
ے
آب فوہا وماقف ںیہن آیئ یھت) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک دصہق ےک افٹن ئ
دی اجےن اک مکح رفامای افر اؿ اک دفدھ افر
اشیپبیپےنیلاک(اسیکفہجاسقبںیمزگریکچےہ)انچہچناؿگووگںےن ایسرطحےسایافراوہنںےنرچفاےہوکلتقرکدایافر

افںوٹں وکاگھب رک ےل ےئگآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اؿ وک رگاتفر رکےن ےکفاےطسگووگں وک  اجیھ انچہچن فہگوگ رگاتفررک ےک
ے
الےئ ےئگ افر اؿ ےک اہھت اپؤں اکٹ ئ
دی ےئگ رھپ اؿ یک آںیھکن رگؾ السیئ ےس رگؾ رک ےک ادنیھ یک  ںیئ افر اؿ ےک زمخ وک
(وخؿ دنب رکےن ےک فاےطس) الت (دااغ) ںیہن ہکلب اؿ وک ایس احتل ںیم وھچڑ دای ایگ اہیں کت ہک فہ گوگ رم ےئگ۔ اس رپ دخافدن
دقفسےنآتیرکہمیانزؽرفامیئ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعسنبریثکنبدانیر،ف دی،افزایع،ییحی،اوبالقبة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
اسآتیرکہمییکریسفتفہآتیےہینعیاؿگووگںیکازا وہکاہللافرروسؽےسڑلےتںیہافرفہہا ےتںیہہک کلںیمداسدرباپ رک ںفہ(ازا)ہیےہہکفہگوگلتق
ے
ےیکاجںیئایاؿوکوسیلدےدیاجےئایاؿےکاہھتافراپںاکٹڈاںیلاجںیئایفہگوگ کلدبررک ئ
دیاجںیئافرہیآتیرکہمینکگووگںےسقلعتمانزؽوہیئےہہی
اؿاکایبؿےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 328

راوی  :تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
َک ِ َ ٧ح َو ُظ إلٔ َي َٗ ِؤٟطٔ
َح َّسثَىٔي أَبُو ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َٔ َٗ ٢س ًََ ٦ل َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث َ َ٤اَ ٔ ٧ی ُة َن َ ٕ
رف ًُٔ ٩ِ ٣ک ِ ََٕ ٓ ١ذ َ َ

 ٥َِ ٟیَ ِح ٔش ُِ ٤ض َِ ٥و َٗا ََ َٗ ٢تُ٠وا اٟزَّاعٔ َي

رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
اسآتیرکہمییکریسفتفہآتیےہینعیاؿگووگںیکازا وہکاہللافرروسؽےسڑلےتںیہافرفہہا ےتںیہہک کلںیمداسدرباپرک ںفہ(ازا)ہیےہہکفہگوگلتق
ے
ےیکاجںیئایاؿوکوسیلدےدیاجےئایاؿےکاہھتافراپںاکٹڈاںیلاجںیئایفہگوگ کلدبررک ئ
دیاجںیئافرہیآتیرکہمینکگووگںےسقلعتمانزؽوہیئےہہی
اؿاکایبؿےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 329

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی٣ ،٪ح٤س ب ٩برش ،سٔیا ،٪ایوب ،ابو َٗلبة ،ا٧ص

وب ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أَتَي
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِرشٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
َ
َ
و ٪أَ َِ ٟباَ َ ٧ضا
رشب ُ َ
رعیِ ََ ٨ة َٓأ ََ ٣ز َُ ٟض َِ ٥وا ِج َت َو ِوا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ب ٔ َذ ِوز ٕ أَ ِو َ٘ ٔ ٟا ٕح َش ِ َ
أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ن َ ْ
رف ًُٔ ٩ِ ٣ک ِ ٕ ١أ ِو ُ َ
َوأَبِ َواََ ٟضا َٓ َ٘ َتُ٠وا اٟزَّاعٔ َي َوا ِس َتاُٗوا ِاِلٔب ٔ َََ ٓ ١ب ٌَ َث فٔي كََ٠بٔض ٔ َِّ َ٘ َٓ ٥ل ٍَ أَیِ ٔسیَ ُض َِ ٥وأَ ِر ُج َُ ٠ض َِ ٥و َس ََّ ٤ز أَ ًِیُ َُ ٨ض ِ٥
ادمحنبامیلسؿ،دمحمنبرشب،ایفسؿ،اویب،اوبالقبة،اسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمادقس
ںیم ہلیبق عکل ای ہلیبق رعہنی ےک گوگ آےئ (اؿ گووگں وک دمہنی ونمرہ یک آب فوہا وماقف ںیہن آیئ یھت) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن (اؿ ےک العج یک رغض ےس) اؿ وک افںوٹں اک ای دفدھ فایل افینٹن ےک دفدھ افر اشیپب ےنیپ اک مکح رفامای رھپ اؿ گووگں ےن
رچفاےہوکلتقرکڈاالافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکافںوٹںوکاہکنرکےلےئگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکرگاتفررک
ےکاحرضرکےناکمکحرفامای۔رھپاؿگووگںےکاہھتاپؤںوٹکاےئافراؿیکآںیھکنادنیھیک ںیئ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،دمحمنبرشب،ایفسؿ،اویب،اوبالقبة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاسننبامکلےسدیمحرافیرپدفرسےرافویںےکاالتخػاککذرکہ
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاسننبامکلےسدیمحرافیرپدفرسےرافویںےکاالتخػاککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 330

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہبً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

اُٟسحٔ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َو َُیِرُ ُظ ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٕس َّ
اٟلؤی ٔ ٩ِ ًَ ١أَٔ َ ٧ص
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
رعیِ ََ ٨ة َٗ ٔس ُ٣وا ًَل َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِج َت َو ِوا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ٓ ََب ٌَ َث ُض ِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ
بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّّ َ ٧ ٪
اسا َٔ ُ ٩ِ ٣
َرشبُوا ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا َوأَبِ َواَ ٔ ٟضا َٓ َ٤َّ ٠ا َػ ُّحوا ِار َت ُّسوا ًَ ِِ ٩اِل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦و َٗ َتُ٠وا َراعٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َي َذ ِوز ٕ َُ ٟط ٓ َ ٔ
اس َتاُٗوا ِاِلٔب ٔ َََ ٓ ١ب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي آثَارٔص َِٔٓ ٥أُخ ُٔذوا َٓ َ٘ َّل ٍَ أَیِ ٔس َی ُض ِ٥
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨ّ ٣ٔ ِْ ٣ُ ٥َ ٠ا َو ِ
َوأَ ِر ُج َُ ٠ض َِ ٥و َس َ ١َ ٤أَ ًِیُ َُ ٨ض َِ ٥و َػ ََ ٠ب ُض ِ٥
ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،دبعاہللنبرمعرتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہنکیلاسرفاتیںیمہیااضہفےہہکفہگوگ
ہک نج اک اسہقب رفاتی ںیم کذرکہ ےہ فہ ہلیبق رعہنی ےک گوگ ےھت سج فتق فہ گوگ ردنرتس وہ ےئگ وت فہ االسؾ ےس رحنمػ وہ

ےئگافراےنپرچفاےہوک  وہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکدایاھت(افرفہاملسمؿاھت)اسوکلتقرکدایافرہییھبایس
رفاتیںیمااضہفےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےکاہھتاپؤںاکٹرکآںیھکنٹوھڑرکاؿوکاھپیسنرپاکٹلای۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاسننبامکلےسدیمحرافیرپدفرسےرافویںےکاالتخػاککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 331

راوی :

اض ٔ٩ِ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ُ ٩ِ ًَ ١ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢س ًََٔ ٦ل َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أُْ َ ٧
َرشبِت ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥أَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا َوأَبِ َواَ ٔ ٟضا
خ ِجت ُِ ٥إلٔ َي َذ ِوزَٔ٧ا َٓ٨ِ ُٜت َُِٔ ٓ ٥یضا ٓ َ ٔ
رعیِ ََ ٨ة َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َ َ
َُ
َٓٔ ٌََُ٠وا َٓ َ٤َّ ٠ا َػ ُّحوا َٗا ُ٣وا إلٔ َي َراعٔي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠تُ٠و ُظ َو َر َج ٌُوا ُّ َّٔ ٛارا َوا ِس َتاُٗوا َذ ِو َز أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِر َس َ ١فٔي كََ٠بٔض ٔ َِٓ ٥أت ُ َٔي بٔض ٔ َِّ َ٘ َٓ ٥ل ٍَ أَیِ ٔسیَ ُض َِ ٥وأَ ِر ُج َُ ٠ض َِ ٥و َس َ ١َ ٤أَ ًِیُ َُ ٨ض ِ٥
رتہمجزگہتشرفاتیےکاطمقبےہنکیلاسرفاتیںیموسیلاککذرکہںیہنےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاسننبامکلےسدیمحرافیرپدفرسےرافویںےکاالتخػاککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 332

راوی :

رعیِ ََ ٨ة ًَل َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢س َْٔ َ ٧ ٦
اض َٔ ُ ٩ِ ٣

َرشبِت ُِ٩ِ ٣ٔ ٥
خ ِجت ُِ ٥إلٔ َي َذ ِوزَٔ٧ا ٓ َ ٔ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِج َت َو ِوا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض ِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َ َ
رفوا َب ٌِ َس إ ٔ ِس ََل ٔ٣ض ٔ ِ٥
أَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا َٗا ََ ٢و َٗا ََ َٗ ٢تا َز ُة َوأَبِ َواَ ٔ ٟضا ٓ َ َ
ََخ ُجوا إلٔ َي َذ ِوز ٔ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َػ ُّحوا َُ َ ٛ
اس َتاُٗوا َذ ِو َز َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا
َو َٗ َتُ٠وا َراعٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨ّ ٣ٔ ِْ ٣ُ ٥َ ٠ا َو ِ

َُ ٣حارٔبٔی َن َٓأ َ ِر َس َ ١فٔي كََ٠بٔض ٔ َِٓ ٥أُخ ُٔذوا َٓ َ٘ َّل ٍَ أَیِ ٔسیَ ُض َِ ٥وأَ ِر ُج َُ ٠ض َِ ٥و َس َّ ١َ ٤أَ ًِیُ َُ ٨ض ِ٥
رتہمجاسہقبرفاتیےکاطمقبےہنکیلاسںیمہیااضہفےہہکفہگوگڑلےتوہےئےئگ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاسننبامکلےسدیمحرافیرپدفرسےرافویںےکاالتخػاککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 333

راوی :

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔي ًَس ٓ ٕ
رعیِ ََ ٨ة
ٔی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أَ ِس ٥ََ ٠أُْ َ ٧
اض َٔ ُ ٩ِ ٣

َرشبِت ُِ ٩ِ ٣ٔ ٥أَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا َٗا َ ٢حُ َِ ٤ی ْس
خ ِجت ُِ ٥إلٔ َي َذ ِوز ٕ َ٨َ ٟا ٓ َ ٔ
َٓا ِج َت َو ِوا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َ َ
رفوا َب ٌِ َس إ ٔ ِس ََل ٔ٣ض ٔ َِ ٥و َٗ َتُ٠وا َراعٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو َٗا ََ َٗ ٢تا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َوأَبِ َواَ ٔ ٟضا َٓٔ ٌََُ٠وا َٓ َ٤َّ ٠ا َػ ُّحوا َُ َ ٛ
اس َتاُٗوا َذ ِو َز َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َص َزبُوا َُ ٣حارٔبٔی َن َٓأ َ ِر َس ََ ١ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُ٨ّ ٣ٔ ِْ ٣ا َو ِ
َ ٩ِ ٣أَتَي بٔض ٔ َِٓ ٥أُخ ُٔذوا َٓ َ٘ َّل ٍَ أَیِ ٔس َی ُض َِ ٥وأَ ِر ُج َُ ٠ض َِ ٥و َس ََّ ٤ز أَ ًِیُ َُ ٨ض َِ ٥و َت َز َُ ٛض ِ ٥فٔي ا َِّ َ ٟ
َحة ٔ َحًَّي َ٣اتُوا
رتہمجاسہقبرفاتیےکاطمقبےہنکیلاسرفاتیںیمہیااضہفےہہکرھپاؿگووگںوکوھچڑدایرحہ( وہکدمہنیونمرہےکزندکی
اکیرھتپیلیزنیمےہ)فاہںرپوھچڑااہیںکتہکفہگوگرمےئگ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاسننبامکلےسدیمحرافیرپدفرسےرافویںےکاالتخػاککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 334

راوی :

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ أَ َّ ٪أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک
َ
َح َّسثَ ُض ِ ٥أَ ََّ ّ َ ٧ ٪
١
رعیِ ََ ٨ة َٗ ٔس ُ٣وا ًَل َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إَّٔ٧ا أَ ِص ُ
اسا أ ِو رٔ َج ّا ا ًُٔ ٩ِ ٣ک ِ ٕ ١أ ِو ُ َ

َض َٕ َو ٩ِ َُٜ٧ ٥َِ ٟأَصِ َ ١ر ٕ
َاس َت ِو َخ ُ٤وا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓأ َ ََ ٣ز َُ ٟض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َذ ِوز ٕ َو َرا َٕ َوأَ ََ ٣زص ُِ ٥أَ ِ٪
ٔیٕ ٓ ِ
َِ
رشبُوا َٟٔ ٩ِ ٣بََ ٔ ٨ضا َوأَبِ َواَ ٔ ٟضا َٓ َ٤َّ ٠ا َػ ُّحوا َولَاُ ٧وا ب ٔ َ٨اح َٔی ٔة ا َِّ َ ٟ
رفوا َب ٌِ َس إ ٔ ِس ََل ٔ٣ض ٔ َِ ٥و َٗ َتُ٠وا َراعٔ َي َر ُسو ٔ٢
َی ِ ُ
َخ ُجوا ٓ َٔیضا ٓ ََی ِ َ
َحة ٔ َُ َ ٛ

اس َتاُٗوا َّ
اٟذ ِو َز ٓ ََب ٌَ َث َّ
اٟلََ ٠ب فٔي آثَارٔص َِٔٓ ٥أت ُ َٔي بٔض ٔ ََِ ٓ ٥ش ََّ ٤ز أَ ًِیُ َُ ٨ض َِ ٥و َٗ َّل ٍَ أَیِ ٔسیَ ُض َِ ٥وأَ ِر ُج َُ ٠ض ِ ٥ث ُ َّ٥
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ِ
َت َز َُ ٛض ِ ٥فٔي ا َِّ َ ٟ
َحة ٔ ًَل َي َحأٟض ٔ َِ ٥حًَّي َ٣اتُوا
رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ نکیل اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک ھچک گوگ ہلیبق عکل ےک ای ہلیبق رعہنی ےک دختم وبنی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسںیماحرضوہےئافراوہنںےناہکایروسؽاہلل!مہگوگنھتفاےلےھت(ینعیمہگوگاجونررےتھکےھت)افرمہاؿاک
دفدھایپرکےتےھتافرمہگوگزنیمفاےلاییتیھکفاےلہنےھتوتاؿوکدمہنیونمرہیکآبفوہاوماقفںیہنآیئآرخکت۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاسننبامکلےسدیمحرافیرپدفرسےرافویںےکاالتخػاککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 335

راوی :

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي ِ َ ٧ح َو ُظ
رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ نکیل اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک ھچک گوگ ہلیبق عکل ےک ای ہلیبق رعہنی ےک دختم وبنی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسںیماحرضوہےئافراوہنںےناہکایروسؽاہلل!مہگوگنھتفاےلےھت(ینعیمہگوگاجونررےتھکےھت)افرمہاؿاک
دفدھایپرکےتےھتافرمہگوگزنیمفاےلاییتیھکفاےلہنےھتوتاؿوکدمہنیونمرہیکآبفوہاوماقفںیہنآیئآرخکت۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاسننبامکلےسدیمحرافیرپدفرسےرافویںےکاالتخػاککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی :

حسیث 336

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ أَبُو بَ َِکٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا بَ ِضزْ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َوثَاب ٔ ْ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ن َ ّرفا ٔ٩ِ ٣
رعیِ ََ ٨ة َ٧زَُٟوا فٔي ا َِّ َ ٟ
َحة ٔ َٓأ َ َت ِوا أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِج َت َو ِوا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓأ َ ََ ٣زصُ َِ ٥ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ٪
َُ
رشبُوا ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا َوأَبِ َواَ ٔ ٟضا َٓ َ٘ َتُ٠وا اٟزَّاعٔ َي َو ِار َت ُّسوا ًَ ِِ ٩اِل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦وا ِس َتاُٗوا ِاِلٔب ٔ َََ ٓ ١ب ٌَ َث
یَُٜوُ ٧وا فٔي إٔب ٔ ٔ ١اٟؼَّ َس َٗ ٔة َوأَ َِ ٪ش ِ َ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي آثَارٔص َِٔٓ ٥حٔی َئ بٔض ٔ َِّ َ٘ َٓ ٥ل ٍَ أَیِ ٔسیَ ُض َِ ٥وأَ ِر ُج َُ ٠ض َِ ٥و َس ََّ ٤ز أَ ًِیُ َُ ٨ض َِ ٥وأَ َِ٘ ٟاص ُِ ٥فٔي ا َِّ َ ٟ
َحة ٔ َٗا َ٢
أَْ َ ٧ص َٓ َِ َ٘ ٠س َرأَیِ ُ أَ َح َسص ُِ ٥یَُ ِٜس ُ ٦اْلِ َ ِر َق بٔٔٔیطٔ ًَ َل ّظا َحًَّي َ٣اتُوا
رتہمجاسقبےکاطمقبےہنکیلاسںیمہیااضہفےہہکرضحتاسنےنرفامایںیمےناؿںیمےساکیصخشوکداھکی وہکاےنپ
ہنموکزنیمےسرڑگراہاھتایپسیکدشتیکفہجےساہیںکتہکفہرمےئگ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زریرظندحثیرشفیںیمرضحتییحینبدیعسرپرافیہحلطافررصمػےکاالتخػاککذرکہ
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتییحینبدیعسرپرافیہحلطافررصمػےکاالتخػاککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 337

راوی ٣ :ح٤س ب ٩وہب٣ ،ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،ابو ًبساٟزحی ،٥زیس ب ٩ابو ا٧یشة ،ك٠حہ ب٣ ٩صٖ ،یحٌي ب ٩سٌیس ،ا٧ص ب٩
٣اٟک

أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو ًَ ِب ٔس اٟزَّح ٔٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َزیِ ُس بِ ُ ٩أَبٔي أُِ َ ٧ی َش َة ًَ ِ٩
َ
َ
ص ٕ
كَ َِ ٠ح َة بِ ِّٔ َ ٣ُ ٩
رعیِ ََ ٨ة إلٔ َي ٔ َ ٧ي ِّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
رع ْ
اب َٔ ُ ٩ِ ٣
ٖ ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢س َٔ ٦أ ِ َ
رف ِت أَ َِ ٟواُ ُ ٧ض َِ ٥و ًَو َُ ِ ٤ب ُ ُلوُ ُ ٧ض ََِ ٓ ٥ب ٌَ َث بٔض ٔ ِٔ َ ٧ ٥ي ُّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َي
َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِس٤َُ ٠وا َٓا ِج َت َو ِوا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َحًَّي ِاػ َ َّ
َ
رشبُوا ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا َوأَبِ َواَ ٔ ٟضا َحًَّي َػ ُّحوا َٓ َ٘ َتُ٠وا ُر ًَا َت َضا َوا ِس َتاُٗوا ِاِلٔب ٔ َََ ٓ ١ب ٌَ َث ٔ َ ٧ي ُّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
َ٘ ٔ ٟا ٕح َُ ٟط َٓأ ََ ٣زص ُِ ٥أَ َِ ٪ش ِ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي كََ٠بٔض ٔ َِٓ ٥أت ُ َٔي بٔض ٔ َِّ َ٘ َٓ ٥ل ٍَ أَیِ ٔسیَ ُض َِ ٥وأَ ِر ُج َُ ٠ض َِ ٥و َس ََّ ٤ز أَ ًِیُ َُ ٨ض َِٗ ٥ا َ ٢أَ ٔ٣یرُ ا ِٔ٨٣ٔ ِْ ٤ُ ٟی َن ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ْٔلَٕ َ ٧ص َوص َُو
یُ َح ِّسث ُ ُط َص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث بِٔ ُٜرفٕ أَ ِو ب ٔ َذِ ٧بٕ َٗا َ ٢بِٔ ُٜرفٕ

دمحم نب فبہ ،دمحم نب ہملس ،اوب دبعارلمیح ،زدی نب اوب ابتئشة ،ہحلط نب رصمػ ،ییحی نب دیعس ،اسن نب امکل رتہمج اسہقب رفاتی ےک
اطمقبےہنکیلاسرفاتیںیمہیااضہفےہہکہلیبقرعہنیےکدنچگوگ وہکونگارےھتدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیم
احرضوہےئافراوہنںےناالسؾوبقؽایرھپاؿوکدمہنیونمرہیکآبفوہاوماقفںیہنآیئاہیںکتہکاؿےکرہچےزردڑپےئگ
افراؿےکٹیپٹوھؽےئگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفدھفایلافینٹنےکاپساؿوک اجیھآرخرفاتیکت۔رضحتدبعاکلمل
ےن رضحت اسن ےس ہی دحثی لقن رکےت فتق درایتف رفامای آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ازا اؿ گووگں وک اؿ ےک
رجؾیکفہجےسدیایاؿےکرفکیکفہجےس؟وتاوہنںےنرفامایرفکیکفہجےس۔
رافی  :دمحمنبفبہ،دمحمنبہملس،اوبدبعارلمیح،زدینباوبابتئشة،ہحلطنبرصمػ،ییحینبدیعس،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتییحینبدیعسرپرافیہحلطافررصمػےکاالتخػاککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 338

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب ،یحٌي ب ٩ایوب و ٌ٣اویة ب ٩ػاٟح ،یحٌي ب ٩سٌیس ،سٌیس ب٣ ٩شیب

َ
وب َو ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩یَ ِحٌَي بِ ٔ٩
اُٟس ٔح َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢وأَ ِخب َ َرنٔي یَ ِحٌَي بِ ُ ٩أَ ُّی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
اض ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟز ٔب ًَل َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِس٤َُ ٠وا ث ُ َّ٣َ ٥ز ٔ ُؿوا
َسٌٔی ٕس ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٗا ََٗ ٢س َْٔ َ ٧ ٦

رشبُوا ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٟباَ ٔ ٧ضا َٓکَاُ ٧وا ٓ َٔیضا ث ُ َُّ ٤َ ًَ ٥سوا إلٔ َي اٟزَّاعٔي ُ ََُلَ ٔ ٦ر ُسو ٔ٢
ٓ ََب ٌَ َث بٔض ٔ َِ ٥ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َي َ٘ ٔ ٟا ٕح َ ٔ ٟی ِ َ
اح َٓزَ ًَ ُ٤وا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َِّّ ًَ ٥ل ِع َ٩ِ ٣
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠تُ٠و ُظ َوا ِس َتاُٗوا اَ َ٘ ٠ِّ ٟ
ًَ َّل َع آ ََ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة ٓ ََب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي كََ٠بٔض ٔ َِٓ ٥أُخ ُٔذوا َٓ َ٘ َّل ٍَ أَیِ ٔسیَ ُض َِ ٥وأَ ِر ُج َُ ٠ض َِ ٥و َس َ١َ ٤
رش ٔ
أَ ًِیُ َُ ٨ض َِ ٥و َب ٌِ ُـ ُض ِ ٥یَزٔی ُس ًَل َي َب ٌِ ٕف إ ٔ َّ ا أَ ٌََّ ٣ُ ٪او ٔ َی َة َٗا َ ٢فٔي َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ ا ِس َتاُٗوا إلٔ َي أَ ِر ٔ
ق اِ ِّ ٟ
ادمح نبرمعف نب رسح ،انب فبہ ،ییحی نب اویب ف اعمفبئة نب اصحل ،ییحی نب دیعس ،دیعس نب بیسم ےس رمالس رفاتی ےہ ہک رعب
ےک ھچکگوگ دختم وبنی یلص اہللہیلعفآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر االسؾ ےل آےئ۔ رھپفہگوگ امیبر ڑپ ےئگ آپ یلص اہللہیلع
فآہلفملسےناؿوکدفدھفایلافوینٹنںںیم اجیھ اہکفہاؿاکدفدھںیئپانچہچنفہگوگایسہگجرےہافررچفاےہےسقلعتماؿیک
تینرخابوہیئگفہرچفااہروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکالغؾاھت۔اؿگووگںےناسرچفاےہوکلتقرکڈاالافراوینٹنںوکاگھب
رکےلےئگ۔گووگںےناہکہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنہی االطعنسرکاراشدرفامایاےدخااسصخشوکایپاسرھکہک

سج ےن روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملسیک آؽ وک(فاحض رےہہکاس ہگج الغؾ افر رچفاےہ ےکفاےطسآؽ اک ظفل اراشد رفامایایگ
ےہاسیکفہجہیےہہکالغؾیھبآؽںیمدالخےہ)امتؾراتایپاسراھک۔رھپآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےناؿگووگںوکالتش
رکےنےکفاےطسگووگںوک اجیھانچہچنفہگوگرگاتفررکےکےلےئگرھپاؿےکاہھتافراپؤںاکٹڈاےلےئگافراؿیکآوھکنںوک
رگؾ السیئ ےس ادناھ ای ایگ (ویکہکن اوہنں ےن رچفاےہ وک یھب ایس رطح ےس امر ڈاال اھت) اس دحثی رشفی ےک ہلسلس ںیم ضعب
رافی دفرسے رافی ےس زایدہ رفاتیلقن رفامےت ںیہ نکیل رضحتاعمفہی ےناس دحثی ےک ہلسلس ںیم ہی رفامایےہ ہک فہگوگ
اؿافوینٹنںوکرشمنیکےک کلںیماگھبرکےلےئگ۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ییحینباویبفاعمفبئةنباصحل،ییحینبدیعس،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتییحینبدیعسرپرافیہحلطافررصمػےکاالتخػاککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 339

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل خ٨٠طي٣ ،اٟک ب ٩سٌیر ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،ائظہ ػسش٘ہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ ا َِ ٟد َ٨ِ ٠ط ُّٔي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
ک بِ ُُ ٩س ٌَیِر ٕ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ًَ َِ ٨ضا َٗا َ ِ ٟأَُ ََار َٗ ِو ًَْ ٦ل َي َ٘ ٔ ٟا ٔح َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َخ َذص َُِّ َ٘ َٓ ٥ل ٍَ أَیِ ٔس َی ُض َِ ٥وأَ ِر ُج َُ ٠ض َِ ٥و َس َ ١َ ٤أَ ًِیُ َُ ٨ض ِ٥
خلب
دمحمنبدبعاہلل جی،امکلنبریعس،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادل ےس،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکھچکگووگںےنروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکافوینٹنںوکگوٹایلوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکڑکپا۔اؿےکاہھتاپؤںاکٹڈاےلافراؿیک
آںیھکن(رگؾالسویئںےس)ادنیھرکدی ںیئ۔
خلب
رافی  :دمحمنبدبعاہلل جی،امکلنبریعس،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتییحینبدیعسرپرافیہحلطافررصمػےکاالتخػاککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی :

حسیث 340

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟوزٔیز ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔح َوأََ ِ ٧بأ ََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا

إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩أَبٔي ا َِ ٟوزٔیز ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
َاروا ًَل َي َ٘ ٔ ٟاحٔ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َِّ َٗ ٪و ّ٣ا أَُ ُ
اٟس َرا َو ِرز ٔ ُّی ًَ ِ ٩ص ٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أت ُ َٔي بٔض ٔ ِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ل ٍَ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَیِ ٔس َی ُض ِ٥
َوأَ ِر ُج َُ ٠ض َِ ٥و َس َ ١َ ٤أَ ًِیُ َُ ٨ض َِّ ٥
اُِ ٔ٠ٟى ٔ ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي
رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتییحینبدیعسرپرافیہحلطافررصمػےکاالتخػاککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 341

راوی ً :یسي ب ٩ح٤ازٟ ،یث ،ہظا٦

أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسي بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َّ
َاروا ًَل َي إٔب ٔ َٔ ١ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ أَ َِّ َٗ ٪و ّ٣ا أَُ ُ
َو َس ََّّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ل ٍَ أَیِ ٔسیَ ُض َِ ٥وأَ ِر ُج َُ ٠ض َِ ٥و َس َ ١َ ٤أَ ًِیُ َُ ٨ض ِ٥

یسیعنب ،ند،ثیل،اشہؾےسرفاتیےہہکاوہنںےناےنپ فادلرضحترعفہےسرفاتیلقنیکہکاکیوقؾےنروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےکافٹنگوٹےیل۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےکاہھتافراپؤںاکٹڈاےلافراؿوکادناھرکاای(ینعی
اؿیکآںیھکنٹوھڑدی ںیئ)۔
رافی  :یسیعنب ،ند،ثیل،اشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتییحینبدیعسرپرافیہحلطافررصمػےکاالتخػاککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 342

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب ،یحٌي بً ٩بساهَّلل ب ٩سا ٥ٟو سٌیس بً ٩بساٟزح ،٩٤ہظا ٦ب ٩رعوة ،رعوة ب٩
زبیر

اُٟسحٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢وأَ ِخب َ َرنٔي َی ِحٌَي بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩ساَ ٥ٕ ٔ ٟو َس ٌٔی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩

رعیِ ََ ٨ة ًَل َي َ٘ ٔ ٟا ٔح َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔأَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أَُ ََار ْ َ ٧
ََک َ َ
اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤وذ َ َ
رع َو َة ًَ ِِ ُ ٩
آخ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
اض َٔ ُ ٩ِ ٣
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ِس َتاُٗوصَا َو َٗ َتُ٠وا ُ ََُل ّ٣ا َٟطُ ٓ ََب ٌَ َث َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي آثَارٔص َِٔٓ ٥أُخ ُٔذوا َٓ َ٘ َّل ٍَ أَیِ ٔس َی ُض ِ٥
َوأَ ِر ُج َُ ٠ض َِ ٥و َس َ ١َ ٤أَ ًِیُ َُ ٨ض ِ٥
ادمح نبرمعف نب رسح ،انب فبہ،ییحی نب دبعاہلل نب اسمل فدیعس نب دبعارلنمح ،اشہؾ نب رعفة ،رعفة نب زریب ےس رفاتی ےہہک
ہلیبق رعہنیےکدنچگووگںےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدفدھفایلافوینٹنںوکگوٹایلافراؿوکاکنہرکےلےئگافرآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک الغؾ وک لتق رک دای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن گووگں وک اؿ ےک ڑکپےن ےک فاےطس  اجیھ فہ گوگ
ڑکپےےئگافررگاتفررکےئلےئگ افراؿےکاہھتاپؤںاکٹڈاےلےئگافراؿیکآھکنںیمرگؾالسیئریھپییئگ۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ییحینبدبعاہللنباسملفدیعسنبدبعارلنمح،اشہؾنبرعفة،رعفةنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتییحینبدیعسرپرافیہحلطافررصمػےکاالتخػاککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 343

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،سٌیس ب ٩ابوہَل ،٢ابوز٧ازً ،بساهَّلل بً ٩بیساهَّللً ،بساهَّلل ب٩
ً٤ز

اُٟسحٔ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي ص ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٧زَ َٔ ٓ ِ ٟیض ٔ ِ ٥آ َی ُة ا َِ ٤ُ ٟح َاربَةٔ
ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،رمعفنباحرث،دیعسنباوبالہؽ،اوبزاند،دبعاہللنبدیبعاہلل،دبعاہللنبرمعےنروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےسایسرطہقیےسرفاتیایےہافررفامایاؿیہگووگںےسقلعتمآتیاحمرہبینعیانزؽوہیئ۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،رمعفنباحرث،دیعسنباوبالہؽ،اوبزاند،دبعاہللنبدیبعاہلل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتییحینبدیعسرپرافیہحلطافررصمػےکاالتخػاککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 344

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہبٟ ،یث ،ابً ٩حَل ،٪ابوز٧از

اُٟس ٔح َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي اٟزَِّ٧از ٔأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
ک َٓأَِ٧زَ َ ٢اهَّللُ َت ٌَال َي إٔ٤َ َّ ٧ا
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َٗ َّل ٍَ َّأ ٟذ َ
رسُٗوا َ٘ ٔ ٟا َحطُ َو َس َ ١َ ٤أَ ًِیُ َُ ٨ض ِ ٥بٔا٨َّ ٟارٔ ًَا َت َبطُ اهَّللُ فٔي ذََ ٔ ٟ
یَ َ ٩
و ٪اهَّللَ َو َر ُسو َُ ٟط ِاْلیَ َة ل ُ ََّ ٠ضا
َجزَا ُئ َّأ ٟذ َ
ی ٩یُ َحارٔب ُ َ
ادمحنبرمعفنبرسح،انب فبہ،ثیل،انبالجعؿ،اوبزاندےسرفاتیےہہکاؿگووگںےکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
سج فتق اہھت اپؤں اکےٹ ینعی اؿ گووگں ےک ہک نج گووگں ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افاینٹنں وچری یک ںیھت افر
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ یک آوھکنں وک آگ ےک ولعشں ےس ادناھ رک دای اھت وت دخافدن دقفس ےن اتعب انزؽ رفامای (ہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاؿگووگںوکاسدقراذتیدانیالزؾہناھت)آتیرکہمیانزؽرفامیئ۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ثیل،انبالجعؿ،اوبزاند
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتییحینبدیعسرپرافیہحلطافررصمػےکاالتخػاککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 345

راوی ٓ :ـ ١ب ٩سہ ١ا ارعد ،یحٌي بُ ٩یَل ،٪یزیس ب ٩زریٍ ،س٠امی ٪تیَّم ،ا٧ص

َ
وَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِِ ٟٔـ ُ
رع ُد َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُِ ُ ٩ی ََل َٔ ٪ث َ٘ ْة َ٣أ ِ ُْ ٣
 ١بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اْلِ ِ َ
اٟز ًَاة ٔ
اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َّم ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َس َ ١َ ٤أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِی ُ َن أُو َٟئ ٔ َ
ک ْٔلَُ َّ ٧ض َِ ٥س َُ٠٤وا أَ ًِی ُ َن ُّ
لضفنب لہساالرعج،ییحی نبالیغؿ،زیدینبزرعی ،امیلسؿیمیت ،اسنےسرفاتی ےہہکروسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملسےن
اؿ وکادناھ رکدایویکہکناوہن ں ےن یھبرچفاوہں وکادناھ رک دای اھت (اصقاص اؿابویغں وک ادناھ ای)آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن

یھبایسرطہقیےسای۔
رافی  :لضفنبلہساالرعج،ییحینبالیغؿ،زیدینبزرعی،امیلسؿیمیت،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتییحینبدیعسرپرافیہحلطافررصمػےکاالتخػاککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 346

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح و حارث ب٣ ٩شٜین ،اب ٩وہب٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ،اب ٩جزیخ ،ایوب ،ابو َٗلبة ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََٗ ٍُ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
اُٟسحٔ َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
وب ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُضوز ٔ َٗ َت ََ ١جارٔیَ ّة ٔ٩ِ ٣
َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اْلِ َ ِن َؼارٔ ًَل َي ُحل ٔ ٕٓي ََ ٟضا َوأَ َِ٘ ٟا َصا فٔي َٗٔ٠یبٕ َو َر َؿ َذ َرأِ َس َضا بٔا ِٔ ٟح َح َارة ٔ َٓأُخ َٔذ َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ٪
وت
یُ ِز َج ََ ٥حًَّي یَ َُ ٤
ادمح نب رمعف نب رسح ف احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،دمحم نب رمعف ،انب رججی ،اویب ،اوب القبة ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک
اکیوہیدیصخشےنہلیبقااصنریکاکیڑلیکوکلتقرکڈاالزویراحلصرکےنیکالچلںیمآرکافراسڑلیکوکاوہنںےنونک ںںیم
ڈاؽدایافراسڑلیکاکاؿگووگںےناکیرھتپےسرسوتڑڈاالرھپفہصخشرگاتفررکایلایگروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکح
رفامایاسوکرھتپفںےسالہکرکدایاجےئاہیںکتہکفہالہکوہاجےئ۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسحفاحرثنبنیکسم،انبفبہ،دمحمنبرمعف،انبرججی،اویب،اوبالقبة،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتییحینبدیعسرپرافیہحلطافررصمػےکاالتخػاککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 347

راوی :

وب ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُج َّل
ٕ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ
َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َٗ َت ََ ١جارٔیَ ّة ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ ًَل َي ُحل ٔ ٕٓي ََ ٟضا ث ُ َّ ٥أَ َِ٘ ٟاصَا فٔي َٗٔ٠یبٕ َو َر َؿ َذ َرأِ َس َضا بٔا ِٔ ٟح َح َارة َٔٓأ َ ََ ٣ز أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وت
أَ ِ ٪یُ ِز َج ََ ٥حًَّي َی َُ ٤
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک

زریرظندحثیرشفیںیمرضحتییحینبدیعسرپرافیہحلطافررصمػےکاالتخػاککذرکہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 348

راوی  :زَکیا ب ٩یحٌي ،اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥لي ب ٩حشین ب ٩واٗس ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،یزیس ٧حویًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض

َکیَّا بِ َُ ٩ی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأنَٔي ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َشی ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َز َ ٔ
و ٪اهَّللَ َو َر ُسو َُ ٟط ِاْل َی َة َٗا َ٢
ض فٔي َٗ ِؤٟطٔ َت ٌَال َي إٔ٤َ َّ ٧ا َجزَا ُئ َّأ ٟذ َ
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس اِ ٨َّ ٟحو ٔ ُّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
ی ٩یُ َحارٔب ُ َ
اب ُٔ ٨ِ ٣ض ِِ َٗ ٥ب َ ١أَ ُِ ٪ش ِ٘ َس َر ًََِ ٠یطٔ  ٥َِ ٟیََِ ٠ًَ ٩ِ ُٜیطٔ َسبٔی َْ ١وَِ ٟی َش ِ َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َّ ٔ ٟرل ُج ٔ١
َ٧زَ ََ ِ ٟص ٔذظ ٔ ِاْل َی ُة فٔي ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رشٔٛی َن ٓ َََ ٩ِ ٤ت َ
ک أَ ِ٪
ا ِِ ٤ُ ٟشَ َٗ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥ٔ ٔ ٠ت ََ ١وأَٓ َِش َس فٔي اْلِ َ ِر ٔ
ق َو َح َار َب اهَّللَ َو َر ُسو َٟطُ ث ُ َّٔ َٟ ٥ح َ ٙبٔا ِلَّٔ ُٜارٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪شُ ِ٘ َس َر ًََِ ٠یطٔ  ٥َِ ٟیَ ُِ ٌِ ٨َ ٤ط ذََ ٔ ٟ

اب
ُش َ٘ َأ ٓ ٦یطٔ ا َِ ٟح ُّس َّأ ٟذی أَ َػ َ

زرکای نب ییحی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،یلع نب نیسح نب فادق ،فہ اےنپ فادل ےس ،زیدی وحنی ،رکعمة ،انب ابعس ےس رفاتیےہ ہک دخافدن
َ
ّلَّ َف َروُسََ ُة)آرخکتہی آتیرشمنیکےکہلسلسںیمانزؽوہیئ
وُبؿا َ
ي ئُ َ ا
دقفسےناسرفامؿابمرکںیمہک( ِإ ّ َ ا
ي ِر َ
نََ
جائُ ّالدِ ئ َ
ےہ واؿگووگںںیمےسوتہبرکےرگاتفرےیکاجےنےسلبقوتاسوکازاںیہنوہیگافرہیآتیاملسمؿےکفاےطسںیہنےہارگ
املسمؿ لتق رکے ای  کل ںیم داسد رباپ رکے افر دخا افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس گنج رکے رھپ فہ افکر ےک
اسھتاشلموہاجےئوتاسےکذہمفہدحاسطقںیہنوہیگ(افرسجفتقفہصخشالہاالسؾےکاہھتآےئاگوتاسوکازاےلمیگ)۔
رافی  :زرکاینبییحی،اقحسنباربامیہ،یلعنبنیسحنبفادق،فہاےنپفادلےس،زیدیوحنی،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہلثمرکےنیکاممتعن
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ہلثمرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 349

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيً ،بساٟؼ٤س ،ہظاٗ ،٦تازة ،ا٧ص

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َ٤سٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ل َ َ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُحثُّ فٔي ُخ ِلبَتٔطٔ ًَل َي اٟؼَّ َس َٗ ٔة َویَ َِ ٨هي ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟث َ٠ةٔ

دمحم نب ینثم ،دبعادمصل ،اشہؾ ،اتقدة ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ ںیم دصہق ریخات رکےن یک
رتبغدالےتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہلثمرکےنےسعنمرفامےت(ینعیاہھتاپؤںاکےنٹےس)۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعادمصل،اشہؾ،اتقدة،اسن
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھپیسندانی
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
اھپیسندانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 350

راوی ً :باض ب٣ ٩ح٤س زوری ،ابو ًا٣ز ً٘سی ،ابزاہی ٥ب ٩كہ٤اً ،٪بساٌٟزیز ب ٩رٓیًٍ ،بیس ب٤ً ٩یرً ،ائظہ ػسش٘ہ

اٟسور ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕا َِ٘ ٌَ ٟس ُّٔی ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ٔ ٩كَ ِض َ٤ا َِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩رٓ َِی ٍٕ
َّاض بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ُّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ٌَِ ٟب ُ

ئ ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠إ ٔ َّ ا بٔإ ٔ ِح َسی ثَ ََل ٔ
ث
ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا َیحٔ َُّ ١ز ُ ٦ا ِ٣ز ٔ ٕ
َخ ُد ِٔ ٩ِ ٣اِل ٔ ِس ََل ٔ ٦یُ َحار ُٔب اهَّللَ ًَزَّ َو َج َّ١
خ َٔؼا َٕ ٢زا ِٕ ٣ُ ٪ح َؼ ْ ٩یُ ِز َج ُ ٥أَ ِو َر ُج َْ َٗ ١ت ََ ١ر ُج َّل َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤سا َٓ ُی ِ٘ َت ُ
 ١أَ ِو َر ُج َْ ١ی ِ ُ

ق
 ١أَ ِو ش ُِؼَُ ٠ب أَ ِو یُ ِ٨فَي ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ
َو َر ُسو َٟطُ َٓ ُی ِ٘ َت ُ

ابعس نب دمحمدفری ،اوب اعرم دقعی ،اربامیہ نب امہطؿ ،دبعازعلزی نب رعیف،دیبع نب ریمع ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای املسمؿ اک وخؿ درتس ںیہن ےہ نکیل نیت وصروتں ںیم اکی وت اس وصرت ںیم ہ
وکیئصخشنصحم(اشدیدشہ)وہرکزاناکاراکتبرکےوتاسوکرھتپفںےسامرڈاالاجےئافردفرسےفہصخش ویسکوکاجؿوب ھ
رک لتقرکے(وتاسوک اصقص ںیم لتق ایاجےئ اگ)ْرسیتےفہصخش  وہکرم دتوہ اجےئ افردخاافراسےکروسؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسےسگنجرکےوتفہصخشلتقایاجےئایاسوکوسیلدیاجےئایدیقںیمڈاؽدایاجےئ۔
رافی  :ابعسنبدمحمدفری،اوباعرمدقعی،اربامیہنبامہطؿ،دبعازعلزینبرعیف،دیبعنبریمع،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املسمؿاکالغؾارگافکرےکالعہقںیماھبگاجےئافررجرییکدحثیںیمیبعشرپاالتخػ

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿاکالغؾارگافکرےکالعہقںیماھبگاجےئافررجرییکدحثیںیمیبعشرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 351

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪ابو زاؤز ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ،طٌيي ،جزیز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَبَ َ ٙا ِِ ٌَ ٟب ُس ُ ٥َِ ٟت ِ٘ َب ُِ َٟ ١ط َػ ََل ْة َحًَّي یَ ِز ٔج ٍَ إلٔ َي ََ ٣وأٟیطٔ
ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،وصنمر،یبعش،رجریےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایبجیسکاک
الغؾاھبگاجےئ(ینعیرفاروہاجےئ)وتاسیکامنز(ینعییسکمسقیکوکیئابعدت)وبقمؽںیہنوہیگبجکتہکفہالغؾاےنپاموکلں

ےکاپسفاسپہنآاجےئ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،وصنمر،یبعش،رجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿاکالغؾارگافکرےکالعہقںیماھبگاجےئافررجرییکدحثیںیمیبعشرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 352

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیزِ٣ ،یرة ،طٌيي

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِِٔ٣ُ ٩ی َر َة ًَ َِّ ٩
اَ ٪جز ٔ ْیز یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا
اٟظ ٌِ ٔي ِّي َٗا َ ٢ل َ َ
َ
ات ََ ٣
أَبَ َ ٙا ِِ ٌَ ٟب ُس ُ ٥َِ ٟت ِ٘ َب َِٟ ١طُ َػ ََل ْة َوإ ٔ َِ ٣َ ٪
َرض َب ًَُ٘ ُ٨طُ
ات ل َ ٔ ّ
اَفا َوأَبَ َََُ ُ ٙل َْ ٔ ٟ ٦حزٔیز َٕٓأ َخ َذ ُظ ٓ َ َ
دمحم نب دقامة ،رجری ،ریغمة ،یبعش ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رجری ےس رفاتی لقن یک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشد رفامای بج الغؾ اھبگ اجےئ وت اس یک امنز (فریغہ) وبقؽ ںیہن وہیگ افر ارگ فہ (ایس احتل ںیم) رم ایگ وت اکرف رمے اگ انچہچن
رضحترجریاکاکیالغؾاھبگایگاھتوتاوہنںےناسوکڑکپفاایلافراسیکرگدؿاڑادی(ویکہکنفہالغؾرمدتوہرکرشمنیکفافکر
ےکاسھتاشلموہایگاھت)۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،ریغمة،یبعش

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

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿاکالغؾارگافکرےکالعہقںیماھبگاجےئافررجرییکدحثیںیمیبعشرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 353

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امیً ،٪بیساهَّلل ب٣ ٩وسي ،ارسائیِ٣ ،١یرة ،طٌيي ،جزیز

َ
ِٔ٣ُ ٩ِ ًَ ١ی َر َة ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ َِ ٩جزٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
رسائ ٔی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
وسي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا إ ٔ ِ َ

اهَّللٔ َٗا َ ٢إٔذَا أَبَ َ ٙا ِِ ٌَ ٟب ُس إلٔ َي أَ ِر ٔ
اٟرش ٔ ٓ َََل ذ ٔ ََّ ٣ة َٟطُ
ق ِّ ِ

ادمح نب امیلسؿ ،دیبع اہلل نب ومیس ،ارسالیئ ،ریغمة ،یبعش ،رجری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامایسجفتقوکیئالغؾرشمنیکےکالعہقںیماھبگاجےئوتاساکذہمںیہنےہ(ینعیاےنپعفنفاصقنؿاکفہوخدذہمدارےہ)۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،ریغمة،یبعش،رجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رافیاوباقحسےساالتخػےسقلعتم
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
رافیاوباقحسےساالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 354

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤یس بً ٩بساٟزح ،٩٤وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابواسح ،ٙطٌيي ،جزیز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح ََّ ٩ِ ًَ ٙ
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
َ
َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَبَ َ ٙا ِِ ٌَ ٟب ُس إلٔ َي أَ ِر ٔ
اٟرش ٔ َٓ َ٘ ِس َح ََّ ١ز ُ٣طُ
ق ِّ ِ

ہبیتق،دیمحنبدبعارلنمح،فہاےنپفادلےس،اوبااحسؼ،یبعش،رجریےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامایبجوکیئالغؾرشمنیکےکالعہقںیماھبگاجےئوتاساکوخؿالحؽوہاگ
رافی  :ہبیتق،دیمحنبدبعارلنمح،فہاےنپفادلےس،اوباقحس،یبعش،رجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
رافیاوباقحسےساالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 355

راوی :

 ٩ِ ًَ ١أَبٔي إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙجزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رسائ ٔی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٗاس َْٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ
َٗا َ ٢إٔذَا أَبَ َ ٙا ِِ ٌَ ٟب ُس إلٔ َي أَ ِر ٔ
اٟرش ٔ َٓ َ٘ ِس َح ََّ ١ز ُ٣طُ
ق ِّ ِ
رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
رافیاوباقحسےساالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 356

راوی :

أَ ِخب َ َرَ٧ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤إ ٔ ِرسائ ٔی َ ٩ِ ًَ ١أَبٔي إ ٔ ِس َح ََّ ٩ِ ًَ ٙ
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ َٗا َ٢
َ
َ
أَ ُّی َ٤ا ًَ ِب ٕس أَبَ َ ٙإلٔ َي أَ ِر ٔ
اٟرش ٔ َٓ َ٘ ِس َح ََّ ١ز ُ٣طُ
ق ِّ ِ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
رافیاوباقحسےساالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 357

راوی :

 ٩ِ ًَ ١أَبٔي إ ٔ ِس َح ََّ ٩ِ ًَ ٙ
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ َٗا َ ٢أَ ُّی َ٤ا
رسائ ٔی ُ
أَ ِخب َ َرنٔي َػٔ َِوا ُ ٪بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ

ًَ ِب ٕس أَبَ َ ٙإلٔ َي أَ ِر ٔ
اٟرش ٔ َٓ َ٘ ِس َح ََّ ١ز ُ٣طُ
ق ِّ ِ
وہفمؾرتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔

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

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
رافیاوباقحسےساالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 358

راوی ً :لي ب ٩ححزَ ،شیک ،ابواسحً ،ٙا٣ز ،جزیز

یک ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح ًََ ٩ِ ًَ ٙا ٔ٣ز ٕ ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ َٗا َ ٢أَ ُّی َ٤ا ًَ ِب ٕس أَبَ ََ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٙوأٟیطٔ َو َٟحٔ َ ٙبٔا ُِ ٌَ ٟس ِّو
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
َش ْ

َٓ َ٘ ِس أَ َح َّ ١ب ٔ َٔ ِٔ ٨شطٔ

یلعنبرجح،رشکی،اوبااحسؼ،اعرم،رجریرضحترجریےنرفامای والغؾاےنپاموکلںےکاپسےسایگافردنمشےک کل(دارارفکل)
ںیمالچایگاسےناانپوخؿوخدیہالحؽرکایل۔
رافی  :یلعنبرجح،رشکی،اوباقحس،اعرم،رجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدتےسقلعتمااحدثی
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
رمدتےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 359

راوی  :ابوا ازہز اح٤س ب ٩ا از٣ز ٧یشابوری ،اسح ٙب ٩س٠امی ٪رازیِ٣ ،یرة ب٣ ٩ش٣ ،٥٠رط ورا٧ ،ٚآٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو اْلِ َ ِز َصز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩اْلِ َ ِز َصز ٔاِ ٨َّ ٟی َشابُور ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟزَّاز ُّٔی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا ِِٔ٤ُ ٟی َرةُ بِ ُِ ٣ُ ٩ش٥ٕ ٔ ٠
اَٗ ٪ا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ َ ٢ا َیحٔ َُّ ١ز ُ ٦ا ِ٣ز ٔ ٕئ
ًَ َِ ٣َ ٩رطٕ ا َِ ٟو َّرا َٔ٧ ٩ِ ًَ ٚآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َِّ ًُ ٪ث ََ ٤

ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠إ ٔ َّ ا بٔإ ٔ ِح َسی ثَ ََل ٕث َر ُج َْ ١زنَي َب ٌِ َس إ ٔ ِح َؼأ٧طٔ ٓ ٌَََِ ٠یطٔ اٟزَّ ِج ُ ٥أَ ِو َٗ َت َّ ٤ِ ًَ ١سا ٓ ٌَََِ ٠یطٔ ا َِ َ٘ ٟوزُ أَ ِو ِار َت َّس َب ٌِ َس إ ٔ ِس ََل ٔ٣طٔ ٓ ٌَََِ ٠یطٔ

١
ا ِِ َ٘ ٟت ُ
اوباالزرہ ادمح نب االزرم اسینوبری ،ااحسؼ نب امیلسؿ رازی ،ریغمة نب  ملس ،رطم فراؼ ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت

امثعؿےنرفامایںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکاملسمؿاکوخؿالحؽ
ںیہنےہرگمنیتف واہتےساکیوتفہ وہکزاناکرمبکتوہ(ینعینصحموہےنےکدعباسوکزانرکےنیکفہجےساسگنسرایاجےئ
اگاہیںکتہکفہرماجےئ)دفرسےفہ وہکدصقا لتقرکے(وتاسوک اصقص ںیملتق ایاجےئاگ) رسیتے بج وکیئ املسمؿ
رمدتوہاجےئوتاسوکلتقایاجےئاگ۔
رافی  :اوباالزرہادمحنباالزرماسینوبری،اقحسنبامیلسؿرازی،ریغمةنب ملس،رطمفراؼ،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
رمدتےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 360

راوی ٣ :و ١٣ب ٩ہابً ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،ابو نرض ،بُس ب ٩سٌیسً ،ث٤ا ٪بًٔ ٩ا٪

ا٪
 ١بِ ُ ٩إ ٔ َص ٕ
اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔي أ ِ ٨َّ ٟ
رض ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُُ ٣َّ َْ ٣
ُس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
اَٗ ٪ا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ َ ٢ا َی ٔح َُّ ١ز ُ ٦ا ِ٣ز ٔ ٕئ ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠إ ٔ َّ ا ب ٔ َث ََل ٕث أَ َِ ٪یزِن ٔ َي َب ٌِ َس َ٣ا
بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
رف َب ٌِ َس إ ٔ ِس ََل ٔ٣طٔ َٓ ُی ِ٘ َت َ١
أ ُ ِح ٔؼ َ ٩أَ ِو َش ِ٘ ُت َ ١إ ٔ ِن َشاّ٧ا َٓ ُی ِ٘ َت َ ١أَ ِو یََ ُ ِٜ

ؤملم نباہب ،دبعارلزاؼ،انب رججی ،اوب رضن ،رسب نبدیعس،امثعؿ نب افعؿ ےن رفامای ںیم ےن روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس
ےسہک ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکاملسمؿاکوخؿدرتسںیہنےہرگمنیتفہجےسایوتفہنصحموہےنےکدعبزان
اکرمبکتوہاجےئاییسکصخشوکلتقرکےایاالسؾوبقؽرکےنےکدعباکرفنباجےئ(رمدتوہاجےئوتفہلتقایاجےئاگ)۔
رافی  :وملمنباہب،دبعارلزاؼ،انبرججی،اوبرضن،رسبنبدیعس،امثعؿنبافعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
رمدتےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 361

راوی ٤ً :زا ٪ب٣ ٩وسيً ،بساٟوارث ،ایوبًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض

وسي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
ض َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
َٔک ََ ٣ة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
ث َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَ ُّی ُ

َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠بَ َّس َ ٢زٔی َُ ٨ط َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ
رمعاؿ نب ومیس ،دبعاگوارث ،اویب ،رکعمة ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و
وکیئاانپدنیدبتلیرکےوتاسوکلتقرکدف۔
رافی  :رمعاؿنبومیس،دبعاگوارث،اویب،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
رمدتےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 362

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب٣ ٩بار  ،ابوہظا ،٦وہیب ،ایوبًَ ،ک٣ہ

َٔک ََ ٣ة أَ َّ٪
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
رح ِٗ ُض َِٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
اسا ِار َت ُّسوا ًَ ِِ ٩اِل ٔ ِس ََلَّ َ ٓٔ ٦
ض َِ ٟو ُ ُ ٨ِ ٛأََ٧ا  ٥َِ ٟأ ُ َ ِّ
ََح َٗ ُض ًَِ ٥ل ٔ ٌّي بٔا٨َّ ٟارٔ َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ّ َ٧

اب اهَّللٔ أَ َح ّسا َوَِ ٟو ُ ُ ٨ِ ٛأََ٧ا ََ َ٘ ٟت ُِ ٠ت ُض َِٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠بَ َّس َ ٢زٔی َُ ٨ط
َو َس َّ َ ٥َ ٠ا ُت ٌَ ِّذبُوا بٔ ٌَ َذ ٔ
َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،اوباشہؾ ،ف،بی ،اویب ،رکعہم ےس رفاتی ےہ ہک ضعب گوگ االسؾ ےس رحنمػ وہ ےئگ وت رضحت یلع
ےناؿوک آگںیمولجاای۔وت رضحتانبابعس ےنرف امایارگںیماؿیکہگجوہ اوتیھبک ںیماؿوکآگںیمہنولجا ا۔ روسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفاماییسکوکمتگوگذعابدخافدنیںیم(ینعیآگ ےکذعابںیم)التبمہنرکف۔اہتبلںیماؿوک
لتقرکداتی۔اسےیلہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای ووکیئاانپدنیدبتلیرکےوتاسوکلتقرکدف۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،اوباشہؾ،ف،بی،اویب،رکعہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
رمدتےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 363

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل٣ ،٪ح٤س ب ٩بَک ،اب ٩جزیخ ،اس٤اًی٤ٌ٣ ،١ز ،ایوبًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض

وب ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَ َِکٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ز ٕ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠بَ َّس َ ٢زٔی َ٨طُ َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًِٔ
ومحمدنبالیغؿ،دمحمنبرکب،انبرججی،اامسلیع،رمعم،اویب،رکعمة،انبابعسےسرفاتیےہہک ووکیئاانپذمبہدبتلی رکے
وتاسوکلتقرکدف۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،دمحمنبرکب،انبرججی،اامسلیع،رمعم،اویب،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
رمدتےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 364

راوی  :ہَل ٢ب ٩اٌَٟلء ،اس٤اًی ١بً ٩بساهَّلل ب ٩زرارةً ،باز بً ٩وا ،٦سٌیسٗ ،تازةًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض

ٔیس
أَ ِخب َ َرنٔي ص ََٔل ُ ٢بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ز َُر َار َة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَبَّازُ بِ ُ ٩ا َِّ ٌَ ٟواَٗ ٔ ٦ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َسٌ ْ
ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠بَ َّس َ ٢زٔی َُ ٨ط َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِٔ ِ ً ٩
الہؽ نب االعلء ،اامسلیع نب دبعاہلل نب زرارة ،ابعد نب وعاؾ ،دیعس ،اتقدة ،رکعمة ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک  و وکیئ اانپ دنی
دبتلیرکےوتاسوکلتقرکدف۔
رافی  :الہؽنباالعلء،اامسلیعنبدبعاہللنبزرارة،ابعدنبوعاؾ،دیعس،اتقدة،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
رمدتےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 365

راوی ٣ :وسي بً ٩بساٟزح٣ ،٩٤ح٤س ب ٩برش ،سٌیسٗ ،تازة ،حش٩

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
وسي بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
رش َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َسٌ ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣
اب َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔ ًَبَّاز ٕ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠بَ َّس َ ٢زٔی َُ ٨ط َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤و َص َذا أَ ِول َي بٔاٟؼَّ َو ٔ
ومیسنبدبعارلنمح،دمحمنبرشب،دیعس،اتقدة،نسحےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای وصخش

اانپ دنی دبتلی رکے وت اس وک لتق رک ڈاگو۔ (ولعمؾ وہا ہک یسک اجؿ دار وک وخاہ ااسنؿ وہ ای اجونر فریغہ اس وک یسک یھب وصرت ںیم
آگےکذعابںیمالتبمرکاناناجزئوہا)۔
رافی  :ومیسنبدبعارلنمح،دمحمنبرشب،دیعس،اتقدة،نسح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
رمدتےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 366

راوی :

ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ َُٔ ً ٩یسي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا صٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪ابِ ََّ ًَ ٩با ٕ

َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠بَ َّس َ ٢زٔی َ٨طُ َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ
رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی :

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

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
رمدتےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 367

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيً ،بساٟؼ٤س ،ہظاٗ ،٦تازة ،ا٧ص ،ابً ٩باض

ض ٔ ٩ِ ٣اٟزُّ ِّن
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ًَّّ ٔ ٠ًَ ٪یا أتُ َٔي ب ٔ َ٨ا ٕ
َ
ض إٔ٤َ َّ ٧ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠بَ َّس َ ٢زٔی َُ ٨ط َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ
رح َٗ ُض َِٗ ٥ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َش ٌِبُ ُس َ
وَ ٪وثَ ّ٨ا َٓأ ِ َ
دمحمنبینثم،دبعادمصل،اشہؾ،اتقدة،اسن،انبابعسےس رفاتیےہہکرضحتیلعےکاپسضعبگوگزط(انیمڑاہڑ)رپالےئ ےئگ
 وہکتبرپیتسںیمالتبمےھتوترضحتیلعےناؿوکآگںیمولجادای۔انبابعسےناہکہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامای وصخشاانپدنیدبتلیرکےوتاسوکلتقرکڈاگو۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعادمصل،اشہؾ،اتقدة،اسن،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
رمدتےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 368

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار و ح٤از ب٣ ٩شٌسةِ ،قة ب ٩خاٟس ،ح٤یس ب ٩ہَل ،٢ابوبززة ب ٩ابو٣وسي اطٌزی

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ و َح َّسثَىٔي َح َّ٤ا ُز بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َٗ َا ا َح َّسثَ َ٨ا ُ َِّقةُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٔس بِ ٔ ٩ص ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔي ب ُ ِز َز َة بِ ٔ ٩أَبٔي
ک َٓ َ٤َّ ٠ا
وسي اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث ُط إلٔ َي ا َِ ٟی َ ٩ٔ ٤ث ُ َّ ٥أَ ِر َس ٌََ ٣ُ ١اذَ بِ ََ ٩ج َب َٕ ١ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َُ ٣
ا ٪یَ ُضوزٔیًّا
وسي و ٔ َسا َز ّة َ ٔ ٟی ِحَ ٔ ٠ص ًََِ ٠ی َضا َٓأت ُ َٔي ب ٔ َز ُج ٕ ١ل َ َ
اض إنِّٔي َر ُسو َُ ٢ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ إَِٔ ٟیَٓ ٥ِ ُٜأ َ َِ ٟقي َُ ٟط أَبُو َُ ٣
َٗس ََٔٗ ٦ا َ ٢أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
َ
رف َٓ َ٘ا ٌََ ٣ُ ٢ا ْذ َ ا أَ ِجُ ٔ ٠ص َحًَّي ُش ِ٘ َت ََ َٗ ١ـا ُئ اهَّللٔ َو َر ُسؤٟطٔ ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت َٓ َ٤َّ ٠ا ُٗتٔ ََ ٌَ َٗ ١س
َٓأ ِس ٥ََ ٠ث ُ ََّ َ َٛ ٥
دمحم نب اشبر ف  ،ند نب دعسمة ،رقة نب اخدل ،دیمح نب الہؽ ،اوبربدة نب اوبومیس ارعشی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن اؿ وک (اکحؾ انب رک)  کل نمی یک رطػ رفاہن رفامای رھپ رضحت اعمذ وک  اجیھ اس ےک دعب بج فہ  کل نمی چنہپ ےئگ وت
اوہنںےنرفامایاےگووگ! ںیمروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملساکاقدص افرریفس وہںہینسرکرضحتاوبومیسارعشیےناؿ
ےکفاےطس(اؿےکآراؾرکےنےکےیل)ہیکتاگلایہکاسدفراؿاکیآدیمشیپایایگ وہکےلہپوہیدیاھترھپفہصخشاملسمؿنب
ایگاھترھپفہاکرفوہایگ۔رضحتاعمذےنرفامایںیماسفتقکتںیہن وھٹیبںاگہکسجفتقکتہیآدیملتقہنرکدایاجےئدخاافر
اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک وماقف۔(ویکہکن ہی صخش رمدت وہ اکچ اھت اس ےیلاس اک لتق ای اجان رضفری اھت رہب احؽ)
سجفتقفہصخشلتقرکدایایگک بتفہےھٹیب۔
رافی  :دمحمنباشبرف ،ندنبدعسمة،رقةنباخدل،دیمحنبالہؽ،اوبربدةنباوبومیسارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
رمدتےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 369

راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیا ب ٩زی٨ار ،اح٤س بٔ٣ ٩ـ ،١اسبان ،زً ٥سسی٣ ،ؼٌب ب ٩سٌس

اٟش ِّس ُّی ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
َکیَّا بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَ ِح َُ ٤س بِ ََُّ ٔ٣ُ ٩ـ َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ِس َب ْان َٗا ََ ٢ز ًَ َُّ ٥
َّ
رف َوا َِ ٣زأَ َتی ِ ٔن
اض إ ٔ َّ ا أَ ِر َب ٌَ َة َن َ ٕ
بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ل َ َ
ا ٪یَ ِو ُِ َٓ ٦تحٔ ََ ٜ٣ة أَ ََّ ٩َ ٣ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَ ٨َّ ٟ

یص بِ ُ٩
َو َٗا َ ٢ا ِٗ ُتُ٠وص َُِ ٥وإ ٔ َِ ٪و َج ِستُ ُ٤وص َُِ ٣ُ ٥ت ٌَ ِّٔ٘٠ی َن بٔأ َ ِس َتارٔ ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة ً ِ ٔ
َٔک َُ ٣ة بِ ُ ٩أَبٔي َج ِض َٕ ١و ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩خ َل َٕ ١و َُ ٔ ٘٣
ُ
َ
ُػبابَ َة و ًَب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩سٌسٔ بِ ٩أَبي َّ َ
َاست ََب َ ٙإَِٔ ٟیطٔ
اُٟس ٔح َٓأ َّ٣ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩خ َل َٕٓ ١أ ِزرٔ َ َوص َُو َُ ٣ت ٌَ ِّ ْٙ ٠بٔأ ِس َتارٔ ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة ٓ ِ
َ َ ِ
َِ ٔ ٔ ِ
رحیِ ٕث َو ًَ َّ٤ا ُر بِ ُ ٩یَ ٔ ٕ
یص بِ ُُ ٩ػ َبابَ َة َٓأ َ ِز َر َٛطُ
ارس ٓ ََش َب ََ ٙسٌ ْ
ٔیس ًَ َّّ ٤ارا َول َ َ
ا ٪أَ َط َّب اَّ ٟز ُج َ٠ی ِ ٔن َٓ َ٘ َت َُ ٠ط َوأَ َّ٣ا َُ ٔ ٘٣
َسٌٔی ُس بِ َُ ُ ٩
اب َّ
اٟشٔٔی َٔ ٨ة أَ ِخُ ٔ ٠ؼوا َٓإ ٔ َّ ٪آَ ٔ ٟض َت٥ِ ُٜ
َح َٓأ َ َػابَ ِت ُض ِٔ ًَ ٥
اٟشو َٔ َ٘ َٓ ٚتُ٠و ُظ َوأَ َّ٣ا ً ِ ٔ
اُ ٨َّ ٟ
ٕ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِػ َح ُ
اػ ْ
اض فٔي ُّ
َفَ ٔ ٛب ا َِ ٟب ِ َ
َٔک َُ ٣ة َ َ

َح إ ٔ َّ ا ِاِل ٔ ِخ ََل ُؾ َ ا یُ َِّ ٨حیىٔي فٔي ا ِٟب َ ِّر َُیِرُ ُظ َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥إ ٔ َّ٪
َٔک َُ ٣ة َواهَّللٔ َٟئ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٩یُ َِّ ٨حىٔي ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟب ِ ٔ
َ ا ُت ِِىٔي ًَ َِ ٥ِ ُٜ٨ط ِیئّا َصاصُ َ٨ا َٓ َ٘ا َٔ ِ ً ٢
َک ًَل َ َّي ًَ ِض ّسا إ ٔ ِ ٪أًََ َ ِ ٧ا َٓ ِی َتىٔي ٔ٤َّ ٣ا أََ٧ا ٓ ٔیطٔ أَ ِ ٪آت َٔي َُ ٣ح َّّ ٤سا َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّي أَ َؿ ٍَ یَسٔی فٔي یَ ٔسظ ٔٓ َََلَ ٔج َسُ َّ ٧ط ًَ ُٔ ًّوا
َ ٟ
َ
ا٤َّ ٠َ َٓ ٪ا َز ًَا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
َٔ
اُٟس ٔح َٓإُٔ َّ ٧ط ا ِخت ََبأ ًَ ٔ َِ ٨س ًُ ِث َ٤ا َ ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
َک ّی٤ا َٓ َحا َئ َٓأ ِسَ ٥ََ ٠وأَ َّ٣ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي َّ ِ
اض إلٔ َي ا ِٟب َ ِی ٌَ ٔة َجا َئ بٔطٔ َحًَّي أَ ِو َٗ َٔ ُط ًَل َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ بَای ٔ ٍِ ًَ ِب َس اهَّللٔ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَ ٨َّ ٟ

أ ٓ ٪یَ ٥ِ ُٜر ُج ْ١
َف َٓ ٍَ َرأِ َسطُ َٓ َ٨وَ َز إَِٔ ٟیطٔ ثَ ََلثّا ل ُ َّ ١ذََ ٔ ٟ
ک یَأبَِي ٓ ََبا َش ٌَ ُط َب ٌِ َس ثَ ََل ٕث ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ًََ ١ل َي أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ٣ا ل َ َ
َٗا ََ َ ٢
ک صَ ََّل
َر ٔط ْ
یس َش ُ٘ ُو ٦إلٔ َي َص َذا َح ِی ُث َرآنٔي ََ ُ ِٔ َٔ ٛیسٔی ًَ ِ ٩بَ ِی ٌَتٔطٔ ٓ ََی ِ٘ ُتُ ُ٠ط َٓ َ٘اُٟوا َو َ٣ا یُ ِسرٔی َ٨ا یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َ٣ا فٔي َن ِٔ ٔش َ
وُ َٟ ٪ط َخائ ٔ َُ ٨ة أَ ًِی ُ ٕن
أَ ِو َ٣أ ِ َت إ ٔ َِ ٟی َ٨ا بٔ ٌَ ِیَ ٔ ٨
ک َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َ ا یَ َِ ٨بغٔي ٔ ٨َ ٔ ٟي ٕ ٓي أَ ِ ٪یََ ُٜ

اقمس نب زرکای نب دانیر ،ادمح نب لضفم ،اابسط ،ز ) دسی ،بعصم نب دعس ےس رفاتی ےہہک سج رفز ہکم رکمہم حتف وہا وت رضحت
روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن امتؾگووگں وک انم دای(ینعی انپہ دی) نکیل ہار رمدفں افر وعروتں ےس قلعتم رفامای ہیگوگ
سج ہگجےلم اؿ وک لتق رک دای اجےئ ارگ ہیگوگ اخہن ہبعک ےکرپدفں ےس ےکٹل وہےئ وہں(رماد ہی ےہہک ہاےہ یسیج یھب ابعدت
ںیم وغشمؽ وہں) فہ ہار گوگ ہی ےھت رکعہم نب اوبلہج دبعاہلل نب لطخ سیقم نب ابصہب افر دبعاہلل نب دعس نب ایب ارسلح۔ وت
دبعاہلل نب لطخ اخہن ہبعک ےک رپدفں ےس اکٹل وہا الم وت اس وک لتق رکےن ےک فاےطس دف صخش آےگ ڑبےھ اکی وت رضحت دعس نب
رحثیافردفرسےرضحتامعرنبایرس نکیلرضحتدعسرضحتامعرےسزایدہ واؿےھتوتاوہنںےناسوکلتقرکدایآےگڑبھ
رک افرسیقم نبابصہبابزار ںیمالم وتاس وکگووگںےنفاہںرپیہ لتقرکدایافراوبلہج اکڑلاکرکعہمدنمسر ںیموسار وہایگوتفاہں رپ
وطافؿ آایگ افر فہ اس وطافؿ ںیم رھگ ایگ وت یتشک فاگوں ےن اس ےس اہک ہک اب مت بس رصػ دخافدن دقفس وک اکپرف اس ےیل ہک مت
گووگںےکوبعمداسہگجھچکںیہنرک ےتک(ینعیبسےبسبافروبجمرضحمںیہ)اسرپرکعہمےن وابدایہکدخایکمسقارگدرای
ںیماسےکالعفہوکیئھجموک ںیہناچباتکس۔اےریمےرپفرداگرںیمھجت ےسارقاررک اوہںہکارگاستبیصم ےس ہکںیمسج
ںیمسنھپایگوہںوتھجموکاچبےلاگوتںیمرضحتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختم ںیم احرضوہںاگافراؿےکاہھتںیماہھت

روھکںاگ(ینعی اجرکاؿےستعیبوہاجؤں اگ) افر ںیمرضفراؿوک اےنپ افرپششخبرکےنفاالرہمابؿاپؤںاگ۔ رھپفہ احرضوہاافر
االسؾ وبقؽ رک ایل افر دبعاہلل نب ایب رسح رضحت امثعؿ ےکاپس اج رک پھچ ایگ افر سجفتقاس وک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنگووگںوکالبایتعیبرفامےنےکےیلوترضحتامثعؿےناسوکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسیکدختمںیماحرضرک
دای افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسےنمالڑھکا رک دای افررعضای ایروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسدبعاہلل وکآپ یلصاہلل
ہیلعفآہلفملستعیبرکںیل۔ہینسرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرسابمرکااھٹایافرآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےندبعاہلل
یک اجبن نیت رمہبتداھکی وت وگایآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رہ اکی رمہبتاس وک تعیب رفامےن ےس ااکنر رفام دای نیت رمہبت ےک
دعب رھپ آرخ اکراس وک تعیب رک ایل اس ےک دعب رضحات احصہب رکاؾ یک اجبن اخمبط وہےئ افر رفامای ای اہمترے ںیم ےس وکیئ اکی
صخشیھب

دارںیہناھتہک واھٹڑھکاوہوتاسیکاجبنسجفتقھجموکداتھکیہکںیماسوکتعیبرکےنےساہھترفکراہوہں

وتایسفتقدبعاہللوکلتقرکڈااتل۔اؿگووگںےنرعضایایروسؽاہلل!مہوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکبلقابمرکیکابت
اکسکرطہقیےسملعوہ اآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنآھکنےسسکفہجےسااشرہںیہنرفامایاسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفاماییبنیکہیاشؿںیہنےہ(ینعییبنےکفاےطسہیانمبسںیہنےہ)ہکفہآھکنوچمیلرکے۔
رافی  :اقمسنبزرکاینبدانیر،ادمحنبلضفم،اابسط،ز )دسی،بعصمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدتیکوتہبافراسےکدفابرہاالسؾوبقؽرکےنےسقلعتم
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
رمدتیکوتہبافراسےکدفابرہاالسؾوبقؽرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 370

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩بزیٍ ،یزیس ،اب ٩زریٍ ،زاؤزًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩بَز ٔ ٕ
ض َٗا َ٢
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
یٍ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َزا ُو ُز ًَ ِٔ ِ ً ٩
اٟرش ٔ ٞث ُ ََّ ٥ت ََّ ٨س ََٓ ٦أ َ ِر َس َ ١إلٔ َى َٗ ِو ٔ٣طٔ َس ُ٠وا لٔي َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّى اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
لَ َ
اَ ٪ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ أَ ِس ٥ََ ٠ث ُ َِّ ٥ار َت َّس َو َٔ ٟح َ ٙب ٔ ِّ ِ
َو َس ََّ ٥َ ٠ص ِ ١لٔي َٔ ٩ِ ٣ت ِوبَ ٕة َٓ َحا َء َٗ ِو ُُ ٣ط إلٔ َى َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّى اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا إ ٔ َََّ ُٓ ٪لّ٧ا َٗ ِس َ٧س ََٔ ٦وإُٔ َّ ٧ط أَ ََ ٣زَ٧ا أَ َِ ٪ن ِشأ َ ََٟٝ
رفوا َب ٌِ َس إ ٔ َی٤أ٧ض ٔ ِ ٥إلٔ َى َٗ ِؤٟطٔ َُ ُٔ ْور َرح ْٔیَٓ ٥أ َ ِر َس َ ١إَِٔ ٟیطٔ َٓأ َ ِس٥ََ ٠
َص ُِ َٟ ١ط َٔ ٩ِ ٣ت ِوبَ ٕة َٓ َ٨زَ َِ َٛ ِ ٟی َ
ٕ یَ ِضسٔی اهَّللُ َٗ ِو ّ٣ا َُ َ ٛ

دمحم نب دبعاہلل نب زبعی ،زیدی ،انب زرعی ،داؤد ،رکعمة ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق ااصنر ںیم ےس اکی صخش ہک سج اک انؾ
احرث نب وسدی اھت فہ املسمؿ وہایگ اھت نکیل رھپ فہ رمدت وہایگ اھت افر افکر ےک اسھت اشلم وہایگ اھت رھپ فہ رشدنمہ وہا وت اس ےن اینپ
وقؾوکالہکرک اجیھہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفرکگوہکایریمیوتہبوبقؽےہ؟انچہچناسیکوقؾروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسیک دختمںیماحرضوہیئافر رعضایالفںآدیماباندؾ ےہافر اسےنمہےساہکےہ ہکمہگوگآپ
ّلَّ َ وقْ ن ام َكف َ ُرفا
یلصاہللہیلعفآہلفملسےساسہلسلسںیمدرایتفرکںیلہکایاسیکوتہبوبقؽوہیگ؟اسرپآتیرکہمی( ْ ئ ََي َبئ ْه ددِقا ُ
نب ِه ِ ْ ِإ َٰل َ وقَْ ِ ِةعَفُو ٌور َر ِ ئ
ِحٌکت۔اسوقؾوکدخافدن دقفس سکرطہقی ےسدہاتیدے اگ وہکاکرف نبیئگ اامیؿوبقؽرکےن
ب ِإ ئ َ ا
َ ْ َد
ےکدعبافر وہکوگایہدے یکچربمغیپاچسےہافرچنہپیئگ اؿیکدںیلیلافراہللراہتس ںیہنالتب ااؿگووگںوک وہک ملظرکےنفاےل
ںیہافراؿگووگںرپتنعلےہاہللیکرفوتشںافرگووگںیکافرفہگوگدفزخںیمہشیمہرںیہےگافراؿاکذعابیھبکمکہنوہاگافر
ہنیھبکاؿگووگں وکتلہمےلمیگرگمنجگووگںےنوتہبیکافر کیننبےئگ وتدخافدن دقفسششخب رفامےنفاالافر رہمابؿےہ رھپ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسصخشوکولہکادایافرفہاملسمؿوہایگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزبعی،زیدی،انبزرعی،داؤد،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
رمدتیکوتہبافراسےکدفابرہاالسؾوبقؽرکےنےسقلعتم
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راوی  :زَکیا ب ٩یحٌي ،اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥لي ب ٩حشین ب ٩واٗس ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،یزیس ٧حویًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض

یس
َکیَّا بِ َُ ٩ی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َشی ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕس َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي أَبٔي ًَ َِ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َز َ ٔ
َک َظ إلٔ َي َٗ ِؤٟطٔ َُ ٟض ِ٥
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رف بٔاهَّللٔ ٔ ٩ِ ٣بَ ٌِ ٔس إ ٔ َی٤أ٧طٔ إ ٔ َّ ا َ ٩ِ ٣أ ُ ِ ٔ
اِ ٨َّ ٟحو ٔ ِّی ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض َٗا َ ٢فٔي ُس َورة ٔ اِ ٨َّ ٟح َٔ َ َٛ ٩ِ ٣َ ١

یَ ٩صا َجزُوا َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔس َ٣ا ُٓتُٔ٨وا ث ُ ََّ ٥جا َص ُسوا َو َػبَرُوا إ ٔ َّ٪
ک ٔ ٠َّ ٔ ٟذ َ
ک َٓ َ٘ا َ ٢ث ُ َّ ٥إ ٔ ََّ ٪ربَّ َ
ٔیٔ ُ٨َٓ ٥ش َذ َوا ِس َت ِثى َي ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
اب ًَو ْ
ًَ َذ ْ
ا ٪یَِٜت ُُب َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
َربَّ َ
صل َ َ
رس ٕح َّأ ٟذی ل َ َ
ک َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔس َصا َْ ُٔ َِ ٟور َرح ْٔیَ ٥وص َُو ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي َ ِ
اًَ ٪ل َي َٔ ِ ٣
َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َز َُّ ٟط َّ
آَ ٪أ َ َج َار ُظ
َاس َت َح َار َُ ٟط ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ َّٔ ًَ ٩
اٟظ ِی َلا ُٔ ٠َ َٓ ٪ح َ ٙبٔا ِلَّٔ ُٜارٔ َٓأ ََ ٣ز بٔطٔ أَ ُِ ٪ش ِ٘ َت َ ١یَ ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ ٓ ِ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

زرکای نب ییحی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،یلع نب نیسح نب فادق ،فہ اےنپ فادل ےس ،زیدی وحنی ،رکعمة ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رقآؿ

ظ
ِ
ع َ
ئ
ع) ینعی سج یسک ےن
اب ٌ
ْ َ َد ٌ

ُ ْ َ َ ل َ ُه
نَم َكف َ َر ِ اب َِّ
نبِ ِة ِإ َّ ال نَمْ أکِ َـ ِإٰل وقَْ ِ ِة
بِ ِإ ئ َ ا
ّل نِمْ َ ْ د
رکمی یک وسرہ لحن ںیم  و آتی رکہمی ےہ ( ْ
اامیؿ وبقؽ رکےن ےک دعب رفک ا رایر ای وت اس رپ دخافدن دقفس اک ہصغ ےہ افر اس ےک فاےطس ڑبا ذعاب ےہ ہی آتی رکہمی وسنمخ
وہیئگافراسآتیرکہمیےکمکحےسھچکگوگینثتسمرکےیلےئگنجوکہکدعبفایل آتیرکہمی( ِإ َّؿ َر َ َ
بِ َ ام
هرَجُفانِمْ َ ْ د
ِي َ ا
ّ َ
بَ ّلِدد ئ َ
ُ
ِه لَعَفُو ٌور َر ِ ئ
ِحٌ) ںیم ایبؿ رفامای ایگ ینعی رھپ  و گوگ رجہت رک ےک آےئ ہنتف ںیم التبم وہےن
بَا
ب نِمْ َ ْ د
ثَ َ ا
ِ ُ ،ت ُیووا ّ
ج َه ُددفا َف َضیَ ُرفا ِإ َّؿ َر ّ ََ
ےکدعبافراؿگووگںےناہجدایافرربصا رایرایوتاہمترارپفرداگرششخبرفامےنفاالافررہمابؿےہہیآتیرکہمیدبعاہللنبایب
رسح ےک ابرے ںیم انزؽ وہیئ  و ہک  کل رصم ںیم اھت افر فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکک بت اھت رھپ اس وک اطیشؿ ےن
فرالغای افرفہ رشمنیک ںیم اشلم وہایگ سجفتق ہکم رکمہمحتف وہایگ وت آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےناس وک لتق رکےن اک مکح رفامای
(اس ےک رمدت وہےن یک فہج ےس) رھپ رضحت امثعؿ ےن اس ےک فاےطس انپہ یک دروخاتس رفامیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اسوکانپہددیی۔
رافی  :زرکاینبییحی،اقحسنباربامیہ،یلعنبنیسحنبفادق،فہاےنپفادلےس،زیدیوحنی،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوک(وعنذابہلل)رباےنہکفاےلیکازا
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوک(وعنذابہلل)رباےنہکفاےلیکازا
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راوی ً :ث٤ا ٪بً ٩بساهَّللً ،باز ب٣ ٩وسي ،اس٤اًی ١ب ٩جٌرف ،ارسائیً ،١ث٤ا ٪طحا ،٦ابً ٩باض

٩ِ ًَ ١
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رسائ ٔی ُ
وسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَبَّازُ بِ َُ ٣ُ ٩
رف َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي إ ٔ ِ َ
اَّ ٪
ا٪
َٔک ََ ٣ة َٓأ َ ِنظَ أ َیُ َح ِّسث ُ َ٨ا َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
اٟظحَّاَٗ ٔ ٦ا َ ُ ٨ِ ُٛ ٢أَُٗوزُ َر ُج َّل أَ ًِ ََّم َٓاَ ِ ٧ت َض ِی ُ إلٔ َي ً ِ ٔ
ض أَ َّ ٪أَ ًِ ََّم ل َ َ
ًُ ِث ََ ٤

یٌ َة ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ
ًَل َي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ولَاُ َٟ ِ َ ٧ط أ ُ َُّ ٦و َٕ ٟس َول َ َ
اُ َٟ ٪ط َٔ ٨ِ ٣ضا ابِ َ٨ا َٔ ٪ولَا ِ َ ٧تُِٜثٔرُ ا َِ ٟوٗ ٔ َ
ََک ُت أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
ا ٪ذ َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َت ُش ُّب ُط ٓ ََیزِ ُجزُصَا ٓ َََل َت ِ٨زَ ٔجزُ َویَ َِ ٨ضا َصا ٓ َََل َت َِ ٨تهٔي َٓ َ٤َّ ٠ا ل َ َ
َات َِ ٟی َٕ ٠ة ذ َ ِ
َّ ِ
َ
َّ
َک
َو َسََ ٓ ٥َ ٠و َٗ ٌَ ِ ٓ ٔیطٔ َٓ ٥َِ ٠أَ ِػبٔرِ أَ ِ ُ ٤ُِ ٗ ٪إلٔ َي ا َِ ِِ ٔ٤ٟو ََٔ ٓ ٢و َؿ ٌِ ُتطُ فٔي بَ ِلَ ٔ ٨ضا َٓات َٜأ ُت ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ َت ِ٠ت َُضا َٓأ ِػ َب َح ِ َٗت ّٔیَل ٓ َُذ ٔ َ
اض َو َٗا َ ٢أَ ِن ُظ ُس اهَّللَ َر ُج َّل لٔي ًََِ ٠یطٔ َح ٌّ٣َ ١َ ٌََ ٓ ٙا ٓ ٌََ َ ١إ ٔ َّ ا َٗ َآَ ٦أَٗ َِب َ ١اْلِ َ ًِ ََّم
ذََ ٔ ٟ
ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح َ ٍَ ٤اَ ٨َّ ٟ

 ١اَ َْ ُِْٟ ٠ُّ ٟتی ِ ٔن
َی َت َس َِ ٟس َُ٘ َٓ ٢ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أََ٧ا َػاحٔبُ َضا لَا ِ َ ٧أَُ َّ٦و َٟسٔی َولَا ِ َ ٧بٔي َٔ ٟلی َٔ ّة َرٓ ٔی َ٘ ّة َولٔي َٔ ٨ِ ٣ضا ابِ َ٨ا ِٔ ٣ٔ ٪ث ُ
ک و َت ِظتَُ َ ٤
ک
ََکتُ َ
یٌ َة ٓ ٔی َ َ
َو َل َٔ ٨َّ ٜضا لَا ِ َ ٧تُِٜثٔرُ ا َِ ٟوٗ ٔ َ
ُ
ک َٓأَ ِ ٧ضاصَا ٓ َََل َت َِ ٨تهٔي َوأَ ِز ُجزُصَا ٓ َََل َت ِ٨زَ ٔجزُ َٓ َ٤َّ ٠ا لَا ِ َ ٧ا َِ ٟبارٔ َح ُة ذ َ ِ
ٔیک َٓ ُ٘ ِ ُ ٤إلٔ َي ا َِ ِِ ٔ٤ٟو ََٔ ٓ ٢و َؿ ٌِ ُت ُط فٔي بَ ِلَ ٔ ٨ضا ٓ ََّاتَٜأ ِ ُت ًََِ ٠ی َضا َحًَّي َٗ َت ِ٠ت َُضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٓ ََو َٗ ٌَ ِ ٓ َ
أَ َ ا ِ
اط َض ُسوا أَ ََّ ٪ز ََ ٣ضا َص َس ْر
امثعؿنبدبعاہلل،ابعدنبومیس،اامسلیعنبرفعج،ارسالیئ،امثعؿاحشؾ،انبابعسےسرفاتیےہہکدفروبنییلصاہللہیلعفآہل
فملس ںیم اکی انانیب صخش اھت اسیک اکی ابدنی یھت ہک سج ےک ٹیپ ےس اس ےک دف ےچب ےھت فہ ابدنی ارثک ف رتشیپ روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملساک(ربایئےس)کذرکہرکیتیھت(افراسےکدفےچبےھت)فہانانیب صخشاسوکڈاٹنڈٹپرک ااھتنکیلفہںیہنامیتن
یھت افر اس رحتک ےس ابز ہنآیت انچہچن (بسح اعدت)اس ابدنی ےن اکی رات ںیم روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس اک کذرکہ
ربایئ ےس رشفع رک دای فہ انانیب صخشایبؿ رک ا ےہ ہک ھجم ےس ہی ابتربداتش ہن وہ یکس ںیم ےن(اس وک امرےن ےک ےیل) اکی ہچمی
( وہکاکیگوےہفریغہاکفزؿدارولتارےسیشتتااوھچاٹایھتہروہ اےہ)ااھٹایافراسےکٹیپرپرھکرکںیمےنفزؿدایاہیںکت
ہکفہابدنیرمیئگ۔حبصوکسجفتقفہوعرترمدہیلکنوتگووگںےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسکذرکہ ایآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن امتؾ رضحات وک ااھٹک ای افر رفامای ںیم اس وک دخا یک مسق داتی وہں ہک سج رپ ریما قح ےہ (ہک ریمی رفانربنداری
رکے)سجےن ہیرحتک یک ےہ فہ صخشاھٹڑھکاوہ ہی ابتنس رکفہانانیب صخشرگ ا ڑپ ا(وخػےس اکپاوہا)احرضدختموہا
افراسےنرعضایایروسؽاہلل!ہیرحتکںیمےنیکےہفہوعرتریمیابدنییھتافرفہھجمرپتہبزایدہرہمابؿیھتافرریمی
رہقیف ایحت یھت اس ےک ٹیپ ےس ریمے دف ڑلےک ںیہ  و ہک ومیت یک رطح (وخوصبرت) ںیہ نکیل فہ وعرت ارثک ف رتشیپ آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسوکرب ایتہک ریتہیھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوک اگایلںدایرکیت یھتںیماسوکاس رحتک ےسابزرےنھکیک
وکشش رک ا وت فہ ابز ہن آیت افر ریمی ابت ہن یتنس آرخ اکر (گنت آرک) زگہتش رات اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک کذرکہ رھپ
ربایئےسرشفعرکدایںیمےناکی ہچمیااھٹایافراسےکٹیپرپرھکرکزفردایاہیںکتہکفہرمیئگہیابتنسرکروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملس ےناراشد رفامایامتؾگوگوگاہرںیہاس ابدنیاکوخؿدہرےہ(ینعی اعمػےہافر اس اکااقتؾںیہنایل اجےئاگ)
اسےیلہکاکیاےسیرجؾاکاراکتبایےہہکسجیکفہجےساساکلتقرکانالزؾوہایگاھت۔
رافی  :امثعؿنبدبعاہلل،ابعدنبومیس،اامسلیعنبرفعج،ارسالیئ،امثعؿاحشؾ،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک

روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوک(وعنذابہلل)رباےنہکفاےلیکازا

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 373

راوی ٤ً :زو بً ٩ليٌ٣ ،اذ بٌ٣ ٩اذ ،طٌبہ ،توبة ً٨بریً ،بساهَّلل بٗ ٩سا٣ة ب٨ً ٩زة ،ابوبززة اسَّ٠م

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩ت ِوبَ َة ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ِّٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َُٔ ٗ ٩سا ََ ٣ة بِ ٔ٩
ََّم َٗا َ ٢أَََُِ ٠ى َر ُج ْْٔ ١لَبٔي بَ َِکٕ ِّ
ی ُ ٠ِ ُ٘ َٓ ٙأَ ِٗ ُتُ ُ٠ط َٓاَ ِ ٧ت َض َزنٔي َو َٗا ََِ ٟ ٢ی َص َص َذا ْٔل َ َح ٕس َب ٌِ َس
ًَ َ٨زَ َة ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِز َز َة اْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
اٟؼ ِّس ٔ
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

رمعف نب یلع ،اعمذ نب اعمذ ،ہبعش ،وتبة ربنعی ،دبعاہلل نب دقامة نب زنعة ،اوبربزة ایملس ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن رضحت
اوبرکب دصقی وک تخس اہک ںیم ےن اہک ہک اس وک لتق رکڈاگوں؟ وت اوہنں ےن ھجم وک اس ابت رپڈاٹن دای افر رفامای ہی اقمؾ روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکفافتےکدعبیسکوکاحلصںیہنےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،اعمذنباعمذ،ہبعش،وتبةربنعی،دبعاہللنبدقامةنبزنعة،اوبربزةایملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذموکرہابالدحثیرشفیںیمرضحتاشمعرپاالتخػ
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ذموکرہابالدحثیرشفیںیمرضحتاشمعرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 374

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اٌَٟلء ،ابوٌ٣اویة ،ا اً٤ع٤ً ،زو ب٣ ٩زة ،سا ٥ٟب ٩ابو جٌس ،ابوبززة

ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟح ٌِسٔ ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِز َز َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

ک َٗا َ٢
َٗا ََ ٢ت َِی ََّى أَبُو بَ َِکٕ ًَل َي َر ُج ٕ ٩ِ ٣َ ُ ٠ِ ُ٘ َٓ ١ص َُو َیا َخٔ٠ی َٔ َة َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َٗا َْٔ ُ ٠ِ ُٗ ٥َ ٔ ٟ ٢لَ ِ ٔ
َض َب ًُ ُِ َ٘ ٨ط إ ٔ ِ ٪أَ َِ ٣ز َتىٔي ب ٔ َذَ ٔ ٟ
أْ ٪ل َ َح ٕس َب ٌِ َس َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّي اهَّللُ
أَ ََٓٓ َ ٨ِ ُٜاً َّٔل ُٗ َِ ُ ٠ن ٌَ َِٗ ٥ا َََ ٓ ٢واهَّللٔ َْلَذِصَ َب ً ٔوَ ُ ٥لََ ًٔ٤َ ٔ ٠ي َّأًٟي ُٗ ََِ ُ ُ ٠ـ َب ُط ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣َ ٢ا ل َ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

دمحم نب االعلء ،اوباعمفبئة ،االشمع ،رمعف نب رمة ،اسمل نب اوب دعج ،اوبربزة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب اکی صخش رپ ہصغ وہ
ےئگ۔ ںیم ےن رعض ای ارگ آپ مکح رفامںیئ وت ںیم اس وک لتق رک دفں؟ آپ ےن درایتف رفامای مت ہیسک رطہقی ےسرکف ےگ؟ ںیم

ےنرعضایفایعقلتقرکدفںاگ۔وتاہللیکمسق!ریمیاسڑبیابتےناؿاکہصغمتخرکدایافررھپاراشدرفامایہیدرہجروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکدعبیسکوکاحلصںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنباالعلء،اوباعمفبئة،االشمع،رمعفنبرمة،اسملنباوبدعج،اوبربزة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ذموکرہابالدحثیرشفیںیمرضحتاشمعرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 375

راوی  :ابو زاؤز ،شٌلي ،ا اً٤ع٤ً ،زو ب٣ ٩زة ،ابو بدتری ،ابو بززة

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َش ٌِل َي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٟب ِدت َر ِّٔی ًَ ِ ٩أَب ٔي بَ ِز َز َة َٗا ََ ٣َ ٢ز ِر ُت ًَل َي
أَبٔي بَ َِکٕ َوص َُو َُ ٣ت َِی ِّْى ًَل َي َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ ُ٘ َِ ُ ٠یا َخٔ٠ی َٔ َة َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ ََ ٩ِ ٣ص َذا َّأ ٟذی َت َِ َّی ُى ًََِ ٠یطٔ َٗا ََ ٢وَ ٥َ ٔ ٟت ِشأ َ ُ٢
َض ُب ًُُ َ٘ ُ٨ط َٗا َََ ٓ ٢واهَّللٔ َْل َ ِذ َص َب ً ٔوَ ُ ٥ل ًَٔ٤َ ٔ ٠ي ُ ََـ َب ُط ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣َ ٢ا لَأْ ِ َ ٧لَ َح ٕس َب ٌِ َس َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُٗ ِ ُ ٠أَ ِ ٔ
ب
اوبداؤد،یلعی،االشمع ،رمعف نبرمة،اوب جیری،اوبربدة ےسرفاتی ےہ ہکںیم رضحتاوبرکبدصقی ےکاپس ےسزگراافر فہاےنپ

گووگںںیمےسیسکرپہصغوہرےہےھتابیقرفاتیذموکرہرفاتییکرطحےہ۔
ب
رافی  :اوبداؤد،یلعی،االشمع،رمعفنبرمة،اوب جیری،اوبربدة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ذموکرہابالدحثیرشفیںیمرضحتاشمعرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 376

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،یحٌي ب ٩ح٤از ،ابوًوا٧ة ،س٠امی٤ً ،٪زو ب٣ ٩زة ،ابوبدتری ،ابوبززة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٟب ِدتَر ِّٔی ًَ ِ٩
أَبٔي بَ ِز َز َة َٗا ََ ٢ت َِی ََّى أَبُو بَ َِکٕ ًَل َي َر ُج َٕ٘ َٓ ١ا ََِ ٟ ٢و أَ َِ ٣ز َتىٔي ََٗ ُ ٠ِ ٌََ ٟٔا َ ٢أَ َ٣ا َواهَّللٔ َ٣ا لَاَ ٔ ٟ ِ َ ٧ب َرشٕ َب ٌِ َس َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس َّ٥َ ٠

ب
دمحم نب ینثم ،ییحی نب  ،ند ،اوبوعابة ،امیلسؿ ،رمعف نب رمة ،اوب جیری ،اوبربزة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب دصقی اکی صخش رپ

ہصغ وہےئ ںیم ےن رعض ای ارگآپ رفامںیئ وت ھچک رکفں (ینعی اسیک رگدؿ اڑا دفں) اس رپ رضحت اوبرکب ےن رفامای دخا یک مسق
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکفافتےکدعبیسکےکفاےطسہیاکؾاجزئںیہنےہ۔
ب
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینب ،ند،اوبوعابة،امیلسؿ،رمعفنبرمة،اوب جیری،اوبربزة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ذموکرہابالدحثیرشفیںیمرضحتاشمعرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 377

راوی ٌ٣ :اویة ب ٩ػاٟح اطٌزیً ،بساهَّلل ب ٩جٌرفً ،بیساهَّلل ،زیس٤ً ،زو ب٣ ٩زة ،ابونرضة ،ابوبززة

رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ٔیسا َحًَّي َت َِی َّ َر َِ ٟوُ ُ ٧ط ُٗ َِ ُ ٠یا َخٔ٠ی َٔ َة َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َواهَّللٔ َٟئ ٔ ِ٩
ٔب أَبُو بَ َِکٕ ًَل َي َر ُج ََٕ ُ ١ـ ّبا َطس ّ
رض َة ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِز َز َة َٗا ََُ ٢ـ َ
أَبٔي َن ِ َ
ک أَبَا بَ ِز َز َة َوإَٔ َّ ٧ضا َ ٥َِ ٟت٩ِ ُٜ
أَ َِ ٣ز َتىٔي َْل َ ِ ٔ
ک أ ُ َُّ ٣
َضبَُ َ٘ ُ٨ًُ َّ٩ط َٓ َٜأَ٤َ َّ ٧ا ُػ َّب ًََِ ٠یطٔ َ٣ائْ بَارٔ ْز ٓ ََذ َص َب ُ ََـبُ ُط ًَ ِ ٩اَّ ٟز ُج َٔٗ ١ا َ ٢ثَک ٔ َِ ٠ت َ
اس ُُ ٤ط ُح َِ ٤ی ُس بِ ُ ٩ص ََٔل ٕ٢
اب أَبُو َن ِصٕ َو ِ
ْٔلَ َح ٕس َب ٌِ َس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ص َذا َخ َلأ ْ َواٟؼَّ َو ُ
َخا َُ َٔ ٟط ُط ٌِ َب ُة

اعمفبئة نب اصحل ارعشی ،دبعاہلل نب رفعج ،دیبع اہلل ،زدی ،رمعف نب رمة ،اوبرضنة ،اوبربزة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب اکی
صخش رپ تخس انبضغک وہےئ اہیں کت ہک اس صخش اک رگن دبتلی وہایگ۔ ںیم ےن رعض ای اے ہفیلخ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس!دخایکمسقارگمتھجموکمکحدفوتںیماسصخشیکرگدؿاڑادفں۔ریمیہیابتےتہکیہفہاےسیوہےئگہکےسیجاؿرپڈنھٹااپین
ڈاؽدایایگوہافراؿاکہصغاسصخشیکرطػےسزالئوہایگافرےنہکےگلہکاےاوبربزہاہمتریامںمترپرفےئ(ہیرعباکاکی
احمفرہ ےہ) ہی اقمؾ یسک وک احلص ںیہن ےہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای اس رفاتی یک
اہک د ںیم یطلغ وہیئگ ےہ افر اوبرضنہ یک اجبےئ اوبرضن کیھٹ ےہ افر اس اک انؾ دیمح نب الہؽ ےہ رضحت ہبعش ےن اس رطہقی ےس
رفاتیایےہ۔
رافی  :اعمفبئةنباصحلارعشی،دبعاہللنبرفعج،دیبعاہلل،زدی،رمعفنبرمة،اوبرضنة،اوبربزة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک

ذموکرہابالدحثیرشفیںیمرضحتاشمعرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 378

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،ابوزاؤزًٔ ،ا ،٪یزیس ب ٩زریٍ ،یو٧ص بً ٩بیس ،ح٤یس ب ٩ہَلً ،٢بساهَّلل ب٣ ٩رطٖ ب ٩طدیر،
ابوبززة اسَّ٠م

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي ًَ ِ ٩أَبٔي َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا َن ِصٕ یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِز َز َة
َ
َ
َ
َض ُب ًُُ َ٘ ُ٨ط َٓاَ ِ ٧ت َض َزنٔي َٓ َ٘ا َ ٢إَٔ َّ ٧ضا َِ ٟی َش ِ ْٔلَ َح ٕس َب ٌِ َس َر ُسو ٔ٢
َف َّز ًََِ ٠یطٔ َٓ ُ٘ ِ ُ ٠أَ اَ أَ ِ ٔ
َٗا َ ٢أ َت ِی ُ ًَل َي أبٔي بَ َِکٕ َو َٗ ِس أََُِ ٠ى َ ٔ ٟز ُج َٕ َ ١
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَبُو َن ِصٕ حُ َِ ٤ی ُس بِ ُ ٩ص ََٔل َٕ ٢و َر َوا ُظ ًَ ُِ ٨ط یُوُُ ٧ص بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َٓأ َ ِس ََ ٨س ُظ
دمحمنبینثم،اوبداؤد،افعؿ ،زیدی نبزرعی،ویسن نبدیبع،دیمح نبالہؽ،دبعاہللنب رطمػنب ریخش،اوبربزةایملس ےسرفاتیےہ
ہکںیمرضحتاوبرکبدصقییکدختمںیماحرضوہااوہنںےنیسکوکتخستسساہکوتاسےنیھبفیہ وابدایںیمےنرعضای
ای ںیم اس صخش یک رگدؿ اڑا دفں؟ ہی نس رک اوہنں ےن ھجم وک ڈاٹن دای افر رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب یسک
صخش ےک ےیل ہی اکؾ اجزئ ںیہن ےہ۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای اوبرضن اک انؾ دیمح نب الہؽ ےہ افر اس رفاتی وک ویسن نب دیبع ےن
دنسمارفاتیایفہرفاتیہیےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبداؤد،افعؿ،زیدینبزرعی،ویسننبدیبع،دیمحنبالہؽ،دبعاہللنبرطمػنبریخش،اوبربزةایملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ذموکرہابالدحثیرشفیںیمرضحتاشمعرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 379

راوی  :ابوزاؤزًٔ ،ا ،٪یزیس ب ٩زریٍ ،یو٧ص بً ٩بیس ،ح٤یس ب ٩ہَلً ،٢بساهَّلل ب٣ ٩رطٖ ب ٩طدیر ،ابوبززة اسَّ٠م

أَ ِخب َ َرنٔي أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ َّٔا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٔس بِ ٔ ٩صٔ ََل ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢بسٔ
ٖ بِ ِّٔ ٩
ََّم أَُ َّ ٧ط َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س أَبٔي بَ َِکٕ ِّ
رط ٔ
ٔب ًَل َي َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن
اٟظ ِّدیر ٔ ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِز َز َة اْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
اهَّللٔ بِ ِّٔ َ ٣ُ ٩
اٟؼ ِّس ٔ
یَِ َٓ ٙـ َ
ٓ ِ
ک
ک ُٗ ِ ُ ٠یَا َخٔ٠ی َٔ َة َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ أَ ِ ٔ
َض َب ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
َاط َت َّس ُ ََـبُ ُط ًََِ ٠یطٔ ٔج ًّسا َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَیِ ُ ذََ ٔ ٟ
َض ُب ًُُ َ٘ ُ٨ط َٓ َ٤َّ ٠ا ذ َ ِ
ََک ُت ا ِِ َ٘ ٟت َ ١أَ ِ َ
رف ِٗ َ٨ا أَ ِر َس َ ١إلٔ َ َّي َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَبَا بَ ِز َز َة َ٣ا ُٗ َِ َ ٠و َن ٔشی ُ َّأ ٟذی ُٗ ُِ ٠ِ ُٗ ُ ٠
ک ٔ ٩ِ ٣اِ ٨َّ ٟحو ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َت َ َّ
ا َِ ٟحسٔیثٔ أَ ِج َ ٍَ ٤إلٔ َي َُی ِر ٔذََ ٔ ٟ
ِّ
َض ُب ًَُ٘ ُ٨طُ َیا َخٔ٠ی َٔ َة
َک َ٣ا ُٗ ِ َ ُ ٠ِ ُٗ َ ٠ا َواهَّللٔ َٗا َ ٢أَ َرأَیِ َ ح ٔی َن َرأَیِ َتىٔي َُـ ِٔب ُ ًَل َي َر ُج ٕ َ ٠ِ ُ٘ َٓ ١أَ ِ ٔ
ََکٔ٧یطٔ َٗا َ ٢أَ َ٣ا َت ِذ ُ ُ
ذ ِ

ک ُٗ َِ ُ ٠ن ٌَ َِ ٥واهَّللٔ َو ِاْل َ ٪إ ٔ ِ ٪أَ َ٣زِ َتىٔي ٓ ٌََ َِٗ ُ ٠ا ََ ٢واهَّللٔ َ٣ا ه ٔ َي ْٔلَ َح ٕس َب ٌِ َس
ک أَ َو َُٓ َ ٨ِ ٛاً َّٔل ذََ ٔ ٟ
َک ذََ ٔ ٟ
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ أَ َ٣ا َت ِذ ُ ُ
َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ص َذا ا َِ ٟحس ُ
ٔیث أَ ِح َش ُ ٩اْلِ َ َحازٔیثٔ َوأَ ِج َو ُزصَا َواهَّللُ َت ٌَال َي أَ ًِ َ٥ُ ٠
اوبداؤد،افعؿ،زیدی نبزرعی،ویسن نبدیبع،دیمحنب الہؽ ،دبعاہللنبرطمػنبریخش ،اوبربزةایملسےسرفاتی ےہ ہکمہگوگ
رضحتاوبرکبدصقیےکاپسےھٹیبوہےئ ےھتہکاسدفراؿفہاکیاملسمؿرپہصغوہےئافرتہبزایدہتخسہصغوہےئںیمےن
سجفتقہیداھکیوترعضایاےہفیلخروسؽ!ارگآپرفامںیئوتںیماسیکرگدؿاڑادفں؟سجفتقںیمےناسصخشوکلتق
رکےناککذرکہایوتاوہنںےنہیکذرکہوھچڑدایافروگتفگںیموغشمؽوہےئگمہسجفتقفاہںےسرفاہنوہےئگافرفاہںےسدحیلعہ
وہےئگوتاوہنںےنھجموکالبایافررفامایاوبربزہ!متےنایھبایاہکاھتںیموتوھبؽایگ؟ںیمےناہکہکھجموکایددالںیئٰاوہنںےنرفامای
 و مت ےن ایھب اہک اھت ای فہ مت وک اید ںیہن ےہ۔ ںیم ےن اہک ںیہن دخا یک مسق اوہنں ےن اہک سج فتق مت ےن ھجم وک اکی آدیم رپ ہصغ
وہےئداھکیاھتوتاہکاھتہکںیماسصخشیکرگدؿاڑادفں اےہفیلخروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس!اوہنںےنوپاھچ ایمت(فایعق)
اک ارکےت؟ںیمےنرعضایالبہبشافرارگمکحرفامںیئوتںیمفہ اکؾااجنؾداتیوہں۔اوہنںےناہکدخایکمسقیسکوکہیاقمؾاحلص
ںیہنےہینعیروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکفافتےکدعبیسکوکہیقحںیہنےہ۔رضحتاامؾاسنیئےنرفامایہیرفاتیامتؾ
رفاتیےسزایدہدمعہافرایلعےہ۔
رافی  :اوبداؤد،افعؿ،زیدینبزرعی،ویسننبدیبع،دیمحنبالہؽ،دبعاہللنبرطمػنبریخش،اوبربزةایملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجدفےسقلعتم
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
اجدفےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 380

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اٌَٟلء ،اب ٩ازریص ،طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زةً ،بساهَّلل ب ٩س٤٠ہ ،ػٔوا ٪بً ٩شا٢

ا ٪بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ٔیص َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِزر َ
اَٟ ٪طُ أَ ِر َب ٌَ ُة أَ ًِی ُ ٕن
ًَ َّشا َٕٗ ٢ا ََٗ ٢ا َ ٢یَ ُضوز ٔ ٌّی َ ٔ ٟؼاح ٔبٔطٔ اذِصَ ِب ب ٔ َ٨ا إلٔ َي َص َذا أ ٨َّ ٟي ِّي َٗا ََٟ ٢طُ َػاحٔبُطُ َ ا َت ُ٘ ِٔ َ ٧ ١ي ٌّي َِ ٟو َسَ ٌَ ٔ٤
کلَ َ

ت بَ ِّی َ٨ا ٕ
َٓأ َ َت َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َسأَ اَ ُظ ًَ ِ ٩تٔ ِش ٍٔ آ َیا ٕ
ُسُٗوا َو َ ا
ت َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض ِ َ ٥ا ُت ِ ٔ
رش ُٛوا بٔاهَّللٔ َط ِیئّا َو َ ا َت ِ ٔ

َحوا َو َ ا َتأِل ُُ٠وا اِّ ٟزبَا َو َ ا
َتزُِ ٧وا َو َ ا َت ِ٘ ُتُ٠وا اَِ ٔ٨َّ ٟص َّأًٟي َرح ََّ ٦اهَّللُ إ ٔ َّ ا بٔا َِ ٟح َِّ ٙو اَ َت ُِ ٤ظوا بٔبَرٔی ٕئ إلٔ َي ذٔی ُسَِ ٠لا َٕ ٪و َ ا َت ِش َ ُ
اػ ّة یَ ُضو ُز أَ ِ َ ٪ا َت ٌِ ُسوا فٔي َّ
َت ِ٘ ٔذ ُٓوا ا ِِ ٤ُ ٟح َؼ ََ ٨ة َو َ ا َت َو َِّ ٟوا َی ِو َ ٦اٟزَّ ِح ٕٔ َو ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜخ َّ
اٟش ِب ٔ َٓ َ٘ َّبُ٠وا َی َسیِطٔ َورٔ ِجَِ ٠یطٔ َو َٗا ُٟوا
اٖ إ ٔ َِّ ٪ات َب ٌِ َ٨ا َ أَ ِ٪
ک ٔ َ ٧ي ٌّي َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا یَ ِ ٥ِ ٌُُٜ ٨َ ٤أَ َِ ٪تتَّب ٔ ٌُونٔي َٗاُٟوا إ ٔ ََّ ٪زا ُو َز َز ًَا بٔأ َ ِ  ٪اَ یَزَا َ ٩ِ ٣ٔ ٢ذُ ِّریَّتٔطٔ ٔ َ ٧ي ٌّي َوإَّٔ٧ا َ َ ٧د ُ
َن ِظ َض ُس أََ َّ ٧
َت ِ٘ ُت َ٨َ ٠ا یَ ُضوزُ
دمحم نب االعلء ،انب ادرسی ،ہبعش ،رمعف نب رمة ،دبعاہلل نب ہملس ،وفصاؿ نب اسعؽ ےس رفاتی ےہ ہک اکی وہیدی ےن اےنپ اکی
اسیھتےس اہکہکولچاسیبنےکاپسںیلچ(ینعیروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسںیلچ)۔دفرسےصخشےناہکاسوک
یبنہنوہکویکہکنارگاسےن(ینعیروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن)نسایلوتاؿیکآںیھکنہاروہاجںیئیگ(ینعیدحےسزایدہ
وخشوہاجںیئےگافر ںیہکےگہکگوابھجموکوہیدیھبیبنمیلسترکےنےگل۔رہباحؽ)رھپفہدفونںرضحاتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہےئافردرایتفایہکفہونآایتایںیہ( وہکدخافدندقفسےنرضحتومٰیسوکاطعرفامیئ
ات َ ّ ِئ َپ ٍ
پ ُم ٰوٰسی ِ ْش ِعآ َ ئب ٍ
ات)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمتدخافدندقفسےکاسھتیسک
ںیھتاسیجہکرفامایایگ( َفل َ َقدد ٰا َ ئ َ ا
وک رشکی ہن رکان افر وچری ہنرکف افر زان ہن رکف افر دخافدن دقفس ےن سج اجؿ وک رحاؾ ای ےہ(ینعی سج اکوخؿ رحاؾ رقار دای ےہ)
اسوکانقحلتقہنرکفافرمتےبوصقرآدیموکاحمکایابداشہےکاپسہنےلاج(اسوکانقحازادالےنےکےیل)افرمتاجدفہنرکفافر
وسدہناھکؤافراپکدانماخوتؿرپتمہتزانہناگلافراہجدےکدؿراہرفارا رایرہنرکف(ہکلبدنمشاکمجرکاقمہلبرکف)ہیااکحؾونںیہ
افراکیمکحاخص متگووگںےکےیلےہہکمتہتفہفاےلدؿملظزایدیتہنرکف(رمادہیےہہکفہدؿرحتماکدؿےہاسیکوپری
رطح تمظع ربرقار روھک) افر اس رفز ویلھچمں اک اکشر ہن رکف (ویکہکن ہتفہ اک دؿ وہید ےک اکشر رکےن ےک فاےطس رقمر ای ایگ اھت بتک
ریسفت ںیم اس یک رصاتح ےہ) ہی ابںیت نس رک اؿ دفونں وہیدویں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپؤں ابمرک وچؾ
ےیلافراہکہکمہاہشدتدےتیںیہہکالبہبشآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدخاےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسںیہاسرپآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےندرایتف رفامای وت رھپ گوگ ریم ی سک فہج ےس رفامںربداری ںیہن رکےت؟ اوہنں ےن  واب دای رضحتداؤد
ےن داع رفامیئ یھت ہک ہشیمہ اؿ یک افالد ںیم ےس یہ یبن انب رک ں ےگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت داؤد یک افالد ںیم ےس
ںیہن ںیہ ہی رصػ اکی اہبہن اھت رضحت داؤد ےن وخد آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک یبن وہےن یک وخش ربخی دی ےہ افر مہ وک
ادنہشیےہہکارگمہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاابتعرک ںےگوتوہیدمہوکلتقرکد ںےگ۔
رافی  :دمحمنباالعلء،انبادرسی،ہبعش،رمعفنبرمة،دبعاہللنبہملس،وفصاؿنباسعؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجدفرگےسقلعتممکح
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
اجدفرگےسقلعتممکح

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 381

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،ابو زاؤزً ،باز ب٣ ٩یُسة ٨٣رقی ،حش ،٩ابوہزیزہ

رق ُّی ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ُس َة ا ِٔ َ ٨ِ ٤َ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَبَّازُ بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ
َش َ َو ََ ٩ِ ٣ت ٌَ ََّ َٙ ٠ط ِیئّا
َح َٓ َ٘ ِس أَ ِ َ
َح َو ََ ٩ِ ٣س َ َ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ ًَ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠س ًُ ِ٘ َس ّة ث ُ ََّ ٥نٔ ََث ٓ َٔیضا َٓ َ٘ ِس َس َ َ
ُول ٔ َ ١إَِٔ ٟیطٔ
رمعفنبیلع،اوبداؤد،ابعدنبرسیمةمیقری،نسح،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای وصخش
رگہڈاؽرک اس ںیمٹوھکنامرے(سجرطحےس ہکاجدفرگرکےتںیہ) وت اس ےناجدف ایافر یسکےناجدف ایوتفہ صخشرشمک
وہایگافرسجےنےلگںیمھچکاکٹلایوتفہاسرپوھچڑدایاجےئاگینعیدخافدندقفساسیکافحتظںیہنرفامےئاگ۔
رافی  :رمعفنبیلع،اوبداؤد،ابعدنبرسیمةمیقری،نسح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الہاتکبےکاجدفرگفںےسقلعتمدحثیروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
الہاتکبےکاجدفرگفںےسقلعتمدحثیروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 382

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابوٌ٣اویة ،ا اً٤ع ،اب ٩حیا ،٪شٌىي یزیس ،زیس ب ٩ارٗ٥

َح أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي
َّاَ ٪ش ٌِىٔي یَز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اُٟس ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩حی َ
یس ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََٗ ٥ا ََ ٢س َ َ
َِ ٠ًَ ١یطٔ َّ
َح َ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟی ُضوز َٔٓا ِط َتکَي َ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
ک أَیَّا ّ٣ا َٓأ َ َتا ُظ ٔجبِرٔی ُ
اٟش ََلَ٘ َٓ ٦ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُضوز ٔ َس َ َ
َ
َخ ُجوصَا َٓحٔی َئ ب ٔ َضا َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
ًَ َ٘ َس ََ ٟ
ک ًُ َ٘ ّسا فٔي بٔئِز ٔ ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٓأ ِر َس ََ ١ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِس َت ِ َ

َّ َ
َّ
ک ا َِ ٟی ُضوز ٔ ِّی َو َ ا َرآ ُظ فٔي َو ِجضٔطٔ َٗ ُّم
ک َ ٔ ٟذَ ٔ ٟ
ََک ذََ ٔ ٟ
َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٛ ٥َ ٠أ٤َ َّ ٧ا نُ ٔظ َم َٔ٘ ٔ ً ٩ِ ٣ا ٕ٤ََ ٓ ٢ا ذ َ َ
انہد نبرسی،اوباعمفبئة،االشمع،انبایحؿ،ینعیزیدی ،زدینبارمقےسرفاتیےہہک روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرپ اکی
وہیدی ےن اجدف ای (ہک سج اک انؾ دیبل نب اعمص اھت) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اجدف یک فہج ےس دنچ رفز کت رمضی رےہ رھپ
رضحتربجالیئ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر اہک ہک اکی وہیدی ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس رپ
اجدف رک دای ےہ افر الفں ونک ں ںیم رگںیہ ڈاؽ رک ریھک ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےنگووگں وک فاہں رپ  اجیھ فہ گوگ اجدف یک
رگںیہاکنؽرکالےئاسےکالےتیہروس ؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساسرطحےسڑھکےوہےئگہکسجرطحےسریسںیم
دنبےھ وہےئ وہں افر وکیئ صخش فہ ریس وھکؽ دے رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن اس اک کذرکہ اسوہیدی (ینعی اجدف رک ےن
فاےلصخشےس)ںیہنرفامایافرہنیہاسےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرہچہابمرکرپاساکھچکیھبا روسحمسای۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباعمفبئة،االشمع،انبایحؿ،ینعیزیدی،زدینبارمق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئصخشامؽگوےنٹگلاجےئوتایایاجےئ؟
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئصخشامؽگوےنٹگلاجےئوتایایاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 383

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابو احوؾ ،س٤ا ٗ ،ابوض ب٣ ٩دارٚ

وض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اُٟس ِّی فٔي َحسٔیثٔطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕ ًَ َِٗ ٩اب ُ َ
ؾ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا
َٕ بِ َُ ٩تٕ ٔ٤یَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و أَ ِخب َ َرنٔي ًَل ٔ ُّي بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخُ ٠
اَّ ٪
اٟث ِور َّٔی یُ َح ِّس ُث ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َٗا ََ ٢جا َئ
وض بِ َٔ ٣ُ ٩دارٔ ٕ ٩ِ ًَ ٚأَبٔیطٔ َٗا ََ ٢و َسُ ُ ٌِ ٔ٤سٔ َِی َ
رح ٕب ًَ َِٗ ٩اب ُ َ
س َٔ٤ا ُ بِ ُِ َ ٩
َر ُج ١إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي ػلَّي اهَّللُ ًََ٠یطٔ وس ََّ٘ َٓ ٥٠ا ٢اَّ ٟز ُج ُ ِ
َّ َّ
ِّ
َاس َتٌ ِٔ٩
ِ َ َ َ َ
َ
ْ
َک َٗا َِ ٓ ٢
ََک ُظ بٔاهَّللٔ َٗا ََٓ ٢إ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یذ ِ
َ ١یأت ٔیىٔي َٓیُرٔی ُس َ٣الٔي َٗا َ ٢ذ ِ
اٟشَِ ٠لا َٔٗ ٪ا ََٓ ٢إ ٔ ِ٪
ًََِ ٠یطٔ ََ ٩ِ ٣ح ِو ََ ٟ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َٗا ََٓ ٢إ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یَ ٩ِ ُٜح ِولٔي أَ َح ْس ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َٗا ََٓ ٢ا ِس َتٌ ِِٔ ٠َ ًَ ٩یطٔ ب ٔ ُّ
َ
ک
وُ ٩ِ ٣ٔ ٪ط َض َسا ٔ
خة ٔأَ ِو َت ِ٣َ ٍَ ٨َ ٤ا ََ ٟ
و٣َ ٪اَ ٔ ٟ
ک َحًَّي َتَ ُٜ
اٟشَِ ٠لا ًَُ ٪ىِّي َٗا ََٗ ٢ات ٔ ِ ١زُ َ
َ٧أی ُّ
ئ ِاْل ٔ َ
انہد نب رسی ،اوب اوحص ،امسک ،اقوبس نب اخمرؼ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل امدج ےس ہک  ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع

فآہلفملس یک دختم ںیم اکی صخش احرض وہا افر درایتف رکےن اگل ہک ارگ وکیئ صخش ریما امؽدفتل ھجم ےس نیھچ ےنیل ےکفاےطس
آاجےئ وت اس فتق ھجم وک ای رکان ہاےیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس رفامای مت وک ہاےیہ ہک اس وک دخا اک وخػ دالان
ہاےیہ۔ اس ےن اہک ہک ارگ فہ صخش وخػ دخافدنی ا رایر ےن رکے ینعی ہن ڈرے وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اردرگد
ےکاملسمونںیکدمداحلصرکانہاےیہ۔اسےنرھپاہکہکارگاسہگجاملسمؿوم ودہنوہںوتایرکانہاےیہ؟اسرپآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایایسیوصرتںیماحمکفتقےس انہکہاےیہ۔ہیابتنسرکاسصخش ےناہکارگفاہںےس احمکیھبافہلص رپ
وہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایسیوصرتںیماےنپامؽفاجؿےکےیلمتوکگنجرکانہاےیہارگمتافحتظرکےتوہےئ
امرےےئگوتمتدیہشوہاجؤےگفرہنمتاانپامؽدفتلاچبگوےگ۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،امسک،اقوبسنباخمرؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئصخشامؽگوےنٹگلاجےئوتایایاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 384

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،اب ٩ہاز٤ً ،زو بٗ ٩ہیس ُٔاری ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َُٔ ٗ ٩ض ِی ٕس ا َِِٟٔٔار ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َي َر ُسو ٔ٢
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَ َرأَیِ َ إ ٔ ًُِ ٪س َٔی ًَل َي َ٣الٔي َٗا ََٓ ٢ا ِن ُظ ِس بٔاهَّللٔ َٗا ََٓ ٢إ ٔ ِ ٪أَبَ ِوا ًَل َ َّي َٗا َ٢

َٓا ِن ُظ ِس بٔاهَّللٔ َٗا ََٓ ٢إ ٔ ِ ٪أَبَ ِوا ًَل َ َّي َٗا ََٓ ٢ا ِن ُظ ِس بٔاهَّللٔ َٗا ََٓ ٢إ ٔ ِ ٪أَبَ ِوا ًَل َ َّي َٗا ََ٘ َٓ ٢ات ٔ َِٓ ١إ ٔ ُِٗ ٪تٔ َِٓ َ ٠ف ٔي ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوإ ٔ َِ َٗ ٪ت َِٓ َ ٠ف ٔي
ا٨َّ ٟارٔ
ہبیتق ،ثیل،انباہد،رمعف نبقہتئددافغری،اوبرہریہ ےسرفاتیےہ ہک اکی آدیم دختموبنی یلصاہلل ہیلعفآہل فملس ںیماحرضوہا
افر اس ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ وکیئ صخش ملظ ےس ریما امؽ ےنیل ےک فاےطس آاجےئ وت ھجم وک ای رکان
ہاےیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس صخش وک دخا یک مسق دانی ہاےیہ۔ اس ےن اہک ارگ فہ صخش ہی ابت ہن امےن وت ای رکان
ہاےیہ؟ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک دفابرہ اہلل یک مسق دانی ہاےیہ۔ اس ےن رھپ رعض ای ارگ فہ بج یھب ہن
ے
امےن وت ای رکان ہاےیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایسی وصرت ںیم اس صخشےس گنج رکف ارگ مت لتق رک ئ
دی ےئگ وت مت
تنجںیمدالخوہاجؤےگافرارگفہ(اظمل)امراایگوتفہدفزخںیماجےئاگ۔

رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہد،رمعفنبقہتئددافغری،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئصخشامؽگوےنٹگلاجےئوتایایاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 385

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل بً ٩بساٟح ،٥ٜطٌیب بٟ ٩یثٟ ،یث ،اب ٩ہازٗ ،ہیس ب٣ ٩رطٖ ُٔاری ،ابوہزیزہ

اِ ٠ٟیثٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟح َُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ َُِ ٗ ٩ض ِی ٔس بِ ٔ٩
رط ٕ
ٖ ا َِِٟٔٔار ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل َجا َئ إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَ َرأَیِ َ إ ٔ ًُِ ٪س َٔی
ُِّ َ ٣
ًَل َي َ٣الٔي َٗا ََٓ ٢ا ِن ُظ ِس بٔاهَّللٔ َٗا ََٓ ٢إ ٔ ِ ٪أَبَ ِوا ًَل َ َّي َٗا ََٓ ٢ا ِن ُظ ِس بٔاهَّللٔ َٗا ََٓ ٢إ ٔ ِ ٪أَبَ ِوا ًَل َ َّي َٗا ََٓ ٢ا ِن ُظ ِس بٔاهَّللٔ َٗا ََٓ ٢إ ٔ ِ ٪أَبَ ِوا
ًَل َ َّي َٗا ََ٘ َٓ ٢ات ٔ َِٓ ١إ ٔ ُِٗ ٪تٔ َِٓ َ ٠ف ٔي ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوإ ٔ َِ َٗ ٪ت َِٓ َ ٠ف ٔي ا٨َّ ٟارٔ
دمحمنبدبعاہللنبدبعامکحل ،بیعشنبثیل ،ثیل،انباہد ،قہتئددنبرطمػافغری،اوبرہریہ ےسرفاتیےہ ہکاکیآدیمدختم
وبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاافراسےنرعضایایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسارگوکیئملظےسریماامؽدفتل
ےنیلآےئوتھجموکایرکانہاےیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسوکاہللیک مسقدےدف۔اسےنرعضایارگفہہنامےنوت
ھجموکایرکانہاےیہ؟اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایرھپاسوکدخایکمسقدےدف۔اسےناہکارگفہہی ہنامےن۔آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرھپمتاسوکایسیوصرتںیماسےسڑگھجارکانہاےیہ(رشبہکیطیسکہنتفںیمالتبموہےناکادنہشیہن
ے
وہ)افرایسیوصرتںیمارگمتلتقرک ئ
دیےئگوتمتتنجںیمدالخوہاجؤےگافرارگفہصخشلتقوہایگوتفہدفزخردیسوہاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدبعامکحل،بیعشنبثیل،ثیل،انباہد،قہتئددنبرطمػافغری،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئاےنپامؽےکدافعںیمامرااجےئ
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئاےنپامؽےکدافعںیمامرااجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 386

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،حات٤ً ،٥زو ب ٩زی٨ارً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحات ْٔ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ٢
یس
و٣َ ٪أٟطٔ َٓ ُ٘تٔ َُ َٓ ١ض َو َطض ٔ ْ
َسَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و َُٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َت َُ ١ز َ
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،احمت،رمعفنبدانیر،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای و
صخشاانپامؽدفتلاچبےنےکفاےطسڑلےوتفہدیہشےہ
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،احمت،رمعفنبدانیر،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئاےنپامؽےکدافعںیمامرااجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 387

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩بزیٍ ،برش بٔ٣ ٩ـ ،١ابویو٧ص ٗظیری٤ً ،زو ب ٩زی٨ارً ،بساهَّلل ب ٩ػٔوا٪

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩بَز ٔ ٕ
رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔي یُوَُ ٧ص ا ُِ٘ ٟظَ ی ِر ِّٔی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
یٍ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
و٣َ ٪أٟطٔ َٓ ُ٘تٔ َ١
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و َُٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َت َُ ١ز َ
اهَّللٔ بِ َٔ ٩ػٔ َِو َ
یس
َٓ ُض َو َطض ٔ ْ
دمحم نب دبعاہلل نب زبعی ،رشبنب لضفم ،اوبویسن ،یریی ،رمعف نب دانیر ،دبعاہلل نب وفصاؿ ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای وصخشاانپامؽدفتلاچبےنےکفاےطسگنجرکےوتفہدیہشےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزبعی،رشبنبلضفم،اوبویسن،یریی،رمعفنبدانیر،دبعاہللنبوفصاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئاےنپامؽےکدافعںیمامرااجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 388

راوی ً :بیساهَّلل بٓ ٩ـاٟة ب ٩ابزاہی٧ ٥یشابوریً ،بساهَّلل ،سٌیس ،ابواسوز ٣ح٤س بً ٩بساٟزحًَ ،٩٤ک٣ةً ،بساهَّلل ب٩
ً٤زو بً ٩اؾ

ٔیس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو اْلِ َ ِس َوز ٔ
أَ ِخب َ َرنٔي ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥اِ ٨َّ ٟی َشابُور ُّٔی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َسٌ ْ

اؾ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٩ِ ٣َ ٢
َٔک ََ ٣ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َٔ ِ ً ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
و٣َ ٪أٟطٔ َ٣وِ ُ٠و ّ٣ا َٓ َُ ٠ط ا َِ ٟح َُّ ٨ة
ُٗتٔ َُ ١ز َ
دیبعاہللنباضفَةنباربامیہاسینوبری،دبعاہلل،دیعس،اوباوسددمحمنبدبعارلنمح،رکعمة،دبعاہللنبرمعفنباعصےسرفاتیےہ
ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و صخش اانپ امؽ دفتل اچبےن ےک فاےطس ملظ ےس امرا اجےئ وت اس ےک فاےطس تنج
ےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباضفَةنباربامیہاسینوبری،دبعاہلل،دیعس،اوباوسددمحمنبدبعارلنمح،رکعمة،دبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئاےنپامؽےکدافعںیمامرااجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 389

راوی  :جٌرف ب٣ ٩ح٤س ب ٩ہذیً ،١اػ ٥ب ٩یوسٕ ،سٌیر ب ٩خ٤صً ،بساهَّلل ب ٩حشًَ ،٩ک٣ةً ،بساهَّلل ب٤ً ٩زو

ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُس ٌَیِرُ بِ ُ ٩ا ِٟد ٔ ِٔ ٤ص ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٩
رف بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩ا ُِ ٟض َذیِ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
اػ ُ ٥بِ ُ ٩یُو ُس َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َج ٌِ َ ُ
یس
ا َِ ٟح َش ٔٔ ِ ً ٩ِ ًَ ٩
و٣َ ٪أٟطٔ َٓ ُض َو َطض ٔ ْ
َٔک ََ ٣ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠تٔ َ ١زُ َ
رفعجنبدمحمنبیذلی،اعمصنبویفس،ریعسنب،سم،دبعاہللنبنسح،رکعمة،دبعاہللنبرمعفےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامای وصخشاانپامؽدفتلاچبےنےکفاےطسامرااجےئفہدیہشےہ
رافی  :رفعجنبدمحمنبیذلی،اعمصنبویفس،ریعسنب،سم،دبعاہللنبنسح،رکعمة،دبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئاےنپامؽےکدافعںیمامرااجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 390

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي ب ٩سٌیس ،سٔیاً ،٪بساهَّلل ب ٩حش ،٩ابزاہی ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩ك٠حہً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩ح َش ٕ ٩ِ ًَ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ٔ٩
ٔیس َ٣اُٟطُ بٔ َِی ِر ٔ َح ٕٓٙ
َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ح َة أََّ٧طُ َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اهَّللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أُر َ

اب َحس ُ
ٔیث ُس ٌَی ِر ٔبِ ٔ ٩ا ِٟد ٔ ِٔ ٤ص
َٓ َ٘ا َت َُ٘ َٓ ١تٔ َُ َٓ ١ض َو َطض ٔ ْ
یس صَ َذا َخ َلأ ْ َواٟؼَّ َو ُ
رمعف نب یلع ،ییحی نب دیعس ،ایفسؿ ،دبعاہلل نب نسح ،اربامیہ نب دمحم نبہحلط ،دبعاہلل نبرمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجیسکصخشاکامؽدفتلوکیئصخشابقحرطہقیےساحلصرکانہاےہافرفہصخش(ینعیامؽاکامکل
امؽیکافحتظےکےیل) امرا اجےئوتفہدیہشےہ۔رضحت اامؾاسنیئےنرفامایاسرفاتیںیم یطلغوہیئےہ افر کیھٹ یلہپرفاتی
ےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،ایفسؿ،دبعاہللنبنسح،اربامیہنبدمحمنبہحلط،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئاےنپامؽےکدافعںیمامرااجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 391

راوی :

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
یس
و٣َ ٪أٟطٔ َٓ ُض َو َطض ٔ ْ
إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ح َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠تٔ َ ١زُ َ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئاےنپامؽےکدافعںیمامرااجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 392

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ٥و ٗتیبہ ،سٔیا ،٪زہزی ،ك٠حہ بً ٩بساهَّلل بً ٩وٖ ،سٌیس ب ٩زیس

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ُٗت َ ِی َب ُة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔل ٔ ِس َح ََ َٗ ٙا ا أََ ِ ٧بأََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ ًَ ِ٩
یس
و٣َ ٪أٟطٔ َٓ ُض َو َطض ٔ ْ
َسٌٔی ٔس بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُٗ ٩ِ ٣َ ٢تٔ َُ ١ز َ
ااحسؼ نب اربامیہ ف ہبیتق ،ایفسؿ ،زرہی ،ہحلط نب دبعاہلل نب وعػ ،دیعس نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسےناراشدرفامای وصخشاانپامؽاچبےن(ینعیامؽدفتلےکظفحت)ںیمدیہشوہایگوتفہصخشدیہشےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہفہبیتق،ایفسؿ،زرہی،ہحلطنبدبعاہللنبوعػ،دیعسنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئاےنپامؽےکدافعںیمامرااجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 393

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بسة٣ ،ح٤س ب ٩اسح ،ٙزہزی ،ك٠حہ بً ٩بساهَّلل بً ٩وٖ ،سٌیس ب ٩زیس

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب َسةُ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ
یس
و٣َ ٪أٟطٔ َٓ ُض َو َطض ٔ ْ
ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َت َُ ١ز َ

ااحسؼنباربامیہ،دبعة،دمحمنبااحسؼ،زرہی،ہحلطنبدبعاہللنبوعػ،دیعسنبزدیےسرفاتیےہہک روسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامای وصخشاانپامؽ(یکافحتظ)ےکےیلڑلےوتفہدیہشےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعة،دمحمنباقحس،زرہی،ہحلطنبدبعاہللنبوعػ،دیعسنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئاےنپامؽےکدافعںیمامرااجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 394

راوی  :اح٤س ب ٩نص٣ ،و ،١٣سٔیا٤٘٠ً ،٪ة ب٣ ٩زثس ،س٠امی ٪ب ٩بزیسة

اَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕس ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٣َّ َْ ٤ُ ٟ
ُ ٩ِ ًَ ١سٔ َِی َ
یس
و٣َ ٪أٟطٔ َٓ ُض َو َطض ٔ ْ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠تٔ َُ ١ز َ
ادمحنبرصن،وملم،ایفسؿ،علقمةنبرمدث،امیلسؿ نبربدیة ےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسےن اراشدرفامای
 وصخشاانپامؽےکےیللتقرکدایاجےئوتفہدیہشےہ۔
رافی  :ادمحنبرصن،وملم،ایفسؿ،علقمةنبرمدث،امیلسؿنبربدیة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک

ارگوکیئاےنپامؽےکدافعںیمامرااجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 395

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا٤٘٠ً ،٪ة ،ابو جٌرف

رف َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ة ًَ ِ ٩أَبٔي َج ٌِ َ ٕ
اب َحس ُ
یس َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤حس ُ
ٔیث
و٣َ ٪وِ ٤ََ ٠تٔطٔ َٓ ُض َو َطض ٔ ْ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠تٔ َُ ١ز َ
ٔیث ا َِ ١ٔ ٣َّ َْ ٤ُ ٟخ َلأ ْ َواٟؼَّ َو ُ
ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤
دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،علقمة ،اوب رفعج ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامای  و صخشملظ
ےس امرا(لتقای)اجےئوتفہدیہشےہ۔اامؾاسنیئ ےنرفامایہیرفاتیدرتسےہ افریلہپ رفاتیسجوکرافی وملمےنرفاتی ای
ےہاطخءےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،علقمة،اوبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وصخشالہفایعؽیکافحتظںیمامرااجےئفہیھبدیہشےہ
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
 وصخشالہفایعؽیکافحتظںیمامرااجےئفہیھبدیہشےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 396

راوی ٤ً :زو بً ٩ليً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابوًبیسة ب٣ ٩ح٤س ،ك٠حہ بً ٩بساهَّلل ب٩
ًوٖ ،سٌیس ب ٩زیس

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا إ ٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ًُب َ ِی َس َة بِ ٔ٩
َُ ٣ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
و٣َ ٪أٟطٔ
ٖ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َت َ ١زُ َ

یس
و ٪أَصِٔ٠طٔ َٓ ُض َو َطض ٔ ْ
وَ ٪ز ٔ٣طٔ َٓ ُض َو َطض ٔ ْ
َٓ ُ٘تٔ َُ َٓ ١ض َو َطض ٔ ْ
یس َو ََٗ ٩ِ ٣ا َت َ ١زُ َ
یس َو ََٗ ٩ِ ٣ا َت َ ١زُ َ

رمعفنبیلع،دبعارلنمحنب دہمی،اربامیہنبدعس،فہ اےنپفادلےس،اوبدیبعةنبدمحم،ہحلطنبدبعاہللنبوعػ،دیعسنبزدیےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش اےنپ امؽ ےک فاےطس ڑلے رھپ فہ (امؽ فاجؿ یک افحتظ

رکےترکےت) لتقرکدای اجےئوتفہدیہشےہایسرطہقی ےس وصخشاینپاجؿاچبےن ےکفاےطس امرااجےئفہدیہش ےہافر وصخش
اےنپالہفایعؽےکفاےطسڑلےوتیھبدیہشےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح نبدہمی،اربامیہنبدعس،فہاےنپفادلےس،اوبدیبعةنبدمحم،ہحلطنبدبعاہللنبوعػ،دیعسنب
زدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وصخشاانپدنیاچبےتینعیدنییکافحتظرکےتوہےئامرااجےئفہصخشدیہشےہ
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
 وصخشاانپدنیاچبےتینعیدنییکافحتظرکےتوہےئامرااجےئفہصخشدیہشےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 397

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ و ٣ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥س٠امی ،٪شٌىي اب ٩زاؤز ہاطَّم ،ابزاہی ،٥وہ اپ٨ے واٟس سے،
ابوًبیسة ب٣ ٩ح٤س ب٤ً ٩ار ب ٩یارس ،ك٠حہ بً ٩بساهَّلل بً ٩وٖ ،سٌیس ب ٩زیس

َّم َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ َٗ ٥ا ا َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ش ٌِىٔي ابِ ََ ٩زا ُو َز ا َِ ٟضا ٔط ٔ َّ

ارس ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا َ٢
إٔبِ َزاصٔی ُ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ًُب َ ِی َس َة بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ارٔ بِ ٔ ٩یَ ٔ ٕ
یس َو َُٗ ٩ِ ٣تٔ َ١
و ٪أَصِٔ٠طٔ َٓ ُض َو َطض ٔ ْ
و٣َ ٪أ ٟطٔ َٓ ُض َو َطض ٔ ْ
یس َو َُٗ ٩ِ ٣تٔ َُ ١ز َ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠تٔ َُ ١ز َ
یس
وَ ٪ز ٔ٣طٔ َٓ ُض َو َطض ٔ ْ
و ٪زٔیٔ٨طٔ َٓ ُض َو َطض ٔ ْ
یس َو َُٗ ٩ِ ٣تٔ َُ ١ز َ
ُز َ
دمحمنبراعففدمحمنباامسلیعنباربامیہ،امیلسؿ،ینعیانبداؤداہیمش،اربامیہ،فہاےنپفادلےس،اوبدیبعةنبدمحمنبامعرنبایرس،ہحلط
نب دبعاہلل نب وعػ ،دیعس نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش اےنپ امؽ ےک
فاےطس(ینعی امؽیکافحتظ رکےترکےت)لتقرکدای اجےئ وتفہدیہشےہ وصخشاےنپ ابؽوچبںینعیاےنپالہفایعؽ(یکافحتظ)
ےکےیللتقرکدایاجےئفہدیہشےہافر وصخشاےنپدنیےکےیلامرااجےئفہدیہشےہافر واینپاجؿ(اچبےن)ےکےیللتقرک
دایاجےئوتفہدیہشےہ۔
رافی  :دمحمنبراعففدمحمنباامسلیعنباربامیہ،امیلسؿ،ینعیانبداؤداہیمش،اربامیہ،فہاےنپفادلےس،اوبدیبعةنبدمحمنبامعرنب
ایرس،ہحلطنبدبعاہللنبوعػ،دیعسنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وصخشملظدفررکےنےکفاےطسگنجرکے؟
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
 وصخشملظدفررکےنےکفاےطسگنجرکے؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 398

راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیا ب ٩زی٨ار ،سٌیس ب٤ً ٩زو ا اطٌثيً ،برش٣ ،رطٖ ،سوازة ب ٩ابوجٌس ،ابوجٌرف

رط ٕ
ٖ ًَ َِ ٩س َوا َز َة بِ ٔ٩
َکیَّا بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اْلِ َ ِط ٌَثٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِبث َ ْر ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
رف َٗا ََ ُ ٨ِ ُٛ ٢جاّ ٔ ٟشا ً ٔ َِ ٨س ُس َویِ ٔس بِ ِّٔ َ ٣ُ ٩رق َٕ٘ َٓ ٪ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠تٔ َ١
أَبٔي ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ ِ ٩أَبٔي َج ٌِ َ ٕ
یس
و٣َ ٪وِ ٤ََ ٠ت ٔطٔ َٓ ُض َو َطض ٔ ْ
زُ َ

اقمسنبزرکاینبدانیر،دیعسنبرمعفاالصعبی،عتشر،رطمػ،وسادةنباوبدعج،اوبرفعجےسرفاتیےہہکرضحتوسدینبرقمؿ
ےکاپساھٹیبوہااھتاوہنںےناہکہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای وملظےسلتقرکدایفہدیہشےہ(ینعیاس

رپملظوکیئرکےافرفہملظدفررکےترکےتاجؿدےدےوتفہدیہشےکمکحںیمےہ)۔
رافی  :اقمسنبزرکاینبدانیر،دیعسنبرمعفاالصعبی،عتشر،رطمػ،وسادةنباوبدعج،اوبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ووکیئولتاراکنؽرکالچانرشفعرکےاسےسقلعتم
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
 ووکیئولتاراکنؽرکالچانرشفعرکےاسےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 399

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیٓ ،٥ـ ١ب٣ ٩وسي٤ٌ٣ ،ز ،اب ٩كاؤض ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،اب ٩زبیر

ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ٩
وسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ط َض َز َس ِی َٔطُ ث ُ ََّ ٥و َؿ ٌَ ُط ٓ ََس ُُ ٣ط َص َس ْر
ااحسؼ نب اربامیہ ،لضف نب ومیس ،رمعم ،انب ساؤس ،فہ اےنپ فادل ےس ،انب زریب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسےناراشدرفامای وصخشایمؿےسولتاراکنےلرھپاسوکگووگںرپالچےئوتاساکوخؿدہر(ینعیاضعئ)ےہ(ینعیایسیوصرت
ںیموکیئصخشاسوکلتقرکدےوتدتیایاصقصھچکالوگںیہنوہاگ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،لضفنبومیس،رمعم،انبساؤس،فہاےنپفادلےس،انبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
 ووکیئولتاراکنؽرکالچانرشفعرکےاسےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 400

راوی :

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٚب ٔ َض َذا ِاِل ٔ ِس َ٨از ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َوَ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِ ُط
دحثیاکوہفمؾاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
 ووکیئولتاراکنؽرکالچانرشفعرکےاسےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 401

راوی  :ابو زاؤز ،ابو ًاػ ،٥اب ٩جزیخ ،اب ٩كاؤض ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،اب ٩زبیر

ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢ر َٓ ٍَ ِّ
اٟش ََل َح ث ُ َّ٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
َو َؿ ٌَطُ ٓ ََس ُُ ٣ط َص َس ْر
اوبداؤد،اوباعمص،انبرججی،انبساؤس،فہاےنپفادلےس،انبزریبےنرفامای وصخشایھتہرااھٹےئرھپولتارالچےئوتاساکوخؿ
دہر(ینعیاضعئ)ےہ۔
رافی  :اوبداؤد،اوباعمص،انبرججی،انبساؤس،فہاےنپفادلےس،انبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
 ووکیئولتاراکنؽرکالچانرشفعرکےاسےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 402

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب٣ ،اٟک و ًبساهَّلل ب٤ً ٩زو اسا٣ة ب ٩زیس و یو٧ص ب ٩یزیس٧ ،آًٍ ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

ک َو ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َوأ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس َویُوُُ ٧ص
اُٟسحٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي َ٣اْ ٔ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
یس أَ ََّ٧ ٪آ ٔ ٌّا أَ ِخب َ َرص ُِِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ح َِ ٠َ ًَ ١َ ٤ی َ٨ا ِّ
اٟش ََل َح ََِٓ ٠ی َص ٔ٨َّ ٣ا
بِ ُ ٩یَز ٔ َ
ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،امکلفدبعاہللنبرمعفااسمةنبزدیفویسننبزیدی،انعف،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش امہرے افرپ ایھتہر ااھٹےئ فہ امہرے ںیم ےس ںیہن ےہ (بلطم ہی ےہ ہک
املسمؿرپایھتہرااھٹےنفاالصخشدارئہاالسؾےساخرجوہاگ۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،امکلفدبعاہللنبرمعفااسمةنبزدیفویسننبزیدی،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
 ووکیئولتاراکنؽرکالچانرشفعرکےاسےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 403

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَلً ،٪بساٟززا ،ٚثوری ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،اب ٩ابو نٌ ،٥ابو سٌیس خسری

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أَِ٧بأََ٧ا َّ
اٟث ِور ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي نُ ٌِ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي َسٌٔی ٕس
َ
ُ

َّ
َّ
َ
ِق َٔ بِ َٔ ٩حاب ٔ ٕص
ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ ٢ب ٌَ َث ًَل ٔ ٌّي إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وص َُو بٔا َِ ٟی َ ٩ٔ ٤ب ٔ ُذ َص ِی َب ٕة فٔي تُ ِزبَت َٔضا َٓ َ٘ َش ََ ٤ضا بَی ِ َن اْلِ ِ َ
ا َِ ٟح ِ٨وَ ل ٔ ِّي ث ُ َّ ٥أَ َحسٔ بَىٔي َُ ٣حا ٔط ٍٕ َوبَی ِ َن ًُ َی ِی ََ ٨ة بِ ٔ ٩بَ ِسرٕ ا َِٔ ٟزَار ِّٔی َوبَی ِ َن ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ ََٔ ًُ ٩لثَ َة ا ٌَِ ٟا ٔ٣ز ٔ ِّی ث ُ َّ ٥أَ َحسٔ بَىٔي ٔ َّلَک ٕب َوبَی ِ َن
َزیِ ٔس ا َِ ٟد ِی َّٔ ١
یس أَصِ ِٔ َ ٧ ١ح ٕس َویَ َسًُ َ٨ا َٓ َ٘ا َ٢
ِقیِ ْع َواْلِ َ ِن َؼا ُر َو َٗاُٟوا ش ٌُِ ٔلي َػ َ٨از ٔ َ
اٟلائٔ ِّي ث ُ َّ ٥أَ َح ٔس بَىٔي ِ َ ٧ب َض َ
اَٗ ٪ا ََِ َٓ ٢ـ َٔب ِ ُ َ
إٔ٤َ َّ ٧ا أَ َتأ َ َُّ ُٔ ٟض َِٓ ٥أَٗ َِب ََ ١ر ُج َُْ ١ائ َٔز ا ِِ ٌَ ٟی َ٨ی ِ ٔن َ٧ات ٔ َئ ا َِ ٟو ِج ََ ٨تی ِ ٔن ََّ ٛث اِ ٠ِّ ٟح َی ٔة َِ ٣حَ ُ٠
ض َٓ َ٘ا ََ ٢یا َُ ٣ح َُّ ٤س َّات ٔ ٙاهَّللَ َٗا َ٩ِ ٣َ ٢
و ٚاَّ ٟزأ ِ ٔ

ق َو َ ا َتأ ِ َُ٨٣ونٔي ٓ ََشأ َ ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟوِ َٗ ٔ ٦ت َ٠طُ َٓ َُ ٌَ ٨َ ٤ط َٓ َ٤َّ ٠ا َولَّي َٗا َ ٢إ ٔ َّ٩ِ ٣ٔ ٪
یُ ٔل ٍِ اهَّللَ إٔذَا ًَ َؼ ِی ُت ُط أَ َیأ ِ َُ٨٣ىٔي ًَل َي أَصِ ٔ ١اْلِ َ ِر ٔ
ُوِّ ٩ِ ٣ٔ ٪
وَّ ٚ
ی٣ُ ٩زُ َ
و٪
اٟس ٔ
اٟش ِض ٔ ٩ِ ٣ٔ ٥اَّ ٟز َّٔ ٣ی ٔة َش ِ٘ ُتَ ُ٠
آ َ ٪ا یُ َحاو ٔ ُز َح َ٨ا ٔج َزص ُِ ٥یَ ِ٤زُٗ َ
رق َ
َخ ُج َ
ٔؿئِـ ٔٔئ َص َذا َٗ ِو ّ٣ا یَ ِ ُ
رقؤ َُ ٪ا ِِ ُ ٟ
وَ ٪ش ِ َ
و ٪أَصِ َ ١اْلِ َ ِوثَا َٟٔ ٪ئ ٔ ِ ٩أََ٧ا أَ ِز َر ُِ ٛت ُض َِْ ٥لَ ِٗ ُت َُ ٨َّ ٠ض ِِ َٗ ٥ت ًََ ١از ٕ
أَصِ َِ ١اِل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦و َی َس ًُ َ

ومحمدنبالیغؿ،دبعارلزاؼ،وثری،فہاےنپفادلےس،انب اوبمعن،اوبدیعس دخریےسرفاتیےہہکرضحتیلعےن کلنمیےس
روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملسیک دختم ادقس ںیم وسان  اجیھ  وہکیٹم ےک ادنر اھت (بلطم ہی ےہہکفہ وسان ایھبکت الیم اھت

اس یک افصیئ ںیہن وہیئ یھت) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک میسقت رفام دای ارقع نب احسب افر ہلیبق ینب اجشع ںیم ےس اکی
صخش وک افر رضحت ہبنع نب دبر زفاری افر رضحت علمقہ نب العہم اعرمی افر ہلیبق ینب الکب ےک اکی آدیم وک افر رضحت زدی لیخ
سایئافرہلیبقینباھبنیئےک اکیصخشوکہیدھکیرکرقشی افرااصنرےکرضحاتہصغوہ ےئگافرےنہکےگلہک آپ یلص اہللہیلعفآہل
فملسدجنےکرضحاتوکوتاطعءرفامےتںیہافرمہوکںیہندےتی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیماؿےکدگوںوکالم اوہں
ویکہکن فہ ون  ملس ںیہ افر مت وت رپاےن املسمؿ وہ۔ اس دفراؿ اکی آدیم احرض وہا اس یک آںیھکن ادنر وک ںیھت افر اس ےک راسخر
رھبےوہےئےھتافرڈاڑیھینھگیھتافراساکرسڈنماوہااھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدخافدندقفسیکوکؿرفامں
ربداری رکے اگ ارگ ںیم اس یک انرفامین رکفں؟ دخافدن دقفس ےن ھجم وک زنیم فاگوں رپ انیم انبای ےہ افر مت گوگ ھجم رپ اامتعد ںیہن
رکےت وہ اس دفراؿ اکی صخش ےن زگارش یک  و ہک اؿ یہگووگں ںیم ےس اھت(افر فہ صخش رضحت رمع ےھت) اس ےک لتق رکےن
یک۔سجفتق فہصخشتشپ ومڑرکلچدایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاسیکلسن ںیمےسھچکگوگ دیپاوہںےگ  و
ہک رقآؿ رکمی یک التفت رک ں ےگ نکیل رقآؿ رک می اؿ ےک  قل ےک ےچین کت ںیہن اجےئ اگ۔ (بلطم ہی ےہ ہک رقآؿ اؿ ےک
افرپیہافرپرےہاگاساکومعمیلاسا ریھبہنوہاگ)فہگوگدنیےساسرطہقیےسلکناجںیئےگہکسجرطہقیےسریتاجونرںیم
ےسلکناج اےہافرریتاجونرےکآراپروہاج اےہاسںیمھچکںیہنرھب ا۔ایسرطہقیےساؿگووگںںیمیھبدنیاکھچکاشنؿوہاگ
فہ گوگ املسمؿ وک لتق (کت) رک ں ےگ افر فہ گوگ تب رپتس گووگں وک وھچڑ د ں ےگ ارگ ںیم اؿ گووگں وک اپؤں وت اؿ وک اس
رطہقی ےس لتقرکدفںہک سجرطہقیےسوقؾفاعد ےکگوگ لتقوہےئ(بلطمہی ےہہکاؿگووگں ںیمےس یسکاکیصخش وک
یھبزدنہہنوھچڑفں)۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،دبعارلزاؼ،وثری،فہاےنپفادلےس،انباوبمعن،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
 ووکیئولتاراکنؽرکالچانرشفعرکےاسےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 404

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪ا اً٤ع ،خیث٤ة ،سویس ب٠ُٔ ٩ةً ،لي

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩خ ِی َث ََ ٤ة ًَ ُِ ٩س َویِ ٔس بِ َٔ ٠َ َٔ َُ ٩ة ًَ ِ٩
آخ اٟزَّ َ٣ا ٔ ٪أَ ِح َسا ُث اْلِ َ ِس َ٨ا ُٔ ٪سٔ ََضا ُئ اْلِ َ ِح ََلٔ ٦
َخ ُد َٗ ِو ْ ٦فٔي ٔ ٔ
ًَل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و َُ ٢ی ِ ُ

ُوِّ ٩ِ ٣ٔ ٪
ی٤َ َٛ ٩ا یَ ِ٤زُ َُّ ٚ
اٟش ِض ُ ٩ِ ٣ٔ ٥اَّ ٟز َّٔ ٣یةٔ َٓإٔذَا َٟٔ٘یت ُُ٤وص ُِ٥
اٟس ٔ
َش ُ٘وُٟو ََ ٩ِ ٣ٔ ٪خی ِر ٔ َٗ ِو ٔ ٢ا ِٟبَرٔیَّ ٔة َ ا یُ َحاو ٔ ُز إ ٔ َی٤اُ ُ ٧ض َِ ٥ح َ٨ا ٔج َزص ُِ ٥یَ ِ٤زُٗ َ

َٓا ِٗ ُتُ٠وص َُِٓ ٥إ ٔ َِّ َٗ ٪ت َُ ٠ض ِ ٥أَ ِج ْز َ َٗ ٩ِ ٤َ ٔ ٟت َُ ٠ض َِ ٥ی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،االشمع،ختئبمة،وسدینبعفلة،یلعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےس ہک ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک آرخ زامہن ںیم ھچک گوگ دیپا وہں ےگ  و ہک ون رمع افر اقمح وہں ےگ فہ گوگ
اظرہںیمآایترقآینالتفت رک ںےگ(ایرمادہیےہہکفہگوگدفرسفںیکریخوخایہیکابںیترک ںےگ)نکیلاؿےک قلےس
اامیؿےچینںیہنارتےاگافرفہگوگدنیےساسرطہقی ےسلکناجںیئےگسج رطہقیےساشنہنےسریتآراپرلکناج اےہسج
فتقاؿگووگںوکدوھکیوتمتاؿوکلتقرکدفویکہکناؿےکلتقرکےنںیمایقتمےکدؿارجفوثابےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،االشمع،ختئبمة،وسدینبعفلة،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
 ووکیئولتاراکنؽرکالچانرشفعرکےاسےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 405

راوی ٣ :ح٤س ب٤ٌ٣ ٩ز بصی جزاني ،ابوزاؤز كیاٟسي ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ا ازر ٚبٗ ٩یصَ ،شیک ب ٩طہاب

َحان ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َّ
ص ُّی ا َِّ َ ٟ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩اْلِ َ ِز َر ٔ ٚبِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕا َِ ٟب ِ ٔ
َش ٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِسأ َ ُُ ٟط ًَ ِ٩
یک بِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َٗ ِی ٕص ًَ ِٔ َ ٩
اب َٗا َ ُ ٨ِ ُٛ ٢أَ َت َ٤ىَّي أَ ِ ٪أَ َِ ٟقي َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ

َک
ا َِ ٟد َوارٔ ٔد َٓ َٔ٘٠ی ُ أَبَا بَ ِز َز َة فٔي َی ِؤ ًٔ ٦ی ٕس فٔي َن َ ٕ
رف ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ َٓ ُ٘ ُِ َٟ ُ ٠ط َص َِ ١سَ َ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِذ ُ ُ
ا َِ ٟد َوار َٔد َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأُذُنٔي َو َرأَیِ ُتطُ بٔ ٌَ ِیىٔي أتُ َٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ب ٔ َ٤ا َٕ َ٘ َٓ ٢ش َُ ٤ط َٓأ َ ًِ َلي ََ ٩ِ ًَ ٩ِ ٣یٔ٤یٔ٨طٔ َو َٔ ٩ِ ًَ ٩ِ ٣ط َ٤أٟطٔ َو ٥َِ ٟش ٌُِ ٔم ََ ٩ِ ٣و َرائ َ ُط َط ِیئّا َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج َْ ٩ِ ٣ٔ ١و َرائٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َُ ٣ح َُّ ٤س
َ٣ا ًَ َس ِ َ ٟفٔي ا ِِ ٔ ٟ٘شٔ ٤ة َر ُج ْ ١أَ ِس َو ُز َِ ٣ل ُُ ٤وَّ ٦
ٔب َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ُ ٥َ ٠ـ ّبا
اٟظ ٌِز ٔ ًََِ ٠یطٔ ثَ ِوبَا ٔ ٪أَبِ َی َـا َِٔ َٓ ٪ـ َ
َ
َ
رقؤ َُ٪
َطس ّ
َخ ُد فٔي ٔ ٔ
ٔیسا َو َٗا ََ ٢واهَّللٔ َ ا َتحٔ ُس َ
وَ ٪ب ٌِسٔی َر ُج َّل ص َُو أَ ًِ َس ُ٣ٔ ٢ىِّي ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَ ِ ُ
آخ اٟزَّ َ٣ا ِٔ َٗ ٪و َْٛ ٦أ ََّ ٪ص َذا ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ش ِ َ
ُوِ ٩ِ ٣ٔ ٪اِل ٔ ِس ََل٤َ َٛ ٔ ٦ا یَ ِ٤زُ َُّ ٚ
وَ ٪حًَّي
اٟش ِض ُ ٩ِ ٣ٔ ٥اَّ ٟز َّٔ ٣ی ٔة س َٔامیص ُِ ٥اَّ ٟت ِحُ ٔ ٠
َخ ُج َ
ی َ ٙا َیزَاَ ُٟ
آ َ ٪ا یُ َحاو ٔ ُز َت َزاٗ ٔ َی ُض ِ ٥یَ ِ٤زُٗ َ
رق َ
وَ ٪ی ِ ُ
ا ِِ ُ ٟ

آخص ُِ ٍَ ٣َ ٥ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ َّ
َش ا َِ ٟدَ ِٙٔ ٠وا َِ ٟدٔ٠ی َ٘ ٔة َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤رح َٔ٤طُ اهَّللُ
اٟس َّجا َٔٓ ٢إٔذَا َٟٔ٘یت ُُ٤وص َُِٓ ٥ا ِٗ ُتُ٠وص ُِ ٥ص ُُِّ َ ٥
َی ِ ُ
َخ َد ٔ ُ
ک ا ِِ ٤َ ٟظ ُضورٔ
ک بِ ُٔ ٩ط َض ٕ
َشی ُ
َٔ
اب َِ ٟی َص ب ٔ َذَ ٔ ٟ

دمحمنبرمعمرصبیرجاین،اوبداؤدایطیسل، ،ندنبہملس،اال زرؼنبسیق،رشکینباہشبےسرفاتیےہہکھجموکانمتیھتہکںیم
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکیسکاحصیبےسالماقترکفں۔اافتؼےسںیمےندیعےکدؿرضحتاوبربزہایملس
ےس الماقت یک افر اؿ ےک دنچ اةحب ےک اسھت الماقت یک ںیم ےن اؿ ےسدرایتف ای ہکآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسھچکوخارجےکقلعتمہک ےہ؟اوہنںےنرفامای اہں۔ںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےساےنپاکؿےسہک ےہافرںیمےناینپآھکنےسداھکیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمادقسںیمھچکامؽآای
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفہامؽاؿرضحاتوکمیسقترفامدای وہکداںیئاجبنافرابںیئاجبنےھٹیبوہےئےھتافر وگوگےھچیپ
یک رطػ ےھٹیب ےھت اؿ وک ھچک اطعء ںیہن رفامای انچہچن اؿ ںیم ےس اکی صخش ڑھکا وہا افر رعض ای اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن امؽ ااصنػ ےس میسقت ںیہن رفامایفہ اکیاسونےل (ینعی دنگیم) رگن اک صخش اھت ہک سج اک رس ڈنما
وہااھتافرفہ دیفسڑپکےےنہپ وہےئاھت ہیابتنسرکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملستہب تخس انراضوہ ےئگافررفامایدخایک مسق! مت
گوگ ریمے دعب ھجم ےس ڑبھ رک یسک دفرسے وک (اس رطہقی ےس) ااصنػ ےس اکؾ ےتیل وہےئ ںیہن دوھکی ےگ۔ رھپ رفامای آرخ دفر
ںیمھچکگوگدیپاوہںےگہیآدیمیھباؿںیمےسےہہکفہگوگرقآؿرکمییکالتفترک ںےگنکیلرقآؿرکمیاؿےک قل
ےسےچینںیہنارتےاگفہگوگدارئہاالسؾےساسرطہقیےساخرجوہںےگہکسجرطہقیےسریتاکشرےسافرغوہاج اےہاؿ
یک اشنین ہی ےہ ہک فہ گوگ رس ڈنمے وہےئ وہں ےگ ہشیمہ یکلیے رںیہ ےگ اہیں کت ہک اؿ ےک ےھچیپ گوگ داجؽ وعلمؿ ےک اسھت
ںیلکنےگ۔سجفتقاؿگووگںےسالماقترکفوتاؿوکلتقرکڈاگو۔فہگوگدبرتنیگوگںیہافرامتؾقولخاقتےسربےااسنؿ
ںیہ۔
رافی  :دمحمنبرمعمرصبیرجاین،اوبداؤدایطیسل، ،ندنبہملس،االزرؼنبسیق،رشکینباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املسمؿےسگنجرکان
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿےسگنجرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 406

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ابواسح٤ً ،ٙزو ب ٩سٌس ،سٌس ب ٩ابي وٗاؾ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح ََ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٙز بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َس ٌِ ُس

وٚ
رف َوس َٔباب ُ ُط ُٓ ُش ْ
بِ ُ ٩أَبٔي َو َّٗاؾٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٔ ٗ ٢تا ُ ٢ا ِِ ٤ُ ٟشْ ِ ُٛ ٥ٔ ٔ ٠
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اوب ااحسؼ  ،رمعف نب دعس ،دعس نب ایب فاقص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامایاملسمؿےسڑلانرفکےہافراسوکاگیلدانیقسفینعیدبرتنیانگہ(افرانگہریبکہ)ےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،اوباقحس،رمعفنبدعس،دعسنبایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿےسگنجرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 407

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ابواسح٤ً ،ٙزو ب ٩سٌس ،سٌس ب ٩ابي وٗاؾ

ؾ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا اْلِ َ ِح َو ٔ
رف
اب ا ِِ ٤ُ ٟشُ ُٓ ٥ٔ ٔ ٠ش ْ
اهَّللٔ َٗا َ ٢س َٔب ُ
وَ ٚوٗ ٔ َتا ُُ ٟط ُْ ِ ٛ
دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ہبعش،اوبااحسؼےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاملسمؿےسڑلانرفک
ےہافراسوکاگیلدانیقسفینعیدبرتنیانگہ(افرانگہریبکہ)ےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،اوباقحس،رمعفنبدعس،دعسنبایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿےسگنجرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 408

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ابواسح٤ً ،ٙزو ب ٩سٌس ،سٌس ب ٩ابي وٗاؾ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩حٕٔ ٜیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ؾ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َٗا َ٢
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔي اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ َٗا َ ٢بَ َِ ١سُ ٌِ ٔ٤ت ُط ٔ٩ِ ٣
رف َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أَبَا ُ ٪یَا أَبَا إ ٔ ِس َح َ ٙأَ َ٣ا َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط إ ٔ َّ ا ٔ ٩ِ ٣أَبٔي اْلِ َ ِح َو ٔ
س َٔب ُ
اب ا ِِ ٤ُ ٟشِٔ ٓ ٥ٔ ٔ ٠ش َْ ٙوٗ ٔ َتاُ ُٟط ُْ ِ ٛ
اْلِ َ ِس َوز ٔ َوص َُبی ِ َر َة

ٰییحی نب میکح ،دبعارلنمح نب دہمی،ہبعش ،اوب ااحسؼ ،اوب االوحص ،دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےناراشدرفامایاملسمؿےسڑلانرفکےہافراسوکاگیلدانیقسفینعیدبرتنیانگہ(افرانگہریبکہ)ےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،اوباقحس،رمعفنبدعس،دعسنبایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿےسگنجرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 409

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ابواسح٤ً ،ٙزو ب ٩سٌس ،سٌس ب ٩ابي وٗاؾ

َ
اب
رعا ٔ
ئ ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ أَبٔي اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا َ ٢س َٔب ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ َ ٩
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أبٔي اٟزَّ ِ َ
رف
ا ِِ ٤ُ ٟشُ ُٓ ٥ٔ ٔ ٠ش ْ
وَ ٚوٗ ٔ َتاُ ُٟط ُْ ِ ٛ
ادمح نب رحب ،ایفسؿ نب ہنییع ،اوب زرعاء ،اوب االوحص ،دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامایاملسمؿےسڑلانرفکےہافراسوکاگیلدانیقسفینعیدبرتنیانگہ(افرانگہریبکہ)ےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،اوباقحس،رمعفنبدعس،دعسنبایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿےسگنجرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 410

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪وہب ب ٩جزیز ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩یرً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساهَّلل ،حرضت ًبساهَّلل ب٩
٣شٌوز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي َٗا ََ ٢سِ ًَ ُ ٌِ ٔ٤ب َس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ َ٤َ ًُ ٩یِر ٕیُ َح ِّسث ُ ُط ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
رف
اب ا ِِ ٤ُ ٟشُ ُٓ ٥ٔ ٔ ٠ش ْ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢س َٔب ُ
وَ ٚوٗ ٔ َتاُ ُٟط ُْ ِ ٛ
ومحمد نب الیغؿ ،فبہ نب رجری ،فہ اےنپ فادل ےس ،دبعاکلمل نب ریمع ،دبعارلنمح نب دبع اہلل ،رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےس
رفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایاملسمؿوکرباانہکقسفےہ(ینعیاسرحتکےسااسنؿافقسفافرج
نباج اےہ)افراسےسڑلانرفکےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فبہنبرجری،فہاےنپفادلےس،دبعاکلملنبریمع،دبعارلنمحنبدبعاہلل،رضحتدبعاہللنبدوعسد

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

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿےسگنجرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 411

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪ابو زاؤز ،طٌبہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٔ ٟ ُ ٠ِ ُٗ ٢ح َّ٤از ٕ َسُ ٨ِ ٣َ ُ ٌِ ٔ٤ؼ ّورا َو ُسََ ِ ٠امی ََ ٪و ُزبَ ِی ّسا
رف َ٩ِ ٣
اب ا ِِ ٤ُ ٟشُ ُٓ ٥ٔ ٔ ٠ش ْ
یُ َح ِّسث ُ َ
و ٩ِ ًَ ٪أَبٔي َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اهَّللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢س َٔب ُ
وَ ٚوٗ ٔ َتا ُٟطُ ُْ ِ ٛ
َت َّتض ٔ ُ ٥أَ َت َّتض ٔ ُُ ٨ِ ٣َ ٥ؼ ّورا أَ َت َّتض ٔ ُُ ٥زبَ ِی ّسا أَ َت َّتض ٔ ُُ ٥سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا َ َ ٢ا َو َل ٜٔىِّي أَ َّتض ٔ ُ ٥أَبَا َوائ ٕٔ١
ومحمد نب الیغؿ ،اوب داؤد ،ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت  ،ند ےس اہک ہک ںیم ےن رضحت وصنمر افر رضحت امیلسؿ افر
رضحتزریبےسفہبسرضحاتلقنرکےتںیہہکاوہنںےنرضحتاوبفالئےسافراوہنںےنرضحتدبعاہللنبدوعسدےس
رفاتی یک ہک روسؽ رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامای املسمؿ وکربا انہک وسفؼ(دشدیدرہجانگہ) ےہ افر اس ےس ڑلان رفک
ےہ۔متسکرپتمہت اگلرےہوہوصنمررپایزدیبہرپایامیلسؿرپاوہنںےنرفامایںیہننکیلںیمتمہتاگل اوہںرضحتاوبفالئرپ
ہکاوہنںےنہیرفاتیرضحتدبعاہللےسینس۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿےسگنجرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 412

راوی :

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٩ِ ًَ ٪زبَ ِی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔي َوائ ٔ ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ اهَّللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
رف ُٗ ِْٔ ُ ٠لَبٔي َوائ َٕٔ ١سَ ٌِ ٔ٤ت ُط ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
اب ا ِِ ٤ُ ٟشُ ُٓ ٥ٔ ٔ ٠ش ْ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠س َٔب ُ
وَ ٚوٗ ٔ َتاُ ُٟط ُْ ِ ٛ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔رضحتزدیبہےناہکہک ںیمےنرضحتاوبفالئےسدرایتفایہکمتےنہیرضحتدبعاہللےسہک ؟
اوہنںےناہک اہں۔

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

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿےسگنجرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 413

راوی :

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
رف
اب ا ِِ ٤ُ ٟشُ ُٓ ٥ٔ ٔ ٠ش ْ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠س َٔب ُ
وَ ٚوٗ ٔ َتاُ ُٟط ُْ ِ ٛ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿےسگنجرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 414

راوی :

وَ ٚوٗ ٔ َتاُ ُٟط
اب ا ِِ ٤ُ ٟشُ ُٓ ٥ٔ ٔ ٠ش ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َوائ َٕٔٗ ١ا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اهَّللٔ س َٔب ُ

رف
ُْ ِ ٛ

رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿےسگنجرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی :

حسیث 415

رف َوس َٔباب ُ ُط
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔي ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
یِ ًَ ٩ِ ًَ ٙبسٔ اهَّللٔ َٗا ََ ٔ ٗ ٢تا ُ ٢ا ِْ ِ ُٛ ٩ٔ ٣ٔ ِْ ٤ُ ٟ
وٚ
ُٓ ُش ْ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وصخشرمگایہےکڈنھجےےکےچینگنجرکے؟
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
 وصخشرمگایہےکڈنھجےےکےچینگنجرکے؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 416

راوی  :برش ب ٩ہَل ٢ػواًٖ ،بساٟوارث ،ایوبُ ،یَل ٪ب ٩جزیز ،زیاز ب ٩ریاح ،ابوہزیزہ

وب ًَ َِِ ُ ٩ی ََل َ ٪بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩زٔ َیاز ٔبِ ٔ ٩رٔ َیا ٕح ًَ ِ٩
رش بِ ُ ٩ص ََٔل ٕ ٢اٟؼَّ َّو ُ
اٖ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا بٔ ِ ُ
خ َد َّٔ ٩ِ ٣
ات ٔ٣ی َت ّة َجاصَّٔ ٔ ٠ی ّة
ات ََ ٣
َار َ ٚا َِ ٟح َ٤ا ًَ َة ٓ َََ ٤
اٟلا ًَ ٔة َوٓ َ
أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠

رض ُب بَ َّز َصا َوَٓا ٔج َزصَا  اَ یَ َت َحا َشي َٔ ٔ ٨٣ٔ ِْ ٣ُ ٩ِ ٣ضا َو َ ا یَف ٔي ٔ ٔ ٟذی ًَ ِض ٔس َصا ََِٓ ٠ی َص ٔ٣ىِّي َو ََٗ ٩ِ ٣ا َت َ١
خ َد ًَل َي أ ُ ًَّٔ٣ي َش ِ ٔ
َو ََ َ ٩ِ ٣
َت ِح َ َرایَ ٕة ًُ َِّّ ٤ی ٕة َی ِسًُو إلٔ َي ًَ َؼب ٔ َّی ٕة أَ ِو َش ِِ َـ ُب َ ٌَ ٔ ٟؼب ٔ َّی ٕة َٓ ُ٘تٔ َِ ٔ َ٘ٓ ١ت َْ ٠ة َجاصَّٔ ٔ ٠ی ْة
رشبنبالہؽوصاػ،دبعاگوارث،اویب،الیغؿنبرجری،زایدنبرایح،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےناراشدرفامای وصخش رفامںربداریےساخرجوہاجےئافرفہامجتع ےسلکن اجےئاگلوہ اجےئرھپ فہ صخش رماجےئ وت
فہ اجتیلہ یک ومت رمے اگ افر  و وکیئ ریمی اتم رپےلکن کین افر ربےامتؾ وک لتق رکے افر ومنم وک یھب ہن وھچڑے افر سج
ےس ارقار وہ فہ ارقار ہن رکے وت فہ صخش ھجم ےس وکیئ قلعت ںیہن راتھک افر  و رمگایہ ےک ڈنھجے ےک ےچین ڑلایئ رکے ای گووگں وک
تیبصع یک رطػ البےئ ای اس اک ہصغ بصعت یک فہج ےس وہ (ہن ہک دخافدن دقفس ےک فاےطس) رھپ لتق ای اجےئ وت اس یک ومت
اجتیلہیکیسیجوہیگ۔
رافی  :رشبنبالہؽوصاػ،دبعاگوارث،اویب،الیغؿنبرجری،زایدنبرایح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
 وصخشرمگایہےکڈنھجےےکےچینگنجرکے؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 417

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيً ،بساٟزح٤ً ،٩٤زاٗ ٪لاٗ ،٪تازة ،ابو ٣ح٠ز ،ج٨سب بً ٩بساهَّلل

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪ا َِّ َ٘ ٟلا َُ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َز َة ًَ ِ ٩أَب ٔي ِٔ ٣حَ٠ز ٕ ًَ ُِ ٩ج ُِ ٨س ٔب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
َ ًَ ١ؼب ٔ َّی ّة َو َش ِِ َـ ُب َ ٌَ ٔ ٟؼب ٔ َّی ٕة َٓ٘ ٔ ِت َُ ٠تطُ
اهَّللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا َت ََ ١ت ِح َ َرا َی ٕة ًُ َِّّ ٤ی ٕة شُ َ٘ات ٔ ُ

َجاصَّٔ ٔ ٠ی ْة َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََ ٤ِٔ ً ٩ٔ ٤زا ُ ٪ا َِّ َ٘ ٟلا َُِ ٟ ٪ی َص بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی

م
دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح ،رمعاؿ اطقؿ ،اتقدة ،اوب جلؤ ،دنجب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن
اراشد رفامای  و صخش ےب راہ ڈنھجے ےک ےچین (ینعی ادناھ ددنھ ریغب وسےچ ت ےھج ریغ رشیع گنج ےک ےیل) ڑلے اینپ وقؾ ےک
بصعت ےسفہہصغ رکےوتاسیکومتاجتیلہیکومت وہیگ۔رضحتاامؾ اسنیئ ےن رفامایاسرفاتی یکاہک د ںیم رمعاؿ وہک

وکیئوقیرافیںیہنےہ۔(رمعاؿےسرمادرمعاؿاطقؿرافیےہ)
م
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمح،رمعاؿاطقؿ،اتقدة،اوب جلؤ،دنجبنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املسمؿاکوخؿرحاؾوہان
ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 418

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪ابو زاؤز ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ،ربیٍ ،ابوبَک

َ
َ
َ
َ
َک َة
أ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أبُو َزا ُو َز ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا َ ٢أ ِخب َ َرنٔي َُ ٨ِ ٣ؼ ْور َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤رٔبٌِ ًّٔیا یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أبٔي بَ ِ َ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َط َار ا ِِ ٤ُ ٟشًَ ٥ُ ٔ ٠ل َي أَخٔیطٔ ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ٔ ٔ ٠ب ٔ ِّ
اٟش ََل ٔح َٓ ُض َ٤ا ًَل َي ُجزُ ٔ
ٖ َج َض ََّٓ ٥َ ٨إٔذَا
خا َجٔ٤ی ٌّا ٓ َٔیضا
َٗ َت َُ ٠ط َ َّ
ومحمد نب الیغؿ ،اوب داؤد ،ہبعش ،وصنمر ،رعیب ،اوبرکب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج

فتقاکیاملسمؿدفرسےاملسمؿرپایھتہرااھٹےئافردفرسایھباسھتیہاہھتااھٹےئوتدفونںےکدفونںدفزخےکانکرےرپ
ںیہ رھپ سجفتق لتق ای وت دفزخ ںیم رگ اجںیئ ےگ(فاحض رےہہک ہی مکح اس وصرت ںیم ےہ ہک سجفتق فہ دفونں ےک دفونں
اکی دفرسے وک لتق رکےن یک تین ےس ایھتہر ااھٹںیئ) افر ارگ اکی ےن ایھتہر ااھٹای افر دفرسے صخش ےن ایھتہر ںیہن ااھٹای افر
اکیےندفرسےاکدافعایوتایھتہرااھٹےنفاال(ینعیڑلایئںیملہپرکےنفاال)دفزخںیماجےئاگ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،وصنمر،رعیب،اوبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 419

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪شٌلي ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ربیعي ،ابوبَک

َ
َ
َ
َک َة َٗا َ ٢إٔذَا َح َ١َ ٤
أ ِخب َ َرَ٧ا أ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َش ٌِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ٕٓي ًَ ِ ٩أبٔي بَ ِ َ
اَّ ٟز ُج ََل ٔ ٪ا ِِ ٤ُ ٟش٤َ ٔ ٠ا ِّٔ ٪
خ َٓ ُض َ٤ا ًَل َي ُجزُ ٔ
خ َٓ ُض َ٤ا فٔي ا٨َّ ٟارٔ
اٟش ََل َح أَ َح ُسص َُ٤ا ًَل َي ِاْل َ ٔ
ٖ َج َض ََّٓ ٥َ ٨إٔذَا َٗ َت َ ١أَ َح ُسص َُ٤ا ا ِْل َ َ
ادمحنبامیلسؿ،یلعی،ایفسؿ،وصنمر،ریعیب،اوبرکبےنرفامایسجفتقدفاملسمؿاکیدفرسےرپایھتہرااھٹںیئوتدفونںدفزخےک
انکرے رپ ںیہ رھپ سج فتق اکی ےن دفرسے وک لتق رک دای وت دفونں دفزخ ںیم وہں ےگ(لتقرکےنفاال صخش وت دفزخ ںیماس
فہج ےس دالخ وہاگ ہک اس ےن اکی املسمؿ اک لتق ای افر وتقمؽ اس فہج ےس دفزخ ںیم دالخ وہاگ ہک اس یک تین یھب املسمؿ وک
لتقرکےنیکیھتنکیلاافتؼےسوتقمؽاکداہنالچافراقلتاکفاراکررگوہایگ)۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،یلعی،ایفسؿ،وصنمر،ریعیب،اوبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 420

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥یزیس ،س٠امی ٪تیَّم ،حش ،٩ابو٣وسي

وسي ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
یس ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إ ٔبِ َزاص َٔیَ ٩ِ ًَ ٥یز ٔ َ
َّم ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أَبٔي َُ ٣
٤ََ ٓ ١ا
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َت َوا َج َط ا ِِ ٤ُ ٟش٤َ ٔ ٠ا ٔ ٪بٔ َش ِیٔ َِیض ٔ َ٤ا َٓ َ٘ َت َ ١أَ َح ُسص َُ٤ا َػاح َٔب ُط َٓ ُض َ٤ا فٔي ا٨َّ ٟارٔ ٗٔی ََ ١یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َص َذا ا َِ٘ ٟات ٔ ُ

بَا ُ ٢ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو َٔٗ ٢ا َ ٢أَ َرا َز َٗ ِت ََ ١ػاح ٔبٔطٔ
دمحمنباامسلیعنباربامیہ،زیدی،امیلسؿیمیت،نسح،اوبومیسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای
سجفتقدفاملسمؿولتار ں(ایآجےکدفرےکوکیئ یھب ایھتہردنبفؼلوتسؽہاوقفریغہ)ےلرکاکیدفرسےےکربرسراکیروہ
اجںیئ وت دفونں ےک دفونں دفزخ ںیم دالخ وہں ےگ یسک ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! لتق رکےن فاال صخش وت دفزخ ںیم دالخ وہاگ
(ہیوت

ںیمآ اےہ)نکیل وصخشلتقوہاےہوتفہسکفہجےسدفزخںیمدالخوہاگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاس

یک تین اےنپاسیھت وک لتق رکےن یک یھت (فاحض رےہ ہک اس ےک دعبآےنفایل رفاتی ںیم ےہ ہک فہ صخش اےنپ اسیھت ےک لتق رپ
رحصیاھتینعیہکفہدلجیےساسیھتوکلتقرکانہااتہاھت(وخدیہلتقوہایگ)
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،زیدی،امیلسؿیمیت،نسح،اوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 421

راوی :

یس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ٩ِ ًَ ٩
وَٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َس ٌٔ ْ
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
وسي اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َت َوا َج َط ا ِِ ٤ُ ٟش٤َ ٔ ٠ا ٔ ٪بٔ َش ِیٔ َِیض ٔ َ٤ا َٓ َ٘ َت َ ١أَ َح ُسص َُ٤ا َػاح َٔب ُط َٓ ُض َ٤ا
أَبٔي َُ ٣

فٔي ا٨َّ ٟارٔ ِٔ ٣ث َ٠طُ َس َو ّ
ائ

رتہمجاسقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 422

راوی ً :لي ب٣ ٩ح٤س بً ٩لي ٣ؼیصي ،خ ،ٕ٠زائسة ،ہظا ،٦حش ،٩ابوبَک

َ
َک َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓي ا ِِّ ٔ٤ٟؼی ٔص ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخْ ٠
َٕ ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أبٔي بَ ِ َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َت َوا َج َط ا ِِ ٤ُ ٟش٤َ ٔ ٠ا ٔ ٪بٔ َش ِیٔ َِیض ٔ َ٤ا ل ُ َُّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا یُزٔی ُس َٗ ِت ََ ١ػاح ٔبٔطٔ َٓ ُض َ٤ا فٔي ا٨َّ ٟارٔ ٗٔی َُ َٟ ١ط َیا
شؼا ًَل َي َٗ ِت َٔ ١ػاح ٔبٔطٔ
أ َ ٪
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َص َذا ا َِ٘ ٟات ٔ ُ
٤ََ ٓ ١ا بَا ُ ٢ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو َٔٗ ٢ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط ل َ َ
رح ّ

م
یلع نب دمحم نب یلع ضیئصی ،فلخ ،زادئة ،اشہؾ ،نسح ،اوبرکب ےس ایس رطہقی ےس رفاتی ےہ ہک اس ںیم اس دقر ااضہف ےہ ہک

دفونںاکیدفرسےےکلتقرکےناکارادہرےتھکوہں(نکیلاکیلتقوہایگافردفرساینعیاقلت چایگ)۔
م
رافی  :یلعنبدمحمنبیلع ضیئصی،فلخ،زادئة،اشہؾ،نسح،اوبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 423

راوی ً :لي ب٣ ٩ح٤س بً ٩لي ٣ؼیصي ،خ ،ٕ٠زائسة ،ہظا ،٦حش ،٩ابوبَک

 ١بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ٩ِ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟدٔ٠ی ُ
َ
١
َک َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ا َِ ٟت َقي ا ِِ ٤ُ ٟش٤َ ٔ ٠ا ٔ ٪بٔ َش ِیٔ َِیض ٔ َ٤ا َٓ َ٘ َت َ ١أَ َح ُسص َُ٤ا َػاح َٔبطُ َٓا َِ٘ ٟات ٔ ُ
أبٔي بَ ِ َ

َوا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ُ ٢فٔي ا٨َّ ٟارٔ

م
یلع نب دمحم نب یلع ضیئصی ،فلخ ،زادئة ،اشہؾ ،نسح ،اوبرکب ےس ایس رطہقی ےس رفاتی ےہ ہک اس ںیم اس دقر ااضہف ےہ ہک
دفونںاکیدفرسےےکلتقرکےناکارادہرےتھکوہں(نکیلاکیلتقوہایگافردفرساینعیاقلت چایگ)۔
م
رافی  :یلعنبدمحمنبیلع ضیئصی،فلخ،زادئة،اشہؾ،نسح،اوبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 424

راوی ً :لي ب٣ ٩ح٤س بً ٩لي ٣ؼیصي ،خ ،ٕ٠زائسة ،ہظا ،٦حش ،٩ابوبَک

َ
وب ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩اْلِ َ ِح َ ٕٔ ٨بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِ ٩أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

َک َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢إٔذَا َت َوا َج َط ا ِِ ٤ُ ٟش٤َ ٔ ٠ا ٔ ٪بٔ َش ِیٔ َِیض ٔ َ٤ا َٓ َ٘ َت َ ١أَ َح ُسص َُ٤ا َػاح َٔب ُط
بَ ِ َ
٤ََ ٓ ١ا بَا ُ ٢ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو َٔٗ ٢ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط أَ َرا َز َٗ ِت ََ ١ػاح ٔب ٔطٔ
َ ١وا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ُ ٢فٔي ا٨َّ ٟارٔ َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َص َذا ا َِ٘ ٟات ٔ ُ
َٓا َِ٘ ٟات ٔ ُ
م
یلع نب دمحم نب یلع ضیئصی ،فلخ ،زادئة ،اشہؾ ،نسح ،اوبرکب ےس ایس رطہقی ےس رفاتی ےہ ہک اس ںیم اس دقر ااضہف ےہ ہک

دفونںاکیدفرسےےکلتقرکےناکارادہرےتھکوہں(نکیلاکیلتقوہایگافردفرساینعیاقلت چایگ)۔
م
رافی  :یلعنبدمحمنبیلع ضیئصی،فلخ،زادئة،اشہؾ،نسح،اوبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 425

راوی ً :لي ب٣ ٩ح٤س بً ٩لي ٣ؼیصي ،خ ،ٕ٠زائسة ،ہظا ،٦حش ،٩ابوبَک

َ
َ
َک َة
وب َویُوَُ ٧ص َوا ََِ ٌَ ٟل ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٕ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ئ بِ ٔ ٩زٔیَاز ٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩اْلِ ِح َ ٕٔ ٨بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِ ٩أبٔي بَ ِ َ

َ ١وا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ُ٢
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ا َِ ٟت َقي ا ِِ ٤ُ ٟش٤َ ٔ ٠ا ٔ ٪بٔ َش ِیٔ َِیض ٔ َ٤ا َٓ َ٘ َت َ ١أَ َح ُسص َُ٤ا َػاح َٔب ُط َٓا َِ٘ ٟات ٔ ُ
فٔي ا٨َّ ٟارٔ
م
یلع نب دمحم نب یلع ضیئصی ،فلخ ،زادئة ،اشہؾ ،نسح ،اوبرکب ےس ایس رطہقی ےس رفاتی ےہ ہک اس ںیم اس دقر ااضہف ےہ ہک
دفونںاکیدفرسےےکلتقرکےناکارادہرےتھکوہں(نکیلاکیلتقوہایگافردفرساینعیاقلت چایگ)۔
م
رافی  :یلعنبدمحمنبیلع ضیئصی،فلخ،زادئة،اشہؾ،نسح،اوبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 426

راوی ً :لي ب٣ ٩ح٤س بً ٩لي ٣ؼیصي ،خ ،ٕ٠زائسة ،ہظا ،٦حش ،٩ابوبَک

وسي اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی أَ َّ٪
وسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١وص َُو ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أَبٔي َُ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣حاصٔ ُس بِ َُ ٣ُ ٩
َ ١وا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ُ ٢فٔي
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َت َوا َج َط ا ِِ ٤ُ ٟش٤َ ٔ ٠ا ٔ ٪بٔ َش ِیٔ َِیض ٔ َ٤ا َٓ َ٘ َت َ ١أَ َح ُسص َُ٤ا َػاح َٔبطُ َٓا َِ٘ ٟات ٔ ُ

٤ََ ٓ ١ا بَا ُ ٢ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو َٔٗ ٢ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط أَ َرا َز َٗ ِت ََ ١ػاح ٔبٔطٔ
ا٨َّ ٟارٔ َٗا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َص َذا ا َِ٘ ٟات ٔ ُ

م
یلع نب دمحم نب یلع ضیئصی ،فلخ ،زادئة ،اشہؾ ،نسح ،اوبرکب ےس ایس رطہقی ےس رفاتی ےہ ہک اس ںیم اس دقر ااضہف ےہ ہک

دفونںاکیدفرسےےکلتقرکےناکارادہرےتھکوہں(نکیلاکیلتقوہایگافردفرساینعیاقلت چایگ)۔
م
رافی  :یلعنبدمحمنبیلع ضیئصی،فلخ،زادئة،اشہؾ،نسح،اوبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 427

راوی  :اح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩ح٣ ،٥ٜح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،واٗس ب٣ ٩ح٤س ب ٩زیس ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩واٗ ٔ ٔس بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩زیِ ٕس أَُ َّ ٧ط
اب
َس ٍَ ٔ٤أَبَا ُظ یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ  ٢اَ َت ِز ٔج ٌُوا َب ٌِسٔی ُّ َّٔ ٛارا َش ِ ٔ
رض ُب َب ٌِ ُـ ٥ِ ُٜرٔ َٗ َ
َب ٌِ ٕف
ادمحنبدبعاہللنبمکح،دمحمنبرفعج،ہبعش ،فادقنبدمحمنبزدی،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامایمتگوگریمےدعباکرفہننباجانہکمتںیمےسرہاکیدفرسےیکرگدؿامرے(ینعیاکیدفرسےےکالخػگنج
رکے)
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبمکح،دمحمنبرفعج،ہبعش،فادقنبدمحمنبزدی،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 428

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،ابواح٤س زبیسیَ ،شیک ،ا اً٤ع ،ابوؿهيُ٣ ،سو ،ٚاب٤ً ٩ز

ُسو ٕ٩ِ ًَ ٚ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أَ ِح ََ ٤س اٟزُّبَی ِر ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
َش ْ
یک ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي ُّ
اٟـ َهي ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
اب َب ٌِ ٕف َ ا یُ ِْ َخ ُذ
ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َت ِز ٔج ٌُوا َب ٌِسٔی ُّ َّٔ ٛارا َش ِ ٔ
رض ُب َب ٌِ ُـ ٥ِ ُٜرٔ َٗ َ

اب ُ٣زِ َس ْ١
اَّ ٟز ُج ُ
 ١بٔحٔ َ٨ا َیةٔ أَبٔیطٔ َو َ ا ٔج َ٨ا َی ٔة أَخٔیطٔ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ص َذا َخ َلأ ْ َواٟؼَّ َو ُ

ی
دمحمنبراعف،اوبادمح زدیبی،رشکی،االشمع،اوب جی ،رسمفؼ،انبرمع ےسرفاتی ےہہکروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہل فملس ےن
اراشد رفامای مت گوگ ریمے دعب اکرف ہن نب اجان ہک اکی دفرسے یک رگدؿ امرف (ینعی اکی دفرسے ےک الخػ ایھتہر ااھٹ افر اکی
دفرسے وک لتق رکف) افر وکیئ صخش اےنپ ابپ ای اھبیئ ےک رجؾ ےک دبہل(ینعی دفرسے رجؾیکاپداشںیم) ںیہن اموخذ وہاگ (ہکلب رہ

اکیصخشاےنپرجؾافرانگہیکوخدازااپےئاگ)رضحتاامؾاسنیئےنرفامایہیرفاتیاطخءےہافرحیصرمالسےہ۔
ی
رافی  :دمحمنبراعف،اوبادمحزدیبی،رشکی،االشمع،اوب جی،رسمفؼ،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 429

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩شٌ٘وب ،اح٤س ب ٩یو٧ص ،ابوبَک بً ٩یاغ ،ا اً٤ع٣ ،شُ٣ ،٥٠سوً ،ٚبساهَّلل ب٤ً ٩ز

غ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ٣ُ ٩ش٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠
َک بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
اب َب ٌِ ٕف
ُسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚب ٔس اهَّللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َت ِز ٔج ٌُوا َب ٌِسٔی ُّ َّٔ ٛارا َش ِ ٔ
رض ُب َب ٌِ ُـ ٥ِ ُٜرٔ َٗ َ
َُ ِ ٣
 ١ب ٔ َحز ٔ َیزة ٔأَبٔیطٔ َو َ ا ب ٔ َحز ٔ َیزة ٔأَخٔیطٔ
َو َ ا یُ ِْ َخ ُذ اَّ ٟز ُج ُ

اربامیہنبوقعیب،ادمحنبویسن،اوبرکبنبایعش،االشمع ،ملس،رسمفؼ،دبعاہلل نبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمتگوگریمیفافتےکدعباکرفہننباجانہکاکیدفرسےیکرگدؿامرف(ینعیانقحاکیدفرسےاک
لتق رکف) افر (ایقتم ےک دؿ) وکیئ اےنپ ابپ اھبیئ ےک رجؾ ےک دبہل اموخذ ہن وہاگ (ہکلب رہ صخش ےس اس ےک لمع ےک اطمقب
رگتفوہیگ(رشتحیاسہقبرفاتیںیمزگریکچ)
رافی  :اربامیہنبوقعیب،ادمحنبویسن،اوبرکبنبایعش،االشمع ،ملس،رسمفؼ،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 430

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اٌَٟلء ،ابوٌ٣اویة ،ا اً٤ع٣ ،شُ٣ ،٥٠سوٚ

ُسو َٕٗ ٚا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ٣ُ ٩شُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠

 ١ب ٔ َحز ٔ َیزة ٔ أَبٔیطٔ َو َ ا ب ٔ َحز ٔ َیزة ٔ
وَ ٪ب ٌِسٔی ُّ َّٔ ٛارا َش ِ ٔ
اب َب ٌِ ٕف َ ا یُ ِْ َخ ُذ اَّ ٟز ُج ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا أ ُ َِ ٔٔ ٟی ََّ ٥ِ ُٜ٨تزِ ٔج ٌُ َ
رض ُب َب ٌِ ُـ ٥ِ ُٜرٔ َٗ َ

أَخٔیطٔ َص َذا اٟؼَّ َوا ُب

دمحم نب االعلء ،اوباعمفبئة ،االشمع  ،ملس ،رسمفؼ ےس رمالس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامایںیم
متگووگںوکاسرطہقیےسہناپؤںہکمتگوگریمےدعباکرفوہاجؤآرخکترضحتاامؾاسنیئےنرفامایہیرفاتیکیھٹےہ(ینعی
اقلبلمعےہ)
رافی  :دمحمنباالعلء،اوباعمفبئة،االشمع ،ملس،رسمفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 431

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اٌَٟلء ،ابوٌ٣اویة ،ا اً٤ع٣ ،شُ٣ ،٥٠سو ٚسے ٣زسَل

ُسو َٕٗ ٚا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َش ٌِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي ُّ
أَ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
اٟـ َهي ًَ ُِ ِ ٣َ ٩

َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ  ٥َ ٠اَ َت ِز ٔج ٌُوا َب ٌِسٔی ُّ َّٔ ٛارا ُِ ٣ز َس ْ١

دمحم نب االعلء ،اوباعمفبئة ،االشمع  ،ملس ،رسمفؼ ےس رمالس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامایںیم
متگووگںوکاسرطہقیےسےناپؤںہکمتگوگریمےدعباکرفوہاجؤآرخکترضحتاامؾاسنیئےنرفامایہیرفاتیکیھٹےہ(ینعی
اقلبلمعےہ)
رافی  :دمحمنباالعلء،اوباعمفبئة،االشمع ،ملس،رسمفؼےسرمالس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 432

راوی ٤ً :زو ب ٩زرارة ،اس٤اًی ،١ایوب٣ ،ح٤س ب ٩سیری ،٩ابوبَک

یَ ٩
َک َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ ًَ ِ ٩أبٔي بَ ِ َ
اب َب ٌِ ٕف
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا َت ِز ٔج ٌُوا َب ٌِسٔی ُؿ ََّل ّ ا َش ِ ٔ
رض ُب َب ٌِ ُـ ٥ِ ُٜرٔ َٗ َ
رمعفنبزرارة،اامسلیع،اویب،دمحمنبریسنی،اوبرکبےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایریمے
دعبرمگاہہنوہاجانہکاکیدفرسےیکرگدؿامرف(ینعیاکیدفرسےاکانقحلتقرکف)۔
رافی  :رمعفنبزرارة،اامسلیع،اویب،دمحمنبریسنی،اوبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 433

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س و ًبساٟزح ،٩٤طٌبہً ،لي ب٣ ٩سر  ،ابوزرًة ب٤ً ٩زو ب ٩جزیز ،جزیز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ َٗ ٩ٔ ٤ا ا َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّي بِ ِٔ ٣ُ ٩سرٔ ٕ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا
اض َٗا َ َ ٢ا َت ِز ٔج ٌُوا
ز ُِر ًَ َة بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ َِ ٩جزٔیز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َح َّحةٔ ا َِ ٟو َزا َٔ ِ
است َ َِ ٨ؼ َ اَ ٨َّ ٟ

اب َب ٌِ ٕف
َب ٌِسٔی ُّ َّٔ ٛارا َش ِ ٔ
رض ُب َب ٌِ ُـ ٥ِ ُٜرٔ َٗ َ

دمحمنباشبر،دمحمفدبعارلنمح،ہبعش،یلعنبدمرک،اوبزرعةنبرمعفنبرجری،رجریےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن دجةاگوداع ںیم گووگں وک اخومش رفامای رھپ اراشد رفامای ریمے دعب اکرف ہن وہ اجان ہک مت اکی دفرسے یک رگدؿ امرف (ینعی
ابیمہلتقفاتقؽرکف)۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمفدبعارلنمح،ہبعش،یلعنبدمرک،اوبزرعةنبرمعفنبرجری،رجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :گنجےکقلعتمااحدثیابمرہک
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 434

راوی  :ابو ًبیسة ب ٩ابي سرفً ،بساهَّلل ب٤٧ ٩یر ،اس٤اًیٗ ،١یص ،جزیز بً ٩بساهَّلل

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًُب َ ِی َس َة بِ ُ ٩أَبٔي َّ
ِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص َٗا َ ٢بَ ََِ ٠ىٔي أَ ََّ ٪جز ٔ َیز بِ َ٩
اٟش َ ٔ
رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩یِر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

و٪
اض ث ُ ََّٗ ٥ا َ َ ٢ا أ ُ َِ ٔٔ ٟی ََّ ٥ِ ُٜ٨ب ٌِ َس َ٣ا أَ َری َت ِز ٔج ٌُ َ
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
است َ ِٔ ٨ؼ ِ اَ ٨َّ ٟ
اب َب ٌِ ٕف
َب ٌِسٔی ُّ َّٔ ٛارا َش ِ ٔ
رض ُب َب ٌِ ُـ ٥ِ ُٜرٔ َٗ َ
اوب دیبعة نب ایب رفس ،دبعاہلل نب ریمن ،اامسلیع ،سیق ،رجری نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایھجمےسگووگںوکاخومشرکاگورھپرفامایدھکیگوںیممتگووگںوکہناپؤں اسےکدعب(رمادایقتماکدؿےہ)ہکمتگوگ
ریمےدعباکرفوہاجؤافراکیدفرسےیکرگدؿامرف۔
رافی  :اوبدیبعةنبایبرفس،دبعاہللنبریمن،اامسلیع،سیق،رجرینبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے
ب
ف
ابب  :یمیسقترکےنےسقلعتم
ے
ابب  :فبیمیسقترکےنےسقلعتم
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 435

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساهَّللً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز ،یو٧ص ب ٩یزیس ،زہزی ،یزیس ب ٩ہز٣ز

یس بِ ٔ ٩صُ ِز ُ٣زَ أَ َّ٪
یس ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ ا َِ ٟح َّ٤ا َُٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ َٔ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َص ُ
َ٧ح َس َة ا َِٟحور َّٔی ح ٔی َن َخ َد فٔي ٓٔت ِ َ٨ةٔ ابِ ٩اٟزبَی ِر ٔأَ ِرس َ ١إلٔ َي ابًَِ ٩بَّا ٕ َ
رقبَي  ٩ِ ٤َ ٔ ٟتُ َزا ُظ َٗا َ ٢ص َُو َ٨َ ٟا
ٔ
ِ
َ
ٔ ُّ
َُ
َ
ض َش ِشأُٟطُ ًَ َِ ٩س ِض ٔ ٥ذٔی ا ِِ ُ ٟ
رع َق ًَ َِ ٠ی َ٨ا َط ِیئّا
رقبَي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ش َُ ٤ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ َٟ ٥َ ٠ض َِ ٥و َٗ ِس ل َ َ
ِ ُ ٟٔ
ا٤َ ًُ ٪زُ َ َ

رع َق ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥أَ ِ ٪شٌُٔی َن َ٧اَ ٔ ٛح ُض َِ ٥و َش ِ٘ ٔض َي ًَ َُِ ٩ارٔ ٔ٣ض ٔ َِ ٥وش ٌُِ ٔل َي َٓ٘ٔی َرصُ ِ٥
وَ ٪ح ِّ٘ َ٨ا َٓأَبَ ِی َ٨ا أَ َِ ٪ن ِ٘ َب َ٠طُ َول َ َ
َرأَیِ َ٨ا ُظ ُز َ
اَّ ٪أ ٟذی ََ
ک
َوأَبَي أَ ِ ٪یَز ٔ َ
یسص ًَُِ ٥ل َي ذََ ٔ ٟ
اہرفؿ نب دبع اہلل ،امثعؿ نب رمع ،ویسن نب زیدی ،زرہی ،زیدی نب رہزم ےس رفاتی ےہ ہک دجنہ رحفری (انیم صخش  و ہک وخارج اک
رسداراھت)سجفتقفہ رضحتدبعاہللنبزریبےکہنتف ںیمالکنوترضحتانبابعس ےکاپساس ےنولہکاایہک ذفیارقلیاکہصح
نکگووگںوکانلمہاےیہ؟رضحتانبابعسےنرفامایفہہصحامہراےہ وہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرہتشداریرےتھک
ںیہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکاؿیہگووگںںیممیسقترفامدای(ینعیہلیبقونباہمشافرہلیبقونببلطمںیم)افررضحت

رمع ےن مہ وک ہی دانی ہااہ اھت ہک فہ مہ گووگں ےک قح ےس مک دےتی ےھت وت مہ ےن فہ ںیہن ایل اوہنں ےن اہک اھت ہک مہ رہتش داری رکےن
فاےلیکدمدرک ںےگافراؿںیم وصخشرقمفضوہاگاساکرقہضادارک ںےگافر ورغبیافرانداروہاگمہاسوکد ںےگافر
اسےسزایدہدےنیےساؿگووگںےنااکنررکدای۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،امثعؿنبرمع،ویسننبزیدی،زرہی،زیدینبرہزم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے
ابب  :فبیمیسقترکےنےسقلعتم
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 436

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یزیس ،اب ٩ہارو٣ ،٪ح٤س ب ٩اسح ،ٙزہزی و ٣ح٤س بً ٩لي ،یزیس ب ٩ہز٣ز

وَٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاٟزُّصِز ٔ ِّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ َُ ٩ص ُ
ار َ
یس بِ ٩صُز ُ٣زَ َٗاَ َٛ ٢تب َ٧ح َس ُة إلٔ َي ابًَِ ٩بَّا ٕ َ
اب
ٔ
َ َ ِ
َیز ٔ َ ٔ ِ
رقبَي  ٩ِ ٤َ ٔ ٟص َُو َٗا ََ ٢یزٔی ُس بِ ُ ٩صُ ِز ُ٣زَ َوأََ٧ا َٛت َِب ُ َ ٔ ٛت َ
ض َش ِشأ ُُ ٟط ًَ َِ ٩س ِض ٔ ٥ذٔی ا ِِ ُ ٟ

ا٤َ ًُ ٪زُ َز ًَاَ٧ا إلٔ َي
ض إلٔ َي ِ َ ٧ح َس َة َٛت َِب ُ إَِٔ ٟیطٔ َٛت َِب َ َت ِشأَُٟىٔي ًَ َِ ٩س ِض ٔ ٥ذٔی ا ُِِ ٟ
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رقبَي  ٩ِ ٤َ ٔ ٟص َُو َوص َُو َ٨َ ٟا أَصِ َ ١ا ِٟب َ ِی ٔ َو َٗ ِس ل َ َ
ک َٓت َ َر ِ٨َ ٛا ُظ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِ ٪یُ ِٜٔ٨حَ ٔ٨ِ ٣طُ أَی َِّ٨َ ٤ا َویُ ِح ٔذ َی ُٔ ٨ِ ٣ط ًَائ ٔ َ٨َ ٠ا َو َش ِ٘ ٔض َي ٔ٨ِ ٣طُ ًَ َُِ ٩ارٔ ٔ٨َ ٣ا َٓأَبَ ِی َ٨ا إ ٔ َّ ا أَ ِ ٪ش َُش ُِّ ٤َ ٠ط َ٨َ ٟا َوأَبَي ذََ ٔ ٟ
رمعف نب یلع ،زیدی ،انب اہرفؿ ،دمحم نب ااحسؼ  ،زرہی ف دمحم نب یلع ،زیدی نب رہزم ےس رفاتی ےہ ہک دجنہ رحفری (انیم صخش) ےن
رضحتانبابعسیکدختمںیمطخرحتریایہک(امؽتمینغافرامؽػءںیم)ہصحسکوکانلمہاےیہ؟)ںیمےنرضحتانبابعس
یکرطػےس واباھکلہکفہہصحمہوکانلمہاےیہ وہکالہتعیبںیمےسںیہرضحت روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنافر
رضحترمعےنمہےس اہکاھتہکںیماسہصح ںیماکنحرکدفںاگہکسجاکاکنحںیہنوہاافر وصخشرقمفضوہوت اساکرقضادا
رکدفںاگمہےناہکںیہنامہراہصحمہوکدےدف۔اوہنںےنںیہنامانوتمہےناؿرپیہوھچڑدای۔
رافی  :رمعفنبیلع،زیدی،انباہرفؿ،دمحمنباقحس،زرہیفدمحمنبیلع،زیدینبرہزم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے
ابب  :فبیمیسقترکےنےسقلعتم
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 437

راوی ٤ً :زو ب ٩یحٌي٣ ،حبوب ،اب٣ ٩وسي ،ابواسحٓ ،ٙزاری ،اوزاعي

وسي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ٙوص َُو ا َِٔ ٟزَار ُّٔی ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي َٗا َ٢
وب َش ٌِىٔي ابِ ََ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣حبُ ْ
یک ََ ٛش ِض َٔ ٥ر ُج ٕ٩ِ ٣ٔ ١
َک ا ِٟد ُُُ ٤ص ل ُ ُُّ ٠ط َوإ ٔ٤َ َّ ٧ا َس ِض ُ ٥أَب ٔ َ
یک َ ٟ
ََ ٛت َب ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔإلٔ َي ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َ ٔ ٛتا ّبا ٓ ٔیطٔ َو َٗ ِش ُ ٥أَب ٔ َ
رقبَي َوا َِ ٟی َتام َي َوا َِ ٤َ ٟشأٛی ٔن َوابِ َّٔ ٩
یک یَ ِو َ٦
اٟشبٔی ٔ٤ََ ٓ ١ا أَ ِٛث َ َر ُخ َؼ َ٤ا َئ أَب ٔ َ
ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َوٓ ٔیطٔ َح ُّ ٙاهَّللٔ َو َح ُّ ٙاَّ ٟز ُسو َٔ ٢وذٔی ا ِِ ُ ٟ
ک
ٕ یَ ُِ ٨حو ََٛ ٩ِ ٣ث ُ َر ِت ُخ َؼ َ٤ا ُؤ ُظ َوإٔهِ َض ُ
ار َ ا ٌَِ ٤َ ٟاز َٖٔ َوا ِٔ٤ٟزِ ََ ٣ار ب ٔ ِس ًَ ْة فٔي ِاِل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦و َِ َ٘ ٟس َص َ ُ ٤ِ ٤أَ ِ ٪أَبِ ٌَ َث إَِٔ ٟی َ
ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َٓ َِ ٜی َ

ئ
اٟشو ٔ
ََ ٩ِ ٣ی ُحزُّ ُج ََّ ٤ت َ
ک ُج ََّ ٤ة ُّ
رمعفنبییحی،وبحمب،انبومیس،اوبااحسؼ،زفاری،افزایعےسرفاتیےہہکرمعنبدبعازعلزیےن( وہکہفیلخاعدؽےھتہلیبقینب
ادیسںیمےس)رمعنبف دیوکطخاھکلہکاہمترےفادلف دینبدبعاکلملنبرمفاؿیکمیسقتےکاطمقبوتلکاپوچناںہصحاہمتراےہ
نکیلدرتیقحاہمترےفادلاکہصحاکیاملسمؿےکربارباھتافراپوچن ںہصحںیماہللافرروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسافررہذفی
ارقلیبافراتییمافراسمنیکافراسمرففںاکقحاھتوتاہمترےفادلرپدوعیرکےنفاےلایقتمےکدؿےنتکگوگوہںےگافراےسی
آدیم یک سک رطہقی ےس اجنت وہیگ ہک سج ےک اس دقر دعتاد ںیمدوعیدار وہں افر مت ےن  و ابےج افر اتسر اکنےل ںیہ فہ بس
ےکبسدبتعںیہافرںیمےنوسہااھتہکاہمترےاپساکیاےسیصخشوکوجیھبں وہکاہمترےےبملےبمل(ابؽ)ڑکپرکےچنیھک اہک
متذلیلافرروساوہاجؤافررمگایہےسابزروہ۔(ہیےلمجہیبنتہکوطررپرفامےئےھت)۔
رافی  :رمعفنبییحی،وبحمب،انبومیس،اوباقحس،زفاری،افزایع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ً :بساٟزح ٩٤بً ٩بساهَّلل بً ٩بساٟح ،٥ٜطٌیب ب ٩یحٌي٧ ،آٍ ب ٩یزیس ،یو٧ص ب ٩یزیس ،اب ٩طہاب ،سٌیس ب٩
٣شیب ،جبیر ب٣ ٩لٌ٥

یس ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ َُ ٩ی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍُ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
اَ ٪ر ُسو َ٢
یس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َیز ٔ َ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َُّ ٪ج َبی ِ َر بِ َِ ٣ُ ٩لٌ َٕٔ ٥ح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َجا َئ صُ َو َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ َّٔ ًَ ٩
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُک َ ِّ٤َ ٠أ٧طٔ ٓ ٔ َامی َٗ َش َُ ٩ِ ٣ٔ ٥خ ُٔ ٤ص حُ َ٨ی ِ ٕن بَی ِ َن بَىٔي صَا ٔط َٕ ٥وبَىٔي ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس َٕ ٨َ ٣
اٖ َٓ َ٘ا اَ یَا
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٗ َش ِِٔ َ ٤ل ٔ ِخ َوا٨َ ٔ ٧ا بَىٔي ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ َٕ ٨َ ٣
ِقابَتٔض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َُ َٟ ٢ض َ٤ا َر ُسو ُ٢
ِقابَت ُ َ٨ا ِٔ ٣ث ُ
ََ١
اٖ َوُ ٥َِ ٟت ٌِ ٔل َ٨ا َط ِیئّا َو َ َ

اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا أَ َری َصا ٔط ّ٤ا َوا َِّ ٤ُ ٟلَ ٔ ٠ب َط ِیئّا َواح ّٔسا َٗا َُ ٢ج َبیِرُ بِ ُِ ٣ُ ٩لٌ َٕٔ ٥وَ ٥َِ ٟش ِ٘ ٔش َِ ٥ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ

ک ا ِٟد ُُٔ ٤ص َط ِیئّا َ٤َ ٛا َٗ َش ََ ٔ ٟ ٥بىٔي َصا ٔط َٕ ٥وبَىٔي ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠بىٔي ًَ ِبسٔ َط ِٕ ٤ص َو َ ا َ ٔ ٟبىٔي ِ َ ٧وٓ َٕ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ

دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعامکحل ،بیعش نب ییحی ،انعف نب زیدی ،ویسن نب زیدی ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،ریبج نب  معط ےس
رفاتیےہہکفہافررضحتامثعؿدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہےئافراسہلسلسںیمرعضایزغفہنینحںیم
 وامؽآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمیسقترفامایاھتہلیبقونباہمشافرہلیبقونبدبعا بلطموکمیسقتایاھت(اسرپاوہنںےناہک) وامؽ
ہلیبقینببلطموکدای وہکامہرےاھبیئںیہافرمہوکھچکںیہناطعءرفامایاحالہکنمہگوگیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسفہ یہ
رہتش داری رےتھک ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم وت ہلیبق ونباہمش افر ہلیبق ونب بلطم وک اکی اتھجمس وہں ویکہکن ہی
معط
دفونںےکدفونںاگلاگلںیہنوہےئافراالسؾافردفراجتیلہںیماکیاسھتاشلمرےہرضحتریبجنب ےناہکرھپروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنہلیبقونبدبعسمشافرہلیبقونبونلفوکاپوچن ںہصحںیمےسھچکاطعءںیہنرفامایےسیجہکونباہمشافریبن
دبعا بلطموکدای۔
رافی  :دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعامکحل ،بیعش نب ییحی ،انعف نب زیدی ،ویسن نب زیدی ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،ریبج نب
 معط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،یزیس ب ٩ہارو٣ ،٪ح٤س ب ٩اسح ،ٙزہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،جبیر ب٣ ٩لٌ٥

وَٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩صَا ُر َ
َّ
َّ
رقبَي بَی ِ َن بَىٔي َصا ٔط َٕ ٥وبَىٔي
ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ُِ ٩ج َبی ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ َٕٔٗ ٥ا َ٤َّ َٟ ٢ا َٗ َش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠س ِض َ ٥ذٔی ا ِِ ُ ٟ
َک اهَّللُ
ا٨َ ٠ِ ُ٘ َٓ ٪ا یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َص ُْ َ ا ٔ
ک َّأ ٟذی َج ٌََ ٠
َک ٓ َِـ َُ ٠ض ِ٤َ ٔ ٟ ٥کَاَ ٔ ٧
ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب أَ َت ِی ُت ُط أََ٧ا َو ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ َّٔ ًَ ٩
ئ بَُ٨و صَا ٔط ٕ  ٥اَ ُ ٔ ٨ِ ُ ٧
ک ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ َٕ ٟة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بٔطٔ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥أَ َرأَیِ َ بَىٔي ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب أَ ًِ َل ِی َت ُض َِ ٥و ٌَِ ٨َ ٣ت َ َ٨ا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ِ َ ٧ح َُ ٩وص َُِ ٨ِ ٣ٔ ٥
َّک بَی ِ َن أَ َػابٔ ٌٔطٔ
إُٔ َّ ٧ض ُِ ٥َِ ٟ ٥شَٔارٔ ُٗونٔي فٔي َجاصَّٔ ٔ ٠ی ٕة َو َ ا إ ٔ ِس ََلٕ ٦إٔ٤َ َّ ٧ا بَُ٨و َصا ٔط َٕ ٥وبَُ٨و ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َط ِی ْئ َواح ْٔس َو َطب َ

دمحمنبینثم،زیدینباہ رفؿ،دمحمنبااحسؼ،زرہی،دیعسنببیسم،ریبجنب معطےسرفاتیےہہکسجفتقروسؽرکمییلصاہلل

ہیلعفآہل فملس ےن ذفی ارقلیب اک ہصح ینباہمش افر یبن دبعا بلطم وک میسقت ای وت ںیم افر رضحت امثعؿ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یک
دختمںیماحرضوہےئافررعضایایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!ہلیبقونباہمشیکتلیضفاکوتمہگوگااکنرںیہنرک ےتکاس
ےیلہکدخافدندقفسےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاؿںیمےسانبای۔نکیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہلیبقونبدبعا بلطم
وک وت اطعء رفامای افر مہ وک ںیہن دای افر بج ہک مہ افر فہ گوگ ربارب ںیہ اکی درہج ےک اابتعر ےس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای ہلیبق ونب دبعا بلطم ھجم ےس اگل ںیہن وہےئ ہن وت دفر اجتیلہ ںیم ہن یہ دفر االسؾ ںیم افر ونباہمش افر ونب بلطم اکی ںیہ افر
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اایلگنں اکی اہھت یک دفرسے اہھت یک اویلگنں ےک ادنر  ںی ینعی اس رطہقی ےس ےلم وہےئ سج
رطہقیےسہکہیاایلگنں(اکیدفرسےےس یلوہیئںیہ)
رافی  :دمحمنبینثم،زیدینباہرفؿ،دمحمنباقحس،زرہی،دیعسنببیسم،ریبجنب معط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے
ابب  :فبیمیسقترکےنےسقلعتم
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 440

راوی ٤ً :زو ب ٩یحٌي ب ٩حارث٣ ،حبو ب ،اب٣ ٩وسي ،ابواسح ٙو ٓزاریً ،بساٟزح ٩٤بً ٩یاغ ،س٠امی ٪ب٣ ٩وسي،
ٜ٣حو ،٢ابوسَل ،٦ابوا٣ا٣ة باہليً ،بازة ب ٩ػا٣

وسي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ٙوص َُو ا َِٔ ٟزَار ُّٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
وب َش ٌِىٔي ابِ ََ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َِ ٣حبُ ْ
وسي ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩حو ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔي َس ََّل ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔي أ ُ َ٣ا ََ ٣ة ا َِ ٟباصٔل ٔ ِّي ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔٔ ٣
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ًَٔ ٩یَّا ٕ
غ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٣ُ ٩
اض إُٔ َّ ٧ط َ ا َی ٔح ُّ ١لٔي ٔ٤َّ ٣ا أََٓا َئ
َٗا َ ٢أَ َخ َذ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦حُ َ٨ی ِ ٕن َوبَ َز ّة َٔ ٩ِ ٣ج ِٔ ٨ب َبٌٔیر ٕ َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
اس ُ٥
اس ُ ٥أَبٔي َس ََّلُ ٤ِ ٣َ ٕ ٦ل ْور َوص َُو َح َبش ٌّٔي َو ِ
اهَّللُ ًََِ ٠یِ َٗ ٥ِ ُٜس ُر َص ٔذظ ٔإ ٔ َّ ا ا ِٟد ُُُ ٤ص َوا ِٟد ُُُ ٤ص َِ ٣ز ُزو ْز ًََِ ٠یَٗ ٥ِ ُٜا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح َِ ٩ٔ ٤
أَبٔي أ ُ َ٣ا ََ ٣ة ُػ َس ُّی بِ ُِ ًَ ٩ح ََل ََ ٪واهَّللُ َت ٌَال َي أَ ًِ َ٥ُ ٠
رمعف نب ییحی نب احرث ،وبحم ب ،انب ومیس ،اوب ااحسؼ ف زفاری ،دبعارلنمح نب ایعش ،امیلسؿ نب ومیس ،وحکمؽ ،اوبالسؾ ،اوبااممة
ابیلہ،ابعدةنباصتمےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنزغفہنینحفاےلدؿافٹناکاکیابؽےلایلافر
رفامای اےگووگ!ریمےفاےطسدرتسںیہناسامؽںیمےس(ھچکےلانیل) وہکدخافدندقفسےنمتوکاطعءرفامایاسابؽےکربارب
نکیل اپوچناں ہصح افر فہ اپوچناں ہصح یھب مت یہ گووگں وک فاسپ رک دای اج ا ےہ اس ےیل ہک اس ںیم اتییم اسمنیک افر اسمرففں یک

رپفرشوہیتےہافر واکؾامتؾالہاالسؾےکعفنےکفاےطسوہےتںیہاسںیمرخچوہ اےہ۔
رافی  :رمعف نب ییحی نب احرث ،وبحم ب ،انب ومیس ،اوباقحس ف زفاری ،دبعارلنمح نب ایعش ،امیلسؿ نب ومیس ،وحکمؽ ،اوبالسؾ،
اوبااممةابیلہ،ابعدةنباصتم

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

ے
ابب  :فبیمیسقترکےنےسقلعتم
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 441

راوی ٤ً :زو ب ٩یزیس ،اب ٩ابو ًسی ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ٣ ،ح٤س ب ٩اسح٤ً ،ٙزو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ

یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ًَس ٓ ٕ
ٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩یز ٔ َ
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَتَي َبٌٔی ّرا َٓأ َ َخ َذ َٔ ٩ِ ٣س َ٨ا ٔ٣طٔ َوبَ َز ّة بَی ِ َن إ ٔ ِػ َب ٌَ ِیطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إَّٔ٧طُ َِ ٟی َص
لٔي ٔ ٩ِ ٣ا َِِ ٟٔی ٔئ َط ِی ْئ َو َ ا َص ٔذظ ٔإ ٔ َّ ا ا ِٟد ُُُ ٤ص َوا ِٟد ُُُ ٤ص َِ ٣ز ُزو ْز ٓ ٔی٥ِ ُٜ

رمعفنبزیدی،انباوبدعی، ،ندنبہملس،دمحمنبااحسؼ،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصےسرفاتیےہہکروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی افٹن ےک اپس آےئ افر اس یک وکاہؿ ںیم ےس اکی ابؽ اینپ دف اویلگنں ےک درایمؿ ںیم ڑکپا رھپ
رفامایریمےےیلػءںیمےساسدقریھبںیہنےہافرہنرگماپوچناںہصحفہیھبمتوکیہ(فاسپ)دےدایاج اےہ۔
رافی  :رمعفنبزیدی،انباوبدعی، ،ندنبہملس،دمحمنباقحس،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے
ابب  :فبیمیسقترکےنےسقلعتم
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 442

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیس ،سٔیا٤ً ،٪زو شٌىي اب ٩زی٨ار ،زہزی٣ ،اٟک ب ٩اوض ب ٩حسثا٤ً ،٪ز

ض بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو َش ٌِىٔي ابِ َ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩أَ ِو ٔ
وَِ ٠ًَ ٪یطٔ ب ٔ َد ِی َٕ ١و َ ا
ٕ ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ا َِ ٟح َسثَا َٔ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٪ز َٗا َ ٢لَا ِ َ ٧أَ َِ ٣وا ُ ٢بَىٔي ا٨َّ ٟـٔیر ٔ ٔ٤َّ ٣ا أََٓا َئ اهَّللُ ًَل َي َر ُسؤٟطٔ ٔ٤َّ ٣ا  ٥َِ ٟیُو ٔج ِ

َِکا َٔ َو ِّ
اٟش ََلحٔ ًُ َّس ّة فٔي َسبٔی ٔ ١اهَّللٔ
رٔل َ ٕ
ا ٪یُ ًَِ ُٙٔ ٔ٨ل َي َن ِٔ ٔشطٔ َٔ ٨ِ ٣ضا ٗ َ
اب َٓک َ َ
ُوت َس َٕ ٨ة َو َ٣ا بَق ٔ َي َج ٌَ َ٠طُ فٔي ال ُ َ

دیبعاہللنبدیعس،ایفسؿ،رمعف ینعیانبدانیر،زرہی ،امکلنبافسنبدحاثؿ،رمعےس رفاتیےہہکہلیبقونبریضنےکامؽدخافدن
دقفسےن اےنپروسؽ(یلصاہللہیلع فآہلفملس)وکػءےک وطرےسدےدےیئوتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس اسںیمےس
اکیاسؽاکرخہچاحلصرفامےتافرابیقوھگڑفںافرایھتہرفںںیمرخہچرفامےتاسامؿاہجدںیمےس۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ایفسؿ،رمعفینعیانبدانیر،زرہی،امکلنبافسنبدحاثؿ،رمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے
ابب  :فبیمیسقترکےنےسقلعتم
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 443

راوی ٤ً :زو ب ٩یحٌي ب ٩حارث٣ ،حبوب شٌىي اب٣ ٩وسي ،ابواسحٓ ،ٙزاری ،طٌیب ب ٩ابوح٤زة ،زہزی ،رعوة ب ٩زبیر،
ًائظہ ػسش٘ہ

وسي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙص َُو ا َِٔ ٟزَار ُّٔی ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِی ٔب
وب َش ٌِىٔي ابِ ََ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩یَ ِحٌَي بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣حبُ ْ
رع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة أَ ِر َس َ ِ ٠إلٔ َي أَبٔي بَ َِکٕ َت ِشأَُ ُٟط ٔ٣ی َراث َ َضا ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي
بِ ٔ ٩أَبٔي َح ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ػ َس َٗتٔطٔ َو ٔ٤َّ ٣ا َت َز َ ُٔ ٩ِ ٣خ ُٔ ٤ص َخ ِیب َ َر َٗا َ ٢أَبُو بَ َِکٕ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ  ٢اَ
َُ ٧ور ُث

رمعف نب ییحی نب احرث ،وبحمب ینعی انب ومیس ،اوب ااحسؼ  ،زفاری ،بیعش نب اوبزمحة ،زرہی ،رعفة نب زریب ،اعہشئ دصہقی ےس
رفاتیےہہکرضحتافہمطےنرضحتاوبرکبدصقییکدختمںیمیسکوک اجیھاانپرتہکامےنگنےکفاےطس وہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن دصہق اک افر ربیخ ےک امؽ اک اپوچناں ہصح وھچڑا اھت۔ رضحت اوبرکب ےن اہک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن اراشد رفامای امہرے رتہک اک وکیئ فارث ںیہن ےہ ہکلب مہ  و وھچڑ اجںیئ فہ دصہق ےہ افر ایس دحثی ےک جومبج رضحت اوبرکب
ےن اینپڑلیک رضحت اعہشئ دصہقی اکرتہک یھب ںیہندای ہکلب سج رطہقی ےس روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ویبویں افر ہبنک ےک
گووگںوکدایرکےتےھتایسرطہقیےسدےتیرےہ۔
رافی  :رمعفنبییحینباحرث،وبحمبینعیانبومیس،اوباقحس،زفاری،بیعشنباوبزمحة،زرہی،رعفةنبزریب،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے
ابب  :فبیمیسقترکےنےسقلعتم
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 444

راوی ٤ً :زو ب ٩یحٌي٣ ،حبو ب ،ابواسح ،ٙزائسةً ،بسا٠٤ٟک ب ٩ابوس٠امیً ،٪لاء

ئ ف ٔي
وب َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙزائ َٔس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ ٩أَبٔي ُسََ ِ ٠امی ََ ًَ ٩ِ ًَ ٪لا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣حبُ ْ
َ
رقبَي َٗا َُ ٢خ ُُ ٤ص اهَّللٔ َو ُخ ُُ ٤ص َر ُسؤٟطٔ
َٗ ِؤٟطٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١وا ًِ٤َُ ٠وا أَ٤َ َّ ٧ا َُ٤ِ ٔ ٨ت َُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ط ِی ٕئ َٓأ َِّ ٪هَّلِل ُخ َُ ٤شطُ َوَّ ٔ ٟرل ُسو َٔ ٢ؤ ٔ ٟذی ا ِِ ُ ٟ

ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َوش ٌُِ ٔلي ُٔ ٨ِ ٣ط َو َش َـ ٌُ ُط َح ِی ُث َطا َئ َو َش ِؼ َ ٍُ ٨بٔطٔ َ٣ا َطا َئ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِحُ ٔ٤
َواح ْٔس ل َ َ

رمعفنبییحی،وبحمب،اوبااحسؼ،زادئة،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،اطعءےسرفاتیےہہک وھچکدخافدندقفسےناراشدرفامایمت و
امؽتمینغاحلصرکفاساکاپوچناںہصحاہللافرروسؽ(یلصاہللہیلعفآہلفملس)افرذفیارقلیباکوتاہللافرروسؽیلصاہللہیلعفآہل
فملس اک اکی یہ ہصح اھت ینعی اہلل ےک فاےطس اگل وکیئ ہصح ںیہن اھت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ہصح ںیم ےس گووگں وک
وسارایںدےتیدقندےتیافرسجہگجہاےہرصػافررخہچرفامےتافر ودؽہااتہرخچرفامےت۔
رافی  :رمعفنبییحی،وبحمب،اوباقحس،زادئة،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،اطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے
ابب  :فبیمیسقترکےنےسقلعتم
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 445

راوی ٤ً :زو ب ٩یحٌي ب ٩حارث٣ ،حبوب ،شٌىي اب٣ ٩وسي ،ابواسحٓ ،ٙزاری ،سٔیاٗ ،٪یص ب٣ ٩ش٥٠

ا٪
وسي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙص َُو ا َِٔ ٟزَار ُّٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
وب َش ٌِىٔي ابِ ََ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣حبُ ْ
ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ِٔ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا ََ ٢سأ َ ِ ُ ٟا َِ ٟح َش َ ٩بِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِِ َٗ ٩ؤٟطٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١وا ًِ٤َُ ٠وا أَ٤َ َّ ٧ا َُ٤ِ ٔ ٨ت َُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ط ِی ٕئ َٓأ َ َِّ ٪هَّلِل ُخ َُ ٤شطُ

خةُ ِهَّلِل َٗا َ ٢ا ِخ َت َُٔ ٠وا فٔي َص َذیِ َّٔ ٩
اٟش ِض َ٤ی ِ ٔن َب ٌِ َس َوَٓاة ٔ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
َٗا ََ ٢ص َذا ََٔ٣ات ٔ ُح َ َّلَک ٔ ٦اهَّللٔ ُّ
اٟسَ ِ ٧یا َو ِاْل ٔ َ
َّ
رقبَي َٓ َ٘ا ََٗ ٢ائ ٔ َْ ١س ِض ُ ٥اٟزَّ ُسو َٔ ٢ػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٠ِ ٔ ٟ ٥َ ٠دٔ٠ی َٔ ٔة َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔسظ ٔ َو َٗا ََٗ ٢ائ ٔ ْ١
َو َسَ ٥َ ٠س ِض ٔ ٥اَّ ٟز ُسو َٔ ٢و َس ِض ٔ ٥ذٔی ا ِِ ُ ٟ
َّ
َّ
رقابَ ٔة ا َِ ٟدٔ٠ی َٔ ٔة َٓا ِج َت ََ ٍَ ٤رأِیُ ُض ِ٥
رقابَ ٔة اٟزَّ ُسو َٔ ٢ػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و َٗا ََٗ ٢ائ ٔ َْ ١س ِض ُ ٥ذٔی ا ِِ ُ ٟ
َس ِض ُ ٥ذٔی ا ِِ ُ ٟ
رقبَي َ َ ٔ ٟ
رقبَي َ َ ٔ ٟ

ًَل َي أَ َِ ٪ج ٌَُ٠وا َص َذیِ َّٔ ٩
ک خ ََٔل َٓ َة أَبٔي بَ َِکٕ َو ًُ ََ ٤ز
اٟش ِض َ٤ی ِ ٔن فٔي ا َِ ٟد ِی َٔ ١وا َِّ ٌُ ٟسة ٔفٔي َسبٔی ٔ ١اهَّللٔ َٓکَاَ٧ا فٔي ذََ ٔ ٟ

رمعف نبییحی نباحرث،وبحمب ،ینعیانبومیس،اوبااحسؼ،زفاری،ایفسؿ،سیق نب  ملس ےسرفاتیےہہک ںیم ےنرضحتنسح
َ ے
عْلَم َ َّ عَبمب
ش َ افَ َّؿ َِّ
ّل ُدمُ َش ُة) وتاوہنں ےنرفامایہیوت دخافدن دقفس
نبدمحمےس اس آتی رکہمی ےسقلعتمدرایتفای ( َفا ُوواأ ا
ن ِ ْ ُ ْ نِمْ ئ ْ ٍ

ےک الکؾ اک آاغز ےہ سج رطہقی ےس ےتہک ںیہ داین افر آرخت دخافدن دقفس ےک فاےطس ےہ نکیل االتخػ ےہ گووگں ےن دف وصحں
ںیماکیوتروسؽےکہصحںیمافردفرسےذفیارقلیبےکہصحںیم۔ضعبرضحاتےن رفامایروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
اکہصحروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےک ہفیلخوکانلم ہاےیہافرضعبرضحات ےن رفامایذفیارقلیباک ہصحروسؽرکمی یلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک رہتش دارفں وک انلم ہاےیہ (سج رطہقی ےس ہک ےلہپ الم رک ا اھت) افر ضعب رضحات ےن رفامای ںیہن اب ہفیلخ ےک
رہتشدارفںوکفہہصحانلمہاےیہرھپآرخاکرامتؾرضحاتیکراےئاس ابترپےط وہیئگہک اؿدفونںوصحںوک وھگڑفںافراسامؿ
اہجدںیمرخچرکانہاےیہفہایسرطہقیےسرخچوہ اراہ۔رضحتاوبرکبافررضحترمعافرفؼےکدفرںیم۔
رافی  :رمعفنبییحینباحرث،وبحمب،ینعیانبومیس،اوباقحس،زفاری،ایفسؿ،سیقنب ملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے
ابب  :فبیمیسقترکےنےسقلعتم
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 446

٣وسي ب ٩ابي ًائظہ ػسش٘ہ
راوی ٤ً :زو ب ٩یحٌي ب ٩حارث٣ ،حبوب ،ابواسحاٰ ،ٚ

وسي بِ ٔ ٩أَبٔي ًَائٔظَ َة َٗا ََ ٢سأ َ ِٟ
وب َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٙ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩یَ ِحٌَي بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣حبُ ْ
أ ٨َّ ٠ٟٔ ٪ي ِّي َػلَّي
َی ِحٌَي بِ َ ٩ا َِ ٟحزَّارٔ ًَ َِ ٩ص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٔة َوا ًِ٤َُ ٠وا أَ٤َ َّ ٧ا َُ٤ِ ٔ ٨ت َُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ط ِی ٕئ َٓأ َ َِّ ٪هَّلِل ُخ َُ ٤ش ُط َوَّ ٔ ٟرل ُسو َٔٗ ٢ا َ ٥ِ َٛ ُ ٠ِ ُٗ ٢ل َ َ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا ِٟد ُُٔ ٤ص َٗا َُ ٢خ ُُ ٤ص ا ِٟد ُُٔ ٤ص
ُ

رمعفنبییحینب احرث،وبحمب،اوبااحسؼ،ومٰیسنبایباعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتییحینبزجاےسدرایتفای
َ ے
عْلَم َ َّ عَب ب
د
َ
ُ
َ
م
َ
ش َ اف ّؿّلِّ ُ َش ُة)ابرے ںیم وت ںیمےن رعضای ہکروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملساک سک
ن ِمْ ُ ْ ْ
آتی رکہمی ( َفا ُووا أ ا
نِم ئ ْ ٍ
دقرہصحاھتاوہنںےناہکاپوچناںہصحاکینعیلکامؽاکوسیباںہصح۔
رافی  :رمعفنبییحینباحرث،وبحمب،اوبااحسؼ،ومٰیسنبایباعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے
ابب  :فبیمیسقترکےنےسقلعتم
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 447

راوی ٤ً :زو ب ٩یحٌي ب ٩حارث٣ ،حبوب ،ابواسح٣ ،ٙرطٖ

ٖ َٗا َُ ٢سئ ٔ ََّ ١
رط ٕ
اٟظ ٌِ ٔي ُّي ًَ َِ ٩س ِض ٔ٥
وب َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح َِّ َ ٣ُ ٩ِ ًَ ٙ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣حبُ ْ
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َػ ٔٔ ِّیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َّ٣ا َس ِض ُ ٥أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٜ َٓ ٥َ ٠ش ِض َٔ ٥ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َوأَ َّ٣ا

َس ِض ُ ٥اٟؼَّ ف ٔ ِّي َٓ ُِ َّز ْة تُ ِد َتا ُر ٔ ٩ِ ٣أَ ِّی َط ِی ٕئ َطا َئ

رمعفنبییحینباحرث،وبحمب،اوبااحسؼ،رطمػےسرفاتیےہہکرضحتہبعشےسروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکہصح
ےکقلعتمدرایتفایایگ افرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےسیفصےسقلعتمدرایتف ایایگ۔اوہنںےن اہکہک آرضحنتیلصاہلل
ہیلع فآہلفملس اک ہصح وت اکی ومنم ےک ہصح ےک ہ رر یہاھت افر یفص ےکفاےطس وتآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس وک ا رایر اھت ہک  وزیچ
دنسپآےئفہاحلصرفامںیل۔
رافی  :رمعفنبییحینباحرث،وبحمب،اوباقحس،رطمػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے
ابب  :فبیمیسقترکےنےسقلعتم
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 448

راوی ٤ً :زو ب ٩یحٌي٣ ،حبو ب ،ابواسح ،ٙسٌیس جزیزی ،یزیس ب ٩طدیر

یس بِ ِّٔ ٩
اٟظ ِّدیر ٔ َٗا َ ٢بَ ِی َ٨ا أََ٧ا
وب َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔی ٕس ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣حبُ ْ
رط ٕ
ٖ بٔا ِِ ٔ٤ٟزبَ ٔس إٔذِ َز َخ ََ ١ر ُج ُْ ٌَ ٣َ ١ط ٗ ٔ ِل ٌَ ُة أَ َزَٗ ٕ ٦ا ََ َٛ ٢ت َب لٔي َص ٔذظ ٔ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ض ِ ١أَ َح ْس ٔ٥ِ ُٜ٨ِ ٣
َِّ َ ٣ُ ٍَ ٣

َش ِ ُ
َ َ
ِقأ ُ َٓإٔذَا ٓ َٔیضا َٔ ٣ُ ٩ِ ٣ح َّٕ ٤س أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠بىٔي ُز َصی ِر ٔبِ ٔ ٩أ ُ َٗ ِی ٕع أَُ َّ ٧ض ِ ٥إ ٔ َِ ٪طض ٔ ُسوا أَ ِ َ ٪ا إ ٔ ََ ٟط
َ
رقأ َٗا َ ُ ٠ِ ُٗ ٢أَ٧ا أ ِ َ
ِقوا بٔا ِٟد ُُٔ ٤ص فٔي َُ َ٨ائٔٔ٤ض ٔ َِ ٥و َس ِض ٔ ٥أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َارُٗوا ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
إ ٔ َّ ا اهَّللُ َوأَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َوٓ َ
رشٔٛی َن َوأَ َ ُّ
و ٪بٔأ َ َ٣ا ٔ ٪اهَّللٔ َو َر ُسؤٟطٔ
َو َػ ٔٔ ِّیطٔ َٓإُٔ َّ ٧ض ِ ٥آ َٔ ُ٨٣

رمعفنبییحی،وبحمب،اوبااحسؼ،دیعسرجریی ،زیدینبریخشےسرفاتیےہہکںیم(اقمؾرمدبےس)رضحترطمػےکاسھتاھتہک
اس دفراؿ اکی صخش ڑمچے اک اکی  اڑا ےل رک احرض وہا افر اس ےن رعض ای ہی  اڑا روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ریمےفاےطسھکلدایےہ(افرھجموکدےدایےہ)وتریمے ںیمےسوکیئصخشاس رحتری وکڑپھاتکسےہ؟ںیمےنرعضای اہں
ہی رحتری ںیم ڑپھ اتکس وہں اس ںیم رحتری اھت ہک رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربمغیپ یک اجبن ےس ہلیبق ونب زریہ نب اسیق ےک
گووگں وک ولعمؾ وہہکفہ وگایہ د ں ےگاس ابتیکہک دخا ےک العفہ وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن ےہ افردمحم یلص اہللہیلعفآہلفملس

اس ےکےجیھبوہےئںیہ افرفہ ارقاررک ںےگ امؽ تمینغ ںیمےساپوچناں ہصحافر ربمغیپےک ہصح افریفصدےنی اکوتاہللافرروسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکفہگوگافحتظںیمرںیہےگ۔
رافی  :رمعفنبییحی،وبحمب،اوباقحس،دیعسرجریی،زیدینبریخش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے
ابب  :فبیمیسقترکےنےسقلعتم
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٤ً :زو ب ٩یحٌي ب ٩حارث٣ ،حبوب ،ابواسحَ ،ٙشیک ،خؼیٕ٣ ،حاہس

َ
َش ٕ
یک ًَ ُِ ٩خ َؼ ِی ٕٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس َٗا َ٢
وب َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو إ ٔ ِس َح َٔ َ ٩ِ ًَ ٙ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َِ ٣حبُ ْ
َّ
َّ
أ ٨َّ ٠ٟٔ ٪ي ِّي َػلَّي
و ٩ِ ٣ٔ ٪اٟؼَّ َس َٗةٔ َط ِیئّا َٓک َ َ
ِقابَتٔطٔ َ ا َیأِلَُ ُ٠
ا ِٟد ُُُ ٤ص َّأ ٟذی ِهَّلِل َوَّ ٔ ٟرل ُسو ٔ ٢ل َ َ
أ ٨َّ ٠ٟٔ ٪ي ِّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و َ َ
َّ
ک َو ٔ ابِ ٔ٩
 ١ذََ ٔ ٟ
 ١ذََ ٔ ٟ
ک َوَ ٤َِ ٠ٟٔشأٛی ٔن ِٔ ٣ث ُ
ِقابَتٔطٔ ُخ ُُ ٤ص ا ِٟد ُُٔ ٤ص َوَ ٠ِ ٔ ٟی َتامَي ِٔ ٣ث ُ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسُ ٥َ ٠خ ُُ ٤ص ا ِٟد ُُٔ ٤ص َؤ ٔ ٟذی َ َ
َّ
ک َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا َ ٢اهَّللُ َج َّ ١ثَ َ٨ا ُؤ ُظ َوا ًِ٤َُ ٠وا أَ٤َ َّ ٧ا َُ٤ِ ٔ ٨ت َُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ط ِی ٕئ َٓأ َ َِّ ٪هَّلِل ُخ َُ ٤ش ُط َوَّ ٔ ٟرل ُسو ٔ٢
 ١ذََ ٔ ٟ
اٟشبٔی ِٔ ٣ٔ ١ث ُ
رقبَي َوا َِ ٟی َتامَي َوا َِ ٤َ ٟشأٛی ٔن َوابِ َّٔ ٩
اٟشبٔی َٔ ١و َٗ ِوُٟطُ ًَزَّ َو َج َِّ ١هَّلِل ابِت َٔسا ُئ َ َّلَکْٔ ٕ ٦لَ َّ ٪اْلِ َ ِط َیا َئ ل ُ ََّ ٠ضا ِهَّلِل ًَزَّ َو َج َّ١
َؤ ٔ ٟذی ا ِِ ُ ٟ

َش ُٖ ا ِلِ َٜش ٔب َوَ ٥َِ ٟی ِٔ ٨ش ِب اٟؼَّ َس َٗ َة إلٔ َي َن ِٔ ٔشطٔ ًَزَّ
َوُ ٠َّ ٌََ ٟط إٔ٤َ َّ ٧ا ا ِس َت ِٔ َتحَ ا ِٟک َ ََل َ ٦فٔي ا َِِ ٟٔی ٔئ َوا ِٟد ُُٔ ٤ص ب ٔ ٔذ ِ ٔ
َک َن ِٔ ٔشطٔ ْٔلََ َّ ٧ضا أَ ِ َ
 ١ف ٔي ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َوص َُو َّ
اٟش ِض َُّ ٥أ ٟذی ِهَّلِل
ض َواهَّللُ َت ٌَال َي أَ ًِ ََ ٥ُ ٠و َٗ ِس ٗٔی َ ١یُ ِْ َخ ُذ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٔ ٨َِ ٟیٔ ٤ة َط ِی ْئ َٓ ُی ِح ٌَ ُ
َو َج َّْٔ ١لََ َّ ٧ضا أَ ِو َسا ُر ا٨َّ ٟا ٔ

َّ
َّ
َِکا ََ ُٔ ٨ِ ٣ط َو ِّ
اٟش ََل َح َوش ٌُِ ٔلي ُٔ ٨ِ ٣ط ََ ٩ِ ٣رأَی َٔ ٩ِ ٤َّ ٣رأَی
ًَزَّ َو َج ََّ ١و َس ِض ُ ٥أ ٨َّ ٟي ِّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إلٔ َي ِاِل ٔ َ٣اَ ٔ ٦ش ِظتَر ٔی ال ُ َ
ٓ ٔیطٔ َُ َّ ٨
رقبَي َوص ُِ ٥بَُ٨و َصا ٔط َٕ ٥وبَُ٨و
رقآ َٔ ٪و َس ِض ْٔ ٔ ٟ ٥ذی ا ِِ ُ ٟ
ائ َو َّ ٌََ ٔ٨ِ ٣ة ْٔلَ ِص ِٔ ١اِل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦و ٔ ٩ِ ٣أَ ِص ٔ ١ا َِ ٟحسٔیثٔ َوا َِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟوا ِِ٘ ٔٔ ٟطٔ َوا ِِ ُ ٟ

و ٪ا َِِ ٟىٔ ِّي لَا َِ ٟی َتامَي َوابِ َّٔ ٩
اٟشبٔی َٔ ١وص َُو أَ ِط َب ُط ا ِِ َ٘ ٟو َٟی ِ ٔن
ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب بَ ِی َُ ٨ض ِ ٥ا َِِ ٟىٔ ُّي ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥وا َِٔ٘ٔ ٟیرُ َو َٗ ِس ٗٔی َ ١إُٔ َّ ٧ط َٔ٘ٔ ٠ِ ٔ ٟیر ٔ ُٔ ٨ِ ٣ض ُِ ٥ز َ
َّ
ک َُ ٟض َِ ٥و َٗ َّش َُ ٤ط
َک َواْلِ ُِ٧ثَي َس َوائْ ْٔلَ َّ ٪اهَّللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١ج ٌَ َ ١ذََ ٔ ٟ
بٔاٟؼَّ َو ٔ
اب ً ٔ ِ٨سٔی َواهَّللُ َت ٌَال َي أَ ًِ ََ ٥ُ ٠واٟؼَّ ِٔیرُ َوا ِل َٜبٔیرُ َواٟذ َ ُ
ئ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٓ ٥َ ٠یض ٔ َِ ٥وَِ ٟی َص فٔي ا َِ ٟحسٔیثٔ أَُ َّ ٧ط ٓ ََّـ ََ ١ب ٌِ َـ ُض ًَِ ٥ل َي َب ٌِ ٕف َو َ ا خ ََٔل َٖ َن ٌُِ ٤َُ ٠ط بَی ِ َن ا ِ٤ََ ٠ٌُ ٟا ٔ
َّ
َک َواْلِ ُِ٧ثَي ٓ ٔیطٔ َس َوائْ إٔذَا لَاُ ٧وا یُ ِح َؼ ِو َََ ٓ ٪ض ََ ٜذا ل ُ َُّ ١ط ِی ٕئ ُػی ِّ َر
فٔي َر ُج َِٕ ٟ ١و أَ ِو َصي ب ٔ ُثُ٠ثٔطٔ َ ٔ ٟبىٔي ُٓ ََل ٕ ٪أَُ َّ ٧ط بَ ِی َُ ٨ض َِ ٥وأَ َّ ٪اٟذ َ َ
َ ٔ ٟبىٔي ُٓ ََل ٕ ٪أََّ٧طُ بَ ِی َُ ٨ض ِ ٥ب ٔ َّ
ک ِاْل ٔ٣زُ بٔطٔ َواهَّللُ َول ٔ ُّي اَّ ٟت ِوٓ ٔٔیَ ٙو َس ِض َْ ٠ِ ٔ ٟ ٥ی َتامَي ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َو َس ِض ْ٥
اٟشؤیَّةٔ إ ٔ َّ ا أَ ِ ٪یُ َبی ِّ َن ذََ ٔ ٟ

َ ٤َِ ٠ٟٔشأٛی ٔن ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َو َس ِض ْ ٔ ٥ابِ َّٔ ٩
اٟشبٔی ٔ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َو َ ا ش ٌُِ َلي أَ َح ْس ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥س ِض ُِ ٣ٔ ٥ش ٜٔی ٕن َو َس ِض ُ ٥ابِ ٔ٩
َّ
رض ا َِ ٔ ٟ٘تا َ ٩ِ ٣ٔ ٢ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن ا َِ ٟبأِٟٔی َن
اٟشبٔی َٔ ١وٗٔی َُ َٟ ١ط ُخ ِذ أَیَّ ُض َ٤ا ٔطئِ َ َواْلِ َ ِر َب ٌَ ُة أَ ِخ َ٤ا ٕ
ض َش ِ٘ ٔش َُ ٤ضا ِاِل ٔ َُ ٣ا ٦بَی ِ َن ََ ٩ِ ٣ح َ َ
رمعف نب ییحی نب احرث ،وبحمب ،اوب ااحسؼ  ،رشکی ،ذضی ئف ،اجمدہ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک رقآؿ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
ف ملسںیم و،سماہللافرروسؽدفونںےکفاےطسذموکرےہفہروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکفاےطساھتافرآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک رہتش دارفں ےک فاےطس ذموکر ےہ ویکہکن اؿ وک دصہق ںیم ےس ھچک ےل انیل درتس ںیہن اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایدصہقوتگووگںاک لی لیچےہفہہلیبقونباہمشےکفاےطسانمبسںیہنےہافراسےکاشایؿاشؿںیہنےہ(ویکہکن
ینب اہمش بس ےس الضف افر ایلع اخدناؿ ےہ) رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اپوچناں ہصح ںیم ےس اپوچناں ہصح ےتیل
افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکر ہتشداراپوچناںہصحےتیلافرمیتیایسدقرےتیلےھتاسمرفیھبایسدقمارںیمےلےتیلےھتافر
اسمنیک یھب ایس دقمار ںیم ےل ےتیل ےھت۔ نج ےک اپس وساری ہن وہیت ای راہتس اک رخہچ ہن وہ ا رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہی  و اہلل
(فَ َّؿ َ
ّلِّ ُدمُ َش ُة۔اخل)ہیاءاداءالکؾےہاسفہجےسہکامتؾزیچ ںاہللیہےکےیلںیہافرػءافر،سم
ےنرشفعرفامایاےنپانؾےس َ ا
ںیماہللےناےنپانؾرپرشفعایاسےیلہکہیدفونںدمعہآدمؿںیہافردصہقںیماےنپانؾےسرشفعںیہنرفامایہکلباسرطہقی
اتَل ِفُ َق َرآ ِء)آرخکتویکہکندصہقگووگںاک لی لیچےہافرضعبےناہکہکامؽتمینغںیمےسھچکےل رک
ےسرفامای(ا ِ َّ ا
نال َّص َدد َف ُ
اخہن ہبعک ںیم رھک دےتی ںیہ افر فہ یہ ہصح اہلل افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہصح اامؾ وک ےلم اگ فہ اس ںیم وھگڑے افر ایھتہر
رخدیے اگ افر سج وکانمبس ت ےھج اگد ے دے اگ سج ےس املسمونں وکعفن وہ افر رضحاتالہ دحثی افر الہ ملع افر اہقفء رکاؾ
افررقآؿرکمیےکاقرویںوکدےاگافررہتشدارفںاکہصحہلیبقیبناہمشافرینببلطموکےلماگہاےہفہامؽداروہںہاےہاتحمج
وہں ضعب ےن اہک ہک  و اؿ ںیم اتحمج وہں اؿ وک ےلم اگ افر ہی وقؽ زایدہ کیھٹ ولعمؾ وہ ا ےہ نکیل وھچےٹ افر ڑبے افر رمد ف
وعرتامتؾےکامتؾ ہصح ںیم رباربںیہ(ینعی امؽ تمینغ ںیم وعرتافر رمدافرابغلانابغلیک دیقںیہن ےہ بساک بس رباربےہ)۔
ویکہکن اہلل زعفلج ےن ہی امؽ اؿ وک دالای ےہ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اؿ وک میسقت رفامای افر دحثی رشفی ںیم ہی
ںیہنےہہکرضحتےنضعبرضحاتوکزایدہدالایوہافرضعبوکمکافرمہاسہلئسمںیماملعءرکاؾاکاالتخػںیہنےتھجمسہکارگیسک
صخشےناےنپاہتیئامؽیکفتیصیکیسکیکافالدےکفاےطسوتفہامتؾافالدوکرباربرباربےلماگہاےہرمدوہںہاےہوعرتبجاؿ
اک امشر وہ ےکس اس رطح  و زیچ یسک یک افالد وک دالیئ اجےئ وت اس ںیم امتؾ ےک امتؾ ربارب وہں ےگ نکیل سج وصرت ںیم دالےن فاال
فاحضرکدےالفںوکاسدقرافرالفںوکاسدقر امؽےلماگ وتاس ےکےنہک ےکاطمقب دای اجےئاگ افر اتییماک ہصحاؿ اتییموکدالای
ے
اجےئاگ وہکاملسمؿںیہایسرطہقیےس ونیکسمافراسمرفاملسمؿںیہافریسکوکدفہصحہن ئ
دیاجںیئےگینعینیکسمافراسمرف
دفونں وک ا رایر دای اجےئ اگ ہک فہ نیکسم اک ہصح ںیل ای اسمرف اک اب ابیق ہار ،سم امؽ تمینغ ںیم ےس وت فہ اامؾ میسقت رکے اگ اؿ

املسمونںوک وہکابغلںیہافراہجدںیمرشکیوہےئےھت۔
رافی  :رمعفنبییحینباحرث،وبحمب،اوباقحس،رشکی،ذضی ئف،اجمدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے
ابب  :فبیمیسقترکےنےسقلعتم
املسمؿاکوخؿرحاؾوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 450

راوی ً :لي ب ٩ححز ،اس٤اًی ١شٌىي اب ٩ابزاہی ،٥ایوبًَ ،ک٣ة ب ٩خاٟس٣ ،اٟک ب ٩اوض ب ٩حسثا٪

ض بِ ٔ٩
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َٔک ََ ٣ة بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩أَ ِو ٔ
َ ١ش ٌِىٔي ابِ َ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَ ُّی َ
اض آ ِٔؼ ِ ١بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا
َّاض اٗ ِٔف بَ ِیىٔي َوبَی ِ َن َص َذا َٓ َ٘ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
َّاض َو ًَل ٔ ٌّي إلٔ َي ًُ ََ ٤ز َی ِد َت ٔؼ َ٤ا َٔ٘ َٓ ٪ا َ ٢ا ٌَِ ٟب ُ
ا َِ ٟح َسثَا َٔٗ ٪ا ََ ٢جا َئ ا ٌَِ ٟب ُ
 ١بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َٗ ِس ًَ٤َ ٔ ٠ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ  ٢اَ َُ ٧ور ُث َ٣ا َت َز ِ٨َ ٛا َػ َس َٗ ْة َٗا ََ٘ َٓ ٢ا َ٢
َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َ ا أَٓ ِٔؼ ُ
ُوت أَ ِصٔ ٠طٔ َو َج ٌَ ََ ١سائ َٔز ُظ َسبٔی َُ ٠ط َسبٔی َ ١ا ِ٤َ ٟا ٔ ٢ث ُ ََّ ٥وَ ٔ ٟی َضا أَبُو
اٟزُّصِز ٔ ُّی َوَ ٔ ٟی َضا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َخ َذ َٔ ٨ِ ٣ضا ٗ َ
اَ ٪ش ِؼ َ ٍُ ٨ث ُ َّ ٥أَ َت َیانٔي ٓ ََشأ َ َ انٔي أَ ِ ٪أَ ِزٓ ٌََ َضا إَِٔ ٟیض ٔ َ٤ا ًَل َي أَ َِ ٪یَ ٔ ٠یا َصا
بَ َِکٕ َب ٌِ َس ُظ ث ُ َُّ ٥و ِّٟیت َُضا َب ٌِ َس أَبٔي بَ َِکٕ ٓ ََؼ ََٔ ٓ َ ٌِ ٨یضا َّأ ٟذی ل َ َ
ب ٔ َّأ ٟذی َوَ ٔ ٟی َضا بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی َوَ ٔ ٟی َضا بٔطٔ أَبُو بَ َِکٕ َو َّأ ٟذی ُو ِّٟیت َُضا بٔطٔ ٓ ََسٓ ٌَِت َُضا إَِٔ ٟیض ٔ َ٤ا

ک ًُ ُضو َزص َُ٤ا ث ُ َّ ٥أَ َت َیانٔي َش ُ٘و َُ ٢ص َذا ا ِٗ ٔش ِ ٥لٔي ب ٔ َٔ ٨ؼی ٔيي ٔ ٩ِ ٣ابِ ٔ ٩أَِٔي َو َش ُ٘و َُ ٢ص َذا ا ِٗ ٔش ِ ٥لٔي ب ٔ َٔ ٨ؼی ٔيي ٔ٩ِ ٣
َوأَ َخ ِذ ُت ًَل َي ذََ ٔ ٟ
ا َِ ٣زأَت ٔي َوإ ٔ َِ ٪طائَا أَ ِ ٪أَ ِزٓ ٌََ َضا إَِٔ ٟیض ٔ َ٤ا ًَل َي أَ َِ ٪یَ ٔ ٠یا َصا ب ٔ َّأ ٟذی َوَ ٔ ٟی َضا بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی َوَ ٔ ٟی َضا بٔطٔ
ک ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢وا ًِ٤َُ ٠وا أَ٤َ َّ ٧ا َُ٤ِ ٔ ٨ت َُِ ٩ِ ٣ٔ ٥ط ِی ٕئ َٓأ َ َِّ ٪هَّلِل ُخ َُ ٤شطُ
أَبُو بَ َِکٕ َو َّأ ٟذی ُو ِّٟیت َُضا بٔطٔ َزٓ ٌَِت َُضا إَِٔ ٟیض ٔ َ٤ا َوإ ٔ ِ ٪أَبَ َیا َُٔ ٔٛیا ذََ ٔ ٟ
رقبَي َوا َِ ٟی َتامَي َوا َِ ٤َ ٟشأٛی ٔن َوابِ َّٔ ٩
ئ َوا َِ ٤َ ٟشأٛی ٔن
ئ إٔ٤َ َّ ٧ا اٟؼَّ َس َٗ ُ
رقا ٔ
اٟشبٔی َٔ ١ص َذا َ ٔ ٟض ُْ اَ ٔ
َوَّ ٔ ٟرل ُسو َٔ ٢ؤ ٔ ٟذی ا ِِ ُ ٟ
ات َ َ ُٔ ٠ِ ٔ ٟ
ئ َو َ٣ا أََٓا َئ اهَّللُ ًَل َي َر ُسؤٟطٔ
اب َوا َِِ ٟارٔ ٔ٣ی َن َوفٔي َسبٔی ٔ ١اهَّللٔ َص ٔذظ ٔ َ ٔ ٟض ُْ اَ ٔ
َوا ٌَِ ٟا ٔٔ٠٣ی َن ًََِ ٠ی َضا َوا ِٔ َٔ َّٟ َْ ٤ُ ٟة ُُٗ٠وب ُ ُض َِ ٥وفٔي اِّ ٟز َٗ ٔ

اب َٗا َ ٢اٟزُّصِز ٔ ُّی َص ٔذظ ٔ َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َّ
رعب ٔ َّی ّة
ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٤ََ ٓ ٥ا أَ ِو َج ِٔت َُِِ ٠ًَ ٥یطٔ َٔ ٩ِ ٣خ ِی َٕ ١و َ ا رٔل َ ٕ
اػ ّة ُ ِّقی َ َ
َّ
رقبَي َوا َِ ٟی َتامَي َوا َِ ٤َ ٟشأٛی ٔن
رقی َٓ٠ٔ٠طٔ َوَّ ٔ ٟرل ُسو َٔ ٢ؤ ٔ ٟذی ا ِِ ُ ٟ
ٓ َِس ُ ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٖ َ٣ا أََٓا َئ اهَّللُ ًَل َي َر ُسؤٟطٔ ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ُ ٟ
یَ ٩ت َب َّوؤُا َّ
َوابِ َّٔ ٩
اِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٪بٔ٠ض ٔ ِ٥
خ ُجوا ٔ ٩ِ ٣زٔیَارٔص َِٔ ٥وأَ َِ ٣وأٟض ٔ َِ ٥و َّأ ٟذ َ
یَّ ٩أ ٟذ َ
ئ ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
رقا ٔ
ی ٩أ ُ ِ ٔ
اٟس َار َو ِاِل ٔ َیَ ٤
اٟشبٔی َٔ ١و َ َ ُٔ ٠ِ ٔ ٟ
اض َٓ ٥َِ ٠یَ ِب َ ٙأَ َح ْس ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن إ ٔ َّ ا َٟطُ فٔي َص َذا ا ِ٤َ ٟا َٔ ٢ح ٌّ ٙأَ ِو َٗا َ٢
َو َّأ ٟذ َ
یَ ٩جاؤُا َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔسص ِِٔ ٓ ٥
َاس َت ِو ًَ َب ِ َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة اَ ٨َّ ٟ

و ٩ِ ٣ٔ ٪أَرٔ َّٗائَٔ ٥ِ ُٜو َٟئ ٔ ِِٔ ً ٩ظ ُ إ ٔ َِ ٪طا َئ اهَّللُ ََ ٟیأِتٔی َ َّن ًَل َي لُِ ٣ُ ِّ١شَ ٥ٕ ٔ ٠ح ُّ٘ ُط أَ ِو َٗا ََ ٢ح ُّو ُط
َح ٌّى إ ٔ َّ ا َب ٌِ َف ََ ٩ِ ٣ت َِ ُٜٔ٠٤
یلعنبرجح،اامسلیعینعیانباربامیہ،اویب،رکعمةنباخدل،امکلنبافسنبدحاثؿےسرفاتیےہہکرضحتابعسافررضحت
یلع دفونں رضحات ڑگھجا رکےت وہےئ (ینعی االتخػ رکےت وہےئ آےئ) اس امؽ ےک ہلسلس ںیم  و ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملساکاھتےسیجہکدفکافر ہلیبقونبریضنافرزغفہربیخاک،سمہکسجوکرضحترمعےناینپالختفںیمابدفونںرضحاتوک
رپسد رک دای اھت۔ رضحت انب ابعس ےن اہک ہک ریما افر اؿ اک ہلصیف رفامد ں۔ رضحت رمع ےن رفامای ںیم یھبک ہلصیف ںیہن رکفں اگ(ینعی
اسامؽوکںیممیسقتںیہنرکفںاگ)اسےیل ہکدفونںوکولعمؾےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایامہرارتہک
یسک وک ںیہن اتلم افر مہگوگ  و ھچک وھچڑاجںیئ فہ دصہق ےہ اہتبل روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملساس امؽ ےک وتمیل رےہ افر اس
ںیم ےس اےنپ رھگ ےک رخچ ےک اطمقب ےل ےتیل افر ابیق راہ دخا ںیم رخچ رکےت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دعب رضحت
اوبرکباسےکوتمیلرےہرھپرضحتاوبرکبےکدعبںیماساکوتمیلراہ۔ںیمےنیھبایسرطہقیےسایہکسجرطہقیےسرضحت
اوبرکب رکےت ےھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رھگ ےک گووگں وک رخہچ ےک اطمقب دے دای رکےت ےھت افر ابیق تیب
ااملؽںیم عمجرفامےترھپ ہیدفونں(ینعیرضحتابعسافر رضحتیلع)ریمےاپسآےئ افر ھجم ےس اہکہک فہامؽ امہرےوحاےل
رفام د ں مہ اس ںیم ےس ایس رطہقی ےس لمع رک ں ےگ ہک سج رطہقی ےس روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس (افر رضحت اوبرکب
دصقی)لمعرفامےتےھتافرسجرطہقیےسمتلمعرکےترےہںیمےنفہامؽدفونںےکرپسدرکدایافردفونںےسارقارےلایل
اب ہی دفونں رھپ فاسپ آےئگ ںیہ اکی اتہک ےہ ریما ہصحریمے ےجیتھب ےس فاسپ دال (ینعی رضحت ابعس ےس ویکہکن فہ روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اچچ ےھت) افر دفرسا صخش اتہک ےہ ہک ریما ہصح ریمی اہیلہ یک اجبن ےس دال (ینعی رضحت یلع ویکہکن فہ
وشرہےھترضحتافہمطےک وروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکمرتحؾاصبحزادیںیھت)ارگاؿوکوظنمروہوتفہ امؽںیماؿ
ےک رپسد رک ا وہں اس رشط رپ ہک ا س رطح ےس لمع رفامںیئ ہک سجرطہقی ےس روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لمع رفامےت
ےھت افر اؿ ےک دعب رضحت اوبرکب دصقی ےن رفامای ےہ افر اؿ ےک دعب ںیم ےن ہی ای ےہ افر  و اؿ وک وظنمر ہن وہ وت فہ اےنپ رھگ ھٹیب
اجںیئ(افر  و امؽ ےہ فہ امہرےاپس یہ رےہاگ) رھپ رضحت رمع ےن رفامایرقآؿرکمی ںیمدوھکی ہک دخافدن دقفس امؽ تمینغ ےس
قلعتمرفام اےہہکاسںیمےس،سمدخافدندقفسافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسافررہتشدارفںافراتییماسمنیکافر
اعنیلمافراسمرففںاکےہافردصاقتےکابرےںیمرفام اےہہکفہرقفاءافراسمنیکافراعنیلمافرؤملفةولقبافرالغومںافر
رقضدارفںافراجمدہنیےکفاےطسںیہافراس امؽوکیھبرضحتےندصہقفریخات رفامایوتاسںیمیھبرقفاءفاسمنیکافرامتؾ
الہاالسؾاکقحوہاگافراسںیمھچکامؽتمینغےہاسںیمیھباسبساکقحےہرھپاراشددخافدنیےہہکاہللےنروسؽیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس وک  و امؽاطعء رفامای افر (مت ےن اس ےک احلص رکےن ںیم) اےنپ وھگڑے افر وسارایں ںیہن دفڑاںیئ (ینعی گنج

افرلتقفاتقؽےکریغب وامؽاہھتآایگ)رافیزرہیےنلقنرفامایاہتبلہیامؽاخصروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکےہافرفہ
دنچاگؤںرعہیبایرعہنیےکافردفکافرالفںافرالفںرگماسامؽےکقحںیمیھبدخافدندقفساکاراشدےہہک واہللےناےنپ
روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک انعتئ رفامای اگؤں فاگوں ےس فہ اہلل افر روسؽ یلص اہللہیلع فآہل فملس اک ےہ افر رہتش دارفں اک افر
اتییم افر اسمنیک اک افر اسمرففں اک ےہ رھپ اراشد رفامای ےہ ہک اؿ رقفاء اک یھب اس ںیم قح ےہ  و ہک اےنپ اکمؿ وھچڑ رک آےئ افر
ے
اےنپ اکمانت ےس اکنؽ دےیئ ےئگ افر اےنپ امگوں ےس رحمفؾ رک ئ
دی ےئگ رھپ اراشد رفامای ےہ ہک اؿ اک یھب قح ےہ ہک اؿ ےس ےلہپ
داراالسلؾںیمآےکچےھت افراامیؿالےکچےھترھپاراشدےہہکاؿاک یھبقحےہہک  وہک اؿگووگںےکدعباملسمؿوہرکآےئ وت
اسآتیرکہمیےنامتؾاملسمونںوکااحہطرکایلابوکیئاملسمؿابیقںیہنراہےہہکسجاکقحاسامؽںیمہنوہایاساکھچکہصحہن
وہاہتبل مت گووگں ےک ضعب افر ابدنی یہ رہ ےئگ اؿ اک ہصح اس امؽ ںیم ںیہن ےہ (فہ رحمفؾ ںیہ) افر ںیم زدنہ روہں اگ وت اہتبل دخا
ہاےہوترہاکیاملسمؿوکاسںیمےسھچکہنھچکقحایہصحےلماگ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعینعیانباربامیہ،اویب،رکعمةنباخدل،امکلنبافسنبدحاثؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
 ادعباریرکےنےستعیب
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
 ادعباریرکےنےستعیب

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 451

راوی  :ابو ًبساٟزح ٩٤نشائيٗ ،تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،یحٌي ب ٩سٌیسً ،بازة ب ٩وٟیس بً ٩بازة ب ٩ػاً ، ٣بازة ب٩
ػا٣

أَ ِخب َ َرَ٧ا ِاِل ٔ َُ ٣ا ٦أَبُو ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اَ ٨َّ ٟشائٔي ٔٔ ِٔ َٟ ٩ِ ٣وطٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس
ُّ

ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ َٔ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا َٔ ًُ ٩ِ ًَ ٔ ٣با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا َٔٗ ٔ ٣ا َ ٢بَا َش ٌِ َ٨ا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
ًَل َي َّ
اٖ
َکظ ٔ َوأَ ِ َ ٪ا ٨َ ُ ٧ازٔ ََ اْلِ َ َِ ٣ز أَصِ َُ ٠ط َوأَ َِ ٪ن ُ٘ َو ٦بٔا َِ ٟح َِّ ٙح ِی ُث ُ٨َّ ٛا  اَ َ َ ٧د ُ
ُس َوا ِٔ ِ ٌُ ٟ
اٟلا ًَةٔ فٔي ا ِٟیُ ِ ٔ
ُس َوا ِ٨ِ ٤َ ٟظَ ٔم َوا َِ ِ ٤َ ٟ

َِ ٟو ََ ٣ة َ ائ ٕٔ٥
اوبدبعارلنمحاسنیئ،ہبیتقنبدیعس،ثیل،ییحینبدیعس،ابعدةنبف دینبابعدةنباصتم،ابعدةنباصتمےسرفاتیےہہکمہ
گووگں ےن روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس تعیب یک ےننس افر امےنن رپ (ینعی آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس  و مکح اصدر رفامںیئ
ےگ مہ اس وک ںینس ےگ افر اس ےک اطمقب لمع رک ں ےگ) آاسین افر دوشاری افر وخیش افر رجن رہ اکی احتل ںیم افر  و صخش
امہرےےیلاریمرسدار انبایاجےئاگاسےسہنڑگھجےنرپینعیسجوکامہرےافرپاحمکرقارد ںےگمہگوگاسیکرفامںربداری
رک ں ےگ افر مہگوگ ہشیمہ قح ےک امتحترںیہ ےگ ہاےہمہ سج ہگج رپ یھب وہں افر مہ یسک ربا ےنہکفایلیک ربایئ ےس ںیہنڈر ں
ےگ۔
رافی  :اوبدبعارلنمحاسنیئ،ہبیتقنبدیعس،ثیل،ییحینبدیعس،ابعدةنبف دینبابعدةنباصتم،ابعدةنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
 ادعباریرکےنےستعیب

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 452

راوی  :ابو ًبساٟزح ٩٤نشائيٗ ،تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،یحٌي ب ٩سٌیسً ،بازة ب ٩وٟیس بً ٩بازة ب ٩ػاً ، ٣بازة ب٩
ػا٣

أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسي بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ َٔ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ ٩ِ ًَ ٔ ٣أَبٔیطٔ

اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
أَ ََّ ًُ ٪با َز َة بِ َ ٩اٟؼَّ ا َٔٗ ٔ ٣ا َ ٢بَا َش ٌِ َ٨ا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي َّ
ََک
ُس َوا ُِ ٟی ِ ٔ
اٟلا ًَةٔ فٔي ا ِٔ ِ ٌُ ٟ
ُس َوذ َ َ
ِٔ ٣ث َُ ٠ط
اوبدبعارلنمحاسنیئ،ہبیتقنبدیعس،ثیل،ییحی نبدیعس،ابعدةنبف دینبابعدةنباصتم،ابعدةنباصتمےسرفاتیےہہکمہ
گووگں ےن روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس تعیب یک ےننس افر امےنن رپ (ینعی آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس  و مکح اصدر رفامںیئ

ےگ مہ اس وک ںینس ےگ افر اس ےک اطمقب لمع رک ں ےگ) آاسین افر دوشاری افر وخیش افر رجن رہ اکی احتل ںیم افر  و صخش
امہرےےیلاریمرسدارانبایاجےئاگاسےسہنڑگھجےنرپینعیسجوکامہرےافرپاحمکرقارد ںےگمہگوگاسیکرفامںربداری
رک ں ےگ افر مہگوگ ہشیمہ قح ےک امتحترںیہ ےگ ہاےہمہ سج ہگج رپ یھب وہں افر مہ یسک ربا ےنہکفایلیک ربایئ ےس ںیہنڈر ں
ےگ۔

رافی  :اوبدبعارلنمحاسنیئ،ہبیتقنبدیعس،ثیل،ییحینبدیعس،ابعدةنبف دینبابعدةنباصتم،ابعدةنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسرپتعیبرکانہک ویھبامہرااریمرقمروہاگمہاسیکاخمتفلںیہنرک ںےگ
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسرپتعیبرکانہک ویھبامہرااریمرقمروہاگمہاسیکاخمتفلںیہنرک ںےگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 453

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک ،یحٌي ب ٩سٌیسً ،بازة ب ٩وٟیس بً ٩بازةً ،بازة ب٩
ػا٣

َ
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ ٩ی ِحٌَي
أ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًُ َبا َزةُ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ َٔ ًُ ٩با َز َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ َِ ًُ ٩با َز َة َٗا َ ٢بَا َش ٌِ َ٨ا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي َّ
َکظ ٔ َوأَ ِ َ ٪ا ٨َ ُ ٧ازٔ ََ اْلِ َ َِ ٣ز أَ ِص َُ ٠ط َوأَ َِ ٪ن ُ٘و َ ٢أَ ِو َن ُ٘ َو ٦بٔا َِ ٟح ِّٙ
ُس َوا ِٔ ِ ٌُ ٟ
اٟلا ًَ ٔة فٔي ا ُِ ٟی ِ ٔ
ُس َوا ِ٨ِ ٤َ ٟظَ ٔم َوا َِ ِ ٤َ ٟ

اٖ َِ ٟو ََ ٣ة  اَ ئ ٕٔ٥
َح ِی ُث َ٤ا ُ٨َّ ٛا َ ا َ َ ٧د ُ

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،ییحی نب دیعس ،ابعدة نب ف دی نب ابعدة ،ابعدة نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک مہ
گووگں ےن روسؽ رکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےس ےننس افر امےنن ینعی امستعف اساتع رپتعیبیک (بلطم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ومکحاصدررفامںیئےگمہگوگاسےکاطمقبلمعرک ںےگ)آاسینافردوشاریافروخیشافررجنرہاکیاحتل
ںیمافر وصخشامہرےافرپاریمرقمروہاگاسےس ہنڑگھجےنرپافرہشیمہگوگقحےکاپدنبرںیہےگسجہگجوہںمہگوگ یسک
رباےنہکفایلیکربایئےسںیہنڈر ںےگ۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،ییحینبدیعس،ابعدةنبف دینبابعدة،ابعدةنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

چسےنہکرپتعیبرکان
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
چسےنہکرپتعیبرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 454

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک ،یحٌي ب ٩سٌیسً ،بازة ب ٩وٟیس بً ٩بازةً ،بازة ب٩
ػا٣

ٔیص ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٙو َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَ ُّی َ
وب َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ َٔ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ ٩ِ ًَ ٔ ٣أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا َ ٢بَا َش ٌِ َ٨ا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي َّ
اٟلا ًَ ٔة فٔي
َکظ ٔ َوأَ ِ  ٪اَ ٨َ ُ ٧ازٔ ََ اْلِ َ َِ ٣ز أَصِ َُ ٠ط َو ًَل َي أَ َِ ٪ن ُ٘و َ ٢بٔا َِ ٟح َِّ ٙح ِی ُث ُ٨َّ ٛا
ُس َوا ُِ ٟی ِ ٔ
ا ِٔ ِ ٌُ ٟ
ُس َوا ِ٨ِ ٤َ ٟظَ ٔم َوا َِ ِ ٤َ ٟ

دمحمنبٰییحی نباویب،دبعاہللنبادرسی،انبااحسؼ،ییحینبدیعس،ابعدةنبف دینبابعدة،ابعدةنباصتمےسرفاتیےہہکمہ
گووگں ےن روسؽ رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےس ےننس افر امےنن ینعی امستعف اساتع رپتعیبیک (بلطم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ومکحاصدر رفامںیئےگمہگوگاسےکاطمقبلمعرک ںےگ)آاسینافردوشاریافروخیشافررجنرہاکیاحتل
ںیمافر وصخشامہرےافرپاریمرقمروہاگاسےسہنڑگھجےنرپافرہشیمہگوگقحےکاپدنبرںیہےگسجہگجوہںمہگوگ یسک
ربا ےنہک فایل یک ربایئ ےس ںیہن ڈر ں ےگ۔ مہ ےن تعیب یک اس رپ (ینعی ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک وک مہ ےس زایدہ اطعء
رفامںیئےگوتمہگوگڑگھجاںیہنرک ںےگافرسجہگجوہںےگچسںیہکےگ۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،ییحینبدیعس،ابعدةنبف دینبابعدة،ابعدةنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااصنػیکابتےنہکرپتعیبرکےنےسقلعتم
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
ااصنػیکابتےنہکرپتعیبرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 455

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک ،یحٌي ب ٩سٌیسً ،بازة ب ٩وٟیس بً ٩بازةً ،بازة ب٩
ػا٣

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ا َِ ٟؤٟی ُس بِ َُٛ ٩ثٔیر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًُ َبا َزةُ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس أَ َّ ٪أَبَا ُظ
أَ ِخب َ َرنٔي َص ُ
اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
یس َح َّسثَطُ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ًُ َبا َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا َٔٗ ٔ ٣ا َ ٢بَا َش ٌِ َ٨ا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي َّ
اٟلا ًَةٔ فٔي
ا َِ ٟوَ ٔ ٟ

اٖ فٔي اهَّللٔ
ُُسَ٧ا َو َ٨ِ ٣ظَ ٔل َ٨ا َو َ٣کَارٔص ٔ َ٨ا َو ًَل َي أَ ِ َ ٪ا ٨َ ُ ٧ازٔ ََ اْلِ َ َِ ٣ز أَصِ َُ ٠ط َو ًَل َي أَ َِ ٪ن ُ٘و َ ٢بٔا ِِ ٌَ ٟس ٔ ٢أَیِ َ٨َّ ُٛ ٩ا  اَ َ َ ٧د ُ
ُسَ٧ا َوش ِ ٔ
ًُ ِ ٔ
َِ ٟو ََ ٣ة َ ائ ٕٔ٥
اہرفؿ نب دبعاہلل ،اوبااسہم ،ف دی نب ریثک ،ابعدة نب ف دی  ،ابعدة نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک مہ گووگں ےن روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےسےننسافرامےننینعیامستعفاساتعرپتعیبیک(بلطمہیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ومکحاصدررفامںیئ
ےگمہگوگاس ےکاطمقبلمع رک ںےگ)آاسین افردوشاریافروخیش افررجنرہ اکیاحتل ںیم افر وصخش امہرےافرپاریم
رقمر وہاگ اس ےس ہن ڑگھجےن رپ افر ہشیمہ گوگ قح ےک اپدنب رںیہ ےگ سج ہگج وہں مہ گوگ یسک ربا ےنہک فایل یک ربایئ ےس ںیہن
ڈر ںےگ۔مہےنتعیبیکاسرپ(ینعیارگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیسکوکمہ ےسزایدہاطعءرفامںیئےگوتمہگوگڑگھجا ںیہن
رک ںےگافرسجہگجوہںےگچسںیہکےگ۔مہےنااصنػیکابتےنہکرپتعیبیکہکمہسجہگجوہںافرمہوخزفدہوہںےگ۔
اہللےکاکؾںیمیسکرباےنہکفاےلےکرباےنہکےس۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،ییحینبدیعس،ابعدةنبف دینبابعدة،ابعدةنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکیکتلیضفرپربصرکےنرپتعیبرکان
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
یسکیکتلیضفرپربصرکےنرپتعیبرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 456

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک ،یحٌي ب ٩سٌیسً ،بازة ب ٩وٟیس بً ٩بازةً ،بازة ب٩
ػا٣

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩سیَّا ٕر َو َی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس أَُ َّ ٧ض َ٤ا َسٌَ ٔ٤ا ًُ َبا َز َة بِ َ٩
َّار َٓ َ٘ا َ ٩ِ ًَ ٢أَبٔیطٔ َوأَ َّ٣ا َی ِحٌَي َٓ َ٘ا َ ٩ِ ًَ ٢أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا َ ٢بَا َش ٌِ َ٨ا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
ا َِ ٟؤٟی ٔس یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ٣ا َسی ْ
اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي َّ
َکصٔ َ٨ا َوأَثَ َزة ٕ ًَ َِ ٠ی َ٨ا َوأَ ِ  ٪اَ ٨َ ُ ٧ازٔ ََ اْلِ َ َِ ٣ز أَصِ َُ ٠ط َوأَ َِ ٪ن ُ٘ َو٦
ُسَ٧ا َوش ِ ٔ
اٟلا ًَةٔ فٔي ًُ ِ ٔ
ُُسَ٧ا َو َ٨ِ ٣ظَ ٔل َ٨ا َو ََ ِ ٣
ََک ُظ َی ِحٌَي َٗا َ٢
ا َ ٪ا َ َ ٧د ُ
َح َٖ َح ِی ُث َ٤ا ل َ َ
بٔا َِ ٟح َِّ ٙح ِی ُث َ٤ا ل َ َ
اٖ فٔي اهَّللٔ َِ ٟو ََ ٣ة َ ائ َٕٔٗ ٥ا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َسی ْ
َک َص َذا ا ِِ َ ٟ
َّار َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
اَ ٪وذ َ َ

ُط ٌِ َب ُة إ ٔ ِ ُ ٨ِ ُٛ ٪زٔ ِز ُت ٓ ٔیطٔ َط ِیئّا َٓ ُض َو ًَ َِ ٩سیَّا ٕر أَ ِو ًَ َِ ٩ی ِحٌَي

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،ییحی نب دیعس ،ابعدة نب ف دی نب ابعدة ،ابعدة نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک مہ
گووگں ےن روسؽ رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےس ےننس افر امےنن ینعی امستعف اساتع رپتعیب یک (بلطم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ومکحاصدررفامںیئےگمہگوگاسےکاطمقبلمعرک ںےگ)آاسینافردوشاریافروخیشافررجنرہاکیاحتل
ںیمافر وصخشامہرےافرپاریمرقمروہاگاسےسہنڑگھجےنرپافرہشیمہگوگقحےکاپدنبرںیہےگسجہگجوہںمہگوگ یسک
ربا ےنہک فایل یک ربایئ ےس ںیہن ڈر ں ےگ۔ مہ ےن تعیب یک اس رپ (ینعی ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک وک مہ ےس زایدہ اطعء
رفامںیئےگوتمہگوگڑگھجاںیہنرک ںےگافرسجہگجوہںےگچسںیہکےگ۔مہےنااصنػیکابتےنہکرپتعیبیکہکمہسج
ہگجوہں افر مہ وخزفدہوہں ےگ۔اہلل ےکاکؾ ںیم یسکربا ےنہکفاےلےکربا ےنہکےس۔ مہ ےنااصنػ یکابتےنہکرپ تعیبیکہک
مہسجہگجوہںافرمہوخزفدہوہںےگ۔اہللےکاکؾںیمیسکرباےنہکفاےلےکرباےنہکےس۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،ییحینبدیعس،ابعدةنبف دینبابعدة،ابعدةنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
یسکیکتلیضفرپربصرکےنرپتعیبرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 457

راوی ٗ :تیبہ ،شٌ٘وب ،ابوحاز ،٦ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

وب ًَ ِ ٩أَبٔي َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َش ٌِ ُ٘ ُ
ک ب ٔ َّ
ک
ُس َ َوش ِ ٔ
َکص َٔک َوًُ ِ ٔ
ُُس َ َوأَثَ َزة ٕ ًََِ ٠ی َ
اٟلا ًَ ٔة فٔي َ٨ِ ٣ظَ ٔل َ
ًََِ ٠ی َ
ک َو ََ ِ ٣
ہبیتق ،وقعیب ،اوباحزؾ ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہمترے ذہم
رفامںیرداریرکانالزؾےہ (ینعیاریماوملنینمیکرفامںیرداریرکانالزؾےہ) ہاےہمتوخشوہاینیگمغوہہاےہیتخس وہایآاسین۔
ارگہچ اہمترے افرپ دفرسے اک اقمؾ ڑباھای اجےئ (افر فہ مت ےس زایدہ دقحار ہن وہ) بج یھب رفامںیرداری رکان الزؾ ےہ اہیںکت
ہکالخػرشحہنوہافر ورشتعیےکالخػوہوتاسںیمیسکیکرفامںیرداریالزؾںیہنےہ۔
رافی  :ہبیتق،وقعیب،اوباحزؾ،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابترپتعیبرکانہکرہاکیاملسمؿیکالھبیئہاںیہےگ

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسابترپتعیبرکانہکرہاکیاملسمؿیکالھبیئہاںیہےگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 458

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩یزیس ،سٔیا ،٪زیاز بًَ ٩لٗة ،جزیز

یس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪زٔ َیاز ٔبِ ََٔٔ ً ٩ل َٗ َة ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ َٗا َ ٢بَا َش ٌِ ُ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي اِ ٨ُّ ٟؼحٔ ٟٔکُِ ٣ُ ِّ١ش٥ٕ ٔ ٠
دمحمنبدبعاہللنبزیدی،ایفسؿ،زایدنبالعقة،رجریےناہکہکںیمےنتعیبیکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرہاملسمؿیک
الھبیئ ہاےنہ رپ (ینعی رہ اکی املسمؿ ےکاسھت صولص ر ںیھ ےگ اصػدؽ رںیہ ےگ اک ا ںیہن ےہہک اسےنم وت رعتفی وہ افر سپ
تشپربایئوہاسیجہکالہافنؼیکاعدتےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزیدی،ایفسؿ،زایدنبالعقة،رجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
اسابترپتعیبرکانہکرہاکیاملسمؿیکالھبیئہاںیہےگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 459

راوی  :شٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب٠ً ٩یة ،یو٧ص٤ً ،زو ب ٩سٌیس ،ابوزرًة ب٤ً ٩زو ب ٩جزیز ،جزیز

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔي ُز ِر ًَ َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
َجز ٔ ْیز بَا َش ٌِ ُ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي َّ
اٟلا ًَةٔ َوأَ ِ ٪أَ ِن َؼحَ ٟٔکُِ ٣ُ ِّ١ش٥ٕ ٔ ٠
وقعیبنباربامیہ،انبعلتئة ،ویسن ،رمعف نبدیعس،اوبزرعةنبرمعفنبرجری ،رجریےن اہک ہکںیمےنروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہل
فملسےسمکحامےننافررفامںیرداریرکےنافررہاکیاملسمؿےکریخوخاہرےنہرپتعیبیک۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،انبعلتئة،ویسن،رمعفنبدیعس،اوبزرعةنبرمعفنبرجری،رجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گنجےسہناھبےنگرپتعیبرکان

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
گنجےسہناھبےنگرپتعیبرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 460

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪ابوزبیر ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َش ُ٘و َُُ ٧ ٥َِ ٟ ٢بای ٔ ٍِ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت

رف
إٔ٤َ َّ ٧ا بَا َش ٌِ َ٨ا ُظ ًَل َي أَ ِ َ ٪ا َن ٔ َّ

ہبیتق،ایفسؿ،اوبزریب،اجربےناہکمہےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےستعیبںیہنیکنکیلاسابترپتعیبیکہکمہاہجد
ےسرفارںیہنوہںےگ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمےنرپتعیبرکےنےسقلعتم
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
رمےنرپتعیبرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 461

راوی ٗ :تیبہ ،حات ٥ب ٩اس٤اًی ،١یزیس ب ٩ابوًبیس

یس بِ ٔ ٩أَبٔي ًُب َ ِی ٕس َٗا ََ ٔ ٟ ُ ٠ِ ُٗ ٢شَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اْلِ َ َِ ٛو َٔ ًَل َي أَ ِّی َط ِی ٕئ بَا َش ٌِت ُِ٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ٩ِ ًَ ١یز ٔ َ
أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٔة َٗا ًََ ٢ل َي ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت
ہبیتق،احمتنباامسلیع،زیدینباوبدیبعےسرفاتیےہہکںیمےنہملسنباوکعےساہکہکمتےندحہیبیفاےلدؿروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےس سک ابت رپ تعیب یک یھت؟ وت اوہنں ےن  واب دای ہک رمےن رپ (بلطم ہی ےہ ہک مہ گوگ اس فتق کت
گنجاجریر ںیھےگسجفتقکتدیماؿحتفرکںیلایرماجںیئ)۔
رافی  :ہبیتق،احمتنباامسلیع،زیدینباوبدیبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجدرپتعیبرکےنےسقلعتم
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
اہجدرپتعیبرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 462

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،اب ٩طہاب٤ً ،زو بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ا٣یة اب ٩اِي شٌلي ب٩
ا٣یہ

اب أَ ََّ ٤ِ ًَ ٪زو بِ َِ ًَ ٩بسٔ
اُٟسحٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة ابِ َ ٩أَِٔي َش ٌِل َي بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة َح َّسثَ ُط أَ َّ ٪أَبَا ُظ أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ش ٌِل َي بِ َ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة َٗا َٔ ٢جئِ ُ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس َّ ٥َ ٠بٔأبَٔي أ ُ ََّ ٣ی َة َی ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ َٓ ُ٘ َِ ُ ٠یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ بَای ٔ ٍِ أَبٔي ًَل َي ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أُبَاش ٔ ٌُطُ

ًَل َي ا ِٟحٔ َضاز ٔ َو َٗ ِس ا ِن َ٘ َل ٌَ ِ ا ِٟض ٔ ِح َزةُ

ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،رمعفنبدبعارلنمحنبامتئةانبایخیلعینباہیمےسرفاتیےہہک
ںیمرضحتاہیموکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک دختمںیمےلرک احرضوہااسرفزہکسجرفزہکمرکمہمحتف وہاافرںیم
ےنرعضایایروسؽاہلل!ریمےفادلےسرجہترپتعیبرفامںیل۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایابرجہتاہکںابیقےہ
نکیلںیمتعیبرک اوہںاسےساہجدرپ۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،رمعفنبدبعارلنمحنبامتئةانبایخیلعینباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
اہجدرپتعیبرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 463

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌس ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌسًَّ ،م ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ػاٟح ،اب ٩طہاب ،ابوازریص خو انيً ،بازة ب٩
ػا٣

اب َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩س ٌِسٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ َِّّم َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

ٔیص ا َِ ٟد ِو َ ان ٔ ُّي أَ ََّ ًُ ٪با َز َة بِ َ ٩اٟؼَّ ا َٔٗ ٔ ٣ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َح ِو َُ ٟط ً َٔؼابَ ْة ٔ٩ِ ٣
َح َّسثَىٔي أَبُو إ ٔ ِزر َ
أَ ِػ َحابٔطٔ تُ َباش ٔ ٌُونٔي ًَل َي أَ ِ َ ٪ا ُت ِ ٔ
رش ُٛوا بٔاهَّللٔ َط ِیئّا َو َ ا َت ِ ٔ
ُسُٗوا َو َ ا َتزُِ ٧وا َو َ ا َت ِ٘ ُتُ٠وا أَ ِو َ ا َز َُ ٥ِ ٛو َ ا َتأِتُوا بٔبُ ِض َتا َٕ ٪ت ِٔتَرُوَ٧طُ
َ
بَی ِ َن أَیِسٔیَ ٥ِ ُٜوأَ ِر ُجَ ٥ِ ُٜٔ٠و َ ا َت ٌِ ُؼونٔي فٔي ٌَِ ٣زُ ٕ
اب َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ط ِیئّا َٓ ٌُوٗ ٔ َب بٔطٔ َٓ ُض َو َٟطُ
وٖ ٓ َََ ٩ِ ٤وفَّي َٓأ ِجزُ ُظ ًَل َي اهَّللٔ َو َ ٩ِ ٣أَ َػ َ
ک َط ِیئّا ث ُ ََّ ٥ست َ َر ُظ اهَّللُ َٓأ َ ِ٣زُ ُظ إلٔ َي اهَّللٔ إ ٔ َِ ٪طا َئ ًََٔا ًَ ُِ ٨ط َوإ ٔ َِ ٪طا َئ ًَا َٗ َب ُط َخا َُ َٔ ٟط أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٩
اب ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ََ َّٔ ٛار ْة َو َ ٩ِ ٣أَ َػ َ
َسٌٔی ٕس
دیبعاہللنبدعسنباربامیہنبدعس،یمع ،فہاےنپفادل ےس،اصحل،انباہشب،اوبادرسیوخالین،ابعدة نباصتمےسرفاتیےہ
ہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکہارفںرطػرضحاتاحصہبرکاؾیکاکی
امجتع یھت افرآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس اؿ ےس رفامرےہ ےھتہک متگوگ اہلل ےکاسھت یسک وک رشکی رقار ہن دف ےگ افر وچری
افر زان اک اراکتب ںیہن رکف ےگ اینپ افالد وک ںیہن امرف ےگ افر وکیئ یھب مت ںیم ےس اتہبؿ رتایش ںیہن رکے اگ اےنپ اہھت اپؤں ےک
درایمؿ(ایزابؿ)ےسافرمت رشتعیےکاکؾںیمریمیانرفامینںیہنرکفےگافر وصخش وپرارکےاینپتعیبوک(ینعی نجاکومں
ےسعنمایایگےہاسےسابزآاجےئوت)رھپداینںیماسیکازااسوکلماجےئیگ(ےسیجہکزانیکدحاقمئوہاجےئایوچریرکےنیک
فہجےساہھتاکاٹاجےئوتاسےکانگہاکافکرہےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدعسنباربامیہنبدعس،یمع،فہاےنپفادلےس،اصحل،انباہشب،اوبادرسیوخالین،ابعدةنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
اہجدرپتعیبرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 464

راوی  :اح٤س ب ٩سٌیس ،شٌ٘وب ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ػاٟح بٛ ٩یشا ،٪حارث بٓ ٩ـی ،١اب ٩طہابً ،بازة ب ٩ػا٣

ا ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث بِ َٔ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ١أَ َّ ٪ابِ َ٩
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
أَ ِخب َ َرنٔي أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َش ٌِ ُ٘ ُ
اب َح َّسثَ ُط ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ ٔ ٣أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َ ا تُ َباش ٔ ٌُونٔي ًَل َي َ٣ا بَا َی ٍَ ًََِ ٠یطٔ
ٔط َض ٕ
ُسُٗوا َو َ ا َتزُِ ٧وا َو َ ا َت ِ٘ ُتُ٠وا أَ ِو َ ا َز َُ ٥ِ ٛو َ ا َتأِتُوا بٔبُ ِض َتا َٕ ٪ت ِٔتَرُوُ َ ٧ط بَی ِ َن أَیِسٔی٥ِ ُٜ
اَ ٨ِّ ٟشا ُئ أَ ِ َ ٪ا ُت ِ ٔ
رش ُٛوا بٔاهَّللٔ َط ِیئّا َو َ ا َت ِ ٔ
َوأَ ِر ُجَ ٥ِ ُٜٔ٠و اَ َت ٌِ ُؼونٔي فٔي ٌَِ ٣زُ ٕ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وٖ ُٗ ِ٨َ ٠ا بَل َي یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ ٓ ََبا َش ٌِ َ٨ا ُظ ًَل َي ذََ ٔ ٟ

َ
َرف َُ ٟط َوإ ٔ َِ ٪طا َئ
اب َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ٓ ََ ٩ِ ٤أَ َػ َ
ک َط ِیئّا َٓ َ٨ا َِ ٟت ُط ًُ ُ٘وبَ ْة َٓ ُض َو ََ َّٔ ٛار ْة َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ت َُ ٠ِ ٨ط ًُ ُ٘وبَ ْة َٓأ ِ٣زُ ُظ إلٔ َي اهَّللٔ إ ٔ َِ ٪طا َئ ُ َ َ

ًَا َٗ َب ُط
ادمحنبدیعس،وقعیب،فہاےنپفادلےس،اصحلنباسیکؿ،احرثنبلیضف،انباہشب،ابعدةنباصتمےسرفاتیےہہکروسؽ
رکمییلص اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمتگوگھجمےساؿابوتںرپتعیبںیہنرکےتہکنجابوتںرپوخانیتےنتعیبیکےہ
ینعیمتدخافدندقفسےکاسھتیسکوکرشکیہنرکفےگافروچریافرزاناکاراکتبہنرکفافراینپافالدوکمتلتقہنرکفافرمتاتہبؿ
ہنااھٹؤ۔اےنپ اہھتافراپؤںےکدرایمؿےسافرمترشتعیےکاکؾںیمریمیانرفامینہنرکفاسرپگووگںےنرعضایسکفہجےس
ںیہنایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرھپمہگووگںےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےستعیبیکاؿاومررپہکامہرےںیمےس
 و صخش یسک ابت اک اب اراکت ب رکے رھپ داین ںیم فہ اس یک ازا اپےئ وت اس اک افکرہ وہایگ افر  و صخش ہی ہن اپےئ وت اس وک ہاےہ
دخافدندقفسرفغمترفامدےایاسوکدؽہاےہذعابںیمالتبمرفامدے۔
رافی  :ادمحنبدیعس،وقعیب،فہاےنپفادلےس،اصحلنباسیکؿ،احرثنبلیضف،انباہشب،ابعدةنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجہترپتعیبرکےنےسقلعتم
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
رجہترپتعیبرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 465

راوی  :یحٌي ب ٩حبیب ب ٩رعبي ،ح٤از ب ٩زیسً ،لاء ب ٩سائب ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،بساهَّلل ب٤ً ٩زو

ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ َّ٪
رعب ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩حب ٔ ٔ
یب بِ َٔ َ ٩

ک ًَل َي ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َو َِ َ٘ ٟس َت َز ِ ُ ٛأَبَ َو َّی یَ ِبَٔ ٜیا َٔٗ ٪ا َِ ٢ار ٔج ٍِ إَِٔ ٟیض ٔ َ٤ا
َر ُج َّل أَتَي أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔي ٔجئِ ُ أُبَاش ٔ ٌُ َ
َٓأ َ ِؿ ٔحُ ِٜض َ٤ا َ٤َ ٛا أَبِ َِ ٜی َت ُض َ٤ا
ییحینببیبحنبرعیب، ،ندنبزدی،اطعءنباسبئ ،فہاےنپفادلےس،دبعاہللنبرمعفےسرفاتیےہہکاکیآدیمدختموبنی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض ای ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رجہت رپ تعیب رک ا وہں افر ںیم اےنپ
فادلنیوکرفےتوہےئوھچڑرکآایوہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتےلچاجافرمتاؿوکراضدنمرکفےسیجہکمتےناؿ
وکرفےنرپوبجمرایےہ۔

رافی  :ییحینببیبحنبرعیب، ،ندنبزدی،اطعءنباسبئ،فہاےنپفادلےس،دبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجہتاکیدوشاراکؾےہ
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
رجہتاکیدوشاراکؾےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 466

راوی  :حشین ب ٩رحیث ،وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠اوزاعي ،زہزیً ،لاء ب ٩یزیس ٟیثي ،ابوسٌیس

یس َّ
اِ ٠ٟیثٔ ِّي
رحیِ ٕث َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
ٔیس ٓ ََض ِ١
ک إ ٔ ََّ ٪طأ ِ َ ٪ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َطس ْ
رعاب ٔ ًّیا َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ویِ َح َ
ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس أَ َّ ٪أَ ِ
َ
ٔ
َک ٔ ٩ِ ٣إٔب ٔ َٕٗ ١ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َََ ٓ ٢ض ِ ١تُ َْ ِّزی َػ َس َٗ َت َضا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢ا ًِ ََ ٩ِ ٣ٔ ١ِ ٤و َرا ٔ
ئ ا ِٟب ٔ َحارٔ َٓإ ٔ َّ ٪اهَّللَ ًَزَّ َو َج َّ ٩َِ ٟ ١یَت َر َ
َ ٟ
ک َط ِیئّا
َٔ ٔ ٠٤َ ًَ ٩ِ ٣
نیسحنبرحثی،ف دینب ملس،افزایع،زرہی،اطعءنبزیدیا ،ی،اوبدیعسےسرفاتیےہہکاکیداہییتصخشےنآرضحنتیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رجہت ےس قلعتم درایتف ای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رجہت وت تہب لکشم اکؾ ےہ وت اہک
اہمترےاپسافٹنوم ودںیہ؟اسصخشےناہک اہں۔ آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایمتاؿیکزوکةادارکےتوہ؟اس
ےن اہک اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای مت اج افر ویتسبں ےک ےھچیپ اج رک لمع رکف ویکہکن اہلل اہمترے یسک لمع وک اضعئ
ںیہنرفامےئاگ۔
رافی  :نیسحنبرحثی،ف دینب ملس،افزایع،زرہی،اطعءنبزیدیا ،ی،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابدہینیشنیکرجہتےسقلعتم
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
ابدہینیشنیکرجہتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 467

راوی  :اح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩ح٣ ،٥ٜح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زةً ،بساهَّلل ب ٩حارث ،ابوٛثیرً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ک
َٗ ١ا َ ٢أَ َِ ٪ت ِض ُح َز َ٣ا َ ٔ
َک َظ َربُّ َ
ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج َْ ١یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَ ُّی ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔأَٓ َِـ ُ
یب إ ٔذَا
ًَزَّ َو َج ََّ ١و َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟض ٔ ِح َزةُ صٔ ِح َز َتا ٔ ٪صٔ ِح َزةُ ا َِ ٟح ٔ ٔ
اَض َوصٔ ِح َزةُ ا َِ ٟبازٔی َٓأ َ َّ٣ا ا َِ ٟبازٔی َٓ ُیحٔ ُ
اَض َٓ ُض َو أَ ًِوَ ُُ ٤ض َ٤ا بََّ ٔ ٠ی ّة َوأَ ًِوَ ُُ ٤ض َ٤ا أَ ِج ّزا
ُزعٔ َي َویُ ٔلی ٍُ إٔذَا أ ُ َٔ ٣ز َوأَ َّ٣ا ا َِ ٟح ٔ ُ
ادمحنبدبعاہللنبمکح،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمة ،دبعاہللنباحرث،اوبریثک،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکاکی صخش
ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجہت وکیسن الضف ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت وھچڑ دف  و ہک
دخافدندقفسےکزندکیرباےہافررف امایرجہتدفمسقیکںیہاکیرجہتفہےہ واحرضےہ(اسہگجہکاہجںرپرجہتیکےہ)
دفرسیرجہتاگؤںفاےلیک وہکاےنپاگؤںںیمرےہنکیلرضفرتفتقفہسجفتقالبایاجےئوتفہالچآےئافربجوکیئمکح
دایاجےئوتاسوکامؿےلافر واحرضےہوتاسےکفاےطستہبوثابےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبمکح،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمة،دبعاہللنباحرث،اوبریثک،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجہتاکوہفمؾ
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
رجہتاکوہفمؾ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 468

راوی  :حشین ب٨٣ ٩ؼور٣ ،برش بً ٩بساهَّلل ،سٔیا ٪ب ٩حشین ،شٌلي ب٣ ٩ش ،٥٠جابز ب ٩زیس

رش بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ ُ ٩حُ َشی ِ ٕن ًَ َِ ٩ش ٌِل َي بِ ِٔ ٣ُ ٩ش٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ب ِّ ُ
یْٔ ٩لَُ َّ ٧ض َِ ٥ص َحزُوا
ض إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبَا بَ َِکٕ َوًُ ََ ٤ز لَاُ ٧وا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
َجابٔز ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ

َش ٕ َٓ َحاؤُا إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی ََ ٠ة
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪اْلِ َ ِن َؼارٔ َُ ٣ضا ٔجزُ َ
رشٔٛی َن َول َ َ
ؤْ ٪لَ َّ ٪ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة لَاَ ِ َ ٧ز َار ٔ ِ
ا َِ َ٘ ٌَ ٟبةٔ
نیسحنبوصنمر،رشبمنبدبعاہلل،ایفسؿنبنیسح،یلعینب ملس،اجربنبزدیےسرفاتیےہہکرضحتانب ابعسےنرفامایہک

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب افر رضحت رمع اہمرجنی ںیم ےھت ویکہکن (اس فتق) دمہنی ونمرہ رشمنیک اک
 کل اھت رھپ فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہ ےئگ ےھت (ہبقع اکی ہگج اک انؾ ےہ  و ہک ینم ےک زندکی
ےہ)ذموکرہدحثیںیماگؤںفاےلےسرمادلگنجفریغہںیمرےنہفاالےہ)
رافی  :نیسحنبوصنمر،رشبمنبدبعاہلل،ایفسؿنبنیسح،یلعینب ملس،اجربنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجہتیکرتبیغےسقلعتم
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
رجہتیکرتبیغےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 469

ًیسي ب ٩س٤یٍ ،زیس ب ٩واٗسٛ ،ثیر ب٣ ٩زة ،ابوٓاك٤ہ
راوی  :ہارو ٪ب٣ ٩ح٤س ب ٩بکار ب ٩بَل٣ ،٢ح٤س ،ابٰ ٩

ارو ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩بَکَّارٔ بِ ٔ ٩ب ٔ ََل َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٢ح َّٕ ٤س َوص َُو ابِ َُٔ ً ٩یسي بِ ُٔ ٩س َِ ٤ی ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ َُ ٩واٗ ٔ ٕس ًَ َِٛ ٩ث ٔیر ٔ
أَ ِخب َ َرنٔي َص ُ
بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة أَ َّ ٪أَبَا َٓاك ََٔ ٤ة َح َّسث َ ُط أََّ٧طُ َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َح ِّسثِىٔي بٔ ٌَ َ ١ٕ ٤أَ ِس َت٘ٔی َُِ ٠ًَ ٥یطٔ َوأَ ًِ َُ٠٤طُ َٗا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ

ک بٔا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َٓإَّٔ٧طُ َ ا ِٔ ٣ث َََ ٟ ١ضا
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠ی َ

اہرفؿنبدمحمنباکبرنبالبؽ،دمحم،انبٰیسیعنبعیمس،زدینبفادق،ریثکنبرمة،اوبافہمطےنرعضایایروسؽاہلل!ھجموکوکیئاک ا
اکؾ اتبد ںہکںیمسجرپاقمئرہوکسںافراسوک(اپدنبیےس)ااجنؾداتیروہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمترجہترپ
اقمئروہاسےکرباربوکیئاکؾںیہنےہ(ینعیفہبسےسزایدہکیناکؾےہ)
رافی  :اہرفؿنبدمحمنباکبرنبالبؽ،دمحم،انبٰیسیعنبعیمس،زدینبفادق،ریثکنبرمة،اوبافہمط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجہتعطقنموہےنےکہلسلسںیماالتخػےسقلعتمدحثی
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
رجہتعطقنموہےنےکہلسلسںیماالتخػےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 470

راوی ً :بسا٠٤ٟک ب ٩طٌیب بٟ ٩یث ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،وہ اپ٨ے زازا سےً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب٤ً ،زو بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ا٣یة،
شٌلي

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
اب ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
اِ ٠ٟیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًُ َ٘ ِی ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة أَ َّ ٪أَبَا ُظ أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ش ٌِل َي َٗا َٔ ٢جئِ ُ إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأبَٔي یَ ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ َٓ ُ٘ ِ ُ ٠یَا

َر ُسو َ ٢اهَّللٔ بَای ٔ ٍِ أَبٔي ًَل َي ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أُبَاش ٔ ٌُ ُط ًَل َي ا ِٟحٔ َضاز ٔ َو َٗ ِس ا ِن َ٘ َل ٌَ ِ ا ِٟض ٔ ِح َزةُ

دبعاکلملنببیعشنبثیل،فہاےنپفادلےس،فہاےنپداداےس،لیقع،انباہشب،رمعفنبدبعارلنمحنبامتئة،یلعیےسرفاتی
ےہہکںیماےنپفادلوکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمےلرکاحرضوہاسجرفزہکمرکمہمحتفوہیئافرںیمےناہک
ایروسؽاہلل!ریمےفادلےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملس رجہترپتعیبےلںیل۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایںیماس
ےستعیباتیلوہںاہجدرپویکہکنابرجہتاکہلسلسمتخوہایگےہ۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیل،فہاےنپفادلےس،فہاےنپداداےس،لیقع،انباہشب،رمعفنبدبعارلنمحنبامتئة،یلعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
رجہتعطقنموہےنےکہلسلسںیماالتخػےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 471

راوی ٣ :ح٤س ب ٩زاؤزٌ٣ ،لي ب ٩اسس ،وہیب ب ٩خاٟسً ،بساهَّلل ب ٩كاؤض ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ػٔوا ٪ب ٩ا٣یة

ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩زا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣لَّي بِ ُ ٩أَ َس ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ُب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
و ٪إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح ََّ ٨ة َ ا یَ ِس ُخَ ُ٠ضا إ ٔ َّ ا َُ ٣ضا ٔج ْز َٗا َ َ ٢ا صٔ ِح َز َة َب ٌِ َس َٓ ِتحٔ ََ َّٜ٣ة
ا ٪بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة َٗا َ ُ ٠ِ ُٗ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إُٔ َّ ٧ض َِ ٥ش ُ٘وَ ُٟ
َػٔ َِو َ
رفوا
َو َلٔ ٩ِٔ ٜج َضا ْز َوَّ ٔ ٧ی ْة َٓإٔذَا ِ
رفتُ َِٓ ٥ا ِن ٔ ُ
است ُ ِِ ٔ ٨

دمحمنبداؤد،معلینبادس ،ف،بینباخدل،دبعاہللنبساؤس،فہاےنپفادلےس،وفصاؿنبامتئةےسرفاتیےہہکںیمےنرعض
ایایروسؽاہلل!گوگہیےتہک ںیہہک تنجںیمدالخہنوہاگ رگمفہصخشہکسجےن رجہتیک۔اس رپآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےن رفامای سج فتق ےس ہکم رکمہم حتف وہا وت رجہت ںیہن ریہ نکیل اہجد ابیق ےہ افر کین تین ابیق ےہ وت سج فتق مت ےس اہجد ںیم

رشتکرکےنےکےیلاہکاجےئوتمتگوگاہجدےکفاےطسلکنڑپف۔
رافی  :دمحمنبداؤد،معلینبادس،ف،بینباخدل،دبعاہللنبساؤس،فہاےنپفادلےس،وفصاؿنبامتئة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
رجہتعطقنموہےنےکہلسلسںیماالتخػےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 472

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼور ،یحٌي ب ٩سٌیس ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور٣ ،حاہس ،كاؤض ،ابً ٩باض

ض ًَ ِ٩
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
رفوا
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ َ ا صٔ ِح َز َة َو َلٔ ٩ِٔ ٜج َضا ْز َوَّ ٔ ٧ی ْة َٓإٔذَا ِ
رفتُ َِٓ ٥ا ِن ٔ ُ
است ُ ِِ ٔ ٨
ااحسؼ نب وصنمر،ییحی نب دیعس ،ایفسؿ ،وصنمر ،اجمدہ ،ساؤس ،انب ابعس ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن
اراشدرفامایسجرفزحتفہکموہاہکابرجہتابیقںیہنریہنکیلاہجدافرتینابیقےہ۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،ییحینبدیعس،ایفسؿ،وصنمر،اجمدہ،ساؤس،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
رجہتعطقنموہےنےکہلسلسںیماالتخػےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 473

راوی ٤ً :زو بً ٩ليً ،بساٟزح ،٩٤طٌبہ ،یحٌي ب ٩ہاني ،نٌی ٥ب ٩زجاجة٤ً ،ز ب ٩خلاب

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩صإ ٔ ٧ئ ًَ ِ ٩نُ ٌَ ِی ٔ ٥بِ َٔ ٩ز َجا َج َة َٗا ََ ٢سَ ٤َ ًُ ُ ٌِ ٔ٤ز بِ َ٩
اب َش ُ٘و ُ َ ٢ا صٔ ِح َز َة َب ٌِ َس َوَٓاة ٔ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا َِ ٟد َّل ٔ
رمعف نب یلع ،دبعارلنمح ،ہبعش ،ییحی نب اہین ،میعن نب داجخة ،رمع نب اطخب ےن رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاصؽ
ےکدعبابرجہت(اکمکحابیق)ںیہنےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ہبعش،ییحینباہین،میعننبداجخة،رمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
رجہتعطقنموہےنےکہلسلسںیماالتخػےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 474

راوی ً :یسي ب٣ ٩شاور ،وٟیسً ،بساهَّلل ب ٩اٌَٟلء ب ٩زبز ،بُس بً ٩بیساهَّلل ،ابوازریص خو انيً ،بساهَّلل ب ٩واٗس سٌسی

ٔیص
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسي بِ َُ ٣ُ ٩شاؤرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ بِ َٔ ٩زبِز ٕ ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
ُس بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِزر َ
اَّ ٪
اٟش ٌِس ِّٔی َٗا ََ ٢وٓ َِس ُت إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َو ِٓ ٕس ل ُ ُّ٨َ ٠ا َی ِلُ ُ٠ب َحا َج ّة
ا َِ ٟد ِو َ ان ٔ ِّي ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٩وٗ َِس َ

و ٪أَ َّ٪
آخص ُُِ ٥ز ُخ ّو ا ًَل َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ُ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥َ ٠یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إنِّٔي َت َز َِ ٩ِ ٣َ ُ ٛخ ِ٠ف ٔي َوص ُِ ٥یَز ِ ًُ َُ ٤
َو َُ ٔ ُ ٨ِ ٛ
ا ِٟض ٔ ِح َز َة َٗ ِس ا ِن َ٘ َل ٌَ ِ َٗا َ َ ٢ا َت ِٔ َ٘ ٨ل ٍُ ا ِٟض ٔ ِح َز ُة َ٣ا ُٗوت ٔ َ ١ا ِلَّٔ ُٜا ُر
یسیع نب اسم فر ،ف دی ،دبعاہلل نب االعلء نب زرب ،رسب نب دیبع اہلل ،اوبادرسی وخالین ،دبعاہلل نب فادق دعسی ےس رفاتی ےہ ہک مہ
گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس احرض وہے افر امہرے ںیم ےس رہ اکی ھچک بلطم راتھک اھت ںیم بس ےس آرخ
ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک بلطم وپرے رفام دےیئ رھپ
بسےسآرخںیماحرضوہا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہمتراایبلطمےہ؟ںیمےنرعضایایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس! رجہت بک متخ وہیگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ یھبک متخ ہن وہیگ سج فتق کت ہک افکر ف رشمنیک ےس
گنجاجریرےہیگ۔
رافی  :یسیعنباسمفر،ف دی،دبعاہللنباالعلءنبزرب،رسبنبدیبعاہلل،اوبادرسیوخالین،دبعاہللنبفادقدعسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
رجہتعطقنموہےنےکہلسلسںیماالتخػےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 475

راوی :

ُس بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ بِ َٔ ٩زبِز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي بُ ِ ُ
ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َّ
اٟـ ِ٤ز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ َّٔ ٩
اٟش ٌِس ِّٔی َٗا ََ ٢وٓ َِسَ٧ا ًَل َي َر ُسو ٔ٢
ٔیص ا َِ ٟد ِو َ ان ٔ ِّي ًَ َِ ٩ح َّش َ
ًُب َ ِی ٔس اهَّللٔ ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِزر َ

ک َٓ ُ٘ َِ ُ ٠یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ
آخص ُُِ ٥ز ُخ ّو ا َٓ َ٘ا ََ ٢حا َج ُت َ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠س َخ َ ١أَ ِػ َحابٔي َٓ َ٘ َضي َحا َج َت ُض َِ ٥و َُ ٔ ُ ٨ِ ٛ
ًََ٣ي َت ِٔ َ٘ ٨ل ٍُ ا ِٟض ٔ ِح َزةُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َت ِٔ َ٘ ٨ل ٍُ ا ِٟض ٔ ِح َزةُ َ٣ا ُٗوت ٔ َ ١ا ِلَّٔ ُٜا ُر
اسدنسےسیھباسہقبدحثییکامدننوقنمؽےہ۔
رافی :

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

رہاکیمکحرپتعیبرکانہاےہفہمکحدنسپوہںایاندنسپ
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
رہاکیمکحرپتعیبرکانہاےہفہمکحدنسپوہںایاندنسپ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 476

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیزِ٣ ،یرة ،ابووائ ١طٌيي ،جزیز

أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِِٔ٣ُ ٩ی َر َة ًَ ِ ٩أَبٔي َوائ َٕٔ ١و َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّي َٗا اَ َٗا ََ ٢جز ٔ ْیز أَ َت ِی ُ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
ک ًَل َي َّ
ک َیا
اٟلا ًَ ٔة ٓ ٔ َامی أَ ِحب َ ِب ُ َوٓ ٔ َامی َ ٔ
َکصِ ُ َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َو َت ِش َت ٔلی ٍُ ذََ ٔ ٟ
َٓ ُ٘ ُِ َٟ ُ ٠ط أُبَاش ٔ ٌُ َ
اس َت َل ٌِ ُ ٓ ََبا َش ٌَىٔي َواِ ٨ُّ ٟؼحٔ ٟٔکُِ ٣ُ ِّ١ش٥ٕ ٔ ٠
َجزٔیزُ أَ َو تُ ٔل ُ
ی ٙذََ ٔ ٟ
ک َٗا ََ ٔ ٓ ١ِ ُٗ ٢امی ِ

دمحم نب دقامة ،رجری ،ریغمة ،اوبفالئ یبعش ،رجری ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم
احرضوہاافررعضایںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسےننسافررہاکیمکحیکرفامںیرداریرکےنرپتعیبرک اوہںفہمکحھجم
وکدنسپوہںایاندنسپوہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےرجریمتاسیکساتقرےتھکوہمتاسرطہقیےسوہکہکھجمےس
اہجںکتوہےکساگںیمرفامںیرداریرکفںاگرھپمتتعیبرکفاسابترپہکںیمرہاکیاملسمؿاکریخوخاہروہںاگ
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،ریغمة،اوبفالئیبعش،رجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکاکرففرشمکےسدحیلعہوہےنرپتعیبےسقلعتم
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
یسکاکرففرشمکےسدحیلعہوہےنرپتعیبےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 477

راوی  :برش ب ٩خاٟس٨ُ ،سر ،طٌبہ ،س٠امی ،٪ابووائ ،١جزیز

رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي َوائ َٕٔ ٩ِ ًَ ١جزٔیز ٕ َٗا َ ٢بَا َش ٌِ ُ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا بٔ ِ ُ

رش ٔ
َفا ٔ ٚا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي إ ٔ َٗأ ٦اٟؼَّ ََلة ٔ َوإٔی َتا ٔ
ئ اٟزَّلَاة ٔ َواِ ٨ُّ ٟؼحٔ ٟٔکُِ ٣ُ ِّ١شَ ٥ٕ ٔ ٠و ًَل َي ٔ َ
رشب نباخدل،ردنر،ہبعش ،امیلسؿ،اوبفالئ،رجریےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےس تعیبیکامنز
ڑپےنھرپافرزوکةادارکےنرپافررہاکیاملسمؿیکریخوخایہرپافررشمکےسدحیلعہوہےنرپہاےہفہرشمکریمارہتشدارافر
دفتسیہوہ۔
رافی  :رشبنباخدل،ردنر،ہبعش،امیلسؿ،اوبفالئ،رجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
یسکاکرففرشمکےسدحیلعہوہےنرپتعیبےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 478

راوی :

ؾ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َوائ ٕٔ١
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َّ
َّ
َک ِ َ ٧ح َو ُظ
ًَ ِ ٩أَبٔي َ ُ ٧د ِی ََ ٠ة ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ َٗا َ ٢أَ َت ِی ُ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
رتہمجاسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
یسکاکرففرشمکےسدحیلعہوہےنرپتعیبےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 479

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ابووائ ،١ابو٧دی٠ة جبلي ،جزیز

أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔي َ ُ ٧د ِی ََ ٠ة ا َِ ٟب َحل ٔ ِّي َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢جز ٔ ْیز أَ َت ِی ُ أ ٨َّ ٟي َّي
ک َو ِ
ک
اطتَر ِٔن ًَل َ َّي َٓأَ َ ِ ٧أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا َ ٢أُبَاش ٔ ٌُ َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو یُ َبای ٔ ٍُ َٓ ُ٘ ِ ُ ٠یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ ابِ ُش ِم یَ َس َ َحًَّي أُبَاش ٔ ٌَ َ

رشٔٛی َن
ی ٥اٟؼَّ ََل َة َوتُ ِْت َٔي اٟزَّلَا َة َوتُ َٔ ٨
اػحَ ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َو ُتَٔار َٔ ٚا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ًَل َي أَ َِ ٪ت ٌِبُ َس اهَّللَ َو ُت٘ ٔ َ

دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،اوبفالئ،اوببجتئلةیلبج،رجریےسرفاتیےہہکںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم

احرضوہاافرآپیلصاہللہیلعفآ ہلفملستعیبےلرےہےھت۔ںیمےنرعضایایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملساانپاہھتڑباھںیئںیمیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےستعیبرکفںافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسایھچرطحےس
فافق ںیہ وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس رشط رفامںیئ  و آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہاںیہ۔آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای
ںیم مت ےس اؿ رشاطئ رپتعیبرک ا وہںہک مت دخافدن دقفسیک ابعدت رکف ےگ امنز ادارکف ےگ زوکةدف ےگ املسمونں ےکریخ وخاہ
روہےگافررشمنیکےسدحیلعہروہےگ۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،اوبفالئ،اوببجتئلةیلبج،رجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
یسکاکرففرشمکےسدحیلعہوہےنرپتعیبےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 480

راوی  :شٌ٘وب ب ٩ابزاہی٨ُ ،٥سر٤ٌ٣ ،ز ،اب ٩طہاب ،ابوازریص خو انيً ،بازة ب ٩ػا٣

ٔیص ا َِ ٟد ِو َ ان ٔ ِّي َٗا َ٢
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
اب ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِزر َ
رش ُٛوا
َسَ ًُ ُ ٌِ ٔ٤با َز َة بِ َ ٩اٟؼَّ ا َٔٗ ٔ ٣ا َ ٢بَا َش ٌِ ُ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َرص ِٕم َٓ َ٘ا َ ٢أُبَاش ٔ ًٌَُ ٥ِ ُٜل َي أَ ِ َ ٪ا ُت ِ ٔ
ُسُٗوا َو َ ا َتزُِ ٧وا َو َ ا َت ِ٘ ُتُ٠وا أَ ِو َ ا َز َُ ٥ِ ٛو َ ا َتأِتُوا بٔبُ ِض َتا َٕ ٪ت ِٔتَرُوُ َ ٧ط بَی ِ َن أَیِسٔیَ ٥ِ ُٜوأَ ِر ُجَ ٥ِ ُٜٔ٠و َ ا َت ٌِ ُؼونٔي فٔي
بٔاهَّللٔ َط ِیئّا َو َ ا َت ِ ٔ
َ
ٌَِ ٣زُ ٕ
ک َط ِیئّا َٓ ٌُوٗ ٔ َب ٓ ٔیطٔ َٓ ُض َو كَ ُضو ُر ُظ َو ََ ٩ِ ٣ست َ َر ُظ اهَّللُ ٓ ََذا َ إلٔ َي
اب ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
وٖ ٓ َََ ٩ِ ٤وفَّي َٔٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أ ِجزُ ُظ ًَل َي اهَّللٔ َو َ ٩ِ ٣أَ َػ َ
َّ
َرف َٟطُ
اهَّللٔ إ ٔ َِ ٪طا َئ ًَذبَطُ َوإ ٔ َِ ٪طا َئ ُ َ َ
وقعیبنباربامیہ،ردنر،رمعم،انباہشب،اوبادرسیوخالین،ابعدةنباصتمےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےسیئکرضحاتیکوم ودیگںیمتعیبیک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیممتےستعیبرک اوہںاسابترپ
ہک دخافدن دقفس ےک اسھت یسک وک رشکی ںیہن رقار دف ےگ وچری ںیہن رکف ےگ زان ںیہنرکف ےگ اینپ افالد وک ںیہن امرف ےگ۔ اتہبؿ
ںیہن اقمئ رکف ےگ۔ اہھت افر اپؤں ےکدرایمؿ ےس ریمی انرفامین ںیہن رکف ےگ (ینعی رشؾ اگہ یک افحتظ رکف ےگ) افر رشتعی ےک
اکؾ ںیم انرفامین ںیہن رکف ےگ رھپ اہمترے ںیم ےس بج وکیئ صخش اینپ تعیب وک لمکم رکے وت اس اک وثاب اہلل اعتیل رپ ےہ افر  و
صخشاؿںیمےسوکیئرحتکرکےلوتداینںیمیھباسوکازالماجےئیگوتفہصخشاپکوہایگافر ودخافدندقفساسےکرجؾوک

اپھچےئوتفہاہللاعتیلیکرمیضرپےہہاےہفہاسوکذعابدےہاےہاعمػرفامدے۔

رافی  :وقعیبنباربامیہ،ردنر،رمعم،انباہشب،اوبادرسیوخالین،ابعدةنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخانیتوکتعیبرکان
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
وخانیتوکتعیبرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 481

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ایوب٣ ،ح٤س ،اً ٦لیہ

وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّی َة َٗا َ٤َّ َٟ ِ ٟا أَ َر ِز ُت أَ ِ ٪أُبَای ٔ ٍَ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
ک َٗا َ٢
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ُ ٠ِ ُٗ ٥َ ٠یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ ٔ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة أَ ِس ٌَ َس ِتىٔي فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َٓأَذِ َص ُب َٓأ ُ ِس ٌٔ ُس َصا ث ُ َّ ٥أَ ٔجیئ َُک َٓأُبَاش ٔ ٌُ َ
اذِ َص ٔيي َٓأ َ ِس ٌٔس َٔیضا َٗا َََ ٓ ِ ٟذ َص ِب ُ ٓ ََشا ًَ ِستُ َضا ث ُ َّٔ ٥جئِ ُ ٓ ََبا َش ٌِ ُ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،اویب ،دمحم ،اؾ ہیطع ےس رفاتی ےہہک ںیم سجفتق روسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملس ےس تعیب رکےن
یگل وتںیمےنرعضایایروسؽاہلل!دفراجتیلہںیموتاکیاخوتؿےنریمیدمدیکیھتونہحںیموتاساکدبہل(افرقح)ا ارےنےک
فاےطس ھجم وک یھب اس ےک ونہح ںیم رشتک رکان ےہ ںیم اج ریہ وہں رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تعیب رکیت وہں (ویکہکن
تعیب ےک دعب رھپ انگ ہ رکان افر زایدہ ربا ےہ)آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای اج افر رشکی وہ۔ رضحت اؾ ہیطع ےن رعض ای
ںیم(اسونہحںیمرشتکےکےیل)یئگافرونہحںیمرشتکرکےکفاسپآیئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےستعیبیک۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اویب،دمحم،اؾہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
وخانیتوکتعیبرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 482

راوی  :حش ٩ب ٩اح٤س ،ابوربیٍ ،ح٤از ،ایوب٣ ،ح٤س ،اً ٦لیہ

َ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّی َة َٗا َ ِ ٟأَ َخ َذ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ِح ََ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َح َّ٤ا ْز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ

وح
ًَ َِ ٠ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟب َ ِی ٌَ َة ًَل َي أَ ِ َ ٪ا َ ُ٨َ٧
نسحنبادمح،اوبرعیب، ،ند،اویب،دمحم،اؾہیطعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہےستعیبیلیھتاس
رپہکمہونہح(ںیمرشتک)ںیہنرک ںےگ۔
رافی  :نسحنبادمح،اوبرعیب، ،ند،اویب،دمحم،اؾہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
وخانیتوکتعیبرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 483

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا٣ ،٪ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،ا٣ی٤ة ب ٨رٗی٘ة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ ِ ٩أ ُ َِ ٣ی ََ ٤ة ب ٔ ُِ ٔ ٨ر َٗ ِی َ٘ َة
ک ًَل َي أَ ِ  ٪اَ
أََ َّ ٧ضا َٗا َ ِ ٟأَ َت ِی ُ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ن ِٔش َوة ٕ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َُ ٧باش ٔ ٌُ ُط َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َُ ٧باش ٔ ٌُ َ
یک فٔي ٌَِ ٣زُ ٕ
وٖ َٗا ََ ٔ ٓ ٢امی
نُ ِ ٔ
رش َ بٔاهَّللٔ َط ِیئّا َو َ ا َن ِ ٔ
ُس ََ ٚو َ ا َ٧زِن ٔ َي َو َ ا َ٧أتِ َٔي بٔبُ ِض َتا َٕ ٪ن ِٔتَرٔیطٔ بَی ِ َن أَیِسٔی َ٨ا َوأَ ِر ُج٨َ ٔ ٠ا َو َ ا َن ٌِ ٔؼ َ
ک یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
اس َت َل ٌِت ُ َّن َوأَكَ ِ٘ت ُ َّن َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ِ ٟا اهَّللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ِر َح ُ ٥ب ٔ َ٨ا َصَُ ٧ ٥َّ ُ٠باش ٔ ٌِ َ
ِ

ِ َٗ ١ولٔي ٔ ا َِ ٣زأَة ٕ َواح َٔسة ٕ
َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔي َ ا أ ُ َػآ ٔ ُح اَ ٨ِّ ٟشا َئ إٔ٤َ َّ ٧ا َٗ ِولٔي ٔ٤ٟٔائ َ ٔة ا َِ ٣زأَة ٕ َِ َ٘ ٛولٔي ٔ ا َِ ٣زأَة ٕ َواح َٔسة ٕأَ ِو ِٔ ٣ث ُ

دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،دمحم نب دکنمر ،امبئمة تنب رقی ئقة ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختمںیماحرضوہیئااصنریوخانیتےکاسھتافرمہےنرعضایایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!مہآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےس تعیب رکےت ںیہ اس ابت رپ ہک دخافدن دقفس ےک اسھت یسک وک رشکی ںیہن رک ں ےگ افر وچری ںیہن رک ں ےگ افر زان
ںیہن رک ں ےگ افر اتہبؿ ںیہن ااھٹںیئ ےگ دفونں اہھت افر اپؤں ںیم ےس افر انرفامین ںیہن رک ں ےگ رشتعی ےک اکؾ یک۔ آپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی یھب وہک ہک مہ ےس اہجں کت نکمم وہاگ ۔ رضحت اہمیم ےن رعض ای مہ ےن اہک ہک دخا افر اس ےک
روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساکمہرپتہبرمحےہہکامہریساتقےکاطمقبمہےستعیبرکانہا ےتںیہمہےنرعضایایروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آںیئ افر مہ ےس اہھت المںیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم
وخانیت ےساہھتںیہنالم ا ریمااکیاخوتؿےسہہکانیل(ینعی اکیاخوتؿیکرعمتفوکیئ اغیپؾدےدانی)اک اےہ ہک ےسیجدعتمدوخا
نیتےسانہک۔(اسفہجےسںیمدنچوصخمصوخانیتےسوگتفگرکانریغرضفریاتھجمسوہںافریسکاکییہاخوتؿےسہہکدےنیوک

اکیفاتھجمسوہں)۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،دمحمنبدکنمر،امبئمةتنبرقی ئقة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکںیموکیئامیبریوہوتاسوکتعیبسکرطہقیےسرکے؟
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
یسکںیموکیئامیبریوہوتاسوکتعیبسکرطہقیےسرکے؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 484

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،ہظی ،٥شٌلي بً ٩لاء

اْ ٤ِ ًَ ٪زو ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٢
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْ ٩ِ ًَ ٥ش ٌِل َي بِ َٔ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩ر ُج ُٕ ٩ِ ٣ٔ ١ش َ٘ا ُٔ َّ ٢
اٟرشی ٔس َُ ٟط ل َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔ َیا ُز بِ ُ ٩أَ ُّی َ
فٔي َو ِٓ ٔس َو ِٓ ٔس َث٘ ٔ ٕ
ک
وَٓ ٦أ َ ِر َس َ ١إَِٔ ٟیطٔ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠ار ٔج ٍِ َٓ َ٘ ِس بَا َش ٌِ ُت َ
یٕ َر ُج ِْ ٣َ ١ح ُذ ْ
زایدنباویب،میشہ،یلعینباطعء،اکیصخشےسرفاتیےہہک ورشدییکافالدںیمےساھتافراساکانؾرمعاھتاسےناےنپفادل
ےس ہک ہلیبق فیقث ےک گووگں ںیم ےس اکی صخش وکڑیھ اھتآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اس ےس ولہکاای ہک اج مت اج ںیم ےن مت
ےس تعیب رکیل (ینعی مت وک اےنپ اہھت رپ تعیب رک ایل) افر اؿ ےس اہھت ہن المای ویکہکن وکڑیھ ےس اہھت المےن ںیم رکاتہ ولعمؾ وہیت
ےہ۔
رافی  :زایدنباویب،میشہ،یلعینباطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انغلڑلےکوکسکرطہقیےستعیبرکے؟
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
انغلڑلےکوکسکرطہقیےستعیبرکے؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 485

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ح٤س ب ٩سَل٤ً ،٦ز ب ٩یو٧صًَ ،ک٣ة ب٤ً ٩ار ،ہز٣اض ب ٩زیاز

ض بِ ٔ ٩زٔ َیاز ٕ َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩س ََّلَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِٔ ِ ً ٩
َٔک ََ ٣ة بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ا ٕر ًَ ِ ٩ا ِٟض ٔ ِز َ٣ا ٔ

ََ ٣س ِز ُت َیسٔی إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا ُ ََُل ْٟٔ ٦یُ َباش ٔ ٌَىٔي َٓ ٥َِ ٠یُ َباش ٔ ٌِىٔي
دبعارلنمحنبدمحمنبالسؾ،رمعنبویسن،رکعمةنبامعر،رہامسنبزایدےسرفاتیےہہکںیمےناانپاہھتڑباھایروسؽرکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسیکاجبنتعیبرکےنوکافرںیماکیانابغلڑلاکاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےساہھتںیہنالمای۔
رافی  :دبعارلنمحنبدمحمنبالسؾ،رمعنبویسن،رکعمةنبامعر،رہامسنبزاید
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغومںوکتعیبرکان
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
الغومںوکتعیبرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 486

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،ابوزبیر ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢جا َئ ًَ ِب ْس ٓ ََبا َی ٍَ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ

َو َ ا َش ِظ ٌُزُ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط ًَ ِب ْس َٓ َحا َئ َس ِّی ُس ُظ یُزٔی ُس ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌِٔ٨یطٔ َٓا ِطت َ َرا ُظ
بٔ ٌَ ِب َسیِ ٔ ٩أَ ِس َو َزیِ ٔ ٩ث ُ َّ ٥َِ ٟ ٥یُ َبای ٔ ٍِ أَ َح ّسا َحًَّي َش ِشأ َ َُ ٟط أَ ًَ ِب ْس ص َُو

ہبیتق،ثیل،اوبزریب،اجربےسرفاتیےہہکاکیالغؾاحرضوہاافراسےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرجہترپتعیب
یکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکملعہناھتہکہیالغؾےہرھپ اساکامکلاسوکےنیلآای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسوک
ریمےاہھترففتخرکدفآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفاکےلالغؾدےرکاسوکرخدیایل۔اسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسیسکوکتعیبہنرکےتسجفتقکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوخددرایتفہنرفامےتیلہکفہالغؾوتںیہنےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تعیبخسفرکےنےسقلعتم
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
تعیبخسفرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 487

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اٟک٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،جابز بً ٩بساهَّلل

َ َ
َ
رعاب ٔ ًّیا بَا َی ٍَ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ أ َّ ٪أ ِ َ
َ
َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي ِاِل ٔ ِس ََلَٓ ٔ ٦أ َ َػ َ َ
رعاب ٔ ُّي إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا
رعاب ٔ َّي َو ًِ ْک بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٓ َحا َئ اْلِ ِ َ
اب اْلِ ِ َ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَٗ ٔ ِ٠ىٔي بَ ِی ًٌَٔي َٓأبََي ث ُ ََّ ٥جائ َ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أَٗ ٔ ِ٠ىٔي بَ ِی ًٌَٔي َٓأبََي ٓ َ َ َ
رعاب ٔ ُّي َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ََخ َد اْلِ ِ َ

ٔیب َضا
إٔ٤َ َّ ٧ا ا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة لَا ِلٜٔیر ٔ َت ِ٨ف ٔي َخ َب َث َضا َو َت َِ ٨ؼ ٍُ ك َ

ہبیتق ،امکل ،دمحم نب دکنمر ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہہک اکی داہییت ابدنشہ ےن روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس تعیب
یک االسؾ رپ رھپ اس وک دمہنی ونمرہ ںیم اخبر آایگ فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ای ای روسؽ اہلل!
ریمی تعیب خسف رفام د ں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااکنر ای۔ فہ دفابرہ احرض وہا افر اس ےن رعض ای ریمی تعیب خسف رفام
د ں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااکنرایآرخاکرفہلکنرکالچایگاسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدمہنیونمرہاکی
یٹھب یکرطح ےہ وہک(ااسنؿےک) لی  لیچوکاکنؽداتی ےہافراصػ افػ(ینعی ومیت یکرطح)راتھکےہ۔(اس اکبلطمہی
ےہ ہک سج رطہقی ےس یٹھب ںیم وسان رگؾ رکےن ےس وسےن اک  لی  لیچ اصػ وہ اج ا ےہ افر وسان ایس رطح وفحمظ راتہ ےہ اس
رطہقیےسدمہنیونمرہرخابآدیموکرےنہںیہنداتیافراےھچااسنؿوکفاہںےسےنلکنںیہنداتی)۔
رافی  :ہبیتق،امکل،دمحمنبدکنمر،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجہتےکدعبرھپدفابرہاےنپداہیتںیمآرکرانہ
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
رجہتےکدعبرھپدفابرہاےنپداہیتںیمآرکرانہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 488

راوی ٗ :تیبہ ،حات ٥ب ٩اس٤اًی ،١یزیس ب ٩ابوًبیس ،س٤٠ہ ب ٩اٛوَ

یس بِ ٔ ٩أَبٔي ًُب َ ِی ٕس ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اْلِ َ َِ ٛو َٔ أَُ َّ ٧ط َز َخ ًََ ١ل َي ا َِ ٟححَّا ٔد َٓ َ٘ا َ ٢یَا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ٩ِ ًَ ١یَز ٔ َ
ََک لَّ ٤َ ٔ ٠ة َ٨َ ٌِ ٣اصَا َوبَ َس ِو َت َٗا َ َ ٢ا َو َلَ َّ٩ٜٔر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَذ ٔ َ ٪لٔي فٔي
ابِ َ ٩اْلِ َ َِ ٛو َٔ ِار َت َس ِز َت ًَل َي ًَ٘ٔب َ ِی َ
ک َوذ َ َ

ا ِٟبُ ُس ِّو
ہبیتق،احمتنباامسلیع،زیدینباوبدیبع ،ہملسنباوکعےسرفاتیےہہکفہاجحجیکدختمںیمےئگوتاجحجےناہکہکاوکعاکڑلاکوت
رمدت وہایگ بج مت ےن دمہنی ونمرہ یک راہشئ وھچڑ دی افر ھچک اہک ہک سج اک بلطم ہی اھت ہک مت وت لگنج ںیم ر ےت وہ۔ ہملس ےن اہک
ںیہن۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکااجزتاطعرفامیئلگنجںیمراہشئا رایررکےنیک۔
رافی  :ہبیتق،احمتنباامسلیع،زیدینباوبدیبع،ہملسنباوکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اینپوقتےکاطمقبتعیبرکےنےسقلعتم
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
اینپوقتےک اطمقبتعیبرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 489

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیاً ،٪بساهَّلل ب ٩زی٨ارً ،لي ب ٩ححز ،اس٤اًیً ،١بساهَّلل ب ٩زی٨ار ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ح و أَ ِخب َ َرنٔي ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َِ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر
اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َُ ٧بای ٔ ٍُ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي َّ
اٟلا ًَ ٔة ث ُ ََّ ٥ش ُ٘و َُ ٔ ٓ ٢امی ا ِس َت َل ٌِ َ َو َٗا ًََ ٢ل ٔ ٌّي ٓ ٔ َامی

اس َت َل ٌِت ُِ٥
ِ

ہبیتق،ایفسؿ،دبعاہللنب دانیر،یلع نبرجح،اامسلیع،دبعاہلل نبدانیر،انبرمعےسرفاتی ےہہکمہگوگروسؽرکمی یلصاہللہیلع
فآہلفملسےسےننسافررفامںیرداریرکےنرپتعیبرکےتےھتآپیلصاہللہیلعفآہل فملسرفامےتہکسجہگجکتمتوکوقتےہ
(فاہںکتلمعیکوکششرکف)ہیاراشدآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنتقفشفتبحمیکفہجےسرفامای۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،دبعاہللنبدانیر،یلعنبرجح،اامسلیع،دبعاہللنبدانیر،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
اینپوقتےکاطمقبتعیبرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 490

٣وسي بً٘ ٩بہً ،بساهَّلل ب ٩زی٨ار ،اب٤ً ٩ز
راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤س ،ححاد ،اب ٩جزیخٰ ،

وسي بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣
اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ح ٔی َن َُ ٧بای ٔ ٍُ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي َّ
اس َت َل ٌِت ُِ٥
اٟلا ًَ ٔة َش ُ٘و ُ٨َ َٟ ٢ا ٓ ٔ َامی ِ
نسح نبدمحم،اجحج،انبرججی،ومٰیس نبہبقع،دبعاہلل نبدانیر،انبرمع ےسرفاتی ےہہک مہگوگروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل
فملسےسےننسافررفامںیرداریرکےنرپتعیبرکےتےھتہکاہجںکتمتوکوقتےہمتگوگفاہںکتوکششرکف۔
رافی  :نسحنبدمحم،اجحج،انبرججی،ومٰیسنبہبقع،دبعاہللنبدانیر،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
اینپوقتےکاطمقبتعیبرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 491

راوی  :شٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ہظی ،٥سیار ،طٌيي ،جزیز بً ٩بساهَّلل

َّار ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ َِ ٩جزٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا َ ٢بَا َش ٌِ ُ أ ٨َّ ٟي َّي
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسی ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
اٟش َِ ٍٔ ٤و َّ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي َّ
اس َت َل ٌِ َ َواِ ٨ُّ ٟؼحٔ ٟٔکُِ ٣ُ ِّ١ش٥ٕ ٔ ٠
اٟلا ًَ ٔة َٓ٨َ ََّ٘ ٠ىٔي ٓ ٔ َامی ِ
وقعیب نب اربامیہ ،میشہ ،ایسر ،یبعش ،رجری نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک مہ گووگں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رہ
مکحےننسافرمکحامےننرپتعیبیکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہوکالھکسدایاسدقرہکاہجںکتھجمںیموقتےہںیمرہاکی
املسمؿاکریخوخاہروہںاگ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،میشہ،ایسر،یبعش،رجرینبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
اینپوقتےکاطمقبتعیبرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 492

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا٣ ،٪ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،ا٣ی٤ة ب ٨رٗی٘ة

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ ِ ٩أ ُ َِ ٣ی ََ ٤ة ب ٔ ُِ ٔ ٨ر َٗ ِی َ٘ َة َٗا َ ِ ٟبَا َش ٌِ َ٨ا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
اس َت َل ٌِت ُ َّن َوأَكَ ِ٘ت ُ َّن
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ن ِٔش َوة ٕ َٓ َ٘ا َ٨َ َٟ ٢ا ٓ ٔ َامی ِ

ہبیتق،ایفسؿ،دمحمنبدکنمر،امبئمةتنبرقی ئقةےسرفاتیےہہکمہےندنچوخانیتےکاسھتآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
تعیبیکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہےسرفامایمتےساہجںکتوہاتکسےہافرمتںیماہجںکتوقتےہ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،دمحمنبدکنمر،امبئمةتنبرقی ئقة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وصخشیسکاامؾیکتعیبرکےافراانپاہھتاسےکاہھتںیمدےدےوتاسرپایفابجےہ؟
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
 وصخشیسکاامؾیکتعیبرکےافراانپاہھتاسےکاہھتںیمدےدےوتاسرپایفابجےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 493

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابوٌ٣اویة ،ا اً٤ع ،زیس ب ٩وہبً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بس رب ٌٛبہ

اُٟس ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩وصِبٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ َر ِّب ا ِلَ ٌِ َٜبةٔ َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا صَ َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
وَٗ ٪ا ََ َٓ ٢شُ ٌِ ٔ٤ت ُط َش ُ٘و ُ ٢بَ ِی َ٨ا ِ َ ٧ح ٍَُ ٣َ ٩
اض ًََِ ٠یطٔ ُِ ٣ح َتَ ٌُ ٔ٤
اَ ِ ٧ت َض ِی ُ إلٔ َي ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َوص َُو َجاْ ٔ ٟص فٔي ه ٔ ِّ١ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َواُ ٨َّ ٟ

َ ١و ٔ٨َّ ٣ا َ ٩ِ ٣ص َُو فٔي
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َس َرفٕ إٔذِ َ٧زَ ِ٨َ ٟا َ٨ِ ٣ز ّٔ ا َٓ٨َّ ٔ٤ا ََ ٩ِ ٣ش ِ ٔ
رض ُب خ َٔبائ َ ُط َو ٔ٨َّ ٣ا َ ٩ِ ٣یَ َِ ٨ت ٔـ ُ
رشتٔطٔ إٔذِ َ٧ا َزی ُ٨َ ٣ازٔی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟؼَّ ََلةُ َجا ْٔ ٌَ ٣ة َٓا ِج َت َ٨َ ٌِ ٤ا َٓ َ٘ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َج ِ َ
َشا
َٓ َد َلب َ َ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط  ٥َِ ٟیَٔ َ ٧ ٩ِ ُٜي ٌّي َٗ ِبلٔي إ ٔ َّ ا ل َ َ
اَ ٪حًّ٘ا ًََِ ٠یطٔ أَ َِ ٪ی ُس َّ ٢أ ُ ََّ ٣ت ُط ًَل َي َ٣ا َش ٌُِ ٤َُ ٠ط َخی ِ ّرا َُ ٟض َِ ٥ویُ ِٔ ٨ذ َرص ُِ٣َ ٥ا َش ٌُِ ٤َُ ٠ط َ ًّ
ُ
َکوَ َ ٧ضا َتحٔی ُئ ٓٔت َ ْن َٓ ُی َس ِّٗ ُٙ
َُ ٟض َِ ٥وإ ٔ َّ ٪أ ُ ََّ ٣تَ ٥ِ ُٜص ٔذظ ٔ ُج ٌٔ ًََ ِ ٠آ ٔ َیت َُضا فٔي أَ َّوَ ٔ ٟضا َوإ ٔ ََّ ٔ ٪
آخ َصا َس ُی ٔؼیبُ ُض ِ ٥بَ ََلئْ َوأ ُْ ٣ور یُ ُِ ٔ ٨
ٕ
ٕ ث ُ ََّ ٥تحٔی ُئ ٓ ََی ُ٘و َُ ٢ص ٔذظ ٔ ُِ ٣ضًَٜٔٔ٠ي ث ُ ََّ ٥ت ِٔ َٜ ٨ظ ُ
َب ٌِ ُـ َضا َ ٔ ٟب ٌِ ٕف َٓ َتحٔی ُئ ا ِٔٔ ٟت ِ َُ ٨ة ٓ ََی ُ٘و ُ ٢ا َِ ٩ُ ٣ٔ ِْ ٤ُ ٟص ٔذظ ٔ ُِ ٣ضًَٜٔ ٔ ٠ي ث ُ ََّ ٥ت ِٔ َٜ ٨ظ ُ
خ َو َِ ٟیأ ِ ٔ
ض
ٓ ََ ٩ِ ٤أَ َح َّب ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ ِ ٪یُزَ ِحزَ َح ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟارٔ َویُ ِس َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓ ِ٠ت ُِسر ُِٔ ٛط َِ ٣و َت ُت ُط َوص َُو ُ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣بٔاهَّللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ت إلٔ َي ا٨َّ ٟا ٔ
َ
اس َت َلا ََ َٓإ ٔ َِ ٪جا َئ أَ َح ْس یُ َ٨ازًُٔطُ
َ٣ا یُ ٔح ُّب أَ ِ ٪یُ ِْتَي إَِٔ ٟیطٔ َو َ ٩ِ ٣بَا َی ٍَ إ ٔ َ٣ا ّ٣ا َٓأ ًِ َلا ُظ َػ ِٔ َ٘ َة َی ٔسظ ٔ َوثَ ََ ٤ز َة َِٗ٠بٔطٔ َٓ ُِ ٠ی ٔل ٌِ ُط َ٣ا ِ
َّ
َّ
ََک ا َِ ٟحس َ
ٔیث
ٓ ِٔ
َاَضبُوا َر َٗ َب َة ِاْل َ ٔ
خ ٓ ََسِ َ ٧و ُت ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ ُ٘ َِ ُ ٠سَ َ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ش ُ٘و َُ ٢ص َذا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥وذ َ َ

انہد نب رسی ،اوباعمفبئة ،االشمع ،زدی نب فبہ ،دبعارلنمح نب دبع رب ہبعک ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت دبعاہلل نب رمع ےک
اپساچنہپوتںیمےنداھکیہکفہاخہنہبعکےکاسےئںیمرشتفی رفامںیہافراؿےکاپسگوگعمجوہےئگںیہ۔ںیمےناؿےسہک  فہ
ےتہکےھتہکاکیرمہبتمہگوگروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمہاہرفسںیم ےھتوتمہگوگاکیزنمؽرپارتےامہرے

ںیم ےس وکیئ وت اانپ ہمیخ ڑھکا رک ا افر وکیئ ریت الچ ا اھت وکیئ اجونرفں وک اھگس الھک راہ اھت ہک اس دفراؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنانمدیرکےنےکفاےطسآفازدیہکامنزےکےیلعمجوہاجؤانچہچنمہبسےکبسعمجوہےئگآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ڑھکےوہےئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہوکہبطخہک ایافررفامایھجم ےسلبق ویبنزگرےںیہاؿرپالزؾاھتہکسجاکؾ
ںیم ربایئ دےھکی اس ےسڈراےئ افر اہمتری ہی اتم اس یک الھبیئ رشتعی ںیم ےہ افر اس ےک آرخ ںیم الب ےہ افر مسق مسق یک ابںیت
ںیہ وہکربیںیہاکیداسد وہاگرھپفہےنلٹںیہن اپےئاگہکدفرسااھٹڑھکاوہاگ۔سجفتقاکیداسدوہاگوتومنمےہکاگہکںیم
اب الہک وہ ا وہں رھپ فہ متخ وہ اجےئ اگ اس فہج ےس مت ںیم ےس  و ہاےہ دفزخ ےس انچب افر تنج ںیم اجان فہ ریمے اہلل رپ افر
ایقتمرپنیقیرکےکافرگووگںےساسرطہقیےسشیپآےئسجرطحےسفہہااتہےہہکھجمےسگوگشیپآےئافر وصخش
تعیب رکے یسک اامؾ ےس افر اانپ اہھت اس ےک اہھت ںیم دے افر دؽ ےس اس ےک اسھت ارقار رکے وت رھپ اس یک اساتع افر
رفامںیرداری رکے ہک اہجں کت وہ ےکس اب ارگ وکیئ صخش اھٹ ڑھکا وہ  و اس اامؾ ےس ڑگھجا رکے وت اس یک رگدؿ امر دف۔
دبعارلنمح ےن اہک ہک ںیم رضحت دبعاہلل نبرمع ےک زندکی آایگ افر ںیم ےن اؿ ےس درایتف ای ای روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہل
فملسےسہک ےہ؟اوہنںےناہک اہں۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباعمفبئة،االشمع،زدینبفبہ،دبعارلنمحنبدبعربہبعک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾیکرفامںربداریاکمکح
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
اامؾیکرفامںربداریاکمکح

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 494

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،طٌبہ ،یحٌي ب ٩حؼین

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ُٔ ٩ح َؼی ِ ٕن َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ج َّست ٔي َت ُ٘و ُ٢
اب اهَّللٔ
است ٌَُِِ ٠ًَ ١َ ٔ٤یِ ًَ ٥ِ ُٜب ْس َح َبش ٌّٔي َش ُ٘وزُ ُ ٥ِ ٛب ٔ َٔ ٜت ٔ
َسَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢فٔي َح َّح ٔة ا َِ ٟو َزا َٔ َوَِ ٟو ِ

َاس ٌَُ ٤وا َٟطُ َوأَكٔی ٌُوا
ٓ ِ

دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،ییحینبنیصحےسرفاتیےہہکںیماےنپداداےسہک فہایبؿرکےتںیہہکںیمےنروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےسہک دجةاگوداعںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکارگمترپاکییشبحالغؾرمکحاؿوہنکیلاہللیک

اتکبےکاطمقبفہمکحرکےوتاسےکمکحوکونسافراسیکرفامںیرداریرکف۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،ییحینبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾیکرفامںربداریرکےنیکتلیضفےسقلعتمدحثی
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
اامؾیکرفامںربداریرکےنیکتلیضفےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 495

راوی  :یوسٕ ب ٩سٌیس ،ححاد ،اب ٩جزیخ ،زیاز ب ٩سٌس ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

اب أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة
َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ َّ ٪زٔ َیا َز بِ ََ ٩س ٌِ ٕس أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪ابِ َٔ ٩ط َض ٕ
ٕ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ

أَ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َش ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَكَا ًَىٔي َٓ َ٘ ِس أَكَا ََ اهَّللَ َو ََ ًَ ٩ِ ٣ؼانٔي َٓ َ٘ ِس ًَ َصي
اهَّللَ َو َ ٩ِ ٣أَكَا ََ أَ ٔ٣یر ٔی َٓ َ٘ ِس أَكَا ًَىٔي َو ََ ًَ ٩ِ ٣صي أَ ٔ٣یر ٔی َٓ َ٘ ِس ًَ َؼانٔي

ویفس نب دیعس ،اجحج ،انب رججی ،زاید نب دعس ،انب اہشب ،اوبہملس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامایسجیسکےنریمیرفامںیردارییکاسےناہللیکرفامںیردارییکافرسجےنریمیانرفامینیکاسےناہلل
یک انرفامین یک افر سج ےنریمے احمک یک رفامںیرداری یکوت اےنس ریمی رفامںیردارییک افر سج ےن انرفامین یکریمے رقمر رکدہ
احمکیکاسےنریمیانرفامینیک۔
رافی  :ویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی،زایدنبدعس،انباہشب،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

متگوگاہللافراسےکروسؽافراحمکیکرفامںربداریرکف
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
متگوگاہللافراسےکروسؽافراحمکیکرفامںربداریرکف

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 496

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤س ،ححاد ،اب ٩جزیخ ،شٌلي ب٣ ٩ش ،٥٠سٌیس ب ٩جبیر ،ابً ٩باض

َّاد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔي َش ٌِل َي بِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
ی ٩آ َُ٨٣وا أَكٔی ٌُوا اهَّللَ َوأَكٔی ٌُوا اَّ ٟز ُسو ََٗ ٢ا ََ٧ ٢زَ َ ِ ٟفٔي ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٩ح َذا َٓ َة بِ ِٔ َٗ ٩ی ٔص بِ ًَٔ ٩س ٓ ٕ
ض یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
ٔی َب ٌَ َثطُ
ًَبَّا ٕ
رسیَّ ٕة
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َ ٔ

نسحنبدمحم،اجحج،انبرججی،یلعینب ملس،دیعس نبریبج ،انبابعسےسرفاتیےہہکاےاامیؿفاگورفامںیرداریرکفاہلل یک
افراس ےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیک افر افگو االرمیک(احمکیک)۔ہیآتی رضحتدبعاہللنبزحاہفےک قحںیمانزؽوہیئ
سجفتقرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکاکی اڑےاکرسدارانبرکرفاہنرفامای(ینعیوھچےٹرکشلاک)۔
رافی  :نسحنبدمحم،اجحج،انبرججی،یلعینب ملس،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾیکانرفامینیکذمتمےسقلعتم
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
اامؾیکانرفامینیکذمتمےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 497

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ٪ب ٩سٌیس ،ب٘یة ب ٩وٟیس ،بحیر ،خاٟس بٌ٣ ٩سا ،٪ابوبَحیةٌ٣ ،اذ ب ٩جب١

َحیَّ َة
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي بَ ِ ٔ
ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ٔحی ْر ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩س َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔ بِ َٔ ٩ج َب َٕ ٩ِ ًَ ١ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِِ ٟزِ ُو َُزِ َوا َٔٓ ٪أ َ َّ٣ا َ ٩ِ ٣ابِ َتغَي َو ِج َط اهَّللٔ َوأَكَا ََ ِاِل ٔ ََ ٣ا٦
َِک َیَ ٤ة َوا ِجت َ ََ ٨ب ا ََِ ٟٔشا َز َٓإ ٔ َِّ َ ٧ ٪و َ٣طُ َوُِ ٧ب َض َتطُ أَ ِج ْز ل ُ ُّ٠طُ َوأَ َّ٣ا ََُ ٩ِ ٣زَا رٔیَ ّ
ائ َو ُس ِّ ٌَ ٤ة َو ًَ َصي ِاِل ٔ ََ ٣اَ ٦وأَٓ َِش َس فٔي
َوأَ ِنٔ ََ ٙال َ ٔ
ق َٓإُٔ َّ ٧ط َ ا َیزِ ٔج ٍُ بٔا ِل َٔ ٜٔ
َاٖ
اْلِ َ ِر ٔ

رمعفنبامثعؿنبدیعس،یقتئةنبف دی،ریحب،اخدلنبدعماؿ،اوبرحببئة،اعمذنبلبجےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن اراشد رفامای اہجد دف مسق اک ےہ اکی وت فہ صخش  و ہک اخصل دخافدن دقفس یک راضدنمی ےک فاےطس اہجد رکے افر اامؾ یک
رفامںیرداری رکے افر امؽ دفتل راہ دخا ںیم رخچ رکےن اس اک وسان افر اجانگ امتؾ اک امتؾ ابعدت ےہ افر دفرسے فہ صخش  و ہک
گووگں وک دالھکےئ ینعی رایاکری ےک فاےطس اہجد رکے اےنپ اامؾ (افر احمک) یک انرفامین رکے افر  کل ںیم داسد الیھپےئ (اس اک
بلطم ہی ےہہک وعاؾ رپملظف متسرکے وخانیت افر وچبں ےکاسھت زایدیترکے رغابء وک اذیاءاچنہپےئ) وت فہ ربارب یھب ہن گوےٹاگ

ہکلباسوکذعابوہاگ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعس،یقتئةنبف دی،ریحب،اخدلنبدعماؿ،اوبرحببئة،اعمذنبلبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾےکفاےطسایابںیتالزؾںیہ؟
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
اامؾےکفاےطسایابںیتالزؾںیہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 498

راوی ٤ً :زا ٪ب ٩بکارً ،لي بً ٩یاغ ،طٌیب ،ابوز٧ازً ،بساٟزح ٩٤ارعد ،ابوہزیزہ

غ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌَ ِی ْب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو اٟزَِّ٧از ٔ ٔ٤َّ ٣ا َح َّسثَطُ ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُ ٩بَکَّارٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَل ٔ ُّي بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
َ
٩ِ ٣ٔ ١
ََک أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ِاِل ٔ َُ ٣اُ ٦ج َّْ ٨ة شُ َ٘ا َت ُ
رع ُد ٔ٤َّ ٣ا ذ َ َ
اْلِ ِ َ
ک أَ ِج ّزا َوإ ٔ ِ ٪أَ ََ ٣ز بٔ َِی ِرٔظ ٔ َٓإ ٔ ََِّ ٠ًَ ٪یطٔ و ٔ ِز ّرا
َو َرائٔطٔ َویُ َّت َقي بٔطٔ َٓإ ٔ ِ ٪أَ ََ ٣ز ب ٔ َت ِ٘ َوی اهَّللٔ َو ًَ َس ََٓ ٢إ ٔ َُّ َٟ ٪ط ب ٔ َذَ ٔ ٟ
رمعاؿ نب اکبر ،یلع نب ایعش ،بیعش ،اوبزاند ،دبعارلنمح ارعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن اراشد رفامای اامؾ اکی ڈاھؽ یک امدنن ےہ ہک سج یک آڑ ںیم (ینعی سج ےک مظن ف ااظتنؾ ںیم) گوگ ڑلایئ رکےت ںیہ اس فہج ےس
گوگ آافت ےس ےچب ر ےت ںیہ رھپ ارگ اامؾ اہلل ےس ڈر رک مکح رکے ااصنػ ےک اطمقب وت اس وک وثاب وہاگ افر  و صخش اس ےک
الخػمکحرکےوتاسوکفابؽوہاگ۔
رافی  :رمعاؿنباکبر،یلعنبایعش،بیعش،اوبزاند،دبعارلنمحارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾےساالخصاقمئرانھک
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
اامؾےساالخصاقمئرانھک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 499

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪سہی ١ب ٩ابوػاٟح٤ً ،زوٌ٘ٗ ،اَ ،ابیک ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،رجً ،١لاء ب ٩یزیس ،ت٤ی٥

زاری

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢سأ َ ُِ ُ ٟس َض ِی َ ١بِ َ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ُٗ َِ ُ ٠ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ ًَ ِ٩
یک َٗا َ ٢أََ٧ا َسُ ٌِ ٔ٤تطُ َّٔ ٩َ ٣أ ٟذی َح َّس َث أَبٔي َح َّسثَ ُط َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ َّٔ ١
یس ًَ َِ ٩تٕ ٔ٤یَّ ٥
اٟسار ِّٔی
اٟظا ٔ ٦شُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ًَ َلا ُئ بِ َُ ٩یز ٔ َ
أَب ٔ َ

َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ِّ
ی ٩أ ٨َّ ٟؼی َح ُة َٗاُٟوا  ٩ِ ٤َ ٔ ٟیَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٗا َِ ٢هَّلِل َول ٔ َٔ ٜتابٔطٔ َوَ ٔ ٟز ُسؤٟطٔ
اٟس ُ

َو ْٔلَئ ٔ َّ٤ةٔ ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َو ًَا َّ٣تٔض ٔ ِ٥

دمحمنب وصنمر،ایفس ؿ،نب لنباوباصحل،رمعف، ،عاع ،او ،،فہاےنپفادلےس ،رلج،اطعءنبزیدی،میمتداریےسرفاتیےہہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایدنی ای ےہصولص ینعیاچسیئ۔گووگں ےنرعضایسک ےکاسھت ای روسؽاہلل!
آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفام ایاہللےکاسھت (ہیہکاسیکابعدترکےےچسدؽ ےساسےس وخػرےھکچس دؽےس ہنہک
رایاکری ےکفاےطس) افراس یک اتکب ےکاسھت نیقی رےھک(ینعی اس رپ االخص ےک اسھتلمع رکے) افراس ےک روسؽ یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاسھتنیقیرےھکافرامتؾاملسمونںافراامؾےکاسھت(االخصاقمئرےھک)
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،نب لنباوباصحل،رمعف، ،عاع،او ،،فہاےنپفادلےس،رلج،اطعءنبزیدی،میمتداری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
اامؾےساالخصاقمئرانھک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 500

راوی  :شٌ٘وب ب ٩ابزاہیً ،٥بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪سہی ١ب ٩ابوػاٟحً ،لاء ب ٩یزیس ،ت٤ی ٥زاری

یس
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٩ِ ًَ ٪س َض ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا َش ٌِ ُ٘ ُ
ًَ َِ ٩تٕ ٔ٤یَّ ٥
اٟسار ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ِّ
ی ٩أ ٨َّ ٟؼی َح ُة َٗاُٟوا  ٩ِ ٤َ ٔ ٟیَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٗا َِ ٢هَّلِل
اٟس ُ

َول ٔ َٔ ٜتاب ٔطٔ َوَ ٔ ٟز ُسؤٟطٔ َو ْٔلَئ ٔ َّٔ ٤ة ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َو ًَا َّ٣تٔض ٔ ِ٥

وقعیب نب اربامیہ ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،نب ل نب اوباصحل ،اطعء نب زیدی ،میمت داری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایالبہبشدنیتحیصنصولص(افراچسیئےہ)احصہبرکاؾےنرعضای سکےکاہھتایروسؽاہلل!آپیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےن رفامای اہلل ےک اسھتاس ےک روسؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک اسھتامتؾ املسمونں ےک اامؾ ےکاسھت امتؾ املسمونں
ےکاسھت۔

رافی  :وقعیبنباربامیہ،دبعارلنمح،ایفسؿ،نب لنباوباصحل،اطعءنبزیدی،میمتداری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
اامؾےساالخصاقمئرانھک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 501

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی ،٪طٌیب بٟ ٩یثٟ ،یث ،ابً ٩حَل ،٪زیس ب ٩اسٌ٘ٗ ،٥٠اَ ب ٩حٜی ،٥ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

اِ ٠ٟیثٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ َُّ ٩
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِس٩ِ ًَ ٥ََ ٠
ی٩
ی ٩أ ٨َّ ٟؼی َح ُة إ ٔ َِّّ ٪
ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ بِ َٔ ٩حٕٔ ٜی ٩ِ ًَ ٥أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َِّّ ٪
اٟس َ
اٟس َ
أ ٨َّ ٟؼی َح ُة إ ٔ َِّّ ٪
ی ٩أ ٨َّ ٟؼی َح ُة َٗاُٟوا َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٗا َِ ٢هَّلِل َول ٔ َٔ ٜتابٔطٔ َوَ ٔ ٟز ُسؤٟطٔ َو ْٔلَئ ٔ َّ٤ةٔ ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َو ًَا َّ٣تٔض ٔ ِ٥
اٟس َ

رعیبنبامیلسؿ ،بیعشنبثیل،ثیل،انبالجعؿ،زدینب املس، ،عاع نبمیکح،اوباصحل،اوبرہریہ ےسرفاتی ےہ ہکروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایالبہبشدنیتحیصنےہدنیتحیصنےہ۔قیقحتدنیتحیصنےہگووگںےنرعضایایروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!سکےکےیل؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکفاےطسافراملسمونںےکوعاؾفوخاص(دفونںےکےیلالبہبشدنیتحیصنےہ)۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،بیعشنبثیل،ثیل،انبالجعؿ،زدینباملس، ،عاعنبمیکح،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
اامؾےساالخصاقمئرانھک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 502

راوی :

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ِض َـ َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا
ض بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا ِل َٜبٔیر ٔبِ ُٔ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ِب َح ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ُِّ ُ٘ ٟسو ٔ

َّم َو ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ِ٘ ٣ٔ ٩ش ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ بِ َٔ ٩ح ٕٔ ٜیَ ٥و ًَ ُِ ٩س َ ٕٓ
إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِّ ٢
ی ٩أ ٨َّ ٟؼی َح ُة َٗاُٟوا َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٗا َِ ٢هَّلِل َول ٔ َٔ ٜتابٔطٔ َوَ ٔ ٟز ُسؤ ٟطٔ
اٟس ُ

َو ْٔلَئ ٔ َّ٤ةٔ ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َو ًَا َّ٣تٔض ٔ ِ٥

رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾیکساتقاکایبؿ
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
اامؾیکساتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 503

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي بً ٩بساهَّلل٤ٌ٣ ،ز ب ٩شٌ٤زٌ٣ ،اویة ب ٩سَل ،٦زہزی ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُ٤َّ ٌَ ٣زُ بِ َُ ٩ش ٌِ ََ ٤ز َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩س ََّلَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔي اٟزُّصِز ٔ ُّی
َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َٔ ٩ِ ٣وا ٕ ٢إ ٔ َّ ا َو َُ ٟط

ب ٔ َلاَ َ ٧تا ٔ ٪ب ٔ َلاْ َ ٧ة َتأ ِ ُ٣زُ ُظ بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
َک َوب ٔ َلاْ َ ٧ة  اَ َتأُِٟو ُظ َخ َب ّا ا ٓ ََُ ٩ِ ٤وي ٔ َي َ َّ
َشصَا َٓ َ٘ ِس ُوي ٔ َي َوص َُو َّٔ ٩ِ ٣أًٟي
وٖ َو َت َِ ٨ضا ُظ ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٨ِ ٤ُ ٟ
َت ُِِ ٔ ٠ب ًََِ ٠یطٔ ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا

دمحمنبییحینبدبعاہلل،رمعمنبرمعی،اعمفبئةنبالسؾ،زرہی،اوبہملسنب دبعارلنمح،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوکیئاحمکںیہنےہنکیلاسںیمدفاطبےن(ینعیدفساتق)ںیہاکیوتفہساتق وہکاسوکالھبیئ
ےکاکؾ اکمکحدیتیےہ(ینعییکینرکےنیک نیقلترکیت ےہ) افرربےاکؾےسرفیتکےہ دفرسیساتق فہ ےہ وہک اگبڑےنںیم یمک
ںیہن رکیت (ینعی ربایئ اک مکح دیتی ےہ افر انگہ یک ابت یک نیقلت رکیت ےہ) رھپ  و صخش اس یک ربایئ ےس  چ ایگ وت فہ وت  چ ایگ افر یہی
ساتقارثکفرتشیباغبلوہاجیتےہ(ینعیربےاکؾیکاجبنالبےنفایلےہ)۔
رافی  :دمحمنبییحینبدبعاہلل،رمعمنبرمعی،اعمفبئةنبالسؾ،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
اامؾیکساتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 504

راوی  :یو٧ص بً ٩بسا اًلي ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوسٌیس

اب ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َٕ َٔ ٩ِ ٣خٔ٠ی َٔ ٕة إ ٔ َّ ا لَاَٟ ِ َ ٧طُ
ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َب ٌَ َث اهَّللُ ٔٔ َ ٧ ٩ِ ٣ي ٕ ٓي َو َ ا ا ِس َت ِدَ ٠
ب ٔ َلاَ َ ٧تا ٔ ٪ب ٔ َلاْ َ ٧ة َتأ ِ ُ٣زُ ُظ بٔا َِ ٟدی ِر ٔ َوب ٔ َلاْ َ ٧ة َتأ ِ ُ٣زُ ُظ ب ٔ َّ ِّ
اٟرش َو َت ُح ُّـ ُط ًََِ ٠یطٔ َوا ُِ ٌِ ٤َ ٟؼ ُوَ ًَ ٩ِ ٣َ ٦ؼ َ ٥اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّ١
ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایدخافدندقفسےنہنوتیسکیبنوک اجیھ افرہنیہیسکہفیلخوک(ینعیاریمایرمکحاؿوک)نکیلاسںیمدفساںی
رھک د ں اکی وت فہ  و ہک یکین افر الھبیئ ےک اکؾ اک مکح رکیت ںیہ افر دفرسی  و ہک ربایئ یک اجبن البیت ںیہ نکیل اہلل زعفلج یک اس
ساتق وکولغمب رک داتی ےہ افرفہ کین ساتق یکاپدنب افر امتحت ریتہ ےہ سج رطہقی ےسہک دفرسی دحثی رشفی ںیم ےہہک رہ
اکیااسنؿےکفاےطساکیاطیشؿےہ۔گووگںےنرعضایایروسؽاہلل!ایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکفاےطسیھب؟آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامای اہں۔نکیلدخافدندقفسےناسوکریمے اعبافرامتحترفامدایےہ۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
اامؾیکساتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 505

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩ح ،٥ٜطٌیبٟ ،یثً ،بیساهَّلل ب ٩ابي جٌرف ،ػٔوا ،٪ابوس٤٠ہ ،ابوایوب

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟح َُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜط ٌَ ِیبٕ ًَ َِّ ٩
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة
اِ ٠ٟیثٔ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َج ٌِ َ ٕ
رف ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ

اَ ٪ب ٌِ َس ُظ َٔ ٩ِ ٣خٔ٠ی َٔ ٕة إ ٔ َّ ا َو َُ ٟط
وب أَُ َّ ٧ط َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ٣َ ٢ا بٌُ َٔث ٔٔ َ ٧ ٩ِ ٣ي ٕ ٓي َو َ ا ل َ َ
ًَ ِ ٩أَبٔي أَ ُّی َ
ِ
ب ٔ َلاَ َ ٧تا ٔ ٪ب ٔ َلاْ َ ٧ة َتأ ِ ُ٣زُ ُظ بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
ئ َٓ َ٘ ِس ُوي ٔ َي
اٟشو ٔ
وٖ َو َت َِ ٨ضا ُظ ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٨ِ ٤ُ ٟ
َک َوب ٔ َلاْ َ ٧ة َ ا َتأُٟو ُظ َخ َب ّا ا ٓ ََُ ٩ِ ٤وي ٔ َي ب ٔ َلاَ َ ٧ة ُّ
دمحمنبدبعاہلل نب مکح ،بیعش،ثیل،دیبعاہلل نبایبرفعج،وفصاؿ،اوبہملس،اوباویب ےسرفاتیےہہکاوہنں ےنرعض ای ںیم
ےنروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتداینںیمہنوتوکیئربمغیپ اجیھایگافرہنیہوکیئ
ذصل
ہفیلخ۔ اس اک بلطم ہی وہا ہک سج ںیم دف ئتتں ہن وہں اکی وت فہ  و ہک الھبیئ اک مکح رکیت ےہ افر ربے اکؾ ےس رفیتک ےہ افر
دفرسیفہوقت وہکاگبڑےنںیموک ایہافریمکںیہنرکیترھپ وصخشربیاعدتےسوفحمظراہوتفہ چایگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبمکح،بیعش،ثیل،دیبعاہللنبایبرفعج،وفصاؿ،اوبہملس،اوباویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فزرییکافصت
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
فزرییکافصت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 506

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ،٪ب٘یة ،اب٣ ٩بار  ،اب ٩ابوحشینٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي ُح َشی ِ ٕن ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َسًٔ٤َّ ًَ ُ ٌِ ٔ٤ي َت ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ول ٔ َي َّٔ ٤َ ًَ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ل َٓأ َ َرا َز اهَّللُ بٔطٔ َخی ِ ّرا َج ٌَ ََٟ ١طُ َوزٔی ّزا َػاّ ٔ ٟحا
َّ
ََک أَ ًَاُ َ ٧ط
ََک ُظ َوإ ٔ ِ ٪ذ َ َ
إ ٔ ِٔ َ ٧ ٪س َي ذ َ
رمعف نب امثعؿ ،یقتئة ،انب ابمرک ،انب اوبنیسح ،اقمس نب دمحم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اینپ ٹوھیھپ ےس ہک  ینعی رضحت اعہشئ
دصہقیےسہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای وصخشاہمترےںیمےسرمکحاؿوہرھپدخااسیکالھبیئہاےہ
وتاسوککینفزریاطعءرفامےئاگ(اصبحریصبتلقعدنمافرفصنمزماجاعمہلممہف)افرارگرمکحاؿوکیئابتوھبؽاجےئ اگ
وتفہاسوکایددالےئاگافر وصخشایدرےھکاگوتاسیکدمدرکےاگ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،یقتئة،انبابمرک،انباوبنیسح،اقمسنبدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگیسکصخشوکمکحوہانگہےکاکؾرکےناکافرفہصخشانگہاکاراکتبرکےوتاسیکایازاےہ؟
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگیسکصخشوکمکحوہانگہےکاکؾرکےناکافرفہصخشانگہاکاراکتبرکےوتاسیکایازاےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 507

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي و ٣ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ،طٌبہ ،زبیس ا ایامي ،سٌس بً ٩بیسة ،ابوًبساٟزحً ،٩٤لي

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗ َا ا َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩زبَ ِی ٕس ِاِل ٔ َیام ٔ ِّي ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ٩
ًُب َ ِی َس َة ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ل ٔ ٕٓي أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث َج ِی ّظا َوأَ ََّ ٣ز ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥ر ُج َّل َٓأ َ ِو َٗ َس ّ َ ٧ارا

َ
ک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
َکوا ذََ ٔ ٟ
خ َ
َٓ َ٘ا َ ٢ا ِز ُخُ٠و َصا َٓأ َرا َز ْ َ ٧
اض أَ َِ ٪ی ِس ُخُ٠و َصا َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ
َف ِرَ٧ا َٔ ٨ِ ٣ضا ٓ ََذ َ ُ
و ٪إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ

یَ ٩خی ِ ّرا َو َٗا َ ٢أَبُو
خ َ
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َٔ ٠َّ ٔ ٟ ٢ذ َ
ی ٩أَ َرا ُزوا أَ َِ ٪ی ِس ُخُ٠و َصا َِ ٟو َز َخ ِ٠ت ُُ٤وصَا َ ٥َِ ٟتزَاُٟوا ٓ َٔیضا إلٔ َي َی ِو ٔ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َو َٗا َِْ ٔ ٟ ٢ل َ ٔ
وسي فٔي َحسٔیثٔطٔ َٗ ِو ّ ا َح َش ّ٨ا َو َٗا َ َ ٢ا كَا ًَ َة فٔي َٔ ٌِ ٣ؼ َی ٔة اهَّللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا َّ
اٟلا ًَ ُة فٔي ا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ
َُ ٣

دمحمنبینثمفدمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،زدیباالاییم،دعسنبدیبعة،اوبدبعارلنمح،یلعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےن اکی رکشلرفاہنرفامای افراسرپاکیآدیم وکرسدار رقمرای(رضحتدبعاہلل نبذحاہفوک)اوہنں ےنآگالجیئ افر مکح
ای گووگں وک اس ےک ادنر (ااحتمؿ ےک ےیل) سھگ اجےن اک۔ (ہی ااحتمؿ اس ےیل اھت ہک ہی گوگ ریمی رفامںیرداری رکےت ںیہ ای
ںیہن) وت ضعب ےن ارادہ ای اس ںیم ےنسھگ اک افر ضعب گوگ اھبگ رک رفار وہ رک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم
احرضوہےئرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاؿگووگںوک وچ انسہا ےتےھتارگ
مت سھگ اجےت وت ایقتم کت ایس ںیم ر ےت (ینعی آگ ےک ذعاب ںیم التبم ر ےت) افر  و گوگ ںیہن ےسھگ اؿ وک ااھچ اہک افر رفامای اہلل
اعتیلیکانرفامینےکفاےطسیسکیکرفامںیرداریںیہنہاےیہافررفامںیرداریکیناکؾںیمرکینہاےیہ۔
رافی  :دمحمنبینثمفدمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،زدیباالاییم،دعسنبدیبعة،اوبدبعارلنمح،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگیسکصخشوکمکحوہانگہےکاکؾرکےناکافرفہصخشانگہاکاراکتبرکےوتاسیکایازاےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 508

راوی ٗ :تیبہٟ ،یثً ،بیساهَّلل ب ٩ابوجٌرف٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
رف ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َج ٌِ َ ٕ
اٟش َِ ٍُ ٤و َّ
ئ ا ِِ ٤ُ ٟشَّ ٥ٔ ٔ ٠
َک َظ إ ٔ َّ ا أَ ِ ٪یُ ِْ ََ ٣ز ب ٔ َٔ ٌِ ٤ؼ َی ٕة َٓإٔذَا أ ُ َٔ ٣ز ب ٔ َٔ ٌِ ٤ؼ َی ٕة ٓ َََل َس َِ ٍَ ٤و اَ كَا ًَ َة
َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي ا ِِ ٤َ ٟز ٔ
اٟلا ًَ ُة ٓ ٔ َامی أَ َح َّب َو َ ٔ

ہبیتق ،ثیل ،دیبع اہلل نب اوبرفعج ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای املسمؿ رپ
(ابداشہ ای) رمکحاؿ اک مکح امانن افر رفامںیرداری رکان الزؾ ےہ ہاےہاس وک دنسپ وہ ای ہن وہ سجفتق انگہ اک مکح وہ وت اس وک نس ےل افر
رفامںیرداریہنرکے۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،دیبعاہللنباوبرفعج،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ووکیئیسکاحمکیکملظرکےنںیمادمادرکےاسےسقلعتم
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
 ووکیئیسکاحمکیکملظرکےنںیمادمادرکےاسےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 509

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي ،سٔیا ،٪ابوحؼین ،طٌييً ،اػً ٥سویٌٛ ،ب بً ٩حزة

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي َح ٔؼی ٕن ًَ َِّ ٩
اػ ٕ ٥ا َِ ٌَ ٟسو ٔ ِّی ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ِٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

خ َد ًَ َِ ٠ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح ُ ٩تٔ ِش ٌَ ْة َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َس َتُٜو َُ ٪ب ٌِسٔی أ ُ ََ ٣زا ُئ ََ ٩ِ ٣ػ َّس َٗ ُض ِ ٥ب ٔ َٔ ٜذبٔض ٔ ِ٥
َٗا ََ َ ٢
َوأَ ًَاُ َ ٧ض ًَِ ٥ل َي ُه ِٔ٤٠ض ٔ َِِ ٠َٓ ٥ی َص ٔ٣ىِّي َوَِ ٟش ُ ُٔ ٨ِ ٣ط َوَِ ٟی َص ب ٔ َوارٔز ٕ ًَل َ َّي ا َِ ٟح ِو َق َو َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ش َُؼ ِّس ِٗ ُض ِ ٥ب ٔ َٔ ٜذبٔض ٔ َِ ٥وُ ٥َِ ٟش ٌٔ ُِ ٨ض ًَِ ٥ل َي

ُه ِٔ٤٠ض ٔ ُِ َٓ ٥ض َو ٔ٣ىِّي َوأََ٧ا ُٔ ٨ِ ٣ط َوص َُو َوارٔ ْز ًَل َ َّي ا َِ ٟح ِو َق

رمعف نب یلع ،ییحی ،ایفسؿ ،اوبنیصح ،یبعش ،اعمص دعفی ،بعک نب زجعة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ
گووگں ےک اپس رشتفی الےئ افر مہ ون صخش ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دوھکی ریمے دعب رمکحاؿ وہں ےگ  و
صخشاؿیکوھجیٹابتوکچسےہک(وخاشدمافرہاولپیسیکفہجےسافرقحوکابلطرقاردے)افرملظفزایدیترکےنںیماسیکدمد
رکےوتفہھجمےسھچکقلعتںیہنراتھکہنںیماؿےسھچکقلعتراتھکوہںفہایقتمےکدؿریمیوحض(ینعیوحضوک ر)رپیھبہن
آےئاگافر وصخشاؿےکوھجٹوکچسےہک(ہکلباسرطحےہکوھجٹےہایاخومشرےہافرملظرکےنںیماسیکدمدہنرکےوت
فہریماےہافرںیماساکوہںافرفہریمےوحضرپآےئاگ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿ،اوبنیصح،یبعش،اعمصدعفی،بعکنبزجعة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وصخشاحمکیکدمدہنرکےملظفزایدیترکےنںیماساکارجفوثاب
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
 وصخشاحمکیکدمدہنرکےملظفزایدیترکےنںیماساکارجفوثاب

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 510

راوی  :ہارو ٪ب ٩اسح٣ ،ٙح٤س شٌىي ابً ٩بساٟوہاب٣ ،شٌز ،ابوحؼین ،طٌييً ،اػً ٥سویٌٛ ،ب بً ٩حزة

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ِٔ ٣ش ٌَ ْز ًَ ِ ٩أَبٔي َح ٔؼی ٕن ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا صَ ُ
ارو ُ ٪بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َش ٌِىٔي ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوصَّ ٔ
خ َد إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح ُ ٩تٔ ِش ٌَ ْة َخ َِ ٤ش ْة َوأَ ِر َب ٌَ ْة
ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٥ا َِ ٌَ ٟسو ٔ ِّی ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة َٗا ََ َ ٢

اس ٌَُ ٤وا َص َِ ١سٌِ ٔ٤ت ُِ ٥أَُ َّ ٧ط َس َتُٜو َُ ٪ب ٌِسٔی أ ُ ََ ٣زا ُئ ََ ٩ِ ٣ز َخ ََِ ٠ًَ ١یض ٔ ِ٥
خ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟح َٔ٘ َٓ ٥ا َِ ٢
أَ َح ُس ا َِ ٌَ ٟس َزیِ ٔ ٩ِ ٣ٔ ٩ا َِ ٌَ ٟز ٔب َو ِاْل َ ُ
ٓ ََؼ َّس َٗ ُض ِ ٥ب ٔ َٔ ٜذبٔض ٔ َِ ٥وأَ ًَاُ َ ٧ض ًَِ ٥ل َي ُه ِٔ٤٠ض ٔ َِِ ٠َٓ ٥ی َص ٔ٣ىِّي َوَِ ٟش ُ ُٔ ٨ِ ٣ط َوَِ ٟی َص َیز ٔ ُز ًَل َ َّي ا َِ ٟح ِو َق َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ی ِس ُخ َِِ ٠ًَ ١یض ٔ َِ ٥و٥َِ ٟ
ش َُؼ ِّس ِٗ ُض ِ ٥ب ٔ َٔ ٜذبٔض ٔ َِ ٥وُ ٥َِ ٟش ٌٔ ُِ ٨ض ًَِ ٥ل َي ُه ِٔ٤٠ض ٔ ُِ َٓ ٥ض َو ٔ٣ىِّي َوأََ٧ا ُٔ ٨ِ ٣ط َو َسی َرٔزُ ًَل َ َّي ا َِ ٟح ِو َق

اہرفؿ نب ااحسؼ  ،دمحم ینعی انب دبعاگواہب ،رعسم ،اوبنیصح ،یبعش ،اعمص دعفی ،بعک نب زجعة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسامہرےاسےنمےلکنافرمہونآدیمےھت۔اپچناکیمسقےکافرہاراکیمسقےکےھتینعیرعیبافریمجع(رعبےک
العفہدفرسے کلےکابدنشےابکتولعمؾںیہنہکاؿںیمےساپچنوکؿےھتافرہاروکؿ؟)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایمت گووگں ےن ہک ریمے دعبرمکحاؿوہںےگ  وصخش اؿ ےکاپساجےئرھپ اؿ ےکوھجٹ وکچسرکےافرملظ رپ اؿیکدمد
رکےفہریماںیہنافرںیماساکںیہنوہںہنفہریمےوحضرپآےئاگافر واؿےکاپسہناجےئہناؿےکوھجٹوکچسےہکافر
ہنملظرپاؿیکدمدرکےفہریماےہافرںیماساک۔فہوحض(وک ر)رپآےئاگ۔
رافی  :اہرفؿنباقحس،دمحمینعیانبدبعاگواہب،رعسم،اوبنیصح،یبعش،اعمصدعفی،بعکنبزجعة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وصخشاظملرمکحاؿےکاسےنمقحابتےہکاسیکتلیضف
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
 وصخشاظملرمکحاؿےکاسےنمقحابتےہکاسیکتلیضف

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 511

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا٤٘٠ً ،٪ة ب٣ ٩زثس ،كار ٚب ٩طہاب

اب أَ ََّ ٪ر ُج َّل
اَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕس ًَ ِ ٩كَارٔ ٔ ٚبِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
َٗ ١ا َ ٢لَُ ٤َ ٔ ٠ة َح َٕٓ ٨ِ ٔ ً ٙس ُسَِ ٠لا َٕ ٪جائ ٔز ٕ
َسأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِس َو َؿ ٍَ رٔ ِج َُ ٠ط فٔي ا ِِ َِ ٟززٔ أَ ُّی ا ِٟحٔ َضاز ٔأَٓ َِـ ُ
ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،علقمة نب رمدث ،سارؼ نب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

فآہلفملس ےسدرایتف ای افر آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس اانپ اپؤں راکب ںیم رھک ےکچ ےھتہک وکاسن اہجد الضف ےہ؟ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایقحابتانہکاظملرمکحاؿےکاسےنم۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،دبعارلنمح،ایفسؿ،علقمةنبرمدث،سارؼنباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ووکیئاینپتعیبوکلمکمرکےاساکارج
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
 ووکیئاینپتعیبوکلمکمرکےاساکارج

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 512

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪زہزی ،ابوازریص خو انيً ،بازة ب ٩ػا٣

ٔیص ا َِ ٟد ِو َ ان ٔ ِّي ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا َٔٗ ٔ ٣ا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِزر َ
ِقأَ ًََِ ٠یض ٔ ِِ ٥اْل َی َة
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َِ ٣حٕ ٔ ٠ص َٓ َ٘ا َ ٢بَاش ٔ ٌُونٔي ًَل َي أَ ِ َ ٪ا ُت ِ ٔ
رش ُٛوا بٔاهَّللٔ َط ِیئّا َو َ ا َت ِ ٔ
ُس ُٗوا َو َ ا َتزُِ ٧وا َو َ َ
َ
ک َط ِیئّا ٓ ََشت َ َر اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َٓ ُض َو إلٔ َي اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّ ١إ ٔ َِ ٪طا َئ ًَ َّذبَ ُط َوإ ٔ ِ٪
اب ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ٓ َََ ٩ِ ٤وفَّي َٔٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أ ِجزُ ُظ ًَل َي اهَّللٔ َو َ ٩ِ ٣أَ َػ َ
َرف َٟطُ
َطا َئ ُ َ َ
ہبیتق ،ایفسؿ ،زرہی ،ا وبادرسی وخالین ،ابعدة نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک اپس
ےھٹیب وہےئ ےھت اکی سلجم ںیم ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت گوگ ھجم ےس اس ابت رپ تعیب رکف ہک دخافدن دقفس
ےک اسھت یسک وک رشکی ںیہن رقار دف ےگ زان ںیہن رکف ےگ آرخ آتی کت ( و ہک دنمرہج ابال ابعرت ںیم ذموکر ےہ) رھپ  و صخش
اہمترے ںیمےساینپ تعیب وکوپرارکےوتاس اکارج فوثابدخافدن دقفس رپ ےہافر  وصخشاساکؾ ںیم ےس یسک اکؾاکاراکتب
رکےرھپدخافدندقفساسوکوھچڑدے(ینعیاسیکداینںیموکیئازاہنلمےکس) وتدخافدناعتیلےکا رایرںیمےہہکہاےہاس
وکذعابںیمالتبمرکےافرہاےہاسیکرفغمترفامدے۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،اوبادرسیوخالین،ابعدةنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکحتمیکربیوخاشہےسقلعتم
ابب  :تعیبےسقلعتمااحدثیابمرہک
وکحتمیکربیوخاشہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 513

راوی ٣ :ح٤س ب ٩آز ٦ب ٩س٠امی ،٪اب٣ ٩بار  ،اب ٩ابوذئب ،سٌیس ٘٣بری ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز َ ٦بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي
ُس ّة َٓ ٔ ٤َ ٌِ ٔ ٨ا ِِ ٤ُ ٟزؿ ٌَٔ ُة َوبٔئ َِش ِ ا َِٟٔاك َُٔ ٤ة
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إَٔ ٥ِ َُّٜ٧س َت ِ ٔ
َح ُػ َ
وًَ ٪ل َي ِاِل ٔ ََ ٣ارة ٔ َوإَٔ َّ ٧ضا َس َتُٜو َُ َ ٧ ٪سا َّ ٣ة َو َح ِ َ
دمحم نب آدؾ نب امیلسؿ ،انب ابمرک ،انب اوبذبئ ،دیعس ربقمی ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایمتگوگوکحتماکالچلرکےتوہاحالہکنوکحتم(افرادتقاراک)ااجنؾآرخاکردناتمافررسحتےہاسےیلہکبجیسک
وکوکحتمایادتقاراحلصوہیتےہوتتہبدمعہاکؾوسحمسوہ اےہافربجوکحتمایادتقاراکزفاؽوہ اےہمتمغافردصہموہ ا
ےہ۔
رافی  :دمحمنبآدؾنبامیلسؿ،انبابمرک،انباوبذبئ،دیعسربقمی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہقیقعےسقلعتمااحدثیابمرہک
ہقیقعےکآدابفااکحؾ
ابب  :ہقیقعےسقلعتمااحدثیابمرہک
ہقیقعےکآدابفااکحؾ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 514

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪ابو نٌی ،٥زاؤز بٗ ٩یص٤ً ،زو ب ٩طٌیبً ،بساهَّلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزا ُو ُز بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا َ٢

ُسئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ٌَِٔ٘ ٟی َ٘ةٔ َٓ َ٘ا َ  ٢اَ یُ ٔح ُّب اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّ ١ا َِ ُ٘ ٌُ ٟ
َک َظ ٔا ا ِس ََٗ ٥ا ََ ٔ ٟ ٢ز ُسو ٔ٢
وَ ٚو َٛأَُ َّ ٧ط َ ٔ
ک ًَ ِ٨طُ ًَ ِ ٩ا ََِ ُِ ٟلٔ ٦
ک ًَ َِ ٩و َٔ ٟسظ ٔ َٓ َِ ٠ی ُِ ٨ش ِ
ک أَ َح ُسَ٧ا یُو َُ ٟس َٟطُ َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َح َّب أَ ِ ٪یَ ُِ ٨ش َ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا َن ِشأََ ُٟ

َطا َتا ٔ٣ُ ٪کَآَأ َ َتا َٔ ٪و ًَ ِ ٩ا َِ ٟحارٔیَ ٔة َطا ْة َٗا ََ ٢زا ُوزُ َسأ َ َِ ُ ٟزیِ َس بِ َ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠ا ِ٤ُ ٟکَآَأ َ َتا َٔٗ ٪ا َ ٢اَّ ٟظا َتا ٔ ٪ا ِ٤ُ ٟظَ ب ََّض َتا ٔ٪
تُ ِذبَ َحا َٔ ٪جٔ٤ی ٌّا

ادمح نب امیلسؿ ،اوب میعن ،داؤد نب سیق ،رمعف نب بیعش ،دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک یسک ےن روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےسہقیقعےکقلعتمدرایتفایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدخافدندقفسانرفامینوکدنسپںیہنرفام ا۔آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ابت وک انوگار ایخؽ رفامای۔ اس ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
درایتفرکرےہںیہاسہقیقعےسقلعتم وہکہچبیکاجبنےسایاج اےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجصخشاکدؽ
ہاےہاےنپہچبیکاجبنےسرقابینرکانوترکےافرڑلےکیکرطػےس(ہقیقعںیم)دفرکبایںرباربفایلافرڑلیکیکاجبنےساکی
رکبی۔رافیداؤدےنلقنایہکںیمےنرضحتزدینباملسےسدرایتفایرباربفایلےسایرمادےہ؟اوہنںےناہکہکیتلمیتلج
وصرتںیمدفونںاسھتیہذحبیکاجںیئ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،اوبمیعن،داؤدنبسیق،رمعفنببیعش،دبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہقیقعےسقلعتمااحدثیابمرہک
ہقیقعےکآدابفااکحؾ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 515

راوی  :حشین ب ٩رحیثٓ ،ـ ،١حشین ب ٩واٗسً ،بساهَّلل ب ٩بزیسة

 ٩ِ ًَ ١ا ُِ ٟح َشی ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ
رحیِ ٕث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩

َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ َّٙ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟح َش َٔ ٩وا ُِ ٟح َشی ِ ٔن

نیسحنبرحثی،لضف ،نیسحنبفادق،دبعاہللنبربدیةےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرضحتنسح
افررضحتنیسحیکاجبنےسہقیقعای۔
رافی  :نیسحنبرحثی،لضف،نیسحنبفادق،دبعاہللنبربدیة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑلےکیکاجبنےسہقیقع
ابب  :ہقیقعےسقلعتمااحدثیابمرہک
ڑلےکیکاجبنےسہقیقع

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 516

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىئً ،ا ،٪ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ایوب و حبیب و یو٧ص و ٗتازة٣ ،ح٤س ب ٩سیری ،٩س٤٠ا ٪بً ٩ا٣ز ؿيي

یب َویُوُُ ٧ص َو َٗ َتا َزةُ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَ ُّی ُ
وب َو َحب ٔ ْ
ا ٪بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َّ
اٟـ ِّي ِّي أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢فٔي ا ََِ ُِ ٟلًَٔ٘ ٔ ٦ی َ٘ ْة َٓأَصِزٔش ُ٘وا ًَ ُِ ٨ط
َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔیرٔی ََ ٩ِ ًَ ٩سَ ٤َِ ٠
َز ّ٣ا َوأَ ُٔ ٣یلوا ًَ ُِ ٨ط اْلِ َذَی

دمحم نب ینثم ،افعؿ،  ،ند نب ہملس ،اویب ف بیبح ف ویسن ف اتقدة ،دمحم نب ریسنی  ،نامؿ نب اعرم س ی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایڑلےکاکہقیقعرکانہاےہوترقابینرکفاسیکاجبنےسافرمتاسےکابگوںوکدفررکف۔
رافی  :دمحمنبینثم،افعؿ، ،ندنبہملس،اویبفبیبحفویسنفاتقدة،دمحمنبریسنی ،نامؿنباعرمس ی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہقیقعےسقلعتمااحدثیابمرہک
ڑلےکیکاجبنےسہقیقع

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 517

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امیًٔ ،٪ا ،٪ح٤ازٗ ،یص ب ٩سٌسً ،لاء و كاؤض و ٣حاہس ،اَ ٦کز

ض َو َُ ٣حاص ٔ ٕس ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ َّٔا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ َوكَا ُو ٕ
َکزٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢فٔي ا ََِ ُِ ٟلَ ٔ ٦طا َتا ٔ٣ُ ٪کَآَأ َ َتا َٔ ٪وفٔي ا َِ ٟحارٔ َیةٔ َطا ْة
ُِ
ادمح نب امیلسؿ ،افعؿ،  ،ند ،سیق نب دعس ،اطعء ف ساؤس ف اجمدہ ،اؾ رکز ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
اراشدرفامایڑلےکیکاجبنےسہقیقعےکفاےطسدفرکبایںںیہرباربفایلافرڑلیکےکفاےطساکیرکبی۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،افعؿ، ،ند،سیقنبدعس،اطعءفساؤسفاجمدہ،اؾرکز
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑلیکیکاجبنےسہقیقعرکان
ابب  :ہقیقعےسقلعتمااحدثیابمرہک
ڑلیکیکاجبنےسہقیقعرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 518

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیس ،سٔیا٤ً ،٪زوً ،لاء ،حبیبة ب٣ ٨یُسة ،اَ ٦کز

َکزٕ أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََٗ ٢ا َْ ٤ِ ًَ ٢زو ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ئ ًَ َِ ٩حب ٔ َ
ُس َة ًَ ِ ٩أ ُ ِِّ ُ ٦
یب َة ب ٔ ِِ ٣َ ٔ ٨ی َ َ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ًَ ٢ا ََِ ُِ ٟلَ ٔ ٦طا َتا ٔ٣ُ ٪کَآَأ َ َتا َٔ ٪و ًَ ِ ٩ا َِ ٟحارٔیَ ٔة َطا ْة
دیبع اہلل نب دیعس ،ایفسؿ ،رمعف ،اطعء ،ہبیبح تنب رسیمة ،اؾ رکز ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامایڑلےکےکہقیقعےکفاےطسدفرکبایںںیہرباربفایلافرڑلیکےکفاےطساکیرکبیےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ایفسؿ،رمعف،اطعء،ذت ئتتةتنبرسیمة،اؾرکز
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑلیکیکاجبنےسسکدقررکبایںوہانہاںیئہ؟
ابب  :ہقیقعےسقلعتمااحدثیابمرہک
ڑلیکیکاجبنےسسکدقررکبایںوہانہاںیئہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 519

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیاً ،٪بیساهَّلل ،اب ٩ابویزیس ،سباَ ب ٩ثاب  ،اَ ٦کز

َکزٕ َٗا َ ِ ٟأَ َت ِی ُ أ ٨َّ ٟي َّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِی ٔس اهَّللٔ َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔي یَز ٔ َ
یس ًَ ِ ٩س َٔبا َٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕ ًَ ِ ٩أ ُ ِِّ ُ ٦
ی ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت ُط َش ُ٘و ًَُ ٢ل َي ا ََِ ُِ ٟلَ ٔ ٦طا َتا َٔ ٪و ًَل َي ا َِ ٟحارٔ َی ٔة َطا ْة َ ا
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔا ُِ ٟح َسیِب ٔ َی ٔة أَ ِسأَُ ُٟط ًَ ُِ ُٟ ٩حو ٔ ٦ا َِ ٟض ِس ٔ

َکاّ٧ا ُ َّ٩ٛأَ ِ ٦إَٔ٧اثّا
رض ُ ٥ِ ٛذُ ِ َ
َش ُ ُّ

ہبیتق ،ایفسؿ ،دیبع اہلل ،انب اوبزیدی ،ابسع نب اثتب ،اؾ رکز ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم
ںیم دحہیبی ںیم دہی ےک وگتش اک درایتف رکےن ےک فاےطس احرض وہیئ ںیم ےن ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک

ڑلےکرپدفرکبایںںیہ(ینعیہقیقعںیم)افرڑلیکرپاکیرکبیذمرکوہںایومثناسںیموکیئرحجںیہنےہ(ینعیاجزئدفونںںیہ
االتخػالضفافرریغالضفاکےہہکڑلےکےکفاےطسدفرکبایںافرڑلیکےکفاےطساکیرکبی)۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،دیبعاہلل،انباوبزیدی،ابسعنباثتب،اؾرکز
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہقیقعےسقلعتمااحدثیابمرہک
ڑلیکیکاجبنےسسکدقررکبایںوہانہاںیئہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 520

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیاً ،٪بیساهَّلل ،اب ٩ابویزیس ،سباَ ب ٩ثاب  ،اَ ٦کز

یس ًَ ِ ٩س َٔبا َٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩أَبٔي َیز ٔ َ
َّ
َّ
َکاّ٧ا ُ َّ٩ٛأَ ِ٦
ًَ ِ ٩أ ُ ِِّ ُ ٦
رض ُ ٥ِ ٛذُ ِ َ
َکزٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ًَ ٢ا ََِ ُِ ٟلَ ٔ ٦طا َتا َٔ ٪و ًَ ِ ٩ا َِ ٟحارٔ َیةٔ َطا ْة  اَ َش ُ ُّ

إَٔ٧اثّا

ہبیتق ،ایفسؿ ،دیبع اہلل ،انب اوبزیدی ،ابسع نب اثتب ،اؾ رکز ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم
ںیم دحہیبی ںیم دہی ےک وگتش اک درایتف رکےن ےک فاےطس احرض وہیئ ںیم ےن ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک
ڑلےکرپدفرکبایںںیہ(ینعیہقیقعںیم)افرڑلیکرپاکیرکبیذمرکوہںایومثناسںیموکیئرحجںیہنےہ(ینعیاجزئدفونںںیہ
االتخػالضفافرریغالضفاکےہہکڑلےکےکفاےطسدفرکبایںافرڑلیکےکفاےطساکیرکبی)۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،دیبعاہلل،انباوبزیدی،ابسعنباثتب،اؾرکز
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہقیقعےسقلعتمااحدثیابمرہک
ڑلیکیکاجبنےسسکدقررکبایںوہانہاںیئہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 521

راوی  :اح٤س ب ٩حٔؽ بً ٩بساهَّلل ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابزاہی ،٥اب ٩كہ٤ا ،٪ححاد ب ٩ححادٗ ،تازةًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض

ا ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟححَّا ٔد بِ ٔ ٩ا َِ ٟححَّا ٔد ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥ص َُو ابِ ُ ٩كَ ِض ََ ٤
ض َٗا ََ َّٙ ًَ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّى اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟح َش َٔ ٩وا ُِ ٟح َشی ِ ٔن َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َٗ َتا َز َة ًَ ِٔ ِ ً ٩

ب ٔ َِ ٜبظَ ی ِ ٔن َِ ٛبظَ ی ِ ٔن
ادمحنبصفحنبدبعاہلل،فہاےنپفادلےس،اربامیہ،انبامہطؿ،اجحجنباجحج،اتقدة،رکعمة،انبابعسےسرفاتیےہہکروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت نسح افر رضحت نیسح اک دف ڈنیموھں ےس ہقیقع رفامای (ینعی دف ڈنیمےھ ہقیقع ںیم ذحب
رفامےئ)۔
رافی  :ادمحنبصفحنبدبعاہلل،فہاےنپفادلےس،اربامیہ،انبامہطؿ،اجحجنباجحج،اتقدة،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہقیقعوکؿےسدؿرکانہاےیہ؟
ابب  :ہقیقعےسقلعتمااحدثیابمرہک
ہقیقعوکؿےسدؿرکانہاےیہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 522

راوی ٤ً :زو بً ٩لي و ٣ح٤س بً ٩بسا اًلي ،یزیس ،اب ٩زریٍ ،سٌیسٗ ،تازة ،حش ،٩س٤زة ب ٩ج٨سب

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗ َا ا َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ َِ ٩س ٌٔی ٕس أََ ِ ٧بأََ٧ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ٩ِ ًَ ٩
ٔین بٔ ٌَ٘ٔی َ٘تٔطٔ تُ ِذبَحُ ًَ ُِ ٨ط یَ ِو ََ ٦سابٔ ٌٔطٔ َویُ ِحَُٙ ٠
َس َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج ُِ ٨س ٕب ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ل ُ ََُُّ ُ ١لَ ٕ ٦رص ْ

َرأِ ُس ُط َوش َُش ََّّم

رمعفنبیلعفدمحمنبدبعاالیلع،زیدی،انبزرعی،دیعس،اتقدة،نسح،رمسةنبدنجبےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایرہاکیڑلاکاےنپہقیقعرپرگفیےہافررقابینیکاجےئ(ینعیہقیقعایاجےئ)اسیکاجبنےساسوت ںدؿافر
اساکرسومڈنااجےئافراساکانؾراھکاجےئ۔
رافی  :رمعفنبیلعفدمحمنبدبعاالیلع،زیدی،انبزرعی،دیعس،اتقدة،نسح،رمسةنبدنجب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہقیقعےسقلعتمااحدثیابمرہک
ہقیقعوکؿےسدؿرکانہاےیہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 523

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساهَّللِ ،قیع ب ٩ا٧ص ،حبیب ب ٩طہیس

یب بِ َّٔ ٩
َ
یَ ٩س ِ١
اٟظضٔی ٔس َٗا َ ٢لٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩سٔیر ٔ َ
ِقیِ ُع بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َص ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ٨ا ُ َ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣س َُ ٤ز َة
ا َِ ٟح َش ََ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٩سَ ٍَ ٔ٤حسٔی َث ُط فٔي ا ٌَِٔ٘ ٟی َ٘ةٔ ٓ ََشأ َ ُِ ٟتطُ ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
اہرفؿنبدبعاہلل،رقشینباسن،بیبحنبدیہشےناہکہکھجمےسرضحتانبریسنیےنرفامایمتنسحےسدرایتفرکفہقیقعیک
دحثیوتاوہنںےنیسکےسینس ںیمےندرایتفایوتاوہنںےناہکہکںیمےنرضحترمسہےسینسےہ(اسےسولعمؾوہ اےہ
ہکنسحےسرضحترمسہوکداھکیےہافراؿےسہک ےہ)۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،رقشینباسن،بیبحنبدیہش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ع
ت
ی
ابب  :رفعافر ئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
ہقیقعوکؿےسدؿرکانہاےیہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 524

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥سٔیا ،٪زہزی ،سٌیس ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ

َّ
َف ََ َو َ ا ًَتٔیرَ َة
َو َس َ ٥َ ٠ا َ َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ ،زرہی ،دیعس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رفع افر
عتی ئرہھچکںیہنےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،ایفسؿ،زرہی،دیعس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
ہقیقعوکؿےسدؿرکانہاےیہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 525

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،ابوزاؤز ،طٌبہ ،ابواسح٤ٌ٣ ،ٙزو سٔیا ،٪زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ

ا٩ِ ًَ ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث ِ ُ أَبَا إ ٔ ِس َح َ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٙز ٕ َو ُسٔ َِی َ
َّ
َّ
رف َٔ َوا ٌَِ ٟتٔی َرة ٔ
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَ َح ُسص َُ٤ا َ َ ٧هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ َ ٟ
َف ََ َو َ ا ًَت ٔی َر َة
َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ
خ َ ا َ َ
دمحم نب ینثم ،اوبداؤد ،ہبعش ،اوب ااحسؼ  ،رمعمف ایفسؿ ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفعافرعتی ئرہےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبداؤد،ہبعش،اوباقحس،رمعمفایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
ہقیقعوکؿےسدؿرکانہاےیہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 526

راوی ٤ً :زو ب ٩زرارةٌ٣ ،اذ ،ابٌ٣ ٩اذ ،ابً ٩و ،٪ابور٠٣ة٣ ،د ٕ٨ب ٩س٠ی٥

ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣ا ْذ َوص َُو ابِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َر َِ ٠َ ٣ة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ِٔ ٣د َُ ٨
اض إ ٔ ًََّ ٪ل َي أَصِ ٔ ١بَ ِی ٕ فٔي لُِّ١
بِ ُُ ٩سَِ ٠ی َٕٗ ٥ا َ ٢بَ ِی َ٨ا ِ َ ٧ح ُُ ٩وٗ ْ
ُوٖ َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌَ َز َٓ َة َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
ٔ
َ
ص ِت ُط ًَ ِیىٔي فٔي َر َجبٕ
ًَإ ٦أَ ِؿ َحا ّة َو ًَت ٔی َر ّة َٗا ٌََ ٣ُ ٢ا ْذ ل َ َ
ا ٪ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٪ش ٌِترُ أبِ َ َ
رمعف نب زرارة ،اعمذ ،انب اعمذ ،انب وعؿ ،اوبرملة ،مجیف نب میلس ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےکاسھترعافتںیمےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےگووگںرہاکیرھگےکگووگںرپرہاسؽرقابینےہ(ینعیدس
ذیاہجحلےسذیاہجحل کت)افر اؿ ےکذہم اکیعتی ئرہےہ رضحتاطعءےنرفامای ہکایب وعؿعتی ئرہرکےتےھتامہ ربج ںیمہی ابت
ںیمےناینپآھکنےسدیھکیےہ۔

رافی  :رمعفنبزرارة،اعمذ،انباعمذ،انبوعؿ،اوبرملة،مجیفنبمیلس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
ہقیقعوکؿےسدؿرکانہاےیہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 527

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩شٌ٘وب ب ٩اسحً ،ٙبیساهَّلل بً ٩بسا٤ٟحیس ابوًلي ح٨في ،زاؤز بٗ ٩یص٤ً ،زو ب ٩طٌیب ب٣ ٩ح٤س ب٩
ًبساهَّلل ب٤ً ٩زو ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،وہ اپ٨ے واٟس سے و زیس ب ٩اس٥٠

وب بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ٤َ ٟحٔی ٔس أَبُو ًَل ٔ ٕٓي ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
َٗ ِی ٕص َٗا ََ ٢سَ ٤ِ ًَ ُ ٌِ ٔ٤زو بِ َُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َو َزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَٗ ٥ََ ٠اُٟوا َیا َر ُسو َ٢

َکا َٓ َت ِحَِ ٠ًَ ١َ ٔ٤یطٔ فٔي َسبٔی ٔ ١اهَّللٔ أَ ِو ُت ٌِ ٔل َی ُط أَ ِر َّ ٠َ ٣ة َخی ِ ْر ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪ت ِذبَ َح ُط
رف ََ َٗا ََ ٢ح ٌَّٓ ٙإ ٔ َِ ٪ت َز َِ ٛت ُط َحًَّي َیَ ُٜ
اهَّللٔ ا َِ َ ٟ
و ٪بَ ِ ّ
ک َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٓا ٌَِ ٟتٔی َرةُ َٗا َ ٢ا ٌَِ ٟتٔی َرةُ َح ٌَّٗ ٙا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
ک َوتُوُ ٔ ٟط َ٧ا َٗ َت َ
ٓ ََیَِ ٠ؼ َِ َٟ ٙح ُُ ٤ط ب ٔ َوبَزٔظ ٔ َٓ ُتَ ٔٔ ِٜئ إَٔ٧ائ َ َ

آخ
رش َو َ ٔ
َش ْ
أَب ُو ًَل ٔ ٕٓي ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔي ص ُِ ٥أَ ِر َب ٌَ ُة إ ٔ ِخ َوة ٕأَ َح ُسص ُِ ٥أَبُو بَ َِکٕ َوبٔ ِ ْ
یک َو َ ُ

اربامیہ نب وقعیب نب ااحسؼ  ،دیبع اہلل نب دبعادیجمل اوبیلع یفنح ،داؤد نب سیق ،رمعف نب بیعش نب دمحم نب دبعاہلل نب رمعف ،فہ اےنپ
فادلےس،فہاےنپفادلےسف زدی نباملسےسرفاتیےہہکگووگںےنرعضایایروسؽاہلل!رفعایےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایقحےہ(ینعیارگاہللاعتیلیکراضدنمیےکفاےطسایاجےئہنہکوتبںیکراضدنمیےکےیلاسیجہکرشمنیکرکےت
ےھت)رھپارگمت(ایوکیئصخش)رفعےکاجونروکوھچ ڑدفاہیںکتہکفہ واؿوہاجےئافرمتراہدخاںیماسوکدےدف(ینعیراہدخا
ںیماگل دف) ای یسکرغبی نیکسمویبہوکدےدفوترتہب ےہاسےکاکےنٹےس۔امں ےکمسجاک وگتشوپتسگل اجےئ اگ(ینعیمغ یک
فہج ےس اس یک امں وسھک اجےئ یگ) رھپ مت دفدھ ےک ربنت وک اٹل رک رھک دف ےگ (ینعی مغ یک فہج ےس اس یک امں اک دفدھ کشخ وہ
اجےئ اگ افر فہ دفدھ دانی دنب رک دے یگ افر (دصہم یک فہج ےس) فہ امں اپلگ وہ اجےئ یگ۔ گووگں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! رھپ
عتی ئرہایزیچےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفہیھبقحےہ۔
رافی  :اربامیہ نبوقعیبنباقحس،دیبعاہللنبدبعادیجملاوبیلعیفنح،داؤدنبسیق،رمعفنببیعشنبدمحمنبدبعاہللنبرمعف،فہ
اےنپفادلےس،فہاےنپفادلےسفزدینباملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
ہقیقعوکؿےسدؿرکانہاےیہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 528

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل شٌىي اب٣ ٩بار  ،یحٌي ،اب ٩زرارة بَ ٩کی ٥ب ٩حارث ب٤ً ٩زو باہلي

َ
َکیِ ٔ ٥بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ َش ٌِىٔي ابِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ َِ ٩ی ِحٌَي َوص َُو ابِ ُ ٩ز َُر َار َة بِ َٔ ُ ٩
َک أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤ج َّس ُظ ا َِ ٟحار َٔث بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو یُ َح ِّس ُث أََّ٧طُ َٟق ٔ َي َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ِ٤ز ٕو ا َِ ٟباصٔل ٔ ُّي َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبٔي َی ِذ ُ ُ

َ
فٔي َح َّحةٔ ا ِٟو َزا َٔ وصُو ًَل َي َ٧ا َٗتٔطٔ ا ِِ ٌٟـبا ٔ َ
َّ
رف لٔي َٓ َ٘ا َ٢
َ َ
َ َ َ
ئ َٓأ َت ِی ُت ُط ٔ ٩ِ ٣أَ َح ٔس ٔط٘ ِیطٔ َٓ ُ٘ ِ ُ ٠یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ ب ٔأبٔي أََ َ ِ ٧وأُم ِّي ا ِس َت ِِ ٔ ِ
َرف اهَّللُ َل ٥ِ ُٜث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُت ُط ِّٔ ٩ِ ٣
َرف اهَّللُ
اٟظ ِِّ ٙاْل َ ٔ
خ أَ ِر ُجو أَ َِ ٪یدُؼَّ ىٔي ُزوُ َ ٧ض ِ ُ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ ا ِس َت ِِ ٔ ِ
رف لٔي َٓ َ٘ا َ ٢ب ٔ َی ٔسظ ُٔ َ َ
ََُ
ٔ
َف ََ
رفائ ٔ ٍُ َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢طا َئ ًَت َ َر َو ََ ٩ِ ٣طا َئ َ ٥َِ ٟش ٌِترِ َو ََ ٩ِ ٣طا َئ َ َّ
َلَ٘ َٓ ٥ِ ُٜا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا٨َّ ٟا ٔ
ض َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ ا َِ ٌَ ٟتائٔزُ َوا َِ َ ٟ
َو ََ ٩ِ ٣طا َئ  ٥َِ ٟش َ ُِّرف َِ فٔي ا ِ ٥ٔ ٨َ َِ ٟأ ُ ِؿ ٔح َّیت َُضا َو َٗ َب َف أَ َػابٔ ٌَ ُط إ ٔ َّ ا َواح َٔس ّة
وسدینبرصن،دبعاہللینعیانبابمرک،ییحی،انبزرارةنبرکمینباحرثنبرمعفابیلہےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس وک دجةاگوداع ںیم داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افینٹن رپ وسار ےھت  و ہک ابضعء یھت ںیم اکی رطػ وک الچ ایگ
افر رعض ای ای روسؽ اہلل! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے فاےطس
داعےئرفغمترفامںیئ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدخافدندقفسمتبسیکرفغمترفامےئ۔رھپںیمدفرسیاجبنالچ
ایگ اس ایخؽ ےس ہک اشدی وہ اتکس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخص ریمے فاےطس داع رفامںیئ۔ ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل!
ریمےفاےطسداعءرفغمترفامںیئ۔رھپاکیآدیمےنرعضایعتی ئرہافررفعںیمایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ای رفؼ رفامےت ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش اک دؽ ہاےہ فہ ہن رکے رکبویں ںیم رصػ
رقابین(اےسےلرکذیاہجحلکت)الزؾےہافرہیدحثیرشفیایبؿرفامےتفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامتؾاایلگنںدنب
رفامںیلالعفہاکیایلگنےک۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللینعیانبابمرک،ییحی،انبزرارةنبرکمینباحرثنبرمعفابیلہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
ہقیقعوکؿےسدؿرکانہاےیہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 529

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل شٌىي اب٣ ٩بار  ،یحٌي ،اب ٩زرارة بَ ٩کی ٥ب ٩حارث ب٤ً ٩زو باہلي

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩ز َُر َار َة َّ
َّم َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔا َِ ٟحار ٔٔث
أَ ِخب َ َرنٔي َص ُ
اٟش ِض ٔ ُّ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ص ٔظَ ُا ٦بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ ُ ٩ز َُر َار َة َّ
َّم َٗا َ٢
بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا َص ُ
اٟش ِض ٔ ُّ

َح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَُ َّ ٧ط َٟق ٔ َي َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َح َّح ٔة ا َِ ٟو َزا َٔ َٓ ُ٘ ِ ُ ٠بٔأبَٔي أَ َ ِ ٧یَا
اس َت َس ِر ُت ِّٔ ٩ِ ٣
خ َو َس َ
اٚ
َرف اهَّللُ َلَ ٥ِ ُٜوص َُو ًَل َي َ٧ا َٗتٔطٔ ا ِِ ٌَ ٟـ َبا ٔ
اٟظ ِِّ ٙاْل َ ٔ
ئ ث ُ َِّ ٥
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َوأُم ِّي ا ِس َت ِِ ٔ ِ
رف لٔي َٓ َ٘ا ََ َ ُ ٢
ا َِ ٟحس َ
ٔیث
وسدینبرصن،دبعاہللینعیانبابمرک،ییحی،انبزرارةنبرکمینباحرثنبرمعفابیلہےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس وک دجةاگوداع ںیم داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افینٹن رپ وسار ےھت  و ہک ابضعء یھت ںیم اکی رطػ وک الچ ایگ
افر رعض ای ای روسؽ اہلل! ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے فاےطس
داعےئرفغمترفامںیئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدخافدندقفسمتبسیکرفغمترفامےئ۔رھپںیمدفرسیاجبنالچ
ایگ اس ایخؽ ےس ہک اشدی وہ اتکس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخص ریمے فاےطس داعرفامںیئ۔ ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل!
ریمےفاےطسداعءرفغمترفامںیئ۔رھپاکیآدیمےنرعضایعتی ئرہافررفعںیمایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ای رفؼ رفامےت ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش اک دؽ ہاےہ فہ ہن رکے رکبویں ںیم رصػ
رقابین(اےسےلرکذیاہجحلکت)الزؾےہافرہیدحثیرشفیایبؿرفامےتفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامتؾاایلگنںدنب
رفامںیلالعفہاکیایلگنےک۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللینعیانبابمرک،ییحی،انبزرارةنبرکمینباحرثنبرمعفابیلہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عتیئرہےسقلعتمااحدثی
ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
عتیئرہےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 530

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،اب ٩ابوًسی ،ابً ٩و ،٪ج٤ی ،١ابو٠٣یح٧ ،بیظة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجٔ٤ی ْ ٩ِ ًَ ١أَبٔي ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ ًَ ُِ٧ ٩ب َ ِیظَ َة َٗا َ٢
ٔ
اَ ٪وبَ ُّزوا اهَّللَ ًَزَّ
َک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٨َّ ُٛ ٢ا َن ٌِترُ فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َٗا َ ٢اذِبَ ُحوا ِهَّلِل ًَزَّ َو َج َّ ١فٔي أَ ِّی َط ِضز ٕ َ٣ا ل َ َ
ذُ ٔ َ

َو َج ََّ ١وأَكٌِ ُٔ٤وا

دمحم نب ینثم ،انب اوبدعی ،انب وعؿ ،لیمج ،اوبحیلم ،بتتئشة ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس! مہ گوگ دفر اجتیلہ ںیم عتی ئرہ رکےت ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج امہ ںیم اہمترا دؽ ہاےہ مت دخافدن
دقفس ےک انؾ رپ ذحب رکف افر مت کین اکؾ رکف افر مت دخافدن دقفس ےک وخونشدی احلص رکےن ےک ےیل رغابءفاسمنیک وک الھک (ینعی
دصہقریخاتدفافرراہدخاںیمرخچرکف)۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباوبدعی،انبوعؿ،لیمج،اوبحیلم،بتتئشة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
عتیئرہےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 531

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،برش ،ابٔ٣ ٩ـ ،١خاٟس ،ابو٠٣یح ،ابوَٗلبة٧ ،بیظة

ََک أَبَا ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
رش َوص َُو ابِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ٩ِ ًَ ١خإ ٔ ٟس َو ُربَّ َ٤ا َٗا َ ٩ِ ًَ ٢أَبٔي ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ َو ُربَّ َ٤ا ذ َ َ
ٔ
ِ
ُ٧ب َ ِیظَ َة َٗا ََ٧ ٢ا َزی َر ُج َْ ١وص َُو بٔٔ٤ىّي َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا َن ٌِترُ ًَت ٔی َر ّة فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة فٔي َر َجبٕ ٓ ََ٤ا َتأ ُ٣زَُ٧ا یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ
ِ
َف َْ
اَ ٪وبَ ُّزوا اهَّللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١وأَكٌِ ُٔ٤وا َٗا َ ٢إَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا نُ ِ ٔ
َٗا َ ٢اذِبَ ُحوا فٔي أَ ِّی َط ِضز ٕ َ٣ا ل َ َ
َف ًّا ٓ ََ٤ا َتأ ُ٣زَُ٧ا َٗا َ ٢فٔي لَُ ِّ١سائ َٕٔ ٤ة َ َ
رف َُ َ َ
اس َت ِح ََ ١َ ٤ذبَ ِح َت ُط َو َت َؼ َّس ِٗ َ ب ٔ َِ ٠حٔ٤طٔ
َت ِِ ُذو ُظ َ٣ا ٔط َی ُت َ
ک َحًَّي إٔذَا ِ
رمعفنبیلع،رشب،انبلضفم،اخدل،اوبحیلم،اوبالقبة،بتتئشةےسرفاتیےہہکاکیصخشےنینمںیمآفازدیافررعضایایروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسمہگوگدفراجتیلہںیمربجںیمعتی ئرہرکےتےھترھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسمہوکایمکحرفامےت
ںیہ؟آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتذحبرکفسج امہںیماہمترادؽہاےہافرمتگوگدخافدندقفس ےکفاےطسیکینرکفافر
مت(رغابءوک)اھکانالھکؤ۔ہینسرکاسےناہکہکمہگوگرفعایرکےتےھت۔ابآپیلصاہللہیلعفآہلفملسایمکحرفامےتںیہ؟
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امتؾ اھگس اھکےن فاگوں ںیم ینعی رچےن فاےل اجونرفں ںیم رفع ےہ نکیل مت اس یک امں وک
الھکےندف(ینعیاجونریکامدہوکدفدھالپےندفافراھگساھکےندف)افربجفہاجونرڑباوہاجےئافرفزؿااھٹےنینعیفزؿالدےنےک
القئوہاجےئوتمتاساجونروکذحبرکفافراساکوگتشمیسقترکف۔
رافی  :رمعفنبیلع،رشب،انبلضفم،اخدل،اوبحیلم،اوبالقبة،بتتئشة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
عتیئرہےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 532

راوی ً :بساهَّلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟزح٨ُ ،٩٤سر ،طٌبہ ،خاٟس ،ابوَٗلبة ،ابو٠٣یح٧ ،بیظة

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔي ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ

َوأَ ِح َشبُىٔي َٗ ِس َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط ٔ ٩ِ ٣أَبٔي ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ ًَ ُِ٧ ٩ب َ ِیظَ َة َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ص َُذیِ ٕ ٩ِ ًَ ١أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔي ُُ ٨ِ ٛ
خوا َوإ ٔ ََّ ٪ص ٔذظ ٔ
َ َ ٧ض ِی ُتُ ُٟ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜحؤ ٦اْلِ َ َؿاؤ ِّي ٓ َِو َ ٚثَ ََل ٕث ََ ِ ٛامی َت َش ٌَِ َ٘ َٓ ٥ِ ُٜس َجا َئ اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّ ١بٔا َِ ٟدی ِر ٔ َٓک ُُ٠وا َو َت َؼ َّسُٗوا َوا َّز ٔ ُ
ٔ
ِ
َک اهَّللٔ ًَزَّ َو َج ََّ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُج ْ ١إَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا َن ٌِترُ ًَت ٔی َر ّة فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ فٔي َر َجبٕ ٓ ََ٤ا َتأ ُ٣زَُ٧ا َٗا َ ٢اذِبَ ُحوا
َش ٕب َوذ ٔ ِ ٔ
اْلِ َیَّ َا ٦أَیَّ ُا ٦أَل ِ َٕ ١و ُ ِ
َف ًّا فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة ٓ ََ٤ا
اَ ٪وبَ ُّزوا اهَّللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١وأَكٌِ ُٔ٤وا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا نُ ِ ٔ
ِهَّلِل ًَزَّ َو َج َّ ١فٔي أَ ِّی َط ِضز ٕ َ٣ا ل َ َ
رف َُ َ َ
ِ
َّ
َّ
اس َت ِح َ١َ ٤
َف َْ َت ِِ ُذو ُظ َُ ََ ٤ُ ٨
ک َحًَّي إٔذَا ِ
َتأ ُ٣زَُ٧ا َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔي لَُ ِّ١سائ َٕٔ ٤ة ٔ ٩ِ ٣ا َِ َ ٥ٔ ٨َ َِ ٟ
َذبَ ِح َت ُط َو َت َؼ َّس ِٗ َ ب ٔ َِ ٠حٔ٤طٔ ًَل َي ابِ َّٔ ٩
ک ص َُو َخی ِ ْر
اٟشبٔی َٔٓ ١إ ٔ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
دبعاہللنب دمحمنبدبعارلنمح،ردنر ،ہبعش،اخدل،اوبالقبة ،اوبحیلم،بتتئشةےسرفاتیےہ ہکاکیصخشہلیبق هددلیاک رفداھتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکںیمےنمتوکعنمایاھترقابیناکوگتشنیتدؿےسزایدہرےنھکےس اہکمتگووگںوک
فہوگتشاکیفوہاجےئینعیاسفتقگوگاتحمجےھتوت ںیمےنعنمرکدای اھتہکرقابین اکوگتشنیترفز ےسزایدہہن عمجرکف۔ ہکلب
ا سوکاھکگوایدصہقرکدف اہکامتؾاتحم وںوکلماجےئافر وکیئصخشوھباکہن رہاجےئ۔ نکیلمتگووگں وکدخافدن دقفسےندفتل
دنمانبدایوت متگوگاھکؤ افرریخاتدف افراسوکرھکگو افروھچڑفافر ہیدؿ اذیاہجحلںیہ اھکےنافرےنیپےک افرایدایہل ںیم وغشمؽ
رےنہےک۔ہیابتنسرکاکیصخشےنرعضایمہگوگوتامہربجںیمدفراجتیلہںیمعتی ئرہرکےتےھت۔ابآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسایمکحرفامےتںیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایمتگوگذحبرکفدخافدندقفسےکفاےطس افرسجامہاہمترادؽ
ہاےہ افر مت کین اکؾ رکف راض ایہل ےک ےیل افر اھکان الھکؤ اسمنیک وک۔اس رپ اکی صخش ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس مہ گوگ دفر اجتیلہ ںیم رفع رکےت ےھت۔ اب آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ای مکح رفامےت ںیہ؟آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن رفامای رکبویں ںیم رفع ےہ نکیل الھکےن دے اس یک فادلہ وک سج فتق فہ ایتر وہ اجےئ وت اکٹ دف افر مت دصہق دف وگتش اک
اسمرففںوکہیرتہبےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمح،ردنر،ہبعش،اخدل،اوبالقبة،اوبحیلم،بتتئشة

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

رفعےکقلعتمااحدثی
ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رفعےکقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 533

راوی ً :بساهَّلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟزح٨ُ ،٩٤سر ،طٌبہ ،خاٟس ،ابوَٗلبة ،ابو٠٣یح٧ ،بیظة

أَ ِخب َ َرَ ٧ا أَبُو اْلِ َ ِط ٌَثٔ أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟساَٗ ٔ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔي ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ ًَ ُِ٧ ٩ب َ ِیظَ َة َٗا َ٢
ٔ
ِ
َ٧ا َزی أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢إَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا َن ٌِترُ ًَت ٔی َر ّة َش ٌِىٔي فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة فٔي َر َجبٕ ٓ ََ٤ا َتأ ُ٣زَُ٧ا َٗا َ ٢اذِبَ ُحو َصا
اس َت ِح َ١َ ٤
اَ ٪وبَ ُّزوا اهَّللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١وأَكٌِ ُٔ٤وا َٗا َ ٢إَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا نُ ِ ٔ
فٔي أَ ِّی َط ِضز ٕل َ َ
َف َْ َحًَّي إٔذَا ِ
َف ًّا فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َٗا َ ٢فٔي لَُ ِّ١سائ َٕٔ ٤ة َ َ
رف َُ َ َ
ک ص َُو َخی ِ ْر
َذبَ ِح َتطُ َو َت َؼ َّس ِٗ َ ب ٔ َِ ٠حٔ٤طٔ َٓإ ٔ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
دبعاہللنب دمحمنبدبعارلنمح،ردنر ،ہبعش،اخدل،اوبالقبة ،اوبحیلم،بتتئشةےسرفاتیےہ ہکاکیصخشہلیبق هددلیاک رفداھتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکںیمےنمتوک عنمایاھترقابیناکوگتشنیتدؿےسزایدہرےنھکےس اہکمتگووگںوک
فہوگتشاکیفوہاجےئینعیاسفتقگوگاتحمجےھتوت ںیمےنعنمرکدای اھتہکرقابین اکوگتشنیترفز ےسزایدہہن عمجرکف۔ ہکلب
اسوکاھکگوایدصہقرکدف اہکامتؾاتحم وںوکلماجےئافر وکیئصخشوھباکہن رہاجےئ۔ نکیلمتگووگں وکدخافدن دقفسےندفتل
دنمانبدایوتمتگوگاھکؤ افرریخاتدف افراسوکرھکگوافروھچڑفافرہیدؿ78۔77۔75۔ذیاہجحلںیہاھکےنافرےنیپےکافر اید
ایہلںیموغشمؽرےنہےک۔ہیابتنسرکاکیصخشےنرعضایمہگوگوتامہربجںیمدفراجتیلہںیمعتی ئرہرکےتےھت۔اب
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسایمکحرفامےتںیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتگوگذحبرکفدخافدندقفسےکفاےطسافر
سج امہ اہمترا دؽ ہاےہ افر مت کین اکؾ رکف راض ایہل ےک ےیل افر اھکان الھکؤ اسمنیک وک۔ اس رپ اکی صخش ےن رعض ای ای روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسمہگوگدفراجتیلہںیمرفعرکےتےھت۔ابآپیلصاہللہیلعفآہلفملسایمکحرفامےتںیہ؟آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےنرفامایرکبویںںیمرفع ےہنکیل الھکےن دےاسیکفادلہوک سجفتقفہایتروہ اجےئوتاکٹدف افر متدصہقدف
وگتشاکاسمرففںوکہیرتہبےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمح،ردنر،ہبعش،اخدل،اوبالقبة،اوبحیلم،بتتئشة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رفعےکقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 534

راوی  :شٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب٠ً ٩یة ،خاٟس ،ابوَٗلبة ،ابو٠٣یح٧ ،بیظة

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔي ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ َٓ َٔ٘٠ی ُ أَبَا ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
ٔ
ِ
َٓ َح َّسثَىٔي ًَ ُِ٧ ٩ب َ ِیظَ َة ا ُِ ٟض َذل ٔ ِّي َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج َْ ١یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا َن ٌِترُ ًَتٔی َر ّة فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ ٓ ََ٤ا َتأ ُ٣زَُ٧ا َٗا َ ٢اذِبَ ُحوا ِهَّلِل ًَزَّ
اَ ٪وبَ ُّزوا اهَّللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١وأَكٌِ ُٔ٤وا
َو َج َّ ١فٔي أَ ِّی َط ِضز ٕ َ٣ا ل َ َ
وقعیب نب اربامیہ ،انب علتئة ،اخدل ،اوبالقبة ،اوبحیلم ،بتتئشة ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! مہ گوگ دفر
اجتیلہ ںیم عتی ئرہ رکےت ےھت۔ اب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ای مکح رکےت ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت گوگ
ذحبرکفدخافدندقفسےکفاےطس۔سجہنیہمںیمسپسجدقروہےکسمتگوگیکینرکفدخافدندقفسےکفاےطسافراھکانالھکؤ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،انبعلتئة،اخدل،اوبالقبة،اوبحیلم،بتتئشة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رفعےکقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 535

راوی ٤ً :زو بً ٩ليً ،بساٟزح ،٩٤ابوًوا٧ة ،شٌلي بً ٩لاء ،وٛیٍ بً ٩سض ،ابورزیٟ٘ ٩یم بً ٩ا٣ز

ض ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩طٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٩ش ٌِل َي بِ َٔ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩ؤٛی ٍٔ بِ ُٔ ًُ ٩س ٕ
أَبٔي َر ٔز ٕ
َ ١وُِ ٧ل ٌٔ ُ٩ِ ٣َ ٥
یٔ ٔ َٟ٘ ٩یم بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕا ِِ َ٘ ٌُ ٟیل ٔ ِّي َٗا َ ُ ٠ِ ُٗ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إَّٔ٧ا ُ٨َّ ٛا ِ َ ٧ذبَحُ َذبَائ ٔحَ فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة فٔي َر َجبٕ َٓ َ٨أِل ُ ُ
ض ٓ َََل أَ َز ًُ ُط
َجائ َ َ٨ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا بَأ ِ َض بٔطٔ َٗا ََ ٢ؤٛی ٍُ بِ ُُ ًُ ٩س ٕ
رمعف نب یلع ،دبعارلنمح ،اوبوعابة ،یلعی نب اطعء ،فعیک نب دعس ،اوبرزنی طیقل نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ای ای
روسؽ اہلل! امہ ربج ںیم مہ گوگ دفر اجتیلہ ںیم اجونر ذحب ای رکےت ےھت۔ رھپ مہ گوگ فہ اجونر اھک ایل رکےت ےھت افر  و وکیئ
امہرےاپسآایاھتمہگوگاسوکالھک ےتےھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسںیموکیئرحجںیہنےہرضحتفعیکےن
ایبؿایہک واسدحثیاکرافیےہہکںیماسوکںیہنوھچڑ اوہں(ینعیامہربجیکرقابینوک)۔

رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،اوبوعابة،یلعینباطعء،فعیکنبدعس،اوبرزنیطیقلنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداریکاھکؽےسقلعتم
ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رمداریکاھکؽےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 536

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪زہزیً ،بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل ،ابً ٩باض٣ ،ی٤و٧ہ

ض ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤وَ َ ٧ة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ

اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز ًَل َي َطاة ٕ َِّ ٣ی َت ٕة َُ٘ ٠ِ ٣اة ٕ َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ ٢صَ ٔذظ ٔ َٓ َ٘اُٟوا ِ ٤َ ٔ ٟی ُ٤وَ َ ٧ة َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ًََِ ٠ی َضا َِ ٟو اَ ِ ٧تٔ ٌََ ِ ب ٔإٔصَاب ٔ َضا َٗاُٟوا إَٔ َّ ٧ضا
َِ ٣ی َت ْة َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َرح ََّ ٦اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّ ١أَلََِ ٠ضا
ہبیتق ،ایفسؿ ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،انب ابعس ،ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رمدہ
رکبی دیھکی  و ہک ڑپی وہیئ یھت۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہیرکبی سک یک ےہ؟گووگں ےن رعض ای رضحت ومیمہن
یک۔اسرپ آپ یلصاہللہیلع فآہلفملس ےنرفامایاس رپ یسک مسقاک وکیئانگہںیہن اھت ای یہااھچوہ اہکفہاسرکبییک اھکؽےس عفن
احلصرکںیت۔گووگںےن رعضایایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفہ رکبیرمدارےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامای
دخافدندقفسےنرصػرمداراکاھکانرحاؾرفامایےہ(ہناسیکاھکؽایابؽایںوگنیںےسعفناحلصرکان)۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس،ومیمہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رمداریکاھکؽےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 537

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک ،اب ٩طہابً ،بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل ،ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ِٔقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟک
َ

ا٪
ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َ٣َ ٢زَّ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔظَ اة ٕ َِّ ٣ی َت ٕة ل َ َ
أَ ًِ َلاصَا َِ ٣و َ ا ّة ِ ٤َ ٔ ٟی ُ٤وَ َ ٧ة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ص ََّل اَ ِ ٧تٔ ٌَِت ُِ ٥بٔحٔ ِ٠سٔصَا َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إَٔ َّ ٧ضا َِ ٣ی َت ْة َٓ َ٘ا َ٢
رح َ ٦أَلَِ ُ٠ضا
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ُ ِّ

دمحم نب ہملس ف اح رث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،انب اہشب ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملساکیرمدہرکبیےکاپسےسزگرے وہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتومیمہنیکآزادیکوہیئابدنی
وکاطعءرفامیئیھت۔آپیلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفامایمتےنسکفہجےسعفنںیہنااھٹایاسیکاھکؽےس۔گووگںےنرعضایای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفہوترمداروہیئگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرصػرمداراکاھکانرحاؾےہ۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رمداریکاھکؽےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 538

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک ،اب ٩طہابً ،بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل ،ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
یس ًَ َِ ٩ح ِٔ ٔؽ
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ َِ ٩ج ِّسی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َحب ٔیبٕ َش ٌِىٔي یَز ٔ َ
ص َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ٣ُ ٩شًُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َح َّسثَ ُط أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َح َّسثَ ُط َٗا َ ٢أَبِ َ َ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠طا ّة َِّ ٣ی َت ّة ِ ٤َ ٔ ٟو َ اة ِٕ ٤َ ٔ ٟی ُ٤وَ َ ٧ة َولَا ٩ِ ٣ٔ ِ َ ٧اٟؼَّ َس َٗ ٔة َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و َ٧زًَُوا ٔجَِ ٠س َصا َٓاَ ِ ٧ت َٔ ٌُوا بٔطٔ َٗاُٟوا إَٔ َّ ٧ضا َِ ٣ی َت ْة َٗا َ٢

رح َ ٦أَلَِ ُ٠ضا
إٔ٤َ َّ ٧ا ُ ِّ

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،انب اہشب ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملس اکیرمدہرکبیےکاپسےسزگرے وہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتومیمہنیکآزادیکوہیئابدنی
وکاطعءرفامیئیھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتےنسکفہجےسعفنںیہنااھٹایاسیکاھکؽےس۔گووگںےنرعضایای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس فہ وت رمدار وہیئگ۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رصػرمدار اک اھکان رحاؾ ےہ۔ ہک آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاییہااھچوہ ااسیکاھکؽاکنؽےتیلافراسےسعفناحلصرکےت۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رمداریکاھکؽےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 539

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩خاٟس ٗلا ،٪ححاد ،اب ٩جزیخ٤ً ،زو ب ٩زی٨ارً ،لاء ،ابً ٩باض٣ ،ی٤و٧ہ

َّاد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي
أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٪اَّ ٟزي ُِّّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
ض أَ ِخب َ َر ِتىٔي َِ ٣ی ُ٤وُ َ ٧ة أَ ََّ ٪طا ّة َ٣ا َت ِ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ا َزٓ ٌَِت ُِ ٥إ ٔ َصابَ َضا
ًَ َلائْ ُُ ٨ِ ٣ذ ح ٔی ٕن ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َاس َت َِ ٤ت ٌِت ُِ ٥بٔطٔ
ٓ ِ
دبعارلنمح نب اخدل اطقؿ ،اجحج ،انب رججی ،رمعف نب دانیر ،اطعء ،انب ابعس ،ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک اکی رکبی رم یئگ وت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت ےن اس یک اھکؽ رپ سک فہج ےس دابتغ ںیہن دی افر اس اھکؽ ےس عفن ویکں ںیہن
ااھٹای؟
رافی  :دبعارلنمحنباخدلاطقؿ،اجحج،انبرججی،رمعفنبدانیر،اطعء،انبابعس،ومیمہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رمداریکاھکؽےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 540

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا٤ً ،٪زوً ،لاء ،ابً ٩باض

ض َٗا ََّ ٣َ ٢ز أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
بٔظَ اة ِٕ ٤َ ٔ ٟی ُ٤وَ َ ٧ة َِّ ٣ی َت ٕة َٓ َ٘ا َ ٢أَ َّ ا أَ َخ ِذتُ ِ ٥إ ٔ َصابَ َضا ٓ ََس َب ِِت َُِٓ ٥اَ ِ ٧تٔ ٌَِت ُِ٥
دمحمنب وصنمر،ایفسؿ،رمعف ،اطعء،انبابعسےسرفاتی ےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس اکیرمدار رکبیےکاپسےس
زگرے  و ہک رضحت ومیمہن یک یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ےن اس یک اھکؽ سک فہج ےس دابتغ رک ےک اامعتسؽ
ںیہنیک(ینعیاسرطہقیےسفہاھکؽاضعئوہےنےس چاجیت)۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمعف،اطعء،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رمداریکاھکؽےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 541

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیزِ٣ ،یرة ،طٌيي ،ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِِٔ٣ُ ٩ی َر َة ًَ َِّ ٩
ض ََّ ٣ز أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي
اٟظ ٌِ ٔي ِّي َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ

َطاة ٕ َِّ ٣ی َت ٕة َٓ َ٘ا َ ٢أَ َّ ا اَ ِ ٧تٔ ٌَِت ُِ ٥بٔإ ٔ َصاب ٔ َضا

دمحم نب دقامة ،رجری ،ریغمة ،یبعش ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اکی رمدار رکبی ےک اپس ےس
زگرےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتےناسیکاھکؽےسسکفہجےسعفنںیہناحلصای؟
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،ریغمة،یبعش،انبابعس

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

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رمداریکاھکؽےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 542

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساٌٟزیز ب ٩ابي رز٣ةٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسي ،اس٤اًی ١ب ٩ابي خاٟس ،طٌييًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض ،سوزة

وسي ًَ ِ ٩إ ٔ ِسٌٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َخإ ٔ ٟس ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ٔ ٩أَبٔي رٔزِ ََ ٣ة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َ
ض ًَ َِ ٩س ِو َز َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ِ ٟا َت ِ َطا ْة َ٨َ ٟا ٓ ََس َب ِِ َ٨ا َِ ٣شَ َٜضا ٓ ََ٤ا زٔ ِ٨َ ٟا
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًِٔ
٨ِ َ ٧ب ٔ ُذ ٓ َٔیضا َحًَّي َػ َار ِت َط ًّ٨ا

دمحمنبدبعازعلزینبایبرزمة،لضفنبومیس،اامسلیعنبایباخدل،یبعش،رکعمة،انبابعس،وسدةےسرفاتیےہہکاکیرکبیرم
یئگوتمہگووگںےناسیکاھکؽوکدابتغایرھپہشیمہمہگوگاسںیمذیبنانبےتےھتاہیںکتہکفہرکبیرپاینوہیئگ۔
رافی  :دمحمنبدبعازعلزینبایبرزمة،لضفنبومیس،اامسلیعنبایباخدل،یبعش،رکعمة،انبابعس،وسدة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رمداریکاھکؽےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 543

راوی ٗ :تیبہ و ًلي ب ٩ححز ،سٔیا ،٪زیس ب ٩اس ،٥٠اب ٩وً٠ة ،ابً ٩باض

ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
اَ ٩ِ ًَ ٪زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠ابِ َٔ ٩و ًِ ََ ٠ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َو ًَل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

اب زُب ٔ َّ َٓ َ٘ ِس كَ ُض َز
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َ٤ا إٔصَ ٕ

ہبیتقفیلعنب رجح،ایفسؿ،زدی نباملس،انب فعلة،انبابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامای
سجیکاھکؽرپدابتغوہیئگوتفہاھکؽاپکوہیئگ۔
رافی  :ہبیتقفیلعنبرجح،ایفسؿ،زدینباملس،انبفعلة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رمداریکاھکؽےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 544

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی ٪ب ٩زاؤز ،اسح ٙب ٩بَک ،اب٣ ٩رض ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،جٌرف ب ٩ربیٌة ،ابوخیر ،اب ٩وً٠ة

یٌ َة أَُ َّ ٧ط
رض َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
رف بِ َٔ ٩رب ٔ َ
أَ ِخب َ َرنٔي اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩زا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩بَ َِکٕ َوص َُو ابِ َُ َ ٣ُ ٩
َ ١وثَ َٕ ٩و َُ ٟض َِٔ ٥
ِق ْب یَُٜو َُٔ ٓ ٪یضا
َس ٍَ ٔ٤أَبَا ا َِ ٟدی ِر ٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩و ًِ ََ ٠ة أََّ٧طُ َسأ َ َ ٢ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َٓ َ٘ا َ ٢إَّٔ٧ا َن ِِزُو َص َذا ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َوإُٔ َّ ٧ض ِ ٥أَصِ ُ
َّ
ض ِّ
ک أَ ِو َط ِی ْئ َسَ ٌِ ٔ٤تطُ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
ا٠ٟب َ ُن َوا ِ٤َ ٟا ُئ َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
اٟسبَاْ ُ كَ ُض ْور َٗا َ ٢ابِ َُ ٩و ًِ ََ ٠ة ًَ َِ ٩رأِی ٔ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ َِ ٩ِ ًَ ١ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ

رعیبنبامیلسؿنبداؤد،ااحسؼنبرکب،انبرضم،فہاےنپفادلےس،رفعجنبربی ئعة،اوبریخ،انبفعلةےسانبابعسےندرایتفای
ہک مہ گوگ اہجد ےک فاےطس رغمیب اممکل اجےت ںیہ فاہں ےک گوگ تب رپیتس ںیم التبم ںیہ افر اؿ ےک اپس اپین افر دفدھ یک ںیکشم
وہیتںیہ۔اوہنںےن( وااب)اہکسجڑمچےںیمدابتغوہاجےئوتفہاپکےہ۔ںیمےناہکہیمتاینپلقع فمہفےسہہکرےہوہای
متےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک ےہ؟اوہنںےن وااباہکںیہن!یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک ےہ۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿنبداؤد،اقحسنبرکب،انبرضم،فہاےنپفادلےس،رفعجنبربی ئعة،اوبریخ،انبفعلة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رمداریکاھکؽےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 545

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیسٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦وہ اپ٨ے واٟس سےٗ ،تازة ،حش ،٩جو ٪بٗ ٩تازة ،س٤٠ہ ب٣ ٩حبٙ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩ص ٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩ج ِو ٔ ٪بِ َٔ َٗ ٩تا َز َة

ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟحب ِّٔ ٙأَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َُزِ َوة ٔ َتبُو َ َز ًَا ب ٔ َ٤ا ٕئ ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س ا َِ ٣زأَة ٕ َٗا َ٣َ ِ ٟا ً ٔ ِ٨سٔی إ ٔ َّ ا فٔي
ٔ ِِقبَ ٕة لٔي َِ ٣ی َت ٕة َٗا َ ٢أََِ ٟی َص َٗ ِس َز َب ِِت َٔضا َٗا َ ِ ٟبَل َي َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪زٔبَاُ ََضا ذَلَاتُ َضا
م
دیبع اہلل نب دیعس ،اعمذ نب اشہؾ ،فہ اےنپ فادل ےس ،اتقدة ،نسح  ،وؿ نب اتقدة ،ہملس نب جیق ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ وبتک ںیم

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اخوتؿ ےک اہھت ےس اپین اگنمای۔ اس ےن رعض ای ریمے اپس وت فہ اپین رمے وہےئ
اجونریککشمںیمےہ۔(ینعیریمےایخؽںیمفہاپیناپکںیہن۔ آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتےندابتغیکیھت؟اس
ےنرعضای اہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوترھپوتفہاھکؽدابتغےساپکوہیئگ۔
م
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،اتقدة،نسح ،وؿنباتقدة،ہملسنب جیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رمداریکاھکؽےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 546

راوی  :حشین ب٨٣ ٩ؼور ب ٩جٌرف ٧یشابوری ،حشین ب٣ ٩ح٤سَ ،شیک ،ا اً٤ع٤ً ،ارة ب٤ً ٩یر ،اسوزً ،ائظہ ػسش٘ہ

یک ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف اِ ٨َّ ٟی َشابُور ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
َش ْ

ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َُ ِ ٟسئ ٔ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠جُ٠وز ٔ ا ِِ ٤َ ٟی َتةٔ َٓ َ٘ا َ ٢زٔبَاُ َُضا
كَ ُضو ُر َصا
نیسحنبوصنمرنبرفعج اسینوبری،نیسحنبدمحم،رشکی،االشمع،امعرةنبریمع،اوسد،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکروسؽ
رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےسیسکےنرمداریکاھکؽےکقلعتمدرایتفایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدابتغ
رکےنےسفہاھکؽاپکوہاجیتےہ۔
رافی  :نیسحنبوصنمرنبرفعجاسینوبری،نیسحنبدمحم،رشکی،االشمع،امعرةنبریمع،اوسد،اعہشئدصہقی
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رمداریکاھکؽےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 547

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌس ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌسَ ،شیک ،ا اً٤ع ،ابزاہی ،٥اسوزً ،ائظہ ػسش٘ہ

یک ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی٩ِ ًَ ٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َِّّم َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
َش ْ
اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َُ ِ ٟسئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠جُ٠وز ٔا ِِ ٤َ ٟی َت ٔة َٓ َ٘ا َ ٢زٔبَاُ َُضا ذَلَاتُ َضا
دیبعاہللنبدعسنباربامیہنبدعس،رشکی،االشمع،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےسیسک صخش ےنرمداریکاھکؽےکقلعتم درایتف ایوتآپ یلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامایدابتغدےنی ےسفہ(اھکؽ)
اپکوہاجیتےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدعسنباربامیہنبدعس،رشکی،االشمع،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رمداریکاھکؽےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 548

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌس ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌسَ ،شیک ،ا اً٤ع ،ابزاہی ،٥اسوزً ،ائظہ ػسش٘ہ

یک ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ
وب بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا َِ ٟو َّزا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
َش ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ُّی ُ
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ذَلَاةُ ا ِِ ٤َ ٟی َتةٔ زٔبَاُ َُضا

دیبعاہللنبدعسنب اربامیہنبدعس،رشکی،االشمع،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےسیسک صخش ےنرمداریکاھکؽےکقلعتمدرایتف ایوتآپ یلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامایدابتغدےنی ےسفہ(اھکؽ)
اپکوہاجیتےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدعسنباربامیہنبدعس،رشکی،االشمع،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رمداریکاھکؽےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 549

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩شٌ٘وب٣ ،اٟک ب ٩اس٤اًی ،١ارسائی ،١ا اً٤ع ،ابزاہی ،٥اسوزً ،ائظہ ػسش٘ہ

 ٩ِ ًَ ١اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاصٔی َ ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
رسائ ٔی ُ
أَ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
ک بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ

ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا ََٗ ِ ٟا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذَلَاةُ ا ِِ ٤َ ٟی َت ٔة زٔبَاُ َُضا

اربامیہ نب وقعیب ،امکل نب اامسلیع ،ارسالیئ ،االشمع ،اربامیہ ،اوسد ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایرمداریکاپیکاسیک(اھکؽ)دابتغرکانےہ۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،امکلنباامسلیع،ارسالیئ،االشمع،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداریکاھکؽسکزیچےسدابتغدیاجےئ؟
ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رمداریکاھکؽسکزیچےسدابتغدیاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 550

راوی  :س٠امی ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث وٟیث ب ٩سٌسٛ ،ثیر بَ ٩فٗسً ،بساهَّلل ب٣ ٩اٟک ب ٩حذآةً ،اٟیة
ب ٨سبیٍ٣ ،ی٤و٧ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َو َّ
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِٛ ٩ثٔیر ٔبِ َِٔ َ ٩ف َٗ ٕس أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ

بِ َ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩حُ َذا َٓ َة َح َّسثَ ُط ًَ ِ ٩ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟی ٔة ب ٔ ُِ ٔ ٨سب َ ِی ٍٕ أَ َِّ ٣َ ٪ی ُ٤وَ َ ٧ة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َّسثَ ِت َضا أََّ٧طُ َ٣زَّ
وَ ٪طا ّة َُ ٟض ِِ ٣ٔ ٥ث َ ١ا ِٟحٔ َؼا َٔ٘ َٓ ٪ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
ِقیِ ٕع یَ ُح ُّز َ
ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠رٔ َج ْ
اَ ُ ٩ِ ٣ٔ ٢
َّ
َّ
َّ
رق ُي
ًََِ ٠یطٔ َو َسَِ ٟ ٥َ ٠و أَ َخ ِذتُ ِ ٥إٔصَابَ َضا َٗاُٟوا إَٔ َّ ٧ضا َِ ٣ی َت ْة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠یُ َل ِّضزُ َصا ا ِ٤َ ٟا ُئ َوا َِ َ ٟ
امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،رمعف نب احرث فثیل نب دعس ،ریثک نب رفدق ،دبعاہلل نب امکل نب ذحا،ة ،اعلتئة تنب ستیئع ،ومیمہن ےس

رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ہلیبق رقشی ےک ھچکگوگ اکیرکبی وک دگےھ یک رطح ےتٹیسھگ وہےئ
ےلکن آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای یہ ااھچ وہ ا ہک مت اس یک اھکؽ اکنؽ ےتیل۔ اوہنں ےن رعض ای ہی وترمدار ےہ۔آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسوکاپکرکداتیاپینافررقظ(انیماھگسایاھچؽفریغہہکسجےسڑمچااصػایاج اےہ)۔

رافی  :امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،رمعف نب احرث فثیل نب دعس ،ریثک نب رفدق ،دبعاہلل نب امکل نب ذحا،ة ،اعلتئة تنب ستیئع،
ومیمہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رمداریکاھکؽسکزیچےسدابتغدیاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 551

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،برش شٌىي ابٔ٣ ٩ـ ،١طٌبہ ،ح ،٥ٜاب ٩ابي ٟیليً ،بساهَّلل بًٜ ٩ی٥

رش َش ٌِىٔي ابِ َ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜابِ ٔ ٩أَبٔي َِ ٟیل َي ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
َّ
َّ
اب أَ ِ  ٪اَ َت َِ ٨ت ٔٔ ٌُوا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟی َت ٔة
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ َٜ ًُ ٩ی َٕٗ ٥ا َٔ ُ ٢
ِق َئ ًَ َِ ٠ی َ٨ا َ ٔ ٛت ُ
اب َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وأََ٧ا ُ ََُل َْ ٦ط ٌّ
اب َو َ ا ًَ َؼبٕ
بٔإ ٔ َص ٕ
اامسلیع نب دوعسد ،رشب ینعی انب لضفم ،ہبعش ،مکح ،انب ایب یلیل ،دبعاہلل نب میکع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہل
فملسےن ورحتریرفامایاھت فہ ریمےاسےنمڑپاھایگ ںیم اکی واؿڑلاکاھت۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتگوگےنافدئہ
احلصرکفرمدےیکاھکؽایےٹھپےس(ینعیاھکؽیکدابتغےسلبقعفنہنااھٹویکہکنریغبدابتغےکوخؿافرروطتبفریغہاہھت
ںیمگلاجںیئیگہکآجلککمناسمےلافرلکیمیکفریغہےسدابتغدیاجیتےہفہیھبدرتسےہ)۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،رشبینعیانبلضفم،ہبعش،مکح،انبایبیلیل،دبعاہللنبمیکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رمداریکاھکؽسکزیچےسدابتغدیاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 552

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز٨٣ ،ؼور ،حً ،٥ٜبساٟزح ٩٤ب ٩ابي ٟیليً ،بساهَّلل بًٜ ٩ی٥

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَب ٔي َِ ٟیل َي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ َٜ ًُ ٩ی ٕ٥
اب َو َ ا ًَ َؼبٕ
َٗا ََ َٛ ٢ت َب إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ َ ٪ا َت ِش َت ِ٤ت ٔ ٌُوا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟی َت ٔة بٔإٔصَ ٕ
دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر ،مکح،دبعارلنمحنبایب یلیل ،دبعاہللنبمیکعےسرفاتیےہہکاوہنںےنایبؿای ہک روسؽرکمییلص

اہللہیلعفآہلفملسےنمہگووگںوکرحتریرفامایمتگوگہنعفنااھٹرمداریکاھکؽایےٹھپےس۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،مکح،دبعارلنمحنبایبیلیل،دبعاہللنبمیکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رمداریکاھکؽسکزیچےسدابتغدیاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 553

راوی ً :لي ب ٩ححزَ ،شیک ،ہَل ٢وزاً ،٪بساهَّلل بًٜ ٩ی٥

یک ًَ ِ ٩ص ََٔل ٕ ٢ا َِ ٟو َّزا ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ َٜ ًُ ٩ی َٕٗ ٥ا ََ َٛ ٢ت َب َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
َش ْ

اب فٔي ُجُ٠وز ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َي ُج َض ِی ََ ٨ة أَ ِ َ ٪ا َت َِ ٨ت ٔٔ ٌُوا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟی َتةٔ بٔإ ٔ َص ٕ
اب َو َ ا ًَ َؼبٕ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َػ ُّح َ٣ا فٔي َص َذا ا َِ ٟب ٔ
ا ِِ ٤َ ٟی َتةٔ إٔذَا زُبٔ َِ ِ َحس ُ
ض ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤وَ َ ٧ة َواهَّللُ َت ٌَال َي أَ ًِ َ٥ُ ٠
ٔیث اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

یلع نب رجح ،رشکی ،الہؽ فزاؿ ،دبعاہلل نب میکع ےن رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلیبق ہنیہج ےک رضحات وک رحتری
رفامایہکمتگوگرمدہیکاھکؽایےٹھپےسعفنہناحلصرکف۔
رافی  :یلعنبرجح،رشکی،الہؽفزاؿ،دبعاہللنبمیکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداریکاھکؽےسدابتغےکدعبعفناحلصرکان
ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رمداریکاھکؽےسدابتغےکدعبعفناحلصرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 554

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥برش ب٤ً ٩ز٣ ،اٟک و حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک ،یزیس بً ٩بساهَّلل بٗ ٩شیم٣ ،ح٤س
بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ثوباً ،٪ائظہ ػسش٘ہ

َ
َ
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس ٍَُ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا بٔ ِ ُ
رش بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ح َّسث َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ح َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ

ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ ِّ٣طٔ
ک ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َُٔ ٗ ٩ش ِی ٕم ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ثَ ِوبَ َ
ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟ

ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز أَ ِ ٪ش ُِش َت َِ ٤ت ٍَ ب ٔ ُحُ٠وز ٔا ِِ ٤َ ٟی َت ٔة إٔذَا ُزبٔ َِ ِ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رشب نب رمع ،امکل ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،زیدی نب دبعاہلل نب قشتئ ،،دمحم نب دبعارلنمح نب وثابؿ،
اہم ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمدار یک اھکؽ ےس عفن احلص رکےن اک مکح رفامای ہک
سجفتقاسرپدابتغوہاجےئ۔
رافی  :اقحس نب اربامیہ ،رشب نب رمع ،امکل ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،زیدی نب دبعاہلل نب قشتئ ،،دمحم نب دبعارلنمح نب
وثابؿ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دردنفںیکاھکگوںےسعفناحلصرکےنیکاممتعن
ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
دردنفںیکاھکگوںےسعفناحلصرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 555

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیس ،یحٌي ،اب ٩ابورعوبةٗ ،تازة ،ابو٠٣یح

رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔي ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩ی ِحٌَي ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َ ُ

َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ُِ ٩جُ٠وز ٔ ِّ
اٟش َبا َٔ

دیبعاہللنبدیعس،ییحی،انباوبرعفبة،اتقدة،اوبحیلمےسرفاتیےہہکاوہنںےناےنپفادلےسہک آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےندردنفںیکاھکگوں(ےکاامعتسؽ)ےسعنمرفامای
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،انباوبرعفبة،اتقدة،اوبحیلم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
دردنفںیکاھکگوںےسعفناحلصرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 556

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ،٪ب٘یة ،بحیر ،خاٟس بٌ٣ ٩سا٘٣ ،٪سا ٦بٌ٣ ٩س یَکب

ٔیَک َب َٗا ََ َ ٧ ٢هي
ا ٩ِ ًَ ٪ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ٔ ٦بِ ٌِٔ ٣َ ٩س َ ٔ
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة ًَ ِ ٩بَ ٔحیر ٕ ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩س َ
أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤

َحیز ٔ َو َّ
اٟذ َص ٔب َو ََ ٣یاث ٔز ٔا٤ُ ٨ُّ ٟورٔ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٔ َ ٟ
رمعفنبامثعؿ،یقتئة،ریحب،اخدلنبدعماؿ،دقماؾنبدعمرکیبےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرمشیافر
وسےنافرےتیچےکہار اجومں(وھچبانانبےن)ےسینعیےتیچیکاھکؽےکاامعتسؽےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،یقتئة،ریحب،اخدلنبدعماؿ،دقماؾنبدعمرکیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
دردنفںیکاھکگوںےسعفناحلصرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 557

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ،٪ب٘یة ،بحیر ،خاٟس

ٔیَک َب ًَل َي ٌَُ ٣اؤیَ َة َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ٘ ٔ َّی ُة ًَ ِ ٩بَ ٔحیر ٕ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢وٓ ََس ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟس ُا ٦بِ ٌُِ ٣َ ٩س َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ض ُجُ٠وز ٔ ِّ
وب ًََِ ٠ی َضا َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
اٟز ُٔ ٛ
أَ ِن ُظ ُس َ بٔاهَّللٔ َص َِ ١ت ٌِ َ ٥ُ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ُِٟ ٩بُو ٔ
اٟش َبا َٔ َو ُّ
رمعف نب امثعؿ ،یقتئة ،ریحب ،اخدل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دقماؾ نب دعم رکیب رضحت اعمفہی یک دختم ںیم احرض وہےئ افر
رعضایںیممتوکمسقداتیوہںدخافدندقفسیکمتوکملعےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندردنفںیکاھکںیلےننہپافر
اؿرپوساریرکےنےسعنمرفامایےہاوہنںےنرفامای اہں(ولعمؾےہ)۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،یقتئة،ریحب،اخدل

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

رمداریکرچیبےسعفناحلصرکےنیکاممتعن
ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رمداریکرچیبےسعفناحلصرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 558

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابي حبیبً ،لاء ب ٩ابي رباح ،جابز بً ٩بساهَّلل

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔي َربَا ٕح ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ٢
یس بِ ٔ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ

اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠ا ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ َوص َُو ب ٔ ََ َّٜ٤ة َش ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اهَّللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َر ُسو َُ ٟط َ َّ
رح َ ٦بَ ِی ٍَ ا َِ ٟد ِ٤ز ٔ َوا ِِ ٤َ ٟی َت ٔة َوا ِٟد ٔ ِ٨زٔیز ٔ
اض
اٟش ُٔ َُ ٩ویُ َّسصَ ُ ٩ب ٔ َضا ا ُِ ٟحُ٠و ُز َو َش ِش َت ِؼبٔحُ ب ٔ َضا اُ ٨َّ ٟ
َواْلِ َ ِػ َ٨أَ٘ٓ ٔ ٦ی ََ ١یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَ َرأَیِ َ ُط ُح َو ٦ا ِِ ٤َ ٟی َت ٔة َٓإُٔ َّ ٧ط یُ ِلل َي ب ٔ َضا ُّ

رح ََِ ٠ًَ ٦یض ٔ ِ٥
ک َٗا َت َ ١اهَّللُ ا َِ ٟی ُضو َز إ ٔ َّ ٪اهَّللَ ًَزَّ َو َج َّ٤َّ َٟ ١ا َ َّ
رح ْاَ٘ َٓ ٦ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س ذََ ٔ ٟ
َٓ َ٘ا َ َ ٢ا ص َُو َ َ
اٟظ ُح َوَ ٦ج َُّ٠٤و ُظ ث ُ َّ ٥بَا ًُو ُظ َٓأَلَُ٠وا ثَ َُ ٨َ ٤ط
ُّ

ہبیتق،ثیل،زیدینبایببیبح،اطعءنبایبرابح،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےساوہنں
ےنہک ہکسجاسؽہکمرکمہمحتفوہاافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسفتقہکمرکمہمںیمےھت(ہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای)دخافدندقفسےنرحاؾرفامایےہرشابرمداروسرافروتبںوکرففتخرکےنافررخدیےنےس۔اسرپگووگںےنرعضای
ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرمداریکرچیبوتاامعتسؽوہیتےہافراسوکویتشکںرپاگلےتںیہافراھکگوںرپےتلمںیہافررات
ںیم رفینش رکےت ںیہ۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای ںیہنفہ رحاؾ ےہ رھپ اراشدرفامای دخافدن دقفسوہید وک ابتہ افر ربابد رک
دےسجفتقدخافدندقفسےناؿرپرچیبرحاؾرفامدیوتاسوک(ےلہپوت)الگایرھپاسوکرففتخایافراسیکتمیقاگلیئ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،زیدینبایببیبح،اطعءنبایبرابح،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحاؾےشےسافدئہاحلصرکےنیکاممتعنےسقلعتمدحثی
ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
رحاؾےشےسافدئہاحلصرکےنیکاممتعنےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 559

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥سٔیا٤ً ،٪زو ،كاؤض ،ابً ٩باض

ض َٗا َ ٢أُبِ٤َ ًُ َّ ٔ ٠زُ أَ ََّ ٪س َُ ٤ز َة بَا ََ َخ ِّ ٤زا َٗا َ٢
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
اٟظ ُح ُوَ َٓ ٦ح َّ٠ُ ٤و َصا
رح ََِ ٠ًَ ِ ٣یض ٔ ُِّ ٥
َٗا َت َ ١اهَّللُ َس َُ ٤ز َة أََ ٥َِ ٟش ٌِ ٥َِ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا َت َ ١اهَّللُ ا َِ ٟی ُضو َز ُ ِّ
َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُ ٪ش ٌِىٔي أَذَابُو َصا

ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ ،رمعف ،ساؤس ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع وک االطع  یل ہک رضحت رمسہ ےن رشاب یک
رففتخ یک اوہنں ےن رفامای دخافدن دقفس رمسہ وک ابتہ رک دے اؿ وک ولعمؾ ںیہن ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد

رفامایہکدخافدندقفسوہیدویںوکابتہرکدےسجفتقاؿرپرچیبرحاؾوہیئوت(ےلہپ)اسوکالگای(افراساکلیترففتخای)۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،ایفسؿ،رمعف،ساؤس،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوچاہیھگںیمرگاجےئوتایرکانرضفریےہ؟
ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوچاہیھگںیمرگاجےئوتایرکانرضفریےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 560

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪زہزیً ،بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل ،ابً ٩باض٣ ،ی٤و٧ہ

ض ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤وَ َ ٧ة أَ ََّٓ ٪أ ِ َر ّة َو َٗ ٌَ ِ فٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َس ِ٤ََ ٓ ٩ٕ ٤ا َت ِ ٓ َُشئ ٔ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُِ٘ ٟوصَا َو َ٣ا َح ِوََ ٟضا َولُُ٠و ُظ
ہبیتق ،ایفسؿ ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،انب ابعس ،ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک اکی وچاہ یھگ ںیم رگ ایگ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےساسابرےںیمدرایتفایایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتگوگوچےہوک(یھگےکادنرےس)اکنؽدفافر

ابیقیھگاھکگو۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس،ومیمہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوچاہیھگںیمرگاجےئوتایرکانرضفریےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 561

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪زہزیً ،بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل ،ابً ٩باض٣ ،ی٤و٧ہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَّ ٥
اٟس ِو َري ٔ ُّي َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یَ ِحٌَي بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ اِ ٨َّ ٟی َشابُور ُّٔی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ٣َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤إ ٔ ٟک ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
ض ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤وَ َ ٧ة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ ََٓ ٩ِ ًَ ١أ ِ َرة ٕ َو َٗ ٌَ ِ فٔي
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َس َِ ٩ٕ ٤جا ٕٔ ٣س َٓ َ٘ا َُ ٢خ ُذو َصا َو َ٣ا َح ِوََ ٟضا َٓأ َ ُِ٘ ٟو ُظ

وقعیبنباربامیہ،دفریق،دمحمنبٰییحینبدبعاہلل،اسینوبری،دبعارلنمح،امکل،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس،ومیمہنےس
رفاتی ےہ ہک اکی وچاہ یھگ ںیم رگ ایگ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابرے ںیم درایتف ای ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایمت گوگوچےہوک(یھگےکادنرےس)اکنؽدفافرابیقیھگاھکگو۔ہکیھگامجوہااھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایہکوچاہافر واسےکہارفںرطػیھگےہاسوکاکنؽرککنیھپدف۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس،ومیمہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوچاہیھگںیمرگاجےئوتایرکانرضفریےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 562

راوی  :خظیع ب ٩ارصً ،٦بساٟززاً ،ٚبساٟزح ٩٤ب ٩بوذویہ٤ٌ٣ ،ز ،زہزیً ،بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل ،ابً ٩باض٣ ،ی٤و٧ہ

ََک ُظ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُخظَ ِی ُع بِ ُ ٩أَ ِ َ
رص ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بُوذُ َویِطٔ أَ َّّ ٤َ ٌِ ٣َ ٪زا ذ َ َ
ض ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤وَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط ُسئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١ا َِٟٔأ ِ َرة ٔ َت َ٘ ٍُ فٔي
ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َّ
رقبُو ُظ
اَ ٪جا ّٔ ٣سا َٓأ َ ُِ٘ ٟو َصا َو َ٣ا َح ِوََ ٟضا َوإ ٔ ِ ٪ل َ َ
اٟش َِ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا َ ٢إ ٔ ِ ٪ل َ َ
ا٣َ ٪ائ ٔ ٌّا ٓ َََل َت ِ َ

شیشخنبارصؾ،دبعارلزاؼ،دبعارلنمحنبوبذفہی،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس،ومیمہنےسرفاتیےہہکروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگیھگامجوہاےہوتوچاہافراسےکاپساکیھگاکنؽرککنیھپدفافرارگفہیھگالتپےہوتاسےک
زندکیتماج(ینعیامتؾیھگرخابوہایگ)۔
رافی  :شیشخنبارصؾ،دبعارلزاؼ،دبعارلنمحنبوبذفہی،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس،ومیمہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوچاہیھگںیمرگاجےئوتایرکانرضفریےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 563

راوی  :س٤٠ہ ب ٩اح٤س ب ٩س٠ی ٥بً ٩ث٤آ ٪وزی ،جسی اٟدلاب٣ ،ح٤س ب ٩ح٤یر ،ثاب بً ٩حَل ،٪سٌیس ب ٩جبیر ،اب٩
ًباض

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ح ِٔ٤یَرَ َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ ُ ٩أَ ِح ََ ٤س بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٔ ٥بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪ا َِِ ٟٔوز ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َج ِّسی ا َِ ٟد َّل ُ

ض َش ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ُث بِ ُِ ًَ ٩ح ََل ََٗ ٪ا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤سٌ َ
ٔیس بِ َُ ٩ج َبیِر ٕ َش ُ٘و َُ ٢س ُ ٌِ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
اًَ ٪ل َي أَصِ َٔ ١ص ٔذظ ٔ َّ
اٟظاة َِٔ ٟو اَ ِ ٧ت َٔ ٌُوا بٔإٔصَاب ٔ َضا
َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز بٔ ٌَ ِ٨ز ٕ َِّ ٣ی َت ٕة َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ل َ َ
ہملس نب ادمح نب میلس نب امثعؿ وفزی ،دجی ااطخلب ،دمحم نب ریمح ،اثتب نب الجعؿ ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک فہ
رفامےتےھتہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکاکیرمداررکبیےکاپسےسزگروہاوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
اکشاسرکبیےکامکلاسیکاھکؽا ارےتیلرھپاسےسعفناحلصرکےت(ینعیاسیکاھکؽوکدابتغدےرکعفنااھٹےت)۔
رافی  :ہملسنبادمحنبمیلسنبامثعؿوفزی،دجیااطخلب،دمحمنبریمح،اثتبنبالجعؿ،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگیھکمربنتںیمرگاجےئ؟
ابب  :رفعافرعتیئرہےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگیھکمربنتںیمرگاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 564

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي ،اب ٩ابو ذئب ،سٌیس ب ٩خاٟس ،ابوس٤٠ہ ،ابوسٌیس خسری

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َسٌٔی ُس بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي
ئ أَ َح ٔس َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛی ُِ ٠ِ ُ٘ ٤ط
اب فٔي إَٔ٧ا ٔ
َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َو َٗ ٍَ اٟذُّ بَ ُ
رمعف نب یلع ،ییحی ،انب اوب ذبئ ،دیعس نب اخدل ،اوبہملس ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایسجفتقاہمترےںیمےسیسکےکربنتںیمیھکمرگاجےئوتاسوکایھچرطحےساسںیمرغؼرکدے(ویکہکنیھکم
ہکاکیابزفںیم افےہاسیجہکدفرسیدحثیںیمےہ)۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،انباوبذبئ،دیعسنباخدل،اوبہملس،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم

اکشرافرذحبرکےنےکفتقمسباہللانہک
ابب  :اکشرافرذ ئبوںےسقلعتم
اکشرافرذحبرکےنےکفتقمسباہللانہک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 565

راوی  :ا٣ا ٦ابو ًبساٟزح ٩٤نشائي ،سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ب٣ ٩بار ً ،اػ ،٥طٌييً ،سی ب ٩حات٥

ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َُ ٩ِ ًَ ٍُ ٤س َویِ ٔس بِ َٔ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ِاِل ٔ َُ ٣ا ٦أَبُو ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤اَ ٨َّ ٟشائ ُّٔي بَٔ ِ ٔ٤
صَٔ
اػ َّٕ ٩ِ ًَ ٥
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات ٕٔ ٥أَُ َّ ٧ط َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اٟؼَّ ِی ٔس َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا
ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ ِٔ ًَ ٩
اس َ ٥اهَّللٔ ًَ َِ ٠یطٔ َوإ ٔ ِ ٪أَ ِز َر َِ ٛت ُط َٗ ِس َٗ َت ََ ١و٥َِ ٟ
أَ ِر َس ِ َ ٠لََِ ٠ب َ
َِک ِ
َِک ِ
اس َ ٥اهَّللٔ ًََِ ٠یطٔ َٓإ ٔ ِ ٪أَ ِز َر َِ ٛت ُط َ ٥َِ ٟش ِ٘ ُت َِٓ ١اذِبَحِ َواذ ُ ِ
ک َٓاذ ُ ِ
ک
ک ًَل َي َن ِٔ ٔشطٔ َوإ ٔ َِ ٪خاََ ٟم ل َ ِ٠بُ َ
ک َٓإ ٔ َِ ٪و َج ِس َت ُط َٗ ِس أَل َ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط ٓ َََل َت ِل ٌَ ُِ ٨ِ ٣ٔ ٥ط َط ِیئّا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا أَ َِ ٣ش َ
َیأِل ُ َِٓ ١ک ُ ِِ َ٘ َٓ ١س أَ َِ ٣ش َُ ٜط ًََِ ٠ی َ
ک َ ا َت ِسرٔی أَ ُّی َضا َٗ َت َ١
ٔ َّلَک ّبا َٓ َ٘ َتَ ٥َِ ٠َٓ ٩َِ ٠یأِلَََُ ٓ ٩َِ ٠ل َتأِل ُ ُِ ٨ِ ٣ٔ ١ط َط ِیئّا َٓإَٔ َّ ٧

اامؾ اوب دبعارلنمح اسنیئ ،وسدی نب رصن ،دبع اہلل نب ابمرک ،اعمص ،یبعش ،دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےساکشرےسقلعتمدرایتفایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجفتقمتاےنپےتکوکاکشر
ّلَّ ہہک رک افر ارگ اکشر وک اتکامر دے نکیل اس ںیم ہن
ِسب ا ِ
ّلَّ وہک رھپ ارگ مت اس اکشر وک زدنہ اپؤ وت متاس وک ذحب رکدف
ِسب ا ِ
ِ ِْ
رپ وھچڑ دف وت ْ ِ
اھکےئ وت مت اس وک اھکگو اس ےیل ہک اس ےن ڑکپا اہمترے فاےطس ارگ فہ اتک اس ںیم ےس اھک ےل وت مت تم اھکؤ ویکہکن اس ےن اےنپ
فاےطس ڑکپا ےہ (افر بج مت اس ںیم ےس اھکؤ ےئگ) افر دفرسے ہی ہک فہ اتک ولعمؾ وہا ہک دساھای وہا ںیہن ےہ رھپ اس اک اکشر سک
ّلَّہہکرکںیہنوھچڑا
ِسبا ِ
رطحےسدرتسوہاگافرارگاہمترےےتکےکاسھتفہےتکیھبرشکیوہےئگ(نجوکاؿےکاموکلںےن ْ ِ
الثمرشمنیکفافکرےکےتکےھت)وتاکشرںیمےسہناھکؤویکہکناساکملعںیہنےہہکوکؿےسےتکےناسوکامرا؟
رافی  :اامؾاوبدبعارلنمحاسنیئ،وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،اعمص،یبعش،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجرپاہللاکانؾہنایلایگوہاسزیچوکاھکےنیکاممتعن
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
سجرپاہللاکانؾہنایلایگوہاسزیچوکاھکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 566

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،زَکیا ،طٌييً ،سی ب ٩حات٥

َکیَّا ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢سأ َ َِ ُ ٟر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٩ز َ ٔ
اق َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ َػ ِب َ ب ٔ َح ِّسظ ٔ َٓک ُ َِ ١و َ٣ا أَ َػ ِب َ بٔ ٌَزِ ٔؿطٔ َٓ ُض َو َوٗٔیذْ َو َسأ َ ُِ ٟتطُ ًَ ِ ٩ا ِٟکَِٔ ٠ب َٓ َ٘ا َ٢
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ػ ِی ٔس ا َِ ٌِ ٔ٤ٟز ٔ
و ٪أَ َخ َذ َُ ٌَ ٣ط
ا ٍَ ٣َ ٪لَِ٠ب ٔ َ
إٔذَا أَ ِر َس ِ َ ٠لََِ ٠ب َ
آخ َٓ َد ٔظی َ أَ ِ ٪یََ ُٜ
ک َٓأ َ َخ َذ َوَ ٥َِ ٟیأِل ُ َِٓ ١ک ُ َِٓ ١إ ٔ َّ ٪أَ ِخ َذ ُظ ذَلَاتُ ُط َوإ ٔ ِ ٪ل َ َ
ک لَِْ ٠ب َ ُ
ک َوُ ٥َِ ٟت َش ًَِّ ٥ل َي َُی ِرٔظ ٔ
ک إ ٔ٤َ َّ ٧ا َس َِّ ٤ی َ ًَل َي لَِ٠ب ٔ َ
َٓ َ٘ َت ََََ ٓ ١ل َتأِل ُ َِٓ ١إَٔ َّ ٧
وسدینبرصن،دبعاہلل،زرکای ،یبعش ،دعینباحمتےن اہکہک ںیمےنروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےسدرایتف ایہکرعماض
ےکاکشرےسقلعتموتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگاجونررپف ہگلاجےئوتمتاسوکاھکگوافرارگآڑیڑکلیڑپیےہوتفہ
وموقذہےہ(سجوکرقآؿرکمیںیمرحاؾرقاردایایگےہ)رھپںیمےنےتکےکاکشرےسقلعتمدرایتفایوتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایسجفتقمتاانپاتکوھچڑدفافرفہاکشروکڑکپےلنکیلاسںیمےس فہہناھکےئوتمتاسوکاھکگوویکہکناساکڑکپانیل فہ
یہ وگای اکشر اک ذحب رکان ےہ افر  و اہمترے ےتک ےکاسھت افر ےتک وہں رھپ مت وکڈر وہ ہک اشدی فہ دفرسے ےتک ےن یھب ڑکپ ایل وہ وت مت
ّلَّڑپیھیھتہنہکدفرسےوتکںرپ۔
ِسبا ِ
اسوکہناھکؤویکہکنمتےناےنپےتکرپ ْ ِ
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،زرکای،یبعش،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دسےھوہےئےتکےساکشر
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
دسےھوہےئےتکےساکشر

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 567

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،ابوًبساٟؼ٤سً ،بساٌٟزیز بً ٩بساٟؼ٤س٨٣ ،ؼور ،ابزاہی ،٥ہ٤ا ٦ب ٩حارثً ،سی ب ٩حات٥

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِبسٔ اٟؼَّ َٔ ٤س ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟؼَّ َٔ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١ا ِٟکََِ ٠ب ا ِ٥َ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟ
ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٔ ٦بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات ٕٔ ٥أَُ َّ ٧ط َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أ ُ ِر ٔس ُ
ِ
اس َ ٥اهَّللٔ ًََِ ٠یطٔ َٓأ َ َخ َذ َٓک ُ َِ ُ ٠ِ ُٗ ١وإ ٔ َِ َٗ ٪ت ََٗ ١ا ََ ٢وإ ٔ َِ َٗ ٪ت َ ُ ٠ِ ُٗ ١أَ ِرمٔي
ََک َت ِ
ٓ ََیأ ُخ ُذ َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا أَ ِر َس ِ َ ٠ا ِٟکََِ ٠ب ا َِ ٥َ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟوذ َ ِ

اب بٔ ٌَزِ ٔؿطٔ ٓ َََل َتأِل ُ ِ١
بٔا َِ ٌِ ٔ٤ٟز ٔ
اب ب ٔ َح ِّسظ ٔ َٓک ُ َِ ١وإٔذَا أَ َػ َ
اق َٗا َ ٢إٔذَا أَ َػ َ
اامسلیع نب دوعسد ،اوبدبعادمصل ،دبعازعلزی نب دبعادمصل ،وصنمر ،اربامیہ ،امہؾ نب احرث ،دعی نب احمت ےن ایبؿ ای ہک ںیم ےن
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ای ہک ںیم اکشری اتک وھچڑ ا وہں رھپ فہ اجونر ڑکپ اتیل ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای سج فتق مت اکشری اتک (دساھای وہا) اہلل اک انؾ ےل رک وھچڑف رھپ فہ اجونر اس وک ڑکپ ےل وت مت اس وک اھک گو۔ ںیم ےن
رعضایارگہچفہاکشر امرڈاےل۔رفامایاہں!ںیمےنرعضایںیمرعماض(ریغبرپاکریت)اتکنیھپوہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایارگمتبجاجونروھچڑدفافراسےکاہمترےریتیکونکگلاجےئوتمتفہاکشراھکگوافرارگفہریتآڑاےگلوتہناھک۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اوبدبعادمصل،دبعازعلزینبدبعادمصل،وصنمر،اربامیہ،امہؾنباحرث،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 واتکاکشریںیہنےہاسےکاکشرےسقلعتم
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
 واتکاکشریںیہنےہاسےکاکشرےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 568

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیس ب٣ ٩ح٤س ٛوفي ٣حاربيً ،بساهَّلل ب٣ ٩بار  ،حیوة بَ ٩شیح ،ربیٌة ب ٩یزیس ،ابوازریص ،ثٌ٠بہ

َشیِ ٕح َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا ِلُٜوف ٔ ُّي ا َِ ٤ُ ٟحارٔب ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ َِ ٩ح ِی َو َة بِ َٔ ُ ٩
َ
ق
ٔیص ًَائ ُٔذ اهَّللٔ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا َث ٌََِ ٠ب َة ا ُِ ٟدظَ ىٔ َّي َش ُ٘و ُ ُ ٠ِ ُٗ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إَّٔ٧ا بٔأ َ ِر ٔ
یٌ َة بِ ََ ٩یز ٔ َ
َرب ٔ َ
یس َش ُ٘و ُ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا أَبُو إ ٔ ِزر َ
َِک ا ِس َ ٥اهَّللٔ ًََِ ٠یطٔ
َػ ِی ٕس أَ ٔػی ُس بٔ َ٘ ِوسٔي َوأَ ٔػی ُس بٔک َ ِٔ ٠يي ا َِ ٥ٔ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟوبٔک َ ِٔ ٠يي َّأ ٟذی َِ ٟی َص ب ٔ َُ٘ َٓ ٥ٕ ٠َّ ٌَ ٤ا َ٣َ ٢ا أَ َػ ِب َ بٔ َ٘ ِو ٔس َ
ک َٓاذ ُ ِ
ک َّأ ٟذی َِ ٟی َص ب ٔ َُٓ ٥ٕ ٠َّ ٌَ ٤أ َ ِز َر ِ َ ٛذَلَا َت ُط َٓک ُ ِ١
اس َ ٥اهَّللٔ َول ُ َِ ١و َ٣ا أَ َػ ِب َ بٔکَِ٠ب ٔ َ
َول ُ َِ ١و َ٣ا أَ َػ ِب َ بٔکَِ٠ب ٔ َ
َِک ِ
ک ا َِٓ ٥ٔ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟاذ ُ ِ
دمحم نب دیبع نب دمحم وکیف احمریب ،دبعاہلل نب ابمرک ،ویحة نب رشحی ،ربی ئعة نب زیدی ،اوبادرسی  ،ہبلع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
رعضایایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیماس کلںیموہںہکسجہگجاکشرتہباتلمےہوتںیمریتامکؿےساکشررک اوہں
افر اکشری ےتک ےس افر اس ےتک ےس یھب  و اکشری ںیہن ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و ریت ےس امرے وت فہ اہلل اک انؾ
ےلوتفہیھباھکافر واسےتکےسڑکپے واکشریںیہنےہرھپزدنہاہھتآےئافرذحبرکگووتمتاھکؤ(افرارگفہاجونررمدہاحتل
ںیمےلموتفہرحاؾےہ)۔

رافی  :دمحمنبدیبعنبدمحموکیفاحمریب،دبعاہللنبابمرک،ویحةنبرشحی،ربی ئعةنبزیدی،اوبادرسی ،ہبلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاتکاکشروکلتقرکدے؟
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
ارگاتکاکشروکلتقرکدے؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 569

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ز٧بور ابوػاٟح ٣کيٓ ،ـی ١بً ٩یاق٨٣ ،ؼور ،ابزاہی ،٥ہ٤ا ٦ب ٩حارثً ،سی ب ٩حات٥

 ١بِ َُٔ ً ٩یاقٕ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٩ِ ًَ ٥ص َّ٤أ ٦بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩زِ٧بُورٕ أَبُو َػإ ٔ ٟح ا ِ٤َ ٟک ُِّّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُٓ َـ ِی ُ

ک ا َِ ٤َ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟة
َٗ ١ا َ ٢إٔذَا أَ ِر َس َِّ ٔ َ ٠لَکبَ َ
َّ ٔ ١لَکبٔي ا َِ ٤َ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟة َٓ ُی ِٔ ٤شًَ ٩َ ِٜل َ َّي َٓآل ُ ُ
ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ ُ ٠ِ ُٗ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أ ُ ِر ٔس ُ
اق
رش ُِ ٛض َّ٩لَِْ ٠ب ٔ ٩ِ ٣س َٔواصُ ُ ٠ِ ُٗ َّ٩أَ ِرمٔي بٔا َِ ٌِ ٔ٤ٟز ٔ
َٓأ َ َِ ٣شَِ ٠ًَ ٩َ ِٜی َ
ک َٓک ُ َِ ُ ٠ِ ُٗ ١وإ ٔ َِ َٗ ٪تَٗ ٩َِ ٠ا ََ ٢وإ ٔ َِ َٗ ٪تَٗ ٩َِ ٠ا َ٣َ ٢ا َ ٥َِ ٟش ِ َ
اب بٔ ٌَ ِز ٔؿطٔ ٓ َََل َتأِل ُ ِ١
ٓ ََی ِدز ٔ َُٗ ٚا َ ٢إ ٔ َِ ٪خزَ ََٓ ٚک ُ َِ ١وإ ٔ ِ ٪أَ َػ َ

دمحم نب زوبنر اوباصحل یکم ،لیضف نب ایعض ،وصنمر ،اربامیہ ،امہؾ نب احرث ،دعی نب احمت ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسںیمدساھےئوہےئوتکںوک اےنپ اکشررپوھچڑ اوہںرھپفہےتک اکشرڑکپےتیل ںیہ۔آپ یلصاہللہیلعفآہل فملسےن رفامای
بجمتاکشریوتکںوکوھچڑدفرھپفہاکشرڑکپںیلوتمتفہاھکگو۔ںیمےنرعضایارگفہاساجونروکامرڈاںیل؟آپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایارگہچامرڈاںیلنکیلہیالزؾےہہکافروکیئاتکاؿےکاسھترشکیہنوہایگوہ۔ںیمےنرعضایںیمرعماض(سج
یک رشتحی زگر یکچ ےہ) رھپ فہ (ونک ےس) سھگ اج ا ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ سھگ اجےئ وت فہ اکشر اھکگو افر
ارگفہاکشراک اوہہکسجرپرعماضرتاھچڑپےوتمتفہاکشرہناھکؤ(فہالحؽہنوہاگ)۔
رافی  :دمحمنبزوبنراوباصحلیکم،لیضفنبایعض،وصنمر،اربامیہ،امہؾنباحرث،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاےنپےتکےکاسھتدفرسااتکاشلموہاجےئ ومسباہللہہکرکوھچڑاایگوہ
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
ارگاےنپےتکےکاسھتدفرسااتکاشلموہاجےئ ومسباہللہہکرکوھچڑاایگوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 570

٣وسي ب ٩اًین٤ٌ٣ ،زً ،اػ ٥ب ٩س٠امیً ،٪ا٣ز طٌييً ،سی ب ٩حات٥
راوی ٤ً :زو ب ٩یحٌي ب ٩حارث ،اح٤س ب ٩ابوطٌیبٰ ،

اػ ٔ٥
وسي بِ ُ ٩أَ ًِی َ َن ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩أَبٔي ُط ٌَ ِیبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی ًََ ٩ِ ًَ ٪ا ٔ٣ز ٕ َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات ٕٔ ٥أَُ َّ ٧ط َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اٟؼَّ ِی ٔس َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا

ک َ ا َت ِسرٔی أَیَّ َضا َٗ َت َُ ٠ط
ک َٓ َداََ ٟل ِت ُط أَلِْ ُ٠ب ُ ٥َِ ٟت َش َِِّ ٠ًَ ٥ی َضا َٓ ََل َتأِل ُ َِٓ ١إَٔ َّ ٧
أَ ِر َس ِ َ ٠لََِ ٠ب َ

رمعف نب ییحی نب احرث ،ادمح نب اوببیعش ،ومٰیس نب انیع ،رمعم ،اعمص نب امیلسؿ ،اعرم ایبعشل ،دعی نب احمت ےن روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےساکشرےکقلعتمدرایتفایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای سجفتقمت(اکشررپ)اانپاتکوھچڑفرھپاس
ےکاسھتدفرسےےتکاشلموہںاجںیئ وہکمسباہللہہکرکںیہنوھچڑےےئگےھتوتمتفہ اکشرہناھکؤویکہکنولعمؾںیہنہکسک
ےتکےناسوکامرا۔
رافی  :رمعفنبییحینباحرث،ادمحنباوببیعش،ومٰیسنبانیع،رمعم،اعمصنبامیلسؿ،اعرمیبعش،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجمتاےنپےتکےکاسھتدفرسےےتکوکاپ
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
بجمتاےنپےتکےکاسھتدفرسےےتکوکاپ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 571

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي ،زَکیا ،اب ٩ابوزائس ةً ،ا٣زً ،سی ب ٩حات٥

َکیَّا َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔي َزائ َٔس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَا ْٔ ٣ز ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
آخ ٍََ ٣
َسأ َ َِ ُ ٟر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٟکَِٔ ٠ب َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا أَ ِر َس ِ َ ٠لََِ ٠ب َ
ک ٓ ََش َِّ ٤ی َ َٓک ُ َِ ١وإ ٔ َِ ٪و َج ِس َت ل َ ِّ ٠با َ َ
ک َوُ ٥َِ ٟت َش ًَِّ ٥ل َي َُی ِرٔظ ٔ
ک ٓ َََل َتأِل ُ َِٓ ١إٔ٤َ َّ ٧ا َس َِّ ٤ی َ ًَل َي لَِ٠ب ٔ َ
لَِ٠ب ٔ َ
رمعف نب یلع ،ییحی ،زرکای ،انب اوبزادئ ة ،اعرم ،دعی نب احمت ےس رفاتی ےہہک ںیم ےنروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس ےتک
ےک اکشر ےس قلعتمدرایتف ای۔آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای سجفتق مت اانپ اتکمسب اہلل ہہکرک وھچڑف وت مت (فہ اکشر اھکؤ)
افرارگمتدفرسااتکاےنپےتکےکاسھتاپؤوتمتفہاکشروھچڑدفویکہکنمتےناےنپےتکرپمسباہللیہکیھتہنہکدفرسےےتکرپ۔

رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،زرکای،انباوبزادئة،اعرم،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
بجمتاےنپےتکےکاسھتدفرسےےتکوکاپ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 572

راوی  :اح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩ح٣ ،٥ٜح٤س ،اب ٩جٌرف ،طٌبہ ،سٌیس بُ٣ ٩سو ،ٚطٌييً ،سی ب ٩حات٥

ُسو َٕٗ ٚا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َوص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ِ ٣َ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َّ
ا٨َ َٟ ٪ا َج ّارا َو َزخ ّٔیَل َو َربٔی ّلا بٔاِ ٨َّ ٟض َزیِ ٔ ٩أَُ َّ ٧ط َسأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
اٟظ ٌِ ٔي ُّي ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔ ٥ول َ َ

ک َوُ ٥َِ ٟت َش ًَِّ ٥ل َي َُی ِر ٔظ ٔ
 ١ل َ ِٔ ٠يي َٓأ َ ٔج ُس َ ٍَ ٣ل َ ِٔ ٠يي ل َ ِّ ٠با َٗ ِس أَ َخ َذ َ ا أَ ِزرٔی أَیَّ ُض َ٤ا أَ َخ َذ َٗا َ  ٢اَ َتأِل ُ َِٓ ١إٔ٤َ َّ ٧ا َس َِّ ٤ی َ ًَل َي لَِ٠ب ٔ َ
أ ُ ِر ٔس ُ

ادمحنبدبعاہللنبمکح،دمحم،انبرفعج،ہبعش،دیعسنبرسمفؼ،یبعش،دعینباحمتےسرفاتیےہہکرضحتیبعشےنایبؿایہک
فہامہراڑپفیساھتافرمہگووگںےکاپسآ ااج ااھتافراسےنداینوکرہننیانیمرہشںیموھچڑ(رتکداینرک)راھکاھت۔اسےنروسؽ
رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایہکںیماےنپےتکوکاکشررپوھچڑ اوہںرھپاسےکاسھتدفرسااتکاپ اوہںھجموکاساک
ملع ںیہن ےہ ہک اس ےن اکشر وک ڑکپ ایل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک ہن اھکؤ اس ےیل ہک مت ےن وت مسب اہلل یہک یھت
اےنپےتکرپہنہکدفرسےےتکرپ۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبمکح،دمحم،انبرفعج،ہبعش،دیعسنبرسمفؼ،یبعش،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادمحنبدبعاہللنبمکح،دمحم،ہبعش،مکح،یبعش،دعی
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
ادمحنبدبعاہللنبمکح،دمحم،ہبعش،مکح،یبعش،دعی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 573

راوی  :حرضت ًسی

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِحُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ِ٩
َ

ًَس ٓ ٕ
ک
ٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ث ٔ ١ذََ ٔ ٟ
رضحتدعیےسرفاتیےہ وہکاسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رضحتدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
ادمحنبدبعاہللنبمکح،دمحم،ہبعش،مکح،یبعش،دعی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 574

راوی  :س٠امی ٪بً ٩بیساهَّلل ب٤ً ٩زو ُیَلني بصی ،بہز ،طٌبہً ،بساهَّلل ب ٩ابي سرفً ،ا٣ز طٌييً ،سی ب ٩حات٥

ص ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضزْ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا ِِ َِ ٟی ََلن ٔ ُّي ا َِ ٟب ِ ٔ
رف ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ َّ
َّ
 ١ل َ ِٔ ٠يي َٗا َ ٢إٔذَا
اٟش َ ٔ
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢سأ َ َِ ُ ٟر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ُ ٠ِ ُٗ ٥َ ٠أ ُ ِر ٔس ُ
ک ٓ ََو َج ِس َت َُ ٌَ ٣ط َُی ِ َر ُظ
ک ًَل َي َن ِٔ ٔشطٔ َوإٔذَا أَ ِر َس ِ َ ٠ل ََِ ٠ب َ
ک ٓ ََش َِّ ٤ی َ َٓک ُ َِ ١وإ ٔ ِ ٪أَل َ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط ٓ َََل َتأِل ُ َِٓ ١إٔ٤َ َّ ٧ا أَ َِ ٣ش َ
أَ ِر َس ِ َ ٠لََِ ٠ب َ
ک َوُ ٥َِ ٟت َش ًَِّ ٥ل َي َُی ِرٔظ ٔ
ک إٔ٤َ َّ ٧ا َس َِّ ٤ی َ ًَل َي لَِ٠ب ٔ َ
ٓ َََل َتأِل ُ َِٓ ١إَٔ َّ ٧
امیلسؿنبدیبعاہللنبرمعفالیغینرصبی،زہب،ہبعش،دبعاہللنبایبرفس،اعرمیبعش،دعینباحمتےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽ
ّلَّ
ِسبا ِ
رکمییلصاہللہیلع فآہلفملس ےسرعضای ںیماانپاتکوھچڑ اوہںآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایبجمتاانپاتک وھچڑف ْ ِ
ڑپھرکوتمتاسےکاکشروکاھکگوافرارگ واتکاساکشرںیمےسھچکاھکےلوتمتاساکشروکہناھکؤ۔اسےیلہکاسےنفہاکشراےنپ
(اھکےنےک)فاےطسڑکپاےہ(ہنہکاہمترےاھکےنےکےیلفرہناتکاہمترااکشرویکںاھک ا)افرسجفتقمتاانپاتکوھچڑفرھپمتاس
ّلَّڑپیھیھتہنہکدفرسےےتکرپ)۔
ِسبا ِ
ےکاسھتدفرسااتکاپؤوتمتفہاکشرہناھکؤویکہکنمتےناےنپےتکرپ ْ ِ
رافی  :امیلسؿنبدیبعاہللنبرمعفالیغینرصبی،زہب،ہبعش،دبعاہللنبایبرفس،اعرمیبعش،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
ادمحنبدبعاہللنبمکح،دمحم،ہبعش،مکح،یبعش،دعی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 575

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،ابوزاؤز ،طٌبہ ،اب ٩ابوسرف ،طٌيي و ح ،٥ٜطٌيي و سٌیس بُ٣ ٩سو ،ٚطٌييً ،سی ب ٩حات٥

اٟظ ٌِ ٔي ِّي َو ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََّ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜ
رف ًَ َِّ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَب ٔي َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّي َو ًَ ِ٩
اٟش َ ٔ
َسٌٔی ٔس بِ ُِٔ ٣َ ٩سو َّٕ ٩ِ ًَ ٚ
 ١ل َ ِٔ ٠يي
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢سأ َ َِ ُ ٟر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ُ ٠ِ ُٗ ٥َ ٠أ ُ ِر ٔس ُ
ُ
َ
ک َوُ ٥َِ ٟت َش ًَِّ ٥ل َي َُی ِرٔظ ٔ
آخ  اَ أَ ِزرٔی أَیَّ ُض َ٤ا أَ َخ َذ َٗا َ َ ٢ا َتأِل ُ َِٓ ١إٔ٤َ َّ ٧ا َس َِّ ٤ی َ ًَل َي لَِ٠ب ٔ َ
َٓأ ٔج ُس َ ٍَ ٣ل َ ِٔ ٠يي ل َ ِّ ٠با َ َ
رمعفنبیلع،اوبداؤد،ہبعش ،انباوبرفس،یبعشف مکح،یبعشفدیعسنبرسمفؼ،یبعش،دعی نباحمتےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ای ہک ںیم (اکشر یک رطػ) اانپ اتک وھچڑ ا وہں رھپ ںیم اس ےک اسھت دفرسا اتک اپ ا وہں
(ینعیریمےدسےھوہےئ ےتکےکاسھتاسھتدفرسااتکیھباکشریک رطػگلاج ا ےہ)ہیولعمؾںیہنوہ اہک سک ےناکشرڑکپا
ّلَّڑپیھیھتہنہکدفرسےےکےتکرپ
ِسبا ِ
ےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاسوکہناھکؤویکہکنمتےناےنپےتکرپ ْ ِ
رافی  :رمعفنبیلع،اوبداؤد،ہبعش،انباوبرفس،یبعشفمکح،یبعشفدیعسنبرسمفؼ،یبعش،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاتکاکشرںیمےسھچکاھکےلوتایمکحےہ؟
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
ارگاتکاکشرںیمےسھچکاھکےلوتایمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 576

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪یزیس ،اب ٩ہارو ،٪زَکیا و ًاػ ،٥طٌييً ،سی ب ٩حات٥

اػ ْ ٩ِ ًَ ٥اَّ ٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ٢
َکیَّا َو ًَ ٔ
و ٪أََ ِ ٧بأََ٧ا َز َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
اب بٔ ٌَ ِز ٔؿطٔ َٓ ُض َو َوٗٔیذْ
َسأ َ َِ ُ ٟر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ػ ِی ٔس ا َِ ٌِ ٔ٤ٟز ٔ
اب ب ٔ َح ِّسظ ٔ َٓک ُ َِ ١و َ٣ا أَ َػ َ
اق َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ َػ َ
اس َ ٥اهَّللٔ ًََِ ٠یطٔ َٓک ُ َِ ُ ٠ِ ُٗ ١وإ ٔ َِ َٗ ٪ت ََٗ ١ا ََ ٢وإ ٔ َِ َٗ ٪ت ََٓ ١إ ٔ ِ٪
َٗا ََ ٢و َسأ َ ُِ ٟت ُط ًَ ِ ٩لَِٔ ٠ب اٟؼَّ ِی ٔس َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا أَ ِر َس ِ َ ٠لََِ ٠ب َ
ََک َت ِ
ک َوذ َ ِ
ک
اس َ ٥اهَّللٔ ًَزَّ َو َج ًََّ ١ل َي لَِ٠ب ٔ َ
ک َو َٗ ِس َٗ َت َ٠طُ ٓ َََل َتأِل ُ َِٓ ١إَٔ َّ ٧
أَل َ َ٨ِ ٣ٔ ١طُ ٓ َََل َتأِل ُ َِ ١وإ ٔ َِ ٪و َج ِس َت َُ ٌَ ٣ط ل َ ِّ ٠با َُی ِ َر لَِ٠ب ٔ َ
ََک َت ِ
ک إٔ٤َ َّ ٧ا ذ َ ِ

َک ًَل َي َُی ِرٔظ ٔ
َوَ ٥َِ ٟت ِذ ُ ِ

ادمحنبامیلسؿ،زیدی،انباہرفؿ،زرکایفاعمص ،یبعش،دعی نباحمتےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسرعماضےکاکشرےسقلعتمرعضای۔اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگ(فہریت)یکونکیکرطػےسامرےوت
متفہاکشراھکگو افرارگ رتاھچ ڑپےوتفہوموقذہ ےہ(ینعی اس اکاکشراھکانرحاؾےہ)رھپ ںیم ےناکشری ےتکےس قلعتمدرایتف ایوت

آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایسجفتقمت اانپاتکدخااکانؾےلرکوھچڑدف وتمتفہاکشراھکگو۔ ںیمےن رعضایارگ فہ
اکشروکامردے۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای ارگہچامردےاہتبلارگاسںیمےسفہاکشراھکےلوتمتہناھکؤافرارگمتاےنپ
ےتکےکاسھتدفرسااتکاپؤافر(اسدفرسےےتک)ےناکشر امردایوہوتمتفہاکشرہناھکؤ(افرارگزدنہوہوتاساکشروکاباقدعہ ذحبرک
ےکاساکوگتشاھکاندرتسےہ)ویکہکنمتےناہللاکانؾدفرسےےتکرپایلاھتہنہکدفرسےےتکرپ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،زیدی،انباہرفؿ،زرکایفاعمص،یبعش،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
ارگاتکاکشرںیمےسھچکاھکےلوتایمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 577

٣وسي ب ٩اًین٤ٌ٣ ،زً ،اػ ٥ب ٩س٠امی ،٪طٌييً ،سی ب ٩حات ٥كائي
راوی ٤ً :زو ب ٩یحٌي ب ٩حارث ،اح٤س ب ٩ابي طٌیبٰ ،

اػ ٔ٥
وسي بِ ُ ٩أَ ًِی َ َن ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩أَبٔي ُط ٌَ ِیبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی ََّ ٩ِ ًَ ٪
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َّٕٔ ٥
اٟلائٔ ِّي أََّ٧طُ َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اٟؼَّ ِی ٔس َٗا َ ٢إٔذَا
ک
اس َ ٥اهَّللٔ ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ َت ََ ١و ٥َِ ٟیَأِل ُ َِٓ ١ک ُ َِ ١وإ ٔ ِ ٪أَل َ َ٨ِ ٣ٔ ١طُ ٓ َََل َتأِل ُ َِٓ ١إ ٔ٤َ َّ ٧ا أَ َِ ٣شُ َٜط ًََِ ٠یطٔ َو ٥َِ ٟیُ ِٔ ٤ش ِ
أَ ِر َس ِ َ ٠لََِ ٠ب َ
َک َت ِ
ک ٓ ََذ َ ِ

ک
ًََِ ٠ی َ
رمعف نب ییحی نب احرث ،ادمح نب ایب بیعش ،ومٰیس نب انیع ،رمعم ،اعمص نب امیلسؿ ،یبعش ،دعی نب احمت سایئ ےس رفاتی ےہ ہک
اوہنں ےن رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکشر ےک قلعتم درایتف ای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج
فتق متاانپاتکاہللاکانؾےل رکوھچڑدفرھپ فہ اکشروک امرڈاےلنکیلاس ںیمےساکشرہن اھکےئ وتمت فہ اکشراھکؤ افر ارگاتکفہاکشر اھک
ےل(ایہنمامرے)وتمتفہاکشرہناھکؤویکہکناسےنفہاکشراےنپفاےطسڑکپاہنہکاہمترےفاےطس۔
رافی  :رمعفنبییحینباحرث،ادمحنبایببیعش،ومٰیسنبانیع،رمعم،اعمصنبامیلسؿ،یبعش،دعینباحمتسایئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتکںوکامرےناکمکح
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
وتکںوکامرےناکمکح

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 578

راوی ٛ :ثیر بً ٩بیس٣ ،ح٤س ب ٩رحب ،زبیسی ،زہزی ،اب ٩سبا٣ ،ٚی٤و٧ہ

رح ٕب ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیس ِّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ابِ َُّ ٩
اٟشبَّا َٔٗ ٚا َ ٢أَ ِخب َ َر ِتىٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َٛثٔیرُ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
َِ ٠ًَ ١یطٔ َّ
 ١بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ لَِْ ٠ب َو َ ا ُػ َور ْة
اٟش ََلَ ٦ل ٔ٨َّ ٜا َ ا ِ َ ٧س ُخ ُ
َِ ٣ی ُ٤وُ َ ٧ة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط ٔجبِرٔی ُ
َٓأ َ ِػ َبحَ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َٓأ َ ََ ٣ز بٔ َ٘ ِت ٔ ١ا ِٟک ٔ ََل ٔب َحًَّي إُٔ َّ ٧ط ََ ٟیأ ِ ُ٣زُ بٔ َ٘ ِت ٔ ١ا ِٟک َِٔ ٠ب اٟؼَّ ِٔیر ٔ

ریثک نب دیبع ،دمحم نب رحب ،زدیبی ،زرہی ،انب ابسؼ ،ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رضحت
ربجالیئ انیم ےن رعض ای مہ(المہکئ رتمح)اس رمکہ ںیمدالخ ںیہن وہےتہک سج ہگج اتک ای وصتری وہ۔ ہیابت نسرک آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنوتکںوکالہکےیکاجےناکمکحرفامایاہیںکتہکوھچےٹےتکوکیھبامرےناکمکحرفامای۔
رافی  :ریثکنبدیبع،دمحمنبرحب،زدیبی،زرہی،انبابسؼ،ومیمہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
وتکںوکامرےناکمکح

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 579

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز بٔ َ٘ ِت ٔ ١ا ِٟک ٔ ََل ٔب َُی ِ َر
اس َت ِثى َي َٔ ٨ِ ٣ضا
َ٣ا ِ
ہبیتق نبدیعس ،امکل،انعف ،انبرمعےسرفاتی ےہہکروسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہل فملس ےنوتکں وک امرےناک مکح رفاماینکیلفہ ےتک
نج وک اس مکح ےس ینثتسم رفامایایگ فہاکش ر ےک ےتک تیھک (یک افحتظ ےکےتک) افر اجونرفں یک افحتظ ےک ےتک افر افحتظ افررا
دےنیفاےلےتکےھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
وتکںوکامرےناکمکح

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 580

راوی  :وہب ب ٩بیا ،٪اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بساهَّللً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

اب َح َّسثَىٔي َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َوص ُِب بِ ُ ٩بَ َیا َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي یُوُُ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
 ١إ ٔ َّ ا لََِ ٠ب
أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رآ ٔ ٌّا َػ ِو َت ُط یَأ ِ ُ٣زُ بٔ َ٘ ِت ٔ ١ا ِٟک ٔ ََل ٔب َٓکَا ِ َ ٧ا ِٟک ٔ ََل ُب ُت ِ٘ َت ُ

َػ ِی ٕس أَ ِو َ٣ا ٔط َی ٕة

فبہنبایبؿ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےسہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسافیچنآفازےسوتکںوکامرڈاےنلاکمکحرفامرےہےھترھپفہےتکالہکےیکاجرےہےھت
نکیلاکشریایاجونرفں(اییتیھک)یکافحتظرکےنفاےلےتکہنامرےاجںیئ۔
رافی  :فبہنبایبؿ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
وتکںوکامرےناکمکح

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 581

راوی :

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز بٔ َ٘ ِت ٔ ١ا ِٟک ٔ ََل ٔب إ ٔ َّ ا لََِ ٠ب
َػ ِی ٕس أَ ِو لََِ ٠ب َ٣ا ٔط َی ٕة
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنسکرطحےکےتکوکالہکرکےناکمکحرفامای؟
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنسکرطحےکےتکوکالہکرکےناکمکحرفامای؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 582

راوی ٤ً :زا ٪ب٣ ٩وسي ،یزیس ب ٩زریٍ ،یو٧ص ،حشً ،٩بساهَّلل ب١ِٔ٣ ٩

وسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔٗ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩ا ََٗ ٢ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
یَ ٥وأَ ُّی َ٤ا
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َ ا أَ َّ ٪ا ِٟک ٔ ََل َب أ ُ َّْ ٣ة ٔ ٩ِ ٣اْلِ ُ ََْ ٥ٔ ٣لَ َِ ٣ز ُت بٔ َ٘ ِتَ ٔ ٠ضا َٓا ِٗ ُتُ٠وا َٔ ٨ِ ٣ضا اْلِ َ ِس َو َز ا َِ ٟبض ٔ َ
رح ٕث أَ ِو َػ ِی ٕس أَ ِو َ٣ا ٔط َی ٕة َٓإُٔ َّ ٧ط َی ُِ ُ٘ ٨ؽ ٔ ٩ِ ٣أَ ِجزٔظ ٔل ُ َّ ١یَ ِؤٕٗ ٦ی َر ْان
َٗ ِوَّ ٕ ٦ات َد ُذوا ل َ ِّ ٠با َِ ٟی َص بٔکَِٔ ٠ب َ ِ

رمعاؿنبومیس،زیدینبزرعی،ویسن،نسح،دبعاہللنبلفغمےسرفاتیےہہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگ
ےتکاکییہمسقےکہنوہےت سجرطہقیےسہکاجونرفںیکںیمسقوہیتںیہوتںیماؿ ےک امرڈاےنلاکمکحداتیوتمتگوگاؿوتکں
ںیم ےس اکی اکےلایسہ رگن ےک ےتک وک امرڈاگو(ینعی ابلکلایسہ افؾ ےتک وک امرڈاگو ویکہکن فہ اعؾرطہقی ےس اذیاءاچنہپےن فاال وہ اےہ
افر نجگووگں ےن اتکاپال ہن وتفہ اتک تیھکیک افحتظ ےک ےیل وہ ہن یہاجونرفںیکافحتظ ےک ےیل وت اؿ ےک وثابںیم ےس رہدؿ
اکیریقاطمکوہاگ(ینعیاتکاپےنلفاےلاکرفزاہنوثابمکوہ ارےہاگ
رافی  :رمعاؿنبومیس،زیدینبزرعی،ویسن،نسح،دبعاہللنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجاکمؿںیماتکوم ودوہفاہںرپرفوتشںاکدالخہنوہان
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
سجاکمؿںیماتکوم ودوہفاہںرپرفوتشںاکدالخہنوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 583

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س و یحٌي ب ٩سٌیس ،طٌبہً ،لي ب٣ ٩سر  ،ابوزرًةً ،بساهَّلل ب٧ ٩طي ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،لي
ب ٩ابي كاٟب

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َو َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا اَ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩ل ِّي بِ ِٔ ٣ُ ٩سرٔ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ز ُِر ًَ َة ًَ ِ٩
 ١بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ُ ٧ ٩ط ٕٓي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّي بِ ٔ ٩أَبٔي كَأٟبٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة  اَ َت ِس ُخ ُ
ُػ َور ْة َو َ ا لَِْ ٠ب َو َ ا ُجْ ُ٨ب

دمحم نب اشبر ،دمحم ف ییحی نب دیعس ،ہبعش ،یلع نب دمرک ،اوبزرعة ،دبعاہلل نب یجن ،فہ اےنپفادل ےس ،یلع نب ایب سابل ےس رفاتی ےہ

ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای (رتمح ےک رفےتش) اس اکمؿ (ای داکؿ فریغہ) ںیم دالخ ںیہن وہےت ہک
اہجںرپاتکوہایوصتریوہایوکیئیبنجصخشوہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمفییحینبدیعس،ہبعش،یلعنبدمرک،اوبزرعة،دبعاہللنبیجن،فہاےنپفادلےس،یلعنبایبسابل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
سجاکمؿںیماتکوم ودوہفاہںرپرفوتشںاکدالخہنوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 584

راوی ٗ :تیبہ و اسح ٙب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪زہزیً ،بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل ،ابً ٩باض ،ك٠حہ

ض ًَ ِ ٩أَبٔي كَ َِ ٠ح َة
ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

 ١ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ لَِْ ٠ب َو َ ا ُػ َور ْة
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َت ِس ُخ ُ

ہبیتقفااحسؼنبوصنمر ،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس،ہحلطےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامایاساکمؿںیمرفےتشدالخںیہنوہےتہکسجہگجاتکوہایوصتریوہ
رافی  :ہبیتقفاقحسنبوصنمر،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس،ہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
سجاکمؿںیماتکوم ودوہفاہںرپرفوتشںاکدالخہنوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 585

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خاٟس ب ٩خلي ،برش ب ٩طٌیب ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،زہزی ،اب ٩سبا ،ٚابً ٩باض٣ ،ی٤و٧ہ

رش بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ابِ َُّ ٩
اٟشبَّا ٔ ٩ِ ًَ ٚابِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩خأٟسٔ بِ َٔ ٩خل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا بٔ ِ ُ
ض َٗا َ ٢أَ ِخب َ َر ِتىٔي َِ ٣ی ُ٤وُ َ ٧ة َز ِو ُد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِػ َبحَ یَ ِو ّ٣ا َوا ٔج ّ٤ا
ًَبَّا ٕ

ک ُُ ٨ِ ٣ذ ا َِ ٟی ِو ََ٘ َٓ ٦ا َ ٢إ ٔ َّٔ ٪جبِرٔی ََِ ٠ًَ ١یطٔ َّ
اَ ٪و ًَ َسن ٔي أَ ِ٪
َک ُت َص ِی َئ َت َ
اٟش ََل ٦ل َ َ
َٓ َ٘ا َُ َٟ ِ ٟط َِ ٣ی ُ٤وُ َ ٧ة أَ ِی َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َِ َ٘ ٟس ِ
است َ ِِ َ ٨
َی َِ٘ ٠انٔي َّ
ک ث ُ ََّ ٥و َٗ ٍَ فٔي َن ِٔ ٔشطٔ َج ِز ُو ل َ ِ٠بٕ َت ِح َ َن َـ ٕس َ٨َ ٟا َٓأ َ ََ ٣ز
اِ ٠ٟی ََ ٠ة ََٓ ٥َِ ٠ی َِ٘ ٠ىٔي أَ َ٣ا َواهَّللٔ َ٣ا أَ ِخ ََٔ ٠ىٔي َٗا ََٓ ٢وَ ََّ ١ی ِو َُ ٣ط ََ ٛذَ ٔ ٟ
خ َد ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ ب ٔ َی ٔسظ ٔ َّ ٣
َِ ٠ًَ ١یطٔ َّ
اٟش ََلَ٘ َٓ ٦ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
بٔطٔ َٓأ ُ ِ ٔ
ائ َٓ ََ ٨ـحَ بٔطٔ َ٣کَاَ٧طُ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َِ ٣سي ََ ٔ ٟ٘ی ُط ٔجبِرٔی ُ

 ١بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ لَِْ ٠ب َو َ ا ُػ َور ْة َٗا ََٓ ٢أ َ ِػ َبحَ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َُ َ ٨ِ ٛو ًَ ِس َتىٔي أَ َِ ٪ت َِ٘ ٠انٔي ا َِ ٟبارٔ َح َة َٗا َ ٢أَ َج َِ ١و َل ٔ٨َّ ٜا َ ا ِ َ ٧س ُخ ُ
ک ا َِ ٟی ِوَٓٔ ٦أ َ ََ ٣ز بٔ َ٘ ِت ٔ ١ا ِٟک ٔ ََل ٔب
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
دمحمنباخدلنبیلخ،رشبنببیعش ،فہاےنپفادلےس،زرہی،انبابسؼ،انبابعس ،ومیمہنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملساکیرفزرجفےکفتقنیگمغافرامویساحتلںیمدیباروہےئںیمےنرعضایایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ںیمآجرجفیکامنزےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملس اکرہچہارتاوہاوسحمسرکریہوہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایھجمےس
رضحتربجالیئانیمےنآجراتالماقتاکفدعہرفامایاھتنکیلفہھجمےسںیہنےلمافردخایکمسقاوہنںےنیھبکفدعہالخیفںیہن
یکرھپامتؾدؿفہایسرطہقیےسرےہاسےکدعبآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسوکایخؽوہاہکاکیےتکاکالپامہرےک تےکےچیناھت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحرفامایفہابرہاکنالایگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناپینےلرکاسہگجڑھچکدای۔اشؾےک
فتق رضحتربجالیئ انیم رشتفی الےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای مت ےن وت زگہتش راتآےن اک فدعہ ای اھت۔ اوہنں
ےن وابدای اہںنکیلمہگوگاساکمؿںیمدالخںیہنوہےتہکسجہگجاتکوہایوصتریوہانچہچناسحبصوکآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنوتکںےکلتقےیکاجےناکمکحرفامای۔
رافی  :دمحمنباخدلنبیلخ،رشبنببیعش،فہاےنپفادلےس،زرہی،انبابسؼ،انبابعس،ومیمہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونرفںےکےلگیکافحتظیکاخرطاتکاپےنلیکااجزت
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
اجونرفںےکےلگیکافحتظیکاخرطاتکاپےنلیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 586

راوی  :سویس ب ٩نص ب ٩سویسً ،بساهَّلل ،اب٣ ٩بار  ،ح٨و٠ة ،سا ،٥ٟاب٤ً ٩ز

ص بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ َِ ٩ح ِ٨وَ ََ ٠ة َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤سا٤ّ ٔ ٟا یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِ ٔ
ًُ ََ ٤ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا ِٗ َتى َي ل َ ِّ ٠با َن َ٘ َؽ ٔ ٩ِ ٣أَ ِجزٔظ ٔل ُ ََّ ١ی ِؤٗ ٕ ٦ی َراكَا ٔ ٪إ ٔ َّ ا َؿارٔ ّیا أَ ِو َػاح َٔب

َ٣ا ٔط َی ٕة

ظ
وسدینبرصننبوسدی،دبعاہلل،انبابمرک،ذیطلة،اسمل،انبرمعےسرعضایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای و

صخش اتک اپےل وت رفزاہن اس ےک ارج ف وثاب ںیم ےس دف ریقاط مک وہں ےگ نکیل اکشری اتک ای رویڑ اک اتک  و ہک رکبویں ےک رویڑ یک
افحتظرک اےہاساکاپکاتدرتسےہ۔

ظ
رافی  :وسدینبرصننبوسدی،دبعاہلل،انبابمرک،ذیطلة،اسمل،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
اجونرفںےکےلگیکافحتظیکاخرطاتکاپےنلیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 587

راوی ً :لي ب ٩ححز ب ٩ایاض ب٘٣ ٩ات ١ب٣ ٩ظ٤زد ب ٩خاٟس سٌسی ،اس٤اًی ،١اب ٩جٌرف ،یزیس ،اب ٩خؼیٔة ،سائب ب٩
یزیس ،سٔیا ٪ب ٩ابي زہیر ط٨ائي

ض بِ َٔ٘ ٣ُ ٩ات ٔ ٔ ١بِ ٔ٣ُ ٩ظَ ِ٤ز ٔ ٔد بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس َّ
یس َوص َُو
اٟش ٌِس ُّٔی ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١وص َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ ِحز ٔبِ ٔ ٩إ ٔ َیا ٔ
یس أَُ َّ ٧ط َوٓ ََس ًََِ ٠یض ٔ ُِ ٥سٔ َِیا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي ُزصَیِر ٕ َّ
ابِ ُُ ٩خ َؼ ِی َٔ َة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي َّ
اٟظ َ٨ائٔ ُّي َو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
اٟشائ ُٔب بِ ُ ٩یَز ٔ َ

َض ًّا َن َ٘ َؽ ٔٔ٠٤َ ًَ ٩ِ ٣طٔ ل ُ َّ ١یَ ِؤٕٗ ٦ی َر ْان ُٗ ِ ُ ٠یَا ُسٔ َِیا ُ ٪أََ َ ِ ٧سَ َ ٌِ ٔ٤ص َذا
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا ِٗ َتى َي ل َ ِّ ٠با َ ا ُش ِِىٔي ًَ ُِ ٨ط َز ِر ًّا َو َ ا َ ِ
َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥و َر ِّب صَ َذا ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ
م
یلع نب رجح نب اایس نب اقملت نب شمرج نب اخدل دعسی ،اامسلیع ،انب رفعج ،زیدی ،انب ذضیئفة ،اسبئ نب زیدی ،ایفسؿ نب ایب

زریہانشیئےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای وصخشہنتیھکیکافحتظےکےیلافرہنیہاجونرفںیک
افحتظ ےک ےیل (ہکلب وشہیق) اتک اپےل وت اس صخش ےک اامعؽ ںیم ےس رفزاہن اکی ریقاط (لمع )مک وہاگ ۔ اسبئ نب زیدی ےن
رضحت ایفسؿ ےس رعض ای ای مت ےن ہی ابت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس ےہ؟ اوہنں ےن رفامای اہں! مسق اس دجسم ےک
رپفرداگریک!(ںیمےنہیابتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسینسےہ)۔
م
رافی  :یلع نب رجح نب اایس نب اقملت نب شمرج نب اخدل دعسی ،اامسلیع ،انب رفعج ،زیدی ،انب ذضیئفة ،اسبئ نب زیدی ،ایفسؿ
نبایبزریہانشیئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکشررکےنےکفاےطساتکاپےنلیکااجزتےسقلعتم

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
اکشررکےنےکفاےطساتکاپےنلیکااجزتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 588

راوی ً :لي ب ٩ححز ب ٩ایاض ب٘٣ ٩ات ١ب٣ ٩ظ٤زد ب ٩خاٟس سٌسی ،اس٤اًی ،١اب ٩جٌرف ،یزیس ،اب ٩خؼیٔة ،سائب ب٩
یزیس ،سٔیا ٪ب ٩ابي زہیر ط٨ائي

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط َسُ ٌَ ٔ٤ط َش ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٩ِ ٣َ ٢
ک ل َ ِّ ٠با إ ٔ َّ ا ل َ ِّ ٠با َؿارٔ ّیا أَ ِو لََِ ٠ب َ٣ا ٔط َی ٕة َن َ٘ َؽ ٔ ٩ِ ٣أَ ِجزٔظ ٔل ُ ََّ ١ی ِؤٕٗ ٦ی َراكَا ٔ٪
أَ َِ ٣ش َ
م
یلع نب رجح نب اایس نب اقملت نب شمرج نب اخدل دعسی ،اامسلیع ،انب رفعج ،زیدی ،انب ذضیئفة ،اسبئ نب زیدی ،ایفسؿ نب ایب

زریہانشیئےسرفاتیےہہکروسؽرک مییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای وصخشہنتیھکیکافحتظےکےیلافرہنیہاجونرفںیک
افحتظےکےیل(ہکلبوشہیق)اتکاپےلوتاسصخشےکاامعؽںیمےسرفزاہناکیریقاط(لمع)مکوہاگ۔اسبئنبزیدیےنرضحت
ایفسؿےس رعضای ایمت ےن ہیابت یبنیلصاہللہیلع فآہلفملسےسینسےہ؟اوہنںےن رفامای اہں!مسقاسدجسم ےکرپفرداگر
یک!(ںیمےنہیابتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسینسےہ)۔
م
رافی  :یلع نب رجح نب اایس نب اقملت نب شمرج نب اخدل دعسی ،اامسلیع ،انب رفعج ،زیدی ،انب ذضیئفة ،اسبئ نب زیدی ،ایفسؿ
نبایبزریہانشیئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
اکشررکےنےکفاےطساتکاپےنلیکااجزتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 589

راوی ً :لي ب ٩ححز ب ٩ایاض ب٘٣ ٩ات ١ب٣ ٩ظ٤زد ب ٩خاٟس سٌسی ،اس٤اًی ،١اب ٩جٌرف ،یزیس ،اب ٩خؼیٔة ،سائب ب٩
یزیس ،سٔیا ٪ب ٩ابي زہیر ط٨ائي سے

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحبَّارٔ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢ا ِٗ َتى َي ل َ ِّ ٠با إ ٔ َّ ا لََِ ٠ب َػ ِی ٕس أَ ِو َ٣ا ٔط َی ٕة َن َ٘ َؽ ٔ ٩ِ ٣أَ ِجزٔظ ٔل ُ َّ ١یَ ِؤٕٗ ٦ی َراكَا ٔ٪
م
یلع نب رجح نب اایس نب اقملت نب شمرج نب اخدل دعسی ،اامسلیع ،انب رفعج ،زیدی ،انب ذضیئفة ،اسبئ نب زیدی ،ایفسؿ نب ایب

زریہ انشیئےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای وصخشہنتیھکیکافحتظےکےیلافرہنیہاجونرفںیک
افحتظےکےیل(ہکلبوشہیق)اتکاپےلوتاسصخشےکاامعؽںیمےسرفزاہناکیریقاط(لمع)مکوہاگ۔اسبئنبزیدیےنرضحت
ایفسؿےس رعضای ایمت ےن ہیابت یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسینسےہ؟اوہنںےن رفامای اہں!مسقاسدجسم ےکرپفرداگر
یک!(ںیمےنہیابتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسینسےہ)۔
م
رافی  :یلع نب رجح نب اایس نب اقملت نب شمرج نب اخدل دعسی ،اامسلیع ،انب رفعج ،زیدی ،انب ذضیئفة ،اسبئ نب زیدی ،ایفسؿ
نبایبزریہانشیئےس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیھکیکافحتظرکےنےکفاےطساتکاپےنلیکااجزت
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
تیھکیکافحتظرکےنےکفاےطساتکاپےنلیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 590

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،یحٌي و اب ٩ابي ًسی و ٣ح٤س ب ٩جٌرفً ،وٖ ،حشً ،٩بساهَّلل ب١ِٔ٣ ٩

ٔی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ ًَ ِِ ًَ ٩و ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َوابِ ُ ٩أَبٔي ًَس ٓ ٕ
ٖ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٩
ُ ٩ِ ًَ ١ٕ َّٔ َِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٩ِ ٣َ ٢ات َد َذ ل َ ِّ ٠با إ ٔ َّ ا لََِ ٠ب َػ ِی ٕس أَ ِو َ٣ا ٔط َی ٕة أَ ِو َز ِر َٕ َن َ٘ َؽ ٔ ٩ِ ٣أَ ِجزٔظ ٔ ل ُ ََّ ١ی ِوٕ ٦
ٗٔی َر ْان
دمحمنباشبر،ییحیفانبایب دعیفدمحمنبرفعج،وعػ،نسح،دبعاہللنبلفغمےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامای ووکیئاتکاپےلالعفہ(رکبویںفریغہیکافحتظےک)ےلغےکایتیھکایاکشرےکےیلوتاسےکلمعںیمےسرفزاہن
اکیریقاطمکوہ ارےہاگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحیفانبایبدعیفدمحمنبرفعج،وعػ،نسح،دبعاہللنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
تیھکیکافحتظرکےنےکفاےطساتکاپےنلیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 591

راوی ً :لي ب ٩ححز ب ٩ایاض ب٘٣ ٩ات ١ب٣ ٩ظ٤زد ب ٩خاٟس سٌسی ،اس٤اًی ،١اب ٩جٌرف ،یزیس ،اب ٩خؼیٔة ،سائب ب٩
یزیس ،سٔیا ٪ب ٩ابي زہیر ط٨ائي

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٩ِ ٣َ ٢ات َد َذ ل َ ِّ ٠با إ ٔ َّ ا لََِ ٠ب َػ ِی ٕس أَ ِو َز ِر َٕ أَ ِو َ٣ا ٔط َی ٕة َن َ٘ َؽ ٔٔ٠٤َ ًَ ٩ِ ٣طٔ ل ُ َّ ١یَ ِؤٕٗ ٦ی َرا ْن
م
یلع نب رجح نب اایس نب اقملت نب شمرج نب اخدل دعسی ،اامسلیع ،انب رفعج ،زیدی ،انب ذضیئفة ،اسبئ نب زیدی ،ایفسؿ نب ایب

زریہانشیئےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای وصخشہنتیھکیکافحتظےکےیلافرہنیہاجونرفںیک
افحتظےکےیل(ہکلبوشہیق)اتکاپےلوتاسصخشےکاامعؽںیمےسرفزاہناکیریقاط(لمع)مکوہاگ۔اسبئنبزیدیےنرضحت
ایفسؿےس رعضای ایمت ےن ہیابت یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسینسےہ؟اوہنںےن رفامای اہں!مسقاسدجسم ےکرپفرداگر
یک!(ںیمےنہیابتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسینسےہ)۔
م
رافی  :یلع نب رجح نب اایس نب اقملت نب شمرج نب اخدل دعسی ،اامسلیع ،انب رفعج ،زیدی ،انب ذضیئفة ،اسبئ نب زیدی ،ایفسؿ
نبایبزریہانشیئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
تیھکیکافحتظرکےنےکفاےطساتکاپےنلیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 592

راوی  :وہب ب ٩بیا ،٪اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ

اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َوص ُِب بِ ُ ٩بَ َیا َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي یُوُُ ٧ص َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ا ِٗ َتى َي ل َ ِّ ٠با َِ ٟی َص بٔکَِٔ ٠ب َػ ِی ٕس َو َ ا َ٣ا ٔط َی ٕة َو َ ا أَ ِرقٕ َٓإُٔ َّ ٧ط یَ ُِ ُ٘ ٨ؽ

ٔ ٩ِ ٣أَ ِجزٔظ ٔٗٔی َراكَا ٔ ٪ل ُ ََّ ١ی ِوٕ ٦

فبہنبایبؿ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
اراشدرفامای ووکیئاتکاپےلنکیلرویڑاکاتکایتیھکیک (افحتظےکالعفہ)ےکےیلاتک اپےل وتاسصخشےکلمعںیم ےسرفزاہندف
ریقاطمکوہےترںیہےگ۔
رافی  :فبہنبایبؿ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
تیھکیکافحتظرکےنےکفاےطساتکاپےنلیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 593

راوی ً :لي ب ٩ححز ،اس٤اًی ،١اب ٩جٌرف٣ ،ح٤س ب ٩ابي رح٠٣ة ،سا ٥ٟبً ٩بساهَّللً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

رح ََ ٠َ ٣ة ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ
َ ١ش ٌِىٔي ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔي َ ِ
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا ِٗ َتى َي ل َ ِّ ٠با إ ٔ َّ ا لََِ ٠ب َ٣ا ٔط َی ٕة أَ ِو لََِ ٠ب َػ ِی ٕس َن َ٘ َؽ ٔٔ٠٤َ ًَ ٩ِ ٣طٔ ل ُ َّ١

رح ٕث
َی ِؤٕٗ ٦ی َر ْان َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اهَّللٔ َو َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة أَ ِو لََِ ٠ب َ ِ

یلعنب رجح،اامسلیع،انب رفعج ،دمحمنبایبرحملة،اسمل نبدبعاہلل،دبعاہلل نبرمع ےسرفاتی ےہ ہکروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامای ووکیئاتکاپےلنکیلرویڑاکاتکایاکشراکاتک(ینعیاؿدفمسقےکےتکےکالعفہاتکاپےل)وتاسصخشےکلمعںیم
ےس رفزاہن اکی ریقاط مک وہاگ ۔ رضحت دبعاہلل ےن اہک ہک رضحت اوبرہریہ ےن رفامای ای تیھک اک اتک فہ یھب اعمػ ےہ (ینعی ابغ ابہچیغ
افرتیھکیکافحتظرکےنفاالاتکارگیسکےناپؽایلوتفہصخشانگہاگرںیہنوہاگ)۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،انبرفعج،دمحمنبایبرحملة،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےتکیکتمیقےنیلیکاممتعن
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
ےتکیکتمیقےنیلیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 594

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،ابي بَک بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩حارث ب ٩ہظا ،٦ابو٣شٌوزً٘ ،بہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
َک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث بِ ٔ ٩صٔظَ ا ٕ ٦أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ
َِ ٣ش ٌُوز ًُٕ ِ٘ َب َة َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ثَ َ ٩ٔ ٤ا ِٟکَِٔ ٠ب َو َِ ٣ضز ٔا َِ ٟبغ ٔ ِّي َوحَُِ ٠وا ٔ ٪ا ِٟکَاص ٔٔ٩
ہبیتق،ثیل،انباہشب،ایبرکبنبدبعارلنمحنباحرثنباشہؾ،اوبدوعسد،ہبقعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےناممتعنرفامیئےتکیکتمیقےنیلےسافروطافئیکارجتافروجنیمیکارجتےنیل(دےنی)ےس۔

رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،ایبرکبنبدبعارلنمحنباحرثنباشہؾ،اوبدوعسد،ہبقع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
ےتکیکتمیقےنیلیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 595

راوی  :یو٧ص بً ٩بسا اًلي ،اب ٩وہبٌ٣ ،زوٖ ب ٩سویس جذاميً ،لي ب ٩رباح خَّم ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُ ٧ص بِ ًَُ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي َٗاَ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩وصِبٕ َٗا ٢أَِ٧بأ َ
وٖ بِ ُُ ٩س َویِ ٕس ا ُِ ٟح َذام ٔي أَ ًََّ ٪ل ٔ َّي بِ ََ ٩ربَا ٕح َّ
َّم
ز
ٌ
٣
ا
٧
ُ
َ
اِ ٠ٟد ٔ َّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
َ َ
ُّ
َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َش ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ  ٥َ ٠اَ یَ ٔح ُّ ١ثَ َ ٩ُ ٤ا ِٟکَِٔ ٠ب َو َ ا حَُِ ٠وا ُ ٪ا ِٟکَاص َٔٔ ٩و َ ا َِ ٣ضزُ ا َِ ٟبغ ٔ ِّي
ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ ،رعمفػ نب وسدی ذجایم ،یلع نب رابح یمخ ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایالحؽافراجزئںیہنےہےتکیکتمیقافرزمدفریافرارجتوجنیمیکافروطافئیک۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،رعمفػنبوسدیذجایم،یلعنبرابحیمخ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
ےتکیکتمیقےنیلیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 596

راوی  :طٌیب ب ٩یوسٕ ،یحٌي٣ ،ح٤س ب ٩یوسٕ ،سائب ب ٩یزیس ،رآٍ ب ٩خسیخ

ٕ ًَ َِّ ٩
یس ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اٟشائ ٔٔب بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ٕ ًَ َِ ٩ی ِحٌَي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩یُو ُس َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩یُو ُس َ
َش ا ِل َِ ٜش ٔب َِ ٣ضزُ ا َِ ٟبغ ٔ ِّي َوثَ َ ٩ُ ٤ا ِٟکَِٔ ٠ب َو َِ ٛش ُب ا َِ ٟححَّأ ٦
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ َ ٥َ ٠
بیعش نب ویفس ،ییحی ،دمحم نب ویفس ،اسبئ نب زیدی ،راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایربیافردنگیآدمینےہوطافئیکےتکیکتمیقافرارجتافرزمدفریےنھچپاگلےنفاےلیک(ینعییگنیساگلےنیک)۔
رافی  :بیعشنبویفس،ییحی،دمحمنبویفس،اسبئنبزیدی،راعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکشریےتکیکتمیقانیلاجزئےہاسےسقلعتمدحثیروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
اکشریےتکیکتمیقانیلاجزئےہاسےسقلعتمدحثیروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 597

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش٘٣ ٩شَّم ،ححاد ب٣ ٩ح٤س ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ابوزبیر ،جابز

َ
َّم َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔ بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ٪
أ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟش ٔ ُّ

اٟش َِّ ٨ورٔ َوا ِٟکَِٔ ٠ب إ ٔ َّ ا لََِ ٠ب َػ ِی ٕس َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َحس ُ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ثَ َِّ ٩ٔ ٤
ٔیث َححَّا ٕد ًَ ِ٩
َح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة َِ ٟی َص ص َُو بٔ َؼ ٔح ٕ
یح
مقش
م
اربامیہنبنسح ی،اجحجنبدمحم، ،ندنبہملس،اوبزریب،اجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعن

رفامیئیلبافرےتکیکتمیقےنیلےسنکیلاکشریےتکیک(ینعیاکشریےتکیکتمیقدرتسےہ)۔
مقش
رافی  :اربامیہنبنسح می،اجحجنبدمحم، ،ندنبہملس،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
اکشریےتکیکتمیقانیلاجزئےہاسےسقلعتمدحثیروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 598

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،اب ٩سواء ،سٌیس ،ابو٣اٟک٤ً ،زو ب ٩طٌیبً ،بساهَّلل ب٤ً ٩زو

ٔیس ًَ ِ ٩أَبٔي َ٣إ ٔ ٟک ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩س َوا ٕ
ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ک
ک ًََِ ٠ی َ
أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَي أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ ٔ َّ ٪لٔي ٔ َّلَکبّا ُ٣ک َ ََّ ٠ب ّة َٓأ َ ِٓتٔىٔي ٓ َٔیضا َٗا َ٣َ ٢ا أَ َِ ٣ش َ
ک َٓک ُ َِٗ ١ا ََ ٢وإ ٔ َِ ٪ت َِی ََّب ًَل َ َّي
ک َس ِض َُ ٤
ک َٓک ُ َِ ُ ٠ِ ُٗ ١وإ ٔ َِ َٗ ٪تَٗ ٩َِ ٠ا ََ ٢وإ ٔ َِ َٗ ٪تَٗ ٩َِ ٠ا َ ٢أَ ِٓتٔىٔي فٔي َٗ ِوسٔي َٗا َ٣َ ٢ا َر َّز ًََِ ٠ی َ
ٔ َّلَکب ُ َ
ک أَ ِو َتحٔ ِس ُظ َٗ ِس َػ ََّ ١ش ٌِىٔي َٗ ِس أَِ٧ت َ َن َٗا َ ٢ابِ َُ ٩س َوا ٕئ َو َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط
ک َ٣ا َ ٥َِ ٟتحٔ ِس ٓ ٔیطٔ أَثَ َز َس ِض َُٕ ٥ی ِ َر َس ِضَ ٔ٤
َٗا ََ ٢وإ ٔ َِ ٪ت َِی ََّب ًََِ ٠ی َ
ٔ ٩ِ ٣أَبٔي َ٣إ ٔ ٟک ًُب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ ِخ َٔ ٨ص ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

رمعفنبیلع،انبوساء،دیعس،اوبامکل،رمعفنببیعش،دبعاہللنبرمعفےسرفاتیےہہکاکیآدیمدختموبنییلصاہللہیلعفآہل
فملسںیماحرضوہاافررعضرکےناگلہکریمےاپساکشریےتکںیہوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساؿاکمکحرفامںیئ۔آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےن رفامای  و اکشر اہمترے ےتک ڑکپ ں رھپاس ںیم ےس ہن اھکںیئ وت متاس وک اھکؤ۔اس ےن رعض ای ارگہچ امر ڈاںیل؟

آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگہچامرڈاںیلرھپاسےنرعضایابریتامکؿاکمکحرشحاراشدرفامںیئ۔آپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامای واکشراہمتراریتامرےاسوکاھکگو۔اسےن رھپرعضایارگاکشرریتاھکرکاغبئوہاجےئ۔آپ یلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایارگہچاغبئوہاجےئرشبہکیطاسںیمافریسکریتاکاشنؿہنوہافراسںیمدبوبہندیپاوہینعیفہاجونراےنتدونں
ےکدعبلماجےئہک فہڑسایگ وہافراس ںیمےسدبوبآریہ وہوتاس اکاھکاناجزئںیہنےہ(اسےیلہکڑساوہاوگتش ارماضدیپا
رک اےہ)۔
رافی  :رمعفنبیلع،انبوساء،دیعس،اوبامکل،رمعفنببیعش،دبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاپوتلاجونرفیشحوہاجےئ؟
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
ارگاپوتلاجونرفیشحوہاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 599

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪حشین بً ٩لي ،زائسة ،سٌیس بُ٣ ٩سوً ،ٚبایة ب ٩رٓاًة ب ٩رآٍ ،رآٍ ب ٩خسیخ

ُسو َٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚبا َی َة بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة بِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُح َشی ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ِ ٣َ ٩
ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا ِ َ ٧ح َُ ٍَ ٣َ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ذٔی ا ُِ ٟحَِ ٠ی َٔ ٔة ٔ ٩ِ ٣ت َٔضا ََ ٣ة َٓأ َ َػابُوا إٔب ٔ َّل

خیَا ٔ
ور َٓ ُسٓ ٔ ٍَ إَِٔ ٟیض ٔ َِ ٥ر ُسو ُ٢
ت ا ِِ َ٘ ٟوَّ ٌََ ٓ ٔ ٦ح َ ١أَ َّوُ ُٟض ََِ ٓ ٥ذبَ ُحوا َو َن َؼبُوا ا ُِ ُ٘ ٟس َ
َوَُ َ٤ّ ٨ا َو َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي أ ُ ِ َ
ُ
َ
رشا َّٔ ٩ِ ٣
ک إٔذِ
اٟظا ٔ
ئ ب ٔ َبٌٔیر ٕ َٓب َ ِی َ٤َ ٨ا ص َُِ َٛ ٥ذَ ٔ ٟ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ََ ٣ز بٔا ُِ ُ٘ ٟسورٔ َٓأ َِ ٔٔ ٛئ ِ ث ُ ََّّ َٗ ٥ش َ ٥بَ ِی َُ ٨ض َِ ٌََ ٓ ٥س َّ ِ ًَ ٢
َف َ٣ا ُظ َر ُج ْ ١بٔ َش ِض َٕ َٓ ٥ح َب َش ُط اهَّللُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
َّ َ ٧س َبٌٔی ْر َوَِ ٟی َص فٔي ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦إ ٔ َّ ا َخ ِی َْ ١ش ٔشی َر ْة ٓ ََل َ٠بُو ُظ َٓأ َ ًِ َیاص ََُِ ٥
َ
َاػ ٌَُ ٨وا بٔطٔ َص ََ ٜذا
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٔ ٟ ٪ض ٔذظ ٔا َِ ٟب َضائ ٔٔ ٥أَ َواب ٔ َس َٛأ َواب ٔ ٔس ا َِ ٟو ِح ٔع ٓ ََ٤ا َََُ ٠بَ ٨ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜضا ٓ ِ
ادمحنبامیلسؿ،نیسحنبیلع،زادئة،دیعسنبرسمفؼ،ابعبئةنبرافعةنبراعف،راعفنب دخجیےسرفاتیےہہکمہگوگروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت ذفاہفیلحل ںیم  و ہک اھتہم ںیم ےہ رافػ رعؼ انیم ہگج ےک اپس گووگں ےن افٹن افر
رکبایں احلص  ںی افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امتؾ گووگں ےک ےھچیپ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اعدت
ابمرہک یھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس گووگں ےس ےھچیپ ر ےت ےھت ( ا ہک بس ےک احالت ےس ابربخ رںیہ افر  و صخش کھت

اجےئ اس وک وسار رک ںیل) وت  و رضحاتآےگ ےھت وت اوہنں ےن امؽ تمینغ یک میسقت ںیم دلجی یک افر امؽ تمینغ میسقت وہےن ےس
لبقاجونرفںوکذحب ایافراوہنںےند ںیگڑچاھد ں۔سجفتقروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےچنہپوتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای وتفہ د ںیگ اٹلدی  ںیئ۔ رھپ اجونرفں وک میسقت ای وتدس رکبایں اکی افٹن ےک ربارب رقمرف نیعتم  ںی اےنتںیم
اکی افٹن اھبگ الکن افر گووگ ں ےک اپس وھگڑے یھب مک دعتاد ںیم ےھت (فر ہن گوگ اس اھبےگ وہےئ افر ڑگبے وہےئ افٹن وک
ڑکپےنیکوکششرکےت)افرفہگوگاسافٹنوکڑکپےنےکفاےطسدفڑےنکیلفہاہھتںیہنآایاہیںکتہکاسےنبسوکاکھت
دای۔ آرخاکر اس ےک اکی آدیم ےن اکی ریت امرا وت اہلل ےن اس افٹن وک رفک دای (ینعی ریت اھکےن ےک دعب ایس ہگج رہھٹ ایگ) اس رپ
روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہی اجونر ( و ہک اکیرطہقی ےس اپوتل اجونر ںیہ ےسیج افٹن اگےئ لیب رکبیدہبن
فریغہ)یھبفیشحوہاجےتںیہےسیجہکیلگنجاجونروت ومتگووگںےکاہھتہن آےئوتمتاسےکاسھتاسرطہقیےسرکف(ینعیمتاس
ےکریتامرفرھپارگفہاجونررماجےئوتمتاسوکاھکگواسےیلہکارگاےنپا رایرےسیسکفہجےساباقدعہاجونرذحبہنرکوکسوتذموکرہ
ِسبا َ
ّلِّڑپھرکریتامرےنےسیھبفہاجونرالحؽوہاج اےہاسآرخیوصرتوکرشتعییکاالطصحںیمزوکةارطضاری
رطہقیےس ْ ِ
ےسریبعتایاج اےہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،نیسحنبیلع،زادئة،دیعسنبرسمفؼ،ابعبئةنبرافعةنبراعف،راعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئاکشروکریتامرےرھپفہریتاھکرکاپینںیمرگاجےئ؟
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
ارگوکیئاکشروکریتامرےرھپفہریتاھکرکاپینںیمرگاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 600

راوی  :اح٤س ب٨٣ ٩یًٍ ،بساهَّلل ب٣ ٩بار ً ،اػ ٥ا احو ،٢طٌييً ،سی ب ٩حات٥

اػ ْ ٥اْلِ َ ِح َو َُّ ٩ِ ًَ ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات ٕٔ٥
یٍ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ٔ
اس َ ٥اهَّللٔ ًَزَّ َو َج ََّٓ ١إ ٔ َِ ٪و َج ِس َت ُط
َٗا ََ ٢سأ َ َِ ُ ٟر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اٟؼَّ ِی ٔس َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا َر َِ ٣ی َ َس ِض ََ ٤
َِک ِ
ک َٓاذ ُ ِ
ک
َٗ ِس ُٗتٔ ََٓ ١ک ُ ِ ١إ ٔ َّ ا أَ َِ ٪تحٔ َس ُظ َٗ ِس َو َٗ ٍَ فٔي َ٣ا ٕ
ئ َو َ ا َت ِسرٔی ا ِ٤َ ٟا ُئ َٗ َت َ٠طُ أَ ِو َس ِض َُ ٤

ادمح نب عینم ،دبعاہلل نب ابمرک ،اعمص االوحؽ ،یبعش ،دعی نب احمت ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس
ےس اکشر ےک قلعتمدرایتف ایآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامایہک سجفتق مت دخافدن دقفس اک انؾ ےل رکریت امرف رھپ ارگفہ

اجونر رما وہا ینعیرمدہ احتل ںیمےلم وت متاس وک اھکگو نکیل سجفتق فہ اپین ںیم رگ اجےئ افر ملع ہن وہہک اپین ںیم رگےن ےس ای ریت
ےکزمخےسرماوتمتاسوکہناھکؤ۔
رافی  :ادمحنبعینم،دبعاہللنبابمرک،اعمصاالوحؽ،یبعش،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
ارگوکیئاکشروکریتامرےرھپفہریتاھکرکاپینںیمرگاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 601

٣وسي ب ٩اًین٤ٌ٣ ،زً ،اػ ٥ب ٩س٠امیً ،٪ا٣ز طٌييً ،سی ب ٩حات٥
راوی ٤ً :زو ب ٩یحٌي ب ٩حارث ،اح٤س ب ٩ابوطٌیبٰ ،

اػ ٔ٥
وسي بِ ُ ٩أَ ًِی َ َن ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩أَبٔي ُط ٌَ ِیبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی ًََ ٩ِ ًَ ٪ا ٔ٣ز ٕ َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات ٕٔ ٥أَُ َّ ٧ط َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اٟؼَّ ِی ٔس َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا
ات ًَىِّي َِ ٟی َّ ٠ة یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٗا َ ٢إ ٔ َِ ٪و َج ِس َت
ک َٓک ُ َِٗ ١ا ََٓ ٢إ ٔ ِ ٪بَ َ
اس َ ٥اهَّللٔ َٓ َ٘ َت ََ ١س ِض َُ ٤
ک َولََِ ٠ب َ
أَ ِر َس َِ َ ٠س ِض ََ ٤
ََک َت ِ
ک َوذ َ ِ
ئ ٓ َََل َتأِل ُ ِ١
ک َوَ ٥َِ ٟتحٔ ِس ٓ ٔیطٔ أَثَ َز َط ِی ٕئ َُی ِ َر ُظ َٓک ُ َِ ١وإ ٔ َِ ٪و َٗ ٍَ فٔي ا ِ٤َ ٟا ٔ
َس ِض ََ ٤
رمعف نب ییحی نب احرث ،ادمح نب اوببیعش ،ومٰیس نب انیع ،رمعم ،اعمص نب امیلسؿ ،اعرم یبعش ،دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےساکشرےکقلعتم درایتفایایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجفتقمتریتامرفای
اہللاکانؾےلرکاتکوھچڑفرھپاہمترےریتےساکشررماجےئوتمتاسوکاھکگو۔دعیےنرعضایارگفہاکیراتےکدعباہھتآےئ
(ینعی اکی رات زگر ےن رپ فہ ڑکپا اجےئ) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ اہمترے ریت اک العفہ افر یسک دصہم (وچٹ) اک
اسںیماشنؿہناپؤوتمتاسوکاھکگوافرارگاپینںیمرگاوہاوہوتاسوکہناھکؤ۔
رافی  :رمعفنبییحینباحرث،ادمحنباوببیعش،ومٰیسنبانیع،رمعم،اعمصنبامیلسؿ،اعرمیبعش،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاکشرریتاھکرکاغبئوہاجےئوتایمکحےہ؟
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
ارگاکشرریتاھکرکاغبئوہاجےئوتایمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 602

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،ہظی ،٥ابوبرش ،سٌیس ب ٩جبیرً ،سی ب ٩حات٥

رش ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ُ ٠ِ ُٗ ٢یا َر ُسو َ٢
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو بٔ ِ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔ َیا ُز بِ ُ ٩أَ ُّی َ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َو َّ
ٔیب ًَ ُِ ٨ط َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠تی ِ ٔن َٓ َیب ِ َتغ ٔي اْلِ َثَ َز ٓ ََیحٔ ُس ُظ َِّ ٣ی ّتا َو َس ِض ُُ ٤ط ٓ ٔیطٔ َٗا َ٢
اهَّللٔ إَّٔ٧ا أَصِ ُ
 ١اٟؼَّ ِی ٔس َوإ ٔ َّ ٪أَ َح َسَ٧ا َی ِزمٔي اٟؼَّ ِی َس ٓ ََیِ ُ

إٔذَا َو َج ِس َت َّ
ک َٗ َت َُ ٠ط َٓک ُ ِ١
اٟش ِض َٔ ٓ ٥یطٔ َوَ ٥َِ ٟتحٔ ِس ٓ ٔیطٔ أَثَ َز َسبُ ٍٕ َو ًَ َ ٤ِ ٔ ٠أَ ََّ ٪س ِض ََ ٤

زایدنباویب ،میشہ،اوبرشب،دیعسنب ریبج،دعینباحمت ےنرعض ایایروسؽاہلل!مہگوگاکشریگوگںیہ افرامہرےںیم ےس
وکیئصخشریتامر اےہرھپاکشراغبئوہاج اےہاکیراتافردفرات(کتفہاغبئراتہےہینعیلگنجفریغہںیمپھچاج اےہ)
اہیںکت ہک فہرمدہاحتل ںیماپایاج اےہ افراسےکمسجںیم ریتںویتسوہ اےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامای
ے
ارگریتاسےکادنروم ودوہافریسکدفرسےدردنے(ےکاھکےناکینعیریشافر ئ
ڑھبیفریغہیسکدفرسےاجونرےک)اھکےناک
اسںیموکیئاشنؿہنوہافرمتوکہینیقیوہاجےئہکفہاجونراہمترےیہریتےسرماےہوتمتاسوکاھکگو۔
رافی  :زایدنباویب،میشہ،اوبرشب،دیعسنبریبج،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
ارگاکشرریتاھکرکاغبئوہاجےئوتایمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 603

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي و اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبہ ،ابوبرش ،سٌیس ب ٩جبیرً ،سی ب ٩حات٥

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗ َا ا َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔي بٔ ِرشٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ک ٓ ٔیطٔ َوَ ٥َِ ٟت َز ٓ ٔیطٔ أَثَ ّزا َُی ِ َر ُظ َو ًَ َ ٤ِ ٔ ٠أَُ َّ ٧ط َٗ َت َُ ٠ط
ًَس ِّٔی بِ َٔ ٩حات ٕٔ ٥أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َرأَیِ َ َس ِض ََ ٤

َٓک ُ ِ١

دمحمنبدبعاالیلعفاامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،اوبرشب،دیعسنبریبج،دعینباحمتےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایسجفتقمتاانپریتاجونرںیماپؤافراسےکالعفہافروکیئاشنؿہناپؤافرمتوکنیقیوہہکفہاجونراہمترے
ریتےسرماےہوتمتاسوکاھکگو۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلعفاامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،اوبرشب،دیعسنبریبج،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
ارگاکشرریتاھکرکاغبئوہاجےئوتایمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 604

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،طٌبہً ،بسا٠٤ٟک ب٣ ٩یُسة ،سٌیس ب ٩جبیرً ،سی ب ٩حات٥

ُس َة ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
ک َوَ ٥َِ ٟیأِل ُ ِ١
ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ ُ ٠ِ ُٗ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَ ِرمٔي اٟؼَّ ِی َس َٓأَكُِ ُ٠ب أَثَ َز ُظ َب ٌِ َس َِ ٟی َٕ ٠ة َٗا َ ٢إٔذَا َو َج ِس َت ٓ ٔیطٔ َس ِض ََ ٤
ُٔ ٨ِ ٣ط َسبُ ٍْ َٓک ُ ِ١
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،دبعاکلملنبرسیمة،دیعسنبریبج،دعینباحمتےسرفاتیےہایروسؽاہلل!ںیماکشرےکریتامر ا
وہںرھپاسںیماساکاشنؿاکیراتزگرےنےکدعبالتشرک اوہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجفتقمتاانپریت
اسےکادنراپؤافراسوکیسکدفرسےدردنےےنہناھکایوہوتمتفہاکشراھکگو(ینعیفہاکشرالحؽےہ)۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،دبعاکلملنبرسیمة،دیعسنبریبج،دعینباحمت
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقاکشرےکاجونرےسدبوبآےنگلاجےئ؟
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
سجفتقاکشرےکاجونرےسدبوبآےنگلاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 605

راوی  :اح٤س ب ٩خاٟس خَلٌ٣ ،٩ٌ٣ ،٢اویة ،اب ٩ػاٟحً ،بساٟزح ٩٤ب ٩جبیر ب ٩نٔیر ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابوثٌ٠بة

أَ ِخب َ َرنٔي أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟد ََّل َُٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََٗ ٩ْ ٌِ ٣ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة َوص َُو ابِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٔبِ ٔ٩
ٔ
نُ َٔیِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َث ٌََِ ٠ب َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َّأ ٟذی یُ ِسرٔ ُ َػ ِی َس ُظ َب ٌِ َس ث َ ََل ٕث ََِٓ ٠یأِل ُ ِ٠طُ إ ٔ َّ ا أَ ِ ٪یُ ِ٨ت َن

ادمحنباخدلالخؽ،نعم،اعمفبئة،انباصحل،دبعارلنمحنبریبجنب،ریف،فہاےنپفادلےس،اوبیعلتةےسرفاتیےہہکروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای ووکیئاانپاکشرنیتدؿےکدعباپےئوتاسوکمتاھکگونکیلبجاسںیمدبوبدیپاوہاجےئ(وت
متفہاکشرہناھکؤ)۔

رافی  :ادمحنباخدلالخؽ،نعم،اعمفبئة،انباصحل،دبعارلنمحنبریبجنب،ریف،فہاےنپفادلےس،اوبیعلتة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
سجفتقاکشرےکاجونرےسدبوبآےنگلاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 606

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،طٌبہ ،س٤ا ٣ ،زی بٗ ٩رطیً ،سی ب ٩حات٥

رط ٓ ٕ
ی ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات ٕٔ٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕ َٗا ََ ٢س٣ُ ُ ٌِ ٔ٤ز َِّّی بِ َٔ َ َٗ ٩
 ١ل َ ِٔ ٠يي ٓ ََیأ ِ ُخ ُذ اٟؼَّ ِی َس َو َ ا أَ ٔج ُس َ٣ا أُذَِّٛیطٔ بٔطٔ َٓأُذَِّٛیطٔ بٔا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َوا َِ ٌَ ٟؼا َٗا َ ٢أَصِز ٔ َِّ ٚ
اٟس َ ٦ب ٔ َ٤ا
َٗا َ ُ ٠ِ ُٗ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أ ُ ِر ٔس ُ

اس َ ٥اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
َِک ِ
ٔطئِ َ َواذ ُ ِ

دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،امسک،رمینبرطقی،دعی نباحمتےسرفاتیےہہکںیمےنرعضایایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسںیماتکوھچڑ اوہںرھپفہاکشرڑکپاتیلےہنکیلریمےاپسذحبرکےنےکفاےطسھچکںیہنوہ اوتںیمرھتپایڑکلیےس( و
ہک داھر دار وہیت ےہ) اکشر ذحب رک ا وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج زیچ ےس دؽ ہاےہ مت اہلل اک انؾ ےل رک اجونر اک
وخؿاہبدف۔(بلطمہیےہہکاکشرالحؽوہےنےکفاےطسدفرشطںیہاکیوتاہللاکانؾانیلافردفرسےوخؿاہبان)۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،امسک،رمینبرطقی،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعماضےکاکشرےسقلعتم
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
رعماضےکاکشرےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 607

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ابزاہی ،٥ہ٤اً ،٦سی ب ٩حات٥

أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٩ِ ًَ ٥ص َّ٤اًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ ُ ٠ِ ُٗ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إنِّٔي
اس َ ٥اهَّللٔ َٓأ َ َِ ٣ش٩َ ِٜ
 ١ا ِٟک ٔ ََل َب ا َِ ٤َ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟة َٓت ُِٔ ٤ش ُ
ک ًَل َ َّي َٓآل ُ ُ
أ ُ ِر ٔس ُ
ََک َت ِ
٨ِ ٣ٔ ١طُ َٗا َ ٢إٔذَا أَ ِر َس ِ َ ٠ا ِٟک ٔ ََل َب َش ٌِىٔي ا َِ ٤َ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟة َوذ َ ِ

ک َٓکُ ُ ٠ِ ُٗ ١وإ ٔ َِ َٗ ٪تَٗ ٩ِ٠ا ٢وإ ٔ َِ َٗ ٪ت٣َ ٩ِ٠ا َ ٥َٟش ِرش ِٛضا لَِ٠ب َٟیص ٔ٨ِ ٣ضا ُٗ ِ ُ ٠وإنِّٔي أَ ِرم ٔي اٟؼَّ ی َس بٔا ٌِٔ٤ٟز ٔ ُ
یب
اق َٓأ ٔػ ُ
ًََِ ٠ی َ ِ
َ
َ ََ
َ
َ ِ َ َ ْ ِ َ َ
َِ
ِ
اب بٔ ٌَ ِز ٔؿطٔ ٓ َََل َتأِل ُ ِ١
َٗ ١ا َ ٢إٔذَا َر َِ ٣ی َ بٔا َِ ٌِ ٔ٤ٟز ٔ
َٓآل ُ ُ
اق َو َس َِّ ٤ی َ َٓ َدزَ ََٓ ٚک ُ َِ ١وإٔذَا أَ َػ َ
دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،اربامیہ،امہؾ،دعینباحمتےسرفاتیےہہکںیمےنرعضایایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیم
دس ےھ وہےئ ےتک وک وھچڑ ا وہں رھپ فہ اکشر ڑکپےت ںیہ وت اس وک اھک ا وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج فتق مت
الھکسےئافردساھےئوہےئےتکوکاہللاکانؾےلرکوھچڑفافرفہرھپاکشرڑکپںیلوتمتاسوکاھکگو۔ںیمےنرعضایارگفہاکشروک
امرڈاںیل؟ آپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنرفامایارگہچ امرڈاںیلسجفتقکتہک اؿ ےکاسھت وکیئدفرسا اتکرشکی ہن وہاجےئ۔
ںیم ےن رعض ای رعماض اتکنیھپ وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج فتق مت رعماض وکنیھپ اہلل اک انؾ ےل رک افر فہ
(ادنر)سھگاجےئ(ینعیونکیکاجبنےسادنردالخوہ)وتمتاھکگوافرارگآڑاڑپےوتمتاسوکتماھکؤ۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،اربامیہ،امہؾ،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجاجونررپآڑارعماضڑپے
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
سجاجونررپآڑارعماضڑپے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 608

راوی ٤ً :زو بً ٩لي٣ ،ح٤س ب ٩شٌ٘وب ،طٌبہً ،بساهَّلل ب ٩ابي سرف ،طٌييً ،سی ب ٩حات٥

رف ًَ َِّ ٩
رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩أَبٔي َّ
اٟظ ٌِ ٔي ِّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اٟش َ ٔ
اب ب ٔ َح ِّسظ ٔ َٓک ُ ِ١
َٗا ََ ٢سًَ ُ ٌِ ٔ٤س َّٔی بِ ََ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢سأ َ َِ ُ ٟر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٌِ ٔ٤ٟز ٔ
اق َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا أَ َػ َ

اب بٔ ٌَ ِز ٔؿطٔ َٓ ُ٘تٔ ََٓ ١إُٔ َّ ٧ط َوٗٔیذْ ٓ َََل َتأِل ُ ِ١
َوإٔذَا أَ َػ َ

رمعفنبیلع،دمحمنبوقعیب،ہبعش،دبعاہللنبایبرفس،یبعش،دعینباحمتےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےس رعماض ےس قلعتم رعض ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج فتق داھر یک اجبن فہ ےگل وت مت اس وک اھکگو افر
بجفہآڑاوہرکاکشرےکےگلوتمتاسوکہناھکؤ(ویکہکنفہوموقذہےہافررحاؾافراناجزئےہ)
رافی  :رمعفنبیلع،دمحمنبوقعیب،ہبعش،دبعاہللنبایبرفس،یبعش،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعماضےکونکےس واکشرامرااجےئاسےسقلعتمدحثی
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
رعماضےکونکےس واکشرامرااجےئاسےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 609

راوی  :حشین ب٣ ٩ح٤س ذراَ ،ابو٣حؼ ،٩حؼین ،طٌييً ،سی ب ٩حات٥

أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َّ
اٟذ َّرا َُ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُِ ٣ح َؼ َٕٗ ٩ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُح َؼی ِ ْن ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ٢
اب بٔ ٌَزِ ٔؿطٔ ٓ َََل َتأِل ُ ِ١
َسأ َ َِ ُ ٟر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ػ ِیسٔ ا َِ ٌِ ٔ٤ٟز ٔ
اب ب ٔ َح ِّسظ ٔ َٓک ُ َِ ١وإٔذَا أَ َػ َ
اق َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا أَ َػ َ
نیسح نب دمحم ذراع ،اوبنصحم ،نیصح ،یبعش ،دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس رعماض ےک
اکش رےسقلعتمدرایتفای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجفتقاسےکونکگلاجےئوتمتاسوکاھکگوافربجفہآڑا
ڑپےوتمتاسوکہناھکؤ(ویکہکنفہوموقذہےہ وہکرحاؾےہ)۔
رافی  :نیسحنبدمحمذراع،اوبنصحم،نیصح،یبعش،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
رعماضےکونکےس واکشرامرااجےئاسےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 610

ًیسي ب ٩یو٧ص ،زَکیا ،طٌييً ،سی ب ٩حات٥
راوی ً :لي ب ٩ححزٰ ،

َکیَّا ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢سأ َ َِ ُ ٟر ُسو َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َوَُیِرُ ُظ ًَ َِ ٩ز َ ٔ
اب بٔ ٌَ ِز ٔؿطٔ َٓ ُض َو َوٗٔیذْ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ػ ِی ٔس ا َِ ٌِ ٔ٤ٟز ٔ
اق َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ َػ ِب َ ب ٔ َح ِّسظ ٔ َٓک ُ َِ ١و َ٣ا أَ َػ َ
یلع نب رجحٰ ،یسیع نب ویسن ،زرکای ،یبعش ،دعی نب احمت ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس ےس رعماض
ےکاکشرےسقلعتمدرایتفایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجفتقفہرعماضونک(افرداھر)یکاجبنےسےگلوتمت
اسوکاھکگوافرارگآڑاےگلوتمتاسوکہناھکؤویکہکنفہوموقذہےہ۔

رافی  :یلعنبرجحٰ،یسیعنبویسن،زرکای،یبعش،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکشرےکےھچیپاجان
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
اکشرےکےھچیپاجان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 611

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪ابو٣وسي٣ ،ح٤س ب٣ ٩ثىيً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪ابو٣وسي ،وہب ب٩
٨٣بہ ،ابً ٩باض

وسي ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي َُ ٣
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٩ِ ٣َ ٢
وسي ًَ َِ ٩وص ِٔب بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بطٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي َُ ٣
ٔ
اُِ ٔ٠ٟى ٔ ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىيَّ
ا ٪ا ِٓتُت َن َو َّ
اٟشَِ ٠ل َ
َس َ ٩َ ٜا َِ ٟبازٔیَ َة َجَٔا َو ََّ ٩ِ ٣ات َب ٍَ اٟؼَّ ِی َس َُ َٔ ََ ١و ََّ ٩ِ ٣ات َب ٍَ ُّ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،اوبومیس ،دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،اوبومیس ،فبہ نب ہبنم ،انب ابعس ےس رفاتی
ےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای ووکیئلگنجںیمراہشئا رایررکےوتفہصخشتخس(دؽ)وہاجےئاگافر
 و وکیئ اکشر ےک ہلغشم ںیم اگل راہ وت فہ دفرسی ابوتں ےس اغلف وہ اجےئ اگ افر  و وکیئ ابداشہ ےک اسھت رےہ اگ فہ آتف ںیم التبم وہاگ
(ہاےہدنیےکاابتعرےسایداینےکاابتعرےس)۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعارلنمح،ایفسؿ،اوبومیس،دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،اوبومیس،فبہنبہبنم،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رخوگشےسقلعتم
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
رخوگشےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 612

٣وسي ب ٩ك٠حہ ،ابوہزیزہ
راوی ٣ :ح٤س ب٤ٌ٣ ٩ز بَحاني ،حبا ،٪اب ٩ہَل ،٢ابوًوا٧ةً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩یرٰ ،

َحان ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َحبَّا َُ ٪وص َُو ابِ ُ ٩ص ََٔل َٕٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕا َِ ٟب ِ َ

َ
َ
رعاب ٔ ٌّي إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأ َ ِرَ٧بٕ َٗ ِس َط َواصَا ٓ ََو َؿ ٌَ َضا بَی ِ َن َی َسیِطٔ
َُ ٣
وسي بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢جا َئ أ ِ َ
رعاب ٔ ُّي َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
ک َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠یأِل ُ َِ ١وأَ ََ ٣ز ا ِِ َ٘ ٟو َ ٦أَ َِ ٪یأِلُُ٠وا َوأَ َِ ٣ش َ
َٓأ َ َِ ٣ش َ
ک اْلِ َ َِ
ک أَ َِ ٪تأِل ُ ََٗ ١ا َ ٢إنِّٔي أَ ُػ ُو ٦ث َ ََلثَ َة أَیَّا ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦لَُ ِّ١ط ِضز ٕ َٗا َ ٢إ ٔ َِ َ ٨ِ ُٛ ٪ػائ ّٔ٤ا ٓ َُؼ ِ ٥ا ُِِ ٟزَّ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا یَ َِ ٌُ ٨َ ٤
دمحم نب رمعم رحباین ،ةحؿ ،انب الہؽ ،اوبوعابة ،دبعاکلمل نب ریمع ،ومٰیس نب ہحلط ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی اگؤں اک ابدنشہ
(دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ںیم احرض وہا افر فہ) اکی رخوگش وھبؿ رک الای افر اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
اسےنم فہ رخوگش شیپ ای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہھت رفک ایل افر فہ رخوگش ںیہن اھکای افرآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےن(فہرخوگشدفرسے رضحاتےکاسےنمرھکدایافر)دفرسفںوکاھکےناکمکحرفامایاسداہییتصخشےنیھبفہرخوگش ںیہن
اھکای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتسکفہجےسںیہناھکرےہوہ؟اسےنرعضایںیموترہامہںیمنیتدؿےکرفزے
راتھک وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ وت رہ امہ ںیم نیت دؿ ےک رفزے راتھک ےہ وت ہادنین راوتں ںیم رفزہ راھک رکف
(ینعی73ف ں73ف ںافر72ف ںراتںیم)۔
رافی  :دمحمنبرمعمرحباین،ةحؿ،انبالہؽ،اوبوعابة،دبعاکلملنبریمع،ومٰیسنبہحلط،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
رخوگشےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 613

٣وسي ب ٩ك٠حہ ،اب ٩حوتٜیة
راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪حٜی ٥ب ٩جبیر و ً٤زو بً ٩ث٤ا ٪و ٣ح٤س بً ٩بساٟزحٰ ،٩٤

اَ ٪و َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪حٔٔ ٜی ٥بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ َو ًَ ِ٤زٔو بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
اَضَ٧ا َی ِو َ ٦ا َِ٘ ٟا َح ٔة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ذ ٓ َٕر أََ ٧ا أتُ َٔي َر ُسو ُ٢
َُ ٣
وسي بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟح ِو َت َّٔ ٜی ٔة َٗا ََٗ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط ََ ٩ِ ٣ح ٔ ُ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َِ ٟ ٥َ ٠
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأ َ ِرَ٧بٕ َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
َّ ١أ ٟذی َجا َئ ب ٔ َضا إنِّٔي َرأَیِت َُضا َت ِسمَي َٓک َ َ
یف
ک َٗا َ ٩ِ ٣ٔ ٢لَُ ِّ١ط ِضز ٕث َ ََلثَ ُة أَ َّیاَٗ ٕ ٦ا ََٓ ٢أَیِ َ ٩أَ ٩ِ ًَ َ ِ ٧ا ِٟب ٔ ٔ
َیأِل ُ ِ ١ث ُ َّ ٥إُٔ َّ ٧ط َٗا َ ٢لُُ٠وا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ١إنِّٔي َػائ َْٔٗ ٥ا ََ ٢و َ٣ا َػ ِو َُ ٣
رش َة
رش َة َو َخ َِ ٤ص ًَ ِ َ
رش َة َوأَ ِربَ ٍَ ًَ ِ َ
ا ِِّ ُِ ٟز ثَ ََل َث ًَ ِ َ

دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،میکح نب ریبج ف رمعف نب امثعؿ ف دمحم نب دبعارلنمح ،ومٰیس نب ہحلط ،انب وحبکتئة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع
ےن درایتف ای ہک وکؿ آدیم مہ گووگں ےک اسھت اھت اقہح فاےل دؿ (اقہح ہکم رکمہم افر دمہنی ونمرہ ےک درایمؿ اکی ہگج ےہ)

رضحتاوبذرےنرفامایںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاھتہک اکیرخوگشآایافر وصخشاسوک ےلرک احرضوہا
اھت اس ےن رعض ای ںیم ےن داھکی ہک اس وک ضیح آراہ اھت۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ںیہن اھکای افر
گو وگں ےس رفامای ہک اس وک اھک گو۔ اکی صخش ےن رعض ای ںیم رفزہ دار وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای 73ف ں
73ف ںافر72ف ں ارخیہادنینراوتںںیممتےنویکںرفزےںیہنرےھک؟
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،میکحنبریبجفرمعفنبامثعؿفدمحمنبدبعارلنمح،ومٰیسنبہحلط،انبوحبکتئة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
رخوگشےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 614

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبہ ،ہظا ،٦اب ٩زیس ،ا٧ص

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦وص َُو ابِ َُ ٩زیِ ٕس َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَ َن ّشا َش ُ٘و ُ ٢أَ ِن َٔ ِح َ٨ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَ ِرّ َ ٧با ب ٔ َِّ ٤ز َّ
اٟو ِض َزا َٔٓ ٪أ َ َخ ِذتُ َضا َٓحٔئِ ُ ب ٔ َضا إلٔ َي أَبٔي كَ َِ ٠ح َة ٓ ََذبَ َح َضا ٓ ََب ٌَ َثىٔي بٔ َٔد ٔ َذیِ َضا َو َور َِٔ ٛی َضا إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ب ٔ َ٠طُ

اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،اشہؾ،انبزدی،اسنےسرفاتیےہہکرمارہظلاؿانیمہگج وہکہکمرکمہمےساکیزنمؽرپفاعق
ےہ۔ںیمےناکیرخوگشوکوھچڑارھپاسوکڑکپایلافررضحتاوبہحلطےکاپسرخوگشالایافررضحتاوبہحلطےکاپسےلرکاحرض
وہا وت اوہنں ےن اس وک ذحب ای افر اس یک راںین افر رسنی ریمے اہھت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم یجیھب۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوبقؽرفامای۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،اشہؾ،انبزدی،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
رخوگشےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 615

راوی ٗ :تیبہ ،جٌرفً ،اػ ٥و زاؤز ،طٌيي ،اب ٩ػٔوا٪

اػ َٕ ٥و َزا ُو َز ًَ َِّ ٩
اَٗ ٪ا َ ٢أَ َػ ِب ُ أَ ِرَ َ ٧بی ِ ٔن َٓ ٥َِ ٠أَ ٔج ِس َ٣ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ ًَ ِٔ ًَ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩ػٔ َِو َ

ک َٓأ َ ََ ٣زنٔي بٔأَلِٔ٠ض ٔ َ٤ا
أُذَِّٛیض ٔ َ٤ا بٔطٔ ٓ ََذ َِّ ٛی ُت ُض َ٤ا ب ٔ َ٤زِ َوة ٕٓ ََشأ َ ِ ُ ٟأ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
ہبیتق،رفعج،اعمصفداؤد،یبعش،انبوفصاؿےنرعضایںیمےندفرخوگشڑکپےرھپاؿوکذحبرکےنےکےیلھچکںیہناپایوتاؿ
وکرھتپےسذحبای۔اسےکدعبیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاؿوکاھکگو۔
رافی  :ہبیتق،رفعج،اعمصفداؤد،یبعش،انبوفصاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وگہےسقلعتمدحثی
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
وگہےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 616

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اٟکً ،بساهَّلل ب ٩زی٨ار ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو ًَل َي
ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ ُسئ ٔ ََّ ٩ِ ًَ ١
اٟـبِّ َٓ َ٘ا َ َ ٢ا آلُُ٠طُ َو َ ا أ ُ َ ِّ
رح ُ٣طُ

ہبیتق،امکل،دبعاہللنبدانیر،انبرمعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایایگوگہےسقلعتم۔آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسربنمرپےھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہنوتںیماسوکاھک اوہںہنرحاؾاتہکوہں۔
رافی  :ہبیتق،امکل،دبعاہللنبدانیر،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
وگہےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 617

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اٟک٧ ،آٍ و ًبساهَّلل ب ٩زی٨ار ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ َو ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َ٣ا َت َزی فٔي َّ
اٟـبِّ َٗا َ٢
َِ ٟش ُ بٔآلٔٔ٠طٔ َو َ ا ُِّ َ ٣
َح ٔ٣طٔ

ہبیتق،امکل،انعففدبعاہللنبدانیر،انبرمعےسرفاتیےہہکاکیآدیمےنرعضایایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس وگہ ےک قلعتم ای اراشد رفامےت ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہن ںیم اس وک اھک ا وہں ہن رحاؾ اتہک
وہں۔
رافی  :ہبیتق،امکل،انعففدبعاہللنبدانیر،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
وگہےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 618

راوی ٛ :ثیر بً ٩بیس٣ ،ح٤س ب ٩رحب ،زبیسی ،زہزی ،ابوا٣ا٣ة ب ٩سہً ،١بساهَّلل بً ٩باض ،خاٟس ب ٩وٟیس

رح ٕب ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیس ِّٔی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔي أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِض ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َٛثٔیرُ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ َ ٩
ض ًَ َِ ٩خأٟسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔي بٔ َـ ٕٓب َِ ٣ظو ٔ ٓ ٕ
َرق َب إَِٔ ٟیطٔ َٓأ َص َِوی إَِٔ ٟیطٔ ب ٔ َی ٔسظ َٔ ٔ ٟیأِل ُ َ١
ی ٓ ُ ِّ
ًَبَّا ٕ

رح ْاَّ ٦
اٟـ ُّب
َف َٓ ٍَ َی َس ُظ ًَ ِ٨طُ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَ َ َ
ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا ََٟ ٢طُ ََ ٩ِ ٣ح َ َ
رض یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إَّٔ٧طُ َِ ٟح َُ ٥ؿ ٕٓب َ َ
ق َٗ ِومٔي َٓأ َ ٔج ُسنٔي أَ ًَا ُٓ ُط َٓأَص َِوی َخاْ ٔ ٟس إلٔ َي َّ
اٟـبِّ َٓأَل َ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َو َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا َ َ ٢ا َو َل ٥َِ ٟ ٩ِٔ ٜیَ ٩ِ ُٜبٔأ َ ِر ٔ
َی ُِ ٨وزُ
ریثک نب دیبع ،دمحم نب رحب ،زدیبی ،زرہی ،اوبااممة نب لہس ،دبعاہلل نب ابعس ،اخدل نب ف دی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملسیک دختم ںیم انھب وہا وگہ آای۔ آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اس یک اجبناہھتڑباھای  و رضحات وم ود ےھت
اوہنں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ہی وگہ اکوگتش ےہ۔آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اہھت چنیھک ایل۔ رضحت اخدل
نبف دیےنرعضای ایروسؽاہلل!ایوگہرحاؾےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیہننکیلریمیوقؾیکیتسبںیموگہںیہن
وہ اوتھجم وکاسےسرفنت وسحمسوہیتےہرھپرضحت اخدلےناہھتڑباھایافر فہاھکای افرروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس دھکی
رےہےھت۔
رافی  :ریثکنبدیبع،دمحمنبرحب،زدیبی،زرہی،اوبااممةنبلہس،دبعاہللنبابعس،اخدلنبف دی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم

وگہےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 619

راوی  :ابوزاؤز ،شٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥وہ اپ٨ے واٟس سے ،ػاٟح ،اب ٩طہاب ،ابوا٣ا٣ة ب ٩سہ ١ابً ٩باض ،خاٟس ب ٩وٟیس

اب ًَ ِ ٩أَبٔي أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِض ٕ٩ِ ًَ ١
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َش ٌِ ُ٘ ُ
ض أَُ َّ ٧ط أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪خاَ ٔ ٟس بِ َ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس أَ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط َز َخ ََ ٍَ ٣َ ١ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة ب ٔ ِٔ ٨
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ا َِ ٟحارٔ ٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ  ٥َ ٠اَ
ث َوه ٔ َي َخا َُ ٟت ُط َٓ ُ٘ ِّس َ ٦إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٟ ٥َ ٠ح َُ ٥ؿ ٕٓب َول َ َ
َٓ ١أ َ ِخب َ َر ِت ُط أَُ َّ ٧ط َِ ٟح ُ٥
َ ١ط ِیئّا َحًَّي َش ٌِ٣َ ٥ََ ٠ا ص َُو َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُف اِ ٨ِّ ٟش َوة ٔأَ َ ا تُ ِدب ٔ ِر ََ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َیأِل ُ ُ
َیأِل ُ ُ

َ
ق َٗ ِومٔي
رح ْا ٦ص َُو َٗا َ َ ٢ا َو َل ٔ٨َّ ٜطُ كَ ٌَ ْاَِ ٟ ٦ی َص فٔي أَ ِر ٔ
َؿ ٕٓب َٓت َ َر َٛطُ َٗا ََ ٢خاْ ٔ ٟس َسأ َِ ُ ٟر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ َ
َٓأ َ ٔج ُسنٔي أَ ًَا ُٓ ُط َٗا ََ ٢خاْ ٔ ٟس َٓا ِجت َ َر ِرتُ ُط إلٔ َ َّي َٓأَل َ ُِ ٠ت ُط َو َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُِ ٨وزُ َو َح َّسثَ ُط ابِ ُ ٩اْلِ َ َػ ِِّ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ی ُ٤وَ َ ٧ة
ا ٪فٔي ح ٔ ِحزٔصَا
َول َ َ
اوبداؤد ،وقعیب نب اربامیہ ،فہ اےنپ فادل ےس ،اصحل ،انب اہشب ،اوبااممة نب لہس انب ابعس ،اخدل نب ف دی ےس رفاتی ےہ ہک فہ
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاؿیکاخہلرضحتومیمہنتنباحرثیکدختمںیماحرضوہےئفاہںرپآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس وک وگہ اک وگتش شیپ ای ایگٰ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وکیئ یھب زیچانتفؽ ںیہن رفامےت سجفتق کت ہک قیقحت ہن
رفامےتیلہکایےہ۔ضعبوخانیتےنرعضایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکالتبد ںہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسایاھکںیئےگ۔
رھپاوہنںےنہہکدایہکہیوگتشوگہاکےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفہوھچڑدایافرانتفؽںیہنرفامایرضحتاخدلےنرعض
ایںیم ےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایرضحتیلصاہللہیلعفآہلفملس!ایہیرحاؾےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایںیہننکیلہیوگتشریمے کلںیمںیہناتلموتھجموکاسںیمرکاتہولعمؾوہیتےہ۔رضحتاخدلےنرعضایہیابت
نسرکںیمےنفہوگتشاینپاجبنچنیھکایلافراسوکاھکایلافراسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسبسھچکالم ہظرفامرےہےھت۔
رافی  :اوبداؤد،وقعیبنباربامیہ،فہاےنپفادلےس،اصحل،انباہشب،اوبااممةنبلہسانبابعس،اخدلنبف دی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
وگہےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 620

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبہ ،ابوبرش ،سٌیس ب ٩جبیر ،ابً ٩باض

ض َٗا َ٢
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔي بٔ ِرشٕ ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَص َِس ِت َخا ًَٟٔي إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٗ ٔ ّلا َو َس ِ٨ّ ٤ا َوأَ ُؿ ًّبا َٓأَل َ َ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َٗ ٔ ٔم َو َّ
اٟش َِ ٩ٔ ٤و َت َز َ اْلِ َ ُؿ َّب َت َ٘ذُّ ّرا
رحا ّ٣ا َ٣ا أُل ٔ ًََ ١ل َي َ٣ائ َٔسة ٔ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َوأُل ٔ ًََ ١ل َي َ٣ائ َٔسة ٔ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَِ ٟو ل َ َ
اَ َ ٪

اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،اوبرشب،دیعسنبریبج،انبابعسےسرفاتیےہہکریمیاخہلمرتحہمےنرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسیکدختمادقسںیمرینپیھگافروگہ(اکیاجونرےہ)اکہصح اجیھ(نکیل)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرینپافر
یھگ انتفؽ رفام ایل نکیل وگہ ںیہن اھکیئ ارگ فہ رح اؾ وہیت وت فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک درتس وخاؿ ابمرک رپ سک رطہقی ےس
اھکیئاجیت؟(ہیےلمجرافیےکایخالتںیہ)افرہنیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسوکاھکےناکمکحرفامےت۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،اوبرشب،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
وگہےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 621

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،ہظی ،٥ابوبرش ،سٌیس ب ٩جبیر ،ابً ٩باض

ض أَُ َّ ٧ط ُسئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١أَل ِ ٔ١
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو بٔ ِ ٕ
رش ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔ َیا ُز بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ِّ
اب َٓ َ٘ا َ ٢أَص َِس ِت أ ُ ُّ ٦حُٔ َِی ٕس إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ِ٨ّ ٤ا َوأَٗ ٔ ّلا َوأَ ُؿ ًّبا َٓأَل َ ََّ ٩ِ ٣ٔ ١
اٟش َِ ٩ٔ ٤واْلِ َٗ ٔ ٔم َو َت َز َ
اٟـ َب ٔ
ِّ
رحا ّ٣ا َ٣ا أُل ٔ ًََ ١ل َي َ٣ائ َٔسة ٔ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ ا أَ ََ ٣ز بٔأَلِٔ٠ضَّٔ٩
اب َت َ٘ذُّ ّرا َُ ٟضَِ ٠َٓ َّ٩و ل َ َ
اٟـ َب َ
اَ َ ٪

زایدنباویب ،میشہ ،اوبرشب،دیعسنب ریبج،انبابعسےس رفاتیےہہکاؿےسدرایتفایایگہکوگہاکاھکان اسیک ےہ؟اوہنں ےن
رفامای رضحت اؾ ذضتئدد ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یھگ افر رینپ افر وگہ  اجیھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھگ افر
رینپاھکایلافروگہوکرفن تیکفہجےسافررکاتہیکفہجےسایسرطحوھچڑدای۔ارگوگہ رحاؾوہ اوتفہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکدرتسوخاؿرپسکرطحےساھکایاج ا؟افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدفرسفںوکاھکےناکسکفہجےسمکحرفامےت؟
رافی  :زایدنباویب،میشہ،اوبرشب،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
وگہےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 622

راوی  :س٠امی ٪ب٨٣ ٩ؼور ب٠خي ،ابواحوؾ ،سَل ٦ب ٩س٠ی ،٥حؼین ،زیس ب ٩وہب ،ثاب ب ٩یزیس انؼاری

ؾ َس ََّل ُ ٦بِ ُُ ٩سَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥حُ َؼی ِ ٕن ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َ
اض ؿ َٔبا ّبا َٓأ َ َخ ِذ ُت
یس اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َس َ ٕ
َیز ٔ َ
اب اُ ٨َّ ٟ
رف َٓ َ٨زَ ِ٨َ ٟا َ٨ِ ٣ز ّٔ ا َٓأ َػ َ
َّ َ
َّ
رسائ ٔی َ١
َؿ ًّبا َٓظَ َویِ ُت ُط ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُ بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٓ ٥َ ٠أ َخ َذ ًُو ّزا َش ٌُ ُّس بٔطٔ أَ َػابٔ ٌَ ُط ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أ ُ َّّ ٣ة ٔ ٩ِ ٣بَىٔي إ ٔ ِ َ
ق َوإنِّٔي َ ا أَ ِزرٔی أَ ُّی َّ
اض َٗ ِس أَلَُ٠وا َٔ ٨ِ ٣ضا َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا أَ ََ ٣ز بٔأَلَِ ٔ ٠ضا
اٟس َو ِّ
ُٔ ٣ش َد ِ َز َوابَّ فٔي اْلِ َ ِر ٔ
اب ه ٔ َي ُٗ َِ ُ ٠یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
َو َ ا َ َ ٧هي
امیلسؿ نب وصنمر یخلب ،اوباوحص ،السؾ نب میلس ،نیصح ،زدی نب فبہ ،اثتب نب زیدی ااصنری ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رفس ںیم ےھت ہک مہ گوگ اکی زنمؽ رپ رہھٹ ےئگ اس ہگج گووگں ےن اکی وگہ ڑکپ ریھک یھت
ںیمےناکیوگہےلرکوھبؿیلافررضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمادقسںیمفہےلرکاحرضوہا۔آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناکیڑکلیےساسیکاایلگنںامشررکانرشفعرفامد ںافررفامایہکینبارسالیئیکوقؾںیمدخافدندقفس ےن
ے
ھچکگووگںیک وصرتخسمرفامدی(ینعیاؿےکرہچےاگبڑ رکدنبر افرزنخریانب ئ
دی) افرفہگوگزنیمےکاجونرنب ےئگنکیل ںیم
فافق وہںہک فہ وکؿ ےس اجونر ںیہ؟ ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل!گوگ وتاس وک اھک ےئگ۔آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن ہن وت
اسوکاھکےناکمکحرفامایافرہنیہاسےسعنمرفامای
رافی  :امیلسؿنبوصنمریخلب،اوباوحص،السؾنبمیلس،نیصح،زدینبفبہ،اثتبنبزیدیااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
وگہےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 623

راوی ٤ً :زو ب ٩یزیس ،بہز ب ٩اسس ،طٌبہً ،سی ب ٩ثاب  ،زیس ب ٩وہب ،ثاب ب ٩وزشٌة

یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضز ُ بِ ُ ٩أَ َس ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَس ُّٔی بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕ َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤زیِ َس بِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩یَز ٔ َ

شٌ َة َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َـ ٕٓب َٓ َح ٌَ َ ١یَ ُِ ٨وزُ إَِٔ ٟیطٔ َوشُ َ٘ ِّ٠بُ ُط
َوصِبٕ یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٔ بِ َٔ ٩وز ٔ َ
َو َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪أ ُ َّّ ٣ة ُٔ ٣ش َد ِ َ ا یُ ِس َری َ٣ا ٓ ٌََ ََ ِ ٠وإنِّٔي َ ا أَ ِزرٔی َ ١َّ ٌََ ٟص َذا َٔ ٨ِ ٣ضا
رمعف نب زیدی ،زہب نب ادس ،ہبعش ،دعی نب اثتب ،زدی نب فبہ ،اثتب نب فدی ئعة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسیکدختمںیماکیوگہےلرکاحرضوہا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساسوکٹلپرکدےنھکیےگلافررفامایہکاکیاتمےہ و
ہکخسموہیئگیھتہنولعمؾاسہنایایاھت۔ںیمفافقںیہنوہںاشدیوہاتکسےہہکہیایساتمںیمےسوہ۔
رافی  :رمعفنبزیدی،زہبنبادس،ہبعش،دعینباثتب،زدینبفبہ،اثتبنبفدی ئعة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
وگہےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 624

راوی ٤ً :زو بً ٩ليً ،بساٟزح ،٩٤طٌبہ ،ح ،٥ٜزیس ب ٩وہب ،بزاء بً ٩ازب ،ثاب

ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜزیِ ٔس بِ َٔ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
شٌ َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَي أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َـ ٕٓب َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أ ُ َّّ ٣ة ُٔ ٣ش َد ِ َواهَّللُ أَ ًِ َ٥ُ ٠
ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٔ ابِ َٔ ٩وز ٔ َ
رمعف نب یلع ،دبعارل نمح ،ہبعش ،مکح ،زدی نب فبہ ،رباء نب اعزب ،اثتب ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیکدختمںیموگہےلرکاحرضوہا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساسوکٹلپرکدےنھکیےگلافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایاکیاتمےہ وہکخسموہیئگ یھت افردخافدندقفسایھچرطح ےسفافقےہ(فہاجونروگہوہاگ ایوکیئافر دفرسااجونر
وہاگ)۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ہبعش،مکح،زدینبفبہ،رباءنباعزب،اثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجبےسقلعتمدحثی
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
وجبےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 625

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪اب ٩جزیخً ،بساهَّلل بً ٩بیس ب٤ً ٩یر ،اب ٩ابي ً٤ار

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي ًَ َّ٤ا ٕر
َٗا ََ ٢سأ َ َِ ُ ٟجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ ًَ َِّ ٩
اٟـبُ ٍٔ َٓأ َ ََ ٣زنٔي بٔأَلَِ ٔ ٠ضا َٓ ُ٘ ِ ُ ٠أَ َػ ِی ْس ه ٔ َي َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ُ ٠ِ ُٗ ٥أَ َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،انب رججی ،دبعاہلل نب دیبع نب ریمع ،انب ایب امعر ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اجرب نب دبعاہلل ےس
درایتفایہکاوہنںےناسےکاھکےناکمکحرفامایںیمےنرعضایفہاکشرےہ۔اوہنںےناہک اہں۔ںیمےنرعضایمتےن
ہیروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک ےہ؟اوہنںےناہک اہں۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،انبرججی،دبعاہللنبدیبعنبریمع،انبایبامعر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دردنفںیکرحتمےسقلعتم
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
دردنفںیکرحتمےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 626

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟزح٣ ،٩٤اٟک ،اس٤اًی ١ب ٩ابي حٜیً ،٥بیسة ب ٩سٔیا ،٪ابوہزیزہ

یس َة بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َحٕٔ ٜیًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ
َ
اب ِّٔ ٩ِ ٣
رح ْا٦
ُسٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ل ُ ُّ ١ذٔی َ َ ٧
اٟش َبا َٔ َٓألُِ ُ٠ط َ َ
ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلنمح ،امکل ،اامسلیع نب ایب میکح ،دیبعة نب ایفسؿ ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایرہ اکیداتنفاےلدردنے اک اھکانرحاؾ ےہ(ینعی  وہکداوتنں ےناکشررک اےہ ےسیج ہک ریشیڑیھای یلب
فریغہ)۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،دبعارلنمح،امکل،اامسلیعنبایبمیکح،دیبعةنبایفسؿ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم

دردنفںیکرحتمےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 627

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼور و ٣ح٤س ب٣ ٩ثىي ،سٔیا ،٪زہزی ،ابوازریص ،ابوثٌ٠بة خظىي

ٔیص ًَ ِ ٩أَبٔي َث ٌََِ ٠ب َة ا ُِ ٟدظَ ىٔ ِّي أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِزر َ
اب ِّٔ ٩ِ ٣
اٟش َبا َٔ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩أَل ِ ٔ ١لُ ِّ١ذٔی ٕ َ ٧
ااحسؼ نب وصنمر ف دمحم نب ینثم ،ایفسؿ ،زرہی ،اوبادرسی ،اوبیعلتة ینشخ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اممتعنرفامیئرہاکیداتنفاےلدردنےےکاھکےنےس۔
رافی  :اقحسنبوصنمرفدمحمنبینثم،ایفسؿ،زرہی،اوبادرسی،اوبیعلتةینشخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
دردنفںیکرحتمےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 628

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ،٪ب٘یة ،بحیر ،خاٟس ،جبیر ب ٩نٔیر ،ابوثٌ٠بة

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة ًَ ِ ٩بَحٔیر ٕ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ج َبی ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔیِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َث ٌََِ ٠ب َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ  ٥َ ٠اَ َت ٔح ُّ ١اِ ٨ُّ ٟض َيي َو َ ا یَ ٔح ُِّّ ٩ِ ٣ٔ ١
اب َو َ ا َت ٔح ُّ ١ا َِ ٤ُ ٟح َّث َُ ٤ة
اٟش َبا َٔ ل ُ ُّ ١ذٔی ٕ َ ٧
رمعف نب امثعؿ ،یقتئة ،ریحب ،اخدل ،ریبج نب ،ریف ،اوبیعلتة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یسک
م
صخش اک امؽ گوانٹ اجزئ ںیہن ےہ افر ہن یہ داتن فاےل دردنہ اک اھکان افر ہن یہ جبمہ (ینعی فہ اجونر سج وک ریت ےس ای دنبفؼ فریغہ یک
وگویلںےساشنہنانبایاجےئ)۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،یقتئة،ریحب،اخدل،ریبجنب،ریف،اوبیعلتة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگڑےاکوگتشاھکےنیکااجزت
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
وھگڑےاکوگتشاھکےنیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 629

راوی ٗ :تیبہ و اح٤س بً ٩بسة ،ح٤از٤ً ،زو ،اب ٩زی٨ار٣ ،ح٤س بً ٩لي ،جابز

ََک
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َٗ َا ا َح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َوص َُو ابِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓي ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ َ ٧ ٢هي َوذ َ َ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َر ًَ ُِ ُٟ ٩حؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ َوأَذ ٔ َ ٪فٔي ا َِ ٟد ِی ٔ١
ہبیتقفادمحنبدبعة، ،ند،رمعف،انبدانیر،دمحمنبیلع،اجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہوکزغفہربیخ
ےکرفزعنمرفامایدگوھںےکوگتش(اھکےن)ےسافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااجزتدیوھگڑفںاکوگتشاھکےنیک۔
رافی  :ہبیتقفادمحنبدبعة، ،ند،رمعف،انبدانیر،دمحمنبیلع،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
وھگڑےاکوگتشاھکےنیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 630

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا٤ً ،٪زو ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢أَك ِ ٌَ َ٨َ ٤ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ُٟ ٥َ ٠ح َو ٦ا َِ ٟد ِی َٔ ١وَ َ ٧ضاَ٧ا
ًَ ُِ ُٟ ٩حؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ
ہبیتق،ایفسؿ،رمعف،اجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہگووگںوکوھگڑفںاکوگتشالھکایافرآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنربیخفاےلدؿدگوھںےکوگتشےسعنمرفامای۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،رمعف،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
وھگڑےاکوگتشاھکےنیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 631

راوی :

وسي ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َشی ِ ٔن َوص َُو ابِ َُ ٩واٗ ٔ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َو ًَ ِ٤زُو بِ ُ٩
رحیِ ٕث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩

زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٩جابٔز ٕو ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َ٧حٔ ٕ
یح ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢أَك ِ ٌَ َ٨َ ٤ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو ََ ٦خ ِیب َ َر ُ ُٟح َو٦
ا َِ ٟد ِی َٔ ١وَ َ ٧ضاَ٧ا ًَ ُِ ُٟ ٩حؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ
رتہمجاسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
وھگڑےاکوگتشاھکےنیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 632

راوی ً :لي ب ٩ححزً ،بیساهَّلل ،اب٤ً ٩زوً ،بسالَکیً ،٥لاء ،جابز

١
َِک ٔیَ ًَ ٩ِ ًَ ٥لا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ َوص َُو ابِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ال َ ٔ
ئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ٧أِل ُ ُ
ُ ُٟح َو ٦ا َِ ٟد ِی ًَٔ ١ل َي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
یلع نب رجح ،دیبع اہلل ،انب رمعف ،دبعارکلمی ،اطعء ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ وھگڑفں اک وگتش روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسےکدفرابمرکںیماھکایرکےتےھت۔
رافی  :یلعنبرجح،دیبعاہلل،انبرمعف،دبعارکلمی،اطعء،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگڑےاکوگتشرحاؾوہےنےسقلعتم
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
وھگڑےاکوگتشرحاؾوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 633

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥ب٘یة ب ٩وٟیس ،ثور ب ٩یزیس ،ػاٟح ب ٩یحٌي ب٘٣ ٩سا ٦بٌ٣ ٩سی َکب ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،وہ
اپ٨ے زازا سے ،خاٟس ب ٩وٟیس

یس ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ َٔ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ٔ ٦بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ث َ ِو ُر بِ َُ ٩یز ٔ َ

١
ٌَِ ٣سٔی َ ٔ
َک َب ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ َ ٢ا َی ٔح ُّ ١أَل ِ ُ
ُ ُٟحؤ ٦ا َِ ٟد ِی َٔ ١وا ِٟب ٔ َِا َٔ ٢وا َِ ٟحٔ٤یر ٔ
ااحسؼنباربامیہ،یقتئةنبف دی،وثرنبزیدی،اصحلنبییحینبدقماؾنبدعمیرکب،فہاےنپفادلےس،فہ اےنپداداےس،اخدل نب
ف دی ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ رفامےت ےھت الحؽ ںیہن ےہ وھگڑے افر رچخفں افر دگوھں ےک وگتش
اھکان۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،یق ئتةنبف دی،وثرنبزیدی،اصحل نبییحی نبدقماؾ نبدعمی رکب ،فہ اےنپفادل ےس ،فہ اےنپدادا ےس،
اخدلنبف دی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
وھگڑےاکوگتشرحاؾوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 634

راوی ٛ :ثیر بً ٩بیس ،ب٘یة ،ثور ب ٩یزیس ،ػاٟح ب ٩یحٌي ب٘٣ ٩سا ٦بٌ٣ ٩سی َکب ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،وہ اپ٨ے زازا سے،
خاٟس ب ٩وٟیس

َک َب ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َٛثٔیرُ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة ًَ ِ ٩ثَ ِورٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ َٔ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ٔ ٦بِ ٌِٔ ٣َ ٩سٔی َ ٔ

ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩أَل ِ ُٔ ُٟ ١حو ٔ ٦ا َِ ٟد ِی َٔ ١وا ِٟب ٔ َِا َٔ ٢وا َِ ٟحٔ٤یر ٔ َولُِّ١
اب ِّٔ ٩ِ ٣
اٟش َبا َٔ
ذٔی ٕ َ ٧

ریثک نب دیبع ،یقتئة ،وثر نب زیدی ،اصحل نب ییحی نب دقما ؾ نب دعمی رکب ،فہ اےنپ فادل ےس ،فہ اےنپ دادا ےس ،اخدل نب ف دی ےس
رفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامیئوھگڑفںرچخفںافردگوھںافرداتنفاےلدردنفںاکوگتش
اھکےنےس۔
رافی  :ریثکنبدیبع،یقتئة،وثرنبزیدی،اصحلنبییحینبدقماؾنبدعمیرکب،فہاےنپفادلےس،فہاےنپداداےس،اخدلنبف دی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
وھگڑےاکوگتشرحاؾوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 635

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيً ،بساٟزح ،٩٤سٔیاً ،٪بسالَکیً ،٥لاء ،جابز

ُ ُٟ ١ح َو٦
َِک ٔیَ ًَ ٩ِ ًَ ٥لا ٕ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ ال َ ٔ
ئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ٧أِل ُ ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
ا َِ ٟد ِی ٔ ُ ٠ِ ُٗ ١ا ِٟب ٔ َِا ََٗ ٢ا َ  ٢اَ
دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،دبعارکلمی ،اطعء ،اجرب ےس رفاتی ےہہک مہگوگ وھگڑفں اک وگتش اھکےت ےھت رضحت اطعء ےن
اہکہکایرچخفںاک؟اوہنںےنرفامایںیہن۔ارثکایسرطػںیہہکوھگڑےاکوگتشاھکاندرتسےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،دبعارکلمی،اطعء،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یتسبےکدگوھںےکوگتشاھکےنےسقلعتمدحثی
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
یتسبےکدگوھںےکوگتشاھکےنےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 636

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور و حارث ب٣ ٩شٜین ،سٔیا ،٪زہزی ،حش ٩ب٣ ٩ح٤س و ًبساهَّلل ب٣ ٩ح٤س

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ِٔقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٩
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َ
ض إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ٩
ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َو ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیض ٔ َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا ًََ ٢ل ٔ ٌّي ٔ ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٔ٧کَاحٔ ا ِِ ٤ُ ٟت ٌَ ٔة َو ًَ ُِ ُٟ ٩حؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔاْلِ َصَِّ ٔ ٠یةٔ یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َر

دمحمنبوصنمرفاحرثنبنیکسم،ایفسؿ،زرہی،نسحنبدمحمفدبعاہللنبدمحمےسرفاتیےہہکرضحتیلعےنرضحتانبابعس
ےساہکہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنہعتمےکاکنحےسافریتسبےکدگوھںےکوگتشےسربیخفاےلدؿعنمرفامای۔
رافی  :دمحمنبوصنمرفاحرثنبنیکسم،ایفسؿ،زرہی،نسحنبدمحمفدبعاہللنبدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
یتسبےکدگوھںےکوگتشاھکےنےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 637

راوی  :س٠امی ٪ب ٩زاؤزً ،بساهَّلل ب ٩وہب ،یو٧ص و ٣اٟک و اسا٣ة ،اب ٩طہاب ،حش ٩و ًبساهَّلل٣ ،ح٤سً ،لي ب ٩ابوكاٟب

اب ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي یُوُ ُ ٧ص َو َ٣اْ ٔ ٟک َوأ ُ َسا َُ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ا َِ ٟح َش َٔ ٩و ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ابِى َِي َُ ٣ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیض ٔ َ٤ا ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّي بِ ٔ ٩أَبٔي كَأٟبٕ َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ

ئ یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َر َو ًَ ُِ ُٟ ٩حؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ ِاِل ٔ ِن ٔش َّیةٔ
َو َس َِّ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ت ٌَةٔ اَ ٨ِّ ٟشا ٔ

امیلسؿنبداؤد،دبعاہللنبفبہ،ویسنفامکلفااسمة،انباہشب،نسحفدبعاہلل،دمحم،یلعنباوبسابلےسرفاتیےہہکروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ ےک دؿ وخانیت ےک اسھت ہعتم رکےن ےس افر یتسب ےک دگوھں ےک وگتش ےس اممتعن
رفامیئ۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،دبعاہللنبفبہ،ویسنفامکلفااسمة،انباہشب،نسحفدبعاہلل،دمحم،یلعنباوبسابل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
یتسبےکدگوھںےکوگتشاھکےنےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 638

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب ٩برشً ،بیساهَّلل٤ً ،زو بً ٩لي ،یحٌيً ،بیساهَّلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِرشٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ِ٩
ًُب َ ِی ٔس اهَّللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔاْلِ َصَِّ ٔ ٠ی ٔة یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َر
ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب رشب ،دیبع اہلل ،رمعف نب یلع ،ییحی ،دیبع اہلل ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناممتعنرفامیئیتسبےکدگوھںےکوگتشےسربیخفاےلرفز۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دمحمنبرشب،دیبعاہلل،رمعفنبیلع،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
یتسبےکدگوھںےکوگتشاھکےنےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 639

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س بً ٩بیسً ،بیساهَّلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط َوَ ٥َِ ٟش ُ٘ َِ ١خ ِیب َ َر

ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبدیبع،دیبعاہلل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہنکیلاسرفاتیںیمربیخاککذرکہںیہنےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دمحمنبدیبع،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
یتسبےکدگوھںےکوگتشاھکےنےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 640

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًليً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚزً ،اػ ،٥طٌيي ،بزاء

اػ َّٕ ٩ِ ًَ ٥
ئ َٗا ََ َ ٧ ٢هي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِٔ ًَ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ِ ٩ا ِٟبَرَا ٔ

َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َر ًَ ُِ ُٟ ٩حؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ ِاِل ٔ ِن ٔش َّیةٔ َنـٔی ّحا َؤ٧یئّا

دمحم نب دبعاالیلع ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اعمص ،یبعش ،رباء ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن ربیخ ےک رفزیتسب
ےکدگوھںےکوگتشےسعنمرفامایہاےہفہوگتشاکپوہاوہایاچکوہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،دبعارلزاؼ،رمعم،اعمص،یبعش،رباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
یتسبےکدگوھںےکوگتشاھکےنےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 641

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩یزیس ٣رقی ،سٔیا ،٪ابواسح ٙطیبانيً ،بساهَّلل ب ٩ابي اوفي

رق ُئ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي إ ٔ ِس َح ََّ ٙ
اٟظ ِی َبان ٔ ِّي ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي أَ ِوفَي َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
یس ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رقیَ ٔة ٓ ََل َب ِد َ٨ا َصا َٓ َ٨ا َزی ُ٨َ ٣ازٔی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي
أَ َػب ِ َ٨ا َی ِو ََ ٦خ ِیب َ َر حُ ُّ ٤زا َخارٔ ّجا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َ ٟ
یضا َٓأ َ َِٔٛأَِ٧ا َصا
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َرح ََُّ ُٟ ٦ح َو ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز َٔٓأ َ ِٔٔ ٛئُوا ا ُِ ُ٘ ٟس َ
ور ب ٔ َ٤ا ٓ ٔ َ

دمحم نب دبعاہلل نب زیدی رقمی ،ایفسؿ ،اوب ااحسؼ ابیشین ،دبعاہلل نب ایب افیف ےس رفاتی ےہ ہک مہ گووگں ےن زغفہ ربیخ ےک رفز
دگےھ ڑکپ ےیل۔  و ہک اگؤں ےس ےلکن ےھت رھپ اؿ اک وگتش اکپےن ےک فاےطس ڑچاھ دای ہک اس دفراؿ روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسیکرطػےسآفازدےنیفاےلینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکانمدیرکےنفاےلےنآفازاگلیئہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےندگوھںےکوگتشوکرحاؾرقاردایےہوتمہگووگںہن(ہیمکحافراراشدابمرکنسرک)اؿدوگیںوکٹلپدایافر
فہوگتشکنیھپدای)۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزیدیرقمی،ایفسؿ،اوباقحسابیشین،دبعاہللنبایبافیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
یتسبےکدگوھںےکوگتشاھکےنےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 642

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩یزیس ،سٔیا ،٪ایوب٣ ،ح٤س ،ا٧ص

وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ػبَّحَ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ

َف َٓ ٍَ
ََخ ُجوا إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َو َُ ٌَ ٣ض ِ ٥ا َِ ٤َ ٟشاؤي َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَ ِوَ٧ا َٗاُٟوا َُ ٣ح َّْ ٤س َوا َِ ٟدُ ٔ٤
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِیبَرَ ٓ َ َ
یص َو َر َج ٌُوا إلٔ َي ا ِٔ ٟح ِؼ َٔ ٩ش ِش ٌَ ِو ََ َ ٪

خبَ ِ َخ ِیبَرُ إَّٔ٧ا إٔذَا َ٧زَ ِ٨َ ٟا بٔ َشا َح ٔة َٗ ِوََ ٓ ٕ ٦شا َئ َػ َبا ُح
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َسیِطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢اهَّللُ أَ ِٛبَرُ اهَّللُ أَ ِٛبَرُ َ ٔ
یَٓ ٩أ َ َػب ِ َ٨ا ٓ َٔیضا حُ ُّ ٤زا ٓ ََل َب ِد َ٨اصَا َٓ َ٨ا َزی ُ٨َ ٣ازٔی أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اهَّللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َر ُسو َُ ٟط
ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َ

یَ َِ ٨ضا ُُ ُٟ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛحؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ َٓإَٔ َّ ٧ضا رٔ ِج ْص

دمحمنبدبعاہللنبزیدی،ایفسؿ،اویب،دمحم،اسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسزغفہربیخےکرفزحبصیہحبص
ےچنہپافرربیخےکگوگ(ینعیوہیدیگوگ)اینپیتیھک رکےنےکےیلاہحلسےلرکابرہےلکن۔اوہنںےنسجفتقمہگووگںوکداھکیوت
ےنہکگلےئگہکدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسںیہافررکشلافرامتؾدفڑےوہےئےعلقںیمےلچےئگ۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن دفونں اہھت ااھٹےئ افر رفامای دخافدن دقفس ڑبا ےہ دخافدن دقفس ڑبا ےہ ربیخ رخاب افر ربابد وہاگ افر مہ گوگ سج فتق یسک
وقؾےکزندکیارت ںوتفہ حبصتہبربیوہیتےہ اؿگووگں ےکفاےطس وہکڈراےئ ےئگ ںیہینعیفہامرےاجےتںیہ رخابوہےت
ںیہ(ہیآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکزجعمہاھترھپایسرطہقیےسوہاافرربیخاک ہعلقآرخاکرحتفوہایگافرربیخےکھچکوہیدوتلتقافر
ے
الہکرک ئ
دیےئگافرھچک وہیدفاہںےسرفاروہےئگ)رضحتاسنےنرفامایہکمہگووگںےنفاہںرپدگےھڑکپےافراؿوکاکپای

ہک اس دفراؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک انمدی ےن االعؿ ای ہک اہلل افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مت گووگں وک
دگوھںےکوگتشےسعنمرک اےہفہاکیاناپیکےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزیدی،ایفسؿ،اویب،دمحم،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
یتسبےکدگوھںےکوگتشاھکےنےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 643

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ،٪ب٘یة ،بحیر ،خاٟس بٌ٣ ٩سا ،٪جبیر ب ٩نٔیر ،ابوثٌ٠بة خظىي

اُ ٩ِ ًَ ٪ج َبی ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔی ِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َث ٌََِ ٠ب َة ا ُِ ٟدظَ ىٔ ِّي أَُ َّ ٧ط
ا ٪أََ ِ ٧بأََ٧ا َب٘ ٔ َّی ُة ًَ ِ ٩بَ ٔحیر ٕ ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩س َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اض ٔج َیا َْ ٓ ََو َج ُسوا ٓ َٔیضا حُ ُّ ٤زا ٔ ٩ِ ٣حُ ُ٤ز ٔ ِاِلٔٔ ِ ٧ص
َح َّسثَ ُض ِ ٥أَُ َّ ٧ض َُِ ٥زَ ِوا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َي َخ ِیب َ َر َواُ ٨َّ ٟ

ک أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َِ ًَ ٩و ٕ
ض أَ َ ا إ ٔ َُّ ُٟ ٪ح َو٦
اض َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ ُح ِّس َث ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ٖ َٓأ َ َّذ َ ٪فٔي ا٨َّ ٟا ٔ
ٓ ََذبَحَ اُ ٨َّ ٟ
ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ ِاِلٔٔ ِ ٧ص َ ا َت ٔح َُّ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ ١ش ِظ َض ُس أَنِّي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
رمعف نب امثعؿ ،یقتئة ،ریحب ،اخدل نب دعماؿ ،ریبج نب ،ریف ،اوبیعلتة ینشخ ےس رفاتی ےہ ہک گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےک اسھت اہجد ےک ےیل ربیخ یک اجبن ےئگ افر فہ گوگ وھبےک ےھت۔ اوہنں ےن یتسب ےک ھچک دگےھ اپےئ اؿ وک ذحب ای رھپ ہی فاہعق
روسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسےسایبؿای۔انچہچنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندبعارلنمحنبوعػوکمکحرفامایاوہنںےن
االعؿای ہکیتسب ےکدگوھں اکوگتشالحؽ ںیہنےہاسآدیم ےکفاےطس  وہک ھجموک روسؽ(یلصاہللہیلعفآہلفملس)وصتر رک ا
ےہ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،یقتئة،ریحب،اخدلنبدعماؿ،ریبجنب،ریف،اوبیعلتةینشخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
یتسبےکدگوھںےکوگتشاھکےنےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 644

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ،٪ب٘یة ،زبیسی ،زہزی ،ابوازریص خو اني ،ابو ثٌ٠بة خظىي

ٔیص ا َِ ٟد ِو َ ان ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي َث ٌََِ ٠ب َة ا ُِ ٟدظَ ىٔ ِّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اَ ٩ِ ًَ ٪ب٘ ٔ َّی َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي اٟزُّبَ ِیس ُّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِزر َ
اٟش َبا َٔ َو ًَ ُِ ُٟ ٩حؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔاْلِ َصَِّ ٔ ٠یةٔ
اب ِّٔ ٩ِ ٣
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩أَل ِ ٔ ١لُ ِّ١ذٔی ٕ َ ٧
رمعف نب امثعؿ ،یقتئة ،زدیبی ،زرہی ،اوبادرسی وخالین ،اوب یعلتة ینشخ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اممتعنرفامیئرہاکیداتنفاےلدردنےےکاھکےنےسافریتسبےکدگوھںےکوگتشےس۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،یقتئة،زدیبی،زرہی،اوبادرسیوخالین،اوبیعلتةینشخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فیشحدگےھےکوگتشاھکےنیکااجزتےسقلعتم
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
فیشحدگےھےکوگتشاھکےنیکااجزتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 645

راوی ٗ :تیبۂ٣ ،ـ ،١ابٓ ٩ـاٟة ،اب ٩جزیخ ،ابوزبیر ،جابز

 ١ص َُو ابِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢أَل َ ِ٨َ ٠ا یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َر ُ ُٟح َو٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ُ
ا َِ ٟد ِی َٔ ١وا َِ ٟو ِح ٔع َوَ َ ٧ضاَ٧ا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٔ ٟح َ٤ارٔ
ہبیتق،لضفم،انباضفَة،انبرججی،اوبزریب،اجربےسرفاتیےہہکمہگووگںےنربیخفاےلدؿوھگڑےافروگررخاکوگتشاھکای
افرمہوکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندگےھےکاھکےن( ینعیدگےھاکوگتشاھکےن)ےسعنمرفامای۔
رافی  :ہبیتق،لضفم،انباضفَة،انبرججی،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
فیشحدگےھےکوگتشاھکےنیکااجزتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 646

ًیسي ب ٩ك٠حہ٤ً ،یر ب ٩س٤٠ہ ؿ٤زی
راوی ٗ :تیبہ ،بَک ،اب٣ ٩رض ،اب ٩ہاز٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہیٰ ،٥

یسي بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ٤َ ًُ ٩ی ِر ٔبِ ٔ٩
رض ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٔ ً ٩ِ ًَ ٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِ ْ
َک ص َُو ابِ َُ َ ٣ُ ٩

َسَ ٤ََ ٠ة َّ
رح ْ ٦إٔذَا ح َٔ٤ا ُر
اٟـ ِ٤ز ٔ ِّی َٗا َ ٢بَ ِی َ٨ا ِ َ ٧ح َُ ٩ن ٔشیرُ ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َب ٌِ ٔف أَثَا َیا اَّ ٟز ِو َحا ٔ
ئ َوص ُُِ ُ ٥
ک َػاحٔبُ ُط أَ َِ ٪یأِت َٔی ُط َٓ َحا َئ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَ ِضز ٕص َُو َّأ ٟذی
َو ِح ٕع َْ ُ٘ ٌِ ٣ور َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠زًُو ُظ َٓ ُیو ٔط ُ
ض
رق ا ِٔ ٟح ََ ٤ار َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َطأَِ ٥ِ َُٜ٧ص َذا ا ِٟحٔ َُ ٤
ار َٓأ َ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبَا بَ َِکٕ ُش َ٘ ِّش ُُ ٤ط بَی ِ َن ا٨َّ ٟا ٔ
ًَ َ َ

ہبیتق،رکب،انبرضم،انباہد،دمحم نباربامیہٰ،یسیعنبہحلط،ریمعنبہملسرمضیےسرفاتیےہہکمہگوگروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک رمہاہ اج رےہ ےھت رفاح ےک رھتپفں ںیم (رفاح دمہنی ونمرہ ےس سیت ای ہاسیل  لی رپ فاعق ےہ) افر مہ گوگ جح اک
ارحاؾابدنےھوہےئےھتہکاسدفراؿمہگووگںوک اکیوگررخرظنآای وہکزمخوخردہاھتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشد رفامای مت اس وک وھچڑ دف اس اک امکل (ینعی ںیم ےن اس اک اکشر ای ےہ) آراہ وہاگ۔ رھپ اکی صخش ہلیبق زہب اک احرض وہا۔ اس ےن
رعض ای ای روسؽ اہلل! ہی فیشح دگاھ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک افر رضحت اوبرکب دصقی وک اس وگتش وک امتؾ
یقتئش
رضحاتںیم رکےناکمکحرفامایاھت۔
رافی  :ہبیتق،رکب،انبرضم،انباہد،دمحمنباربامیہٰ،یسیعنبہحلط،ریمعنبہملسرمضی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
فیشحدگےھےکوگتشاھکےنیکااجزتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 647

راوی ٣ :ح٤س ب ٩وہب٣ ،ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،ابوًبساٟزحی ،٥زیس ب ٩ابو ا٧یشة ،ابوحاز ،٦اب ٩ابوٗتازة ،وہ اپ٨ے واٟس سے،
ابوٗتازة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو ًَ ِب ٔس اٟزَّح ٔٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َزیِ ُس بِ ُ ٩أَبٔي أُِ َ ٧ی َش َة ًَ ِ٩
وَ ٪وص َُو َح ََل ْ٢
اب ح َّٔ ٤ارا َو ِح ٔظ ًّیا َٓأتََي بٔطٔ أَ ِػ َحابَ ُط َوص ُِٔ ِ ٣ُ ٥
َح َُ ٣
أَبٔي َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦ابِ ٔ ٩أَبٔي َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَبٔي َٗ َتا َز َة َٗا َ ٢أَ َػ َ
َٓأَل َ ِ٨َ ٠ا ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ َ٘ا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض َِ ٔ ٟ ٥ب ٌِ ٕف َِ ٟو َسأ َ ِ٨َ ٟا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٨ِ ًَ ٥َ ٠ط ٓ ََشأ َ ِ٨َ ٟا ُظ َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س أَ ِح َش ِ٨ت َُِ٘ َٓ ٥ا َ٨َ َٟ ٢ا
َح ْ٦
َص ُِ ٨ِ ٣ٔ ٥ِ ٌَُٜ ٣َ ١ط َط ِی ْئ ُٗ ِ٨َ ٠ا َن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢اصِ ُسوا َ٨َ ٟا َٓأ َ َت ِی َ٨ا ُظ ُٔ ٨ِ ٣ط َٓأَل َ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َوص َُو ُٔ ِ ٣
دمحمنبفبہ،دمحمنبہملس،اوبدبعارلمیح،زدینباوبابتئشة،اوباحزؾ،انباوباتقدة،فہاےنپفادلےس،اوباتقدةےناکیفیشحدگےھ
اکاکش رایامتؾگوگارحاؾابدنےھوہےئےھتنکیلرضحتاوباتقدہےنارحاؾںیہنابدناھاھتفہاسوکاےنپاس ںویںےکاپسےلرک
آےئاوہنںےناھکایلرھپ اکیےندفرسےےساہکہک روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسایبؿ رکانہاےیہ۔آپیلصاہللہیلع

فآہلفملس ےسدرایتف ایایگآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایمت ےن کیھٹای ےہ(اسےیل ہکارحاؾفاگوںےکفاےطساکشر اک
اھکاندرتسےہ)افرایاہمترےاپساساکوگتشابیق ےہ؟مہےنرعضای اہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایمتفہ
مہ وک دہہی دے دف رھپ فہ ےل رک آےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ںیم ےس اھکای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارحاؾ
ابدنےھوہےئےھت۔
رافی  :دمحمنبفبہ،دمحمنبہملس،اوبدبعارلمیح،زدینباوبابتئشة،اوباحزؾ،انباوباتقدة،فہاےنپفادلےس،اوباتقدة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمغےکوگتشیکاھکےنیکااجزتےسقلعتمدحثی
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
رمغےکوگتشیکاھکےنیکااجزتےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 648

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ایوب ،ابوَٗلبة ،زہس٦

وسي أتُ َٔي ب ٔ َس َجا َج ٕة
وب ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ َِ ٩زص َِس ٕ ٦أَ َّ ٪أَبَا َُ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
وسي ا ِز ُ٪
َٓت َ ََّ ٨هي َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟوَ٘ َٓ ٔ ٦ا َ٣َ ٢ا َطأَُِ ٧ک َٗا َ ٢إنٔ ِّي َرأَیِت َُضا َتأِل ُ ُ
َ ١ط ِیئّا َٗ ٔذ ِرتُ ُط َٓ َح َ ُ ِٔ ٠أَ ِ َ ٪ا آل ُ َُ ٠ط َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو َُ ٣
َٓک ُ َِٓ ١إٔنِّي َرأَیِ ُ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأِل ُ ُُ ٠ط َوأَ ََ ٣ز ُظ أَ ِ ٪یُ ََِّ ٜ
رف ًَ َِ ٩یٔ٤یٔ٨طٔ
دمحمنب وصنمر،ایفسؿ،اویب ،اوبالقبة،زدہؾ ےسرفاتی ےہہکرضحتاوبومیسےک اپساکی(یکپوہیئ)رمآ  آیئ۔اس وکدھکی
رکاکیآدیمیک رطػوہایگ۔رضحتاوبومیسےنرفامایسکفہجےس؟اسےن رعض ایںیمےناسرمآ وکاناپیک اھکےتوہےئ
داھکی ےہ وت ھجم وک رکاتہ ولعمؾ وہیئ ںیم ےن مسق اھکیئ ہک ںیم اب اس وک ںیہن اھکؤں اگ۔ رضحت اوب ومٰیس ےن رفامای مت زندکی
آاجؤافر اسوکاھکگوںیم ےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسوکاس(رمآ )وکاھکےت وہےئداھکی ےہافر ںیمےن مکحایاس وک
ہکفہاینپمسقاکافکرہادارکے۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اویب،اوبالقبة،زدہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
رمغےکوگتشیکاھکےنیکااجزتےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 649

راوی ً :لي ب ٩ححز ،اس٤اًی ،١ایوبٗ ،اس ٥تیَّم ،زہس ٦جزمي

وسي
وب ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥اَّ ٟتِّ ٔ ٔ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
یَّم ًَ َِ ٩زص َِس ٕ ٦ا َِ ٟحزِم ٔ ِّي َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س أَبٔي َُ ٣
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
َٓ ُ٘ ِّس َ ٦ك َ ٌَا ُ٣طُ َوٗ ُِّس َ ٦فٔي ك َ ٌَا ٔ٣طٔ َِ ٟح َُ ٥ز َجا ٕد َوفٔي ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي َت ِی ٔ ٥اهَّللٔ أَ ِح َ٤زُ َٛأََّ٧طُ َِ ٣ولّي َٓ ٥َِ ٠یَ ِس َُ٘ َٓ ٪ا ََٟ ٢طُ أَبُو
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط
وسي ا ِز َُٓ ٪إٔنِّي َٗ ِس َرأَیِ ُ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأِل ُ ُ
َُ ٣
یلعنبرجح،اامسلیع،اویب،اقمسیمیت،زدہؾرجیمےسرفاتیےہہکمہگوگرضحتاوبومیسیکدختمںیماحرضوہےئہکاس
دفراؿ اؿ اک اھکان آایگ اس اھکےن ںیم رمآ  اک وگتش اھت وت اکی آدیم ہلیبق ینب میمت اک  و ہک الؽ رگن اک ےسیج ہک فہ الغؾ وہ (ینعی
دفرسے یسک  کل اک ابدنشہ اھت ےسیج ہک رتیک افر اریاؿ ےک ابدنشے وہےت ںیہ) فہ زندکی ںیہن آای رضحت اوبومیس ےن اس صخش
ےن اہک ہک وت زندکی آاج۔ ویکہکن ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس وک ہی(ینعی رمآ ) اھکےت وہےئ داھکی ےہ افر آپ ےن
مکحرفامایہکفہاینپمسقاکافکرہدے۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،اویب،اقمسیمیت،زدہؾرجیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
رمغےکوگتشیکاھکےنیکااجزتےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 650

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،برش ،ابٔ٣ ٩ـ ،١سٌیسً ،لي ب ٩ح٣ ،٥ٜی٤و ٪ب٣ ٩ہزا ،٪سٌیس ب ٩جبیر ،ابً ٩باض

ا٩ِ ًَ ٪
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ًَ ِ ٩بٔ ِرشٕ ص َُو ابِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ٔیس ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّي بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜی ُ٤و ٔ ٪بِ ِٔ ٣ٔ ٩ض َز َ
ض أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َر ًَ ِ ٩لُ ِّ١ذٔی ِٔ ٣دَ٠بٕ َّٔ ٩ِ ٣
اٟلی ِر ٔ َو ًَ ِ ٩لُِّ١
َسٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اب ِّٔ ٩ِ ٣
اٟش َبا َٔ
ذٔی ٕ َ ٧
اامسلیعنبدوعسد،رشب،انبلضفم،دیعس،یلعنبمکح،ومیمؿنبرہماؿ،دیعسنب ریبج،انبابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنزغفہربیخفاےلدؿرہاکیےجنپفاےلدردنےیکاممتعنرفامیئینعی واجونرہجنپےساکشررکے۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،رشب،انبلضفم،دیعس،یلعنبمکح،ومیمؿنبرہماؿ،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑچویںےکوگتشاھکےنےکااجزتےسقلعتمدحثی
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
ڑچویںےکوگتشاھکےنےکااجزتےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 651

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩یزیس ٣رقی ،سٔیا٤ً ،٪زو ،ػہیب ،ابً ٩ا٣زً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

رق ُئ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ ُِ ٩ػ َض ِیبٕ َِ ٣ول َي ابِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ًَ ِ٤ز ٕو أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ٔ ٩ِ ٣إ ٔ ِن َشا َٕ َٗ ٪ت َِ ًُ ١ؼ ُٔ ّورا ٓ ََ٤ا ٓ َِو َٗ َضا بٔ َِی ِر ٔ َح ِّ٘ َضا إ ٔ َّ ا َسأ َ َُ ٟط اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّ١

ًَ َِ ٨ضا ٗٔی َ ١یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َو َ٣ا َح٘ َُّضا َٗا ََ ٢ی ِذبَ ُح َضا َٓ َیأِلَُ ُ٠ضا َو َ ا َش ِ٘ َل ٍُ َرأِ َس َضا َیزِمٔي ب ٔ َضا

دمحمنبدبعاہللنبزیدیرقمی،ایفسؿ،رمعف،بیہص،انباعرم،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اراشد رفامای  و صخش اکی ڑچای ای اس ےس ڑبا اجونر انقح امرے وتایقتم ےکدؿ دخافدن دقفس اس ےس ابز رپس رکے اگ ہک وت
ےنسکفہجےساسوکانقحاجؿےسامرا؟اسرپگووگںےنرعضایایروسؽاہلل!اساکقحایےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایاساکقحہیےہہکاسوکاہللےکانؾرپذحبرکےافراسوکاھکےئافراساکرساکٹرکہنےکنیھپ(ینعی البفہجامررککنیھپ
وھچڑدانیاعطقاجزئںیہن)۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزیدیرقمی،ایفسؿ،رمعف،بیہص،انباعرم،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دراییئرمےوہےئاجونر
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
دراییئرمےوہےئاجونر

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 652

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟزح٣ ،٩٤اٟک ،ػٔوا ٪ب ٩س٠ی ،٥سٌیس ب ٩س٤٠ہِ٣ ،یرة ب ٩ابي بززة ،ابوہزیزہ

ا ٪بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی َٕ ٩ِ ًَ ٥سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٩
ک ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ

َح ص َُو َّ
اٟل ُضو ُر َ٣ا ُؤ ُظ ا َِ ٟح ََل ُِ ٣َ ٢یت َ ُت ُط
ئ ا َِ ٟب ِ ٔ
ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔبِ ٔ ٩أَبٔي بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َ٣ا ٔ
ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلنمح ،امکل ،وفصاؿ نب میلس ،دیعس نب ہملس ،ریغمة نب ایب ربدة ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدنمسراکاپیناپکےہافراساکرمدہالحؽےہ۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،دبعارلنمح،امکل،وفصاؿنبمیلس،دیعسنبہملس،ریغمةنبایبربدة،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
دراییئرمےوہےئاجونر

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 653

راوی ٣ :ح٤س ب ٩آزً ،٦بسة ،ہظا ،٦وہب بٛ ٩یشا ،٪جابز بً ٩بساهَّلل

اَ ٩ِ ًَ ٪جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َٗا ََ ٢ب ٌَ َث َ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ًَ ِ ٩صٔظَ اَ ٩ِ ًَ ٕ ٦وص ِٔب بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
اَ ٪یُٜو َُّ ٔ ٟ ٪رل ُج ٔ٨َّ ٣ٔ ١ا ل ُ ََّ ١ی ِوَ ٕ ٦ت َِ ٤ز ْة
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح ُ ٩ثَ ََل ُث ٔ٣ائ َ ٕة ِ َ ٧حُ ٔ٤
َ ١زا َزَ٧ا ًَل َي رٔ َٗاب ٔ َ٨ا َٓ َٔىٔ َي َزا ُزَ٧ا َحًَّي ل َ َ
َ
َح َٓإٔذَا ب ٔ ُحو ٕ
ت
َٓ٘ٔی َُ َٟ ١ط َیا أَبَا ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َوأَیِ ََ ٩ت َ٘ ٍُ اَّ ٟت َِ ٤زةُ ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟز ُج َٔٗ ١ا َِ َ٘ َٟ ٢س َو َج ِسَ٧ا َٓ ِ٘ َسصَا ح ٔی َن َٓ َ٘ ِسَ٧اصَا َٓأ َت ِی َ٨ا ا َِ ٟب ِ َ
َٗ َذ َٓ ُط ا ِٟب ِ َ
رش َی ِو ّ٣ا
َ ُ
َح َٓأل َ ِ٨َ ٠ا ُٔ ٨ِ ٣ط ث َ َ٤اَ ٔ ٧ی َة ًَ َ َ
دمحمنبآدؾ،دبعة،اشہؾ،فبہنباسیکؿ،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکمہنیتوسارفادوکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اہجد ےک فاےطس رفاہن رفامای افر امہرا اسامؿ رفسی امہری رگدونں رپ اھت (ینعی رفس ںیم اھکےن ےنیپ فریغہ اھکےن اک اسامؿ اناکیف اھت)
رھپفہیھبمتخوہایگ۔اہیںکتہکمہںیمےسرہاکیصخشوکرفزاہناکیوجھکریتلم۔گووگںےنرعضایاےدبعاہلل!اکیوجھکر
ںیمااسنؿ اکایوہاگ؟رضحتاجربےنرفامایہکسجفتقفہیھبںیہن یلوتمہوکولعمؾوہاہکاکیوجھکرےس(یھب)سکدقرساتق
ریتہیھت۔رھپمہگوگدنمسرےکاپسآےئوتفاہںرپاکییلھچماپیئسجوکہکدرایےنکنیھپدایاھتاسںیمےسمہگوگااھٹرہدؿ
کتاھکےترےہ۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،دبعة،اشہؾ،فبہنباسیکؿ،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
دراییئرمےوہےئاجونر

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 654

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا٤ً ،٪زو ،جابز

ا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤جاب ٔ ّزا َش ُ٘و َُ ٢ب ٌَ َث َ٨ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ثَ ََل َث
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َ
َ
ِقیِ ٕع َٓأ َ َٗ ِ٨َ ٤ا ب ٔ َّ
ٔیس َحًَّي أَل َ ِ٨َ ٠ا ا َِ ٟد َب َم
اٟشاح ٔ َٔٓ ١أ َ َػابَ َ٨ا ُجو َْ َطس ْ
ٔ٣ائ َ ٔة َرأٛبٕ أ ٔ٣یرَُ٧ا أبُو ًُب َ ِی َس َة بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔح َ٧زِ ُػ ُس ً ٔیرَ ُ َ
َ
ٕ َط ِضز ٕ َوا َّزصَ َّ٨ا َٔ ٩ِ ٣و َزٔٛطٔ َٓ َثابَ ِ أَ ِج َشا ُ٨َ ٣ا َوأَ َخ َذ أَبُو ًُب َ ِی َس َة
َح َزابَّ ّة شُ َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَرُ َٓأَل َ ِ٨َ ٠ا ُٔ ٨ِ ٣ط ن ِٔؼ َ
َٗا ََٓ ٢أ َِ ٟقي ا َِ ٟب ِ ُ

َح َر ُج ْ ١ثَ ََل َث َجزَائ َٔز ث ُ ََّ ٥جاًُوا
ٔؿ ٌِّ ٠ا ٔ ٩ِ ٣أَ ِؿ ََلًٔطٔ َٓ َ٨وَ َز إلٔ َي أَك ِ َو َٔ ٢ج ََ ١ٕ ٤وأَك ِ َو َٔ ٢ر ُج ٕ ١فٔي ا َِ ٟح ِی ٔع ٓ ََ٤زَّ َت ِح َتطُ ث ُ ََّ ٥جاًُوا َٓ ََ َ ٨
َح َر ُج ْ ١ث َ ََل َث َجزَائ َٔز ث ُ ََّ َ ٧ ٥ضا ُظ أَبُو ًُب َ ِی َس َة َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُٗ ٪ا َ ٢أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ
َح َر ُج ْ ١ثَ ََل َث َجزَائ َٔز ث ُ ََّ ٥جاًُوا َٓ ََ َ ٨
َٓ ََ َ ٨
َ
َ
خ ِج َ٨ا ِٔ ًَ ٩ِ ٣ی َِ ٨یطٔ ََ ٛذا َو ََ ٛذا ُٗ َّّ ٠ة َٔ ٩ِ ٣و َز ٕ
ٓ ََشأ ِ٨َ ٟا أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ص ُِ ٨ِ ٣ٔ ٥ِ ٌَُٜ ٣َ ١ط َط ِی ْئ َٗا ََٓ ٢أ ِ َ
ا ٪ش ٌُِ ٔلی َ٨ا ا ِِ َ٘ ٟب َـ َة ث ُ ََّ ٥ػ َار إلٔ َي اَّ ٟت َِ ٤زة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا
َوَ٧زَ َ ٢فٔي َححَّا ٔد ًَ ِیٔ٨طٔ أَ ِر َب ٌَ ُة َن َ ٕ
اب ٓ ٔیطٔ َت ِْ ٤ز َٓک َ َ
رف َول َ َ
ا ٍَ ٣َ ٪أَبٔي ًُب َ ِی َس َة ٔج َز ْ

َٓ َ٘ ِسَ٧اصَا َو َج ِسَ٧ا َٓ ِ٘ َسصَا
دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،رمعف ،اجرب ےس رفاتی ےہ مہ گوگ نیت وس وسارفں وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفاہن رفامای افر
رضحتاوبدیبعہوکاریماقہلفانبرکرقشیےکہلیبقوکگوےنٹوک(اسہگجظفلطبخےسینعمدرتخےکےتپابچےنےکںیہ)وتمہگوگ
دنمسرےکانکرےرپڑپےھرےہاقہلفےکااظتنرںیم۔ ایسیوھبکیگلہکآرخاکرمہگوگوھبکیکدشتیکفہجےسےتپابچےن
ےگل۔ رھپ دنمسر ےن اکی اجونر اکنیھپ ےسج ربنع ےتہک ںیہ۔ اس وک مہ گووگں ےن آدےھ ےنیہم کت اھکای افر اس یک رچیب لیت یک ہگج
اامعتسؽرکےنےگلاہیںکتہکمہگووگںےکمسجرھپ ومےٹ ازے افررفہبوہ ےئگ ( وہکوھبکیکفہج ےسزمکفر وہےئگےھت)
رضحتاوبدیبعہےناسیک اکییلسپےل یلافر بسےس ابملافٹنایل افر بسےسےلہپصخشوکاسرپوسارایفہاس ےکےچین ےس
لکنایگرھپگووگںوکوھبکیگلوتاکیآدیمےننیتافٹناکٹڈاےلرھپوھبکوہیئوتنیتدفرسےذحبےیکرھپوھبکیگلوتنیت
افر ذحب ےیک۔ اس ےک دعب رضحت اوبدیبعہ ےن اس ایخؽ ےس عنم رفامایہک زایدہ اجونر ذحبرکےن یکفہج ےس وساری ےک اجونر ںیہن
رںیہ ےگ۔ رضحت ایفسؿ ےن رفامای ہک  و اس دحثی رشفی ےک رفاتی رکےنفاےل ںیہ رضحت اوبزریب ےن رضحت اجرب ےس ہک 
ہک مہ ےن روسؽ رک می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت گووگں ےک اپس اس اک
وگتش ابیق ےہ؟ رضحت اجرب ےن رفامای مہ ےن اس یک آوھکنں ےس رچیب اک اکی ڈریھ اکنال افر اس یک آوھکنں ےک وقلحں ںیم ہار
آدیم ارت ےئگ۔ رضحت اوبدیبعہ ےک اپس اس فتق وجھکر اک اکی الیھت اھت فہ مہ وک اکی یھٹم دےتی ےھت رھپ اکی اکی وجھکر دےنی گل
ےئگ مہ سج فتق فہ یھب ںیہن  یل وت مہ وک ولعمؾ وہا ہک اس اک ہن انلم (ینعی اس ےک ہن ےنلم یک فہج ےس سج دقر فیلکت وہیئ فہ اناقلب

ایبؿےہ)ویکہکناکییہوجھکرارگمکازمکرفزاہنیتلمریتہوتھچکہ یلوہیت۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمعف،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
دراییئرمےوہےئاجونر

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 655

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،ہظی ،٥ابوزبیر ،جابز

وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢ب ٌَ َث َ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٍَ ٣َ ٥َ ٠أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔیَازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
رسیَّ ٕة َٓ ََٔ ٔ٨س َزازَُ٧ا ٓ َََ ٤ز ِرَ٧ا ب ٔ ُحو ٕ
َح َٓأ َ َر ِزَ٧ا أَ َِ٧ ٪أِل ُ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َٓ ََ ٨ضاَ٧ا أَبُو ًُب َ ِی َس َة ث ُ ََّٗ ٥ا َِ َ ٧ ٢ح ُ٩
ًُب َ ِی َس َة فٔي َ ٔ
ت َٗ ِس َٗ َذ َٖ بٔطٔ ا َِ ٟب ِ ُ
َ ١ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔي َسبٔی ٔ ١اهَّللٔ لُُ٠وا َٓأَل َ ِ٨َ ٠ا ٔ٨ِ ٣طُ أَیَّا ّ٣ا َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ًَل َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
ُر ُس ُ
ا ٪بَق ٔ َي ََ ٥ِ ٌَُٜ ٣ط ِی ْئ َٓابِ ٌَ ُثوا بٔطٔ إ ٔ َِ ٟی َ٨ا
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخب َ ِرَ٧ا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ِ ٪ل َ َ
زایدنباویب،میشہ،اوبزریب،اجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہگووگںوکرضحتاوبدیبعہےکاسھت
اکی (وھچےٹ) رکشل ںیم  اجیھ مہ گووگں یک رفس یک امتؾ وخراک فریغہ متخ وہیئگ وت مہ وک اکی یلھچم  یل سج وک ہک درای ےک انکرے رپ
ڈاؽدایاھت۔مہگووگںےنارادہایاسںیمےسھچکاھکےناک۔رضحتاوبدیبعہےنعنمرفامایرھپاہکمہگوگاہلل ےکروسؽیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکےجیھبوہےئںیہافراسےکراہتسںیمےلکنںیہمتگوگاھکؤوتےنتکرفزکتاسںیماھکےترےہسجفتقروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسایبؿای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایارگمتاسںیمےسھچکابیقوہوتفہمتامہرےاپسجیھبدف۔
رافی  :زایدنباویب،میشہ،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
دراییئرمےوہےئاجونر

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 656

راوی ٣ :ح٤س ب٤ً ٩ز بً ٩لي ب٘٣ ٩س٘٣ ٦سميٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابوزبیر ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ًَٔ ٩ل ٔ ِّي بِ َّٔ َ٘ ٣ُ ٩س ٕ ٦ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ
رش َو َز َّو َزَ٧ا ٔج َزا ّبا َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕ
َٗا ََ ٢ب ٌَ َث َ٨ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٍَ ٣َ ٥َ ٠أَبٔي ًُب َ ِی َس َة َوِ َ ٧ح ُ ٩ث َ ََل ُث ٔ٣ائ َ ٕة َوبٔ ِـ ٌَ َة ًَ َ َ

َ
َّ
رش ُب ًََِ ٠ی َضا ا ِ٤َ ٟا َئ َٓ َ٤َّ ٠ا
َٓأ ًِ َلاَ٧ا َٗ ِب َـ ّة َٗ ِب َـ ّة َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ُِ ٪جزَِ٧ا ُظ أَ ًِ َلاَ٧ا َت َِ ٤ز ّة َت َِ ٤ز ّة َحًي إ ٔ ِ٨َّ ُٛ ٪ا َُّ ٤ُ ٨َ ٟؼ َضا َ٤َ ٛا یَ ُُّ ٤ؽ اٟؼَّ ٔي ُّي َو َن ِ َ
َّ
ئ َحًَّي ُس ِّ٤ی َ٨ا َج ِی َع
رش ُب ًََِ ٠یطٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟا ٔ
َٓ َ٘ ِسَ٧اصَا َو َج ِسَ٧ا َٓ ِ٘ َسصَا َحًي إ ٔ ِ٨َّ ُٛ ٪ا َِ ٨َ ٟدب ٔ ُم ا َِ ٟد َب َم بٔ٘ ٔ ٔش ِّی َ٨ا َو َن َش ُّٔ ُط ث ُ ََّ ٥ن ِ َ
ا َِ ٟد َب ٔم ث ُ َّ ٥أَ َجزَِ٧ا َّ
یب شُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَرُ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو ًُب َ ِی َس َة َِ ٣ی َت ْة َ ا َتأِلُُ٠و ُظ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ج ِی ُع
 ١ا ِل َٜث ٔ ٔ
اٟشاح ٔ ََٓ ١إٔذَا َزابَّ ْة ِٔ ٣ث ُ
اس ٔ ٥اهَّللٔ َٓأَل َ ِ٨َ ٠ا ٔ٨ِ ٣طُ َو َج ٌَ ِ٨َ ٠ا ُٔ ٨ِ ٣ط
رط َ
و ٪لُُ٠وا ب ٔ ِ
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔي َسبٔی ٔ ١اهَّللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١وِ َ ٧ح ُِ ٣ُ ٩ـ َ ُّ
َ
َ َ
َف َح َ ١بٔطٔ أَ ِج َش ََ ٥بٌٔیر ٕ
َو ٔطی َ٘ ّة َو َِ َ٘ ٟس َجََ ٠ص فٔي َِ ٣و ٔؿ ٍٔ ًَ ِیٔ٨طٔ ثَ ََلثَ َة ًَ َ َ
رش َر ُج َّل َٗا ََٓ ٢أ َخ َذ أبُو ًُب َ ِی َس َة ٔؿ ٌِّ ٠ا ٔ ٩ِ ٣أ ِؿ ََلًٔطٔ َ َ
ارع ا ِِ َ٘ ٟوَٓٔ ٦أ َ َج َاز َت ِح َت ُط َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ًَل َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َح َب َش٨َ ٠ِ ُٗ ٥ِ ُٜا ُ٨َّ ٛا َ٧تَّب ٔ ٍُ ً ٔی َرا ٔ
ت
ٔ ٩ِ ٣أَبَ ٔ ٔ
ََکَ٧ا َٟطُ ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣ز ٔ َّ
اٟسابَّ ٔة َٓ َ٘ا َ ٢ذَا َ رٔزِ َْ ٚر َز َٗ٤ُ ُٜو ُظ اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّ ١أَ َُ ٨ِ ٣ٔ ٥ِ ٌَُٜ ٣ط َط ِی ْئ َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا َن ٌَ ِ٥
ِقیِ ٕع َوذ َ ِ
َُ
دمحمنبرمعنبیلعنبدقمؾ دقمیم،اعمذنباشہؾ،فہ اےنپفادلےس،اوبزریب،اجرب ےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن مہ گووگں وک رضحت اوبدیبعہ ےک رمہاہ  اجیھ افر مہ گوگ نیت وس دس افر دنچ گوگ ےھت (ینعی امہری دعتاد نیت وس دس ےس
زادئ یھت) افر امہرے اہھت وجھکر اک اکی الیھت رک دای (اس ےیل ہک دلج یہ فایسپ یک ادیم یھت) رضحت اوبدیبعہ ےن اس ںیم ےس اکی
یھٹممہوکدےدیسجفتقفہوپریوہےنںیگل وتاکیاکیوجھکرمیسقترفامیئمہگوگاسوکاسرطہقیےسوچسرےہےھتہک
ےسیجوکیئڑلاکوچاسرک اےہافرمہگوگافرپےساپینیپےتیلےھتسجفتقفہیھبہن یلوتمہوکاسدقریکولعمؾوہیئآرخاکراہیں
کت ونتب آیئگ ہک مہ گوگ اینپ امکونں ےس درتخ ےک ےتپ اھجڑ رےہ ےھت رھپ اؿ وک اھپکن رک مہ گوگ اس ےک افرپ اپین یپ ےتیل۔
ایسفہجےسرکشلاکانؾشیبحطبخ(ینعیوتپںاکرکشل)وہایگسجفتقمہگوگدنمسرےکانکرہرپےچنہپوتفاہںرپاکیاجونراپای۔ وہک
اکیہلیٹیکرطحےساھتسجوکہکربنعےتہکںیہرضحتاوبدیبعہےناہک ہکہیرمدارےہاسوکہناھکرھپےنہکےگلہکہیروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملساکرکشل ےہافرراہدخاںیمالکنےہافرمہگوگوھبکیکفہجےس ےبنیچںیہ(ویکہکنتخسارطضاریاحتل
ںیموترمداریھبالحؽافراجزئےہ)اہللاعتیلاکانؾےلرکاھک(اےسیفتقںیموت رمداریکیھبالحؽےہ)افراسےکدعبمہگووگں
ےن اس ںیم ےس اھکای افر ھچک وگتش اس اک اکپےن ےک دعب کشخ ای ( اہک راہتس ںیم فہ اھک  ںیک) افر اس یک آوھکنں ےک ہقلح ںیم
ریتہ آدیم آےئگ ینعی دالخ وہ ےئگ مہگوگ سج فتق روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملسیک دختم ںیم فاسپ احرض وہےئ وت آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےندرایتفایمتےنسکفہجےس اریخیک؟مہےنرعضایرقشیےکاقولفںوکالتش رکےتےھتافرمہ
ےن آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےساس اجونر اک کذرکہ ای۔آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامایفہ دخافدن دقفس اک رزؼ اھت  وہک

اسےنمتوکاطعءرفامای۔ایمتگووگںےکاپسھچکابیقےہ؟مہےنرعضای اہں۔
رافی  :دمحمنبرمعنبیلعنبدقمؾدقمیم،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڈنیمکےسقلعتمااحدثی
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
ڈنیمکےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 657

راوی ٗ :تیبہ ،اب ٩ابي ٓسیک ،اب ٩ابي ذئب ،سٌیس ب ٩خاٟس ،سٌیس ب٣ ٩شیبً ،بساٟزح ٩٤بً ٩ث٤ا٪

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ُٓ َسیِ ٕک ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
ئ ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨َ َٓ ٥َ ٠هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
ََک ٔؿٔ َِس ًّا فٔي َز َوا ٕ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪أَ َّ ٪كَبٔی ّبا ذ َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٩ِ ًَ ٥َ ٠تٔ٠طٔ
ہبیتق ،انب ایب دفکی ،انب ایب ذبئ ،دیعس نب اخدل ،دیعس نببیسم ،دبعارلنمح نب امثعؿ ےس رفاتی ےہ ہک اکی میکح(ینعی دفا ف
العج رکےن فاےل) ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ڈنیمک وک دفا ںیم اامعتسؽ رک ےن ےس قلعتم درایتف ای وت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکامرےنےسعنمرفامای۔
رافی  :ہبیتق،انبایبدفکی،انبایبذبئ،دیعسنباخدل،دیعسنببیسم،دبعارلنمحنبامثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڈٹیےسقلعتمدحثیرشفی
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
ڈٹیےسقلعتمدحثیرشفی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 658

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسة ،سٔیا ،٪اب ٩حبیب ،طٌبہ ،ابوشٌٔور

اَ ٪وص َُو ابِ َُ ٩حبٔیبٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔي َش ٌِ ُٔ َور َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اهَّللٔ بِ َ ٩أَبٔي أَ ِوفَي َٗا ََُ ٢زَ ِوَ٧ا ٍََ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ِب ٍَ َُزَ َوا ٕ
 ١ا َِ ٟح َزا َز
ت َٓ٨َّ ُٜا َ٧أِل ُ ُ
دیمح نب دعسمة ،ایفسؿ ،انب بیبح ،ہبعش ،اوبوفعیر ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ےس ڈٹی ےک قلعتم
درایتف ای وت اوہنں ےن اہک مہ گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ھچ زغفات ںیم رشکی ےھت افر مہ اؿ زغفات
(افراہجد)ںیمڈٹایںاھکےتےھت۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،ایفسؿ،انببیبح،ہبعش،اوبوفعیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
ڈٹیےسقلعتمدحثیرشفی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 659

راوی :

اَ ٪وص َُو ابِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩أَبٔي َش ٌِ ُٔ َور َٗا ََ ٢سأ َ ِِ ًَ ُ ٟب َس اهَّللٔ بِ َ ٩أَبٔي أَ ِوفَي ًَ ِِ َٗ ٩ت ٔ ١ا َِ ٟح َزاز ٔ َٓ َ٘ا ََُ ٢زَ ِو ُت
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٥َ ٠س َّ َُزَ َوا ٕ
 ١ا َِ ٟح َزا َز
ت َ٧أِل ُ ُ
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویچیٹنامرےنےسقلعتمدحثی
ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
ویچیٹنامرےنےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 660

راوی  :وہب ب ٩بیا ،٪اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سٌیس و ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس َوأَب ٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َوص ُِب بِ ُ ٩بَ َیا َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َّ
َّ َ
رح َٗ ِ َٓأ َ ِووَي اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّ١
ئ َٓأ َ ََ ٣ز بٔ َِ
ِق َػ ِ َ٧ب ٔ ًّیا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
رق َی ٔة آَ ١ٔ ٤ِ ٨َّ ٟأ ُ ِ ٔ
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أ َّّ ٠َ ٤ِ َ ٧ ٪ة َ َ

َ
ک ْ ٠َ ٤ِ َ ٧ة أَصِ َ َ ِٜ٠أ ُ َّّ ٣ة ٔ ٩ِ ٣اْلِ ُ َُ ٥ٔ ٣ت َشبِّحُ
ِق َػ ِت َ
إَِٔ ٟیطٔ أ ِِ َٗ ٪س َ َ
فبہ نب ایبؿ ،انب فبہ ،ویسن ،انباہشب ،دیعس ف اوبہملس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن
اراشد رفامای اکی ویچیٹن ےن اکی ربمغیپ ےک اکٹ ایل وت اوہنں ےن مکح رفامای ہک اؿ ویچویٹنں ےک امتؾ لب (ینعی اؿ ےک رےنہ یک امتؾ
ے
ںیہگجافروسراخ)الج ئ
دیاجںیئوتدخافدندقفسےناؿیکاجبنفیحیجیھبہکاہمترےاکیویچیٹنےناکاٹافرمتےناکیاتم
وکلتقرکدای وہکاپیکایبؿرکیتیھتاےنپرپفرداگریک۔
رافی  :فبہنبایبؿ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعسفاوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
ویچیٹنامرےنےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 661

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥نرض ،اب ٩ط٤ی ،١اطٌث ،حش٩

رض َوص َُو ابِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕٗ ١ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَ ِط ٌَ ُث ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٧ ٩زَ َٔ َ ٧ ٢ي ٌّي ٔ ٩ِ ٣اْلِ َِ٧ب ٔ َیا ٔ
ئ َت ِح َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا اُِ ٨َّ ٟ
َط َح َزة ٕ َََٓ ٠سَُ ِت ُط ْ ٠َ ٤ِ َ ٧ة َٓأ َ ََ ٣ز بٔب َ ِیتٔضِّٔ ُ ٓ َّ٩
ََح ًََ ٚل َي َ٣ا ٓ َٔیضا َٓأ َ ِووَي اهَّللُ إَِٔ ٟیطٔ ٓ ََض ََّل ْ ٠َ ٤ِ َ ٧ة َواح َٔس ْة و َٗا َ ٢اْلِ َ ِط ٌَ ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َُ ٠ط َو َزا َز َٓإُٔ َّ ٧ض َّ٩ش َُش ِّب ِح َ٩
سٔیر ٔ َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رضن ،انب لیمش ،اثعش ،نسح ےس رفاتی ےہ ہک اکی ربمغیپ درتخ ےک ےچین ارتے اؿ ےک اکی ویچیٹن ےن
اکٹایلاوہنںےنمکحرفامایوتویچویٹنںاکلبالجدایایگ۔بجدخافدندقفسےناؿوکفیحیجیھبہکمتےناسویچیٹنوکسکفہجےس
ںیہنالجایہکسجےناہمترےاکاٹاھت۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رضن،انبلیمش،اثعش،نسح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکشرافر ئ
ذبوںےسقلعتم
ویچیٹنامرےنےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی  :حرضت ابوہزیزہ

حسیث 662

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ِ َ ٧ح َو ُظ َو٥َِ ٟ
َی ِزٓ ٌَِطُ
رضحتاوبرہریہےسوموقافایسومضمؿیکرفاتیذموکرںیہ۔
رافی  :رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
ویچیٹنامرےنےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 663

راوی  :س٠امی ٪ب ٩س ٥٠ب٠خي ،نرض ،اب ٩ط٤ی ،١طٌبہ٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،اب٣ ٩ش ،٥٠سٌیس ب٣ ٩شیب ،ا ٦س٤٠ہ

رض َوص َُو ابِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕٗ ١ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩س ٥ِٕ ٠ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
ُِ ٣شَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢رأَی ص ََٔل َ ٢ذٔی ا ِٔ ٟح َّح ٔة َٓأ َ َرا َز أَ ِ٪
ش َُـه ِّ َي ٓ َََل َیأ ِ ُخ ِذ َٔ ٩ِ ٣ط ٌِزٔظ ٔ َو َ ا ٔ ٩ِ ٣أَهِ َٔارٔظ ٔ َحًَّي ش َُـه ِّ َي

امیلسؿ نب ملس یخلب ،رضن ،انب لیمش ،ہبعش ،امکل نب اسن ،انب  ملس،دیعس نب بیسم ،اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمییلص
ی
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای وصخشدیعاال جیاکہادن(ینعیذیاہجحلےکہنیہماکہادن)دےھکیرھپفہرقابینرکانہاےہوتاےنپابؽ
افراننخہنےل(ینعیہناکےٹ)سجفتقکتہکرقابینرکے۔
رافی  :امیلسؿنبملسیخلب،رضن،انبلیمش،ہبعش،امکلنباسن،انب ملس،دیعسنببیسم،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
ویچیٹنامرےنےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 664

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل بً ٩بساٟح ،٥ٜطٌیبٟ ،یث ،خاٟس ب ٩یزیس ،اب ٩ابي ہَل٤ً ،٢زو ب٣ ٩ش ،٥٠اب٣ ٩شیب ،ا٦
س٤٠ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟح َُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜط ٌَ ِیبٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َّ
یس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي ص ََٔل ٕ٢
اِ ٠ٟی ُث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ َُ ٩یز ٔ َ
ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َّ ٪أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ
رش اْلِ ُ َو ٔ ٩ِ ٣ٔ ٢ذٔی
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َرا َز أَ ِ ٪ش َُـه ِّ َي ٓ َََل َش ِ٘ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٔ ٠أَهِ َٔارٔظ ٔ َو َ ا َی ِحَ ِٙ ٔ ٠ط ِیئّا َٔ ٩ِ ٣ط ٌِزٔظ ٔفٔي ًَ ِ ٔ

ا ِٔ ٟح َّحةٔ

دمحمنبدبعاہللنبدبعامکحل،بیعش،ثیل،اخدلنبزیدی،انبایب الہؽ،رمعفنب ملس،انببیسم،اؾہملسےسرفاتیےہہکروسؽ
رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامای  وصخش رقابین رکان ہاےہفہ اےنپ اننخ ہن رتکاےئ افر ابؽ ہن ڈنماےئ امہ ذی اہجحل یک 78
ف ں ارخیکت(ینعیدوس ںذیاہجحلوکرقابینےکدعباجحتمونباےئ)۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدبعامکحل،بیعش،ثیل،اخدلنبزیدی،انبایبالہؽ،رمعفنب ملس،انببیسم،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
ویچیٹنامرےنےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 665

راوی ً :لي ب ٩ححزَ ،شیکً ،ث٤ا ٪ا احَلفي ،سٌیس ب٣ ٩شیب

ا ٪اْلِ َ ِح ََلف ٔ ِّي ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َرا َز أَ ِ ٪ش َُـه ِّ َي ٓ ََس َخ َِ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َ ٔ
یک ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
َش ْ
أَیَّا ٦ا ِِ ٔ ِ ٌٟ
یب
َکتُطُ ٔ ِ ٌٟٔ
َٔک ََ ٣ة َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ ا َش ٌِ َتز ٔ ُ ٢اَ ٨ِّ ٟشا َئ َواِّ ٟل َ
ُ َ
رش ٓ َََل یَأ ُخ ِذ َٔ ٩ِ ٣ط ٌِزٔظ ٔ َو َ ا أَهِ َٔارٔظ ٔٓ ََذ َ ِ
یلعنبرجح،رشکی،امثعؿاالالحیف،دیعسنببیسمےسرفاتیےہہک  وصخشرقابین رکانہاےہ رھپذیاہجحلےکرفزآاجںیئ وتابؽ
افراننخہنےلرضحتامثعؿےناہکہکںیمےنرضحترکعہمےسایبؿایوتاوہنںےناہکہکافروخانیتےساگلرےہافروخوبش

ہناگلےئ۔
رافی  :یلعنبرجح،رشکی،امثعؿاالالحیف،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک

ویچیٹنامرےنےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 666

راوی ً :بساهَّلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟزح ،٩٤سٔیاً ،٪بساٟزح ٩٤ب ٩ح٤یس بً ٩بساٟزح ٩٤بً ٩وٖ ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ا٦
س٤٠ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩حُ َِ ٤یسٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
رش َٓأ َ َرا َز
ٖ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َز َخ َ ِ ٠ا ُِ ِ ٌَ ٟ
رشظ ٔ َط ِیئّا
أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ ِ ٪ش َُـه ِّ َي ٓ َََل َی ََّ ٤ص َٔ ٩ِ ٣ط ٌِزٔظ ٔ َو َ ا َٔ ٩ِ ٣ب َ ٔ

دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح ،ایفسؿ ،دبعارلنمح نب دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ ،دیعس نب بیسم ،اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجفتقذیاہجحلاکالہپرشعہرشفعوہاجےئ(ینعیبجامہذفاہجحلیکیلہپ ارخی
وہاجےئ)وترھپاہمترےںیمےسیسکاکارادہرقابینرکےناکوہاجےئوتاےنپابگوںافرانونخںوکہنوھچےئ(ینعیہنرتکفاےئ)۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمح،ایفسؿ،دبعارلنمحنبدیمحنبدبعارلنمحنبوعػ،دیعسنببیسم،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجصخشںیمرقابینرکےنیکساتقہنوہ؟
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
سجصخشںیمرقابینرکےنیکساتقہنوہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 667

ًیسي ب ٩ہَل ٢ػسفيً ،بساهَّلل ب٩
راوی  :یو٧ص بً ٩بسا اًلي ،اب ٩وہب ،سٌیس ب ٩ابي ایوبً ،یاغ بً ٩باض ٗتبانيٰ ،
ً٤زو بً ٩اؾ

غ بِ ٔ٩
آخ َ
یًَ ٩ِ ًَ ٩یَّا ٔ
ََک َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔي أَ ُّی َ
وب َوذ َ َ
اؾ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ض ا ِٟٔ٘ت ِ َبان ٔ ِّي ًَ َِٔ ً ٩یسي بِ ٔ ٩ص ََٔل ٕ ٢اٟؼَّ َسف ٔ ِّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ًَبَّا ٕ

 ١أَ َرأَیِ َ إ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪أَ ٔج ِس إ ٔ َّ ا َٔ٨٣ی َح ّة أُِ٧ثَي
َ ٔ ٟز ُج ٕ ١أ ُ ِٔ ٣ز ُت ب ٔ َی ِو ٔ ٦اْلِ َ ِؿ َهي ً ّ
ٔیسا َج ٌَ َ٠طُ اهَّللُ ًَزَّ َو َج ََّ ٔ ٟ ١ض ٔذظ ٔ اْلِ ُ َّ٣ةٔ َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
ک َت َُ ٤ا ٦أ ُ ِؿ ٔح َّیت َٔک
ک ٓ ََذَ ٔ ٟ
ک َو َت ِحًَ ُٙ ٔ ٠اَ َ ٧ت َ
َار َ َو َت ُ٘ ُّؽ َطارٔبَ َ
أََٓأ ُ َؿهِّي ب ٔ َضا َٗا َ َ ٢ا َو َلَ ٩ِٔ ٜتأ ِ ُخ ُذ َٔ ٩ِ ٣ط ٌِز ٔ َ َو ُت َ٘ ِّ ٥ُ ٠أَهِ ٔ َ

ً ٔ َِ ٨س اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ ،دیعس نب ایب اویب ،ایعش نب ابعس ابتقینٰ ،یسیع نب الہؽ دصیف ،دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس
رفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیصخشےساراشدرفامایھجموکامہذیاہجحلدس ارخیںیمرقبدیعرکےناکمکح
وہا ےہ دخافدن دقفس ےن اس رفز وک اس اتم ےک فاےطس دیع انبای۔ اس ےن رعض ای ارگ ریمے اپس ھچک یھب وم ود ہن وہ (ینعی
رقابینےکاطمقباصنبوم ودہنوہ)نکیلاکییہرکبیایافینٹنایںیماسوکرقابینرکفں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ںیہن (اس ےیل ہک اکی یہ اجونر وم ود ےہ ہک سج یک رقابین رک ےن ےس دوشاری وہیگ) نکیل مت اےنپ ابؽ افر اننخ رتکفا گو افر
ومھچنےکابؽومڈنگوسبیہیاہمتریرقابینےہدخافدندقفسےکزندکی۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،دیعسنبایباویب،ایعشنبابعسابتقینٰ،یسیعنبالہؽدصیف،دبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾاکدیعاگہںیمرقابینرکےناکایبؿ
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
اامؾاکدیعاگہںیمرقابینرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 668

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل بً ٩بساٟح ،٥ٜطٌیبٟ ،یثٛ ،ثیر بَ ٩فٗس٧ ،آًٍ ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟح َُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜط ٌَ ِیبٕ ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ ًَ َِٛ ٩ثٔیر ٔبِ َِٔ َ ٩ف َٗ ٕس ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ٪

َح بٔا َِ ٤ُ ٟؼلَّي
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
اَ ٪ی ِذبَ ُح أَ ِو یَ ُِ َ ٨

دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل ،بیعش ،ثیل ،ریثک نب رفدق ،انعف ،دبعاہلل نب رمع ایبؿ رکےت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
دیعاگہںیمرقابینذحبایرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدبعامکحل،بیعش،ثیل،ریثکنبرفدق،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
اامؾاکدیعاگہںیمرقابینرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 669

راوی ً :لي بً ٩ث٤ا ٪نٔلي ،سٌیس بً ٩یسئ٣ ،ـ ١بٓ ٩ـاٟةً ،بساهَّلل ب ٩س٠امی٧ ،٪آًٍ ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

 ١بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ٩
ا ٪اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُٔ ً ٩یسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َح یَ ِو َ ٦اْلِ َ ِؿ َهي بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٗا َ٢
ُسََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ َ ٧ ٥َ ٠

َح َی ِذبَحُ بٔا َِ ٤ُ ٟؼلَّي
َو َٗ ِس ل َ َ
ا ٪إٔذَا  ٥َِ ٟیَ ِِ َ ٨

یلعنبامثعؿیلفن،دیعسنبیسیع،لضفمنباضفَة،دبعاہللنبامیلسؿ،انعف،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن دمہنی ونمرہ ںیم رحن ای افر سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رحن ںیہن رکےت ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسدیعاگہںیمذحبرفامےتےھت۔
رافی  :یلعنبامثعؿیلفن،دیعسنبیسیع،لضفمنباضفَة،دبعاہللنبامیلسؿ،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گووگںاکدیعاگہںیمرقابینرکان
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
گووگںاکدیعاگہںیمرقابینرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 670

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابوا احوؾ ،اسوز بٗ ٩یص ،ج٨سب ب ٩سٔیا٪

اَٗ ٪ا ََ ٢طض ٔ ِس ُت أَ ِؿ ّهي ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا صَ َّ٨ا ُز بِ ُٔ َّ ٩
اُٟس ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ُِ ٩ج ُِ ٨س ٔب بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ
ض َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضي اٟؼَّ ََل َة َرأَی َُ َ٤ّ ٨ا َٗ ِس ذُب ٔ َح ِ َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ذبَحَ َٗ ِب َ ١اٟؼَّ ََلة ٔ ََِٓ ٠ی ِذبَحِ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼلَّي بٔا٨َّ ٟا ٔ

اس ٔ ٥اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
َطا ّة َ٣کَاَ َ ٧ضا َو َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یََ ٩ِ ُٜذبَحَ ََِٓ ٠ی ِذبَحِ ًَل َي ِ

انہد نب رسی ،اوباالوحص ،اوسد نب سیق ،دنجب نب ایفسؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رقب
دیعںیماھتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنگووگںوکامنزدیعڑپاھیئسجفتقآپ یلصاہللہیلع فآہلفملس امنزےسافرغوہےئگوت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرکبویںوکداھکیفہرکبایںذحبوہیکچںیھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجیسکےنامنز
ےسلبقذحبایفہدفرسیرکبیذحبرکےافرسجصخشےنذحبںیہنایوتفہاہللاکانؾےلرکذحب(رقابین)رکےل۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباالوحص،اوسدنبسیق،دنجبنبایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نجاجونرفںیکرقابینونممعےہےسیجہکاکےناجونریکرقابین
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
نجاجونرفںیکرقابینونممعےہےسیجہکاکےناجونریکرقابین

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 671

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبہ ،س٠امی ٪بً ٩بساٟزح ،٩٤بىي اسس ،ابوؿحا

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َِ ٣َ ٩ٔ ٤ول َي بَىٔي أَ َس ٕس ًَ ِ ٩أَبٔي َّ
اٟـحَّا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

ئ َح ِّسثِىٔي ًَ َّ٤ا َ َ ٧هي ًَ ِ٨طُ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠
اَٗ ٪ا َ٠ِ ٔ ٟ ُ ٠ِ ُٗ ٢ب َ َرا ٔ
ًُب َ ِی ٔس بِ َٔٓ ٩یِرُ َوز َِ ٣ول َي بَىٔي َط ِی َب َ
َّ
َّ
ِص ٔ ٩ِ ٣یَ ٔسظ ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِربَ ٍْ َ ا یَ ُحزِ َ ٪ا ِِ ٌَ ٟو َرا ُئ ا َِ ٟبی ِّ ُن ًَ َو ُرصَا
اْلِ َ َؿاؤ ِّي َٗا ََ َٗ ٢اَ ٦ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ویَسٔی أَٗ َ ُ
َّ
رق َٔ ٪ن ِ٘ ْؽ َوأَ ِ٪
َوا ِ٤َ ٟز ٔ َ
َک ُظ أَ ِ ٪یََ ُٜ
شـ ُة ا َِ ٟبی ِّ ُن ََ ٣ز ُؿ َضا َوا ِِ ٌَ ٟز َجا ُئ ا َِ ٟبی ِّ ُن هَ َِ ٌُ ٠ضا َوا ِل َٔ ٜشی َرةُ أًٟي َ ا تُ ِ٨قٔي ُٗ ِ ُ ٠إنِّٔي أَ ِ َ
و ٪فٔي ا ِِ َ ٟ
َکصِ َتطُ ٓ ََس ًِ ُط َو َ ا تُ َ ِّ
و ٪فٔي ِّ
َح ِ٣طُ ًَل َي أَ َح ٕس
اٟش َِّ ٩ن ِ٘ ْؽ َٗا َ٣َ ٢ا َ ٔ
َیَ ُٜ
اامسلیعنبدوعسد،اخدل ،ہبعش،امیلسؿ نبدبعارلنمح ،ینبادس،اوباحضکےسرفاتی ےہہک سجاکانؾدیبعنب ریففز اھتافرفہ ینب
ابیشؿاکومیل(الغؾ)اھتہک ںیمےنرضحترباء نباعزبےساہکہک متھجم ےساؿ رقابوینںےک احؽایبؿرکف ہکنج ےس عنم ای
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنوتاوہنںےنرفامایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئ (افراسرطح ےسااشرہرفامای
رضحت رباء ےن ااشرہ رک ےک التبای افر اہک ہک ریما اہھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت ےس وھچاٹ ےہ) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہارمسقےکاجونررقابینےکےیلدرتسںیہنںیہاکیوتاکاناجونرہکسجاکاکاننپاصػولعمؾوہافردفرسا امیبرہک
سجیکامیبریاصػافروخبرفنشوہ۔رسیتاڑگنلاہکسجاکڑگنلانپامنایںوہاکچوہوچےھتدالبافرزمکفرہکسجیکڈہویںںیموگدا
ہنراہوہںیمےناہکہکھجموکوتفہاجونریھبرباولعمؾوہ اےہ(رقابینےکفاےطس)ہکسجےکگنیسوٹٹےکچوہںایسجرقابینےک
اجونرےکداتنوٹٹےکچوہںآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای واجونرمتوکرباولعمؾوہمتاسوکوھچڑدفافر ودنسپوہمتاس
یکرقابینرکفنکیلدفرسےوکعنمہنرکف۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،امیلسؿنبدبعارلنمح،ینبادس،اوباحضک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑگنلےاجونرےسقلعتم
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
ڑگنلےاجونرےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 672

راوی  :بزاء بً ٩ازب

رف َوأَبُو َزا ُو َز َو َی ِحٌَي َو ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤وابِ ُ ٩أَبٔي ًَس ٓ ٕ
ٔی َوأَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َٗاُٟوا
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َح ِّسثِىٔي َ٣ا
أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ُ ٌِ ٔ٤سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢سًُ ُ ٌِ ٔ٤ب َ ِی َس بِ ََٓ ٩یِرُ َوز َٗا َ٠ِ ٔ ٟ ُ ٠ِ ُٗ ٢ب َ َرا ٔ
َک َظ أَ ِو َ َ ٧هي ًَ ُِ ٨ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠اْلِ َ َؿاؤ ِّي َٗا ََٓ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢صَ ََ ٜذا
َٔ

ی ٩فٔي اْلِ َ َؿاؤ ِّي ا ِِ ٌَ ٟو َرا ُئ ا َِ ٟبی ِّ ُن ًَ َو ُر َصا
ِص َٔ ٩ِ ٣ی ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر َب ٌَ ْة  اَ َی ِحز ٔ َ
ب ٔ َی ٔسظ ٔ َو َیسٔی أَٗ َ ُ
َّ
رق ٔ٪
َوا ِ٤َ ٟز ٔ َ
َک ُظ أَ َِ ٪یَ ُٜ
شـ ُة ا َِ ٟبی ِّ ُن ََ ٣ز ُؿ َضا َوا ِِ ٌَ ٟز َجا ُئ ا َِ ٟبی ِّ ُن هَ َِ ٌُ ٠ضا َوا ِل َٔ ٜشی َرةُ أًٟي َ ا تُ ِ٨قٔي َٗا ََٓ ٢إٔنِّي أَ ِ َ
وَ ٪ن ِ٘ ْؽ فٔي ا ِِ َ ٟ

َک ِص َ ُٔ ٨ِ ٣ط ٓ ََس ًِ ُط َو َ ا تُ َ ِّ
َح ُِ ٣ط ًَل َي أَ َح ٕس
َواْلِ ُذُ َٔٗ ٪ا َ٤ََ ٓ ٢ا َ ٔ

اسدحثیاکرتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہافراسدحثیںیمہیےہہکرضحترباءےنرفامایھجموکفہاجونریھبربااتگلےہہک
سجےکگنیسایاکؿںیموکیئیمکوہ۔
رافی  :رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابینےکےیلدیلباگےئفریغہ
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
رقابینےکےیلدیلباگےئفریغہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 673

راوی  :س٠امی ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث وٟیث ب ٩سٌس ،س٠امی ٪بً ٩بساٟزحً ،٩٤بیس بٓ ٩یروز ،بزاء بً ٩ازب

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ َّ
آخ َو َٗ َّس َُ ٣ط أَ َُّ ٪سََ ِ ٠امی َ٪
ََک َ َ
ث َواِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َوذ َ َ

ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ ُض ًُِ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِی ٔس بِ َٔٓ ٩یِرُ َوز ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
َ
ِص ٔ ٩ِ ٣أَ َػاب ٔ ٍٔ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ش ٔظیرُ بٔأ ُ ِػبُ ٌٔطٔ َش ُ٘و ُ َ ٢ا َی ُحو ُز ٔ٩ِ ٣
َوأَ َط َار بٔأ َػابٔ ٌٔطٔ َوأَ َػابٔعٔي أَٗ َ ُ
َّ
شـ ُة ا َِ ٟبی ِّ ُن ََ ٣ز ُؿ َضا َوا ِِ ٌَ ٟحَٔا ُئ َّأًٟي َ ا تُ ِ٨قٔي
رع ُج َضا َوا ِ٤َ ٟز ٔ َ
اٟـ َحایَا ا ِِ ٌَ ٟو َرا ُئ ا َِ ٟبی ِّ ُن ًَ َو ُر َصا َوا ِِ ٌَ ٟز َجا ُئ ا َِ ٟبی ِّ ُن َ َ

امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،رمعفنباحرثفثیلنبدعس،امیلسؿنبدبعارلنمح،دیبعنبریففز،رباءنباعزبےسرفاتیےہہک
ںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپاویلگنںےسالتبای افرریمیاایلگنںآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسیک اویلگنں ےسوھچیٹںیہ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایرقابین ےکاجونرںیمہار بیعدرتسںیہن ںیہ
اسےکدعبفہیہہاربیعایبؿرفامےئ وہکافرپذموکرںیہ۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،رمعفنباحرثفثیلنبدعس،امیلسؿنبدبعارلنمح،دیبعنبریففز،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فہاجونرسجےکاسےنمےساکؿاٹکوہاوہاساکمکح
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
فہاجونرسجےکاسےنمےساکؿاٹکوہاوہاساکمکح

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 674

راوی ٣ :ح٤س ب ٩آزً ،٦بساٟزحی ،٥اب ٩س٠امی ،٪زَکیا ب ٩ابي زائسة ،ابواسحَ ،ٙشیح ب ٩نٌ٤اً ،٪لي

َشیِحٔ بِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ٪
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز َِ ًَ ٩ِ ًَ ٦ب ٔس اَّ ٟزح ٔٔیَ ٥وص َُو ابِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪ز َ ٔ
َکیَّا بِ ٔ ٩أَبٔي َزائ َٔس َة ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح ََ ُ ٩ِ ًَ ٙ
رش َٖ ا ٌَِ ٟی ِ َن َواْلِ ُذُ ََ ٪وأَ ِ  ٪اَ نُ َـه ِّ َي ب ٔ َُ٘ ٤ابَ َٕ ٠ة
ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓي َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ن ِش َت ِ ٔ
خ َٗا َئ
َو َ ا َُ ٣سابَ َزة ٕ َو َ ا بَت ِ َرا َئ َو َ ا َ ِ
دمحمنبآدؾ،دبعارلمیح،انبامیلسؿ،زرکاینبایبزادئة،اوبااحسؼ،رشحینبامعنؿ،یلعےسرفاتیےہہکمہوکروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےنآھکنافراکؿدےنھکیاکمکحرفامای(ینعیرقابینےکاجونرںیمذموکراایشءدےنھکیاکمکحرفامایہکہیدفونںاعصااءابلکل
درتسںیہایںیہن؟افرمہوکاقمہلبےسعنمرفامایہک(سجاکاکؿاسےنمےساٹکوہاوہ)افردماربہےسعنمایافررتباءےسعنمرفامای
افررخاقءےسعنمرفامای۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،دبعارلمیح،انبامیلسؿ،زرکاینبایبزادئة،اوباقحس،رشحینبامعنؿ،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دماربہ(ےھچیپےساکؿاٹکاجونر)ےسقلعتم
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
دماربہ(ےھچیپےساکؿاٹکاجونر)ےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 675

راوی ٣ :ح٤س ب ٩آزً ،٦بساٟزحی ،٥اب ٩س٠امی ،٪زَکیا ب ٩ابي زائسة ،ابواسحَ ،ٙشیح ب ٩نٌ٤اً ،٪لي

َشیِحٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَ ًِی َ َن َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُز َصی ِ ْر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ُ ٩ِ ًَ ٙ
اَ ٪ر ُج َٔ ١ػ ِس ًَٕ ٩ِ ًَ ٚل ٔ ٕٓي َرض َٔي اهَّللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ٪
ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔٗ ٪ا َ ٢أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ٙول َ َ
خ َٗا َئ
َن ِش َت ِ ٔ
رش َٖ ا ٌَِ ٟی ِ َن َواْلِ ُذُ ََ ٪وأَ ِ َ ٪ا نُ َـه ِّ َي بٔ ٌَ ِو َرا َئ َو َ ا َُ٘ ٣ابَ َٕ ٠ة َو َ ا َُ ٣سابَ َزة ٕ َو اَ َ ِ
َش َٗا َئ َو َ ا َ ِ

دمحمنبآدؾ،دبعارلمیح،انبامیلسؿ،زرکاینبایبزادئة،اوبااحسؼ،رشحینبامعنؿ،یلعےسرفاتیےہہکمہوکروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےنآھکنافراکؿدےنھکیاکمکحرفامای(ینعیرقابینےکاجونرںیمذموکراایشءدےنھکیاکمکحرفامایہکہیدفونںاعصااءابلکل
درتسںیہایںیہن؟افرمہوکاقمہلبےسعنمرفامایہک(سجاکاکؿاسےنمےساٹکوہاوہ)افردماربہےسعنمایافررتباءےسعنمرفامای
افررخاقءےسعنمرفامای۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،دبعارلمیح،انبامیلسؿ،زرکاینبایبزادئة،اوباقحس،رشحینبامعنؿ،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رخاقئ(سجےکاکؿںیموسراخوہ)ےسقلعتم
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
رخاقئ(سجےکاکؿںیموسراخوہ)ےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 676

راوی  :اح٤س ب٧ ٩اػح ،ابوبَک بً ٩یاغ ،ابواسحَ ،ٙشیح ب ٩نٌ٤اً ،٪لي ب ٩ابي كاٟب

َشیِحٔ بِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ًَٔ ٩ِ ًَ ٪ل ٔ ِّي بِ ٔ ٩أَبٔي كَأٟبٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُٔ َ ٧ ٩
َک بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
اػ ٕح َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَب ُو بَ ِ ٔ
غ ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح ََ ُ ٩ِ ًَ ٙ
خ َٗا َئ أَ ِو
َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪نُ َـه ِّ َي ب ٔ َُ٘ ٤ابَ َٕ ٠ة أَ ِو َُ ٣سابَ َزة ٕ أَ ِو َ ِ
َش َٗا َئ أَ ِو َ ِ

َج ِس ًَا َئ
ادمحنبانحص،اوبرکبنبایعش،اوبااحسؼ،رشحینبامعنؿ،یلعنبایبسابلےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنمہوکعنمرفامایاقمہلبدماربہرشاقءافردجاع(ہکسجاجونرےکاکؿےٹکوہں)اسیکرقابینرکےنےسعنمرفامای۔
رافی  :ادمحنبانحص،اوبرکبنبایعش،اوباقحس،رشحینبامعنؿ،یلعنبایبسابل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجاجونرےکاکؿرچےوہےئوہںاساکمکح
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
سجاجونرےکاکؿرچےوہےئوہںاساکمکح

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 677

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساهَّلل ،طحاَ ب ٩وٟیس ،زیاز ب ٩خیث٤ة ،ابواسحَ ،ٙشیح ب ٩نٌ٤اً ،٪لي ب ٩ابوكاٟب

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط َحا َُ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي زٔ َیازُ بِ َُ ٩خ ِی َث ََ ٤ة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ٩ِ ًَ ٙ
أَ ِخب َ َرنٔي صَ ُ
َشیِحٔ بِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ًَٔ ٩ِ ًَ ٪ل ٔ ِّي بِ ٔ ٩أَبٔي كَأٟبٕ َرض َٔي اهَّللُ ًَ ِ٨طُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ  ٢اَ ش َُـ َّهي ب ٔ َُ٘ ٤ابَ َٕ ٠ة َو اَ
َُ

خ َٗا َئ َو َ ا ًَ ِو َرا َئ
َُ ٣سابَ َزة ٕ َو َ ا َ ِ
َش َٗا َئ َو َ ا َ ِ

اہرفؿنبدبعاہلل،اجشعنب ف دی،زایدنبختئبمة،اوبااحسؼ ،رشحینبامعنؿ،یلعنباوبسابلےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہنرقابینیکاجےئاقمہلبافردماربہافررشاقءافررخاقءافروعراءیک۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اجشعنبف دی،زایدنبختئبمة،اوباقحس،رشحینبامعنؿ،یلعنباوبسابل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
سجاجونرےکاکؿرچےوہےئوہںاساکمکح

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 678

راوی :

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة أَ ََّ ٪سَ ٤ََ ٠ة َوص َُو ابِ َُ ُٛ ٩ض ِی ٕ ١أَ ِخب َ َر ُظ َٗا ََ ٢سُ ُ ٌِ ٔ٤ح َح َّی َة

بِ ًََ ٩س ٓ ٕ
رش َٖ ا ٌَِ ٟی ِ َن َواْلِ ُذُ َ٪
ٔی َش ُ٘و َُ ٢سًّ ٔ ٠ًَ ُ ٌِ ٔ٤یا َش ُ٘و ُ ٢أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ن ِش َت ِ ٔ
رتہمجدحثیاسقباسیجےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابینںیمابضعء(ینعیگنیسوٹیٹوہیئ)ےسقلعتم
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
رقابینںیمابضعء(ینعیگنیسوٹیٹوہیئ)ےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 679

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسة ،سٔیا ،٪اب ٩حبیب ،طٌبہٗ ،تازة ،جزی ب ٩ل٠یب

اَ ٪وص َُو ابِ َُ ٩حبٔیبٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ُِ ٩ج َز ِّی بِ ٔ ٩لَُِ ٠یبٕ َٗا ََ ٢سًّ ٔ ٠ًَ ُ ٌِ ٔ٤یا َش ُ٘و ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ُِ ٩سٔ ََی َ
َ
َّ
َّ
ک َ ٔ ٟشٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥إ ٔ َّ ا ًَ َـ َب
َک ُت ذََ ٔ ٟ
رق ََٔ ٓ ٪ذ َ ِ
َ َ ٧هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِ ٪ش َُـ َّهي بٔأ ًِ َـ ٔب ا ِِ َ ٟ
ک
اِ ٨ِّ ٟؼ ٕٔ َوأَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
دیمح نب دعسمة ،ایفسؿ ،انب بیبح ،ہبعش ،اتقدة ،رجی نب بیلک ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت یلع ےس ہک  رفامےت ےھت ہک
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اجونر یک رقابین ےس عنم رفامای ہک سج اک گنیس وٹاٹ وہا وہ رھپ ںیم ےن رضحت دیعس نب
بیسمےسایبؿایوتاوہنںےناہک اہں۔سجفتقآداھایآدےھےسزایدہگنیسوٹٹایگوہوتدرتسںیہنےہ(نکیلارگآداھ
ایآدےھےسمکگنیسوٹاٹوہاوہوترقابیندرتسےہ)۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،ایفسؿ،انببیبح،ہبعش،اتقدة،رجینببیلک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابینںیمہنسمافرذجہعےسقلعتم
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
رقابینںیمہنسمافرذجہعےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 680

راوی  :ابو زاؤز س٠امی ٪ب ٩سیٕ ،حش ،٩اب ٩اًین و ابوجٌرف ،زہیر ،ابوزبیر ،جابز

رف َش ٌِىٔي اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ َّي َٗ َا ا َح َّسث َ َ٨ا ُز َصی ِ ْر َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩س ِی ٕٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش َُ ٩وصُ َو ابِ ُ ٩أَ ًِی َ َن َوأَبُو َج ٌِ َ ٕ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُس ًََِ ٠یَ َٓ ٥ِ ُٜت ِذبَ ُحوا
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َ ٥َ ٠ا َت ِذبَ ُحوا إٔ ا ُٔ ٣ش َّّ ٨ة إٔ ا أَ َِ ٪ش ٌِ ُ َ
َج َذ ًَ ّة َّٔ ٩ِ ٣
اٟـأ ِ ٔ٪
اوبداؤدامیلسؿنبفیس،نسح،انبانیعفاوبرفعج،زریہ،اوبزریب،اجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامایمتگوگرقابینہنرکفہنسمیکنکیلسجفتقمترپہنسمیکرقابینرکانلکشموہاجےئوتمتیڑیھںیمےسذجہعرکگو۔
رافی  :اوبداؤدامیلسؿنبفیس،نسح،انبانیعفاوبرفعج،زریہ،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
رقابینںیمہنسمافرذجہعےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 681

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابوحبیب ،ابوخیرً٘ ،بہ بً ٩ا٣ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٟدی ِر ٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ

َّ
َک ُظ َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ؿ ِّح بٔطٔ أََ ِ ٧
َو َس ٥َ ٠أَ ًِ َلا ُظ َُ َ٤ّ ٨ا ُش َ٘ ِّش َُ ٤ضا ًَل َي َػ َحابَتٔطٔ ٓ ََبق ٔ َي ًَتُو ْز ٓ ََذ َ َ

ہبیتق ،ثیل ،زیدی نب اوببیبح ،اوبریخ ،ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک رکبایں
رضحات احصہب رکاؾ وک میسقت رکےن ےک فاےطس د ں رھپ اکی رکبی  چ یئگ اکی اسؽ یک وت اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےسرعضایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاسیکرقابینرکگو۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،زیدینباوببیبح،اوبریخ،ہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
رقابینںیمہنسمافرذجہعےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 682

راوی  :یحٌي ب ٩زرس  ،ابواس٤اًی٨ٗ ،١از ،یحٌي ،بٌحة بً ٩بساهَّللً٘ ،بہ بً ٩ا٣ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَي بِ ُُ ٩ز ُر ِس َ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١وص َُو ا ِ٨َّ َ٘ ٟا ُز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َب ٌِ َح ُة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ ًَ ِ٩
ًُ ِ٘ َب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ َٗ ٥َ ٠ش َ ٥بَی ِ َن أَ ِػ َحابٔطٔ َؿ َحا َیا ٓ ََؼ َار ِت ل ٔي َج َذ ًَ ْة َٓ ُ٘ َِ ُ ٠یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ
َػ َار ِت لٔي َج َذ ًَ ْة َٓ َ٘ا ََ ٢ؿ ِّح ب ٔ َضا
ییحینبدرتس،اوباامسلیع،انقد،ییحی،یّجةنبدبعاہلل،ہبقعنباعرمےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناحصہب
رکاؾوکرقاباینںمیسقترفامںیئریمےہصحںیماکیذجہعآای۔ںیمےناہکایروسؽاہلل!ریمےہصحںیموتاکیذجہعآایےہ۔آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاسیکرقابینرکف۔
رافی  :ییحینبدرتس،اوباامسلیع،انقد،ییحی،یّجةنبدبعاہلل،ہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
رقابینںیمہنسمافرذجہعےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 683

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،ہظا ،٦یحٌي ب ٩ابي ٛثیر ،بٌحة بً ٩بساهَّلل جہىيً٘ ،بہ بً ٩ا٣ز

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٩ِ ًَ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ ًَ َِ ٩ب ٌِ َح َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ا ُِ ٟح َضىٔ ِّي ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََّ َٗ ٢ش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَی ِ َن أَ ِػ َحابٔطٔ أَ َؿاؤ َّي َٓأ َ َػابَىٔي َج َذ ًَ ْة َٓ ُ٘ َِ ُ ٠یا
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَ َػابَ ِتىٔي َج َذ ًَ ْة َٓ َ٘ا ََ ٢ؿ ِّح ب ٔ َضا
اامسلیعنبدوعسد،اخدل،اشہؾ،ییحینبایبریثک،یّجةنبدبعاہللینہج،ہبقعنباعرمےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرضحاتاحصہبرکاؾوکرقابینمیسقترفامںیئریمےہصحںیماکیذجہعآایںیمےنرعضایایروسؽاہللریمےہصح ںیم
اکیذجہعآایےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمتایسیکرقابینرکگو۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،اشہؾ،ییحینبایبریثک،یّجةنبدبعاہللینہج،ہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
رقابینںیمہنسمافرذجہعےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 684

راوی  :س٠امی ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب٤ً ،زو ،بٜیر ب ٩ا اطخٌ٣ ،اذ بً ٩بساهَّلل ب ٩خبیبً٘ ،بہ بً ٩ا٣ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس ََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِْ ٤زو ًَ ِ ٩ب ُ َٜی ِر ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٩خب َ ِیبٕ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة
بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢ؿ َّح ِی َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َح َذ َٕ ٔ ٩ِ ٣ا َّٟـأ ِ ٔ٪
امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،رمعف،ریکبنباالجش،اعمذنبدبعاہللنببیبخ،ہبقعنباعرمےسرفاتیےہہکمہےنرقابینیکروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتیڑیھےکاکیذجہعےس(اسیکرشتحیزگریکچےہ)۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،رمعف،ریکبنباالجش،اعمذنبدبعاہللنببیبخ،ہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
رقابینںیمہنسمافرذجہعےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 685

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابوا احوؾً ،اػ ٥ب ٩ل٠یب

رض اْلِ َ ِؿ َهي َٓ َح ٌَ َ١
ؾ ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩لَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا فٔي َس َ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اُٟس ِّی فٔي َحسٔیثٔطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِح َو ٔ
رف َٓ َح َ َ
٨َّ ٣ٔ ١ا َش ِظتَر ٔی ا ِٔ ٤ٟش ََّ ٨ة بٔا َِ ٟح َذ ًَ َتی ِ ٔن َو َّ
اٟث ََلثَ ٔة َٓ َ٘ا َ٨َ َٟ ٢ا َر ُج ْ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ١زَیِ ََ ٨ة ُ٨َّ ٛا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
اَّ ٟز ُج ُ
ُ

 ١یَ ِلُ ُ٠ب ا ِٔ ٤ٟش ََّ ٨ة بٔا َِ ٟح َذ ًَ َتی ِ ٔن َو َّ
َّ
اٟث ََلثَ ٔة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
رض َص َذا ا َِ ٟی ِو َُ َٓ ٦ح ٌَ َ ١اٟزَّ ُج ُ
ُ
َو َس ٥َ ٠فٔي َس َرفٕ َٓ َح َ َ
َو َس َّ ٥٠إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح َذ ََ یُوفٔي ٔ٤َّ ٣ا یُوفٔي ُٔ ٨ِ ٣ط َّ
اٟثىٔ ُّي
َ
انہدنبرسی،اوباالوحص،اعمصنببیلکےنہک اےنپفادلےسہکمہرفسںیمےھتہکرقبدیعےکدؿآےئگوتامہرےںیمےسوکیئ
وتدفاینیتذجہعدےرکاکی ہنسمرخدیےناگلرقابینےکےیلاکیآدیمڑھکاوہا(ہلیبق)زمہنیےساسےنرعضایمہگوگاکی
رمہبت یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رفس ںیم ےھت وت یہی دؿ آایگ رھپ امہرے ںیم ےس وکیئ صخش دف ای نیت ذجہع دے رک ہنسم
ےنیلایگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایذجہعیھبایساکؾںیمآاتکسےہسجاکؾرپینث(ہنسم)آاتکسےہ۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباالوحص،اعمصنببیلک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
رقابینںیمہنسمافرذجہعےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 686

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،طٌبہً ،اػ ٥ب ٩ل٠یب

اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩لَُِ ٠یبٕ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبٔي یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِٔ ًَ ٩
َر ُج َٕٗ ١ا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥٠ب َ ١اْلِ َ ِؿ َهي بٔیو َ٣ی ِ ٔن نُ ٌِ ٔلي ا َِ ٟح َذ ًَ َتی ِ ٔن ب ٔ َّ
اٟثَّ ٔ ٨ی ٔة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
َ
َِ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥٠إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح َذ ًَ َة تُ ِحز ٔ ُئ َ٣ا تُ ِحز ٔ ُئ ُٔ ٨ِ ٣ط َّ
اٟثَّ ٔ ٨ی ُةا ِل َِ ٜب ُع
َ
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل ،ہبعش،اعمص نببیلک اکیآدیم ےسرفاتی ےہہک مہگوگروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکرمہاہ
ےھتوترقبدیعےسدفرفزلبقمہگوگدفذجہعدےرکاکیہنسمےنیلگلےئگ(رقابینرکےنےکفاےطس)اسرپروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاہجںرپینثماکیفےہفاہںرپذجہعیھباکیفےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اعمصنببیلک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڈنیمےھےسقلعتمااحدثی
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
ڈنیمےھےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 687

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥اس٤اًیً ،١بساٌٟزیز ،اب ٩ػہیب ،ا٧ص

ِ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َوص َُو ابِ ُُ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ ٤ی ُ

ا ٪ش َُـهِّي بِٔ َٜبظَ ی ِ ٔن َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص َوأََ٧ا أ ُ َؿهِّي بِٔ َٜبظَ ی ِ ٔن
َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،اامسلیع ،دبعازعلزی ،انب بیہص ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف ڈنیموھں یک
رقابینرفامےتےھت(ینعییڑیھفںےکذمرکیک)افرںیمیھبدفڈنیموھںیکرقابینرک اوہں۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،اامسلیع،دبعازعلزی،انببیہص،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک

ڈنیمےھےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 688

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،خاٟس ،ح٤یس ،ثاب  ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ؿ َّهي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ب ٔ َِ ٜبظَ ی ِ ٔن أَ َِ ٠َ ٣حی ِ ٔن
دمحم نب ینثم ،اخدل ،دیمح ،اثتب ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن دف احلم ڈنیموھں یک رقابین رفامیئ افر
اؿ وکذحبرفامایاےنپاہھتےسافراہللاعتیلاکانؾایلافراہللاربکڑپاھافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپاپؤںابمرکاؿ ےکولہپ
رپراھک۔
رافی  :دمحمنبینثم،اخدل،دیمح،اثتب،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
ڈنیمےھےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 689

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ةٗ ،تازة ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ؿ َّهي أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٜبظَ ی ِ ٔن أَ َِ ٠َ ٣حی ِ ٔن
َ
ِقَ٧ی ِ ٔن َذبَ َح ُض َ٤ا ب ٔ َی ٔسظ ٔ َو َس ََّّم َو َٛب َّ َر َو َو َؿ ٍَ رٔ ِج َُ ٠ط ًَل َي ٔػَٔاح ٔض ٔ َ٤ا
أَِ

ہبیتق،اوبوعابة،اتقدة،اسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرقابینرفامیئدفاحلمڈنیموھںیکافراؿوکذحب
رفامایاےنپاہھتےسافراہللاکانؾایلافرریبکتڑپیھافراانپاپؤںاؿےکولہپرپراھک۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعابة،اتقدة،اسن

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

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
ڈنیمےھےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 690

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،حات ٥ب ٩ورزا ،٪ایوب٣ ،ح٤س ب ٩سیری ،٩ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ی ٩ِ ًَ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٢
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ َُ ٩و ِر َز َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
َ
َّ
َّ
ص
َخ َلب َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ِو َ ٦أَ ِؿ ّهي َوأََِٜ٧أ إلٔ َي َِ ٛبظَ ی ِ ٔن أَ َِ ٠َ ٣حی ِ ٔن ٓ ََذبَ َح ُض َ٤ا ُِ ٣د َت َ ْ
اامسلیعنبدوعسد،احمتنبفرداؿ،اویب،دمحمنبریسنی،اسننبامکلےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رقابین ےک دؿ مہ گووگں وک ہبطخ ہک ای۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف ڈنیموھں یک اجبن کھج ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناؿوکذحبرفامای۔(الخہص)۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،احمتنبفرداؿ،اویب،دمحمنبریسنی،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
ڈنیمےھےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 691

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسة ،یزیس ب ٩زریٍ ،ابً ٩و٣ ،٪ح٤سً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابي بَکة

َ
َک َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة فٔي َحسٔیثٔطٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٕ ٤س ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔي بَ ِ َ
ُ
َح إلٔ َي َِ ٛبظَ ی ِ ٔن أَ َِ ٠َ ٣حی ِ ٔن ٓ ََذبَ َح ُض َ٤ا َوإلٔ َي ُج َذش ٌَِ ٕة ٔ٩ِ ٣
ص َٖ َٛأَُ َّ ٧ط َش ٌِىٔي أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َٗا َ ٢ث َّ ٥ا ِن َ َ
ا َِ َ٘ َٓ ٥ٔ ٨َ َِ ٟش ََ ٤ضا بَ ِی َ٨َ ٨ا
دیمح نب دعسمة ،زیدی نب زرعی ،انب وعؿ ،دمحم ،دبعارلنمح نب ایب رکبة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رقابین ےک دؿ (ینعی ویؾ رحن ںیم) دف ڈنیموھں وک ذحب رفامای۔ رھپ اکی رکبویں ےک ڈنھج یک رطػ رشتفی ےل ےئگ افر اؿ وک مہ
گووگںںیممیسقترفامای۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،زیدینبزرعی،انبوعؿ،دمحم،دبعارلنمحنبایبرکبة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
ڈنیمےھےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 692

راوی ً :بساهَّلل ب ٩سٌیس ابوسٌیس ا اطخ ،حٔؽ بُ ٩یاث ،جٌرف ب٣ ٩ح٤س ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابوسٌیس

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس أَبُو َسٌٔی ٕس اْلِ َ َط ُّخ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
رف بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس
اث ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
َّ
َّ
َ
 ١فٔي َس َواز ٕ َویَ ُِ ٨وزُ فٔي َس َواز ٕ
ِق َٔ َٓ ٪ح ٕ
یَ ١ی ِ٤شٔي فٔي َس َواز ٕ َو َیأِل ُ ُ
َٗا ََ ٢ؿ َّهي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ب ٔ َِ ٜب ٕع أ ِ َ
دبع اہلل نب دیعس اوبدیعس االجش ،صفح نب ایغث ،رفعج نب دمحم ،فہ اےنپ فادل ےس ،اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اکی ڈنیمےھ یک رقابین رفامیئ  و ہک گنیس فاال اھت افر وماٹ  ازہ دمعہ اتلچ اھت افر فہ ایسیہ ںیم اھک ا اھت افر ایسیہ ںیم
داتھکیاھتینعیاسےکہارفںاپؤںافرٹیپافرآوھکنںےکےقلحاکےلرگنےکےھتافرابیقدیفسےھت۔
رافی  :دبعاہللنبدیعساوبدیعساالجش،صفحنبایغث،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افٹنںیمےنتکارفادیکاجبنےسرقابیناکیفےہ؟
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
افٹنںیمےنتکارفادیکاجبنےسرقابیناکیفےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 693

راوی  :اح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩ح٣ ،٥ٜح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،سٔیا ٪ثوری ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،بایة ب ٩رٓاًة ب ٩رآٍ ،رآٍ
ب ٩خسیخ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِحُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسِٔیا َُّ ٪
اٟث ِورٔ ُّی ًَ ِ٩
َ
َ
َ
 ١فٔي َٗ ِش ٔ٥
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِح ٌَ ُ
أَبٔیطٔ ًَ َِ ًَ ٩بایَ َة بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة بِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٕ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َرآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا َ ٢ل َ َ

رشا َّٔ ٩ِ ٣
اٟظا ٔ
ُسو َٕ ٚو َح َّسثَىٔي بٔطٔ ُسٔ َِیا ُ٨ِ ًَ ٪طُ
ا ِ٨َ َِ ٟائ ّٔٔ ِ ًَ ٥
ئ ب ٔ َبٌٔیر ٕ َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َوأَ ِٛبَرُ ًَِّٔٔ ٠م أَنِّي َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ٔ ٣سٌٔی ٔس بِ ُٔ ِ ٣َ ٩
َواهَّللُ َت ٌَال َي أَ ًِ َ٥ُ ٠
ادمحنبدبعاہللنبمکح،دمحمنبرفعج،ہبعش،ایفسؿوثری،فہاےنپفادلےس،ابعبئةنبرافعةنبراعف،راعفنبدخجیےسرفاتیےہ
ہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامؽتمینغمیسقترفامےتفتقاکیافٹنےکرباربدسرکبایںوکرےتھک۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبمکح،دمحمنبرفعج،ہبعش،ایفسؿوثری،فہاےنپفادلےس،ابعبئةنبرافعةنبراعف،راعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک

افٹنںیمےنتکارفادیکاجبنےسرقابیناکیفےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 694

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساٌٟزیز بُ ٩زوآ ،٪ـ ١ب٣ ٩وسي ،حشین شٌىي اب ٩واٗس٠ً ،با ب ٩اح٤زًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض

وسي ًَ ِ ٩حُ َشی ِ ٕن َش ٌِىٔي ابِ ََ ٩واٗ ٔ ٕس ًَ َِِ ٠ًٔ ٩با َء بِ ٔ ٩أَ ِح ََ ٤ز
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُٔ ٩زِ َو َ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َح َٓا ِطت َ َر ِ٨َ ٛا فٔي ا َِ ٟبٌٔیر ٔ ًَ ِ٩
ض َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّى اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َس َ ٕ
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ ِٔ ِ ً ٩
رض اُ ِ ٨َّ ٟ
رف َٓ َح َ َ

رقة ٔ ًَ َِ ٩س ِب ٌَ ٕة
ًَ ِ َ
رشة ٕ َوا َِ ٟب َ َ

دمحمنبدبعازعلزینبزغفاؿ،لضفنبومیس،نیسحینعیانبفادق،علت اانبارمح،رکعمة،انبابعسےنرفامای ہکمہ گوگروسؽرکمی
ی
یلصاہللہیلع فآہلفملسےک اسھترفسںیم ےھتہک اس دفراؿدیع اال جیاکدؿآایگوت افٹنںیم دس آدیمرشکیوہ ےئگافراگےئ
ںیماستآدیم۔
رافی  :دمحمنبدبعازعلزینبزغفاؿ،لضفنبومیس،نیسحینعیانبفادق،علتاانبارمح،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اگےئیکرقابینسکدقرارفادیکاجبنےساکیفےہ؟
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
اگےئیکرقابینسکدقرارفادیکاجبنےساکیفےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 695

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،یحٌيً ،بسا٠٤ٟکً ،لاء ،جابز

ئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ َ ٧ت ََّ ٤ت ٍُ َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي ًَ َِ ٩ی ِحٌَي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ

َّ
رق َة ًَ َِ ٩س ِب ٌَ ٕة َو َن ِظتَر ٔ ُ ٓ َٔیضا
َو َسِ ٨َ َٓ ٥َ ٠ذبَحُ ا َِ ٟب َ َ

دمحمنبینثم،ییحی،دبعاکلمل،اطعء،اجربےسرفاتیےہہکمہگوگروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتجحعتمترکےتےھتوت
مہاگےئںیماستارفادیکاجبنےسذحبرکےتےھتافراسںیمرشتکرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،دبعاکلمل،اطعء،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾےسلبقرقابینرکان
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
اامؾےسلبقرقابینرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 696

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،اب ٩ابوزائسة ،وہ اپ٨ے واٟس سےَ ،فاضً ،ا٣ز ،بزاء بً ٩ازب

اُٟس ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َزائ َٔس َة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبٔي ًَ َِٔ ٩
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا َزا ُوزُ بِ ُ٩
ض ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا صَ َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
َفا ٕ
أَبٔي صٔ ِٕ ٨س ًَ َِّ ٩
خ َٗا ََ َٗ ٢اَ ٦ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ٦
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
َک ِاْل َ ُ
َک أَ َح ُسص َُ٤ا َ٣ا َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ئ ٓ ََذ َ َ

ک نُ ُش َ٨َ ٜا ٓ َََل َی ِذبَحِ َحًَّي ش َُؼل َِّي َٓ َ٘ َاَ ٦خالٔي َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إنِّٔي
اْلِ َ ِؿ َهي َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢و َّج َط ٗ ٔ ِب َ٠ت َ َ٨ا َو َػلَّي َػ ََل َت َ٨ا َو َن َش َ
آخ َٗا َ٢
ًَ َّح ِ ُ ٠نُ ُشکٔي ْٔلُكٌِ َٔ ٥أَصِلٔي َوأَصِ ََ ١زارٔی أَ ِو أَصِلٔي َو ٔجی َرانٔي َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أًَ ٔ ِس ذٔبِ ّحا َ َ

َٓإ ٔ َّ٨ِ ٔ ً ٪سٔی ًَ ََ ٨
ک َو َ ا َت ِ٘ ٔضي َج َذ ًَ ْة ًَ ِ ٩أَ َح ٕس َب ٌِ َس َ
اَٟ ٚب َ ٕن ه ٔ َي أَ َح ُّب إلٔ َ َّي َٔ ٩ِ ٣طات َ ِي َِ ٟح َٕٗ ٥ا َ ٢اذِبَ ِح َضا َٓإَٔ َّ ٧ضا َخیِرُ َن ٔشی َٜت َِی َ

انہد نب رسی ،انب اوبزادئة ،فہ اےنپ فادل ےس ،رفاس ،اعرم ،رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ی
دیعاال جیےکرفزڑھکےوہےئگوترفامایہک وصخشمہگووگںےکہلبقیکاجبنرہچہرک اےہافرمہگووگںیسیجامنزادارک اےہ
افرمہگووگںیسیجرقابینرک اےہوتفہصخشرقابینہنرکےسجفتقکتہکامنزہنڑپھےلہیابتنسرکریمےامومں(رضحت
اوبرباءنبدانیر)ڑھکےوہےئگافررعضایایروسؽاہلل!ںیمےنوتدلجیےسرقابینرکیلےہاےنپرھگےکگووگںافرڑپفویسںوک
الھکےن ےک فاےطس۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت دفرسی رقابین رکف (اس ےیل ہک فہ رقابین درتس ںیہن
وہیئ)رضحتاوبرباءےنرفامایریمےاپساکیرکبیاکہچبےہ( وہکایھبکتاکی اسؽاکںیہنوہاےہافرفہرکبیاکہچبریمے
زندکیرتہبےہرکبویںےکوگتشےس)آپیلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفامایمتایسوکذحبرکدفہیرتہبےہاہمتریدفرقابوینںںیم
افررھپیسکوکاہمترےدعبذجہع(رقابینرکان)درتسںیہنےہ۔
رافی  :انہدنبرسی،انباوبزادئة،فہاےنپفادلےس،رفاس،اعرم،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
اامؾےسلبقرقابینرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 697

راوی ٗ :تیبہ ،ابوا احوؾ٨٣ ،ؼور ،طٌيي ،بزاء بً ٩ازب

ؾ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِّ ٩
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا ََ ٢خ َلب َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ک َٗ ِب َ١
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
ک َو ََ ٩ِ ٣ن َش َ
اب اُ ٨ُّ ٟش َ
َح َب ٌِ َس اٟؼَّ ََلة ٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ػلَّي َػ ََل َت َ٨ا َو َن َش َ
ک نُ ُش٨َ َٜا َٓ َ٘ ِس أَ َػ َ
رع ِٓ ُ أَ َّ ٪ا َِ ٟی ِو َ ٦یَ ِو ُ٦
اٟؼَّ ََلة ٔ َٓتَٔ ٠
ِک َطاةُ َِ ٟح َٕ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَبُو ب ُ ِز َز َة َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َواهَّللٔ َِ َ٘ ٟس َن َشِ َٗ ُ ِٜب َ ١أَ ِ ٪أَ ِ ُ
خ َد إلٔ َي اٟؼَّ ََلة ٔ َو َ َ
ک َطاةُ َِ ٟح َٕٗ ٥ا ََٓ ٢إ ٔ َّ٪
َش ٕب َٓ َت ٌَ َّح َِٓ ُ ٠أَل َ َِ ُ ٠وأَك ِ ٌَ ِ ُ ٤أَصِلٔي َو ٔجی َرانٔي َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ت ٔ َِ ٠
أَل ِ َٕ ١و ُ ِ
ً ٔ ِ٨سٔی ًَ َ٨اّٗا َج َذ ًَ ّة َخی ِ ْر َٔ ٩ِ ٣طات َ ِي َِ ٟح ََٕ ٓ ٥ض ِ ١تُ ِحز ٔ ُئ ًَىِّي َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥وَ ٩َِ ٟت ِحز ٔ َی ًَ ِ ٩أَ َح ٕس َب ٌِ َس َ

ہبیتق،اوباالوحص ،وصنمر،یبعش،رباءنباعزبےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہوکرقبدیعےکدؿامنز
ی
ےک دعب ہبطخ (دیعاال جی) ہک ای وت رفامای سج صخش ےن امہری یسیج امنز ڑپیھ رھپ امہرے یسیج رقابین یک (امنز ےک دعب) وت اس ےن
رقابینیکافرسجیسکےنامنزےسلبق رقابینیک۔وتفہوگتشیکرکبیےہاسرپرضحتاوبرباءےنرفامایایروسؽاہلل!دخایکمسق
ںیمےنوتامنزےسلبقرقابینیک۔ںیماھجمسہکہیدؿاھکےنےنیپاکےہوتںیمےندلجییکںیمےنوخدیھباھکایافراےنپرھگفاگوں
افرڑپفویسںوکالھکای۔روسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنرفامایہیوتوگتشیکرکبیےہ۔رضحتاوبربدہےنرفامایریمےاپس
اکیرکبی اکہچبےہذجہع۔ فہ ریمےزندکیوگتشیکدف رکبویںےکرتہبےہ ایرقابین ںیمفہدرتسوہ اجےئاگ؟آپ یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامای اہں!نکیلاہمترےالعفہدفرسےیسکےکفاےطسدرتسہنوہاگ۔
رافی  :ہبیتق،اوباالوحص،وصنمر،یبعش،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
اامؾےسلبقرقابینرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 698

راوی  :شٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب٠ً ٩یة ،ایوب٣ ،ح٤س ،ا٧ص

وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ

اَ ٪ذبَحَ َٗ ِب َ ١اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ ُِ ٠یٌ ِٔس َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج َْ٘ َٓ ١ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َص َذا یَ ِو ْ ٦ش ُِظ َت َهي ٓ ٔیطٔ َّ
اِ ٠ٟح ُ٥
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َح َ ٩ِ ٣ل َ َ
َک َص َّ ٨ة ٔٔ ٩ِ ٣جی َرأ٧طٔ َٛأ َ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ َّس َٗ ُط َٗا َ٨ِ ٔ ً ٢سٔی َج َذ ًَ ْة ه ٔ َي أَ َح ُّب إلٔ َ َّي َٔ ٩ِ ٣طات َ ِي َِ ٟح ٕ٥
ٓ ََذ َ َ

َف َّخ َؽ َُ ٟط ٓ َََل أَ ِزرٔی أَبَ َُ ِ َِ ٠ر ِخ َؼ ُت ُط َ ٩ِ ٣س َٔوا ُظ أَ ِ َ ٦ا ث ُ َّ ٥أََٜ ِ ٧أ َإلٔ َي َِ ٛبظَ ی ِ ٔن ٓ ََذبَ َح ُض َ٤ا
ََ
وقعیبنباربامیہ،انبعلتئة،اویب،دمحم،اسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرقبدیعےکدؿاراشدرفامای
سجصخش ےنامنزےسلبق ذحبای فہ رھپذحبرکےاکیآدیمڑھکاوہااس ےنرعضای ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہی فہ
دؿ ےہ ہک سج ںیم رہ اکی وک وگتش اھکےن یک وخاشہ افر رتبغ وہیت ےہ افر اےنپ ڑپفویسں یک اتحم یک احتل ایبؿ یک۔ آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک اچس اھجمس رھپ فہ صخش وبال ہک ریمے اپس اکی ذجہع ےہ  و ہک وگتش یک رکبویں ےس ھجم وک زایدہ
دنسپدیہ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااجزت اطعء رفامیئ (ینعی رقابین ےک فاےطس ذحب رکےن یک) ںیم فافق ںیہن ہک ہی
ااجزتدفرسفںےکفاےطسیھبیھتایںیہناسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدفڈنیموھںیکاجبنےئگافراؿوکذحبای۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،انبعلتئة،اویب،دمحم،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
اامؾےسلبقرقابینرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 699

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیس ،یحٌي ،یحٌي و ً٤زو بً ٩لي ،یحٌي ،یحٌي ب ٩سٌیس ،بظیر ب ٩ششار ،ابوبززة ب ٩زی٨ار

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ َِ ٩ی ِحٌَي ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌ َي ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس
ًَ ِ ٩بُظَ ی ِر ٔبِ َٔ ٩ش َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي ب ُ ِز َز َة بِ َٔ ٔ ٧ ٩یا ٕر أَُ َّ ٧ط َذبَحَ َٗ ِب َ ١أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز ُظ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٔیس َٗا َ٨ِ ٔ ً ٢سٔی ًَ َُ ٨
اَ ٚج َذ ًَ ٕة ه ٔ َي أَ َح ُّب إلٔ َ َّي ٔٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش ََّ ٨تی ِ ٔن َٗا َ ٢اذِبَ ِح َضا فٔي َحسٔیثٔ ًُب َ ِیسٔ اهَّللٔ َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔي َ ا أَ ٔج ُس إ ٔ َّ ا
أَ ُِ ٪شٌ َ
َج َذ ًَ ّة َٓأ َ ََ ٣ز ُظ أَ َِ ٪ی ِذبَحَ

دیبعاہللنبدیعس،ییحی،ییحیفرمعفنبیلع،ییحی،ییحینبدیعس،ریشبنبک ار،اوبربدةنبدانیرےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےس
لبقذحبایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکدفابرہذحبرکےناکمکحرفامای۔اوہنںےنرفامایریمےاپساکیرکبیاکذجہعےہ
 وریمےایخؽںیمدفونسمںےسرتہبےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتایسوکذحبرکف۔رضحتدیبعاہللیکرفاتیےہ
ہک رضحت اوبربدہ ےن رفامای ریمے اپس وت اب ھچک ںیہن ےہ العفہ اکی ذجہع ےک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت ایس وک
ذحبرکف۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،ییحیفرمعفنبیلع،ییحی،ییحینبدیعس،ریشبنبک ار،اوبربدةنبدانیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
اامؾےسلبقرقابینرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 700

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ة ،اسوز بٗ ٩یص ،ج٨سب ب ٩سٔیا٪

اَٗ ٪ا ََ ٢ؿ َّح ِی َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ُِ ٩ج ُِ ٨س ٔب بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ

ص َٖ َرآصُ ِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِؿ ّهي ذ َ
َات َی ِوَٓ ٕ ٦إٔذَا اُ ٨َّ ٟ
اض َٗ ِس َذبَ ُحوا َؿ َحا َیاص ُِِ َٗ ٥ب َ ١اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ
اَ ٥َِ ٟ ٪ی ِذبَحِ َحًَّي َػ َِّ ٠ی َ٨ا
خی َو َ ٩ِ ٣ل َ َ
َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ض َِ ٥ذبَ ُحوا َٗ ِب َ ١اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ذبَحَ َٗ ِب َ ١اٟؼَّ ََلة ٔ ََِٓ ٠ی ِذبَحِ َ٣کَاَ َ ٧ضا أ ُ ِ َ
اس ٔ ٥اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
ََِٓ ٠ی ِذبَحِ ًَل َي ِ
ہبیتق ،اوبوعابة ،اوسد نب سیق ،دنجب نب ایفسؿ ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن اکی رمہبت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےک رمہاہ رقب دیع ےس یک۔ گووگں ےن اینپ رقاباینں اکٹ ڈاںیل امنز رقب دیع ےس لبق۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
سجفتق اؿ وک امنز ےس لبق داھکی وت اوہنں ےن رقابوینں وک ذحب رکدایہک سج ےن ہک امنز ےسلبق ذحب ای فہ دفرسی رقابین رکے
افرسجےنذحبںیہنایفہصخشذحبرکےدخافدندقفسےکانؾرپ۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعابة،اوسدنبسیق،دنجبنبایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داھرداررھتپےسذحبرکان
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
داھرداررھتپےسذحبرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 701

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،یزیس ب ٩ہارو ،٪زاؤزً ،ا٣ز

اب
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
وَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ػٔ َِو َ
ار َ
ا ٪أَُ َّ ٧ط أَ َػ َ
ٔیس ّة یَ ِذبَ ُح ُض َ٤ا بٔطٔ ٓ ََذلَّاص َُ٤ا ب ٔ َِ ٤ز َوة َٕٓأتََي أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إنِّٔي ِاػ َل ِس ُت
أَ ِرَ َ ٧بی ِ ٔن َو ٥َِ ٟیَحٔ ِس َحس َ
َٗ ١ا َ ٢ل ُ ِ١
أَ ِرَ َ ٧بی ِ ٔن َٓ ٥َِ ٠أَ ٔج ِس َحس َ
ٔیس ّة أُذَِّٛیض ٔ َ٤ا بٔطٔ ٓ ََذ َِّ ٛی ُت ُض َ٤ا ب ٔ َِ ٤ز َوة ٕأََٓآل ُ ُ

دمحم نب ینثم ،زیدی نب اہرفؿ ،داؤد ،اعرم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دمحم نب وفصاؿ ےن دف رخوگش ڑکپے افر ذحب رکےن ےک فاےطس
اؿوکرھچیںیہنلمیکسوتاوہنںےناکیزیت(ینعیداھردار)رھتپ ےسذحبای۔رھپروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختم
ںیماحرضوہےئافررعضایایروسؽاہلل!ںیمےندفرخوگشڑکپےںیہنکیلبجھجموکرھچیںیہن یلوتںیمےنزیترھتپےسیہ
اکٹایلںیماؿوکاھکؤں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاھکگو۔
رافی  :دمحمنبینثم،زیدینباہرفؿ،داؤد،اعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
داھرداررھتپےسذحبرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 702

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،حاَض ب٣ ٩ہاجز باہلي ،س٠امی ٪ب ٩ششار ،زیس ب ٩ثاب

َّ
اَض بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔا َِ ٟباصٔل ٔ ُّي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩بظا ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ج ٌِ َرفٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح ٔ ُ
َ َ
َف َّخ َؽ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ََ ٩ش َشارٕ یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩ثاب ٔ ٕ أ َّ ٪ذٔئ ِ ّبا َ٧ی ََّب فٔي َطاة ٕٓ ََذبَ ُحو َصا بٔا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َ َ
فٔي أَلَِ ٔ ٠ضا
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،احرضنباہمرجابیلہ،امیلسؿنبک ار،زدینباثتبےسرفاتیےہہکاکییڑیھےیےنرکبیےک
داتنامرا(وتفہرمےنیگل)رھپاسوکزیت(افرداھردار)رھتپےسذحبرکدای۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےکاھکےن
یکااجزتدےدی۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،احرضنباہمرجابیلہ،امیلسؿنبک ار،زدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زیتڑکلیےسذحبرکان
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
زیتڑکلیےسذحبرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 703

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي و اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبہ ،س٤ا ٣ ،زی بٗ ٩رطیً ،سی ب ٩حات٥

رط ٓ ٕ
ی ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕ َٗا ََ ٢س٣ُ ُ ٌِ ٔ٤ز َِّّی بِ َٔ َ َٗ ٩
 ١ل َ ِٔ ٠يي َٓآ ُخ ُذ اٟؼَّ ِی َس ٓ َََل أَ ٔج ُس َ٣ا أُذَِّٛیطٔ بٔطٔ َٓأ َذِبَ ُح ُط بٔا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َوبٔا َِ ٌَ ٟؼا
ًَس ِّٔی بِ َٔ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ ُ ٠ِ ُٗ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إنِّٔي أ ُ ِر ٔس ُ
َٗا َ ٢أَِ٧ض ٔ ِز َّ
اس َ ٥اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
َِک ِ
اٟس َ ٦ب ٔ َ٤ا ٔطئِ َ َواذ ُ ِ

دمحم نب دبعاالیلع ف اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،ہبعش ،امسک ،رمی نب رطقی ،دعی نب احمت ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ای ای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس! ںیم (اکشر یک رطػ) اتک وھچر ا وہں رھپ فہ اکشر ڑکپ ا ےہ افر ھجم وک ذحب رکےن ےک فاےطس (ہاوق
فریغہ) ںیہن اتلم وت ںیم ذحب رک ا وہں زیت رھتپ افر ڑکلی ےس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت وخؿ اہب دف ہک سج ےس دؽ
ہاےہاہللاعتیلاکانؾےلرک۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلعفاامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،امسک،رمینبرطقی،دعینباحمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
زیتڑکلیےسذحبرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 704

راوی ٣ :ح٤س ب٤ٌ٣ ٩ز ،حبا ٪ب ٩ہَل ،٢جزیز ب ٩حاز ،٦ایوب ،زیس ب ٩اس ،٥٠زیس ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩ششار ،ابوسٌیس
خسری

وب ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩أَ ِس٥ََ ٠
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحبَّا ُ ٪بِ ُ ٩ص ََٔل َٕٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ئ بِ َٔ ٩ش َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َ ٢لَاَ ٔ ٟ ِ َ ٧ز ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ َ٧ا َٗ ْة َتزِع َي
َٓ َٔ٘٠ی ُ َزیِ َس بِ َ ٩أَ ِسَ َٓ ٥ََ ٠ح َّسثَىٔي ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َح َصا ب ٔ َو َت ٕس َٓ ُ٘ ِٟٔ ُ ٠زَیِ ٕس َو َت ْس َٔ ٩ِ ٣خظَ بٕ أَ ِو َحسٔی ٕس َٗا َ َ ٢ا بَ َِ ١خظَ ْب َٓأتََي أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
فٔي ٗ ٔ َب ٔ ١أ ُ ُح ٕس َٓ ٌُز ٔ َق ََ ٟضا َٓ ََ َ ٨
َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ َُ ٟط َٓأ َ ََ ٣ز ُظ بٔأَلَِ ٔ ٠ضا
دمحم نب رمعم ،ةحؿ نب الہؽ ،رجری نب احزؾ ،اویب ،زدی نب املس ،زدی نب املس ،اطعء نب ک ار ،اوبدیعس دخری ےن رفامای اکی ااصنری
صخش یک افینٹن (اھگس) رچا رکیت یھت ادح ڑاہڑ یک اجبن رھپ اس وک اعرہض وہایگ (ینعی فہ لیلع وہ یئگ) وت اس صخش ےن اس افینٹن وک
اکی وھکیٹن ےس رحن رک دای رضحت اویب ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت زدی نب املس ےس درایتف ای وھکیٹن ڑکلی یھت ای گوےہ یک؟ وت
اوہنں ےن اہک ڑکلی یک رھپ فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
درایتفای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےکاھکےنیکااجزتاطعءرفامیئ۔

رافی  :دمحمنبرمعم،ةحؿنبالہؽ،رجرینباحزؾ،اویب،زدینباملس،زدینباملس،اطعءنبک ار،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اننخےسذحبرکےنیکاممتعن
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
اننخےسذحبرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 705

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا٤ً ،٪ز ب ٩سٌیس ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،بایة ب ٩رٓاًة ،رآٍ ب ٩خسیخ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٪ز بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ًَ ٩با َی َة بِ ٔ ٩رٔ َٓا ًَ َة ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ

أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا أََ ِ ٧ض َز َّ
رف
َک ا ِس ُ ٥اهَّللٔ َٓک ُ ِ ١إ ٔ َّ ا بٔ ٔش ٕٓ ٩أَ ِو ُه ُ ٕ
اٟس ََ ٦وذُ ٔ َ

دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،رمع نب دیعس ،فہ اےنپ فادل ےس ،ابعبئة نب رافعة ،راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای  و زیچ وخؿ اہبےئ افر اہلل اک انؾ ایل اجےئ وت مت اس وک اھکؤ نکیل داتن افر اننخ ےک العفہ (ینعی اننخ ےس ذحب رکان
درتسںیہنےہ)۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمعنبدیعس،فہاےنپفادلےس،ابعبئةنبرافعة،راعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داتنےسذحبرکےنیکاممتعن
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
داتنےسذحبرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 706

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابوا احوؾ ،سٌیس بُ٣ ٩سوً ،ٚبایة ب ٩رٓاًة ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،رآٍ ب ٩خسیخ

ُسو َٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚبایَ َة بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َرآ ٔ ٍٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا صَ َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اُٟس ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ِ ٣َ ٩
َخسٔی ٕخ َٗا ََ ُ ٠ِ ُٗ ٢یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إَّٔ٧ا َ ٠ِ َ ٧قي ا ُِ ٌَ ٟس َّو ُ َّسا َوَِ ٟی َص َ٨َ ٌَ ٣ا ُّ ٣سی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أََ ِ ٧ض َز

َّ
ک أَ َّ٣ا ِّ
رف ٓ ََُ ٤سی
اٟش ٌََُّ ٓ ٩وِ َْ ٥وأَ َّ٣ا ُّ
اس ُ ٥اهَّللٔ ًَزَّ َو َج ََّٓ ١کُُ٠وا َ٣ا  ٥َِ ٟیَٔ ٩ِ ُٜس ًّ٨ا أَ ِو ُه ُ ّرفا َو َسأ ُ َح ِّسثُ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜذََ ٔ ٟ
َک ِ
اٟو ُ ُ
اٟس ََ ٦وذُ ٔ َ

ا َِ ٟح َبظَ ةٔ

انہدنبرسی،اوباالوحص،دیعسنبرسمفؼ،ابعبئةنبرافعة،فہاےنپفادلےس،راعفنبدخجیےسرفاتیےہہکںیمےنرعضای
ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! مہ گوگ لک دنمش ےس ںیلم ےگ (افر مہ وک فاہں رپ اجونر یھب ںیلم ےگ) مہ گووگں ےک اسھت
رھچیںیہنےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای وزیچ وخؿاہبدےافراہللاکانؾایلاجےئوتمتاسوکاھکؤ۔سجفتقکتہک
داتنایاننخہنوہافرںیماسیکفہجایبؿرک اوہںداتنوت اکیڈہیےہاجونریکوت اس ےسذحبرکانسکرطح ےسدرتسوہاگ
افراننخرھچیےہویشبحںیک۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباالوحص،دیعسنبرسمفؼ،ابعبئةنبرافعة،فہاےنپفادلےس،راعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہاوقرھچیزیترکےنےسقلعتم
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
ہاوقرھچیزیترکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 707

راوی ً :لي ب ٩ححز ،اس٤اًی ،١خاٟس ،ابوَٗلبة ،ابواطٌث ،طساز ب ٩اوض

ض َٗا َ ٢اث ِ ََ ٨تا ٔ٪
َ ٩ِ ًَ ١خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِط ٌَثٔ ًَ َِ ٩ط َّساز ٔ بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اًَ ٪ل َي لَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٓإٔذَا َٗ َت ِ٠ت َُِٓ ٥أ َ ِح ٔشُ٨وا ا ِِ ٔ ٟ٘ت ََ ٠ة
َحٔٔوِ ُت ُض َ٤ا ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اهَّللَ ََ ٛت َب ِاِل ٔ ِح َش َ

َوإٔذَا َذبَ ِحت َُِٓ ٥أ َ ِح ٔشُ٨وا ِّ
رف َت ُط َو ِٟیُر ِٔح َذبٔی َح َت ُط
اٟذبِ َح َة َو ُِ ٟی ٔح َّس أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛط َِ

یلعنبرجح،اامسلیع،اخدل،اوبالقبة،اوباثعش،دشادنبافسےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدف
ابںیت نس رک اید رک ںیل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدن دقفس ےن بس رپ ااسحؿ رفض رقار دای ےہ وت سج فتق مت
گوگلتقرکفوتمتایھچرطحےسلتقرکف(ینعیاسرطہقیےسلتقرکفہکوتقمؽوکیسکرطہقیےسوکیئفیلکتہنےچنہپافراک اہنوہ
ہک اس وک فیلکت دے دے رک لتق رکف) افر سج فتق مت (اجونر) ذحب رکف وت مت ایھچ رطح ےس ذحب رکف افر اینپ رھچی زیت رکف افر
اجونروکآراؾدف۔

رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،اخدل،اوبالقبة،اوباثعش،دشادنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگافٹنوکاجبےئرحنےکذحبرک ںافردفرسےاجونرفںوکاجبےئذحبےکرحنرک ںوترحجںیہن
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگافٹنوکاجبےئرحنےکذحبرک ںافردفرسےاجونرفںوکاجبےئذحبےکرحنرک ںوترحجںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 708

راوی ً :یسي ب ٩اح٤س ًشَ٘لني ،اب ٩وہب ،سٔیا ،٪ہظا ٦ب ٩رعوةٓ ،اك٤ة ب٨٣ ٨ذر ،اس٤اء ب ٨ابي بَک

رع َو َة َح َّسثَ ُط
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسي بِ ُ ٩أَ ِح ََ ٤س ا ِِ ٌَ ٟش َ٘ ََلن ٔ ُّي ًَ ِش َ٘ ََل ُ ٪بَِٕ ٠ذ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َف ّسا ًَل َي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَل َ ِ٨َ ٠ا ُظ
ًَ َِٓ ٩اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ ٔ ٨ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ ٔ ٨أَبٔي بَ َِکٕ َٗا َِ َ َ ٧ ِ ٟ
َحَ٧ا َ َ
یسیعنبادمحالقسعین،انبفبہ،ایفسؿ،اشہؾنبرعفة،افطمةتنبذنمر،اامسءتنبایبرکبےسرفاتیےہہکمہےناکیوھگڑے
وکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمرحنایرھپاسوکاھکای۔
رافی  :یسیعنبادمحالقسعین،انبفبہ،ایفسؿ،اشہؾنبرعفة،افطمةتنبذنمر،اامسءتنبایبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجاجونرںیمدردنہداتنامرےاساکذحبرکان
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
سجاجونرںیمدردنہداتنامرےاساکذحبرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 709

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،حاَض ب٣ ٩ہاجز باہلي ،س٠امی ٪ب ٩ششار ،زیس ب ٩ثاب

َّ
اَض بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔا َِ ٟباصٔل ٔ َّي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤
أَ ِخب َ َرَ ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩بظا ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ج ٌِ َرفٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ح ٔ َ
َ َ
َف َّخ َؽ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي
ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ََ ٩ش َشا ٕر یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩ثاب ٔ ٕ أ َّ ٪ذٔئ ِ ّبا َ٧ی ََّب فٔي َطاة ٕٓ ََذبَ ُحو َصا ب ٔ َِ ٤ز َوة ٕ َ َ
أَلَِ ٔ ٠ضا

دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،احرض نب اہمرج ابیلہ ،امیلسؿ نب ک ار ،زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک اکی یڑیھےی ےن اکی
رکبی ںیم داتن امرا وت گووگں ےن اس وک رھتپ ےس ذحب رک دای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک اھکےن یک ااجزت اطعء رفام
دی۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،احرضنباہمرجابیلہ،امیلسؿنبک ار،زدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاجونرونکںیئںیمرگاجےئافرفہرمےنےکرقبیوہاجےئوتاسوکسکرطحالحؽرک ں؟
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگاجونرونکںیئںیمرگاجےئافرفہرمےنےکرقبیوہاجےئوتاسوکسکرطحالحؽرک ں؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 710

راوی  :شٌ٘وب ب ٩ابزاہیً ،٥بساٟزح ،٩٤ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ابوًرشاء

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ُ ٠ِ ُٗ ٢یا َر ُسو َ٢
رشا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ َ ٌُ ٟ
اهَّللٔ أَ َ٣ا َتُٜو َُّ ٪
اٟذلَاةُ إ ٔ َّ ا فٔي ا َِ ٟحَ ِٙٔ ٠و َّ
اَّ ٠ٟب ٔة َٗا ََِ ٟ ٢و كَ ٌَ ِ َ ٨فٔي َٓد ٔ ٔذ َصا َْلَ ِجزَأَ َ
وقعیب نب اربامیہ ،دبعارلنمح،  ،ند نب ہملس ،اوبرشعاء ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس ہک  اس ےن لقن ای ای روسؽ
اہلل!ایذحبرکان قلافرہنیسںیمالزؾےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگاجونریکراؿںیمریتامردایاجےئوتاکیفےہ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،دبعارلنمح، ،ندنبہملس،اوبرشعاء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےباقوبوہاجےنفاےلاجونروکذحبرکےناکرطہقی
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
ےباقوبوہاجےنفاےلاجونروکذحبرکےناکرطہقی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 711

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبہ ،سٌیس بُ٣ ٩سوً ،ٚبایة ب ٩رآٍ ،رآٍ

ُسو َٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚبا َی َة بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ ًَ َِ ٩رآ ٍٕٔ َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ِ ٣َ ٩

ُٗ ِ ُ ٠یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إَّٔ٧ا َ اُٗو ا ُِ ٌَ ٟس ِّو ُ َّسا َوَِ ٟی َص َ٨َ ٌَ ٣ا ُّ ٣سی َٗا َ٣َ ٢ا أََ ِ ٧ض َز َّ
اس ُ ٥اهَّللٔ ًَزَّ َو َج ََّٓ ١ک ُ ِ٣َ ١ا َخ ََل
َک ِ
اٟس ََ ٦وذُ ٔ َ
َ
ِّ
َف َ٣ا ُظ َر ُج ْ ١بٔ َش ِض َٕ َٓ ٥ح َب َش ُط َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ٪
اب َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ض ّبا َٓ ََّ ٨س َبٌٔی ْر ََ
اٟشَ َّ٩و ُّ
رف َٗا ََٓ ٢أ َػ َ
اٟو ُ َ
َ ٔ ٟض ٔذظ ٔا ٥ٔ ٌَ ٨َّ ٟأَ ِو َٗا َِ ٢اِلٔب ٔ ٔ ١أَ َواب ٔ َس َٛأ َ َواب ٔ ٔس ا َِ ٟو ِح ٔع ٓ ََ٤ا َََُ ٠بَ ٨ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜضا َٓآ ٌَُِ٠وا بٔطٔ صََ َٜذا
اامسلیعنبدوعسد،اخدل ،ہبعش ،دیعس نبرسمفؼ،ابعبئة نبراعف،راعف ےسرفاتی ےہ ہکںیم ےن رعضای ای روسؽاہلل! مہگوگ
لکدنمش ےسےنلم فاےل ںیہ(ینعیدنمش ےس لک امہرا اقمہلب وہےنفاال ےہ) افر مہگووگں ےکاپس رھچی (ہاوق) ںیہن ںیہ۔آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےسوخؿہہباجےئافردخافدندقفساکانؾایلاجےئوتمتاھکؤاسوکنکیلاننخافرداتن(ےس
ذحبہنرکف)رضحتراعفےناہکہکرھپروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکگوٹ یلاسںیمےس(ینعیامؽتمینغالم)اسںیماکی
افٹن ڑگب ایگ اکی آدیم ےن اس ےک ریت امرا فہ ڑھکا رہ ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ اجونرفں ںیم ای افںوٹں ںیم یھب
فیشحوہےتںیہےسیجہکلگنجےکاجونروت ومتوکاکھتدے(ینعیاہمترےاہھتہنآےئوتمتاسےکاسھتایسرطحےسرکف)۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،دیعسنبرسمفؼ،ابعبئةنبراعف،راعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
ےباقوبوہاجےنفاےلاجونروکذحبرکےناکرطہقی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 712

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪وہ اپ٨ے واٟس سےً ،بایة ب ٩رٓاًة ،رآٍ ب ٩خسیخ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا یَ ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ َِ ًَ ٩بایَ َة بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ

بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا َ ُ ٠ِ ُٗ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إَّٔ٧ا َ اُٗو ا ُِ ٌَ ٟس ِّو ُ َّسا َوَِ ٟی َش ِ َ٨َ ٌَ ٣ا ُّ ٣سی َٗا َ٣َ ٢ا أََ ِ ٧ض َز َّ
اس ُ ٥اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
َک ِ
اٟس ََ ٦وذُ ٔ َ
رف َو َسأ ُ َح ِّسثُ ٥ِ ُٜأَ َّ٣ا ِّ
َٓک ُ َِِ ٟ ١ی َص ِّ
رف ٓ ََُ ٤سی ا َِ ٟح َبظَ ٔة َوأَ َػب ِ َ٨ا ِ َ ٧ض َب َة إٔب ٔ ٕ ١أَ ِو َُ ََّ ٨َ َٓ ٥ٕ ٨س َٔ ٨ِ ٣ضا
اٟش ٌََُّ ٓ ٩وِ َْ ٥وأَ َّ٣ا ُّ
اٟشَ َّ٩و ُّ
اٟو ُ ُ
اٟو ُ َ
َف َ٣ا ُظ َر ُج ْ ١بٔ َش ِض َٕ َٓ ٥ح َب َش ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٔ ٟ ٪ض ٔذظ ٔ ِاِلٔب ٔ ٔ ١أَ َواب ٔ َس َٛأ َ َوابٔسٔ ا َِ ٟو ِح ٔع َٓإٔذَا
َبٌٔی ْر َ َ
َََُ ٠بَ ٨ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜضا َط ِی ْئ َٓآ ٌَُِ٠وا بٔطٔ َص ََ ٜذا
رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،ایفسؿ،فہاےنپفادلےس،ابعبئةنبرافعة،راعفنبدخجیرتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہنکیلاسںیم
ہیااضہفےہہکآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیماسیکفہجایبؿرک اوہں(ینعیداتنافراننخےسذحبرکاندرتسوہاگ)
داتن وت اکی ڈہی ےہ افر اننخ یشبح گووگں یک رھچی ےہ (افر ہاوق یک رطح ےہ) افر فہ گوگ اننخ ےس ذحب رکےت ںیہ اؿ یک

عاشتہبیکفہجےساننخےسذحبرکاناناجزئرقاردےدایایگ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،ایفسؿ،فہاےنپفادلےس،ابعبئةنبرافعة،راعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
ےباقوبوہاجےنفاےلاجونروکذحبرکےناکرطہقی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 713

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩شٌ٘وبً ،بیساهَّلل ب٣ ٩وسي ،ارسائی٨٣ ،١ؼور ،خاٟس ،ابوَٗلبة ،ابواس٤اء اٟزظي ،ابواطٌث ،طساز ب٩
اوض

َ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔي
ُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ؼورٕ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ٔ
رسائ ٔی ُ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
وسي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا إ ٔ ِ َ
ض َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ٢
ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔي أَ ِس َ٤ا َئ اٟزَّ َح ٔي ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِط ٌَثٔ ًَ َِ ٩ط َّساز ٔبِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
اًَ ٪ل َي لَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٓإٔذَا َٗ َت ِ٠ت َُِٓ ٥أ َ ِح ٔشُ٨وا ا ِِ ٔ ٟ٘ت ََ ٠ة َوإٔذَا ذَبَ ِحت َُِٓ ٥أ َ ِح ٔشُ٨وا َّ
اٟذبِحَ َو ُِ ٟی ٔح َّس أَ َح ُس ُ٥ِ ٛ
إ ٔ َّ ٪اهَّللَ ًَزَّ َو َج ََّ َٛ ١ت َب ِاِل ٔ ِح َش َ
رف َت ُط َو ِٟیُر ِٔح َذبٔی َح َت ُط
إٔذَا َذبَحَ َط ِ َ
اربامیہ نب وقعیب ،دیبع اہلل نب ومیس ،ارسالیئ ،وصنمر ،اخدل ،اوبالقبة ،اوباامسء ارل  ،اوباثعش ،دشاد نب افس ےس رفاتی ےہ
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسںیمےنہک ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکدخافدندقفسےنرہشءرپااسحؿ
الزؾرفامایےہ(بلطمہیےہہکبس گووگںرپرمحرکانہاےیہ)وتسجفتقمتگوگلتقرکفوتمتایھچرطحےسلتقرکفافرسج
فتقمتذحبرکفوتمتابلکلایھچرطحےسذحبرکفافرمتاینپرھچیہاوقبجذحبرکفوتاسوکزیترکگوافرمتاجونروکآراؾدف۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،وصنمر،اخدل،اوبالقبة،اوباامسءارل ،اوباثعش،دشادنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دمعہرطہقیےسذحبرکان
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
دمعہرطہقیےسذحبرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 714

راوی  :حشین ب ٩رحیث ابوً٤ار ،جزیز٨٣ ،ؼور ،خاٟس ،ابوَٗلبة ،ابواطٌث ػٌ٨اني ،طساز ب ٩اوض

ئ ًَ ِ ٩أَب ٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِط ٌَثٔ
رحیِ ٕث أَبُو ًَ َّ٤ارٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩

اًَ ٪ل َي لَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٓإٔذَا
اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ِّي ًَ َِ ٩ط َّساز ٔ بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اهَّللَ ََ ٛت َب ِاِل ٔ ِح َش َ
َ
َ
َّ
رف َت ُط َو ِٟیُر ِٔح َذبٔی َح َتطُ
َٗ َت ِ٠ت َُِٓ ٥أ ِح ٔشُ٨وا ا ِِ ٔ ٟ٘ت ََ ٠ة َوإٔذَا َذبَ ِحت َُِٓ ٥أ ِح ٔشُ٨وا اٟذبِحَ َو ُِ ٟی ٔح َّس أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛط ِ َ
نیسحنبرحثیاوبامعر،رجری،وصنمر،اخدل،اوبالقبة،اوباثعشاعنصین،دشادنبافسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےسںیمےنہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکدخافدندقفسےنرہاکیزیچرپااسحؿالزؾرفامایےہوتمتدمعہ
رطہقی ےس ذحب رکف افر مت اینپ رھچی ہاوق زیت رکگو بج ذحب رکےن وگل افر مت اجونر وک راتحاچنہپؤ(ینعی آراؾ ےس افر زیت ہاوق رھچی
ےسذحبرکف)۔
رافی  :نیسحنبرحثیاوبامعر،رجری،وصنمر،اخدل،اوبالقبة،اوباثعشاعنصین،دشادنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
دمعہرطہقیےسذحبرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 715

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب ،ابوَٗلبة ،ابواطٌث ،طساز ب ٩اوض

َ
وب ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِط ٌَثٔ ًَ َِ ٩ط َّساز ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

اًَ ٪ل َي لَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٓإٔذَا
بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
ض َٗا ََ ٢س ٩ِ ٣ٔ ُ ٌِ ٔ٤أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اث ِ ََ ٨تی ِ ٔن َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اهَّللَ ًَزَّ َو َج ََّ َٛ ١ت َب ِاِل ٔ ِح َش َ
َ
َ
َّ
رف َت ُط ث ُ َّٟٔ ٥یُر ِٔح َذبٔی َح َتطُ
َٗ َت ِ٠ت َُِٓ ٥أ ِح ٔشُ٨وا ا ِِ ٔ ٟ٘ت ََ ٠ة َوإٔذَا َذبَ ِحت َُِٓ ٥أ ِح ٔشُ٨وا اٟذبِحَ َو ُِ ٟی ٔح َّس أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛط ِ َ
دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،اویب،اوبالقبة،اوباثعش،دشادنبافسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےس

ںیم ےن ہک  آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس رفامےت ےھتہک دخافدن دقفس ےن رہ اکی شء رپ ااسحؿ الزؾ رفامای ےہ(ینعی امتؾگووگں رپ
رمحفرکانہاےیہ)وتسجفتقمتذحبرکفوتمتایھچرطحےسذحبرکفافرمتاینپرھچیزیترکگوافرسجفتقذحبرکےنوگلوتایھچ
رطحےسذحبرکفافرمتاجونروکآراؾاچنہپ۔
رافی  :دمحمنبراعفدبعارلزاؼ،رمعم،اویب،اوبالقبة،اوباثعش،دشادنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک

دمعہرطہقیےسذحبرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 716

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩بزیٍ ،یزیس ،اب ٩زریٍ ،خاٟسً ،بساهَّلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟزح٨ُ ،٩٤سر ،طٌبہ ،خاٟس،
ابوَٗلبة ،ابواطٌث ،طساز ب ٩اوض

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩بَز ٔ ٕ
یٍ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس َوص َُو ابِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
ض َٗا َ ٢ث ٔ َِ ٨تا ٔ٪
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِط ٌَثٔ ًَ َِ ٩ط َّساز ٔ بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ

اًَ ٪ل َي لَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٓإٔذَا َٗ َت ِ٠ت َُِٓ ٥أ َ ِح ٔشُ٨وا
َحٔٔوِ ُت ُض َ٤ا َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اهَّللَ ًَزَّ َو َج ََّ َٛ ١ت َب ِاِل ٔ ِح َش َ
ا ِِ ٔ ٟ٘ت ََ ٠ة َوإٔذَا َذبَ ِحت َُِٓ ٥أ َ ِح ٔشُ٨وا ِّ
رف َت ُط َو ِٟیُر ِٔح َذبٔی َح َتطُ
اٟذبِ َح َة ُ ٔ ٟی ٔح َّس أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛط ِ َ
دمحم نب دبعاہلل نب زبعی ،زیدی ،انب زرعی ،اخدل ،دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح ،ردنر ،ہبعش ،اخدل ،اوبالقبة ،اوباثعش ،دشاد نب
افس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک دخافدن
دقفسےنرہاکیشءرپااسحؿالزؾرفامایےہ(ینعیامتؾقولخؼےکاسھترمحفرکؾاک اعمہلمرکانہاےیہ)وتسجفتقمتلتقرکف وت
مت ایھچ رطح لتق رکف (ینعی وتقمؽ وک فیلکت اچنہپ رک لتق ہن رکف) افر سج فتق مت ذحب رکف وت مت ایھچ رطح ےس ذحب رکف افر مت بج
ذحبرکےنوگلوتمتاینپرھچیہاوقزیترکگوافراجونروکمتآراؾاچنہپؤ۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب زبعی ،زیدی ،انب زرعی ،اخدل ،دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح ،ردنر ،ہبعش ،اخدل ،اوبالقبة ،اوباثعش،
دشادنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابیناکاجونرذحبرکےنےکفتقاسےکولہپرپاپںرانھک
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
رقابیناکاجونرذحبرکےنےکفتقاسےکولہپرپاپںرانھک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 717

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبہٗ ،تازة ،ا٧ص

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة أَ ِخب َ َرنٔي َٗ َتا َزةُ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَ َن ّشا َٗا ََ ٢ؿ َّهي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

َّ
َ
َ
ِقَ٧ی ِ ٔن یَُٜبِّرُ َوش َُش َِّّم َو َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُت ُط َی ِذبَ ُح ُض َ٤ا ب ٔ َی ٔسظ ٔ َوا ٔؿ ٌّا ًَل َي ٔػَٔاح ٔض ٔ َ٤ا َٗ َس َُ ٣ط ُٗ ُِ ٠
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بِٔ َٜبظَ ی ِ ٔن أ َِ ٠َ ٣حی ِ ٔن أ ِ َ
أََ َ ِ ٧سَ ٌِ ٔ٤ت ُط ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،اتقدة،اسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندفڈنیموھںیکرقابینرفامیئ و
ہک اکےل افر دیفس ےھت گنیس فاےل ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ذحب رکےت فتق ریبکت افر مسب اہلل ڑپیھ افر ںیم ےن
داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ دفونں وک اےنپ اہھت ےس ذحب رفامےت ےھت افر اانپ اپؤں ابمرک اؿ اجونرفں ےک ولہپ رپ
رےھکوہےئوہےتےھت۔درایتفایہکمتےنہیرفاتیرضحتاسنےسینسےہ؟وتاوہنںےنرفامای اہں۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابینذحبرکےتفتقمسباہللڑپےنھاکایبؿ
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
رقابینذحبرکےتفتقمسباہللڑپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 718

راوی  :اح٤س ب٧ ٩اػح ،ہظی ،٥طٌبہٗ ،تازة ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُٔ َ ٧ ٩
اػ ٕح َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ُْ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ل َ َ
َّ
َ
َ
ا ٪ش َُش َِّّم َویُ َٜبِّرُ َو َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُت ُط َی ِذبَ ُح ُض َ٤ا ب ٔ َی ٔسظ ٔ َوا ٔؿ ٌّا رٔ ِج َُ ٠ط ًَل َي
ِقَ٧ی ِ ٔن َول َ َ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ش َُـهِّي بِٔ َٜبظَ ی ِ ٔن أ َِ ٠َ ٣حی ِ ٔن أ ِ َ

ٔػَٔاح ٔض ٔ َ٤ا
ادمحنبانحص،میشہ،ہبعش،اتقدة،اسننبامکلےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندفڈنیموھںیکرقابینرفامیئ
 و ہک اکےل دیفس افر گنیسدار ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن ذحب رکےت فتق مسب اہلل افر ریبکت یہک افر ںیم ےن داھکی ہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکذحب رفامےتےھتاےنپاہھتےسافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساانپاپؤںابمرکاؿےکولہپرپ
رےھکوہےئےھت۔
رافی  :ادمحنبانحص،میشہ،ہبعش،اتقدة،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابینذحبرکےنےکفتقاہللاربکےنہکےسقلعتم
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
رقابینذحبرکےنےکفتقاہللاربکےنہکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 719

راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیا ب ٩زی٨ار٣ ،ؼٌب ب٘٣ ٩سا ،٦حش ٩شٌىي اب ٩ػاٟح ،طٌبہٗ ،تازة ،ا٧ص

َکیَّا بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ؼ ٌَ ُب بِ ُ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ٩ِ ًَ ٔ ٦ا َِ ٟح َش َٔ ٩ش ٌِىٔي ابِ ََ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َِ َ٘ َٟ ٢س َرأَیِ ُت ُط َش ٌِىٔي أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِذبَ ُح ُض َ٤ا ب ٔ َی ٔسظ ٔ َوا ٔؿ ٌّا ًَل َي ٔػَٔاح ٔض ٔ َ٤ا َٗ َس َُ ٣ط ش َُش َِّّم

َ
َ
ِقَ٧ی ِ ٔن
َویُ َٜبِّرُ َِ ٛبظَ ی ِ ٔن أ َِ ٠َ ٣حی ِ ٔن أ ِ َ

اقمسنبزرکاینبدانیر،بعصمنبدقماؾ،نسحینعیانباصحل،ہبعش،اتقدة،اسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
َک
فملس وک ںیم ےن دف ڈنیموھں وک ذحب رکےت وہےئداھکی  و ہک اکےل افر دیفس ےھتگنیس دار افر
ِِمسبِ اہللِ ڑپیھ (ینعیِمسبِ اہللِ اَہللُ ا َ
ڑپاھ)افرںیمےنداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسذحبرفامےتےھتاؿدفونںوکاےنپاہھتےساؿےکولہپرپرےھکوہےئ۔
رافی  :اقمسنبزرکاینبدانیر،بعصمنبدقماؾ،نسحینعیانباصحل،ہبعش،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اینپرقابیناےنپاہھتےسذحبرکےنےسقلعتم
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
اینپرقابیناےنپاہھتےسذحبرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 720

راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیا ب ٩زی٨ار٣ ،ؼٌب ب٘٣ ٩سا ،٦حش ٩شٌىي اب ٩ػاٟح ،طٌبہٗ ،تازة ،ا٧ص

ٔیس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ أَ َّ ٪أََ َ ٧ص بِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس َش ٌِىٔي ابِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
َّ
َّ
َ
َ َ
ِقَ٧ی ِ ٔن أَ َِ ٠َ ٣حی ِ ٔن یَ َل ُْ ًَل َي ٔػَٔاح ٔض ٔ َ٤ا َو َی ِذبَ ُح ُض َ٤ا َوش َُش َِّّم
َ٣إ ٔ ٟک َح َّسث ُض ِ ٥أ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ؿ َّهي ب ٔ َِ ٜبظَ ی ِ ٔن أ ِ َ

َویُ َٜب ِّرُ

اقمسنبزرکاینبدانیر،بعصمنبدقماؾ،نسحینعیانباصحل،ہبعش،اتقدة،اسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس وک ںیم ےن دف ڈنیموھں وک ذحب رکےت وہےئ داھکی  و ہک اکےل افر دیفس ےھت گنیس دار افر مسب اہلل ڑپیھ (ینعی مسب اہلل اہلل اربک
ڑپاھ)ا فرںیمےنداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسذحبرفامےتےھتاؿدفونںوکاےنپاہھتےساؿےکولہپرپرےھکوہےئ۔
رافی  :اقمسنبزرکاینبدانیر،بعصمنبدقماؾ،نسحینعیانباصحل،ہبعش،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیصخشدفرسےیکرقابینذحبرکاتکسےہ
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
اکیصخشدفرسےیکرقابینذحبرکاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 721

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک ،جٌرف ب٣ ٩ح٤س ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،جابز بً ٩بساهَّلل

َ
رف
ک ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟ
أ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
َح َب ٌِ َـ َضا
َح َب ٌِ َف ب ُ ِسٔ٧طٔ ب ٔ َی ٔسظ ٔ َوَ َ َ ٧
بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ َ ٧ ٥َ ٠
َُیِرُ ُظ
دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،رفعج نب دمحم ،فہ اےنپ فادل ےس ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ ھچک افںوٹں وک اےنپ اہھت ےس رحن رفامای افر ابیق افںوٹں وک یسک دفرسے ےن رحن ای (ینعی رضحت یلع
ےن)۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجاجونروکذحبرکانہاےہوتاسوکرحنرکےوتدرتسےہ
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
سجاجونروکذحبرکانہاےہوتاسوکرحنرکےوتدرتسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 722

راوی ٗ :تیبہ ،و ٣ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩یزیس ،سٔیا ،٪ہظا ٦ب ٩رعوةٓ ،اك٤ة ،اس٤اء ب ٨ابي بَک

رع َو َة ًَ َِٓ ٩اك ََٔ ٤ة ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ َٗا َِ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس َٗا اَ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َف ّسا ًَل َي ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَل َ ِ٨َ ٠ا ُظ َو َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة فٔي َحسٔیث ٔطٔ َٓأَل َ ِ٨َ ٠ا َِ ٟح َ٤طُ َخا ََٔ ٟطُ ًَ ِب َسةُ بِ ُ٩
ِ َ َ٧
َحَ٧ا َ َ
ُسََ ِ ٠امی َ٪
ہبیتق،ف دمحم نب دبعاہلل نب زیدی ،ایفسؿ ،اشہؾ نب رعفة ،افطمة ،اامسء تنب ایبرکب ےنایبؿ ایہک مہ ےنرحن ای اکی وھگڑے وک روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفر ںیم رھپ مہ ےن اس وک اھک ایل اس ےک الخػ رضحت دبعیب  نامؿ ےن رفاتی ای فہ رفاتی ہی
ےہ۔
رافی  :ہبیتق،فدمحمنبدبعاہللنبزیدی،ایفسؿ،اشہؾنبرعفة،افطمة،اامسءتنبایبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
سجاجونروکذحبرکانہاےہوتاسوکرحنرکےوتدرتسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 723

راوی ٣ :ح٤س ب ٩آزً ،٦بسة ،ہظا ٦ب ٩رعوةٓ ،اك٤ة ،اس٤اء ب ٨ابي بَک

رع َو َة ًَ َِٓ ٩اك ََٔ ٤ة ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ َٗا ََ ِ ٟذبَ ِح َ٨ا ًَل َي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ٢
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َّ
َّ
َف ّسا َوِ َ ٧ح ُ ٩بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٓأَل َ ِ٨َ ٠ا ُظ
اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
دمحم نب آدؾ ،دبعة ،اشہؾ نب رعفة ،افطمة ،اامسء تنب ایب رکب ےس رفاتی ےہ ہک مہ گووگں ےن دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم
اکیوھگڑےوکذحبایرھپاسوکاھکای۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،دبعة،اشہؾنبرعفة،افطمة،اامسءتنبایبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وصخشذحبرکےالعفہدخافدندقفسےکیسکدفرسےےکفاےطس
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
 وصخشذحبرکےالعفہدخافدندقفسےکیسکدفرسےےکفاےطس

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 724

راوی ٗ :تیبہ ،یحٌي ،اب ٩زَکیا ب ٩ابوزائسة ،اب ٩حیا ٪شٌىي ٨٣ؼورً ،ا٣ز ب ٩واث٠ة

َّاَ ٪ش ٌِىٔي َُ ٨ِ ٣ؼ ّورا ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩واث ٔ ََ ٠ة َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي َوص َُو ابِ َُ ٩ز َ ٔ
َکیَّا بِ ٔ ٩أَبٔي َزائ َٔس َة ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩حی َ
ٔب ًَل ٔ ٌّي َحًَّي ا ِح َ٤زَّ َو ِج ُضطُ
ُُس إَِٔ ٟی َ
ک بٔظَ ِی ٕئ زُ َ
َسأ َ ََ ٢ر ُج ًّْ ٔ ٠ًَ ١یا َص ِ ١ل َ َ
و ٪ا٨َّ ٟا ٔ
ض َٓ َِـ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ش ٔ ُّ
ض َُی ِ َر أَُ َّ ٧ط َح َّسثَىٔي بٔأ َ ِربَ ٍٔ لَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
ت َوأََ٧ا َوص َُو فٔي ا ِٟب َ ِی ٔ َٓ َ٘ا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢اهَّللُ ََ ٩َ ٌََ ٟ ٩ِ ٣واَ ٔ ٟس ُظ
ُُس إلٔ َ َّي َط ِیئّا ُز َ
َو َٗا َ٣َ ٢ا ل َ َ
و ٪ا٨َّ ٟا ٔ
ا ٪ش ٔ ُّ
ق
َو ٩َ ٌََ ٟاهَّللُ ََ ٩ِ ٣ذبَحَ َِ ٔ ٟی ِر ٔاهَّللٔ َو ٩َ ٌََ ٟاهَّللُ َ ٩ِ ٣آ َوی ُِ ٣ح ٔسثّا َو ٩َ ٌََ ٟاهَّللُ ََُ ٩ِ ٣ی َّ َر ََ ٨َ ٣ار اْلِ َ ِر ٔ
ہبیتق ،ییحی ،انب زرکای نب اوبزادئة ،انب ایحؿ ینعی وصنمر ،اعرم نب فابلة ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن رضحت یلع ےس درایتف
ایہکمتوکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسھچکوپدیشہابںیتالتبےتےھت وہکدفرسےرضحاتےسںیہنالتبےتےھتہیابتنس
رکرضحتیلعوکہصغآایاہیںکتہکاؿاکرہچہرسخوہایگ(ویکہکنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکہیاشؿںیہنہکاکیےسھچکےہک
افر دفرسے ےس ھچک) افر اہک ھجم وک وکیئ ابت وپدیشہ ںیہن التبےت ےھت  و گووگں ےس ہن رفامےت وہں نکیل اکی رمہبت ںیم افر آپ
یلصاہللہیلع فآہلفملساکمؿںیمےھتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہارابںیترفامںیئاکیابتوتہیہکدخافدندقفستنعلےجیھب
اےسیصخشرپ وہکاےنپفادلرپتنعلےجیھبدفرسےہیہکدخافدندقفساسصخشرپتنعلےجیھب وہکذحبرکےدخافدندقفسےک
العفہےکفاےطس افررسیتی اب تہیےہہکدخافدندقفس تنعلےجیھباس صخش رپ وہک یسکدب یتصخشوکانپہدے افروچیھتہیےہ
ہکدخافدندقفساسرپتنعلےجیھب وہکزنیمیکاشنینوکاٹمےئ۔
رافی  :ہبیتق،ییحی،انبزرکاینباوبزادئة،انبایحؿینعیوصنمر،اعرمنبفابلة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیترفزےسزایدہرقابیناکوگتشاھکانافررھکوھچڑانونممعےہ
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
نیترفزےسزایدہرقابیناکوگتشاھکانافررھکوھچڑانونممعےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 725

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ،٥ٟاب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ

َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي أَ ِ ٪تُ ِْل َ َُ ُٟ ١ح ُو ٦اْلِ َ َؿاؤ ِّي َب ٌِ َس ثَ ََل ٕث
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اسمل ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقابین اک
وگتشنیتدؿےکدعباھکےنےسعنمرفامای(ینعیرقابیناکوگتشمیسقترکدانیہاےیہ)۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
نیترفزےسزایدہرقابیناکوگتشاھکانافررھکوھچڑانونممعےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 726

راوی  :شٌ٘وب ب ٩ابزاہی٨ُ ،٥سر٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،ابوًبیسہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٨ِ ُُ ٩ِ ًَ ٥س ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔي ًُب َ ِی ٕس َِ ٣ول َي ابِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َٗا ََ ٢طض ٔ ِس ُت
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
َک َ ٦اهَّللُ َو ِج َض ُط فٔي َی ِؤ ً ٔ ٦ی ٕس بَ َسأَ بٔاٟؼَّ ََلة ٔ َٗ ِب َ ١ا ِٟد ُِل َبةٔ ث ُ ََّ ٥ػلَّي ب ٔ ََل أَذَا َٕ ٪و اَ إ ٔ َٗا َٕ ٣ة ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤
ًَل ٔ َّي بِ َ ٩أَبٔي كَأٟبٕ َ َّ

ک أَ َح ْس ٔ ٩ِ ٣نُ ُش ٜٔطٔ َط ِیئّا ٓ َِو َ ٚث َ ََلثَ ٔة أَیَّإ ٦
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َِ ٨هي أَ ِ ٪یُ ِٔ ٤ش َ

وقعیب نب اربامیہ ،ردنر ،رمعم ،زرہی ،اوبدیبعہ ےس رفاتی ےہ ہک  و انب وعػ ےک الغؾ ےھت ہک ںیم ےن یلع ےک اسھت دیع یک وت
اوہنںےنہبطخےسلبقریغباذاؿ افرااقتمےکامنزادایکرھپایبؿایہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسعنمرفامےتےھتہکرقابینےکوگتشوکنیترفزےسزایدہراھکاجےئ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ردنر،رمعم،زرہی،اوبدیبعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
نیترفزےسزایدہرقابیناکوگتشاھکانافررھکوھچڑانونممعےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 727

راوی  :ابوزاؤز ،شٌ٘وب ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ػاٟح ،اب ٩طہاب ،ابوًبیسً ،لي ب ٩ابي كاٟب

اب أَ َّ ٪أَبَا ًُب َ ِی ٕس أَ ِخب َ َر ُظ أَ ًََّ ٪ل ٔ َّي بِ َ ٩أَبٔي كَأٟبٕ
وب َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبٔي ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َش ٌِ ُ٘ ُ
َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َ َ ٧ضا ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪تأِلُُ٠وا ُ ُٟح َو ٦نُ ُش َِٔ ٓ ٥ِ ُٜٜو َ ٚثَ ََل ٕث

اوبداؤد،وقعیب،فہاےنپفادل ےس،اصحل،انباہشب،اوبدیبع،یلع نبایبسابل ےنایبؿایہکروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےنعنمرفامایمتگووگںوکرقابوینںاکوگتشاھکےنےسنیترفزےسزایدہ(ینعینیتدؿےسزادئرقابیناکوگتشہنروھک)۔
رافی  :اوبداؤد،وقعیب،فہاےنپفادلےس،اصحل،انباہشب،اوبدیبع،یلعنبایبسابل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیتدؿےسزایدہرقابیناکوگتشرانھکافراسوکاھکان
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
نیتدؿےسزایدہرقابیناکوگتشرانھکافراسوکاھکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 728

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک ،ابوزبیر ،جابز بً ٩بساهَّلل

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ِٔقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟک
َ
ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ أَُ َّ ٧ط أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩أَل ِ ُٔ ُٟ ١حوَّ ٔ ٦
اٟـ َحا َیا َب ٌِ َس

خوا
ثَ ََل ٕث ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢لُُ٠وا َو َتزَ َّوزُوا َوا َّز ٔ ُ

دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،اوبزریب،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رقابیناکوگتشنیتدؿےسزایدہ(اسےکدعباھکےن)ےسعنمرفامایرھپاراشدرفامایاھکؤافررفساکوتہشرکفافررھکوھچڑف۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
نیتدؿےسزایدہرقابیناکوگتشرانھکافراسوکاھکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 729

راوی ً :یسي ب ٩ح٤از زُبةٟ ،یث ،یحٌي ب ٩سٌیسٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩خبابً ،بساهَّلل ب ٩خباب

أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسي بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ ُزُ َِب ُة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َّ
َّاب ص َُو ًَ ِب ُس اهَّللٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩خب ٕ
رف َٓ َ٘ َّس َ ٦إَِٔ ٟیطٔ أَصُِ٠طُ َِ ٟح ّ٤ا ُٔ ُٟ ٩ِ ٣حو ٔ ٦اْلِ َ َؿاؤ ِّي َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أََ٧ا بٔآلٔٔ٠طٔ َحًَّي
َّاب أَ َّ ٪أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َٗس ََٔ ٩ِ ٣ٔ ٦س َ ٕ
بِ َُ ٩خب ٕ

ک َٓ َ٘ا َ ٢إ ُٔ َّ ٧ط َٗ ِس َح َس َث َب ٌِ َس َ أَ ِْ ٣ز َن ِ٘ ّـا ٤َ ٔ ٟا
ا ٪بَ ِسر ًّٔیا ٓ ََشأ َ َُ ٟط ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
أَ ِسأ َ ََٓ ٢اَ ِ ٧ل ََٙ ٠إلٔ َي أَخٔیطٔ ْٔل ُ ِّ٣طٔ َٗ َتا َز َة بِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ول َ َ
لَاُ ٧وا ُ ُ ٧ضوا ًَ ُِ ٨ط ٔ ٩ِ ٣أَل ِ ُٔ ُٟ ١حؤ ٦اْلِ َ َؿاؤ ِّي َب ٌِ َس ثَ ََلثَ ٔة أَ َّیإ ٦
یسیع نب  ،ند زعتة ،ثیل ،ییحی نب دیعس ،اقمس نب دمحم ،انب ابخب ،دبعاہلل نب ابخب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبدیعس اکی رمہبت
رفس ےسفاسپ رشتفی الےئ وت اؿ ےک رھگ ےکگووگں ےن اؿ ےکاسےنم رقابین اک وگتش رھک دای (فہ وگتش کشخ رک ےک راھک ایگ
اھت) اوہنں ےن اہک ہک ںیم اس وگتش وک ںیہن اھکؤں اگ۔ رھپ فہ اےنپ امں رشکی اھبیئ ےک اپس ےچنہپ ہک نج اک انؾ رضحت اتقدہ نب
امعنؿ اھت افر فہ زغفہ دبر ںیم وم ود ےھت اؿ ےسدرایتف ای وت اوہنں ےن رفامای اہمترےدعباین مکح اصدر وہا ےہ سجیکفہج ےس فہ
مکحہکنیترفزےسزایدہرقابیناکوگتشہناھکےناکوسنمخوہایگ۔
رافی  :یسیعنب ،ندزعتة،ثیل،ییحینبدیعس،اقمسنبدمحم،انبابخب،دبعاہللنبابخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
نیتدؿےسزایدہرقابیناکوگتشرانھکافراسوکاھکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 730

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیس ،یحٌي ،سٌس ب ٩اسح ،ٙزی٨ب ،ابوسٌیس خسری

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ ِتىٔي َزیِ َُ ٨ب ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ َّ٪

ا ٪أَ َخا أَبٔي
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ُِ ُٟ ٩حو ٔ ٦اْلِ َ َؿاؤ ِّي ٓ َِو َ ٚثَ ََلثَةٔ أَیَّاَ٘ َٓ ٕ ٦س ََٔ َٗ ٦تا َزةُ بِ ُ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪ول َ َ
ا ٪بَ ِسرٔیًّا َٓ َ٘ َّس ُ٣وا إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أََِ ٟی َص َٗ ِس َ َ ٧هي ًَ ُِ ٨ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو َسٌٔی ٕس إُٔ َّ ٧ط َٗ ِس
َسٌٔی ٕس ْٔل ُ ِّ٣طٔ َول َ َ
ِ
ِ
خ ُظ
َح َس َث ٓ ٔیطٔ أَ ِْ ٣ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ضاَ٧ا أَ َِ٧ ٪أل ُ َُ ٠ط ٓ َِو َ ٚثَ ََلثَةٔ أَیَّإ ٦ث ُ ََّ ٥ر َّخ َؽ َ٨َ ٟا أَ َِ٧ ٪أل ُ َُ ٠ط َوَّ َ ٧س ٔ َ
دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،دعس نب ااحسؼ  ،زبنی ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقابین اک
وگتشنیترفزےسزایدہرےنھکیکاممتعنرفامیئیھت۔رضحتاتقدہنبامعنؿ وہکامںرشکیاھبیئےھترفسےسآےئافرفہزغفہ
دبر ںیم رشکی وہےن فاگوں ںیم ےس ےھت اؿ ےک اسےنم گووگں ےن رقابین اک وگتش راھک وت اوہنں ےن اہک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناسےسعنمںیہنرفامایےہ۔رضحتاوبدیعسےنرفامایاساببںیماکی ازہمکحوہاےہہکےلہپروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک عنم رفامای اھت رقابین اک وگتش نیت رفز ےک دعب اھکےن ےس رھپ ااجزت اطعء رفامیئ اھکےن یک افر رھک
وھچڑےنیک۔

رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دعسنباقحس،زبنی،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
نیتدؿےسزایدہرقابیناکوگتشرانھکافراسوکاھکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 731

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیس ،یحٌي ،سٌس ب ٩اسح ،ٙزی٨ب ،ابوسٌیس خسری

ا ٪بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َوص َُو اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُز َصی ِ ْر ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٌِ ٣َ ٩س َ
ً َٔیسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِی َ َن َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُزصَی ِ ْر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُزبَ ِی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٣ُ ٩حار ٔٔب بِ ٔ ٩زٔثَارٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩

ورو َصا
ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔي َُ َ ٧ ُ ٨ِ ٛض ِی ُت ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜثَ ََل ٕث ًَ ِ ٩زٔ َی َارة ٔ ا ُِ٘ ٟبُورٔ َٓز ُ ُ
َشبَ ٔة
َو َِ ٟتز ٔ ِز ُ ٥ِ ٛزٔیَ َارتُ َضا َخی ِ ّرا َوَ َ ٧ض ِی ُتُ ُٟ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜحؤ ٦اْلِ َ َؿاؤ ِّي بَ ٌِ َس ثَ ََل ٕث َٓکُُ٠وا َٔ ٨ِ ٣ضا َوأَ ِٔ ٣شُٜوا َ٣ا ٔطئِت َُِ ٥وَ َ ٧ض ِی ُت ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜاْلِ َ ِ ٔ
َک َُ ٣ح َّْ ٤س َوأَ ِٔ ٣شُٜوا
فٔي اْلِ َ ِوً َٔی ٔة ٓ ِ َ
َاَشبُوا فٔي أَ ِّی و ٔ ًَا ٕئ ٔطئِت َُِ ٥و َ ا َت ِ َ
َکا َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
رشبُوا ُِ ٣ش ٔ ّ

دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دعسنبااحسؼ،زبنی،اوبدیعسدخریافرزایرت(وبقر)رکےکاےنپکیناامعؽںیمااضہفرکفافردفرسے
رقابوینںاکوگتش نیترفز ےسزایدہاھکےنےسابمت اھکؤافرروھک سجفتقکت ہاوہ(فہوگتش روھک)رسیتے ذیبنانبےنےس
ضعبربنتںیمابسجربنتںیمدؽہاےہںوینکیلرشابہنںوی وہکہشندیپارکے۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دعسنباقحس،زبنی،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
نیتدؿےسزایدہرقابیناکوگتشرانھکافراسوکاھکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 732

جواب٤ً ،ار ب ٩رزی ،ٙابواسح ،ٙزبیر بً ٩سی ،اب ٩بزیسة
راوی ً :باض بً ٩بساٌٟوی٨ً ٥بری ،ا احوؾ بٓ ٩

اب ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ارٔ بِ ُٔ ٩ر َزیِ ٕ ٩ِ ًَ ٙأَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاٟزُّبَی ِر ٔبِ ٔ٩
ؾ بِ َٔ ٩ج َّو ٕ
َّاض بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔی ٥ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی ًَ ِ ٩اْلِ َ ِح َو ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ٌَِ ٟب ُ
ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔي َُ َ ٧ ُ ٨ِ ٛض ِی ُتُ ُٟ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜحو ٔ ٦اْلِ َ َؿاؤ ِّي َب ٌِ َس

خوا َو َ ٩ِ ٣أَ َرا َز
ثَ ََل ٕث َو ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟبٔی ٔذ إ ٔ َّ ا فٔي ٔس َ٘ا ٕ
ئ َو ًَ ِ ٩زٔ َی َارة ٔا ُِ٘ ٟبُورٔ َٓکُُ٠وا ُٔ ُٟ ٩ِ ٣حؤ ٦اْلِ َ َؿاؤ ِّي َ٣ا بَ َسا َلَ ٥ِ ُٜو َتزَ َّوزُوا َوا َّز ٔ ُ

ِّ
اَشبُوا َو َّات ُ٘وا ل ُ َِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ
خ َة َو ِ َ
َک ِاْل ٔ َ
زٔ َی َار َة ا ُِ٘ ٟبُورٔ َٓإَٔ َّ ٧ضا تُ َذ ُ
ابعسنبدبعامیظعلربنعی،االوحصنب وّاب،امعرنبرزقی،اوبااحسؼ،زریبنبدعی،انبربدیةےسرفاتیےہہکروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم ےن مت گووگں وک نیت رفز ےک دعب رقابین اک وگتش اھکےن ےس عنم ای اھت افر ربونتں ںیم
العفہزیکشمہےکافرزایرتوبقرےسنکیلابمترقابوینںاکوگتشاھکؤبجکتدؽہاےہافرمتگوگرفسےکفاےطسوتہشعمجرکف
افررھکوھچڑف افر سجصخشاکدؽہاےہوبقریکزایرت اکوت فہربقفںیکزایرترکے ویکہکناسےسآرختیکایدآیت ےہافر مت
گوگرہاکیمسقےکربنتںیمںوینکیلمتگوگرہاکیہشنآفرزیچےسوچب۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعلربنعی،االوحصنب وّاب،امعرنبرزقی،اوباقحس،زریبنبدعی،انبربدیة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابوینںےکوگتشوکذریخہانبان
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
رقابوینںےکوگتشوکذریخہانبان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 733

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیس ،یحٌي٣ ،اٟکً ،بساهَّلل ب ٩ابي بَک٤ً ،زةً ،ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩أَبٔي بَ َِکٕ ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َِ ٟ
َّ َّ
اَ ٪ب ٌِ َس
خوا ث َ ََلثّا َٓ َ٤َّ ٠ا ل َ َ
رض َة اْلِ َ ِؿ َهي َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠لُُ٠وا َوا َّز ٔ ُ
َزٓ ِ َزآ ْة ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا َِ ٟبازٔیَ ٔة َح ِ َ
وَ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا اْلِ َ ِس٘ ٔ َی َة َٗا َ٢
ذََ ٔ ٟ
وَ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا ا َِ ٟو َز َ َویَ َّتد ٔ ُذ َ
و ٩ِ ٣ٔ ٪أَ َؿاحٔیِّض ٔ َِ ٥ی ِح َُ ُ٠٤
اض لَاُ ٧وا یَ َِ ٨ت ٔٔ ٌُ َ
ک َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
َو َ٣ا ذَا َ َٗا ََّ ٢أ ٟذی َ َ ٧ض ِی َ ٔ ٩ِ ٣إ ٔ َِ ٣شا ٔ ُ ُٟحؤ ٦اْلِ َ َؿاؤ ِّي َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ ٧ض ِی ُ َّ ٔ ٟ
خوا َو َت َؼ َّسُٗوا
٠س َّآةٔ َّأًٟي َز َّٓ ِ لُُ٠وا َوا َّز ٔ ُ
ی
دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،امکل ،دبعاہلل نب ایب رکب ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت دیعاال جی ےک دؿ رغابء ف

اتحم وں اک اکی عمجم دمہنی ونمرہ اچنہپ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای متگوگ نیت رفز کت رقابین اک وگتش اھکؤ
افراسوکرھکگورھپگووگں ےنرعض ایایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسگوگاینپ رقابوینںےسعفناحلص رکےتےھتافر اس
یکرچیبااھٹرکرھکےتیلےھتافراسیکاھکگوںےسںیکشمانبایرکےتےھترھپابایابتشیپآیئگ؟گووگںےنرعضایآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفام دای رقابین اک وگتش رھک وھچڑےن ےس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن اؿ رغابء افر

اتحم وںےکادنہشییکفہجےساممتعنیکیھت وعمجمہکآرکعمجوہایگاھتسپابمتگوگاھکؤافراسوکرھکگوافردصہقرکف۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،امکل،دبعاہللنبایبرکب،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثی ابمرہک
رقابوینںےکوگتشوکذریخہانبان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 734

راوی  :شٌ٘وب ب ٩ابزاہیً ،٥بساٟزح ،٩٤سٔیاً ،٪بساٟزح ٩٤بً ٩ابص

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ًَٔ ٩اب ٔ ٕص ًَ ِ ٩أَب ٔیطٔ َٗا ََ ٢ز َخ ًَِ ُ ٠ل َي ًَائٔظَ َة
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
اض ٔط َّس ْة
َٓ ُ٘ ِ ُ ٠أَل َ َ
اب اَ ٨َّ ٟ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َِ ٨هي ًَ ُِ ُٟ ٩حو ٔ ٦اْلِ َ َؿاؤ ِّي َب ٌِ َس ث َ ََل ٕث َٗا ََ ِ ٟن ٌَ ِ ٥أَ َػ َ

َٓأ َ َح َّب َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ِلٌ َٔ ٥ا َِِ ٟىٔ ُّي ا َِٔ٘ٔ ٟی َر ث ُ ََّٗ ٥ا َِ َ٘ َٟ ٢س َرأَیِ ُ آ ََ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رش َة ُٗ ِ ٥َّ ٣ٔ ُ ٠ذَا َ ٓ ََـ ٔح ََ٘ َٓ ِ ٜا َ٣َ ِ ٟا َطب ٔ ٍَ آ َُ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠خ ِبز ٕ
َیأِلَُ ُ٠
َِکا ََ َب ٌِ َس َخ َِ ٤ص ًَ ِ َ
و ٪ال ُ َ
َ٣أ ِ ُزوٕ ٦ثَ ََلثَ َة أَیَّاَ ٕ ٦حًَّي َٟحٔ َ ٙبٔاهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
وقعیب نب اربامیہ ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،دبعارلنمح نب اعسب ےس رفاتی ےہہک اوہنں ےن اےنپفادل ےس ہک ۔ اوہنں ےن لقن ای
ہک ںیم رضحت اعہشئ دصہقی یک دختم ادقس ںیم احرض وہا افر ںیم ےن رعض ای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقابین اک

وگتشنیترفزےسزایدہرےنھکیکاممتعنرفامایرکےتےھت۔اوہنںےنرفامای اہں۔گوگاتحمجافررضفرتدنمےھتوتآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنوخاشہاظرہرفامیئہک ووکیئامؽداروہوتفہرغبیوکالھکےئرھپاہکہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسیکآؽافالدوکداھکی(ینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرھگفاگوںوکداھکی)فہرضحاتدنپرہرفزےکدعبرکبیےکاپےئاھکای
رکےتےھتوتںیمےن رعض ایایسیفیلکتسکفہجےس یھت؟وتاؿوکیسنہآیئگ افر اوہنںےناہکدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآؽ
ےننیترفزلسلسمٹیپرھبرکاھکانںیہناھکای۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،دبعارلنمح،ایفسؿ،دبعارلنمحنباعسب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
رقابوینںےکوگتشوکذریخہانبان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 735

راوی  :یوسٕ بً ٩یسيٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسي ،یزیس ،اب ٩زیاز ب ٩ابوجٌسً ،بساٟزح ٩٤بً ٩ابص

وسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ ُ ٩زٔ َیاز ٔبِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
ٕ بِ َُٔ ً ٩یسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
ُ
َ
ُ
َ
َ
َِکا ََ َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
بِ ًَٔ ٩اب ٔ ٕص ًَ ِ ٩أبٔیطٔ َٗا ََ ٢سأ ًَِ ُ ٟائٔظَ َة ًَ ُِ ُٟ ٩حو ٔ ٦اْلِ َؿاؤ ِّي َٗا َ٨َّ ٛ ِ ٟا ِ َ ٧د َبأ ال ُ َ
َط ِض ّزا ث ُ ََّ ٥یأِلُُ ُ٠ط
ویفسنبیسیع،لضفنبوم یس،زیدی،انبزایدنباوبدعج،دبعارلنمحنباعسبےنلقنایہکںیمےنرضحتاعہشئدصہقیےس
رقابینےکوگتشےکقلعتمدرایتفایوتاوہنںےنرفامایمہگوگاکیہنیہمکتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکےیلاپےئ
ااھٹرکراھکرکےتےھت(ینعیاکیامہےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرکبیےکاپےئاھکایرکےتےھت)۔
رافی  :ویفسنبیسیع،لضفنبومیس،زیدی،انبزایدنباوبدعج،دبعارلنمحنباعسب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
رقابوینںےکوگتشوکذریخہانبان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 736

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،ابً ٩و ،٪اب ٩سیری ،٩ابوسٌیس خسری

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠إ ٔ َِ ٣شا ٔ اْلِ ُ ِؿ ٔح َّی ٔة ٓ َِو َ ٚثَ ََلث َ ٔة أَیَّإ ٦ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢لُُ٠وا َوأَكٌِ ُٔ٤وا

وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،انب وعؿ ،انب ریسنی ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رفز
ےسزایدہرقابیناکوگتشرےنھکےسعنمرفامایافررھپاراشدرفامایمتگوگاھکؤافرالھکؤ(سجفتقکتدؽہاےہ)۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،انبوعؿ،انبریسنی،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہیدےکذحبےئکوہےئاجونر
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک

وہیدےکذحبےئکوہےئاجونر

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 737

راوی :

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ِٔٔ٣ُ ٩ی َر َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُ ٩ص ََٔل َٕٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
اب َٔ ٩ِ ٣ط ِح ٕ ٥یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َر َٓا َِ ٟتزَ ُِ ٣ت ُط ُٗ ِ َ ُ ٠ا أ ُ ًِ ٔلي أَ َح ّسا ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِیئّا َٓا َِ ٟت َٔ ُّ َٓإٔذَا َر ُسو ُ٢
ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُٗ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩ا َُ ٢زل ِّ َي ٔج َز ْ
اهَّللٔ َػلَّى اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یت ََب َّش ُ٥
وقعیب نب اربامیہ ،ییحی نب دیعس  ،امیلسؿ نب ریغمہ  ،دیمح نب الہؽ  ،دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک ربیخ فاےل دؿ اکی کشم
رچیبیکمہوکاہھتیگلںیماسکشمےسٹمچایگ افرںیمےناہکہکںیمہیکشمیسکوکںیہندفںاگرھپںیمےنداھکیہکروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفملسرکسمارےہےھتریمےاسےنہکیکفہجےس
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فہاجونرسجاکملعہنوہہکوبتقذحباہللاکانؾایلایگایںیہن؟
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
فہاجونرسجاکملعہنوہہکوبتقذحباہللاکانؾایلایگایںیہن؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 738

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥نرض ب ٩ط٤ی ،١ہظا ٦ب ٩رعوة ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،ائظہ ػسش٘ہ

اسا ٔ٩ِ ٣
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّّ َ ٧ ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
ِ
َ
اس َ٥
رع ٔ
َِکوا ِ
َکوا ِ
اس َ ٥اهَّللٔ ًََِ ٠یطٔ أَ ِ َ ٦ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اذ ُ ُ
اب لَاُ ٧وا َیأتُوَ٧ا ب ٔ َِ ٠ح َٕ ٥و َ ا ِ َ ٧سرٔی أَ َذ َ ُ
اْلِ ِ َ
اهَّللٔ ًَزَّ َو َج ََِّ ٠ًَ ١یطٔ َولُُ٠وا
ااحسؼنباربامیہ،رضننبلیمش،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرعبےکھچکگوگمہگووگں
ےک اپس وگتش الےت ےھت افر مہ وک ملع ںیہن اھت ہک اؿ گووگں ےن وبتق ذحب اہلل اک انؾ ایل ای ںیہن؟ مہ ےن روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےساسابرےںیمدرایتفایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاھکےتفتقدخااکانؾےلگوافراھکگو۔

رافی  :اقحسنباربامیہ،رضننبلیمش،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آتییکریسفتفرشتحی
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
آتییکریسفتفرشتحی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 739

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي ،سٔیا ،٪ہارو ٪ب ٩ابي وٛیٍ ،ہارو ٪ب٨ً ٩ترة ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابً ٩باض

ارو ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي َوٕ ٔ ٛ
ارو ُ ٪بِ ُ٨ِ ًَ ٩ت َ َر َة ًَ ِ٩
یٍ َوص َُو َص ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َص ُ
ِ
وَ٘ َٓ ٪ا ُٟوا َ٣ا َذبَحَ اهَّللُ
اس ُ ٥اهَّللٔ ًََِ ٠یطٔ َٗا ََ ٢خا َػ َُ ٤ض ِ ٥ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رش َُ ٛ
َک ِ
ض فٔي َٗ ِؤٟطٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َ ا َتألُُ٠وا ٔ٤َّ ٣ا  ٥َِ ٟیُ ِذ َ ِ
ٓ َََل َتأِلُُ٠و ُظ َو َ٣ا َذبَ ِحت ُِ ٥أَْمُتْن أَل َ ِ٠ت ُُ٤و ُظ
رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿ،اہرفؿنبایبفعیک،اہرفؿنبرتنعة،فہاےنپفادلےس،انبابعسےنرفامایآتیرکہمیاسفتقانزؽوہیئ
ہکسجفتقرشمنیکےناملسمونںےسثحبیکہکدخافدندقفسرپذحبرکے(ینعیدخاےکانؾرپ واجونرذحبوہ)ینعیدخاسج
اجونروکومتدےدےوتمتگوگاسوکوتںیہناھکےتوہافرسجوکمتوخدذحبرکےتوہاسوکاھکےتوہ؟
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿ،اہرفؿنبایبفعیک،اہرفؿنبرتنعة،فہاےنپفادلےس،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

م

جبمہ(اجونروکاشنہنانبرک)امرےناکونممعوہان

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
م
جبمہ(اجونروکاشنہنانبرک)امرےناکونممعوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 740

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ،٪ب٘یة ،بحیر ،خاٟس ،جبیر ب ٩نٔیر ،ابوثٌ٠بہ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة ًَ ِ ٩بَحٔیر ٕ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ج َبی ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔیِر ٕ ًَ ِ ٩أَب ٔي َث ٌََِ ٠ب َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤

َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ  ٥َ ٠اَ َت ٔح ُّ ١ا َِ ٤ُ ٟح َّث َُ ٤ة

م
رمعف نب امثعؿ ،یقتئة ،ریحب ،اخدل ،ریبج نب ،ریف ،اوب ہبلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای جبمہ
(اجونر)درتسںیہنےہ(ینعیفہاجونرہکسجوکہکوگویلںاکاشنہناگلےنےکفاےطسڑھکاایاجےئرھپفہاجونررماجےئ)۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،یقتئة،ریحب،اخدل،ریبجنب،ریف،اوب ہبلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
م
جبمہ(اجونروکاشنہنانبرک)امرےناکونممعوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 741

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبہ ،ہظا ٦ب ٩زیس

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا ََ ٢ز َخ ِ ٍَ ٣َ ُ ٠إَٔ َ ٧ص ًَل َي ا َِ ٟح ََ ٥ٔ ٜش ٌِىٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
وَ ٪ز َجا َج ّة فٔي َزارٔ اْلِ َ ٔ٣یر ٔ َٓ َ٘ا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُِ ٪ت ِؼب َ َر ا َِ ٟب َضائ ٔ ُ٥
اض َی ِز َُ ٣
ابِ َ ٩أَ ُّی َ
وب َٓإٔذَا أُْ َ ٧
اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،اشہؾنبزدیےنلقنایہکںیمرضحتاسنےکاسھترضحتمکحنباویبیکدختمںیماحرض
وہافاہں رپگوگاحمکےکاکمؿںیماکی رمآ اکاشنہناگلرےہےھت۔رضحتاسنےن رفامایروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
اجونرفںوکاسرطہقیےسامرےنےسعنمرفامایےہ
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،اشہؾنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
م
جبمہ(اجونروکاشنہنانبرک)امرےناکونممعوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 742

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ز٧بور ٣کي ،اب ٩ابوحاز ،٦یزیس ،اب ٩ہازٌ٣ ،اویة بً ٩بساهَّلل ب ٩جٌرفً ،بساهَّلل ب ٩جٌرف

یس َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َرفٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩زِ٧بُورٕ ا ِ٤َ ٟک ُِّّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦یز ٔ َ
ک َو َٗا َ٢
ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َٗا ََّ ٣َ ٢ز َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي أَُ٧ا ٕ
وِ َٛ ٪ب ّظا بٔاِ ٨َّ ٟب ٔٔ َ ٓ ١
ََک َظ ذََ ٔ ٟ
ض َوص َُِ ٥یزِ َُ ٣
َ ا َت ُِ ٤ثُ٠وا بٔا َِ ٟب َضائ ٔٔ٥

دمحمنبزوبنریکم،انباوباحزؾ،زیدی،انباہد ،اعمفبئةنب دبعاہللنبرفعج،دبعاہللنبرفعجےناہکہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےنگووگںوکداھکیہکفہگوگاکیڈنیمےھوکریتفںےسامررےہےھت(اسوکابدنھرک)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناس
رحتکوکرباایخؽایافراراشدرفامایمتگوگاجونرفںوکہلثمہنرکف۔
رافی  :دمحمنبزوبنریکم،انباوباحزؾ،زیدی،انباہد،اعمفبئةنبدبعاہللنبرفعج،دبعاہللنبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
م
جبمہ(اجونروکاشنہنانبرک)امرےناکونممعوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 743

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ہظی ،٥ابوبرش ،سٌیس ب ٩جبیر ،اب٤ً ٩ز

رش ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٩َ ٌََ ٟ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي بٔ ِ ٕ
َّ
َغ ّؿا
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ات َد َذ َط ِیئّا ٓ ٔیطٔ ُّ
اٟزو ُح َ َ
ہبیتق نب دیعس ،میشہ ،اوبرشب ،دیعس نب ریبج ،انب رمع ےس لقن ای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تنعل یجیھب اس رپ  و ہک
اجؿداروکاشنہنانبےئ(ینعیریتایوگیلفریغہےس)
رافی  :ہبیتقنبدیعس،میشہ،اوبرشب،دیعسنبریبج،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
م
جبمہ(اجونروکاشنہنانبرک)امرےناکونممعوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 744

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي ،طٌبہ٨٣ ،ہا ٢ب٤ً ٩زو ،سٌیس ب ٩جبیر ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا ُ ٢بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
ًُ ََ ٤ز َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٩َ ٌََ ٟ ٢اهَّللُ ََّ ٣َ ٩ِ ٣ث َ ١بٔا َِ ٟح َی َوا ٔ٪
رمعف نب یلع ،ییحی ،ہبعش ،اہنمؽ نب رمعف ،دیعس نب ریبج ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامےت ںیہ ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکدخافدندقفسیکتنعلےہاسصخشرپ وہکاجونروکہلثمرکے۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ہبعش،اہنمؽنبرمعف،دیعسنبریبج،انبرمع

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

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
م
جبمہ(اجونروکاشنہنانبرک)امرےناکونممعوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 745

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،طٌبہً ،سی ب ٩ثاب  ،سٌیس ب ٩جبیر ،ابً ٩باض

ض أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َغ ّؿا
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ  ٢اَ َت َّتد ٔ ُذوا َط ِیئّا ٓ ٔیطٔ ُّ
اٟزو ُح َ َ
وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،ہبعش ،دعی نب اثتب ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایمتگوگہنانبؤاجؿداروکاشنہن(ینعیاسوکابدنھرکاییسکیھبرطحاسےساشنہنابزیہنرکف)۔

رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ہبعش،دعینباثتب،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
م
جبمہ(اجونروکاشنہنانبرک)امرےناکونممعوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 746

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیس الٜوفيً ،لي ب ٩ہاط ،٥اٌَٟلء ب ٩ػاٟحً ،سی ب ٩ثاب  ،سٌیس ب ٩جبیر ،ابً ٩باض

ئ بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ا ِلُٜوف ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّي بِ َُ ٩صا ٔط ٕ ٩ِ ًَ ٥ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َغ ّؿا
ُج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ  ٢اَ َت َّتد ٔ ُذوا َط ِیئّا ٓ ٔیطٔ ُّ
اٟزو ُح َ َ
دمحم نب دیبع اوکلیف ،یلع نب اہمش ،االعلء نب اصحل ،دعی نب اثتب ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمتیسکاجدناروکاشنہنہنانب۔
رافی  :دمحمنبدیبعاوکلیف،یلعنباہمش،االعلءنباصحل،دعینباثتب،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ووکیئالبفہجیسکڑچایوکالہکرکے؟
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک

 ووکیئالبفہجیسکڑچایوکالہکرکے؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 747

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا٤ً ،٪زو ،ػہیبً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ ُِ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َی ِز َٓ ٌُ ُط َٗا ََ َٗ ٩ِ ٣َ ٢ت َِ ًُ ١ؼ ُٔ ّورا
ٓ ََ٤ا ٓ َِو َٗ َضا بٔ َِی ِر ٔ َح ِّ٘ َضا َسأ َ َ ٢اهَّللُ ًَزَّ َو َج ََّ ٨ِ ًَ ١ضا َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ٗٔی ََ ١یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ ٓ ََ٤ا َح٘ َُّضا َٗا ََ ٢ح٘ َُّضا أَ َِ ٪ت ِذبَ َح َضا َٓ َتأِلََُ ٠ضا
َو َ ا َت ِ٘ َل ٍِ َرأ ِ َس َضا َٓی ُ ِرمَي ب ٔ َضا
ہبیتق نبدیعس،ایفسؿ،رمعف ،بیہص،دبعاہلل نب رمعےسرفاتیےہ ہکروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےناراشد رفامای وصخش
اکیڑچای ایاسےسڑبےاجونروکانقحامرےوتایقتمےکدؿاسےسابز رپسوہیگگووگںےن رعضای ایروسؽاہلل!اساک ای
قح ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس اک قح ہی ےہ ہک اس وک ذحب رکے افر رھپ اس وک اھکےئ افر اس اک رس اکٹ رک ہن
ےکنیھپ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،رمعف،بیہص،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
 ووکیئالبفہجیسکڑچایوکالہکرکے؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 748

راوی ٣ :ح٤س ب ٩زاؤز ٣ؼیصي ،اح٤س ب ٩ح٨ب ،١ابوًبیسةً ،بساٟواحس ب ٩واػ ،١خ ٕ٠شٌىي ا٣ ٪ہزاً ،٪ا٣ز ا احو،٢
ػاٟح ب ٩زی٨ار٤ً ،زو ب ٩ثزیس ،ثزیس

اػ ٕ٩ِ ًَ ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩زا ُو َز ا ِِّ ٔ٤ٟؼی ٔص ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًُب َ ِی َس َة ًَ ِب ُس ا َِ ٟواحٔسٔ بِ َُ ٩و ٔ
یس
اٟرشیسٔ َٗا ََ ٢سٔ َّ ُ ٌِ ٔ٤
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَا ْٔ ٣ز اْلِ َ ِح َو َُ ٩ِ ًَ ٢ػأ ٟحٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔٔ َّ ٩
اٟرش َ
َخَ َٕٕ ٠ش ٌِىٔي ابِ َِ ٣ٔ ٩ض َز َ

َش ُ٘و َُ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و َُ َٗ ٩ِ ٣َ ٢ت َِ ًُ ١ؼ ُٔ ّورا ًَ َب ّثا ًَ َّخ إلٔ َي اهَّللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١ی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َش ُ٘و ُ ٢یَا
َر ِّب إ ٔ َََّ ُٓ ٪لّ٧ا َٗ َت َ٠ىٔي ًَ َب ّثا َوَ ٥َِ ٟش ِ٘ ُت ِ٠ىٔي ٕ ٌََ ٔ٨ِ ٤َ ٔ ٟة

م
دمحمنبداؤد ضیئصی،ادمحنبلبنح،اوبدیبعة،دبعاگوادحنبفالص،فلخینعیاؿرہماؿ،اعرماالوحؽ،اصحلنبدانیر،رمعفنب ردی،
 ردیےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہک وصخشیسک

ڑچای وک ےب دصقم افر ےب فہج امر ڈاےل وت فہ ایقتم ےک رفز دخافدن دقفس ےک اسےنم خیچ خیچ رک ےہک یگ ہک اے ریمے رپفرداگر!
الفںصخشےنھجموکالبافدئہلتقایٰ۔
م
رافی  :دمحمنبداؤد ضیئصی،ادمحنبلبنح،اوبدیبعة،دبعاگوادحنبفالص،فلخینعیاؿرہماؿ،اعرماالوحؽ،اصحلنبدانیر،رمعف
نب ردی ،ردی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الجہلےکوگتشےکونممعوہےنےسقلعتم
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
الجہلےکوگتشےکونممعوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 749

راوی ً :ث٤ا ٪بً ٩بساهَّلل ،سہ ١ب ٩بکار ،وہیب ب ٩خاٟس ،اب ٩كاؤض٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،وہ اپ٨ے واٟس سے٣ ،ح٤س ب٩
ًبساهَّلل ب٤ً ٩زو

ض ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
 ١بِ ُ ٩بَکَّارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ُب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
أَ ِخب َ َرنٔي ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َس ِض ُ
ُط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََّ ٣َ ٢ز ّة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َو َٗا ََّ ٣َ ٢ز ّة ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي َی ِو ََ ٦خ ِیب َ َر ًَ ُِ ُٟ ٩حؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔاْلِ َصَِّ ٔ ٠یةٔ َو ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََّل َٔ ٟة َو ًَ ُِ ٩ر ُٛوب ٔ َضا َو ًَ ِ ٩أَل ِ ِٔ َٟ ١حَ ٔ٤ضا

امثعؿ نب دبع اہلل ،لہس نب اکبر،ف،بی نب اخدل ،انب ساؤس ،رمعف نب بیعش ،فہ اےنپفادل ےس ،دمحم نب دبعاہلل نبرمعف ےس رفاتی
ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربیخ فاےل دؿ عنم رفامای یتسب ےک دگوھں ےک وگتش ےس افر الجہل ےس ینعی اس اک
وگتشاھکےنےسافراسرپوساروہےنےس(اک اہنوہہکاناپکہنیسپمسجوکگلاجےئ)۔
رافی  :امثعؿنبدبعاہلل،لہسنباکبر،ف،بینباخدل،انبساؤس،رمعفنببیعش،فہاےنپفادلےس،دمحمنبدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الجہلاکدفدھےنیپیکاممتعن
ابب  :رقابینےسقلعتمااحدثیابمرہک
الجہلاکدفدھےنیپیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 750

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،ہظاٗ ،٦تازةًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض

ض َٗا َ٢
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَٗ ٦ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِٔ ِ ً ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َّ
اٟرش ٔب ٔ ٩ِ ٣فٔي ِّ
ئ
اٟش َ٘ا ٔ
َ َ ٧هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟحث َٔ ٤ة َو َٟب َ ٔن ا َِ ٟح ََّل َٟةٔ َو ُّ ِ
م
اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،اشہؾ ،اتقدة ،رکعمة ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای جبمہ
ےسافرالجہل(اجونر)ےکدفدھےنیپےسافرکشمںیمہنماگلرکاپینےنیپےس۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،اشہؾ،اتقدة،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وخدامکرکاھکےنیکرتبیغ
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وخدامکرکاھکےنیکرتبیغ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 751

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیس ابوٗسا٣ة رسخسي ،یحٌي ب ٩سٌیس ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابزاہی٤ً ،٥ارة ب٤ً ٩یرً ،ائظہ ػسش٘ہ

اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی٩ِ ًَ ٥
اُٟس َخ ٔس ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس أَبُو ٗ َُسا ََ ٣ة َّ ِ
ِ َٛ ٩ِ ٣ٔ ١شبٔطٔ
ًُ ََ ٤ار َة بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ ًَ ِ٤َّ ًَ ٩تٔطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا ََٗ ِ ٟا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَك ِ َی َب َ٣ا أَل َ َ ١اٟزَّ ُج ُ

َوإ ٔ ََّ ٪وََ ٟس اَّ ٟز ُج ِٔ َٛ ٩ِ ٣ٔ ١شبٔطٔ

دیبع اہلل نب دیعس اوبدقامة رسیسخ ،ییحی نب دیعس ،ایفسؿ ،وصنمر ،اربامیہ ،امعرة نب ریمع ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایبسےسزایدہرتہبنیامکیئ فہ ےہ وااسنؿ(اےنپاہھتےس)امکےئینعی اینپتنحم(افر
دجفدہج)ےساحلصرکےافرآدیماکڑلاکیھباسیکآدمینںیم(اشلم)ےہسپڑلےکاکامؽاھکاندرتسےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعساوبدقامةرسیسخ،ییحینبدیعس،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،امعرةنبریمع،اعہشئدصہقی

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

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وخدامکرکاھکےنیکرتبیغ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 752

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ا اً٤ع ،ابزاہی٤ً ،٥ارة ب٤ً ٩یر٤ً ،ةً ،ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٥ار َة بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ِٕ ٤َّ ًَ ٩ة َُ ٟط ًَ ِ٩
ًَائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ ِو َ ا َز ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛأَك ِ َی ٔب َِ ٛشبَٔٓ ٥ِ ُٜک ُ ُ٠وا ِٔ َٛ ٩ِ ٣ش ٔب أَ ِو َ از ٔ ُ٥ِ ٛ
دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،االشمع،اربامیہ،امعرةنبریمع،عمة،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامایافالدمتگووگںیکرتہبنیآدمینےہوتمتگوگاینپافالدیکآدمؿےساھکؤ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،االشمع،اربامیہ،امعرةنبریمع،عمة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وخدامکرکاھکےنیکرتبیغ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 753

راوی  :یوسٕ بً ٩یسيٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسي ،ا اً٤ع ،ابزاہی ،٥اسوزً ،ائظہ ػسش٘ہ

وسي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َِ ٟ
ٕ بِ َُٔ ً ٩یسي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِِ ٟٔـ ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
ِ َٛ ٩ِ ٣ٔ ١شبٔطٔ َو َو َُ ٟس ُظ ِٔ َٛ ٩ِ ٣شبٔطٔ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَك ِ َی َب َ٣ا أَل َ َ ١اَّ ٟز ُج ُ
ویفس نب یسیع ،لضف نب ومیس ،االشمع ،اربامیہ ،اوسد ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایافالدمتگووگںیکدمعہامکیئےہوتمتگوگاینپافالدیکامکیئےساھکؤ۔
رافی  :ویفسنبیسیع،لضفنبومیس،االشمع،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وخدامکرکاھکےنیکرتبیغ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 754

راوی :

اَ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٪ز بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ اِ ٨َّ ٟی َشابُور ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩كَ ِض ََ ٤

١
ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا ََٗ ِ ٟا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَك ِ َی َب َ٣ا أَل َ َ ١اَّ ٟز ُج ُ
ِٔ َٛ ٩ِ ٣شبٔطٔ َوإ ٔ ََّ ٪وََ ٟس ُظ ِٔ َٛ ٩ِ ٣شبٔطٔ
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آدمینںیماہبشتےسےنچبےسقلعتمااحدثیرشہفی
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
آدمینںیماہبشتےسےنچبےسقلعتمااحدثیرشہفی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 755

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ػٌ٨اني ،خاٟس ،اب ٩حارث ،ابً ٩و ،٪طٌيي ،نٌ٤ا ٪ب ٩بظیر

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي اٟؼَّ ٌَِ ٨انٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َّٕ ٩ِ ًَ ٪
اٟظ ٌِ ٔي ِّي َٗا َ٢
ُّ
ا ٪بِ ََ ٩ب ٔظیر ٕ َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠واهَّللٔ َ ا أَ ِس ََ ٍُ ٤ب ٌِ َس ُظ أَ َح ّسا َش ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤
َس ُ ٌِ ٔ٤اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ

ک أ ُ ُّ ٣ورا ُِ ٣ظت َب ٔ َضا ٕ
ت َو ُربَّ َ٤ا َٗا َ٢
َح َا ٦بَی ِّ ْن َوإ ٔ َّ ٪بَی ِ َن ذََ ٔ ٟ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح ََل َ ٢بَی ِّ ْن َوإ ٔ َّ ٪ا َِ َ ٟ
ک ََ ٣ث َّل إ ٔ َّ ٪اهَّللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١ح ََّم ح ٔ َّّم َوإ ٔ َّ ٪ح ََّٔم اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّ٣َ ١ا َرح ََّ٦
ک أ ُ ُّ ٣ورا ُِ ٣ظت َب ٔ َض ّة َٗا ََ ٢و َسأ َ ِ ٔ
َض ُب َل ٥ِ ُٜفٔي ذََ ٔ ٟ
َوإ ٔ َّ ٪بَی ِ َن ذََ ٔ ٟ

ک أَ ِ ٪یُ ِزت ٔ ٍَ ٓ ٔیطٔ َوإ ٔ َّ٩ِ ٣َ ٪
ک أَ ِ ٪یُ َداَ ٔ ٟم ا ِٔ ٟح ََّم َو ُربَّ َ٤ا َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ط ََ ٩ِ ٣ی ِزع َي َح ِو َ ٢ا ِٔ ٟح ََّم یُو ٔط ُ
َوإُٔ َّ ٧ط ََ ٩ِ ٣ی ِز َت ٍُ َح ِو َ ٢ا ِٔ ٟح ََّم یُو ٔط ُ
ُس
یُ َداُ ٔ ٟم اٟز َِّیب َة یُو ٔط ُ
ک أَ َِ ٪ی ِح ُ َ
دمحمنبدبعاالیلعاعنصین،اخدل،انباحرث،انبوعؿ،یبعش،امعنؿنبریشبےسرفاتیےہہکںیمےنہک افرںیمابآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکدعبیسک صخشیکابتںیہنونسںاگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس رفامےتےھتہکالحؽےسالھکوہاافرسج ںیم
یسکمسقاکوکیئ ہبشںیہنےہافررحاؾالھکوہاےہ(ےسیجزانوچریرشابونیشفریغہ)افراؿدفونںےکدرایمؿںیم ضعباسمسق
ےک اکؾ ںیہہک نج ںیمہبش ےہ ینعی رحاؾ افر الحؽدفونں ےکاسھتعاشتہب رےتھک ںیہ(اس ےس رماد اےسی اکؾ ںیہ نج ےک الحؽ

افر رحاؾ وہےن ںیم االتخػ ےہ) افر ںیم مت گووگں ےس اکی اثمؽ ایبؿ رک ا وہں۔ دخافدن دقفس ےن اکی رفش انبیئ ےہ افر
دخافدن دقفس یک رفش رحاؾ اایشء ںیہ اس ںیم دالخ وہےن اک مکح ںیہن ےہ۔(رماد ہی ےہ ہک دخافدن دقفس ےن رحاؾ افر الحؽ یک
دحفدافرالنئرقمررفامدیںیہاؿیہالنئافردحفدںیمرانہرضفریےہاسےسابرہاجانرہزگاجزئںیہنےہ)سپ وصخشدخافدن
دقفسیکاقمئیکوہیئرفشےکادنردالخوہاجےئ(ینعیدخافدندقفسیکاقمئرکدہدحفدےساجتفزرکےلاگ)ایسرطہقیےس و
صخشہبتشماکومںےسہنےچبوترقبیےہہکفہرحاؾاکومںےسیھبہنےچب۔رقبیےہہکفہصخشرحاؾافراناجزئاکومںںیمالتبم
وہ اجےئ اگ افر  و صخش وکشمک اکومں ںیم التبم وہ اجےئ اگ وت رقبی ےہ ہک فہ صخش تمہ رکے ینعی  و اکؾ رحاؾ ںیہ اؿ وک یھب
رکےنگلاجےئ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلعاعنصین،اخدل،انباحرث،انبوعؿ،یبعش،امعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
آدمینںیماہبشتےسےنچبےسقلعتمااحدثیرشہفی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 756

راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیا ب ٩زی٨ار ،ابوزاؤز حرفی ،سٔیا٣ ،٪ح٤س بً ٩بساٟزح٘٣ ،٩٤بری ،ابوہزیزہ

اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
َکیَّا بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز ا َِ ٟح َ ٔ
رف ُّی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
 ٩ِ ٣ٔ ١أَیِ َ٩
ا٣َ ٪ا یُ َبالٔي اَّ ٟز ُج ُ
ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأتِ ٔي ًَل َي ا٨َّ ٟا ٔ
ض َز َْ ٣

رحإ ٦
أَ َػ َ
اب ا ِ٤َ ٟا ََ ٩ِ ٣ٔ ٢ح ََل ٕ ٢أَ ِو َ َ

اقمس نب زرکای نب دانیر ،اوبداؤد رفحی ،ایفسؿ ،دمحم نب دبعارلنمح ،ربقمی ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایگووگںرہاکیاک ازامہنآےئاگہکسجفتقہکوکیئصخشاسابتیکرپفاہںیہنرکےاگہکدفتلسک
ہگجےساحلصیک؟الحؽےسایرحاؾےس؟
رافی  :اقمسنبزرکاینبدانیر،اوبداؤدرفحی،ایفسؿ،دمحمنبدبعارلنمح،ربقمی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
آدمینںیماہبشتےسےنچبےسقلعتمااحدثیرشہفی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 757

راوی ٗ :تیبہ ،اب ٩ابي ًسی ،زاؤز ب ٩ابي ہ٨س ،سٌیس ب ٩ابوخیرة ،حش ،٩ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ َِ ٩زا ُو َز بِ ٔ ٩أَبٔي صٔ ِٕ ٨س ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي َخی ِ َر َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
و ٪اِّ ٟزبَا ٓ َََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٤یأِل ُ ُِ ٠ط أَ َػابَطُ َٔ ُُ ٩ِ ٣بارٔظ ٔ
اَ ٪یأِلَُ ُ٠
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢یأتِ ٔي ًَل َي ا٨َّ ٟا ٔ
ض َز َْ ٣
ہبیتق ،انب ایب دعی ،داؤد نب ایب دنہ ،دیعس نب اوبریخة ،نسح ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ار اشدرفامایبجاک ادفرآےئ اگہکگوگوسداھکںیئےگ افر وصخشوسدںیہناھکےئاگوتاسرپیھبوسداکابغرڑپاجےئ اگینعیوسد
ارگوخدںیہناھکےئاگوتاسرپوسداکا روتچنہپیہاجےئاگ۔
رافی  :ہبیتق،انبایبدعی،داؤدنبایبدنہ،دیعسنباوبریخة،نسح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجترتےسقلعتمااحدثی
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اجترتےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 758

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،وہب ب ٩جزیز ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،یو٧ص ،حش٤ً ،٩زو ب ٩تِ٠ب

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ت َِِ ٔ ٠ب َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َشا ٔن َّ
اٟشا ًَ ٔة أَ َِ ٪شٔ ُِظ َو ا ِ٤َ ٟا َُ ٢و َیِٜث ُ َر َو َتٔ ُِظ َو اِّ ٟت َح َار ُة َو َیوِ َض َز ا َِ ٥ُ ٠ِ ٌٔ ٟو َیبٔی ٍَ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِ َ
 ١ا ِٟب َ ِی ٍَ ٓ ََی ُ٘و َ  ٢اَ َحًَّي أَ ِس َتأ ِ َٔ ٣ز َتا ٔج َز بَىٔي ُٓ ََل َٕ ٪ویُ َِ ٠ت ََ ٤ص فٔي ا َِ ٟه ِّي ا ٌَِ ٟو ٔٔی ٥ا ِٟکَات ٔ ُب ٓ َََل یُو َج ُس
اَّ ٟز ُج ُ
رمعف نب یلع ،فبہ نب رجری ،فہ اےنپ فادل ےس ،ویسن ،نسح ،رمعف نب بلغت ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایایقتمیکالعامتںیمےسہیےہہکدفتللیھپاجےئیگافراسیکزایدیتوہاجےئیگافراکرفابرفاجترتلھکاجےئیگ

افر اہجتلاظرہوہیگافراکیآدیم(اسامؿ)رففتخرکےاگرھپفہےہکاگہکںیہنسجفتقکتہکںیمالفں ارجےسوشمرہہن
رکگوںافراکیڑبےےلحمںیمالتشرک ںےگےنھکلوکنکیلوکیئںیہنلماپےئاگ۔
رافی  :رمعفنبیلع،فبہنبرجری،فہاےنپفادلےس،ویسن،نسح،رمعفنببلغت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ارجفںوکرخدیفرففتخںیمسکاضہطبرپلمعرکانہاےیہ؟
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
 ارجفںوکرخدیفرففتخںیمسکاضہطبرپلمعرکانہاےیہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 759

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي ،طٌبہٗ ،تازة ،ابوخ٠یً ،١بساهَّلل ب ٩حارث ،حٜی ٥ب ٩حزا٦

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي ًَ ِ ٩یَ ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٟدٔ٠ی ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ٩
َحٔٔ ٜی ٥بِ ٔ ٩حٔزَاَٗ ٕ ٦ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟبَی ٌَِّا ٔ ٪بٔا ِٟد ٔ َیارٔ َ٣ا َ ٥َِ ٟش ِٔت َر ٔ َٗا َٓإ ٔ َِ ٪ػ َس َٗا َوبَ َّی َ٨ا بُورٔ َ فٔي
بَ ِیٌٔض ٔ َ٤ا َوإ ٔ َِ َٛ ٪ذبَا َو ََ ٛت َ٤ا ُٔ ٣ح َ ٙبَ َز َُ ٛة بَ ِیٌٔض ٔ َ٤ا
رمعفنبیلع،ییحی،ہبعش،اتقدة،اوبلیلخ،دبعاہللنباحرث،میکحنبزحاؾےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامایرففتخرکےنفاےلافررخدیےنفاےلدفونںوکا رایرےہہکسجفتقکتدحیلعہہنوہںارگفہچسابتںیہکےگافر
 و ھچکبیعوہاسوکلقنرک د ںےگوتاؿےکرففتخرکےنںیمربتکوہیگافر و وھجٹوبںیلےگ تمیقںیم افربیعوپدیشہ
رک ںےگوتاؿےکرففتخرکےنیکربتکرتصخوہاجےئیگافرعفنےکدبہلاصقنؿوہاگ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ہبعش،اتقدة،اوبلیلخ،دبعاہللنباحرث،میکحنبزحاؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھجیٹمسقاھکرکاانپاسامؿرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وھجیٹمسقاھکرکاانپاسامؿرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 760

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ،طٌبہً ،لي ب٣ ٩سر  ،ابوزرًة ب٤ً ٩زو ب ٩جزیز ،خطة ب ٩رح ،ابوذر

َّ
خ َط َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩بظا ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّي بِ ِٔ ٣ُ ٩سرٔ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ز ُِر ًَ َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ َِ َ ٩
بِ ٔ ٩ا ِِّ ُ ٟ
َح ًَ ِ ٩أَبٔي ذ ٓ َٕر ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ثَ ََلثَ ْة َ ا یُک َ ُِّ ٤ُ ٠ض ِ ٥اهَّللُ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َو َ ا َی ُِ ٨وزُ إَِٔ ٟیض ٔ َِ ٥و َ ا یُزَِّٛیض ٔ ِ٥

 ١إ ٔ َز َار ُظ َوا ُِٙ ِّٔ ٨َ ٤ُ ٟ
ُسوا َٗا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟشب ٔ ُ
َو َُ ٟض َِ ًَ ٥ذ ْ
َرقأَ َصا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ذ ٓ َٕر َخابُوا َو َخ ٔ ُ
اب أَْ ٔ ٟیَ َ ٓ ٥
ٔسَ ٌَِ ٠ت ُط بٔا َِ ٟح ٕٔ ٔ ٠ا ِٟکَاذ ٔ ٔب َوا ِ٨َّ ٤َ ٟا َُ ًَ ٪لائَطُ

دمحم نب اشبر ،دمحم ،ہبعش ،یلع نب دمرک ،اوبزرعة نب رمعف نب رجری ،رخسة نب رح ،اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےناراشدرفامای نیتوصخشںےسدخافدندقفسایقتمےکرفزالکؾںیہن رفامےئ اگافرہن یہاؿ یکاجبن دےھکیاگ افر ہن
اؿوکاپکرکےاگ(ینعیانگوہںےس)افراؿوکفیلکتدہذعابوہاگ۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسآتیرکہمییک
التفت رفامیئبجرضحتاوبذرےنایبؿرفامایہکفہگوگرخابافرربابدوہےئآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاکیاانپ ہہت
دنباکٹلےنفاالةکتافررغفریکفہجےسافردفرسےاانپاسامؿوھجیٹمسقاھکرکرففتخرکےنفاالافرااسحؿرکےکااسحؿالتجےن
فاال(فاحضرےہہکہیامتؾانگہانگہریبکہںیہ)۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،یلعنبدمرک،اوبزرعةنبرمعفنبرجری،رخسةنبرح،اوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وھجیٹمسقاھکرکاانپاسامؿرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 761

راوی ٤ً :ز بً ٩لي ،یحٌي ،سٔیا ، ،٪س٠امی ،٪ا اً٤ع ،س٠امی ٪ب٣ ٩شہز ،خطة ب ٩رح ،ابوذر

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ِٔ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ٩
خ َط َة بِ ٔ ٩ا ِِّ ُ ٟ
َح ًَ ِ ٩أَبٔي ذ َٓرٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ثَ ََلثَ ْة  اَ یَ ُِ ٨وزُ اهَّللُ إَِٔ ٟیض ٔ ِ ٥یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َو َ ا یُزَِّٛیض ٔ َِ ٥و َُ ٟض ِ٥
ََ
 ١إ ٔ َز َار ُظ َوا ِٔ ُٙ ِّٔ ٨َ ٤ُ ٟسَ ٌَِ ٠ت ُط بٔا ِلٔ َٜذ ٔب
اب أَْ ٔ ٟیَّ ٥أ ٟذی َ ا ش ٌُِ ٔلي َط ِیئّا إ ٔ َّ ا َُ ٨َّ ٣ط َوا ِِ ٤ُ ٟشب ٔ ُ
ًَ َذ ْ

رمع نب یلع ،ییحی ،ایفسؿ ، ،امیلسؿ ،االشمع ،امیلسؿ نب رہسم ،رخسة نب رح ،اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اراشد رفامای نیت وصخشں یک اجبن دخافدن دقفس ںیہن دےھکی اگ ایقتم ےک رفز افر ہن یہ اؿ وک اپک رکے اگ افر اؿ وک
دردانکذعابےہاکیوتفہ  وہکھچکںیہنداتی نکیلااسحؿراتھکےہینعیبجھچکداتی ےہوتااسحؿالتج اےہ۔ دفرسےفہ صخش
 و ہک ونخٹں ےک ےچین ہہت دنب اکٹل ا ےہ افر رسیتے فہ صخش  و ہک وھجٹ وبؽ رک اانپ اسامؿ رففتخ رک ا ےہ (ہی امتؾ انگہ ریبکہ انگہ
ںیہ)۔
رافی  :رمعنبیلع،ییحی،ایفسؿ،،امیلسؿ،االشمع،امیلسؿنبرہسم،رخسةنبرح،اوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وھجیٹمسقاھکرکاانپاسامؿرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 762

راوی ٫ :ارو ٪بً ٩بساهَّلل ،ابواسا٣ہ ،وٟیس شٌىي ابٛ ٩ثیرٌ٣ ،بس بٌٛ ٩ب ب٣ ٩اٟک ،ابوٗتازة انؼاری

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ا َِ ٟؤٟی ُس َش ٌِىٔي ابِ ََٛ ٩ثٔیر ٕ ًَ َِ ٌِ ٣َ ٩ب ٔس بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک
أَ ِخب َ َرنٔي صَ ُ

ًَ ِ ٩أَبٔي َٗ َتا َز َة اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢إٔیَّا َُ ٥ِ ٛو َٛث ِ َر َة ا َِ ٟح ٕٔ ٔ ٠فٔي ا ِٟب َ ِی ٍٔ َٓإُٔ َّ ٧ط یُ َ ُٙ ِّٔ ٨ث ُ َّ٥
َی َِ ٤ح ُٙ
اھرفؿنبدبعاہلل،اوبااسہم،ف دیینعیانبریثک،دبعمنببعکنبامکل،اوباتقدةااصنریےسرفاتیےہہکاوہنںےنروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک مت گوگ (رخدی ف رففتخ ںیم) تہب (ینعی ابلکل) مسق
اھکےنےسوچبویکہکنےلہپمسقےسامؽرففتخوہ اےہرھپامؽیکربتکمتخوہاجیتےہافرسجفتقگووگںوکملعوہاج اےہہکہی
صخشرہاکیابتںیممسقاھک اےہوتاسیکمسقاکیھباابتعرںیہنوہ ا۔
رافی  :اھرفؿنبدبعاہلل،اوبااسہم،ف دیینعیانبریثک،دبعمنببعکنبامکل،اوباتقدةااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وھجیٹمسقاھکرکاانپاسامؿرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 763

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩و٫ب ،یو٧ص ،اب ٩ط٬اب ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ

اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔي
اُٟسحٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
ٕ َْ َ٘ َٔ ٨ِ ٣ة ِّ ٔ ٟ
٠شٌَِ ٠ةٔ ََ ٤ِ ٣ح َ٘ ْة ِ َٜ ٠ِ ٔ ٟش ٔب
ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٟحُ ٔ ٠
ادمح نبرمعف نب رسح ،انب فبھ ،ویسن ،انب شهااب ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسےناراشدرفامایمسقےسامؽوترففتخوہاج اےہنکیلآدمینٹماجیتےہ(ینعیربتکمتخوہاجیتےہ)
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبھ،ویسن،انبشهااب،دیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دوھہکدفررکےنےکفاےطسمسقاھکےنےسقلعتم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
دوھہکدفررکےنےکفاےطسمسقاھکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 764

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،ا اً٤ع ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ئ
اب أَْ ٔ ٟیَ ٥ر ُج ًَْ ١ل َي ٓ َِـ ٔ٣َ ١ا ٕ
َٗا َ ٢ث َ ََلثَ ْة َ ا یُک َ ُِّ ٤ُ ٠ض ِ ٥اهَّللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َ ا َی ُِ ٨وزُ إَِٔ ٟیض ٔ َِ ٥ی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َو َ ا یُزَِّٛیض ٔ َِ ٥و َُ ٟض َِ ًَ ٥ذ ْ
ی ٙیَ ِ ٍُ ٨َ ٤ابِ ََّ ٩
اٟشبٔی ُٔ ٨ِ ٣ٔ ١ط َو َر ُج ْ ١بَا َی ٍَ إ ٔ َ٣ا ّ٣ا ُ ٔ ٟسَ ِ ٧یا إ ٔ ِ ٪أَ ًِ َلا ُظ َ٣ا یُزٔی ُس َوفَّي َُ ٟط َوإ ٔ ِ ٥َِ ٟ ٪ش ٌُِ ٔلطٔ َ ٥َِ ٟی ٕٔ َُ ٟط َو َر ُج ْ١
اٟرط ٔ
ب ٔ َّ ٔ
خ
َسا َو ََ ٦ر ُج َّل ًَل َي ٔسٕ ٌَِ ٠ة َب ٌِ َس ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ص َٓ َحَ ٠
َٕ َٟطُ بٔاهَّللٔ َِ َ٘ ٟس أ ُ ًِ ٔل َي ب ٔ َضا ََ ٛذا َو ََ ٛذا ٓ ََؼ َّس َٗ ُط ِاْل َ ُ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،االشمع ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای نیت
وصخشں ےسدخافدندقفسالکؾںیہنرفامےئاگ ینعیایقتم ےکدؿدخافدناعتیل ہنوت اؿ ےس وگتفگ رفامےئاگ افر ہنیہ اؿ یکاجبن
رظن (رتمح) ےس دےھکی اگ افر اؿ ےک فاےطس دردانک ذعاب ےہ۔ اکی وت فہ صخش ہک سج ےک اپس رضفرت ےس زایدہ اپین راہتس
ںیم(ینعی رفس ںیم) وم ود ےہ افرفہ صخش اسمرف وک اپین دےنی ےس عنمرکے افر دفرسے فہصخش  و ہک یسک اامؾ ےستعیب رکے
داینداریےکےیلارگفہاسوکدایندےدےوتفہصخشتعیبلمکمرکےافرارگہندےوتوپریہنرکےافررسیتے فہآدیم و
ہکرصعےکدعبیسکصخشےساھبؤرکےرھپفہینعی(رففتخرکےنفاال)ہیےہکہکہیزیچاسدقرتمیقںیمرخدیییئگےہافراس
رپفہصخشمسقاھکےئافردفرساصخشاسابتوکچست ےھجنکیلدرتقیقحاسصخشےناسدقرتمیقاداںیہنیکیھتہکلبرخدیےن

فاےلصخشےسزایدہتمیقےنیلیکفہجےسہہکدایاھت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،االشمع،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وصخشرففتخرکےنںیمیچسمسقاھکےئوتاسوکدصہقدانی
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ

 وصخشرففتخرکےنںیمیچسمسقاھکےئوتاسوکدصہقدانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 765

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ابووائٗ ،١یص ب ٩ابوَغزة

َغ َز َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َ٧بٔی ٍُ اْلِ َ ِو َس َ
اٚ
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي َوائ ِٕٔ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٔص بِ ٔ ٩أَبٔي َ َ
َوَ٧ب ِ َتا ًُ َضا َونُ َش َِّّم أَ ِن ُٔ َش َ٨ا َّ
اس ٕ ٥ص َُو
ارس َة َوش َُش ِّ٤ی َ٨ا اُ ٨َّ ٟ
ََخ َد إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ش َّ٤اَ٧ا ب ٔ ِ
اض ٓ َ َ
اٟش ََ ٔ ٤
ٕ َو َّ
اُ ِِ ٠ٟو ٓ َُظوبُو ُظ بٔاٟؼَّ َس َٗ ٔة
رش اُّ ٟتحَّارٔ إُٔ َّ ٧ط َش ِظ َض ُس بَ ِی ٌَ ٥ِ ُٜا َِ ٟحُ ٔ ٠
َخی ِ ْر َ٨َ ٟا َّٔ ٩ِ ٣أ ٟذی َس َِّ ٤ی َ٨ا بٔطٔ أَ ِن ُٔ َش َ٨ا َٓ َ٘ا ََ ٢یا ََ َ ٌِ ٣
دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،اوبفالئ،سیقنباوبرغزةےسرفاتیےہہکمہ گوگدمہنیونمرہےکابزارفںںیمامؽرففتخرکےت
ےھتافرمہگوگاانپانؾافر گوگامہراانؾاسمسررےتھکےھت(ینعیگوگمہوکدالؽےتہکےھت)انچہچناکیرمہبتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملس مہگووگں ےکاپسرشتفیالےئافرامہرا انؾاسےسدمعہوجتزیرفامای و انؾہکمہ ےنراھک اھت ینعیآپ یلصاہللہیلع
فآہلفملس ےنامہراانؾاجتروجتزیایافراراشدرفامایاے ارجفںیکامجتع!متگووگںےک رففتخرکےنںیممسق آیت ےہافرےب
وہدہ افر وغل ابںیت یھب آیت ںیہ (ینعی مت گوگ اکرفابر ںیم وضفؽ افر وہیبدہ وگتفگ رکےت وہ) وت مت اس وک دصہق ےک اسھت اشلم رک دف
(ینعیافکرہےکوطررپھچکدصہقریخاتدےدایرکف)۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،اوبفالئ،سیقنباوبرغزة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقکترخدیےنافررففتخرکےنفاالصخشدحیلعہہنوہاجںیئوتاؿوکا رایراحلصےہ
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
سجفتقکترخدیےنافررففتخرکےنفاالصخشدحیلعہہنوہاجںیئوتاؿوکا رایراحلصےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 766

راوی  :ابواطٌث ،خاٟس ،سٌیس ،اب ٩ابورعوبةٗ ،تازة ،ػاٟح ابوخ٠یً ،١بساهَّلل ب ٩حارث ،حٜی ٥ب ٩حزا٦

رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح أَبٔي ا َِ ٟدٔ٠ی ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو اْلِ َ ِط ٌَثٔ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیس َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔي َ ُ
ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٩حٔٔ ٜی ٥بِ ٔ ٩حٔزَا ٕ ٦أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِٟبَی ٌَِّا ٔ ٪بٔا ِٟد ٔ َیارٔ َ٣ا َ ٥َِ ٟش ِٔتَر ٔ َٗا َٓإ ٔ ِ ٪بَ َّی َ٨ا
َو َػ َس َٗا بُو ٔر َ َُ ٟض َ٤ا فٔي بَ ِیٌٔض ٔ َ٤ا َوإ ٔ َِ َٛ ٪ذبَا َو ََ ٛت َ٤ا ُٔ ٣ح َ ٙبَ َز َُ ٛة بَ ِیٌٔض ٔ َ٤ا

اوباثعش،اخدل،دیعس،انباوبرعفبة،اتقدة،اصحلاوبلیلخ،دبعاہللنباحرث،میکحنبزحاؾےسرفاتیےہہکروسؽرکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اسامؿ رففتخ رک ےن فاال افررخدیےنفاال دفونں وک ا رایر ےہہک سج فتق کت فہ اگل ہن وہں
ارگ فہ بیع وک اظرہ رک د ں افر فہ چس ابت وبںیل ےگ وت اؿ ےک رففتخ رکےن ںیم ریخف ربتک وہیگ افر ارگ وھجٹ وبںیل ےگ افر
(بیع)اپھچںیئےگوتاؿےکرففتخرکےنیکریخفربتکرتصخوہاجےئیگ۔
رافی  :اوباثعش،اخدل،دیعس،انباوبرعفبة،اتقدة،اصحلاوبلیلخ،دبعاہللنباحرث،میکحنبزحاؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انعفیکرفاتیںیماافلظدحثیںیمرافویںاکاالتخػ
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
انعفیکرفاتیںیماافلظدحثیںیمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 767

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک٧ ،آًٍ ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ِٔقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟک
َ
ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِ٤ُ ٟت ََباش ٔ ٌَا ٔ ٪ل ُ َُّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا بٔا ِٟد ٔ َیارٔ ًَل َي
َػاح ٔبٔطٔ َ٣ا َ ٥َِ ٟش ِٔتَر ٔ َٗا إ ٔ َّ ا بَ ِی ٍَ ا ِٟد ٔ َیارٔ

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم  ،انب اقمس ،امکل ،انعف ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشد رفامای رخدیےن فاےل افر رففتخ رکےن فاےل دفونں وک ا رایر احلص ےہ تمیق فاسپ ےنیل اک افر اس امؿ فاسپ دے دےنی اک۔
اسرطہقیےسارگاصقنؿاکملعوہسجفتقکتدفونںاگلہنوہںنکیلسجعیبںیما رایریکرشطالزؾرکیلیئگےہینعیاسامؿیک
فایسپاکارقاررکایلایگوہوتاگلوہےنےکدعبیھبا رایراحلصےہ۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
انعفیکرفاتیںیماافلظدحثیںیمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 768

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌيً ،بیساهَّلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
و ٪خ َٔی ّارا
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِٟبَی ٌَِّا ٔ ٪بٔا ِٟد ٔ َیارٔ َ٣ا َ ٥َِ ٟش ِٔتَر ٔ َٗا أَ ِو َیَ ُٜ

رمعف نب یلع ،ییحی ،دیبع اہلل ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن اراشد رفامای رففتخ رک ےن فاال
افررخدیاردفونںوکا رایراحلصےہسجفتقکتدحیلعہہنوہںایا رایریکرشطوہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
انعفیکرفاتیںیماافلظدحثیںیمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 769

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩زوزیَ٣ ،حز ب ٩وؿاح ،اس٤اًی٧ ،١آٍ ،اب٤ً ٩ز

َح ْز ب ُ ُ ٩ا َِ ٟو َّؿا ُح ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ٧ ٩ِ ًَ ١آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي ا ِ٤َ ٟزِ َوز ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُٔ ِ ٣

ا ٪ا ِٟب َ ِی ٍُ ًَ ِ ٩خ َٔیا ٕر
ا ٩ِ ًَ ٪خ َٔیارٕ َٓإ ٔ ِ ٪ل َ َ
و ٪ا ِٟب َ ِی ٍُ ل َ َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤ُ ٟت ََباش ٔ ٌَا ٔ ٪بٔا ِٟد ٔ َیارٔ َ٣ا َ ٥َِ ٟش ِٔتَر ٔ َٗا إ ٔ َّ ا أَ َِ ٪یَ ُٜ
َٓ َ٘ ِس َو َج َب ا ِٟب َ ِی ٍُ
دمحمنبرمفزی،رحمزنبفاضح،اامسلیع،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرففتخرکےنفاےل
افر رخدیار دفونں وک ا رایر احلص ےہ سج فتق کت اگل ہن وہں نکیل سج فتق عیب ںیم ا رایر یک رشط وہ وت عیب لمکم وہ اجیت ےہ
نکیل(خسفاک)ا رایراحلصراتہےہ۔
رافی  :دمحمنبرمفزی،رحمزنبفاضح،اامسلیع،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
انعفیکرفاتیںیماافلظدحثیںیمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

حسیث 770

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِ٣ل َي ًَل َ َّي َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
و ٪بَ ِی ٌُ ُض َ٤ا ًَ ِ ٩خ َٔیا ٕر َٓإ ٔ ِ٪
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َت َبایَ ٍَ ا ِٟبَی ٌَِّا َٔٓ ٪ک ُ َُّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا بٔا ِٟد ٔ َیارٔ ٔ ٩ِ ٣بَ ِی ٌٔطٔ َ٣ا َ ٥َِ ٟش ِٔتَر ٔ َٗا أَ ِو َیَ ُٜ

ا ٩ِ ًَ ٪خ َٔیارٕ َٓ َ٘ ِس َو َج َب ا ِٟب َ ِی ٍُ
لَ َ

رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
انعفیکرفاتیںیماافلظدحثیںیمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 771

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِٟبَی ٌَِّا ٔ ٪بٔا ِٟد ٔ َیارٔ َ٣ا َ ٥َِ ٟش ِٔتَر ٔ َٗا أَ ِو َش ُ٘و َ ٢أَ َح ُسص َُ٤ا ِْ ٔ ٟل َ ٔ
خ ا ِختَرِ

رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
انعفیکرفاتیںیماافلظدحثیںیمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

حسیث 772

َ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا أَ ُّی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔیَازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
و ٪بَ ِی ٍَ خ َٔیا ٕر َو ُربَّ َ٤ا َٗا ََ٧ ٢آ ٔ ٍْ أَ ِو َش ُ٘و َ ٢أَ َح ُسص َُ٤ا ِْ ٔ ٟل َ ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟبَی ٌَِّا ٔ ٪بٔا ِٟد ٔ َیارٔ َحًَّي َش ِٔتَر ٔ َٗا أَ ِو یََ ُٜ
خ ا ِختَرِ
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
انعفیکرفاتیںیماافلظدحثیںیمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 773

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟب َ ِّی ٌَا ٔ ٪بٔا ِٟد ٔ َیارٔ
و ٪بَ ِی ٍَ خ َٔیا ٕر َو ُربَّ َ٤ا َٗا ََ٧ ٢آ ٔ ٍْ أَ ِو َش ُ٘و َ ٢أَ َح ُسص َُ٤ا ِْ ٔ ٟل َ ٔ
َحًَّي َش ِٔتَر ٔ َٗا أَ ِو یََ ُٜ
خ ا ِخت َرِ
ہبیتق،ثیل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرففتخرکےنفاالافررخدیاردفونں
وک ا رایر ےہ سج فتق کت دحیلعہ ہن وہں ای عیب ںیم ا رایر یک رشط ےہ اکی دفرسے ےس ےہک وت ا رایر رک ےل۔ (بلطم ہی ےہ ہک
اےنپفاےطسا رایریکرشطرکےلافردفرسااسوکوظنمرافروبقؽرکےل)۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
انعفیکرفاتیںیماافلظدحثیںیمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 774

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َت َبا َی ٍَ اَّ ٟز ُج ََل ٔ٪
َّ
خ َٓإ ٔ َِ ٪خی َّ َر
خی َ٣ا َ ٥َِ ٟی َت َ َّ
رف َٗا َولَاَ٧ا َجٔ٤ی ٌّا أَ ِو یُ َدی ِّ َر أَ َح ُسص َُ٤ا ِاْل َ َ
َٓک ُ َُّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا بٔا ِٟد ٔ َیارٔ َحًي َش ِٔتَر ٔ َٗا َو َٗا ََّ ٣َ ٢ز ّة أ ُ ِ َ
رف َٗا َب ٌِ َس أَ َِ ٪ت َبا َش ٌَا َوَ ٥َِ ٟیتِرُ ِ َواح ْٔس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ا ِٟب َ ِی ٍَ َٓ َ٘ ِس َو َج َب
ک َٓ َ٘ ِس َو َج َب ا ِٟب َ ِی ٍُ َٓإ ٔ َِ ٪ت َ َّ
خ َٓت ََبا َش ٌَا ًَل َي ذََ ٔ ٟ
أَ َح ُسص َُ٤ا ِاْل َ َ
ا ِٟب َ ِی ٍُ
ہبیتق ،ثیل ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق دف صخش اعمہلم رک ں
اسامؿ ےک رففتخ رک ےن اک وت اؿ ںیم ےس رہ اکی صخش وک ا رایر احلص ےہ سجفتقکت دحیلعہ ہن وہں افر اسھت رںیہ ای رہ اکی
دفرسےصخشوکا رایردےدےسپارگا رایردےدےوتعیباسرشطرپوہیگافرعیبلمکموہاجےئیگ(اہتبلا رایرابیقرےہاگ
رشطیکفہجےس)ارگعیبرکےنےکدعباگلوہےئ افریسکصخشےنعیبےکاعمہلموکمتخںیہنایوتعیبالزؾافرانذفوہیگ)۔

رافی  :ہبیتق،ثیل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
انعفیکرفاتیںیماافلظدحثیںیمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 775

راوی ٤ً :زو بً ٩ليً ،بساٟوہاب ،یحٌي ب ٩سٌیس٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

اب َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ی ِحٌَي بِ ََ ٩سٌٔی ٕس َش ُ٘و َُ ٢سَ٧ ُ ٌِ ٔ٤آ ٔ ٌّا یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
و ٪ا ِٟب َ ِی ٍُ خ َٔی ّارا َٗا َ٢
ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا ِ٤ُ ٟت ََباش ٔ ٌَی ِ ٔن بٔا ِٟد ٔ َیارٔ فٔي بَ ِیٌٔض ٔ َ٤ا َ٣ا َ ٥َِ ٟش ِٔتَر ٔ َٗا إ ٔ َّ ا أَ ِ ٪یََ ُٜ
َار ََ ٚػاح َٔب ُط
َ٧آ ٔ ٍْ َٓک َ َ
اِ ًَ ٪ب ُس اهَّللٔ إٔذَا ا ِطت َ َری َط ِیئّا ش ٌُِحٔبُ ُط ٓ َ

رمعفنبیلع،دبعاگواہب،ییحینبدیعس،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرففتخ
رکےنفاالافررخدیاردفونںوکا رایرےہاینپعیبںیمسجفتقکتدحیلعہہنوہں رگمہیہکعیبابایخلروہ(ینعیاسںیم رشطوہا رایر
ےک اامعتسؽ یک وت اگل وہےن ےک دعب یہی ا رایر رےہ اگ) رضحت انعف ےن لقن رفامای رضحت دبعاہلل سج فتق وکیئ زیچ اس مسق یک
رخدیےت واؿوکدنسپوہیتوتاےنپاسیھتےساگلوہاجےت(رخدیےنےکدعب اہکفہخسفہنرکےکس)
رافی  :رمعفنبیلع،دبعاگواہب،ییحینبدیعس،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
انعفیکرفاتیںیماافلظدحثیںیمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 776

راوی ً :لي ب ٩ححز ،ہظی ،٥یحٌي ب ٩سٌیس٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْ ٩ِ ًَ ٥ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
رف َٗا إ ٔ َّ ا بَ ِی ٍَ ا ِٟد ٔ َیارٔ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤ُ ٟت ََباش ٔ ٌَا ٔ َ ٪ا بَ ِی ٍَ بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َحًَّي یَ َت َ َّ
یلع نب رجح ،میشہ،ییحی نب دیعس ،انعف ،انبرمع ےس رفاتی ےہہک روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامای رففتخ رکےن
فاےلافررخدی ارےکدرایمؿعیبلمکمںیہنوہیتسجفتقکتفہدحیلعہہنوہںنکیلعیبابایخلر(فہلمکموہاجیتےہنکیلا رایرابیق

راتہےہ)
رافی  :یلعنبرجح،میشہ،ییحینبدیعس،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زریرظندحثیرشفیےکاافلظںیمرضحتدبعاہللنبدانیرےسقلعتمرافویںاکاالتخػ
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
زریرظندحثیرشفیےکاافلظںیمرضحتدبعاہللنبدانیرےسقلعتمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 777

راوی ً :لي ب ٩ححز ،اس٤اًیً ،١بساهَّلل ب ٩زی٨ار ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َِ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل ُ ُّ١
رف َٗا إ ٔ َّ ا بَ ِی ٍَ ا ِٟد ٔ َیارٔ
بَی ٌَِّی ِ ٔن َ ا بَ ِی ٍَ بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َحًَّي یَ َت َ َّ
یلعنبرجح،اامسلیع،دبعاہللنبدانیر،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرففتخرکےن
فاےلافررخدیارےکدرایمؿعیبلمکمںیہنوہیتسجفتقکتفہدحیلعہہنوہںنکیل عیبابایخلر(فہلمکموہاجیتےہنکیلخسفرکےن
اکا رایرابیقراتہےہ۔)
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،دبعاہللنبدانیر،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
زریرظندحثیرشفیےکاافلظںیمرضحتدبعاہللنبدانیرےسقلعتمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 778

راوی :

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟح َُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜط ٌَ ِیبٕ ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ
رف َٗا إ ٔ َّ ا بَ ِی ٍَ ا ِٟد ٔ َیارٔ
بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢ل ُ ُّ ١بَی ٌَِّی ِ ٔن ٓ َََل بَ ِی ٍَ بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َحًَّي یَ َت َ َّ
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی :

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

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
زریرظندحثیرشفیےکاافلظںیمرضحتدبعاہللنبدانیرےسقلعتمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 779

راوی :

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َِ ٣دَْ ٠س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا َ٢
رف َٗا إ ٔ َّ ا بَ ِی ٍَ ا ِٟد ٔ َیارٔ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل ُ ُّ ١بَی ٌَِّی ِ ٔن َ ا بَ ِی ٍَ بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َحًَّي َی َت َ َّ
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
زریرظندحثیرشفیےکاافلظںیمرضحتدبعاہللنبدانیرےسقلعتمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 780

راوی :

یس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩زا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩بَ َِکٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي ًَ َِ ٩یز ٔ َ
رف َٗا إ ٔ َّ ا بَ ِی ٍَ
زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢ل ُ ُّ ١بَی ٌَِّی ِ ٔن َ ا بَ ِی ٍَ بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َحًَّي یَ َت َ َّ
ا ِٟد ٔ َیارٔ
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
زریرظندحثیرشفیےکاافلظںیمرضحتدبعاہللنبدانیرےسقلعتمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی :

حسیث 781

یس ًَ ِ ٩بَ ِضز ٔبِ ٔ ٩أَ َس ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩یز ٔ َ
رف َٗا إ ٔ َّ ا بَ ِی ٍَ ا ِٟد ٔ َیارٔ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل ُ ُّ ١بَی ٌَِّی ِ ٔن ٓ َََل بَ ِی ٍَ بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َحًَّي یَ َت َ َّ
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
زریرظندحثیرشفیےکاافلظںیمرضحتدبعاہللنبدانیرےسقلعتمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 782

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،سٔیاً ،٪بساهَّلل ب ٩زی٨ار ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
و ٪بَ ِی ٌُ ُض َ٤ا ًَ ِ ٩خ َٔیا ٕر
ا ِٟبَی ٌَِّا ٔ ٪بٔا ِٟد ٔ َیارٔ َ٣ا َ ٥َِ ٟی َت َ َّ
رف َٗا أَ ِو یََ ُٜ
ہبیتق نب دیعس ،ایفسؿ ،دبعاہلل نب دانیر ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ابعئ افر
رخدیاردفونںوکا رایرےہسجفتقکتدحیلعہہنوہںایاؿیکعیبابایخلرےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،دبعاہللنبدانیر،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
زریرظندحثیرشفیےکاافلظںیمرضحتدبعاہللنبدانیرےسقلعتمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 783

راوی ٤ً :زو بً ٩ليٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦وہ اپ٨ے واٟس سےٗ ،تازة ،حش ،٩س٤زة

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي اهَّللٔ َػلَّي
رف َٗا أَ ِو یَأ ِ ُخ َذ ل ُ َُّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ٔ ٩ِ ٣ا ِٟب َ ِی ٍٔ َ٣ا َصو ٔ َی َویَ َت َدایَ َزا ٔ ٪ثَ ََل َث
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِٟبَی ٌَِّا ٔ ٪بٔا ِٟد ٔ َیارٔ َحًَّي یَ َت َ َّ
َ٣زَّا ٕ
ت
رمعف نب یلع ،اعمذ نب اشہؾ ،فہ اےنپ فادل ےس ،اتقدة ،نسح ،رمسة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد

رفامای رففتخ رک ےن فاےل افر رخدیار دفونں وک ا رایر ےہ سج فتق کت دحیلعہ ہن وہں رہ اکی عیب وک اینپ رمیض ےک اطمقب لمکم
رکےافرنیترمہبتا رایررکںیل۔
رافی  :رمعفنبیلع،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،اتقدة،نسح،رمسة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
زریرظندحثیرشفیےکاافلظںیمرضحتدبعاہللنبدانیرےسقلعتمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 784

راوی :

یَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا صَ َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاصٔ َ
رف َٗا َو َیأ ِ ُخ ِذ أَ َح ُسص َُ٤ا َ٣ا َرض َٔي َٔ ٩ِ ٣ػاح ٔب ٔطٔ أَ ِو َصو ٔ َی
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟبَی ٌَِّا ٔ ٪بٔا ِٟد ٔ َیارٔ َ٣ا َ ٥َِ ٟی َت َ َّ

رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقب ےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقکترففتخرکےنفاالافررخدیاردفونںدحیلعہہنوہںاسفتقکتاؿوکا رایراحلصےہ
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
سجفتقکترففتخرکےنفاالافررخدیاردفونںدحیلعہہنوہںاسفتقکتاؿوکا رایراحلصےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 785

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،ابً ٩حَل٤ً ،٪زو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ
وَ ٪ػ ِٔ َ٘ َة خ َٔیا ٕر َو اَ یَ ٔح َُّٟ ١طُ أَ ُِ ٪شَٔار ََٔ ٚػاح َٔبطُ َخ ِظ َی َة أَ ِ٪
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِ٤ُ ٟت ََباش ٔ ٌَا ٔ ٪بٔا ِٟد ٔ َیارٔ َ٣ا  ٥َِ ٟیَ َت َ َّ
رف َٗا إ ٔ َّ ا أَ َِ ٪یَ ُٜ
َش ِش َت٘ٔی َُ ٠ط
ہبیتق نبدیعس ،ثیل ،انب الجعؿ ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

اراشدرفامایرففتخرک ےنفاالافررخدیاردفونںوکا رای ر ےہسجفتقکتفہدحیلعہہن وہںنکیلہیہکعیب اکاعمہلموخدا رایر ےک
اسھتوہوتاسںیما رایراحلصرےہاگ۔دحیلعہوہےنےکدعبیھبافراجزئںیہنےہاکیدفرسےےساگلرانہاسادنہشیےسہک
فہخسفہنرک ں۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انبالجعؿ،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عیبےکاعمہلمںیمدوھہکوہان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
عیبےکاعمہلمںیمدوھہکوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 786

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،اٟکً ،بساهَّلل ب ٩زی٨ار ،اب٤ً ٩ز

ََک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُج َّل ذ َ َ
 ١إٔذَا بَا ََ َش ُ٘و ُ  ٢اَ
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
أََّ٧طُ یُ ِد َس َُ فٔي ا ِٟب َ ِی ٍٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا بٔ ٌِ َ َٓ ُ٘ ِ َ ١ا خ ََٔلبَ َة َٓک َ َ
خ ََٔلبَ َة
ہبیتق نب دیعس ،امکل ،دبعاہلل نب دانیر ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اعمہلم
رعض ای ھجم وکعیب ےکاعمہلم ںیمدوھہکدای اج ا ےہ آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای سجفتق مت وکیئ شء رففتخ رکف وت مت
ہہکدفہکہیدوھہکںیہنےہ(ینعیھجموکملعںیہن)عیبںیموتاملسمؿےکفاےطسالزؾےہہکفہاےنپاھبیئاکاصقنؿہنرکےافرسج
فتقوکیئصخشرففتخرک اوتیہیاتہکوتگوگاسصخشرپرمحاھکےتافراساکاصقنؿاجزئایخؽرکےت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکل،دبعاہللنبدانیر،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
عیبےکاعمہلمںیمدوھہکوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 787

راوی  :یوسٕ ب ٩ح٤ازً ،بسا اًلي ،سٌیسٗ ،تازة ،ا٧ص

ا٪
ٕلَ َ
ٕ بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َي ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُج َّل ل َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ
ا ٪فٔي ًُ ِ٘ َستٔطٔ َؿ ٌِ ْ
یُ َبای ٔ ٍُ َوأَ َّ ٪أَصِ َُ ٠ط أَ َت ِوا أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا یَا ٔ َ ٧ي َّي اهَّللٔ ا ِح ُح ِز ًََِ ٠یطٔ ٓ ََس ًَا ُظ ٔ َ ٧ي ُّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

َٓ ََ ٨ضا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢یَا ٔ َ ٧ي َّي اهَّللٔ إنِّٔي َ ا أَ ِػبٔرُ ًَ ِ ٩ا ِٟب َ ِی ٍٔ َٗا َ ٢إٔذَا بٔ ٌِ َ َٓ ُ٘ ِ َ ١ا خ ََٔلبَ َة

ویفسنب ،ند،دبعاالیلع،دیعس،اتقدة،اسنےسرفاتیےہہکاکیصخش(دفروبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیمانصقالقعلاھت)
فہرخدیفرف فتخایرک ااھتاسےکنیقلعتمدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہےئافراسصخشیکاکشتییکآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجفتقمترففتخایرکفوتاہکرکفہک(ریمےاسامؿںیم)دوھہکںیہنےہ۔
رافی  :ویفسنب ،ند،دبعاالیلع،دیعس،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکاجونرےکہنیسںیمدفدھااٹھکرکےکرففتخرکےنےسقلعتم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
یسکاجونرےکہنیسںیمدفدھااٹھکرکےکرففتخرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 788

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،یحٌي ب ٩ابي ٛثیر ،ابوٛثیر ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ ٚح َّسث َ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو َٛثٔیر ٕأَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا
ص َُزیِ َز َة َش ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا بَا ََ أَ َح ُس َُّ ٥ِ ٛ
اٟظا َة أَ ِو َّ
اَ ِ٘ ٠ٟح َة َٓ ََل یُ َح َِِّٔ ٠ضا
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبریثک ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایسجفتقاہمترےںیمےسوکیئصخشرکبیایافینٹنرففتخرکےوتاسےکہنیسںیمدفدھعمجےنرکے۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،ییحینبایبریثک،اوبریثک،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصماةےنچیبیکاممتعنینعییسکدفدھفاےلاجونروکےنچیبےسھچکرفزلبقاساکدفدھہناکنکات اہکزایدہدفدھدےنیفاال
اجونر

رکاسیکزایدہوبیل(تمیق)ےگل

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رصماةےنچیبیکاممتعنینعییسکدفدھفاےلاجونروکےنچیبےسھچکرفزلبقاساکدفدھہناکنکات اہکزایدہدفدھدےنیفاالاجونر

ج٠س  :ج٠س سو٦

رکاسیکزایدہوبیل(تمیق)ےگل

حسیث 789

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ابوز٧از ،ا ارعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أبٔي اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َّ
ک َط ِیئّا َٓ ُض َو ب ٔ َدی ِر ٔا٨َّ ٟوَ َزیِ َٔٓ ٩إ ٔ َِ ٪طا َئ أَ َِ ٣شَ َٜضا
صوا ِاِلٔب ٔ ََ ١وا ِ ٩ِ ٣َ ٥َ ٨َ َِ ٟابِ َتا ََ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
اٟز َِ ٛب َ
َٗا َ َ ٢ا َتِ َ٘٠وا ُّ
ا٠ِ ٔ ٟ ٪ب َ ِی ٍٔ َو َ ا ُت َ ُّ
َوإ ٔ َِ ٪طا َئ أَ ِ ٪یَزُ َّز َصا َر َّز َصا َو ََ ٌَ ٣ضا َػا َُ َت ِ٤ز ٕ

دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،اوبزاند ،االرعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ
آےگاجرکاقہلفےسہنناوافرہندنبرکفدفدھافٹنافر رکبیاکافرارگوکیئاسمسقاکاجونررخدیے(ینعیسجاکدفدھعمجرکایل ایگ
ےہ)وتاسوکا رایرےہارگدؽہاےہوترھکوھچڑےافردؽہاےہوتفاسپرکدےافراکیاصعوجھکرددیےاسدفدھےکوعض
 ورخدیارےناامعتسؽای۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اوبزاند،االرعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رصماةےنچیبیکاممتعنینعییسکدفدھفاےلاجونروکےنچیبےسھچکرفزلبقاساکدفدھہناکنکات اہکزایدہدفدھدےنیفاالاجونر

ج٠س  :ج٠س سو٦

رکاسیکزایدہوبیل(تمیق)ےگل

حسیث 790

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بساهَّلل ب ٩حارث ،زاؤز بٗ ٩یص ،اب ٩ششار ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َزا ُوزُ بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩ش َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة

ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٩ِ ٣َ ٢
َکصَ َضا َٓ ِ٠یَرُ َّز َصا
اطت َ َری َُّ َ ٣
صا ّة َٓإ ٔ َِ ٪رؿ َٔی َضا إٔذَا َحََ ٠ب َضا َٓ ُِ ٠ی ِٔ ٤شَ ِٜضا َوإ ٔ ِٔ َ ٪
َو ََ ٌَ ٣ضا َػا َْ َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕ
ااحسؼ نباربامیہ،دبعاہلل نب احرث،داؤد نبسیق،انب ک ار،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامای  و وکیئ دفدھ رہھٹا وہا اجونر رخدیے ارگ اس وک دنسپ آےئ وت اس وک رھک ےل فرہن اس وک فاسپ رک دے افر اکی اصع وجھکر اک
فاسپرکدے۔

رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعاہللنباحرث،داؤدنبسیق،انبک ار،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رصماةےنچیبیکاممتعنینعییسکدفدھفاےلاجونروکےنچیبےسھچکرفزلبقاساکدفدھہناکنکات اہکزایدہدفدھدےنیفاالاجونر

ج٠س  :ج٠س سو٦

رکاسیکزایدہوبیل(تمیق)ےگل

حسیث 791

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ایوب٣ ،ح٤س ،ابوہزیزہ

وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َش ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢أَبُو ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
صا ّة َٓ ُض َو بٔا ِٟد ٔ َیارٔ ثَ ََلثَ َة أَیَّإ ٦إ ٔ َِ ٪طا َئ أَ ِ ٪یُ ِٔ ٤شَ َٜضا أَ َِ ٣شَ َٜضا َوإ ٔ َِ ٪طا َئ أَ ِ ٪یَزُ َّز َصا
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ابِ َتا ََ َُ ٣ح َّٔ َّ ٠ة أَ ِو َُّ َ ٣
َر َّزصَا َو َػا ًّا َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕ َ ا َس َِ ٤زا َئ
دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اویب،دمحم،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای وصخشدفدھرفاک
وہااجونررخدیےوتاسوکنیترفزکتا رایراحلصےہارگدؽہاےہوت اسوکرھکےلافرارگدؽہاےہوتاسوکفاسپرکدےافر
اکیاصعوجھکراکفاسپرکےہنہک وہیگںاک۔(ویکہکنرعبںیموہیگںیکتمیقوجھکرےسزایدہےہاسفہجےسوجھکریکتمیقےک
رباربفاسپرکےناکمکحرفامای۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اویب،دمحم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افدئہایساکےہ وہکامؽاکذہمداروہ
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
افدئہایساکےہ وہکامؽاکذہمداروہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 792

ًیسي ب ٩یو٧ص و وٛیٍ ،اب ٩ابوذ٧ب٣ ،د٠س ب ٩خٔاٖ ،رعوةً ،ائظہ ػسش٘ہ
راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیٰ ،٥

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َو َؤٛی ٍْ َٗ َا ا َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ ًَ ِِ ٣َ ٩د َٔ ٠س بِ ُٔ ٩خٔ ٕ
َاٖ ًَ ِ٩
َخ َاد ب ٔ َّ
اٟـ َ٤ا ٔ٪
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا ََ َٗ ِ ٟضي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪ا َِ َ ٟ
ُِ

ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسنففعیک،انباوبذبن،دلخمنبافخػ،رعفة،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنمکحرفامایعفنافرافدئہامضؿےکاسھتےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہٰ،یسیعنبویسنففعیک،انباوبذبن،دلخمنبافخػ،رعفة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

میقماکداہییتےکےیلامؽرففتخرکانونممعےہ
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
میقماکداہییتےکےیلامؽرففتخرکانونممعےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 793

راوی ً :بساهَّلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩ت٤ی ،٥ححاد ،طٌبہً ،سی ب ٩ثاب  ،ابوحاز ،٦ابوہزیزہ

َّاد َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔي
أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩تٕ ٔ٤یَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
َّ
َّ
َ
صیَ ٔة َواِ ٨َّ ٟح ٔع َوأَ ِ٪
رعاب ٔ ِّي َو ًَ ِ ٩اَّ ٟت ِ ٔ
ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٩ِ ًَ ٥َ ٠اَّ ٟتَ٠قِّي َوأ ِ ٪یَبٔی ٍَ َُ ٣ضا ٔج ْز ََ ِ ٔ ٟل ِ َ
ًَ ١ل َي َس ِؤ ٦أَخٔیطٔ َوأَ َِ ٪ت ِشأ َ َ ٢ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ك َ ََل َ ٚأ ُ ِخت َٔضا
َش ِش َت َا ٦اٟزَّ ُج ُ
دبع اہلل نب دمحم نب میمت ،اجحج ،ہبعش ،دعی نب اثتب ،اوباحزؾ ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
عنم رفامای یقلت ےس افر اہمرج وک اگؤں ےک ابدنشہ اک امؽ رففتخ رکےن افر رصتہی افر ششخب ےس افر اےنپ اھبیئ ےک اھب رپ اھبرکےن ےس
افروعرتاکاینپوسنکےکفاےطسالطؼےنہکےسینعیوشرہےس(وعرتےک)وسنکیکالطؼےکفاےطسےنہکےس۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبمیمت،اجحج،ہبعش،دعینباثتب،اوباحزؾ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئرہشیداہییتاکامؽرففتخہنرکے
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وکیئرہشیداہییتاکامؽرففتخہنرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 794

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩زبز ،یو٧ص بً ٩بیس ،حش ،٩ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟزِّبِز ٔ َٗا َٔٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي
ا ٪أَبَا ُظ أَ ِو أَ َخا ُظ
اَض َ ٔ ٟباز ٕ َوإ ٔ ِ ٪ل َ َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي أَ َِ ٪یبٔی ٍَ َح ٔ ْ
دمحم نب اشبر ،دمحم نب زرب ،ویسن نب دیبع ،نسح ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ یسک
رہشیوکابرہفاےلصخشاکامؽرففتخرکےنےسارگہچاساکفادلایاھبیئوہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبزرب،ویسننبدیبع،نسح،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وکیئرہشیداہییتاکامؽرففتخہنرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 795

راوی :

ی ٩ِ ًَ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُُ ٧ ٩و ٕح َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
ا ٪أَ َخا ُظ أَ ِو أَبَا ُظ
اَض َ ٔ ٟباز ٕ َوإ ٔ ِ ٪ل َ َ
ُ ٧ضٔی َ٨ا أَ َِ ٪یبٔی ٍَ َح ٔ ْ

رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وکیئرہشیداہییتاکامؽرففتخہنرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 796

راوی :

اَض
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َُ ٧ ٢ضٔی َ٨ا أَ ِ ٪یَبٔی ٍَ َح ٔ ْ
َ ٔ ٟباز ٕ
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وکیئرہشیداہییتاکامؽرففتخہنرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 797

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش ،٩ححاد ،اب ٩جزیخ ،ابوزبیر ،جابز

َّاد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔي أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َش ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َحح ْ
اض یَ ِزز ُُ ٚاهَّللُ َب ٌِ َـ ُض َِ ٩ِ ٣ٔ ٥ب ٌِ ٕف
اَض َ ٔ ٟباز ٕ َزًُوا اَ ٨َّ ٟ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ  ٥َ ٠اَ َیبٔی ٍُ َح ٔ ْ
اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،اوبزریب،اجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوکیئیسکابرہ
ےکصخشاکامؽفاابسبرففتخہنرکےگووگںوک(اؿےکاحؽرپ)وھچڑدفہکسجاکدؽہاےہاگافرسجرطحےسگووگںاکدؽ
ہاےہاگفہامؽفاابسبرففتخرک ںدخافدندقفسرزؼاطعءرفام اےہاکیوکدفرسےےس۔
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وکیئرہشیداہییتاکامؽرففتخہنرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 798

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اٟک ،ابوز٧از ،ا ارعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا َتِ ََّ٘ ٠وا
أ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔي اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
اَض َ ٔ ٟباز ٕ
اٟز َِ ٛب َ
ا٠ِ ٔ ٟ ٪ب َ ِی ٍٔ َو َ ا َیب ٔ ٍِ َب ٌِ ُـًَ ٥ِ ُٜل َي بَ ِی ٍٔ َب ٌِ ٕف َو َ ا َت َ٨ا َج ُظوا َو َ ا َیبٔی ٍُ َح ٔ ْ
ُّ

ہبیتق ،امکل ،اوبزاند ،االرعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ (یتسب ےس)
آےگ اج رک اقہلف ےس الماقت ہن رکف امؽ ف اابسب رخدیےن ےک فاےطس افر مت گووگں ںیم ےس وکیئ صخش دفرسے ےک امؽ رپ امؽ
رففتخ ہن رکے افر ہن ششخب رکے وکیئ رہشی صخش یسک داہیت فاےل ےک ےیل (ینعی وکیئ رہشی یسک داہییت اک دالؽ ای اٹنجی ہن
ےنب)۔
رافی  :ہبیتق،امکل،اوبزاند،االرعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وکیئرہشیداہییتاکامؽرففتخہنرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 799

راوی ً :بساٟزح ٩٤بً ٩بساهَّلل بً ٩بساٟح ٥ٜب ٩اًین ،طٌیب بٟ ٩یث ،وہ اپ٨ے واٟس سےٛ ،ثیر بَ ٩فٗس٧ ،آًٍ ،بساهَّلل ب٩
ً٤ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ٔ ٩أَ ًِی َ َن َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ َُّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِٛ ٩ثٔیر ٔبِ َِٔ َ ٩ف َٗ ٕس

اَض َ ٔ ٟباز ٕ
ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َ َ ٧هي ًَ ِ ٩اِ ٨َّ ٟح ٔع َواَّ ٟت َ٠قِّي َوأَ َِ ٪یبٔی ٍَ َح ٔ ْ

دبعارلنمحنبدبعا ہللنبدبعامکحلنبانیع،بیعشنبثیل،فہ اےنپفادلےس،ریثک نبرفدق،انعف،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہ
ہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامیئششخبےسافراقہلفےسآےگاجرکالماقترکےنےسافریسکرہشی(ینعی
یتسبےکصخش)وکداہییتاکامؽرففتخرکےنےس۔
رافی  :دبعارلنمحنبدبعاہللنبدبعامکحلنبانیع،بیعشنبثیل،فہاےنپفادلےس،ریثکنبرفدق،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اقہلفےسآےگاجرکالماقترکےنیکاممتعنےسقلعتم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اقہلفےسآےگاجرکالماقترکےنیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 800

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیس ،یحٌيً ،بیساهَّلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ َ ٧هي ًَ ِ ٩اَّ ٟتَ٠قِّي
دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعن رفامیئیقلتےس ینعی
آےگاجرکاقہلفیکالماقتےس(اسیکریسفتزگریکچ)
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اقہلفےسآےگاجرکالماقترکےنیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 801

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اسا٣ةً ،بیساهَّلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َْٔ ُ ٠ِ ُٗ ٢لَبٔي أ ُ َسا ََ ٣ة أَ َح َّسثًَُ ٥ِ ُٜب َ ِی ُس اهَّللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
َّ
اٟش َ
وَٓ ٚأ َ َ َِّق بٔطٔ أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َو َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠تَ٠قِّي ا َِ ٟحِٔ ٠ب َحًي َی ِس ُخ َ ١ب ٔ َضا ُّ
ااحسؼنباربامیہ،ااسمة،دیبعاہلل،انعف ،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامیئاقہلفےس
آےگاجرکےنلمےسسجفتقکتہکفہ(اگؤںاکرففتخرکےنفاال)وخدابزارںیمہنآاجےئافروخداھبؤہندھکیےل(ینعیامرٹیک
ںیماساسامؿیک وتمیقےہفہوخدآرکولعمؾہنرکےل)
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ااسمة،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اقہلفےسآےگاجرکالماقترکےنیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 802

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،اب ٩كاؤض ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابً ٩باض

ض َٗا ََ َ ٧ ٢هي
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
َّ
اَض َ ٔ ٟباز ٕ َٗا َ  ٢اَ
اَض َ ٔ ٟباز ٕ ُٗ ِ ٔ ُ ٠ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َ٣ا َٗ ِوُٟطُ َح ٔ ْ
اٟز َِ ٛبا َُ ٪وأَ َِ ٪یبٔی ٍَ َح ٔ ْ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ َتَ٠قي ُّ
َیُٜو ُُ َٟ ٪ط س َِٔ ٤ش ْار
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،انب ساؤس ،فہاےنپفادلےس،انبابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اقولفں یک الماقت ےس اممتعن رفامیئ (یتسب ےس ابرہ اج رک) افر رہشی وک داہییتصخش ےکفاےطس رففتخرکےن ےس رضحت ساؤس
ےن لقن ای ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ےس درایتف ای ہک اس ےس ای رماد ےہ ہک رہشی آدیم رففتخ ہن رکے داہیت ےک
رےنہفاےلصخشےکفاےطسوتاوہنںےناہکرہشیآدیمدالؽ(ایاٹنجی)ہنےنبابرہفاےلصخشاک۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،انبساؤس،فہاےنپفادلےس،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اقہلفےسآےگاجرکالماقترکےنیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 803

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش ،٩ححاد ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩جزیخ ،ہظا ٦ب ٩حشاِ ٪قزوسي ،اب ٩سیری ،٩ابوہزیزہ

رقزُوس ُّٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ص ٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ح َّش َ
ا ٪ا ِِ ُ ٟ
یَ ٩ش ُ٘و َُ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َش ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َتِ ََّ٘ ٠وا ا َِ ٟحَِ ٠ب ٓ َََ ٩ِ ٤تََّ٘ ٠ا ُظ
أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ َ ٩سٔیر ٔ َ
ٓ ِ
اٟش َ
وُ َٓ ٚض َو بٔا ِٟد ٔ َیارٔ
َاطت َ َری ُٔ ٨ِ ٣ط َٓإٔذَا أَتَي َس ِّی ُس ُظ ُّ
اربامیہ نب نسح ،اجحج نب دمحم ،انب رججی ،اشہؾ نب اسحؿ رقدفیس ،انب ریسنی ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای وامؽےلرکآےئاساقہلفےسہنناو(ینعییتسبافرآابدیےکابرہاجرک)افرارگوکیئصخشاقہلفےس
اجرکےلم افر امؽرخدیےلرھپ امؽفاالصخشابزار ںیمآےئ(افرعاشدہہرکےہک ھجموکدوھہک دایایگہکامرٹیکںیم اسیکشء یک
تمیقزایدہےہ)وتاسوکا رایراحلصےہارگدؽہاےہوتعیبخسفرکےلافراانپامؽفاسپےلےل۔
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحجنبدمحم،انبرججی،اشہؾنباسحؿرقدفیس،انبریسنی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےنپاھبیئےکرنخرپرنخاگلےنےسقلعتم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اےنپاھبیئےکرنخرپرنخاگلےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 804

راوی ٣ :حاہس ب٣ ٩وسي ،اس٤اًی٤ٌ٣ ،١ز ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ

٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
وسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣حاصٔ ُس بِ َُ ٣ُ ٩
ًَ ١ل َي َس ِو ٔ ٦أَخٔیطٔ َو َ ا یَ ِد ُل ِب ًَل َي
اَض َ ٔ ٟباز ٕ َو َ ا َت َ٨ا َج ُظوا َو َ ا ش َُشاو ٔ ِ ٦اَّ ٟز ُج ُ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َیب ٔ َ
یٌَ َّ٩ح ٔ ْ
خ ِٔل َبةٔ أَخٔیطٔ َو اَ َت ِشأ َ ِ ٢ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ كَ ََل َ ٚأ ُ ِخت َٔضا َ ٔ ٟتَ ِٜت ٔٔ َئ َ٣ا فٔي إَٔ٧ائ َٔضا َؤٟت ُ َِٜ ٨حَ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ََ ٟضا َ٣ا ََ ٛت َب اهَّللُ ََ ٟضا
اجمدہ نب ومیس ،اامسلیع ،رمعم ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد

رفامای ہن رففتخرکے وکیئ رہشی رہش افریتسب ےس ابرہ فاےل صخش وک افر مت گوگ ہن شجنرکف افر ہن اھبؤ اگلےئ وکیئ صخش دفرسے
املسمؿ اھبیئ ےک تمیق اگلےن ےک دعب سجفتقاسیک تمیق رقمر وہ یکچ وہ افر رففتخرکےنفاال رففتخ رکےن وک دعتسم وہایگ
افر ہن اغیپؾ (اکنح) ےجیھب افر ہن اطمہبل رکے وکیئ وعرت اینپ نہب یک الطؼ اک  اہک ٹلپ ےل  و اس ےک ربنت ںیم آان اھت افر اکنح
رکے واسیکتمسقںیمدخافدندقفسےناھکلےہاسوکےلماگ۔
رافی  :اجمدہنبومیس،اامسلیع،رمعم،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےنپ(املسمؿ)اھبیئیکعیبرپعیبہنرکےنےسقلعتم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اےنپ(املسمؿ)اھبیئیکعیبرپعیبہنرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 805

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،اٟک وٟیث٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

اِ ٠ٟی ُث َو َّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط ًَ َِ ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ٢
َ ا َیبٔی ٍُ أَ َح ُس ًَُ ٥ِ ٛل َي بَ ِی ٍٔ أَخٔیطٔ
ہبیتقنبدیعس،امکلفثیل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہنرففتخرکےوکیئ
اہمترےںیمےساےنپاھبیئےکرففتخرکےنرپ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکلفثیل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اےنپ(املسمؿ)اھبیئیکعیبرپعیبہنرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 806

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥ابوٌ٣اویہً ،بیساهَّلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
ًَ ١ل َي بَ ِی ٍٔ أَخٔیطٔ َحًَّي یَب ِ َتا ََ أَ ِو یَ َذ َر
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا یَبٔی ٍُ اٟزَّ ُج ُ

ااحسؼ نب اربامیہ ،اوباعمفہی ،دیبع اہلل ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہن
رففتخ رکے وکیئ اےنپ اھبیئ ےک رففتخ رکےن رپ سج فتق کت ہک دفرسے صخش ےس اھبؤ وہ راہ وہ بج کت دلخ ادنازی ہن
رکے۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،اوباعمفہی،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

شجنیکاممتعن
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
شجنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 807

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩اِ ٨َّ ٟح ٔع
ہبیتق،امکل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنشجنےسعنمرفامای۔
رافی  :ہبیتق،امکل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
شجنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 808

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي ،برش ب ٩طٌیب ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،زہزی ،ابوس٤٠ہ و سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ

رش بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔي أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َو َس ٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا بٔ ِ ُ
اَض َ ٔ ٟباز ٕ َو اَ
أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ َ ٢ا یَبٔی ٍُ اَّ ٟز ُج ُ
ًَ ١ل َي بَ ِی ٍٔ أَخٔیطٔ َو َ ا یَبٔی ٍُ َح ٔ ْ
َ
خی َ ٔ ٟتَ ِٜت ٔٔ َئ َ٣ا فٔي إ َٔ٧ائ َٔضا
َت َ٨ا َج ُظوا َو َ ا َیزٔی ُس اَّ ٟز ُج ُ
ًَ ١ل َي بَ ِی ٍٔ أَخٔیطٔ َو َ ا َت ِشأ ِ ٢ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ كَ ََل َ ٚاْلِ ُ ِ َ

دمحمنبییحی،رشبنببیعش،فہاےنپفادلےس،زرہی،اوبہملسفدیعسنببیسم،اوبرہریہےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش اےنپ (املسمؿ) اھبیئ ےک رففتخ

رکےنرپرففتخہنرکےرہشیافرداہییتوکافرمتگوگ(اسامؿرففتخرکےنںیم) شجنہنرکفافروکیئاخوتؿاینپنہبیکالطؼ
اکاطمہبلہنرکے اہکفہاٹلےل واسےکربنتںیمےہ۔
رافی  :دمحمنبییحی،رشبنببیعش،فہاےنپفادلےس،زرہی،اوبہملسفدیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
شجنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 809

راوی :

َح َّسثَىٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
ًَ ١ل َي بَ ِی ٍٔ أَخٔیطٔ َو َ ا َت ِشأ َ ِ ٢ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ كَ ََل َٚ
اَض َ ٔ ٟباز ٕ َو َ ا َت َ٨ا َج ُظوا َو َ ا یَزٔی ُس اَّ ٟز ُج ُ
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا َیبٔی ٍُ َح ٔ ْ

أ ُ ِخت َٔضا َ ٔ ٟت ِش َتَ ٔٔ ِٜئ بٔطٔ َ٣ا فٔي َػ ِح َٔت َٔضا

اسدنسےسیھباسہقبدحثییکامدننوقنمؽےہ۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الینؾےسقلعتم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
الینؾےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 810

ًیسي ب ٩یو٧ص ،ا اخرض بً ٩حَل ،٪ابوبَک ح٨في ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٌ٣ ،٥ت٤ز و ٰ

رض بِ ُِ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي بَ َِکٕ ا َِ ٟح َ٨ف ٔ ِّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َوً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗ َا ا َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِخ َ ُ
ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَا ََ َٗ َس ّحا َوحِّٔ ٠شا ٓ َٔی ٩ِ ٤یَزٔی ُس
ااحسؼ نب اربامیہ ،رمتعم ف ٰیسیع نب ویسن ،االرضخ نب الجعؿ ،اوبرکب یفنح ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسےناکیایپہلافراکیلبمکالینؾرفامای۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رمتعمفٰیسیعنبویسن،االرضخنبالجعؿ،اوبرکبیفنح،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عیبالمہسمےسقلعتمااحدثی
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
عیبالمہسمےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 811

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ وحارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک٣ ،ح٤س ب ٩یحٌي ب ٩حبا ٪و ابوز٧از ،ا ارعد ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ِٔقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟک
َ
ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩یَ ِحٌَي بِ َٔ ٩حب َ َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ٩
َّاَ ٪وأبٔي اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
ا ََِ ٤ُ ٟل ََ ٣ش ٔة َوا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذة ٔ
دمحم نب ہملس فاحرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،دمحم نب ییحی نب ةحؿ ف اوبزاند ،االرعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامیئعیبالمہسمافرعیبانمذبہےس۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،دمحمنبییحینبةحؿفاوبزاند،االرعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنمرہجابالدحثییکریسفت
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
دنمرہجابالدحثییکریسفت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 812

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩اسحً ،ٙبساهَّلل ب ٩یوسٕٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہابً ،ا٣ز ب ٩سٌس ب ٩ابي وٗاؾ ،ابوسٌیس خسری

ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اب
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
وب بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ش ٌِ ُ٘ َ

َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَا ٔ٣زُ بِ َُ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي َو َّٗاؾٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ٩
َّ
ط ُح اَّ ٟز ُج ٔ ١ث َ ِوبَ ُط إلٔ َي اَّ ٟز ُج ٔ ١بٔا ِٟب َ ِی ٍٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪شُ َ٘ َِّ ٠ب ُط أَ ِو َی ِ٨و َُز إَِٔ ٟیطٔ
ا ََِ ٤ُ ٟل ََ ٣ش ٔة ٔ ٤َِ ٟص اٟث ِو ٔب َ ا یَ ُِ ٨وزُ إَِٔ ٟیطٔ َو ًَ ِ ٩ا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذة ٔ َوه ٔ َي َ ِ
اربامیہ نب ی ئعقووب ،دبعاہلل نب ویفس ،ثیل ،لیقع ،انب اہشب ،اعرم نب دعس نب ایب فاقص ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ (عیب) المہسم ےس فہ ڑپکے اک وھچان ےہ افراس وک ہندانھکی (ینعی ادنریک اجبن
ےس فہ اسیک ےہ؟) افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای انمذبہ ےس افر فہ ہی ےہ ہک اکی صخش اانپ ڑپکا دفرسے یک اجبن
کنیھپدےہنوتاسوکااٹلرکےافرہنیہاسوکدےھکی۔
رافی  :اربامیہنباقحس،دبعاہللنبویفس،ثیل،لیقع،انباہشب،اعرمنبدعسنبایبفاقص،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عیبانمذبہےسقلعتمدحثی
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
عیبانمذبہےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 813

راوی  :یو٧ص بً ٩بسا اًلي و حارث ب٣ ٩شٜین ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،ا٣ز ب ٩سٌس ،ابوسٌیس خسری

َ
َ
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ َٔ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
أ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ ًِل َي َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
اب ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔي َس ٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ََِ ٤ُ ٟل ََ ٣ش ٔة
ٔط َض ٕ
َوا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذة ٔفٔي ا ِٟب َ ِی ٍٔ
ویسننبدبعاالیلعفاحرثنبنیکسم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اعرمنبدعس،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامیئعیبالمہسمافرعیبانمذبہےس۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلعفاحرثنبنیکسم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اعرمنبدعس،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
عیبانمذبہےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 814

راوی  :تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

یس ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َ٢
رحیِ ٕث ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
َ َ ٧هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِی ٌَ َتی ِ ٔن ًَ ِ ٩ا ََِ ٤ُ ٟل ََ ٣ش ٔة َوا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذة ٔ
رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذموکرہومضمؿیکریسفت
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ذموکرہومضمؿیکریسفت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 815

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ؼفي ب ٩بہ٠و٣ ،٢ح٤س ب ٩رحب ،زبیسی ،زہزی ،سٌیس ،ابوہزیزہ

َّ
ٔیسا َش ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤
رح ٕب ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیس ِّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤سٌ ّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟؼفي بِ ٔ ٩بَ ِضُ٠و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٢ح َّٔ ٤س بِ ِٔ َ ٩
أَبَا ص َُزیِ َز َة َش ُ٘و َُ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ََِ ٤ُ ٟل ََ ٣ش ٔة َوا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذة ٔ َوا ََِ ٤ُ ٟل ََ ٣ش ُة أَ ِ ٪یَت ََبایَ ٍَ اَّ ٟز ُج ََل ٔ٪
 ١إلٔ َي اَّ ٟز ُج َّٔ ١
ب ٔ َّ
اٟث ِوبَی ِ ٔن َت ِح َ َّ
اٟث ِو َب َو َی ِ٨ب ٔ َذ
اِ ٠ٟی َٔ ١ی ُِ ٔ٤٠ص ل ُ َُّ ١ر ُج ُٕ ٨ِ ٣ٔ ١ض َ٤ا ثَ ِو َب َػاح ٔبٔطٔ ب ٔ َی ٔسظ ٔ َوا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذةُ أَ َِ ٪ی ِ٨ب ٔ َذ اَّ ٟز ُج ُ
ِاْل َخ إَِٔ ٟیطٔ َّ
ک
اٟث ِو َب َٓ َیت ََبا َش ٌَا ًَل َي ذََ ٔ ٟ
ُ
دمحم نب یفصم نب ولہبؽ ،دمحم نب رحب ،زدیبی ،زرہی ،دیعس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اممتعن رفامیئعیبانمذبہ ےس افرعیبالمہسمےسافرعیب المہسمہیےہہکدفصخش راتںیمدفڑپکفںرپاعمہلمرک ںافررہ اکیصخش
دفرسےصخش ےکڑپکےوکاہھتاگلےئ افرانمذبہہیےہہکاکیآدیماانپڑپکادفرسے یکاجبنکنیھپدےافرفہاس یک اجبن
ےکنیھپافراسرپعیبوہ۔
رافی  :دمحمنبیفصمنبولہبؽ،دمحمنبرحب،زدیبی،زرہی،دیعس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ذموکرہومضمؿیکریسفت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 816

راوی  :ابوزاؤز ،شٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥وہ اپ٨ے واٟس سے ،ػاٟح ،اب ٩طہابً ،ا٣ز ب ٩سٌس ،ابوسٌیس خسری

اب أَ ًََّ ٪ا َٔ ٣ز بِ ََ ٩س ٌِ ٕس أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ٪
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َش ٌِ ُ٘ ُ
أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َرضٔي اهَّللُ ًَ ِ٨طُ َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥٠ا ََِ ٤ٟل ََ ٣ش ٔة َوا ََِ ٤ٟل ََ ٣ش ُة ُ ٤َٟص َّ
اٟث ِو ٔب
َ
َ
ُ
ُ
ِ
ط ُح اَّ ٟز ُج ٔ ١ثَ ِوبَ ُط إلٔ َي اٟزَّ ُج ِٔ َٗ ١ب َ ١أَ ِ ٪شُ َ٘ َِّ ٠بطُ
َ ا یَ ُِ ٨وزُ إَِٔ ٟیطٔ َو ًَ ِ ٩ا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذة ٔ َوا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذةُ َ ِ
اوب داؤد،وقعیبنباربامیہ،فہاےنپفادلےس،اصحل،انباہشب،اعرمنبدعس،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامیئعیبالمہسمےسافرالمہسمہیےہہک(رخدیاررففتخرکےنفاےلےک)ڑپکےوکاہھتاگلےئافر
اسیکاجبنہندےھکیافرعیبانمذبہہیےہہکاکیصخشاانپڑپکادفرسےصخشیکاجبنکنیھپدےافرفہاسوکاٹلرکہندےھکی۔
رافی  :اوبداؤد،وقعیبنباربامیہ،فہاےنپفادلےس،اصحل،انباہشب،اعرمنبدعس،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ذموکرہومضمؿیکریسفت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 817

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیً ،لاء ب ٩یزیس ،ابوسٌیس خسری

یس ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ُٟ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ب َش َتی ِ ٔن َو ًَ ِ ٩بَ ِی ٌَ َتی ِ ٔن أَ َّ٣ا ا ِٟب َ ِی ٌَ َتا َٔٓ ٪ا ََِ ٤ُ ٟل ََ ٣ش ُة َوا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذةُ

َّ
رش ُظ َو َ ا ُش َ٘ َِّ ٠بطُ إٔذَا
َوا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذةُ أَ َِ ٪ش ُ٘و َ ٢إٔذَا َ َ ٧ب ِذ ُت َص َذا اٟث ِو َب َٓ َ٘ ِس َو َج َب َش ٌِىٔي ا ِٟب َ ِی ٍَ َوا ََِ ٤ُ ٟل ََ ٣ش ُة أَ ِ ٪یَ ََّ ٤شطُ ب ٔ َی ٔسظ ٔ َو َ ا یَ َِ ُ ٨
ََّ ٣ش ُط َٓ َ٘ ِس َو َج َب ا ِٟب َ ِی ٍُ
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اطعء نب زیدی ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن دف
مسقےکابلسیکاممتعناراشدرفامیئافردفمسقےکرففتخرکےنےسعنمرفامایعیبالمہسمافرعیبانمذبہںیمافرعیبانمذبہہیےہہک
دفرسےصخشےساہکاجےئ ہکسجفتقںیمہیڑپکاکنیھپدفںوتعیبحیحصوہیئگافرعیبالمہسمہیےہہکڑپکےںیموکیئیسکمسقاک

بیع ای ںیہن ہی ہندےھکی) افر ہن ڑپکا اٹل رک دےھکی سج فتق فہ ڑپکا وھچےئ ینعی ڑپکے وکاہھت اگلےئ وتعیب الزؾ وہیئگ افر دف مسق ےک
ابلس وک ایبؿ ںیہن رفامای فہ ہی ےہہک ڑپکا اکی وسڈنےھ رپ وہ افردفرسا ومڈناھ الھک وہا ےہدفرسے ہیہک وگٹ امررک ھٹیب اجےئ افر
ڑپکااسرطہقیےسابدنےھہکرتسیلھکرےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اطعءنبزیدی،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ذموکرہومضمؿیکریسفت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 818

راوی  :ہارو ٪ب ٩زیس ب ٩ابي زرٗاء ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،جٌرف ب ٩بزٗا ،٪زہزی ،سا ،٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز

اَٗ ٪ا َ ٢بَ ََِ ٠ىٔي ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا٥ٕ ٔ ٟ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي اٟزَّ ِر َٗا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َص ُ
رف بِ ُ ٩ب ُ ِز َٗ َ
ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ُٟ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ب َش َتی ِ ٔن َوَ َ ٧ضاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِی ٌَ َتی ِ ٔن
و ٪ب ٔ َضا فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ
ًَ ِ ٩ا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذة ٔ َوا ََِ ٤ُ ٟل ََ ٣ش ٔة َوه ٔ َي ب ُ ُیو َْ لَاُ ٧وا َیت ََبا َش ٌُ َ

اہرفؿنبزدینبایبزراقء،فہاےنپفادلےس،رفعجنبرباقؿ،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےندفمسقےکابلساامعتسؽرکےنیکاممتعنرفامیئافردفمسقیکعیبےسعنمرفامای۔اکیوتعیبالمہسمےسافردفرسی
عیبانمذبہےسافرہیدفونںعیبدفراجتیلہںیمراجئںیھت۔
رافی  :اہرفؿنبزدینبایبزراقء،فہاےنپفادلےس،رفعجنبرباقؿ،زرہی،اسمل،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ذموکرہومضمؿیکریسفت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 819

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًليٌ٣ ،ت٤زً ،بیساهَّلل ،خبیب ،حٔؽ بً ٩اػ ،٥ابوہزیزہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي ص َُزیِ َز َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سًُ ُ ٌِ ٔ٤ب َ ِی َس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩خب َ ِیبٕ ًَ َِ ٩حٔ ِٔؽ بِ ٔٔ ًَ ٩
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َ َ ٧هي ًَ ِ ٩بَ ِی ٌَ َتی ِ ٔن أَ َّ٣ا ا ِٟب َ ِی ٌَ َتا َٔٓ ٪ا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذ ُة َوا ََِ ٤ُ ٟل ََ ٣ش ُة َو َز ًَ َ ٥أَ َّ ٪ا ََِ ٤ُ ٟل ََ ٣ش َة أَ ِ٪

خ َو َل ٩ِٔ ٜیَ ُِ ٔ٤٠ش ُط ّ ٤َِ ٟشا َوأَ َّ٣ا ا ِ٨َ ٤ُ ٟابَ َذةُ أَ ِ٪
ک ثَ ِوبٔي ب ٔ َث ِوب ٔ َ
َّ ٔ ٟ ١رل ُج ٔ ١أَبٔی ٌُ َ
ک َو اَ َی ُِ ٨وزُ َواح ٔ ْس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا إلٔ َي ثَ ِو ٔب ِاْل َ ٔ
َش ُ٘و َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
خ َوِ َ ٧ح ّوا ٔ٩ِ ٣
َش ُ٘و ُ ٢أَِ٧ب ٔ ُذ َ٣ا َ٣عٔي َو َت ِ٨ب ٔ ُذ َ٣ا ََ ٌَ ٣
خ َو َ ا َی ِسرٔی ل ُ َُّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا َِ ٍَ ٣َ ٥ِ ٛاْل َ ٔ
ک َ ٔ ٟی ِظتَر َٔی أَ َح ُسص َُ٤ا ِٔ ٩ِ ٣اْل َ ٔ
َص َذا ا َِ ٟو ِػ ٕٔ
دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،دیبعاہلل،بیبخ،صفحنباعمص،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندفمسق
یک ویبع یک اممتعن رفامیئ اکی وت عیب انمذبہ ےس دفرسے عیب المہسم ےس۔ اوہنں ےن ایبؿ ای ہک عیب المہسم ہی ےہ ہک اکی رمد
دفرسے ےس ےہک ہک ہی ڑپکا اہمترے ڑپکے ےک وعض رففتخ رک ا وہں افر دفونں اکی دفرسے ےک ڑپکے وک ہن د ںیھک ہکلب
رصػاسوکاہھتاگلںیئافرعیبانمذبہہیےہہکاکیصخشدفرسےےسےہکہک واہمترےاپسےہاسوککنیھپدفافردفرساےہک
ہک واہمترےاپسےہمتاسوککنیھپدف نکیل یسکدفرسےوکاساکملعہنوہہکدفرسےصخشےکاپسسکدقر ےہ واسےک
عاشہبوہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،دیبعاہلل،بیبخ،صفحنباعمص،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکنکییکعیبےسقلعتم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رکنکییکعیبےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 820

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیس ،یحٌيً ،بیساهَّلل ،ابوز٧از ،ا ارعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٧ ٢هي
أ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ َٗا َ ٢أ ِخب َ َرنٔي أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِی ٍٔ ا َِ ٟح َؼاة ٔ َو ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ ا َِ َِ ٟزرٔ

دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،دیبع اہلل ،اوبزان د ،االرعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای
رکنکییکعیبےسافردوھہکیکعیبےس۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،اوبزاند،االرعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولھپںیکرففتخاؿوکےنکپدےنیےسےلہپےلہپ
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ولھپںیکرففتخاؿوکےنکپدےنیےسےلہپےلہپ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 821

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤ًُ ٩ز ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥٠ا َ َ ٢ا َتبٔی ٌُوا َّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اٟث ََ ٤ز َحًَّي
َ
َ
َی ِب ُس َو َػ ََلحُ ُط َ َ ٧هي ا َِ ٟبائ ٔ ٍَ َوا ِِ ٤ُ ٟظتَر َٔی

ہبیتق ،ثیل ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روس ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ ہن رففتخ رکف لھپ وک
درتخرپسجفتقکتہکاسےکلھپہنکپاجںیئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامیئابعئوکاےسیلھپرففتخ
رکےنےس۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ولھپںیکرففتخاؿوکےنکپدےنیےسےلہپےلہپ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 822

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪زہزی ،سا ،٥ٟحرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي
ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ َّ
اٟث َ٤ز ٔ َحًَّي یَ ِب ُس َو َػ ََل ُح ُط
ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،زرہ ی،اسمل،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامیئ
لھپرففتخرکےنےسسجفتقکتہکاسےکرتہبوہےنیکاحتلاکملعہنوہ(ینعیسجفتقکتلھپےککپاجےناکملعوہ
اسفتقاؿیکرففتخیکاجےئ)۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،زرہی،اسمل،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ولھپںیکرففتخاؿوکےنکپدےنیےسےلہپےلہپ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 823

راوی  :یو٧ص بً ٩بسا اًلي و حارث ب٣ ٩شٜین ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سٌیس و ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

َ
َ
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ َٔ ٩وصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
أ ِخب َ َرنٔي یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ ًِل َي َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
ٔیس َوأَبُو َسَ ٤َ٠ة أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥٠ا َتبٔی ٌُوا َّ
اٟث ََ ٤ز َحًَّي
ٔط َض ٕ
اب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َسٌ ْ
َ
َ
یَ ِب ُس َو َػ ََلحُ ُط َو اَ َتب ِ َتاًُوا َّ
اب َح َّسثَىٔي َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
اٟث ََ ٤ز بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِِ ٣ٔ ٩ثٔ٠طٔ َس َو ّ
ائ

ویسننبدبعاالیلعفاحرثنبنیکسم،انب فبہ،ویسن،انباہشب،دیعسفاوبہملس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ ولھپں وک رففتخ ہن رکف سج فتق کت اؿ یک ک یگت ےک ابرے ںیم ولعمؾ ہن وہ اجےئ
(ینعی بج کت لھپ ہن کپ اجےئ وت اس فتق کت اؿ وک رففتخ ہن رکف) افر ہن رففتخ رکف ولھپں ےک دبےل لھپ ینعی درتخ اک
لھپ ادنازہ اگل رک افراس ےک ربارب کشخ ولھپں ےک وعض ںیم لھپ رففتخ ہن رکف ویکہکناس ںیم یمکیشیب اک ادنہشی ےہ۔ رضحت
انب اہشب ےن لقن ای ہک ھجم ےس رضحت اسمل ےن لقن ای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ لھپ وک ایس
لھپےکوعضںیمرففتخرکےنےس۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلعفاحرثنبنیکسم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعسفاوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ولھپںیکرففتخاؿوکےنکپدےنیےسےلہپےلہپ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 824

راوی ً :بساٟح٤یس ب٣ ٩ح٤س٣ ،د٠س ب ٩یزیس ،ح٨و٠ة ،كاؤض ًبساهَّلل ب٤ً ٩ز

یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح ِ٨وَ َُ ٠ة َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤كَا ُو ّسا َش ُ٘و َُ ٢سِ ًَ ُ ٌِ ٔ٤ب َس
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣د َُ ٠س بِ َُ ٩یز ٔ َ
اهَّللٔ بِ ََ ٤ًُ ٩ز َش ُ٘و َُٗ ٢أ ٓ ٦ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥٠ا َ َ ٢ا َتبٔی ٌُوا َّ
اٟث ََ ٤ز َحًَّي یَ ِب ُس َو َػ ََلحُطُ
َ
َ
َ

ظ
دبعادیمحل نب دمحم ،دلخم نب زیدی ،ذیطلة ،ساؤس دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ڑھکے وہےئ

افراراشدرفامایمتگوگولھپںوکرففتخہنرکفسجفتقکتہکاؿیکرتہبییکاحتلولعمؾہنوہاجےئ۔
ظ
رافی  :دبعادیمحلنبدمحم،دلخمنبزیدی،ذیطلة،ساؤسدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ولھپںیکرففتخاؿوکےنکپدےنیےسےلہپےلہپ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 825

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪اب ٩جزیخً ،لاء ،جابز بً ٩بساهَّلل

ئ َسَ ُ ٌِ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥٠أَُ َّ ٧ط َ َ ٧هي ًَ ِ ٩ا َِ ٤ٟدابَ َزة ٔ َوا ِ٤ٟزَابَ َٔ ٨ة َوا َِ ٤ٟحا َٗ َٔ ٠ة َوأَ ِ ٪یُبا ََ َّ
اٟث َ٤زُ َحًَّي یَ ِب ُس َو َػ ََل ُح ُط َوأَ ِ َ ٪ا یُ َبا ََ إ ٔ َّ ا ب ٔ َّ
اٟسَ٧أ٧یر ٔ
َ
َ
ُ
ُ
ُ

َو َّ
اٟس َراص َٔٔ ٥و َر َّخ َؽ فٔي ا َِ ٌَ ٟزایَا

دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،انب رججی ،اطعء ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ
(عیب)انمربہزماہنبافراحمہلقےسافرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنولھپںےکرففتخرکےنےسعنمرفامایسجفتقکتہکاؿ
یک ک یگت اک احؽ ولعمؾ ہن وہ اجےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ ولھپں ےک رففتخ رکےن ےس رگم رفہیپ افر
ارشویفںےکوعضافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرعاایںیمرتصخاطعءرفامیئ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،انبرججی،اطعء،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ولھپںیکرففتخاؿوکےنکپدےنیےسےلہپےلہپ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 826

راوی ٗ :تیبۂ٣ ،ـ ،١اب ٩جزیخً ،لاء و ابوزبیر ،جابز

ئ َوأَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي
 ٩ِ ًَ ١ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ُ
ًَ ِ ٩ا َِ ٤ٟدابَ َزة ٔ َوا ِ٤ٟزَابَ َ٨ةٔ َوا َِ ٤ٟحا َٗ َ٠ةٔ َوبَ ِی ٍٔ َّ
اٟث َ٤ز ٔ َحًَّي یُ ِل ٌَ َ ٥إ ٔ َّ ا ا َِ ٌَ ٟزا َیا
ُ
ُ
ُ
ہبیتق ،لضفم ،انب رججی ،اطعء ف اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ زماہنب افر

احمہلقےسافرولھپںےکرففتخرکےنےسسجفتقکتہکفہاھکےنےکالقئہنوہاجںیئ(ینعیکپہناجںیئ)افرآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنااجزتاطعءرفامیئرعاایںیم۔
رافی  :ہبیتق،لضفم،انبرججی،اطعءفاوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ولھپںیکرففتخاؿوکےنکپدےنیےسےلہپےلہپ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 827

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،ہظا ،٦ابوزبیر ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِی ٍٔ اِ ٨َّ ٟد َٔ ١حًَّي یُ ِل ٌَ َ٥
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،اشہؾ،اوبزریب ،اجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنوجھکر ےکرففتخرکےن یک
اممتعنرفامیئبجکتہکفہاھکےنےکاقلبہنوہاجےئ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،اشہؾ،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولھپںےکہتخپوہےنےسلبقاؿاکاسرشطرپرخدیانہکلھپاکٹےیلاجںیئےگ
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ولھپںےکہتخپوہےنےسلبقاؿاکاسرشطرپرخدیانہکلھپاکٹےیلاجںیئےگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 828

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک ،ح٤یس كوی ،١ا٧ص ب٣ ٩اٟک

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ِٔقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟک
َ
ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٕس َّ
اٟلؤی ٔ ٩ِ ًَ ١أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ اِّ ٟث َ٤ارٔ َحًَّي تُزِه ٔ َي ٗٔی ََ ١یا
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َو َ٣ا تُزِهٔي َٗا ََ ٢حًَّي َت ِحَّ ٤ز َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥٠أَ َرأَیِ َ إ ٔ ِ ٍَ ٨َ ٣َ ٪اهَّللُ َّ
اٟث ََ ٤ز َة َٓب ٔ ََ ٥یأ ِ ُخ ُذ
َ
َ
َ

أَ َح ُس ُ٣َ ٥ِ ٛا َ ٢أَخٔیطٔ
دمحم نبہملسف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،دیمح وطلی ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےن اممتعنایبؿ رفامیئ ولھپں ےک رففتخ رکےن یک سجفتقکت ہک اؿ ےک رگن رپ ششک ہن وہ اجںیئ۔گووگں ےن رعض ای ای
روسؽاہلل!رگنےکرپششکوہےناکایبلطمےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفہلھپرسخوہاجںیئینعیفہےنکپےک
رقبی وہ اجںیئ افر اب وکیئ تبیصم اک اامتحؽ ہن رےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دوھکی ارگ دخافدن دقفس ولھپں وک
رفکدےافرفہہنںیکپ(ینعیلھپہتخپہنوہں)وتاہمترےںیمےسوکیئاےنپاھبیئاکامؽسکزیچےکوعضںیمےلاگ۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،دیمحوطلی،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولھپںرپآتفآانافراسیکالتیف
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ولھپںرپآتفآانافراسیکالتیف

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 829

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش ،٩ححاد ،اب ٩جزیخ ،ابوزبیر ،جابز

َّاد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔي أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َش ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َحح ْ
َک أَ َِ ٪تأ ِ ُخ َذ ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِیئّا ب ٔ ََ ٥تأ ِ ُخ ُذ َ٣ا َ٢
ٔیک ثَ َّ ٤زا َٓأ َ َػابَ ِت ُط َجائ ٔ َح ْة ٓ َََل َی ٔح َُّ ٟ ١
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِ ٪بٔ ٌِ َ ٔ ٩ِ ٣أَخ َ

ٔیک بٔ َِی ِر ٔ َح ٕٓٙ
أَخ َ

اربامیہ نب نسح ،اجحج ،انب رججی ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ مت اےنپ
اھبیئےکاہھتوجھکررففتخرکفرھپاسرپتبیصمانزؽوہاجےئوتمتوکاسےکامؽںیمےسھچکانیلدرتسںیہن(آرخمتسکشء
ےکوعضاےنپاھبیئاکامؽگوےگ؟)
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ولھپںرپآتفآانافراسیکالتیف

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 830

راوی  :ہظا ٦ب٤ً ٩ار ،یحٌي ب ٩ح٤زة ،ثور ب ٩یزیس ،اب ٩جزیخ ،ابوزبیر ٣کي ،جابز بً ٩بساهَّلل

یس أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤ابِ َُ ٩ج َزیِ ٕخ یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ثَ ِو ُر بِ ُ ٩یَز ٔ َ
ا ِ٤َ ٟک ِّ ِّي ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢بَا ََ ثَ َّ ٤زا َٓأ َ َػابَ ِت ُط َجائ ٔ َح ْة ٓ َََل یَأ ِ ُخ ِذ ٔ٩ِ ٣
 ١أَ َح ُس ُ٣َ ٥ِ ٛا َ ٢أَخٔیطٔ ا ِِ ٤ُ ٟش٥ٔ ٔ ٠
ََک َط ِیئّا ًَل َي َ٣ا َیأِل ُ ُ
أَخٔیطٔ َوذ َ َ
اشہؾ نب امعر ،ییحی نب زمحة ،وثر نب زیدی ،انب رججی ،اوبزریب یکم ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامای وصخشلھپرففتخرکےرھپاسرپیسکمسقیکآتفانزؽوہاجےئوتفہاےنپاھبیئاکامؽہنفوصؽرکے۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھچکرفامایایسرطحےسینعیآرخاکرسکابتںیمےسمتںیموکیئصخشدفرسےاملسمؿاھبیئاکامؽ
اھکےئ؟
رافی  :اشہؾنبامعر،ییحینبزمحة،وثرنبزیدی،انبرججی،اوبزریبیکم،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ولھپںرپآتفآانافراسیکالتیف

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 831

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩یزیس ،سٔیا ،٪ح٤یس ،ا ارعد ،س٠امی ٪بً ٩تی ،ٙجابز

َ
ٔیَ ٩ِ ًَ ٙجابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي
رع ُد ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ًَٔ ٩ت ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪حُ َِ ٤ی ٕس َوص َُو اْلِ ِ َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َؿ ٍَ ا َِ ٟح َوائ ٔحَ
دمحم نب دبعاہلل نب زیدی ،ایفسؿ ،دیمح ،االرعج ،امیلسؿ نب قیتع ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
آافتاکاصقنؿادارکاای۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزیدی،ایفسؿ،دیمح،االرعج،امیلسؿنبقیتع،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ولھپںرپآتفآانافراسیکالتیف

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 832

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،بٜیرً ،یاق بً ٩بساهَّلل ،ابوسٌیس خسری

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
یب
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩بَُٜیِر ٕ ًَ َِٔ ً ٩ی ٔ
اق بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َس ٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َ ٢أ ُ ٔػ َ
َر ُج ْ ١فٔي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ث َٔ٤ارٕ ابِ َتا ًَ َضا َٓ َٜثُرَ َزیُِ٨طُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ک َوَٓا َئ َزیِٔ٨طٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠خ ُذوا َ٣ا
اض ًََِ ٠یطٔ َٓ ٥َِ ٠یَ ِب ِّ ُ٠ذََ ٔ ٟ
َت َؼ َّسُٗوا ًََِ ٠یطٔ َٓ َت َؼ َّس َ ٚاُ ٨َّ ٟ

ک
َو َج ِستُ َِ ٥وَِ ٟی َص َل ٥ِ ُٜإ ٔ َّ ا ذََ ٔ ٟ

ہبیتقنبدیعس،ثیل،ریکب،ایعضنبدبعاہلل،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکدفرںیماکی
آدیم ےن لھپیکرخدیارییک اؿرپآتفآےنےس لبقافرفہصخشرقمفضوہایگآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایمتاسوک
دصہق دے دف انچہچن گووگں ےن دصہقریخات ای۔ سج فتقاس صخش اک رقض وپرا وہاآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اس ےک
رقض وخاوہں ےس رفامای مت اب ےل گو  و ھچک مت وک لم ایگ فہ اکیف ےہ افر ھچک ںیہن ےلم اگ (بلطم ہی ےہ ہک  و ھچک لم راہ ےہ اس رپ
انقتعرکفدرالصوہانوتہیہاےیہاھتہکبجولھپںرپدقریتآتفآاجےئوتمتوکابلکلھچکیھبہناتلم)۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،ریکب،ایعضنبدبعاہلل،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنچاسؽےکلھپرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
دنچاسؽےکلھپرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 833

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪ح٤یس ا ارعد ،س٠امی ٪بً ٩تیکٗ ،تیبہ ،جابز

َ
َ
رع ٔد ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ًَٔ ٩ت ٕ
ٔیک بٔا ِٟک َ ٔ
اٖ
ٔیک َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة ًَت ْ
أ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪حُ َِ ٤ی ٕس اْلِ ِ َ
ٔیَ ٩ِ ًَ ٙجابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥٠هي ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ َّ
اٟث َ٤ز ٔ ٔسٔ٨ی َن
اب ًَت ْ
َواٟؼَّ َو ُ
َ
ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،دیمحاالرعج،امیلسؿنبکیتع،ہبیتق،اجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعن
رفامیئدنچاسگوںاکلھپرففتخرکےنےس۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،دیمحاالرعج،امیلسؿنبکیتع،ہبیتق،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

درتخےکولھپںوککشخولھپںےکدبہلرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
درتخےکولھپںوککشخولھپںےکدبہلرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 834

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪زہزی ،سا ،٥ٟحرضت ًبساهَّلل

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ٩
بَ ِی ٍٔ َّ
اٟث َ٤ز ٔبٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔو َٗا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَىٔي َزیِ ُس بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َّخ َؽ فٔي ا َِ ٌَ ٟزایَا
ہبیتق نب دیعس ،ایفسؿ ،زرہی ،اسمل ،رضحت دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ
درتخرپےگلوہےئولھپںوکرففتخرکےنےسارتیوہیئوجھکرفںےکوعض۔رضحتانبرمعےنرفامایہکھجمےسرضحتزدی
نباثتبےنایبؿرفامای۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،زرہی،اسمل،رضحتدبعاہلل
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
درتخےکولھپںوککشخولھپںےکدبہلرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 835

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،اب٠ً ٩یة ،ایوب٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
أَ ِخب َ َرنٔي زٔیَازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ

ض اِ ٨َّ ٟد ٔ ١ب ٔ َت ِ٤ز ٕب ٔ َِ ٜی َٕ ٣ُ ١ش ًَّّم إ ٔ َِ ٪زا َز لٔي َوإ ٔ َِ ٪ن َ٘ َؽ ٓ ٌََل َ َّي
َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ا ِ٤ُ ٟزَابَ َٔ ٨ة َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َُ ٨ة أَ ِ ٪یُ َبا ََ َ٣ا فٔي ُر ُؤ ٔ

زایدنباویب،انبعلتئة،اویب،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامدیزماہنبےس
افر زماہنب ہی ےہ ہکدرتخ ےک افرپ یک وجھکر اکی رقمرہ انپ وجھکر ےک وعض ںیم رففتخیک اجےئ ارگ وجھکر درتخیک زایدہ لکن
آےئوتزایدہرخدیاریکےہافرارگمکلکنآےئوتایساکاصقنؿےہ۔

رافی  :زایدنباویب،انبعلتئة،اویب،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ازہاوگنرکشخاوگنرےکوعضرففتخرکےنےسقلعتم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
 ازہاوگنرکشخاوگنرےکوعضرففتخرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 836

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ا ِ٤ُ ٟزَابَ َٔ ٨ة
َّ
یب َِ ٛی َّل
َِکٔ ٦ب ٔاٟزَّب ٔ ٔ
َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َُ ٨ة بَ ِی ٍُ اٟث َ٤ز ٔبٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َِ ٛی َّل َوبَ ِی ٍُ ال َ ِ
ہبیتق،امکل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنزماہنبیکاممتعنرفامیئافر(عیب)زماہنبدرتخ
رپیگلوہیئ( ازہ)وجھکروک کشخوجھکر(ینعیدرتخ ےس ا اردییئگوجھکر) ےکوعض رففتخرکانانپرک افر ازہاوگنرکشخ اوگنر
ےکوعضرففتخرکانانپرک۔
رافی  :ہبیتق،امکل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
 ازہاوگنرکشخاوگنرےکوعضرففتخرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 837

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوا احوؾ ،كار ،ٚسٌیس ب٣ ٩شیب ،رآٍ ب ٩خسیخ

ؾ ًَ ِ ٩كَارٔ َٕ ٩ِ ًَ ٚسٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا ََ َ ٧ ٢هي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ

َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َٔ ٠ة َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َ٨ةٔ

ہبیتقنبدیعس،اوباالوحص،سارؼ،دیعسنببیسم،راعفنبدخجیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن(عیب)
احمہلقافرعیبزماہنبیکاممتعنرفامیئ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوباالوحص،سارؼ،دیعسنببیسم،راعفنبدخجی

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

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
 ازہاوگنرکشخاوگنرےکوعضرففتخرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 838

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪زہزی ،سا ،٥ٟوہ اپ٨ے واٟس سے ،زیس ب ٩ثاب

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َزیِ ُس بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َّخ َؽ فٔي ا َِ ٌَ ٟزا َیا
ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،زرہی،اسمل،فہاےنپفادلےس،زدینباثتبےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرعاای
ںیمرتصخاطعءرفامیئ(اسومضمؿیکرشتحیاسقبںیمرعضیکاجیکچ)
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،زرہی،اسمل،فہاےنپفادلےس،زدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
 ازہاوگنرکشخاوگنرےکوعضرففتخرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 839

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜین ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،خارجة ب ٩زیس ب ٩ثاب

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ َٔ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
اٟزكَ ٔب
َخارٔ َج ُة بِ َُ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َّخ َؽ فٔي ا َِ ٌَ ٟزا َیا بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َو ُّ
احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اخرخة نب زدی نب اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرعاایںیمکشخافررتوجھکرےکدےنییکااجزتاطعءرفامیئ(رعااییکرشتحیزگریکچ)۔
رافی  :احرثنبنیکسم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اخرخةنبزدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعاایںیمادنازہرکےککشخوجھکردانی
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ

رعاایںیمادنازہرکےککشخوجھکردانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 840

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیس ،یحٌيً ،بیساهَّلل٧ ،آًٍ ،بساهَّلل ،زیس ب ٩ثاب

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕ أَ َّ٪
َخ ٔػ َضا
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َّخ َؽ فٔي بَ ِی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟزایَا تُ َبا َُ ب ٔ ٔ ِ
دیبع اہلل نبدیعس،ییحی،دیبع اہلل ،انعف ،دبع اہلل ،زدی نباثتب ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےنرعہییک عیب
ںیمرتصخاطعءرفامیئکشخافررتوجھکروکادنازہرکےکدےنییک۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،انعف،دبعاہلل،زدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رعاایںیمادنازہرکےککشخوجھکردانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 841

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیس ،یحٌيً ،بیساهَّلل٧ ،آًٍ ،بساهَّلل ،زیس ب ٩ثاب

َح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َزیِ ُس بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕ أَ َّ٪
َخ ٔػ َضا َت ِّ ٤زا
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َّخ َؽ فٔي بَ ِی ٍٔ ا ٌَِ ٟزٔیَّةٔ ب ٔ ٔ ِ
ٰیسیعنب ،ند،ثیلٰ،ییحینبدیعس،انعف،انبرمع،زدینباثتبےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرعہییکعیب
ںیمرتصخاطعءرفامیئکشخافررتوجھکروکادنازہرکےکدےنییک۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،انعف،دبعاہلل،زدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعاایںیمرتوجھکردانی
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رعاایںیمرتوجھکردانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 842

راوی  :ابوزاؤز ،شٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥وہ اپ٨ے واٟس سے ،ػاٟح ،اب ٩طہاب ،ساً ،٥ٟبساهَّلل ب٤ً ٩ز ،زیس ب ٩ثاب

اب أَ ََّ ٪سا٤ّ ٔ ٟا أَ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط َسٍَ ٔ٤
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َش ٌِ ُ٘ ُ
اٟزكَ ٔب
ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َش ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪زیِ َس بِ َ ٩ثَاب ٔ ٕ أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َّخ َؽ فٔي بَ ِی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟزایَا ب ٔ ُّ

ک
َوبٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َو ٥َِ ٟیُ َز ِّخ ِؽ فٔي َُی ِر ٔذََ ٔ ٟ

اوبداؤد،وقعیبنباربامیہ،فہاےنپفادلےس،اصحل،انباہشب،اسمل،دبعاہللنبرمع،زدینباثتبےسرفاتیےہہکروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رعاایںیمرتوجھکرافرکشخوجھکردےنییکااجزتاطعء رفامیئ افراسےکالعفہدفرسیہگج ںیمرتصخ
افرااجزتاطعءںیہنرفامیئ۔
رافی  :اوبداؤد،وقعیبنباربامیہ،فہاےنپفادلےس،اصحل،انباہشب،اسمل،دبعاہللنبرمع،زدینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رعاایںیمرتوجھکردانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 843

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور وشٌ٘وب ب ٩ابزاہیً ،٥بساٟزح٣ ،٩٤اٟک ،زاؤز ب ٩حؼین ،ابوسٔیا ،٪ابوہزیزہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ٣َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤إ ٔ ٟک ًَ َِ ٩زا ُو َز بِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َؼی ِ ٔن ًَ ِ ٩أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َو َش ٌِ ُ٘ ُ
و٪
َخ ٔػ َضا فٔي َخ َِ ٤ش ٔة أَ ِو ُس ٕ ٙأَ ِو َ٣ا ُز َ
ُسٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َّخ َؽ فٔي ا َِ ٌَ ٟزایَا أَ ِ ٪تُ َبا ََ ب ٔ ٔ ِ

َخ َِ ٤ش ٔة أَ ِو ُس ٕٙ

ااحسؼ نب وصنمر فوقعیب نب اربامیہ ،دبعارلنمح ،امکل ،داؤد نب نیصح ،اوبایفسؿ ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنااجزتاطعءرفامیئرعاایںیمادنازہرکےکرففتخرکےنیکاپچنفقسایاپچنفقسےسمکںیم۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمرفوقعیبنباربامیہ،دبعارلنمح،امکل،داؤدنبنیصح،اوبایفسؿ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رعاایںیمرتوجھکردانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 844

راوی ً :بساهَّلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪یحٌي ،بظیر ب ٩ششار ،سہ ١ب ٩ابي حث٤ة

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَي ًَ ِ ٩بُظَ ی ِر ٔبِ َٔ ٩ش َشارٕ ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َح ِث ََ ٤ة
َّ َّ
َخ ٔػ َضا َیأِلَُ ُ٠ضا أَصَِ ُ٠ضا
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ اٟث َ٤ز ٔ َحًي َی ِب ُس َو َػ ََلحُطُ َو َر َّخ َؽ فٔي ا َِ ٌَ ٟزایَا أَ ِ ٪تُ َبا ََ ب ٔ ٔ ِ
ُركَ ّبا
دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح ،ایفسؿ ،ییحی ،ریشب نب ک ار ،لہس نب ایب ذبمة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن اممتعن رفامیئ ولھپ وک رففتخ رکےن یک سج فتق کت اؿ یک رخایب اک ملع ہن وہ افر ااجزت اطعء رفامیئ رعاای ںیم ادنازہ رک ےک
رففتخرکےنیک اہکاسوکگوگرففتخرکےکرتوجھکراھک ںیک۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمح،ایفسؿ،ییحی،ریشبنبک ار،لہسنبایبذبمة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رعاایںیمرتوجھکردانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 845

راوی  :حشین بً ٩یسي ،ابواسا٣ة ،وٟیس بٛ ٩ثیر ،بظیر ب ٩ششار ،رآٍ ب ٩خسیخ و سہ ١ب ٩ابوحث٤ة

أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ َُٔ ً ٩یسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ا َِ ٟؤٟی ُس بِ َُٛ ٩ثٔیر ٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي بُظَ یِرُ بِ َُ ٩ش َشا ٕر أَ ََّ ٪رآ ٔ ٍَ
بِ ََ ٩خسٔی ٕخ َو َس ِض َ ١بِ َ ٩أَبي َح ِثَ ٤ة َح َّسثَا ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥٠هي ًَ ِ ٩ا ِ٤ٟزَابَ َ٨ةٔ بَ ِی ٍُ َّ
اٟث َ٤ز ٔبٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔإ ٔ َّ ا
َ
ُ
ٔ َ
اب ا َِ ٌَ ٟزایَا َٓإُٔ َّ ٧ط أَذ ٔ َُ َٟ ٪ض ِ٥
ْٔلَ ِػ َح ٔ

نیسح نبیسیع،اوبااسمة ،ف دی نبریثک،ریشب نبک ار،راعف نبدخجی فلہسنب اوبذبمةےسرفاتی ےہ ہکروسؽ رکمییلصاہلل ہیلع
فآہلفملس ےن اممتعن رفامیئ (عیب) زماہنب ےس ینعیدرتخ ےک افرپ ےک ولھپں وک کشخ ولھپں ےک وعض رففتخ رکےن ےس نکیل
رعاایفاگوںوکااجزتدیاسےیلہکفہاتحمجافررضفرتدنموہےتںیہ۔
رافی  :نیسحنبیسیع،اوبااسمة،ف دینبریثک،ریشبنبک ار،راعفنبدخجیفلہسنباوبذبمة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رعاایںیمرتوجھکردانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 846

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،یحٌي ،بظیر ب ٩ششار

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
اب َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩ی ِحٌَي ًَ ِ ٩بُظَ ی ِر ٔبِ َٔ ٩ش َشا ٕر ًَ ِ ٩أَ ِػ َح ٔ

َخ ٔػ َضا
َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ض َِٗ ٥اُٟوا َر َّخ َؽ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي بَ ِی ٍٔ ا َِ ٌَ ٟزایَا ب ٔ َ ِ

ہبیتق نبدیعس ،ثیل ،ییحی ،ریشب نب ک ارروسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک احصہب رکاؾ ےس رفاتی ےہہک آپ یلص اہللہیلعفآہل
فملسےنااجزتاطعءرفامیئرعااییکعیبںیمولھپںاکادنازہرکےک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،ییحی،ریشبنبک ار
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتوجھکرےکوعضکشخوجھکر
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رتوجھکرےکوعضکشخوجھکر

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 847

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي٣ ،اٟکً ،بساهَّلل ب ٩یزیس ،زیس ب ٩ابوًیاغ ،سٌس

غ ًَ ِ٩
یس ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي ًَیَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
اٟزكَ ُب إٔذَا َیب ٔ َص َٗاُٟوا
اٟزكَ ٔب َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ ٢ح ِو َُ ٟط أَیَ ُِ ُ٘ ٨ؽ ُّ
َس ٌِ ٕس َٗا َُ ٢سئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اَّ ٟت ِ٤ز ٔب ٔ ُّ
َن ٌَ َِ ٨َ َٓ ٥هي ًَ ِ٨طُ

رمعفنبیلع،ییحی،امکل،دبعاہللنبزیدی،زدینباوبایعش،دعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتف
ای ایگ کشخ وجھکر وک رت وجھکر ےک وعض رففتخ رکان اسیک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  و گوگ زندکی ےھٹیب وہےئ ےھت اؿ
ےسدرایتفایہکرتوجھکروتکشخوہرکٹھگاجیتےہ۔اوہنںےنرفامای اہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامای۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،امکل،دبعاہللنبزیدی،زدینباوبایعش،دعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ

رتوجھکرےکوعضکشخوجھکر

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 848

راوی  :تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

رفیَاب ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّي بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ ا ِِ ٔ ٟ
اٟزكَ ٔب بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َٓ َ٘ا َ٢
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
یس ًَ َِ ٩زیِ ٕس ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َُ ٢سئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
أَ َی ُِ ُ٘ ٨ؽ إٔذَا یَب ٔ َص َٗاُٟوا َن ٌَ َِ ٨َ َٓ ٥هي ًَ ُِ ٨ط
رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجھکراکڈریھسجیکامیپشئاکملعہنوہوجھکرےکوعضرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وجھکراکڈریھسجیکامیپشئاکملعہنوہوجھکرےکوعضرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 849

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش ،٩ححاد ،اب ٩جزیخ ،ابوزبیر ،جابز بً ٩بساهَّلل

َّاد َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔي أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َش ُ٘و َُ َ ٧ ٢هي
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
اٟؼب ِ َرة ٔ ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َ ا ش ٌُِ َٜٔ٣َ ٥ُ ٠یَ ُ٠ضا بٔا ِل َِ ٜی ٔ ١ا َِ ٤ُ ٟش ََّّم ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟت ِ٤ز ٔ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِی ٍٔ ُّ

اربامیہ نب نسح ،اجحج ،انب رججی ،اوبزریب ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن
رفامیئ وجھکر اک اکی ڈریھ رففتخ رکےن ےس ہک سج یک انپ اک ملع ہن وہ (ینعی سج ڈریھ ےک فزؿ اک ملع ہن وہ اس ڈریھ ےک رففتخ
رکےنںیمادنہشیےہیمکزایدیتاک)
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اانجاکاکیاابنراانجےکاابنرےکوعضرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اانجاکاکیاابنراانجےکاابنرےکوعضرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 850

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش ،٩ححاد ،اب ٩جزیخ ،ابوزبیر ،جابز بً ٩بساهَّلل

َّاد َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔي أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔأََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َش ُ٘و َُٗ ٢ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
اٟؼب ِ َر ُة َّٔ ٩ِ ٣
اٟؼب ِ َرة ٔ َّٔ ٩ِ ٣
اٟؼب ِ َرةُ َّٔ ٩ِ ٣
اٟل ٌَا ٔ ٦بٔا ِل َِ ٜی ٔ ١ا َِ ٤ُ ٟش ََّّم
اٟل ٌَاَ ٔ ٦و َ ا ُّ
اٟل ٌَا ٔ ٦ب ٔ ُّ
أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا تُ َبا َُ ُّ

َّٔ ٩ِ ٣
اٟل ٌَأ ٦

اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہن
رففتخایاجےئہلغاکیڈریھہلغےکڈریھےکوعضافرہنیہفزؿےیکوہےئہلغےکوعض۔
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہلغےکوعضہلغرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہلغےکوعضہلغرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 851

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِ٤ُ ٟزَابَ َٔ ٨ة أَ ِ٪
یٌطُ ب ٔ َِ ٜی ٔ ١ك َ ٌَاَ َ ٧ٕ ٦هي
یٌ ُط بٔزَبٔیبٕ َِ ٛی َّل َوإ ٔ ِ ٪ل َ َ
اِ َ ٧ ٪د َّل ب ٔ َت ِ٤ز ٕ َِ ٛی َّل َوإ ٔ ِ ٪ل َ َ
َیبٔی ٍَ ثَ ََ ٤ز َحائ ٔ ٔلطٔ َوإ ٔ ِ ٪ل َ َ
اَ ٪ز ِر ًّا أَ َِ ٪یب ٔ َ
َک ّ٣ا أَ َِ ٪یب ٔ َ
اِ َ ٪

ک ل ُ ِّ٠طٔ
ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ

ہبیتق،ثیل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنزماہنبےساممتعنرفامیئ۔زماہنبہیےہہکاےنپ

ابغ ںیم یگل وہیئ وجھکر وک ارتی وہیئ وجھکر ےک وعض رففتخ ای اجےئ افر ارگ تیھک وہ وت اس وک ہلغ ےک وعض فزؿ رک ےک رففتخ
رکےاؿامتؾیکاممتعنرفامیئ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہلغےکوعضہلغرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 852

راوی ً :بساٟح٤یس ب٣ ٩ح٤س٣ ،د٠س ب ٩یزیس ،اب ٩جزیخً ،لاء ،جابز

یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣د َُ ٠س بِ َُ ٩یز ٔ َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥٠هي ًَ ِ ٩ا َِ ٤ٟدابَ َزة ٔ َوا ِ٤ٟزَابَ َ٨ةٔ َوا َِ ٤ٟحا َٗ َٔ ٠ة َو ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ َّ
ک إ ٔ َّ ا
اٟث َ٤ز ٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یُ ِل ٌَ ََ ٥و ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ ذََ ٔ ٟ
َ
ُ
ُ
ُ
اٟسَ٧أ٧یر ٔ َو َّ
ب ٔ َّ
اٟس َراص ٔٔ٥
دبعادیمحلنبدمحم،دلخمنبزیدی،انبرججی،اطعء،اجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامیئاخمربہ
زماہنب افر احمہلق ےس افر ولھپں ےک رففتخ ےس سج فتق کت فہ اھکےن ےک القئ ہن وہں افر اممتعن رفامیئ ولھپں ےک رففتخ
رکےنےسنکیلرفہیپافرارشیفےکوعض(عیبدرتسےہ)۔
رافی  :دبعادیمحلنبدمحم،دلخمنبزیدی،انبرججی،اطعء،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابیلاسفتقکترففتخہنرکانہکبجکتفہدیفسہنوہاجںیئ
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ابیلاسفتقکترففتخہنرکانہکبجکتفہدیفسہنوہاجںیئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 853

راوی ً :لي ب ٩ححز ،اس٤اًی ،١ایوب٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ

َّ
اٟش ِ٨بُ َٔ ١حًَّي َیب ِ َی َّف َو َیأ ِ َ ٩َ ٣ا ٌَِ ٟا َص َة َ َ ٧هي ا َِ ٟبائ ٔ ٍَ َوا ِِ ٤ُ ٟظتَر َٔی
بَ ِی ٍٔ اِ ٨َّ ٟد َٔ ٠ة َحًي َتزِص َُو َو ًَ ُِّ ٩
یلع نب رجح ،اامسلیع ،اویب ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ وجھکر ےک
رففتخ رکےن ےس سج فتق کت ہک فہ رپ ششک رنیگن ہن وہ اجںیئ افر (ویہگں ےک) ابیل رففتخ رکےن ےس سج فتق کت ہک
دیفس ہن وہ افرآتف اک ادنہشی لکن اجےئ افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ رففتخرکےنفاےل وک رففتخ رکےن
ےسافررخدیاروکرخدیےنےس۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،اویب،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ابیلاسفتقکترففتخہنرکانہکبجکتفہدیفسہنوہاجںیئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 854

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوا احوؾ ،ا اً٤ع حبیب ب ٩ابي ثاب  ،ابوػاٟح

یب بِ ٔ ٩أَبٔي ثَاب ٔ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح أَ ََّ ٪ر ُج َّل َ٩ِ ٣
ؾ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
یسص ُِ٥
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخب َ َر ُظ َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إَّٔ٧ا  اَ َ٧حٔ ُس اٟؼَّ ِی َحان ٔ َّي َو َ ا ا ِِٔ ٌٟذ َ ٚب ٔ َح ِ ٍٔ ٤اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َحًَّي َ٧ز ٔ َ
أَ ِػ َح ٔ

َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌِ ُط بٔا َِ ٟورٔ ٔ ٚث ُ َّ ٥ا ِطتَر ٔبٔطٔ

ہبیتق نب دیعس ،اوباالوحص ،االشمع بیبح نب ایب اثتب ،اوباصحل ےن اکی احصیب ےس ہک  اس ےن اہک ای روسؽ! مہ گوگ (وجھکر یک
ااسقؾ) ص ئبجاایف افر ذعؼ ےک وعض سج فتق کت ہک زایدہ ہن د ں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وجھکر وک ےلہپ ہادنی ےک
دبہلرففتخرکفرھپاسےکوعضص ئبجاایفافرذعؼ(وجھکریکااسقؾ)رخدیےل۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوباالوحص،االشمعبیبحنبایباثتب،اوباصحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجھکروکوجھکرےکوعضمکزایدہرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وجھکروکوجھکرےکوعضمکزایدہرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 855

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟکً ،بسا٤ٟحیس ب ٩سہی ،١سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوسٌیس
خسری

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ِٔقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟک
َ
ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِ٤َ ٟحٔی ٔس بِ ُٔ ٩س َض ِی َٕ ٩ِ ًَ ١سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َو ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ

اس َت ٌِ ََ ١َ ٤ر ُج َّل ًَل َي َخ ِیب َ َر َٓ َحا َئ ب ٔ َت ِ٤ز ٕ َجٔ ٨یبٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَل ُ َُّ ١ت ِ٤ز ٔ َخ ِیب َ َر َص ََ ٜذا
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
َٗا َ  ٢اَ َواهَّللٔ َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إَّٔ٧ا َ٨َ ٟأ ِ ُخ ُذ اٟؼَّ ا ََ َٔ ٩ِ ٣ص َذا بٔ َؼا ًَی ِ ٔن َواٟؼَّ ا ًَی ِ ٔن ب ٔ َّ
اٟث ََل ٔث َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟس َراص ٔٔ ٥ث ُ َّ ٥ابِ َت ٍِ ب ٔ َّ
َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َتٔ ٌَِ ِ ١ب ٔ ٍِ ا َِ ٟح ِ ٍَ ٤ب ٔ َّ
اٟس َراص َٔٔ ٥جٔ٨ی ّبا
دمحم نبہملسفاحرثنب نیکسم،انباقمس ،امکل،دبعادیجملنب نب ل،دیعس نببیسم،اوبدیعسدخری ےسرفاتیےہافررضحت
اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیآدیموکربیخاکاعلمانبایفہاکیدمعہمسقیکوجھکر ںسجوک
ئ
جےتہکںیہےلرکآای ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایربیخیکامتؾوجھکر ںایسیںیہ؟اسےناہکہکںیہندخایکمسق!
مہگوگ دف اصع وجھکردے رک اکی اصع ای نیت اصع دے رک دف اصع فوصؽ رکےت ںیہ۔آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامایمت
اک اہنرکفہکلبامتؾوجھکروکےلہپرفہیپےکوعضرففتخرکفرھپرفہیپادارکےک ئ
جرخدیںیل۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،دبعادیجملنبنب ل،دیعسنببیسم،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وجھکروکوجھکرےکوعضمکزایدہرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 856

راوی  :نص بً ٩لي واس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،سٌیسٗ ،تازة ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوسٌیس خسری

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َو َّ
ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َوإ ٔ ِس ٌَٔ ٤ی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َن ِ ُ
اَ ٪ت ِ٤زُ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اَ ٪ول َ َ
ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔي ب ٔ َت ِ٤ز ٕ َریَّ َ

َب ٌِ َّل ٓ ٔیطٔ یُ ِب ْص َٓ َ٘ا َ ٢أَنَّي َلَ ٥ِ ُٜص َذا َٗاُٟوا ابِ َت ٌِ َ٨ا ُظ َػا ًّا بٔ َؼا ًَی ِ ٔن َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤زَٔ٧ا َٓ َ٘ا َ َ ٢ا َتٔ ٌَِ َِٓ ١إ ٔ ََّ ٪ص َذا  اَ َش ٔؼ ُّح َو َل ٩ِٔ ٜب ٔ ٍِ
َت َِ ٤ز َ َو ِ
ک
اطتَر ٔ َٔ ٩ِ ٣ص َذا َحا َج َت َ
رصننبیلع فاامسلیعنبدوعسد،اخدل،دیعس،اتقدة،دیعسنببیسم،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل

فملسیکدختمادقسںیمرایؿ(وجھکریکایلعمسقاکانؾےہ)شیپیکیئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکوجھکرںیملعبوجھکریھت
 وہککشخیھت۔آپیلص اہللہیلعفآہلفملسےندرایتفایہکہیدرتسںیہنےہنکیلاینپوجھکرفںوکرففتخرکف(دقنرمقرپ)
رھپ ورضفریوہوتافررخدیےل۔
رافی  :رصننبیلعفاامسلیعنبدوعسد،اخدل،دیعس،اتقدة،دیعسنببیسم،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وجھکروکوجھکرےکوعضمکزایدہرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 857

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،ہظا ،٦یحٌي ب ٩ابي ٛثیر ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوسٌیس خسری

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٩ِ ًَ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
َح َّسثَىٔي إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ُّٔی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ِ ُ ٧ز َز َُ ٚت َِ ٤ز ا َِ ٟح ًَِ ٍٔ ٤ل َي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ َٓ ٥َ ٠بٔی ٍُ
ک َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا َػاع َِي َت ِ٤ز ٕبٔ َؼا َٕ َو َ ا َػاع َِي ح ٔ َِ ٨ل ٕة بٔ َؼا َٕ َو َ ا
اٟؼَّ ا ًَی ِ ٔن بٔاٟؼَّ ا َٔ ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ

ز ٔ ِرصَ ّ٤ا بٔس ِٔر َص َ٤ی ِ ٔن
اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،اشہؾ ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہہک مہ وک دفر وبنی یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ںیم ناواں وجھکر الم رکیت یھت مہ گوگ اس ںیم ےس دف اصع دے رک اکی اصع رخدیا رکےت ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسوکہیاالطعپ یچنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایوجھکرےکدفاصعرففتخہنےیکاجںیئ اکیاصع ےکوعضافر ہن
یہدفاصعوہیگںےکوعبضاکیاصعےکافرہناکیدرمہدبہلںیمدفدرمہےک۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،اشہؾ،ییحینبایبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وجھکروکوجھکرےکوعضمکزایدہرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 858

راوی  :ہظا ٦ب٤ً ٩ار ،یحٌي ،اب ٩ح٤زة ،ا اوزاعي ،یحٌي ،ابوس٤٠ہ ،ابوسٌیس

أَ ِخب َ َرَ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر ًَ َِ ٩ی ِحٌَي َوص َُو ابِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي ًَ َِ ٩ی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو
َسٌٔی ٕس َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ٧بٔی ٍُ َت َِ ٤ز ا َِ ٟح َِ ٍٔ ٤ػا ًَی ِ ٔن بٔ َؼا َٕ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َػاع َِي َت ِ٤ز ٕبٔ َؼا َٕ َو َ ا َػاع َِي ح ٔ َِ ٨ل ٕة
بٔ َؼا َٕ َو َ ا ز ٔ ِر َص َ٤ی ِ ٔن بٔس ِٔر َص ٕ٥
اشہؾ نب امعر ،ییحی ،انب زمحة ،االفزایع ،ییحی ،اوبہملس ،اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ ناواں وجھکردف اصع ادا رک ےک اکی اصع
فوصؽ ای رکےت ےھت اس رپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دف اصع وہیگں ےک ہن دف اکی اصع ےک وعض افر ہن یہ دف
اصعوہیگںےکوعبضاکیاصعےکافرہندفدرمہوعبضاکیدرمہےک۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ییحی،انبزمحة،االفزایع،ییحی،اوبہملس،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وجھکروکوجھکرےکوعضمکزایدہرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 859

راوی  :ہظا ٦ب٤ً ٩ار ،یحٌي ،اب ٩ح٤زة ،ا اوزاعي ،یحٌيً٘ ،بہ بً ٩بساِٟاَف ،ابوسٌیس

أَ ِخب َ َرَ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر ًَ َِ ٩ی ِحٌَي َوص َُو ابِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َی ِحٌ َي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًُ ِ٘ َب ُة بِ ُِ ًَ ٩بسٔ
اَف َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو َسٌٔی ٕس َٗا َ ٢أَتَي ب ٔ ََل َْ ٢ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َت ِ٤ز ٕبَزِن ٔ ٕٓي َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َص َذا َٗا َِ ٢
اطت َ َریِ ُت ُط
ا ِٔ ٔ َِ ٟ
َّ
َّ
رقبِطُ
َػا ًّا بٔ َؼا ًَی ِ ٔن َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِّو ِظ ًَی ِ ُن اِّ ٟزبَا َ ا َت ِ َ
اشہؾنبامعر،ییحی،انبزمحة،االفزایع،ییحی،ہبقع نبدبعااغلرف،اوبدیعسےسرفاتیےہہکالبؽروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملس
یکدختم ںیمربینوجھکر ےل رکاحرضوہےئ(ہیوجھکریک اکیایلعمسقوہیتےہ)آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہیایےہ؟
رضحتالبؽےنرعضایںیمےندفاصعادارکےکاساکاکیاصعایلےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای چوتہیوتابلکل
وسدےہزندکیہناج(رہزگ)اسےکرقبییھبہنکٹھپ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ییحی،انبزمحة،االفزایع،ییحی،ہبقعنبدبعااغلرف،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وجھکروکوجھکرےکوعضمکزایدہرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 860

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥سٔیا ،٪زہزی٣ ،اٟک ب ٩اوض ب ٩حسثا٤ً ،٪ز ب ٩خلاب

اب
ض بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َسثَا ٔ ٪أََّ٧طُ َسَ ٤َ ًُ ٍَ ٔ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩أَ ِو ٔ
َش ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اٟذ َص ُب بٔا َِ ٟورٔ ٔ ٚرٔبّا إ ٔ َّ ا صَا َئ َو َصا َئ َواَّ ٟت ِ٤زُ ب ٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔرٔبّا إ ٔ َّ ا صَا َئ َوصَا َئ َوا ِٟب ُ ُّر
اٟظٌٔیرُ ب ٔ َّ
بٔا ِٟب ُ ِّر رٔ ّبا إ ٔ َّ ا صَا َئ َوصَا َئ َو َّ
اٟظٌٔیر ٔرٔ ّبا إ ٔ َّ ا صَا َئ َو َصا َئ

ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ ،زرہی ،امکل نب افس نب دحاثؿ ،رمع نب اطخب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےناراشدرفامایوسےنہادنیےکوعضرففتخرکانوسدےہنکیلبجابلکلدقناعمہلموہایسرطہقیےسوسانوسےنےکوعضافر
ہادنیہادنیےکوعض افروجھکروجھکرےکوعضوسدےہنکیلدقنافروہیگںوہیگںےکدبہلےہنکیلدقندردقنافر و وےکوعض
وسدےہنکیلابلکلدقنوہ(وتفہوسدںیمدالخںیہنےہ)۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،زرہی،امکلنبافسنبدحاثؿ،رمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجھکروکوجھکرےکوعضرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وجھکروکوجھکرےکوعضرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 861

راوی  :واػ ١بً ٩بسا اًلي ،ابٓ ٩ـی ،١وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابوزرًہ ،ابوہزیزہ

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َو ٔ
اػ ُ
اٟظٌٔیرُ ب ٔ َّ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَّ ٟت ِ٤زُ بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا ِٔ ٟح َِ ٨ل ُة بٔا ِٔ ٟح َِ ٨لةٔ َو َّ
اٟظٌٔیر ٔ َوا ِِ٠ٔ٤ٟحُ بٔا ِِ٠ٔ٤ٟحٔ َی ّسا ب ٔ َی ٕس ٓ َََ ٩ِ ٤زا َز أَ ِو ِاز َزا َز َٓ َ٘ ِس أَ ِربَي
إ ٔ َّ ا َ٣ا ا ِخ َت َ ِ َٔ ٠أَ َِ ٟواُ٧طُ
فالص نب دبعاالیلع ،انب لیضف ،فہ اےنپ فادل ےس ،اوبزرہع ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایوجھکروجھکرےکوعضافروہیگںوہیگںےکوعضافر و وےکوعضافرکمنکمنےکوعضابلکلیہدقن۔سپسجےن
زایدہایوتفہوسدوہایگ۔نکیلبجسنجدبؽاجےئ(ینعیوہیگںایہافؽوجھکرےکوعضوہوتزایدہافرمکانیلدرتسےہ)

رافی  :فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف،فہاےنپفادلےس،اوبزرہع،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہیگںںےکوعضوہیگںرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وہیگںںےکوعضوہیگںرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 862

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩بزیٍ ،یزیس ،س٤٠ہ ،اب٤٘٠ً ٩ة٣ ،ح٤س ب ٩سیری٣ ،٩ش ٥٠ب ٩ششار و ًبساهَّلل بً ٩تیک

ی٩ِ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩بَزٔی ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة َوص َُو ابِ َُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
ُِ ٣ش ٥ٔ ٔ ٠بِ َٔ ٩ش َشا ٕر َو ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ًَٔ ٩ت ٕ
ٔیک َٗ َا ا َج َ ٍَ ٤ا ِ٨ِ ٤َ ٟز ٔ ُ ٢بَی ِ َن ًُ َبا َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا َٔ ٔ ٣و ٌَُ ٣او ٔ َی َة َح َّسث َ ُض َِ ًُ ٥با َز ُة َٗا ََ َ ٧ ٢ضاَ٧ا

اٟذ َص ٔب ب ٔ َّ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِی ٍٔ َّ
اٟظٌٔیر ٔ ب ٔ َّ
اٟذ َص ٔب َوا َِ ٟورٔ ٔ ٚبٔا َِ ٟورٔ َٔ ٚوا ِٟب ُ ِّر بٔا ِٟب ُ ِّر َو َّ
اٟظٌٔیر ٔ َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ
بٔاَّ ٟت٤ز ٔ َٗا َ ٢أَ َح ُسصُ٤ا َوا ِِ٠ٔ٤ٟحٔ بٔا ِِ٠ٔ٤ٟحٔ َوَ ٥َِ ٟش ُ٘ ُِ ٠ط ِاْل َخ إ ٔ َّ ا ِٔ ٣ث َّل بِٔ ٔ٤ث َٕ ١ی ّسا ب ٔ َی ٕس َوأَ ََ ٣زَ٧ا أَ َِ٧ ٪بٔی ٍَ َّ
اٟذ َص َب بٔا َِ ٟورٔ َٔ ٚوا َِ ٟور َٔٚ
ُ
ِ
َ
ب ٔ َّ
اٟظٌٔیر ٔ َو َّ
اٟذ َص ٔب َوا ِٟب ُ َّر ب ٔ َّ
ٕ ٔطئِ َ٨ا َٗا َ ٢أَ َح ُسص َُ٤ا ٓ َََ ٩ِ ٤زا َز أَ ِو ا ِز َزا َز َٓ َ٘ ِس أَ ِربَي
اٟظٌٔی َر بٔا ِٟب ُ ِّر َی ّسا ب ٔ َی ٕس َِ ٛی َ

دمحمنبدبعاہللنبزبعی،زیدی،ہملس،انبعلقمة ،دمحمنب ریسنی ،ملس نبک ارفدبعاہللنب کیتعےسرفاتیےہ ہک رضحتابعدہ نب
اصتم ےن رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ دفونں رضحات اکی یہ اکمؿ ںیم عمج وہےئ۔ سپ سج فتق رضحت ابعدہ ےن دحثی
لقن رفامیئ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن وک وسےن ےک وعض رففتخ رکےن یک اممتعن رفامیئ افر ہادنی وک
ہادنی ےک وعض افر وہیگں وک وہیگں ےک وعض رففتخ رکےن یک اممتعن رفامیئ افر ایس رطہقی ےس  و وک  و ےک وعض افر وجھکر وک
وجھکر ےک وعض رففتخ رکےن ےس عنم رفامای (فاحض رےہ ہک اکی رافی ےن اؿ دفونں رضحات ںیم ےس ینعی  ملس ےن ای رضحت
دبعاہللےناسدقرااضہفایہککمنکمنےکوعضافردفرسےرافیےناسوکلقنںیہنای۔نکیلرباربرباربابلکلدقنافرمہ
وک مکح وہا وسےن وک ہادنی ےک وعض رففتخ رکےن اک افر ہادنی وک وسےن ےک وعض افر وہیگں وک  و ےک وعض افر  و وک وہیگں ےک
وعضسجرطہقیےسمہہا ںیہ(ینعیمکزایدہسجرطحےسدؽہاےہاکیرافیےناسدقرااضہفایافرلقنایہکسجیسکےن
زایدہدایافرزایدہفوصؽایوتاسےندرتقیقحوسدینیلدنیای۔)
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزبعی،زیدی،ہملس،انبعلقمة،دمحمنبریسنی ،ملسنبک ارفدبعاہللنبکیتع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وہیگںںےکوعضوہیگںرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 863

راوی  :تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

یَٗ ٩ا ََ ٢ح َّسثَىٔي
َ ١وص َُو ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
 ١بِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٣َّ َْ ٤ُ ٟ

ا ٪یُ ِسع َي ابِ َ ٩صُ ِز ُ٣زَ َٗا ََ ٢ج َ ٍَ ٤ا ِ٨ِ ٤َ ٟز ٔ ُ ٢بَی ِ َن ًُ َبا َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا َٔ ٔ ٣وبَی ِ َن
ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ َُ ٩ش َشا ٕر َو ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َو َٗ ِس ل َ َ
ٌَُ ٣او ٔ َی َة َح َّسث َ ُض َِ ًُ ٥با َزةُ َٗا ََ َ ٧ ٢ضاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِی ٍٔ َّ
اٟذ َص ٔب بٔاَّ ٟذ َص ٔب َوا َِّٔ ٟٔـ ٔة بٔا َِّٔ ٟٔـ ٔة َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ

اٟظٌٔیر ٔب ٔ َّ
بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا ِٟب ُ ِّر ب ٔا ِٟب ُ ِّر َو َّ
خ إ ٔ َّ ا َس َو ّ
ائ بٔ َش َوا ٕئ ِٔ ٣ث َّل بِٔ ٔ٤ث َٕٗ ١ا َ٢
اٟظٌٔیر ٔ َٗا َ ٢أَ َح ُسص َُ٤ا َوا ِِ٠ٔ٤ٟحٔ بٔا ِِ٠ٔ٤ٟحٔ َوَ ٥َِ ٟش ُ٘ ُِ ٠ط ِاْل َ ُ
اٟذ َص َب بٔا َِّٔ ٟٔـ ٔة َوا َِّٔ ٟٔـ َة ب ٔ َّ
أَ َح ُسصُ٤ا ََ ٩ِ ٣زا َز أَ ِو ِاز َزا َز َٓ َ٘ ِس أَ ِربَي َوَ ٥َِ ٟش ُ٘ ُِ ٠ط ِاْل َخ َوأَ ََ ٣زَ٧ا أَ َِ٧ ٪بٔی ٍَ َّ
اٟذ َص ٔب َوا ِٟب ُ َّر ب ٔ َّ
اٟظٌٔیر ٔ
ُ
َ
َو َّ
ٕ ٔطئِ َ٨ا
اٟظٌٔی َر بٔا ِٟب ُ ِّر َی ّسا ب ٔ َی ٕس َِ ٛی َ
رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وےکوعض ورففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
 وےکوعض ورففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 864

راوی  :تزج٤ہ گزطتہ ٛے ٣لاب ٙےہ

رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ُِ ٣ش٥ُ ٔ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
بِ َُ ٩ش َشا ٕر َو ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َٗ َا ا َج َ ٍَ ٤ا ِ٨ِ ٤َ ٟز ٔ ُ ٢بَی ِ َن ًُ َبا َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا َٔ ٔ ٣وبَی ِ َن ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٓ َ٘ا ََ ًُ ٢با َزةُ َ َ ٧هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
اٟذ َص َب ب ٔ َّ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ٧ ٪بٔی ٍَ َّ
اٟظٌٔی َر ب ٔ َّ
اٟذصَ ٔب َوا َِ ٟور َٔ ٚبٔا َِ ٟورٔ َٔ ٚوا ِٟب ُ َّر بٔا ِٟب ُ ِّر َو َّ
اٟظٌٔیر ٔ َواَّ ٟت َِ ٤ز بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َٗا َ٢

خ إ ٔ َّ ا َس َو ّ
ئ ِٔ ٣ث َّل بِٔ ٔ٤ث َٕٗ ١ا َ ٢أَ َح ُسص َُ٤ا ََ ٩ِ ٣زا َز أَ ِو ا ِز َزا َز َٓ َ٘ ِس أَ ِربَي َو٥َِ ٟ
ائ بٔ َش َوا ٕ
أَ َح ُسص َُ٤ا َوا ِِ٠ٔ٤ٟحَ بٔا ِِ٠ٔ٤ٟحٔ َوَ ٥َِ ٟش ُ٘ ِِ ١اْل َ ُ
اٟذ َص َب بٔا َِ ٟورٔ َٔ ٚوا َِ ٟور َٔ ٚب ٔ َّ
َش ُ٘ ِِ ١اْل َخ َوأَ ََ ٣زَ٧ا أَ َِ٧ ٪بٔی ٍَ َّ
اٟظٌٔیر ٔ َو َّ
اٟذ َص ٔب َوا ِٟب ُ َّر ب ٔ َّ
ٕ ٔطئِ َ٨ا ٓ ََب ََّ ٠
اٟظٌٔی َر ب ٔا ِٟب ُ ِّر َی ّسا ب ٔ َی ٕس َِ ٛی َ
ُ

َص َذا ا َِ ٟحس ُ
و ٪أَ َحاز ٔ َ
یث ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َػ ٔحب ِ َ٨ا ُظ
ٔیث ٌَُ ٣اؤیَ َة َٓ َ٘ َاَ٘ َٓ ٦ا َ٣َ ٢ا بَا ُ ٢رٔ َجا ٕ ٢یُ َح ِّسث ُ َ
ک ًُ َبا َز َة بِ َ ٩اٟؼَّ ا َٔ َ٘ َٓ ٔ ٣آَ ٦أ َ ًَا َز ا َِ ٟحس َ
ٔیث َٓ َ٘ا ََ ُ٨َٟ ٢ح ِّسثَ َّ٩ب ٔ َ٤ا َس٨َ ٌِ ٔ٤ا ُظ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ
َوَ ٥َِ ٟن ِش َُ ٌِ ٤ط ُٔ ٨ِ ٣ط ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وإ ٔ َِ ٪رُٔ ٌََ ٣ُ ٥اؤیَ ُة َخا َُ َٔ ٟط َٗ َتا َزةُ َر َوا ُظ ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ َٔ ٩ش َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِط ٌَثٔ ًَ َِ ًُ ٩با َز َة

رتہمجزگہتش ےکاطمقبےہ نکیل ہیااضہفےہہک سجفتقرضحتاعمفہی ےنہی دحثیینس وترفامایگووگںیک ایاحتلےہہک فہ
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاایتلقنرکےت ںیہ وہک مہ ےنںیہن ینس افر مہآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس یکتبحص
ںیمرےہبجرضحتابعدہےنہیابتینسوتفہڑھکےوہےئگافراوہنںےنہیرفاتیلقنیکافررفامایمہےنروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےس وہک ےہمہاسوکلقنرک ںےگارگہچرضحتاعمفہیانراضیہویکںہنوہں۔
رافی  :رتہمجزگہتشےکاطمقبےہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
 وےکوعض ورففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 865

راوی ٣ :ح٤س ب ٩آزً ،٦بسة ،اب ٩ابورعوبةٗ ،تازة٣ ،ش ٥٠ب ٩ششار ،ابواطٌث ػٌ٨انيً ،بازة ب ٩ػا٣

رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ َٔ ٩ش َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِط ٌَثٔ اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ِّي ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز َِ ًَ ٩ِ ًَ ٦ب َس َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َ ُ
اٖ فٔي اهَّللٔ َِ ٟو ََ ٣ة َ ائ ٕٔ ٥أَ ََّ ًُ ٪با َز َة َٗ َا٦
ا ٪بَا َی ٍَ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ َ ٪ا َی َد َ
ا ٪بَ ِسر ًّٔیا َول َ َ
ًُ َبا َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا َٔ ٔ ٣ول َ َ
اٟذصَ َب ب ٔ َّ
اض إِٔ َٗ ٥ِ َُّٜ٧س أَ ِح َسثِت ُِ ٥ب ُ ُیو ًّا  اَ أَ ِزرٔی َ٣ا هٔي أَ َ ا إ ٔ ََّّ ٪
اٟذ َص ٔب َو ِزّ٧ا ب ٔ َو ِز ٕ ٪تٔبِرُصَا َو ًَ ِیَ ُ٨ضا َوإ ٔ َّ٪
َخ ٔلی ّبا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
َ
ا َِّٔ ٟٔـ َة بٔا َِّٔ ٟٔـ ٔة َو ِزّ٧ا ب ٔ َو ِز ٕ ٪تٔبِرُ َصا َو ًَ ِیَ ُ٨ضا َو َ ا بَأ ِ َض بٔب َ ِی ٍٔ ا َِّٔ ٟٔـةٔ ب ٔ َّ
اٟذصَ ٔب یَ ّسا ب ٔ َی ٕس َوا َِّٔ ٟٔـ ُة أَ ِٛثَرُص َُ٤ا َو َ ا َت ِؼُ٠حُ أ ٨َّ ٟشی َئ ُة
ی َو َ ا بَأ ِ َض بٔب َ ِی ٍٔ اَّ ٟظٌٔیر ٔبٔا ِٔ ٟح َِ ٨ل ٔة َی ّسا ب ٔ َی ٕس َو َّ
اٟظٌٔی َر ب ٔ َّ
أَ َ ا إ ٔ َّ ٪ا ِٟبُرَّ بٔا ِٟب ُ ِّر َو َّ
اٟظٌٔیرُ أَ ِٛثَرُص َُ٤ا َو َ ا َش ِؼُ٠حُ
اٟظٌٔیر ٔ ُِ ٣س ّیا ب ٔ ُِ ٤س ٕ
َن ٔشی َئ ّة أَ اَ َوإ ٔ َّ ٪اَّ ٟتَ ٤ز بٔاَّ ٟت٤ز ٔ ُِ ٣س ّیا بِٔ ٤س ٕ َّ
ََک ا ِِ٠ٔ٤ٟحَ ًُّ ٣سا ب ٔ ُٕ ٓ ٤س ٓ َََ ٩ِ ٤زا َز أَ ِو ا ِس َتزَا َز َٓ َ٘ ِس أَ ِربَي
ُ
ِ
ِ
ی َحًي ذ َ َ

دمحمنبآدؾ،دبعة،انباوبرعفبة ،اتقدة ،ملسنبک ار،اوباثعشاعنصین،ابعدةنباصتمےسرفاتیےہہک( وہکزغفہدبرےک

رشاکءںیمےسےھت)افرروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکدتسابمرکرپوہنجںےنتعیبیکیھت۔اسابترپہکمہگوگ
دخافدندقفسےکاکؾںیمںیہنڈر ں ہیسکصخشےسربایئرکےنفاےلیکربایئےسہیابتنسرکرضحتابعدہنباصتمہبطخ
دےنی ڑھکے وہےئگ افراہکہکاےگووگ! متےن فہویبع اکنیلہکنجےس ںیمفافق وہ اایدروھکہکمتگوگوسےنےک وعضربارب
رباربوتؽرکڈالوہایہکسوہافرمتگوگہادنیوکرففتخرکفہادنیےکوعضفہہکسیکلکشںیموہایافرھچکاسںیمرحجںیہنےہ
ہادنی وک رففتخ رکان وسےن ےک وعض افر ہادنی زایدہ وہ نکیل ابلکل دقن الزؾ ےہ اس ںیم اعیمد درتس ںیہن (ینعی ہادنی ارگ
وسےن ےک وعض رففتخ رکے وت فزؿ ںیم ربارب وہان الزؾ ںیہن ےہ نکیل دقن دقن الزؾ ےہ اکی اب دے افر اکی اعیمد رپ ہی الزؾ
ںیہنےہنسگو!وغر ےس نسگو متگوگوہیگںوکوہیگں ےک وعضرففتخرکف افر  ووک  و ےکوعضرباربرباربانپ رک افرارگ ووک
وہیگں ےکوعضرففتخ رکےوتزایدہادارکےن ںیم یسک مسق اکوکیئرحجںیہن ےہ نکیلابلکلدقنالزؾ ےہافراداھراکاعمہلم رکان
درتس ںیہنےہمتگوگوغرےسنسگوعلطموہاجؤ ووجھکروکوجھکرےکوعضںیمرففتخرکفرباربانپرکاہیںکتہکآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنکمنوکایبؿای۔اسوکیھبرباربانپرکرففتخرکفہک وصخشزایدہدےایزایدہےل(ینعیزایدہیمکاکنیل
دنیرکے)وتاسےنوسداھکایافروسدالھکای۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،دبعة،انباوبرعفبة،اتقدة ،ملسنبک ار،اوباثعشاعنصین،ابعدةنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
 وےکوعض ورففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 866

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي و ابزاہی ٥ب ٩شٌ٘وب٤ً ،زو بً ٩اػ ،٥ہ٤اٗ ،٦تازة ،ابوخ٠ی٣ ،١ش٣ ٥٠کي ،ابواطٌث ػٌ٨اني،
ًبازة ب ٩ػا٣

اػ َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَٗ ٦ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَبٔي
وب َٗ َا ا َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َوإٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
ا َِ ٟدٔ٠ی ِٔ ٣ُ ٩ِ ًَ ١ش ٥ٕ ٔ ٠ا ِ٤َ ٟک ِّ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِط ٌَثٔ اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ِّي ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا َٔٗ ٔ ٣ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟذ َص ُب ب ٔ َّ
َّ
اٟذ َص ٔب تٔبِرُ ُظ َو ًَ ِیُ ُ٨ط َو ِزّ٧ا ب ٔ َو ِز َٕ ٪وا َِّٔ ٟٔـ ُة بٔا َِّٔ ٟٔـ ٔة تٔبِرُ ُظ َو ًَ ِیُ٨طُ َو ِزّ٧ا ب ٔ َو ِز َٕ ٪وا ُِ ٠ِ ٔ٤ٟح بٔا ِِ٠ٔ٤ٟحٔ َواَّ ٟت ِ٤زُ بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا ِٟب ُ ُّر
اٟظٌٔیرُ ب ٔ َّ
بٔا ِٟب ُ ِّر َو َّ
ائ بٔ َش َوا ٕئ ِٔ ٣ث َّل بِٔ ٔ٤ث َٕ ٩ِ ٤ََ ٓ ١زا َز أَ ِو ِاز َزا َز َٓ َ٘ ِس أَ ِربَي َو َّ
اٟظٌٔیر ٔ َس َو ّ
وب
َک ابِ َُ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٤ُ ٔ ٟح َّٕ ٤س  ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
اٟظٌٔیرُ ب ٔ َّ
َو َّ
اٟظٌٔیر ٔ

دمحمنبینثمفاربامیہ نبوقعیب،رمعف نباعمص،امہؾ،اتقدة،اوبلیلخ ،ملسیکم،اوباثعش اعنصین،ابعدة نب اصتمےسرفاتی ےہ
ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ وسان وسےن ےک وعض رففتخ رکف افر ہکس ربارب ربارب ہادنی ہادنی
ےک وعض دف ہادنی ہکس یک وصرت ںیم وہ ای ڈےلیھ یک لکش ںیم وہ ربارب وتؽ رک کمن ےک وعض افر وجھکر وجھکر ےک وعض افر وہیگں
وہیگںےکوعضافر و وےکوعضرباربربارب۔سجیسکےنزایدہدایایزایدہایل(ینعییمکزایدیتاکنیلدنیای)فہوسدوہایگ۔
رافی  :دمحمنبینثمفاربامیہنبوقعیب،رمعفنباعمص،امہؾ،اتقدة،اوبلیلخ ،ملسیکم،اوباثعشاعنصین،ابعدةنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
 وےکوعض ورففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 867

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،س٠امی ٪بً ٩لي

اٟشو َٔ َ٘ َٓ ٚا ٦إ َِٔ ٟیطٔ َٗ ِو ْ ٦أََ٧ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓي أَ َّ ٪أَبَا ا َِ ٤ُ ٟت َول ِّ َّٔ ٣َ ١ز بٔض ٔ ِ ٥فٔي ُّ
اٟص ٔ
ک َوبَی ِ َن َر ُسو ٔ٢
ٖ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َٗا َُ َٟ ٢ط َر ُج ْ٣َ ١ا بَ ِی ََ ٨
ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥ا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا أَ َت ِی َ٨ا َ ِ ٨َ ٔ ٟشأََ ٟ
َک ًَ ِِ َّ ٩
اٟذ َص َب ب ٔ َّ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠یِرُ أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََِ ٟ ٢ی َص بَ ِیىٔي َوبَ ِی َُ ٨ط َُیِرُ ُظ َٗا ََٓ ٢إ ٔ ََّّ ٪
اٟذ َص ٔب َوا َِ ٟور َٔٚ
اٟظٌٔی َر ب ٔ َّ
بٔا َِ ٟورٔ َٔٗ ٚا َُ ٢سََ ِ ٠امی ُ ٪أَ ِو َٗا ََ ٢وا َِّ ٔٔ ٟـ َة بٔا َِّٔ ٟٔـ ٔة َوا ِٟب ُ َّر بٔا ِٟب ُ ِّر َو َّ
اٟظٌٔیر ٔ َواَّ ٟت َِ ٤ز بٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا ِِ٠ٔ٤ٟحَ بٔا ِِ٠ٔ٤ٟحٔ َس َو ّ
ائ

ک أَ ِو ِاز َزا َز َٓ َ٘ ِس أَ ِربَي َو ِاْلخ ُٔذ َوا ِٔ ٌِ ٤ُ ٟلي ٓ ٔیطٔ َس َوائْ
بٔ َش َوا ٕ
ئ ٓ َََ ٩ِ ٤زا َز ًَل َي ذََ ٔ ٟ

اامسلیعنبدوعسد،اخدل،امیلسؿ نبیلعےسرفاتیےہہکاکیرفزرضحتاوباوتمللکابزارںیمگووگںےکاپسےسزگرے(اؿ
وکدھکیرک)تہبےسگوگاؿیکاجبنڑبےھافرںیمیھباؿگووگںںیماشلماھت۔مہےناہکہکمہاہمترےرصػےکابرےںیم
درایتفرکےنآےئںیہ۔ اوہنںےنرفامایںیم ےن رضحتاوبدیعسدخریےس ہک آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایوسانوسےن
ےک وعض افر ہادنی ہادنی ےک وعض افر وہیگں وہیگں ےک وعض افر  و  و ےک وعض افر وجھکر وجھکر ےک وعض ربارب ربارب رففتخ
رکف۔ وآدیمزایدہوگتفگرکےایزایدہدےوتاسےنوسددایایوسدایل۔وسددےنیفاالافرےنیلفاالانگہںیمدفونںدفونںرباربںیہ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،امیلسؿنبیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ

 وےکوعض ورففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 868

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساهَّلل ،ابواسا٣ة ،اس٤اًی ،١حٜی ٥ب ٩جابز ،شٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥یحٌي ،اس٤اًی ،١حٜی ٥ب ٩جابز،
ًبازة ب ٩ػا٣

َ
وب بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرنٔي صَ ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١ح َّسث َ َ٨ا َحٜٔی ُ ٥بِ َُ ٩جابٔز ٕح َوأََ ِ ٧بأَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحٜٔی ُ ٥بِ َُ ٩جابٔز ٕ ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا َٔٗ ٔ ٣ا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ

َّ
وب ا ِلُ َّٔٔ ٜة بٔا ِلٔ َّٔٔ ٜة َٓ َ٘ا ٌََ ٣ُ ٢او ٔ َی ُة إ ٔ ََّ ٪ص َذا َ ا َش ُ٘و ُ٢
َک َش ٌِ ُ٘ ُ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢اٟذ َص ُب ا ِلُ َّٔٔ ٜة بٔا ِلٔ َّٔٔ ٜة َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
و ٪بٔأ َ ِرقٕ یَُٜو ُ ٪ب ٔ َضا ٌَُ ٣اؤیَ ُة إنِّٔي أَ ِط َض ُس أَنِّي َسَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
َط ِیئّا َٗا ََ ًُ ٢با َزةُ إنِّٔي َواهَّللٔ َ٣ا أُبَالٔي أَ ِ َ ٪ا أَ َُ ٛ

ک
َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢ذََ ٔ ٟ

اہرفؿ نب دبع اہلل ،اوبااسمة ،اامسلیع ،میکح نب اجرب ،وقعیب نب اربامیہ ،ییحی ،اامسلیع ،میکح نب اجرب ،ابعدة نب اصتم ےس رفاتی
ےہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےس ہک ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس رفامےتےھتوساناکیڑلپادفرسےڑلپے
ےکرباربہینس رکرضحتاعمفہیےنرفامایہیوقؽھچکںیہن اتہک۔ینعیاہمتریہیابتامہری

ںیمںیہنآریہےہ۔ رضحتابعدہ

ےنرفامایدخایکمسق!ھجموکیسکمسقیکوکیئرپفاہںیہنےہارگںیم اس کلںیمہنروہںہکاہجںرپرضحتاعمفہیوم ودوہںںیم
اسابتیکاہشدتداتیوہںالبہبشںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسہیرفامےتےھت۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اوبااسمة،اامسلیع،میکحنباجرب،وقعیبنباربامیہ،ییحی،اامسلیع،میکحنباجرب،ابعدةنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارشیفوکارشیفےکوعضرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ارشیفوکارشیفےکوعضرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 869

٣وسي ب ٩ابوت٤ی ،٥سٌیس ب ٩ششار ،ابوہزیزہ
راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،اٟکٰ ،

وسي بِ ٔ ٩أَبٔي َتٕ ٔ٤یَ ٩ِ ًَ ٥سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩ش َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ٣ُ ٩

اٟس ِر َص ُ ٥ب ٔ ِّ
اٟسی َ٨ارٔ َو ِّ
ار ب ٔ ِّ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِّ ٢
اٟس ِرصَ ٔ َ ٥ا ٓ َِـ َ ١بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا
اٟسی َُ ٨
ہبیتقنبدیعس،امکل،ومٰیسنباوبمیمت،دیعسنبک ار،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای
متگوگ ارشیفوکارشیفےکوعضرففتخرکف افررفہیپرفہیپےکوعضرففتخرکفرباربرباربفزؿرکےکمکزایدہہنوہ(افرارگ
اکیہادنیرتہبوہایاکیاکوسانرھگاوہوترفےپوکارشیفدےرکافرارشیفوکرفہیپدےرکرخدیےل)۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکل،ومٰیسنباوبمیمت،دیعسنبک ار،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفہیپرفہیپےکوعضرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رفہیپرفہیپےکوعضرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 870

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،اٟک ،ح٤یس بٗ ٩یص ٣کي٣ ،حاہس٤ً ،ز

اٟسی َ٨ارٔ َو ِّ
اٟسی َ٨ا ُر ب ٔ ِّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩حُ َِ ٤یسٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ا ِ٤َ ٟک ِّ ِّي ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس َٗا ََٗ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ ِّ
اٟس ِر َص ُ٥
ب ٔ ِّ
اٟس ِر َص ٔ َ ٥ا َٓ ِـ َ ١بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا صَ َذا ًَ ِض ُس َ٧ب ٔ ِّی َ٨ا َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِ ٟی َ٨ا
ہبیتقنبدیعس ،امکل،دیمحنب سیقیکم،اجمدہ،رمعےنرفامایمتگوگارشیفوکارشیفےک وعضرففتخرکفافررفہیپرفہیپےکوعض
رففتخرکف۔یمکزایدیتہنوہہیاراشد(مکح)رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکمہگووگںےسےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکل،دیمحنبسیقیکم،اجمدہ،رمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رفہیپرفہیپےکوعضرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 871

راوی  :واػ ١بً ٩بسا اًلي٣ ،ح٤س بٓ ٩ـی ،١وہ اپ٨ے واٟس سے ،اب ٩ابونٌ ،٥ابوہزیزہ

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي نُ ٌِ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َو ٔ
اػ ُ

اٟذ َص ُب ب ٔ َّ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اٟذصَ ٔب َو ِزّ٧ا ب ٔ َو ِز ِٕ ٣ٔ ٪ث َّل بِٔ ٔ٤ث َٕ ١وا َِّٔ ٟٔـ ُة بٔا َِّٔ ٟٔـ ٔة َو ِزّ٧ا ب ٔ َو ِز ِٕ ٣ٔ ٪ث َّل بِٔ ٔ٤ث َٕ ٩ِ ٤ََ ٓ ١زا َز أَ ِو
ِاز َزا َز َٓ َ٘ ِس أَ ِربَي
فالص نب دبعاالیلع ،دمحم نب لیضف ،فہ اےنپ فادل ےس ،انب اوبمعن ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن اراشد رفامای مت گوگ وسےن وک وسےن ےک وعض رففتخ رکف فزؿ رک ےک ربارب ربارب افر ہادنی وک ہادنی ےک وعض فزؿ رک ےک
رباربرباربسپسجیسکےنزایدہدایوتفہوسدوہایگ۔
رافی  :فالصنبدبعاالیلع،دمحمنبلیضف،فہاےنپفادلےس،انباوبمعن،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےنےکدبےلوسانرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وسےنےکدبےلوسانرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 872

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اٟک٧ ،آٍ ،ابوسٌیس خسری

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا َتبٔی ٌُوا َّ
اٟذصَ َب
ب ٔ َّ
اٟذ َص ٔب إ ٔ َّ ا ِٔ ٣ث َّل بِٔ ٔ٤ث َٕ ١و َ ا ُت ٔظ ُّٔوا َب ٌِ َـ َضا ًَل َي َب ٌِ ٕف َو َ ا َتبٔی ٌُوا ا َِ ٟور َٔ ٚبٔا َِ ٟورٔ ٔ ٚإ ٔ َّ ا ِٔ ٣ث َّل بِٔ ٔ٤ث َٕ ١و َ ا َتبٔی ٌُوا َٔ ٨ِ ٣ضا َط ِیئّا
َُائ ٔ ّبا ب ٔ َ٨ا ٔجز ٕ
ہبیتق ،امکل ،انعف ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہن رففتخ رکف وسےن وک
وسےنےکوعضنکیلرباربرباربافرمتگوگاکیوکدفرسےرپزایدہہنرکفافرہادنیوکہادنیےکوعضرففتخہنرکفنکیلربارب
رباربافریسکوکاؿںیمےس واداھروہدقنےکوعضرففتخہنرکف۔
رافی  :ہبیتق،امکل،انعف،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وسےنےکدبےلوسانرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 873

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسة و اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،یزیس ،اب ٩زریٍ ،ابً ٩و٧ ،٪آٍ ،ابوسٌیس خسری

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗ َا ا َح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس َوص َُو ابِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اٟذ َص ٔب ب ٔ َّ
َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ ٢بص ًَ ِیىٔي َو َس ٍَ ٔ٤أُذُنٔي َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ ََک اِ ٨َّ ٟهي ًَ َِّ ٩
اٟذصَ ٔب
َ
َ
َُ

َوا َِ ٟورٔ ٔ ٚبٔا َِ ٟورٔ ٔ ٚإ ٔ َّ ا َس َو ّ
خ
ائ بٔ َش َوا ٕ
ئ ِٔ ٣ث َّل بِٔ ٔ٤ث َٕ ١و َ ا َتبٔی ٌُوا َُائ ٔ ّبا ب ٔ َ٨ا ٔجز ٕ َو َ ا ُت ٔظ ُّٔوا أَ َح َسص َُ٤ا ًَل َي ِاْل َ ٔ

دیمحنبدعسمةفاامسلیعنبدوعسد،زیدی،انبزرعی،انبوعؿ،انعف،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکریمیآوھکنںےنداھکیافر
ریمے اکونں ےن ہک  ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ وسےن افر ہادنی وک (اکی دفرسے ےک وعض)
رففتخرکےنےسنکیلرباربافرمہفزؿافررفامایمتگوگہنرففتخرکفاداھروکدقنےکوعضافرہنزایدہرکفاکیوکدفرسے رپ
ارگہچوھکاٹوہافردفرسارھکاوہ۔
رافی  :دیمحنبدعسمةفاامسلیعنبدوعسد،زیدی،انبزرعی،انبوعؿ،انعف،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وسےنےکدبےلوسانرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 874

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اٟک ،زیس ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩ششار سے روای ےہ ٛہ حرضت ٌ٣اویہ

ئ بِ َٔ ٩ش َشا ٕر أَ ٌََّ ٣ُ ٪او ٔ َی َة بَا ََ ٔس َ٘ایَ ّة ٔ ٩ِ ٣ذَصَبٕ أَ ِو َورٔ ٕ ٚبٔأ َ ِٛث َ َر ٔ٩ِ ٣
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
َو ِزَ ٔ ٧ضا َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو َّ
ئ َسَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َِ ٨هي ًَ ِِ ٣ٔ ٩ث َٔ ١ص َذا إ ٔ َّ ا ِٔ ٣ث َّل بِٔ ٔ٤ث ٕ١
اٟس ِر َزا ٔ
ہبیتق،امکل،زدینباملس،اطعءنبک ارےسرفاتیےہہکرضحتاعمفہیےناکیربنتاپینےنیپاکوسےنایہادنیاکرففتخایافر
اسےکانپےسزایدہ وسانہادنیایل۔رضحتاوبدرداءےنرفامایںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک ۔آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملساممتعنرفامےتےھتاسمسقیکعیبےسنکیلرباربربارب۔
رافی  :ہبیتق،امکل،زدینباملس،اطعءنبک ارےسرفاتیےہہکرضحتاعمفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنیگنافروسےنےسڑجےوہےئاہریکعیب
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہنیگنافروسےنےسڑجےوہےئاہریکعیب

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 875

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،ابوطحاَ سٌیس ب ٩یزیس ،خاٟس ب ٩ابي ً٤زا ،٪ح٨ع ػٌ٨انيٓ ،ـاٟة بً ٩بیس

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اَ ٩ِ ًَ ٪ح َٕ ٨ع اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ِّي ًَ ََِ ٓ ٩ـا ََ ٟة
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔي ُط َحا َٕ َسٌٔی ٔس بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ ٔ ٩أَبٔي ً َِٔ ٤ز َ

بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕس َٗا َِ ٢
رش زٔی َّ ٨ارا ََٓٔؼَّ ِ٠ت َُضا ٓ ََو َج ِس ُت ٓ َٔیضا أَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣اثِى َِي
خ ْز بٔاثِى َِي ًَ َ َ
اطت َ َریِ ُ یَ ِو ََ ٦خ ِیب َ َر ٗ ٔ ََل َز ّة ٓ َٔیضا َذ َص ْب َو َ َ
ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا تُ َبا َُ َحًَّي ُتَٔؼَّ َ١
َک ذََ ٔ ٟ
ًَ َ َ
رش زٔی َّ ٨ارا ٓ َُذ ٔ َ
ہبیتق ،ثیل ،اوباجشع دیعس نب زیدی ،اخدل نب ایب رمعاؿ ،شنح اعنصین ،اضفَة نب دیبع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ربیخ ےک دؿ اکی
وسےنےکاہریکرخدیارییک سجںیم ےنیگنوم ود ےھتافر ہیابرہابرہارشویفں اکرخدیا۔ سجفتق ںیم ےناساکوسان دحیلعہ ای وت فہ
ابرہارشویفں ےسزایدہالکن۔ بجروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسےنماس ابتاککذرکہ آای وتآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامایرففتخہنایاجےئسجفتقفہوساندحیلعہہنایاجےئ(بجہکوسےنےکوعضرففتخرکانوظنمروہ)۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،اوباجشعدیعسنبزیدی،اخدلنبایبرمعاؿ،شنحاعنصین،اضفَةنبدیبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہنیگنافروسےنےسڑجےوہےئاہریکعیب

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 876

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼور٣ ،ح٤س ب٣ ٩حبوب ،ہظیٟ ،٥یث ب ٩سٌس ،خاٟس ب ٩ابوً٤زا ،٪ح٨ع ػٌ٨انيٓ ،ـاٟة بً ٩بیس

وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأ ََ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣َ ٩حبُ ٕ
اَ ٩ًَ ٪ح َٕ ٨ع اٟؼَّ ٌِ٨ان ٔ ِّي ًَََ ٓ ٩ـا ََ ٟة بًُِ ٩بَی ٕس َٗا ٢أَػب ُ َیوَ ٦خیب َ َر ٗ ٔ ََل َز ّة ٓ ٔیضا َذ َصب و َ َ
یٌ َضا
ِ
أَبٔي ً َِٔ ٤ز َ ِ
ٔ ِ َ َ ِ َِ ِ
خ ْز َٓأ َر ِز ُت أَ ِ ٪أَب ٔ َ
َ
َ ْ َ َ

ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢آ ِٔؼ َِ ١ب ٌِ َـ َضا َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٕف ث ُ َّ ٥بٔ ٌِ َضا
َک ذََ ٔ ٟ
ٓ َُذ ٔ َ

رمعف نب وصنمر ،دمحم نب وبحمب ،میشہ ،ثیل نب دعس ،اخدل نب اوبرمعاؿ ،شنح اعنصین ،اضفَة نب دیبع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن ربیخ

فاےلدؿاکیاہراپای(ینعیزغفہربیخےکرفزراہتسںیمےھجماکیاہرالم) سجںیموسانافرگنےھت۔ںیمےناسوکرففتخرکانہااہوت
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیک دختمںیماسابتاککذرکہ وہا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےلہپ متاسوک اگلرکگو(ینعی
اساکوسانمتاگلرکگوافراسےکےنیگناگلرکگورھپاسوکرففتخرکف)۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،دمحمنبوبحمب،میشہ،ثیلنبدعس،اخدلنباوبرمعاؿ،شنحاعنصین،اضفَةنبدیبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہادنیوکوسےنےکدبہلاداھررففخ
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہادنیوکوسےنےکدبہلاداھررففخ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 877

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا٤ً ،٪زو ،ابو٨٣ہا٢

یک لٔي َورّٔٗا ب ٔ َٔ ٨شی َئ ٕة َٓ َحائَىٔي َٓأ َ ِخب َ َرنٔي
ا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا َٔٗ ٢ا َ ٢بَا ََ َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َش ْ
اٟشو َٔ ٚو َ٣ا ًَابَ ُط ًَل َ َّي أَ َح ْس َٓأ َ َت ِی ُ ا ِٟب َ َرا َئ بِ ًََ ٩از ٕٔب ٓ ََشأ َ ُِ ٟتطُ َٓ َ٘ا ََٗ ٢س َٔ٦
َٓ ُ٘ َِ ُ ٠ص َذا َ ا َش ِؼُ٠حُ َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س َواهَّللٔ بٔ ٌِ ُت ُط فٔي ُّ

اَ ٪ن ٔشی َئ ّة َٓ ُض َو
ا ٪یَ ّسا ب ٔ َی ٕس ٓ َََل بَأ ِ َض َو َ٣ا ل َ َ
ًَ َِ ٠ی َ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َوِ َ ٧ح َُ٧ ٩بٔی ٍُ َص َذا ا ِٟب َ ِی ٍَ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ل َ َ
ک
رٔ ّبا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢لٔي ائ ِ ٔ َزیِ َس بِ َ ٩أَ ِر َٗ ََٓ ٥أ َ َت ِی ُت ُط ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط َٓ َ٘ا َِ ٣ٔ ٢ث َ ١ذََ ٔ ٟ
دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمعف،اوباہنم ؽےسرفاتیےہہکریمےاکیرشکیےن(وسےنےکوعض)اداھرہادنیرففتخیکرھپ
ھجمےسآرکرعضایںیمےناہکہکہیابتاجزئںیہنےہ۔اوہنںےناہکدخایکمسقںیمےنفہہادنی(وسےنےکوعضاداھر)رس
اعؾ رففتخ یک ےہ ہی ابت نس رک یسک ےن (وطبر ارتعاض) اہک ہک ہی طلغ رطہقی ےہ۔ اس ےک دعب ںیم رضحت رباء نب اعزب یک
دختمںیماحرضوہاافراؿےسدرایتفایاوہنںےنایبؿرفامایروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسدمہنیونمرہںیمرشتفیالےئ
وتمہگوگ ہیرففتخ ای رکےتےھت۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگہیاعمہلمدقناک وہ وتاسںیموکیئ رحجںیہنےہ افر
ارگ ہی اعمہلم رقض اک وہ وت ہی وسد ےہ رھپ ھجم ےس ایبؿ ای ہک رضحت زدی نب ارمق یک دختم ںیم احرض وہا افر ںیم ےن اؿ ےس
درایتفایوتاوہنںےنیھبیہیابترفامیئ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمعف،اوباہنمؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہادنیوکوسےنےکدبہلاداھررففخ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 878

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش ،٩ححاد ،اب ٩جزیخ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار و ًا٣ز ب٣ ٩ؼٌب ،ابو٨٣ہا ،٢بزاء بً ٩ازب و زیس ب ٩ارٗ٥

َّاد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ َو ًَا ٔ٣زُ بِ ُِ ٣ُ ٩ؼ ٌَبٕ أَُ َّ ٧ض َ٤ا
أَ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
َسٌَ ٔ٤ا أَبَا ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا َٔ ٢ش ُ٘و َُ ٢سأ َ ِ ُ ٟا ِٟب َ َرا َئ بِ ًََ ٩از ٕٔب َو َزیِ َس بِ َ ٩أَ ِر َٗ ََ٘ َٓ ٥ا اَ ُ٨َّ ٛا َتا ٔج َزیِ ًَٔ ٩ل َي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
اٟص ٔ
اَ ٪ن ٔشی َئ ّة ٓ َََل
ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ ِ٨َ ٟا ٔ َ ٧ي َّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
ا ٪یَ ّسا ب ٔ َی ٕس ٓ َََل بَأ ِ َض َوإ ٔ ِ ٪ل َ َ
ٖ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ِ ٪ل َ َ
َش ِؼُ٠حُ
اربامیہ نب نسح ،اجحج ،انب رججی ،رمعف نب دانیرف اعرم نب بعصم ،اوباہنمؽ ،رباء نب اعزبف زدی نب ارمق ےس رفاتی ےہہک مہ
دفونں دفر وبنی یلص اہللہیلع فآہلفملس ںیم اجترت ای رکےت ےھت مہ ےنآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس (عیب) رصػ ےک قلعتم
درایتفایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگابلکلدقناعمہلموہوتاسںیموکیئرحجںیہنےہافرارگہچہیاعمہلماداھراک
وہوتاجزئںیہنےہ۔
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،رمعفنبدانیرفاعرمنببعصم،اوباہنمؽ،رباءنباعزبفزدینبارمق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہادنیوکوسےنےکدبہلاداھررففخ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 879

راوی  :اح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩ح٣ ،٥ٜح٤س ،طٌبہ ،حبیب ،ابو٨٣ہا٢

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩حبٔیبٕ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا َٔٗ ٢ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟ
اٟص ٔ
ٖ َٓ َ٘ا ََ ٢س َِ ١زیِ َس بِ َ ٩أَ ِر َٗ ََٓ ٥إُٔ َّ ٧ط َخی ِ ْر ٔ٣ىِّي َوأَ ًِ َََ ٓ ٥ُ ٠شأ َ َِ ُ ٟزیِ ّسا َٓ َ٘ا ََ ٢س ِ ١ا ِٟب َ َرا َئ َٓإُٔ َّ ٧ط َخی ِ ْر
ا ِٟب َ َرا َئ بِ ًََ ٩از ٕٔب ًَ ِِ َّ ٩

ٔ٣ىِّي َوأَ ًِ ََ َ٘ َٓ ٥ُ ٠ا ا َجٔ٤ی ٌّا َ َ ٧هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟورٔ ٔ ٚب ٔ َّ
اٟذصَ ٔب َزیِ ّ٨ا

ادمح نب دبعاہلل نب مکح ،دمحم ،ہبعش ،بیبح ،اوباہنمؽ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت رباء نب اعزب ےس عیب رصػ ےک قلعتم
درایتفایوتاوہنںےنرفامایمترضحتزدینبارمقےساسابرےںیمدرایتفرکف ویکہکنفہریمےےسزایدہرتہب ںیہافرفہ ھجم

ےسزایدہفافق ںیہ(ینعیزایدہ ملعرےتھکںیہ)رھپدفونں ےن اہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنہادنی وک وسےنےکوعض
افروطبررقضرففتخرکےنےس(عنمرفامای)۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبمکح،دمحم،ہبعش،بیبح،اوباہنمؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہادنیوکوسےنےکوعضافروسےنوکہادنیےکوعضرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہادنیوکوسےنےکوعضافروسےنوکہادنیےکوعضرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 880

راوی  :اح٤س ب٨٣ ٩یًٍ ،باز بً ٩وا ،٦یحٌي ب ٩ابواسحاً ،ٚبساٟزح ٩٤ب ٩ابي بَکة

ِق َئ ًَ َِ ٠ی َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
یٍ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَبَّازُ بِ ُ ٩ا َِّ ٌَ ٟواَٗ ٔ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٩أَب ٔي إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َوٓ ٔ َامی ُ ٔ
اٟذصَ ٔب ب ٔ َّ
بِ ُ ٩أَبٔي بَ َِک َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِی ٍٔ ا َِّٔ ٟٔـ ٔة بٔا َِّٔ ٟٔـ ٔة َو َّ
اٟذ َص ٔب إ ٔ َّ ا َس َو ّ
ائ
َ
ٕ ٔطئِ َ٨ا َوا َِّٔ ٟٔـ َة ب ٔ َّ
ئ َوأَ ََ ٣زَ٧ا أَ َِ٧ ٪ب ِ َتا ََ َّ
ٕ ٔطئِ َ٨ا
بٔ َش َوا ٕ
اٟذصَ ٔب َِ ٛی َ
اٟذ َص َب بٔا َِّٔ ٟٔـ ٔة َِ ٛی َ

ادمح نب عینم ،ابعد نب وعاؾ ،ییحی نب اوبااحسؼ ،دبعارلنمح نب ایب رکبة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اممتعن رفامیئ ہادنی وک ہادنی ےک وعض رففتخ رکےن ےس افر وسےن وک وسےن ےک وعض سج رطہقی ےس مہ زایدہ ہاںیہ ای مک
ہاںیہافرہادنیےکرخدیےناکوسےنےکوعضسجرطحہاےہ۔
رافی  :ادمحنبعینم،ابعدنبوعاؾ،ییحینباوبااحسؼ،دبعارلنمحنبایبرکبة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہادنیوکوسےنےکوعضافروسےنوکہادنیےکوعضرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 881

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي ب٣ ٩ح٤س بٛ ٩ثیر رحاني ،ابوتوبةٌ٣ ،اویہ ،ب ٩سَل ،٦یحٌي ب ٩ابي ٛثیرً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابوبَکة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ َٔٛ ٩ثٔیر ٕا َِّ َ ٟ
َحان ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َت ِوبَ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩س ََّل ٩ِ ًَ ٕ ٦یَ ِحٌَي بِ ٔ٩

َ
َ
َک َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ َ ٧ ٢ضاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ٧ ٪بٔی ٍَ ا َِّٔ ٟٔـ َة بٔا َِّٔ ٟٔـ ٔة إ ٔ َّ ا
أبٔي َٛثٔیر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔي بَ ِ َ
اٟذ َص َب ب ٔ َّ
ائ بٔ َش َوا ٕئ َو َ ا َ٧بٔی ٍَ َّ
اٟذ َص ٔب إ ٔ َّ ا ًَ ِی ّ٨ا بٔ ٌَی ِ ٕن َس َو ّ
ًَ ِی ّ٨ا بٔ ٌَی ِ ٕن َس َو ّ
ائ بٔ َش َوا ٕئ بٔ َش َوا ٕئ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ

ٕ ٔطئِت َُِ ٥وا َِّٔ ٟٔـ َة ب ٔ َّ
َو َس ََّ ٥َ ٠ت َبا َش ٌُوا َّ
ٕ ٔطئِت ُِ٥
اٟذ َص ٔب َِ ٛی َ
اٟذ َص َب بٔا َِّٔ ٟٔـ ٔة َِ ٛی َ

دمحمنب ییحی نب دمحم نبریثکرحاین،اوبوتبة ،اعمفہی،نب السؾ ،ییحی نبایبریثک،دبعارلنمح نباوبرکبة ےسرفاتی ےہ ہکروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہادنی وک ہادنی ےک وعض رففتخ رکےن یک اممتعن رفامیئ نکیل ابلکل یہ دقن ربارب افر وسےن وک وسےن
ےکوعضرففتخرکےنےسنکیلدقنرباربرباربافرروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتگوگوسےنوکوسےنےکوعض
رففتخرکفسجرطہقیےسدؽہاےہافرہادنیوکہادنیےکسجرطہقیےسدؽہاےہ۔
رافی  :دمحمنبییحینبدمحمنبریثکرحاین،اوبوتبة،اعمفہی،نبالسؾ،ییحینبایبریثک،دبعارلنمحنباوبرکبة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہادنیوکوسےنےکوعضافروسےنوکہادنیےکوعضرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 882

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،سٔیاً ،٪بیساهَّلل ب ٩ابي یزیس ،ابً ٩باض ،اسا٣ة ب ٩زیس

ض َش ُ٘و َُ ٢ح َّسثَىٔي أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ًُُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِیسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َیز ٔ َ
یس َس ٍَ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ  ٢اَ رٔ ّبا إ ٔ َّ ا فٔي أ ٨َّ ٟشی َئةٔ

رمعفنبیلع،ایفسؿ،دیبعاہللنبایبزیدی،انبابعس،ااسمةنبزدیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامایوسدںیہنےہنکیلاداھرںیم۔
رافی  :رمعفنبیلع،ایفسؿ،دیبعاہللنبایبزیدی،انبابعس،ااسمةنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہادنیوکوسےنےکوعضافروسےنوکہادنیےکوعضرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 883

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا٤ً ،٪زو ،ابوػاٟح ،ابوسٌیس خسری سے روای ےہ ٛہ ٣یں ےن حرضت ابً ٩باض

ض
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح َس ٍَ ٔ٤أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َش ُ٘و ُ ٔ ُ ٠ِ ُٗ ٢ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اب اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّ ١أَ ِو َط ِیئّا َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ َرأَیِ َ َص َذا َّأ ٟذی َت ُ٘و ُ ٢أَ َط ِیئّا َو َج ِس َت ُط فٔي َ ٔ ٛت ٔ
اب اهَّللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َ ا َسُ ٌِ ٔ٤تطُ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َل ٩ِٔ ٜأ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس أَ ِخب َ َرنٔي
َٗا َ٣َ ٢ا َو َج ِستُ ُط فٔي َ ٔ ٛت ٔ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا اِّ ٟزبَا فٔي أ ٨َّ ٟشی َئةٔ
ہبیتق نب دیعس ،ایفسؿ ،رمعف ،اوباصحل ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ےس رعض ای مت گوگ  و ہی
ابںیترکےتوہایمتےناؿوکرقآؿرکمیںیماپایےہایروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسمتےنہک ےہ؟اوہنںےنرفامایہنوت
ںیم ہن رقآؿ رکمی ںیم اپای ےہ افر ہن یہ ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  ےہ نکیل رضحت ااسہم نب زدی ےن ھجم
ےس رفامای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس رفامای وسد ںیہن ےہ نکیل اداھر ںیم (ارگہچ اس وک ربارب رففتخ
رکے)۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،رمعف،اوباصحل،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہادنیوکوسےنےکوعضافروسےنوکہادنیےکوعضرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 884

راوی  :اح٤س ب ٩یحٌي ،ابي نٌی ،٥ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،س٤ا ب ٩رحب ،سٌیس ب ٩جبیر ،اب٤ً ٩ز

رح ٕب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
أَ ِخب َ َرنٔي أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩یَ ِحٌَي ًَ ِ ٩أَبٔي نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩س ََ ٤َ ٠ة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔ ٞبِ ِٔ َ ٩
اٟسَ٧أ٧یر ٔ َوآ ُخ ُذ َّ
َٗا َ ُ ٨ِ ُٛ ٢أَبٔی ٍُ ِاِلٔب ٔ َ ١بٔا َِ ٟب٘ٔی ٍٔ َٓأَبٔی ٍُ ب ٔ َّ
اٟس َراص ََٔٓ ٥أ َ َت ِی ُ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّى اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي بَ ِی ٔ َحٔ َِؼ َة
اٟسَ٧أ٧یر ٔ َوآ ُخ ُذ َّ
َٓ ُ٘ َِ ُ ٠یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إنِّٔي أُرٔی ُس أَ ِ ٪أَ ِسأ َ َ َٟٝإنِّٔي أَبٔی ٍُ ِاِلٔب ٔ َ ١بٔا َِ ٟب٘ٔی ٍٔ َٓأَبٔی ٍُ ب ٔ َّ
اٟس َراص ََٔٗ ٥ا َ َ ٢ا بَأ ِ َض أَ ِ٪
َتأ ِ ُخ َذ َصا بٔ ٔش ٌِز ٔیَ ِو َٔ ٣ضا َ٣ا َ ٥َِ ٟت ِٔتَر ٔ َٗا َوبَ ِی َ٤َ ُٜ٨ا َش ِي ْء
ادمحنبییحی،ایبمیعن، ،ند نبہملس،امسکنبرحب،دیعسنبریبج،انبرمعےسرفاتیےہہکںیمافٹنرففتخایرک ااھتعیقبںیم
وت ںیم ارشویفں ےک وعض رففتخ ایرک ا اھت افر ںیم رفہیپ فوصؽرک ا اھت رضحت ہصفح ےکرھگ ںیم روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسیکدختمںیماحرضوہا۔ںیمےنرعضای ایروسؽاہلل!ںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتف رکانہااتہوہںہک ںیم
افٹنرففتخرک اوہںانمہعفںیموتارشویفںےکوعضرففتخرکےکرفہیپفوصؽرک اوہںاسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس

ےنرفامایاسںیمیسکمسقیکوکیئربایئںیہنےہارگمتاؿےکاھبؤ ےسےلگوسجفتقہکمتدفونںدحیلعہہنوہںاکیاکدفرسے
ےکذہمابیقوھچڑرک۔(بلطمہیےہہکارگدقنوہوتاسںیموکیئرحجںیہنےہ)۔
رافی  :ادمحنبییحی،ایبمیعن، ،ندنبہملس،امسکنبرحب،دیعسنبریبج،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےنےکوعضہادنیافرہادنیےکوعضوسانےنیلےسقلعتم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وسےنےکوعضہادنیافرہادنیےکوعضوسانےنیلےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 885

راوی ٗ :تیبہ ،ابوا احوؾ ،س٤ا  ،اب ٩جبیر ،اب٤ً ٩ز

ؾ ًَ ِ ٩سٔ٤ا ٕ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤ًُ ٩ز َٗا َ ُ ٨ِ ُٛ ٢أَب ٔی ٍُ َّ
اٟذصَ َب بٔا َِّٔ ٟٔـةٔ أَ ِو ا َِّٔ ٟٔـ َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َ
َ
ب ٔ َّ
ک
ک ٓ َََل ُتَٔارٔ ِٗ ُط َوبَ ِی ََ ٨
ک َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا بَا َش ٌِ َ َػاح َٔب َ
اٟذ َص ٔب َٓأ َ َت ِی ُ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ ِرتُ ُط ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َوبَ ِی َُ ٨ط َِ ٟب ْص
ہبیتق،اوباالوحص،امسک،انب ریبج،انبرمعےسرفاتیےہہکںیم وسانہادنیےکوعض افرہادنیوسےنےکوعضرففتخرک ا
اھت۔ ںیماکیرفزدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایسجفتقمترففتخرکفوتمتاےنپاسیھتےسدحیلعہہنوہسجفتقکتفہاہمترےافراسےکدرایمؿرےہ
ینعیابلکلاسحباصػرکےکدحیلعہوہ۔
رافی  :ہبیتق،اوباالوحص،امسک،انبریبج،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وسےنےکوعضہادنیافرہادنیےکوعضوسانےنیلےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 886

٣وسي ب٧ ٩آٍ ،سٌیس ب ٩جبیر
راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،وٛیٍٰ ،

َک ُظ أَ ِ ٪یَأ ِ ُخ َذ
وسي بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕأََّ٧طُ ل َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣
ا ٪یَ ِ َ

اٟس َراص ََّٔ ٩ِ ٣ٔ ٥
اٟس َراص َٔٔ ٥و َّ
اٟسَ٧أ٧ی َر َّٔ ٩ِ ٣
َّ
اٟسَ٧أ٧یر ٔ
دمحم نب اشبر ،فعیک ،ومٰیس نب انعف ،دیعس نب ریبج رکمفہ ایخؽ رفامےت ےھت رفہیپ رقمر رک ےک ارشایفں انیل افر ارشایفں رقمر رک ےک
رفہیپےنیل وک۔
رافی  :دمحمنباشبر،فعیک،ومٰیسنبانعف،دیعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وسےنےکوعضہادنیافرہادنیےکوعضوسانےنیلےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 887

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،١٣ْ٣ ،سٔیا ،٪ابوہاط ،٥سٌیس ب ٩جبیر ،اب٤ً ٩ز

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُٗ ١ْ ٣َّ َْ ٣ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي َصا ٔط َٕ ٩ِ ًَ ٥سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أََّ٧طُ ل َ َ
اٟسَ٧أ٧یر ٔ َّٔ ٩ِ ٣
اٟسَ٧أ٧یر ٔ َو َّ
اٟس َراص َّٔٔ ٩ِ ٣ٔ ٥
َ ا َی َزی بَأ ِ ّسا َش ٌِىٔي فٔي َٗ ِب ٔف َّ
اٟس َراص ٔٔ٥
دمحم نب اشبر ،ؤملم ،ایفسؿ ،اوباہمش ،دیعس نب ریبج ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک فہ ربا ایخؽ رفامےت ےھت ارشایفں رقمر رک ےک رفہیپ
ےنیلےسافررفہیپرقمررکےکارشایفںےنیلوک(ینعی وزیچےطوہیتفہیہزیچانیلالزیمےتھجمسےھت)۔
رافی  :دمحمنباشبر،ؤملم،ایفسؿ،اوباہمش،دیعسنبریبج،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وسےنےکوعضہادنیافرہادنیےکوعضوسانےنیلےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 888

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا٣ ،٪وسي ،ابوطہاب ،سٌیس ب ٩جبیر ،ابزاہی٥

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي ا ُِ ٟض َذیِ ٔ ٩ِ ًَ ١إٔبِ َزاص َٔی ٥فٔي َٗ ِب ٔف َّ
اٟسَ٧أ٧یر ٔ

َّٔ ٩ِ ٣
اِِ َ ٩ِ ٣ٔ ٪ققٕ
َکص َُضا إٔذَا ل َ َ
اٟس َراص ٔٔ ٥أَُ َّ ٧ط ل َ َ
ا ٪یَ ِ َ

دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،ومیس ،اوباہشب ،دیعس نب ریبج ،اربامیہ ربا ایخؽ رکےت ےھت ارشایفں انیل رفہیپ ےک وعض سج
فتقرقضےسوہں۔

رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،ومیس،اوباہشب،دیعسنبریبج،اربامیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وسےنےکوعضہادنیافرہادنیےکوعضوسانےنیلےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 889

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا٣ ،٪وسي ،ابوطہاب ،سٌیس ب ٩جبیر

اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕأَُ َّ ٧ط
وسي أَبٔي ٔط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪
اِِ َ ٩ِ ٣ٔ ٪ققٕ
ا َ ٪ا یَ َزی بَأ ِ ّسا َوإ ٔ ِ ٪ل َ َ
لَ َ
دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،ومیس،اوباہشب،دیعسنبریبجاسںیمیسکمسقیکوکیئربایئںیہنایخؽرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،ومیس،اوباہشب،دیعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وسےنےکوعضہادنیافرہادنیےکوعضوسانےنیلےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 890

راوی ٣ :ـ٤و ٪ساب ٙحسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

وسي بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣

اَّ ٟز ِح ََ َٛ ٩ٔ ٤ذا َو َج ِستُطُ فٔي َص َذا ا ِِ ٤َ ٟو ٔؿ ٍٔ
ومضمؿاسقبدحثیےکاطمقبےہ۔

رافی  :ومضمؿاسقبدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےنےکوعضہادنیانیل
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وسےنےکوعضہادنیانیل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 891

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب٤ً ٩ارٌ٣ ،افي ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،س٤ا ب ٩رحب ،سٌیس ب ٩جبیر ،اب٤ً ٩ز

رح ٕب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا ٌَِ ٤ُ ٟافَي ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔ بِ ِٔ َ ٩
ک إنِّٔي أَبٔی ٍُ ا ِِلٔب ٔ َ ١بٔا َِ ٟب٘ٔی ٍٔ ب ٔ َّ
اٟسَ٧أ٧یر ٔ َوآ ُخ ُذ
ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَ َت ِی ُ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ُ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥َ ٠ر َویِ َس َ أَ ِسأََ ُٟ
َّ
اٟس َراص ََٔٗ ٥ا َ َ ٢ا بَأ ِ َض أَ َِ ٪تأ ِ ُخ َذ بٔ ٔش ٌِز ٔیَ ِو َٔ ٣ضا َ٣ا َ ٥َِ ٟت ِٔتَر ٔ َٗا َوبَ ِی َ٤َ ُٜ٨ا َط ِی ْئ
دمحمنبدبعاہللنبامعر،اعمیف، ،ندنبہملس،امسکنبرحب،دیعسنبریبج،انبرمعےسرفاتیےہہکںیمروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسیکدختمادقسںیماحرضوہاافررعضایہکرہھٹاجںیئںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفرکانہااتہوہںہک
ںیم عیقب (انیم ہگج) ںیم افٹن رففتخ ای رک ا وہں ارشویفں ےک وعض افر ںیم رفہیپ اتیل وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای اس ںیم یسک مسق یک وکیئ رکاتہ افر رحج ںیہن ےہ ارگ مت اس دؿ ےک اھبؤ ےس ےل گو سج فتق کت ہک دحیلعہ ہن وہ اکی
دفرسےرپاقبایوھچڑرک۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبامعر،اعمیف، ،ندنبہملس،امسکنبرحب،دیعسنبریبج،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتےنلںیمزایدہدےنیےسقلعتم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وتےنلںیمزایدہدےنیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 892

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،طٌبہ٣ ،حارب ب ٩زثار ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣حار ُٔب بِ ُ ٩زٔثَارٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َٗس َٔ٦
أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َز ًَا بٔٔ٤یزَا ََٕ ٓ ٪و َز َ ٪لٔي َو َزا َزنٔي
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ،احمرب نب داثر ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ونمرہ
رشتفیالےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیرتازفاگنمیئاسںیمفزؿرکےکدایافرزایدہدایریمےرقضےس۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،احمربنبداثر،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وتےنلںیمزایدہدےنیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 893

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

اِ ٣ٔ ٩ِ ًَ ٪ش ٌَز ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حار ٔٔب بِ ٔ ٩زٔثَا ٕر ًَ َِ ٩جاب ٔز ٕ َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َٗ َـانٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َزا َزنٔي
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتےتلفتقاتکھجدانی
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وتےتلفتقاتکھجدانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 894

راوی  :شٌ٘وب ب ٩ابزاہیً ،٥بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪س٤ا  ،سویس بٗ ٩یص

ا ٩ِ ًَ ٪س َٔ٤ا ٕ ًَ ُِ ٩س َویِسٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص َٗا ََ ٢جَِ ٠ب ُ أََ٧ا
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
اَ ٪یز ٔ ُ ٪بٔاْلِ َ ِجز ٔٓ ِ
َاطت َ َری ٔ٨َّ ٣ا
َخ َٓ ُة ا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی بَزًّا َٔ ٩ِ ٣ص َح َز َٓأ َ َتاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح ُ ٩بٔٔ٤ىّي َو َو َّز ْ
َو ََ ِ ٣
رساؤی ََ٘ َٓ ١ا ََِ ٠ٟٔ ٢و َّزا ٔ ٪ز َِٔ ٪وأَ ِر ٔجحِ
ََ

وقعیبنباربامیہ،دبعارلنمح،ایفسؿ،امسک،وسدینبسیقےسرفاتیےہافررجہ(انیمہگج)ےسرخمہفدیعیڑپکاےلرکآےئ
وتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےاپسرشتفیالےئافرمہگوگ(اقمؾ)ینمںیمےھتفاہںرپاکیفزؿرکےنفاالاھت۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیاپاجئہمرخدیاافروتےنلفاےلصخشےسرفامایمتفزؿرکفافراتکھجوہافزؿرکگو(ینعیبجوتؽ
رکدفوتزایدہدف)۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،دبعارلنمح،ایفسؿ،امسک،وسدینبسیق

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

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وتےتلفتقاتکھجدانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 895

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي و ٣ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ،طٌبہ ،س٤ا ب ٩رحب ،ابوػٔوا٪

رح ٕب َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔ بِ ِٔ َ ٩
َّ
َّ
رساؤی َِ َٗ ١ب َ ١ا ِٟض ٔ ِح َزة َٔٓأ َ ِر َجحَ لٔي
َػٔ َِو َ
اَٗ ٪ا َ ٢بٔ ٌِ ُ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر ،دمحم ،ہبعش ،امسک نب رحب ،اوبوفصاؿ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت
رجہتےسلبق ںیمےناکیاپاجئہمرففتخایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناتکھجوہاوتؽاطعءرفامایینعیآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنھجموکزایدہفزؿانعتئرفامای۔
رافی  :دمحمنبینثمفدمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،امسکنبرحب،اوبوفصاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وتےتلفتقاتکھجدانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 896

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیَ٣ ،٥لبي ،سٔیا٣ ،٪ح٤س ب ٩ابزاہی ،٥ابونٌی ،٥سٔیا ،٪ح٨و٠ة ،كاؤض ،اب٤ً ٩ز

ا٩ِ ًَ ٪
ا ٪ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َ٤اً ٔی ََٗ ١ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو نُ ٌَ ِی ُٕ ٩ِ ًَ ٥سٔ َِی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥ا ََِ ٤ُ ٟلئٔ ِّي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ض ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ِٜٔ٤ٟیا ًَُ ٢ل َي َٔ ِٜ٣یا ٔ ٢أَصِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َوا َِ ٟو ِز ُ٪
َح ِ٨وَ ََ ٠ة ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
ًَل َي َو ِز ٔ ٪أَصِ َٔ َّٜ٣َ ١ة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِٔل ٔ ِس َح َٙ

ظ
ااحسؼنباربامیہ،المیب ،ایفسؿ ،دمحمنباربامیہ،اوبمیعن ،ایفسؿ،ذیطلة،ساؤس،انبرمعےسرفاتیےہ ہکروسؽ رکمییلصاہللہیلع

فآہلفملسےناراشدرفامایانپ(افرامیپشئ)دمہنیونمرہےکرضحاتیکربتعمےہافرفزؿالہہکماک۔
ظ
رافی  :اقحسنباربامیہ،المیب،ایفسؿ،دمحمنباربامیہ،اوبمیعن،ایفسؿ،ذیطلة،ساؤس،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہلغرففتخرکےنےکاممتعنسجفتقکتاسوکوتؽہنےلایہنانپہنرکےل
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہلغرففتخرکےنےکاممتعنسجفتقکتاسوکوتؽہنےلایہنانپہنرکےل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 897

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

َ
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٣َ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
أ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
ًُ ََ ٤ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ابِ َتا ََ ك َ ٌَا ّ٣ا ٓ َََل َیب ٔ ٌِ ُط َحًَّي َش ِش َت ِوٓ َٔی ُط
دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامای وآدیمہلغرخدیےوتفہاسوکرففتخہنرکےسجفتقکتانپایوتؽہندے۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہلغرففتخرکےنےکاممتعنسجفتقکتاسوکوتؽہنےلایہنانپہنرکےل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 898

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟکً ،بساهَّلل ب ٩زی٨ارً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأ ََ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٣َ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ابِ َتا ََ ك َ ٌَا ّ٣ا ٓ َََل یَب ٔ ٌِطُ َحًَّي َش ِ٘ب ٔ َـطُ
دمحمنبہملس،انباقمس،امکل،دبعاہللنبدانیر،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای
 وصخشاانجرخدیےفہاسوکرففتخہنرکےسجفتقکتہکاسرپہضبقہنرکےل۔
رافی  :دمحمنبہملس،انباقمس،امکل،دبعاہللنبدانیر،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہلغرففتخرکےنےکاممتعنسجفتقکتاسوکوتؽہنےلایہنانپہنرکےل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 899

راوی  :اح٤س ب ٩رحبٗ ،اس ،٥سٔیا ،٪اب ٩كاؤض،

ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٗاس ُْٔ ٩ِ ًَ ٥سٔ َِی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ َ ٩
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ابِ َتا ََ كَ ٌَا ّ٣ا ٓ َََل یَبٔی ٌُ ُط َحً َّي یََ ِٜتا َٟطُ
ادمح نب رحب ،اقمس ،ایفسؿ ،انب ساؤس ،فہ اےنپ فادل ےس ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامای ووکیئہلغرخدیےفہاسوکرففتخہنرکےسجفتقکتاسوکانپہندے۔
رافی  :ادمحنبرحب،اقمس،ایفسؿ،انبساؤس،
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہلغرففتخرکےنےکاممتعنسجفتقکتاسوکوتؽہنےلایہنانپہنرکےل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 900

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا٤ً ،٪زو ،كاؤض ،ابً ٩باض

ض َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّي
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َو َّأ ٟذی َٗ ِب َُ ٠ط َحًَّي َش ِ٘ب ٔ َـطُ
ااحسؼنبوصنمر،دبعارلنمح،ایفسؿ،رمعف،ساؤس،انبابعسےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک 
اسںیمہیےہہکسجفتقکتہضبقہنرکےل(بجکتعیبہنرکے)۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،دبعارلنمح،ایفسؿ،رمعف،ساؤس،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہلغرففتخرکےنےکاممتعنسجفتقکتاسوکوتؽہنےلایہنانپہنرکےل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 901

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪اب ٩كاؤض ،ابً ٩باض

ض َش ُ٘و ُ ٢أَ َّ٣ا َّأ ٟذی َ َ ٧هي ًَ ُِ ٨ط َر ُسو ُ٢
ض َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ

اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ َبا ََ َحًَّي ش ُِش َت ِوفَي َّ
اٟل ٌَ ُا٦
ہبیتق،ایفسؿ،انبساؤس،انبابعسےسرفاتیےہہکسجشءےسروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنہضبقےسلبقرففتخ
رکےنےسعنمرفامایفہہلغےہ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،انبساؤس،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہلغرففتخرکےنےکاممتعنسجفتقکتاسوکوتؽہنےلایہنانپہنرکےل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 902

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،اب ٩كاؤض ،وہ اپ٨ے واٟس

ض َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ض ًَ ِ ٩أَب ٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
ض َٓأ َ ِح َش ُب أَ َّ ٪ل ُ ََّ ١ط ِی ٕئ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ابِ َتا ََ كَ ٌَا ّ٣ا ٓ َََل َیبٔی ٌُ ُط َحًَّي َش ِ٘ب ٔ َـ ُط َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ َٟةٔ َّ
اٟل ٌَأ ٦
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،انبساؤس ،فہاےنپفادلےس،انبابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامای ووکیئہلغرخدیےفہاسوکہنرففتخرکےسجفتقکتاسرپفہہضبقہنرکےل۔رضحتانبابعسےنرفامایریما
ایخؽےہہکرہاکیشءہلغیکامدننےہ(اسوکہضبقےسلبقرففتخرکاندرتسںیہنےہ)۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،انبساؤس،فہاےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہلغرففتخرکےنےکاممتعنسجفتقکتاسوکوتؽہنےلایہنانپہنرکےل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 903

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش ،٩ححاد ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩جزیخً ،لاء ،ػٔوا ٪ب٣ ٩وہبً ،بساهَّلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩ػیفي ،حٜی ٥ب٩
حزا٦

ا ٪بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ أََّ٧طُ أَ ِخب َ َر ُظ
أَ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩ححَّا ٔد بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔي ًَ َلائْ ًَ َِ ٩ػ ِٔ َو َ

ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٩ػ ِیف ٕٓٔي ًَ َِ ٩حٔٔ ٜی ٥بِ ٔ ٩حٔزَاَٗ ٕ ٦ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ  ٥َ ٠اَ َتب ٔ ٍِ ك َ ٌَا ّ٣ا َحًَّي

َت ِظتَر ٔ َیطُ َو َت ِش َت ِوٓ َٔیطُ

اربامیہ نب نسح ،اجحج نب دمحم ،انب رج جی ،اطعء ،وفصاؿ نب ومبہ ،دبعاہلل نب دمحم نب یفیص ،میکح نب زحاؾ ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمتہلغاسفتقکترففتخہنرکفسجفتقکتاسوکہنرخدیگوافراسرپہضبق
ہنرکگو۔
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحجنبدمحم،انبرججی،اطعء،وفصاؿنبومبہ،دبعاہللنبدمحمنبیفیص،میکحنبزحاؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہلغرففتخرکےنےکاممتعنسجفتقکتاسوکوتؽہنےلایہنانپہنرکےل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 904

راوی  :تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

َّم
ک ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ِٔٔ ً ٩ؼ ََ ٤ة ا ُِ ٟحظَ ٔ ِّ
َّاد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َوأَ ِخب َ َرنٔي ًَ َلائْ ذََ ٔ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
ًَ َِ ٩حٔٔ ٜی ٥بِ ٔ ٩حٔزَا ٩ِ ًَ ٕ ٦أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہلغرففتخرکےنےکاممتعنسجفتقکتاسوکوتؽہنےلایہنانپہنرکےل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 905

راوی  :س٠امی ٪ب٨٣ ٩ؼور ،ابوا احوؾً ،بساٌٟزیزب ٩رٓیًٍ ،لاء ب ٩ابورباح ،حزا ٦ب ٩حٜی ،٥حٜی ٥ب ٩حزا٦

ئ بِ ٔ ٩أَبٔي َربَا ٕح ًَ ِ ٩حٔزَا ٔ ٦بِ ٔ٩
ؾ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩رٓ َِی ٍٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َفب ٔ ِح ُ ٓ ٔیطٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أَِٗب ٔ َـ ُط َٓأ َ َت ِی ُ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي
َحٕٔ ٜیَٗ ٥ا ََٗ ٢ا ََ ٢حٜٔی ُ ٥بِ ُ ٩حٔزَإ ٦ابِ َت ٌِ ُ ك َ ٌَا ّ٣ا ٔ ٩ِ ٣ك َ ٌَأ ٦اٟؼَّ َس َٗ ٔة َ َ
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َ َ ٢ا َتب ٔ ٌِطُ َحًَّي َت ِ٘ب ٔ َـطُ
َک ُت ذََ ٔ ٟ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ِ

امیلسؿ نب وصنمر ،اوباالوحص ،دبعازعلزینب رعیف ،اطعء نب اوبرابح ،زحاؾ نب میکح ،میکح نب زحاؾ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
دصہقاکہلغرخدیاافرہضبقرکےنےسلبقاسےسعفناحلصای(ینعیفہہلغرففتخرکےک)رھپںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیک
دختم ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابت اک کذرکہ ای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک
رففتخہنرکفسجفتقکتہکمتاسرپہضبقہنرکگو۔
رافی  :امیلسؿنبوصنمر،اوباالوحص،دبعازعلزینبرعیف،اطعءنباوبرابح،زحاؾنبمیکح،میکحنبزحاؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وصخشہلغانپرکرخدیےاساکرففتخرکاندرتسںیہنےہسجفتقکتاسرپہضبقہنرکےل
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
 وصخشہلغانپرکرخدیےاساکرففتخرکاندرتسںیہنےہسجفتقکتاسرپہضبقہنرکےل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 906

راوی  :س٠امی ٪ب ٩زاؤز و حارث ب٣ ٩شٜین ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث٨٣ ،ذر بً ٩بیسٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،اب٤ً ٩ز

َ
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ َٔ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ٩
أ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕس ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي أَ َِ ٪یبٔی ٍَ أَ َح ْس كَ ٌَا ّ٣ا ِ
اطت َ َرا ُظ
ب ٔ َِ ٜی َٕ ١حًَّي َش ِش َت ِوٓ َٔی ُط
امیلسؿنبداؤدفاحرثنبنیکسم،انبفبہ،رمعفنباحرث،ذنمرنبدیبع،اقمسنبدمحم،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنہلغرففتخرکےنیکاممتعنرفامیئسجفتقکتہکاسرپہضبقہنرکےل۔
رافی  :امیلسؿنبداؤدفاحرثنبنیکسم،انبفبہ،رمعفنباحرث،ذنمرنبدیبع،اقمسنبدمحم،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وصخشہلغاکاابنرریغبانےپوہےئرخدیےلاساکاسہگجےسااھٹےنےسلبقرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
 وصخشہلغاکاابنرریغبانےپوہےئرخدیےلاساکاسہگجےسااھٹےنےسلبقرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 907

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک٧ ،آًٍ ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ِٔقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟک
َ
ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا فٔي َز َ٣ا َٔ ٪ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠ب ِ َتا َُ َّ
اٟل ٌَ َاَ َٓ ٦ی ِب ٌَ ُث ًَ َِ ٠ی َ٨ا َ٩ِ ٣

ِ
یٌ ُط
َیأ ُ٣زَُ٧ا بٔاِ٧ت ٔ َ٘أٟطٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟکَا َّٔ ٪أ ٟذی ابِ َت ٌِ َ٨ا ٓ ٔیطٔ إلٔ َي َ٣کَا ٕ ٪س َٔوا ُظ َٗ ِب َ ١أَ َِ٧ ٪ب ٔ َ

دمحمنبہملسفاحرثنب نیکسم،انباقمس ،امکل،انعف،دبعاہلل نبرمعےسرفاتی ےہہک مہگوگدفروبنی یلص اہللہیلعفآہلفملس
ںیمہلغرخدیہرکےتےھترھپ اکیآدیموکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےتجیھب وہکمہوکاسیکہگجےساسوکااھٹےناکمکحرک ا ینعی
سجہگجہلغرخدیاےہ(افردفرسیہگجرففتخرکےنےسلبقےلاجےناکمکحرک ا)۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
 وصخشہلغاکاابنرریغبانےپوہےئرخدیےلاساکاسہگجےسااھٹےنےسلبقرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 908

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیس ،یحٌيً ،بیساهَّلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

وًَ ٪ل َي ًَ ِضسٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ َٗا َ ٢أَ ِخبَرَنٔي َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ض ِ ٥لَاُ ٧وا یَب ِ َتاًُ َ
اٟشو ُٔ ٚجزَآّا َٓ ََ ٨ضاص َُِ ٥ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪یبٔی ٌُو ُظ فٔي َ٣کَأ٧طٔ
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي أَ ًِل َي ُّ

َحًَّي یَ ُِ٠ُ٘ ٨و ُظ

دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکگوگروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکدفرںیمابزاریکیدنلی
رپ ہلغ رخدیا رکےت ےھت اابنر ےک اابنر(ینعیگوگ تہب زایدہ دقمار ںیم ہلغ رخدیےت ےھت) وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اس یک
اممتعن رفامیئ ینعی اس ےک رففتخ رکےن ےس عنم رفامای ہک سج فتق کت ہک اس وک اینپ ہگج ےس ااھٹ رک دفرسی ہگج رپ ہن ےل
اجںیئ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ

 وصخشہلغاکاابنرریغبانےپوہےئرخدیےلاساکاسہگجےسااھٹےنےسلبقرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 909

راوی ً :بساٟزح ٩٤بً ٩بساهَّلل بً ٩بساٟح ،٥ٜطٌیب بٟ ٩یث ،وہ اپ٨ے واٟس سے٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح٧ ،٩٤آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ َُّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
وَّ ٪
اٟز َِ ٛبا ٔ٪
ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسث َ ُض ِ ٥أَُ َّ ٧ض ِ ٥لَاُ ٧وا َیب ِ َتاًُ َ
اٟل ٌَ َاًَ ٦ل َي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠
َٓ ََ ٨ضاص ُِ ٥أَ َِ ٪یبٔی ٌُوا فٔي َ٣کَأ٧ض ٔ َِّ ٥أ ٟذی ابِ َتا ًُوا ٓ ٔیطٔ َحًَّي َی ُِ٠ُ٘ ٨و ُظ إلٔ َي ُسو َّٔ ٚ
اٟل ٌَأ ٦

دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعامکحل ،بیعش نب ثیل ،فہ اےنپ فادل ےس ،دمحم نب دبعارلنمح ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک گوگ
دفروبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیموسارفںےسہلغرخدیارکےتےھتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوک(ینعیاسہلغوک)اس
ہگجرففتخرکےنیکاممتعنرفامیئسجفتقکتہکاسوکابزارںیمہنےلاجںیئ۔
رافی  :دبعارلنمحنبدبعاہللنبدبعامکحل،بیعشنبثیل،فہاےنپفادلےس،دمحمنبدبعارلنمح،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
 وصخشہلغاکاابنرریغبانےپوہےئرخدیےلاساکاسہگجےسااھٹےنےسلبقرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 910

راوی  :نص بً ٩لي ،یزیس٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،سا ،٥ٟحرضت اب٤ً ٩ز

وًَ ٪ل َي ًَ ِض ٔس
ُرضب ُ َ
ص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُ اَ ٨َّ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َن ِ ُ
اض ش ِ َ
اطت َ َر ِوا َّ
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ِ
اٟل ٌَ َاُ ٦جزَآّا أَ َِ ٪یبٔی ٌُو ُظ َحًَّي یُ ِْ ُوو ُظ إلٔ َي رٔ َحأٟض ٔ ِ٥
رصن نب یلع ،زیدی ،رمعم ،زرہی ،اسمل ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن داھکی ہک دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم
گووگںوکاسابترپامرڑپریہےہہکفہہلغاکاابنر(ڈریھ)رخدیرکایسہگجرففتخرک ں۔بجکتہکفہاسوکرھگہنےلآںیئ۔
رافی  :رصننبیلع،زیدی،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئصخشاکیدمتکتےکےیلہلغاداھررخدیےافررففتخرکےنفاالصخشتمیقےکاانیمطؿےکفاےطساسیک

زیچرنہرےھک
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وکیئصخشاکیدمتکتےکےیلہلغاداھررخدیےافررففتخرکےنفاالصخشتمیقےکاانیمطؿےکفاےطساسیکزیچرنہرےھک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 911

راوی ٣ :ح٤س ب ٩آز ،٦حٔؽ بُ ٩یاث ،ا اً٤ع ،ابزاہی ،٥اسوزً ،ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز ََ ٩ِ ًَ ٦حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
اث ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َِ ِ ٟ
اطت َ َری َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠یَ ُضوز ٔ ٓ ٕ
ی ك َ ٌَا ّ٣ا إلٔ َي أَ َج َٕ ١و َرصَ َُ ٨ط ز ٔ ِر ًَطُ

دمحمنبآدؾ،صفحنبایغث،االشمع،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکی
وہیدی ےس اکی دمت کت ےک فاےطس ہلغ اداھر رخدیا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ زنیم اس وہیدی ےک اپس رگفی
ریھک۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،صفحنبایغث،االشمع،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکمانتںیموکیئےشرنہرانھک
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اکمانتںیموکیئےشرنہرانھک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 912

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،ہظاٗ ،٦تازة ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَُ َّ ٧ط ََ ٣شي إلٔ َي
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔد ُِبز ٔ َطٌٔیر ٕ َوإٔصَا َٕ ٟة َسَ ٔ ٨د ٕة َٗا ََ ٢و َِ َ٘ ٟس َر َص َ ٩ز ٔ ِر ًّا َُ ٟط ً ٔ َِ ٨س یَ ُضوز ٔ ٓ ٕ
ی بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َوأَ َخ َذ ُٔ ٨ِ ٣ط

َطٌٔی ّرا ْٔلَصِٔ٠طٔ

اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،اشہؾ ،اتقدة ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہہکفہ روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملسیک دختم ںیم  ویک
رفیٹافروبفایلرچیبےلرک احرضوہےئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپزرہاکیوہیدیےکاپسدمہنیںیمرنہریھکیھتافر

آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپاکمؿےکفاےطساسےس وےلےیل۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،اشہؾ،اتقدة،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسزیچاکرففتخرکان وہکرففتخرکےنفاےلصخشےکاپسوم ودہنوہ
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اسزیچاکرففتخرکان وہکرففتخرکےنفاےلصخشےکاپسوم ودہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 913

راوی ٤ً :زو بً ٩لي و ح٤یس ب٣ ٩شٌسة ،یزیس ،ایوب٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩ز

وب ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َوحُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َشكَا ٔ ٪فٔي بَ ِی ٍٕ َو َ ا بَ ِی ٍُ َ٣ا َِ ٟی َص ً ٔ َِ ٨س َ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ  ٢اَ یَ ٔح َُّ ١سْ ٠
َٕ َوبَ ِی ٍْ َو َ ا َ ِ
رمعف نب یلع ف دیمح نب دعسمة ،زیدی ،اویب ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نبرمع ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےنرفامایںیہناجزئےہعیبرقضافرعیبخسفافرعیبںیمدفرشطرقمررکانافراجزئںیہنےہاسشءوکرففتخرکان وہکریتے
اپسوم ودںیہنےہ(ینعیسجرپاہمتراہضبقںیہن)۔
رافی  :رمعفنبیلعفدیمحنبدعسمة،زیدی،اویب،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اسزیچاکرففتخرکان وہکرففتخرکےنفاےلصخشےکاپسوم ودہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 914

راوی ً :ث٤ا ٪بً ٩بساهَّلل ،سٌیس ب ٩س٠امیً ،٪باز بً ٩وا ،٦سٌیس ب ٩ابورعوبة ،ابورجاءً ،ث٤ا٣ ،٪ح٤س ب ٩سیٕ،
٣رط ،ورا٤ً ،ٚزو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ

ئ
رعوبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔي َر َجا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ًََ ٩ِ ًَ ٪بَّاز ٔبِ ٔ ٩ا َِّ ٌَ ٟواَ ٩ِ ًَ ٔ ٦سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي َ ُ
َٗا َِ ًُ ٢ث َ٤ا ُ ٪ص َُو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ِی ٕٕ ًَ َِ ٣َ ٩رطٕ ا َِ ٟو َّرا ٔ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٚزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي

ک
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص ًَل َي َر ُج ٕ ١بَ ِی ٍْ ٓ ٔ َامی َ ا َی ُِ ٔ ٠٤
امثعؿ نب دبع اہلل ،دیعس نب امیلسؿ ،ابعد نب وعاؾ ،دیعس نب اوبرعفبة ،اوبراجء ،امثعؿ ،دمحم نب فیس ،رطم ،فراؼ ،رمعف نب بیعش،
رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایفہعیبالزؾںیہنوہیتہکسج
اکااسنؿامکلہنوہ(ہکلبارگدفرسےیک کلوہوتاسیکااجزترپوموقػرےہیگ)افر ویسکیکتیکلمںیمہنآیئوہ(الثماڑےن
فاالرپدنہایریتیتوہیئیلھچمیکعیبابلطےہ)۔
رافی  :امثعؿ نب دبعاہلل ،دیعس نب امیلسؿ ،ابعد نب وعاؾ ،دیعس نب اوبرعفبة ،اوبراجء ،امثعؿ ،دمحم نب فیس ،رطم ،فراؼ،رمعف نب
بیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اسزیچاکرففتخرکان وہکرففتخرکےنفاےلصخشےکاپسوم ودہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 915

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،ہظی ،٥ابوبرش ،یوسٕ ب٣ ٩ا٫ک ،حٜی ٥ب ٩حزا٦

ک ًَ َِ ٩حٔٔ ٜی ٥بِ ٔ ٩حٔزَاَٗ ٕ ٦ا ََ ٢سأ َ ِٟ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو بٔ ِ ٕ
ٕ بِ ٔ٣َ ٩ا َص َ
رش ًَ ِ ٩یُو ُس َ
َح َّسثَ َ٨ا زٔیَازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ََ ٓ ١ی ِشأَُٟىٔي ا ِٟب َ ِی ٍَ َِ ٟی َص ً ٔ ِ٨سٔی أَبٔی ٌُ ُط ُٔ ٨ِ ٣ط ث ُ َّ ٥أَبِ َتا ًُ ُط َُ ٟط
أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ُ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥َ ٠یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َیأِت ٔیىٔي اَّ ٟز ُج ُ
اٟشو َٔٗ ٚا َ َ ٢ا َتب ٔ ٍِ َ٣ا َِ ٟی َص ً ٔ َِ ٨س َ
ُّٔ ٩ِ ٣
ُ

زاید نب اویب ،میشہ ،اوبرشب ،ویفس نب امکھ ،میکح نب زحاؾ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
درایتفایہکایروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکیآدیمریمےاپسآ اےہافرھجمےسفہوکیئ شءرخدی اےہ وہکریمے
اپس ںیہن وہیت ںیم فہ شء ابزار ےس رخدی رک اس ےک اہھت رففتخ رک ا وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس شء وک
رففتخہنرکف واہمترےاپسہنوہ(ینعیمتسجزیچےکامکلہنوہاسوکرففتخہنرکف)۔
رافی  :زایدنباویب،میشہ،اوبرشب،ویفسنبامکھ،میکحنبزحاؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہلغںیمعیبملسرکےنےسقلعتم

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہلغںیمعیبملسرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 916

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیس ،یحٌي ،طٌبہً ،بساهَّلل ب ٩ابي ٣حاٟس

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٤ُ ٟحأ ٔ ٟس َٗا ََ ٢سأ َ ِ ُ ٟابِ َ ٩أَبٔي أَ ِوفَي ًَ ِ٩
ٕ ًَل َي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبٔي بَ َِکٕ َوًَُ ٤ز فٔي ا ِٟب ُ ِّر َو َّ
َّ
اٟظٌٔیر ٔ َواَّ ٟت ِ٤ز ٔإلٔ َي َٗ ِو َ ٕ ٦ا
اٟشَٗ َٕٔ ٠ا َ٨َّ ُٛ ٢ا نُ ِشُ ٔ ٠
َ
ک
أَ ِزرٔی أًَ ٔ َِ ٨سص ُِ ٥أَ ِ َ ٦ا َوابِ ُ ٩أَبِزَی َٗا َِ ٣ٔ ٢ث َ ١ذََ ٔ ٟ

دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،ہبعش ،دبعاہلل نب ایب اجمدل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب ایب افیف ےس فلس ےس قلعتم
درایتفایوتاوہنںےنایبؿایہکمہگوگدفروبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیمفلسایرکےتےھتافررضحتاوبرکبافررضحت
رمعےکزامہنںیمیھبفلسایرکےتےھتوہیگں وافروجھکرںیم۔اؿگووگںےسنجےکاپسملعہنوہہیزیچ ںوہیتںیھتایںیہن؟
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،ہبعش،دبعاہللنبایباجمدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کشخاوگنرںیمملسرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
کشخاوگنرںیمملسرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 917

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪ابوزاؤز ،طٌبہ ،اب ٩ابي ٣حاٟس

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ ٧ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ا َِ ٤ُ ٟحأ ٔ ٟس َو َٗا َ٣َ ٢زَّ ّة ًَ ِب ُس اهَّللٔ َو َٗا َ٢
ََّ ٣ز ّة َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ت ََ ٤اری أَبُو ب ُ ِز َز َة َو ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩ط َّساز ٕفٔي َّ
اٟشَٓ ٥َٔ ٠أ َ ِر َسُ٠ونٔي إلٔ َي ابِ ٔ ٩أَبٔي أَ ِوفَي ٓ ََشأ َ ُِ ٟتطُ َٓ َ٘ا َ٨َّ ُٛ ٢ا نُ ِشًَ ٥ُ ٔ ٠ل َي
ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًَل َي ًَ ِضسٔ أَبٔي بَ َِکٕ َو ًَل َي ًَ ِضسٔ ًَُ ٤ز فٔي ا ِٟب ُ ِّر َو َّ
یب َواَّ ٟت ِ٤ز ٔإلٔ َي َٗ ِو٣َ ٕ ٦ا
اٟظٌٔیر ٔ َواٟزَّب ٔ ٔ
َ
ک
َُ ٧زی ً ٔ َِ ٨سص َُِ ٥و َسأ َ ِ ُ ٟابِ َ ٩أَبِزَی َٓ َ٘ا َِ ٣ٔ ٢ث َ ١ذََ ٔ ٟ

ومحم دنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،انبایباجمدلےسرفاتیےہہکعیبملسےسقلعتمرضحتاوبربدہافررضحتدبعاہللنبدشادےن

آسپ ںیم ثحبیک وت ھجم وکگووگں ےن رضحت انب ایب افیف ےکاپس  اجیھ وت ںیم ےن اؿ ےسدرایتف ایہک مہگوگ روسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیمافررضحتاوبرکبافررضحترمعےکزامہنںیمعیبملسایرکےتےھتوہیگں وافرکشخاوگنرںیماؿ
گووگںےسہکنجےکاپسہیاایشءمہںیہندےتھکیےھترھپںیمےنرضحتانبایبازبیےکقلعتمدرایتفایوتاوہنںےنیھبایس
رطحےسایبؿای۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،انبایباجمدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولھپںںیمعیبفلسےسقلعتم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ولھپںںیمعیبفلسےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 918

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪اب ٩ابو ٧حیحً ،بساهَّلل بٛ ٩ثیر ،ابو٨٣ہا ،٢ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔي َ٧حٔ ٕ
یح ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔٛ ٩ثٔیر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا َٔٗ ٢ا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤ابِ َ٩
اٟش ََ ٨تی ِ ٔن َو َّ
و ٪فٔي اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َّ
اٟث ََل َث َٓ ََ ٨ضاص َُِ ٥و َٗا َ٢
ًَبَّا ٕ
ض َٗا ََٗ ٢س ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َوص ُِ ٥ش ُِشَ ُٔ ٔ ٠

ٕ فٔي َِ ٛی ُٕ٠ٌِ ٣َ ١وَ ٕ ٦و َو ِز ُٕ٠ٌِ ٣َ ٪وٕ ٦إلٔ َي أَ َج ُٕ٠ٌِ ٣َ ١وٕ ٦
َٕ َس َّٔ٠ا َٓ ُِ ٠ی ِشِ ٔ ٠
َ ٩ِ ٣أَ ِسَ ٠

ہبیتق نب دیعس ،ایفسؿ ،انب اوب حیجن ،دبعاہلل نب ریثک ،اوباہنمؽ ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
دمہنی ونمرہ ںیم رشتفی الےئ افر (اس فتق) گوگ (عیب) فلس ےس رکےت ےھت۔ وجھکر ںیم اسؽ اسؽ یک دمت رپ۔ آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن یک افر رفامای  و صخش (عیب) فلس رکے وت فہ امیپشئ رقمر رکے (زایدہ فزؿ رقمررکے افر دمت رقمر
رکے)۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،انباوبحیجن ،دبعاہللنبریثک،اوباہنمؽ،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونرںیمفلسےسقلعتم

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اجونرںیمفلسےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 919

راوی ٤ً :زو بً ٩ليً ،بساٟزح٣ ،٩٤اٟک ،زیس ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩ششار ،ابورآٍ

ئ بِ َٔ ٩ش َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي َرآ ٍٕٔ
ک ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
اؿا ُظ بَ َِ
َک ُظ َٓ َ٘ا ََ ٔ ٟ ٢ز ُج ٕ ١اَ ِ ٧لَٓ ِٙ ٔ ٠ابِ َت ٍِ َٟطُ
َکا َٓأ َ َتا ُظ َی َت َ٘ َ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس َت ِشَ ٠
َٕ َٔ ٩ِ ٣ر ُج ٕ ١بَ ِ ّ
بَ ِ َ
َّ
َکا َربَاً ٔ ّیا خ َٔی ّارا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ًِ ٔلطٔ َٓإ ٔ ََّ ٪خی ِ َر ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن أَ ِح َشُ ُ٨ض َِ َٗ ٥ـ ّ
ائ
َکا َٓأ َتا ُظ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ َػ ِب ُ إٔ ا بَ ِ ّ
ّ
رمعفنبیلع،دبعارلنمح ،امکل،زدینباملس،اطعءنبک ار ،اوبراعفےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکی
صخشےسملسیکاکیون واؿافٹنںیم(ینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیہچبافٹناک وہک واینےکرقبیوہاسوکدانی
اہک) رھپ فہ صخش اےنپ افٹن اک اقت اض رکےت وہےئ آای آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اکی صخش ےس رفامای اج افر اس ےک ےیل اکی
افٹن اک  واؿ ہچب رخدیف فہ آای افر ےنہک اگل ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھجم وت الم ںیہن نکیل اکی رابیع افٹن ینعی اسوت ں
اسؽںیم اگلوہ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایمتاسوکفہ یہدےدف افراملسمؿ یھبرتہبفہ یہےہ و ہک رقض ایھچ رطح
ےسادارکے(بلطمہیےہہکرقضوخاہوک وادارکانےہاسےسزایدہایایلعمسقاکامؽدے)
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،امکل،زدینباملس،اطعءنبک ار،اوبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اجونرںیمفلسےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 920

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼور  ،ابو نٌی ، ٥سٔیا ، ٪س٤٠ہ ب٬ٛ ٩ی ، ١ابوس٤٠ہ  ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
اَ ٔ ٟ ٪ز ُج ًَٕ ١ل َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠س ٌِّٔ ٩ِ ٣ٔ ٩اِلٔب ٔ َٔ َٓ ١حا َئ یَ َت َ٘ا َؿا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ًِ ُلو ُظ ََٓ ٥َِ ٠یحٔ ُسوا إ ٔ َّ ا ٔس ًّ٨ا ٓ َِو َٔ ٚس ِّ٨طٔ
لَ َ
َٗا َ ٢أَ ًِ ُلو ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِو َٓ ِی َتىٔي َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪خ َٔی َار ُ ٥ِ ٛأَ ِح َشَ َٗ ٥ِ ُُٜ٨ـ ّ
ائ

رمعفنبوصنمر،اوبمیعن،ایفسؿ،ہملسنبلیھک،اوبہملس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکاکیآدیماکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس

ےکذہماکیافٹناھتفہصخشآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپس(افٹناک)اقتاضرکےنےکےیلآایآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایدےدف(ینعیفہافتنادارکدف۔گووگںوکہنالم رگمزایدہداتناکافٹن۔اس(فابج) افٹنےس(زایدہرتہب)ےہ۔آپ
یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنرفامایہک متایس افٹن وکدےدف ۔اسےن رعضایآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےنریما قح ادارکدای ۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای۔اہمترےںیمفہگوگرتہبںیہ و ہکایھچرطحےسادارکے(ینعیاسیجافٹندانیفابج اھت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسدمعہافٹندگوادای۔)
رافی  :رمعفنبوصنمر،اوبمیعن،ایفسؿ،ہملسنبلیھک،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اجونرںیمفلسےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 921

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسیٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح ،سٌیس ب ٩ہاني ،رعباق ب ٩ساریہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔیس بِ َ٩
ٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤سٌ َ
َّ
َّ
رعبَ َ
اؿا ُظ َٓ َ٘ا َ٢
َکا َٓأ َ َت ِی ُتطُ أَ َت َ٘ َ
اق بِ ََ ٩سارٔیَ َة َش ُ٘و ُ ٢بٔ ٌِ ُ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بَ ِ ّ
َصإ ٔ ٧ئ َش ُ٘و َُ ٢سِ ٔ ُ ٌِ ٔ٤
َ
َ
اؿا ُظ ٔس َُّ ٨ط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رعاب ٔ ٌّي یَ َت َ٘ َ
أَ َج ِ َ ١ا أَ ِٗـٔی ََ ٜضا إ ٔ َّ ا َ٧حٔ َ
یب ّة َٓ َ٘ َـانٔي َٓأ ِح َش ََ َٗ ٩ـائٔي َو َجائ َ ُط أ ِ َ
أَ ًِ ُلو ُظ ٔس ًّ٨ا َٓأ َ ًِ َل ِو ُظ یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َج ََّ ٤ل َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا َخی ِ ْر ٔٔ ٩ِ ٣سىِّي َٓ َ٘ا ََ ٢خیِرُ َُ ٥ِ ٛخیِرُ َُ َٗ ٥ِ ٛـ ّ
ائ
ااحسؼنباربامیہ،دبعارلنمحنبدہمی،اعمفہینباصحل،دیعسنباہین،رعابضنباسرہیےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسوک افٹناک اکی واؿہچبدای اھتوت ںیماس اکاقتہضرکےنےکفاےطسآایآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای
ااھچںیممتوکاکییتخبافٹن(ینعیاکیدمعہمسقاکافٹنےہ)ادارکفںاگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنادارفامدایوتریمےامؽ
ےس دمعہ امؽ ادا ای افر اکی داہییت صخش افٹن اک اقتہض رکےن ےک فاےطس آای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک ایس
داتناکافٹندےدف۔گووگںےناسوکاکیڑباافٹندےدای۔اسصخشےناہکہیوتریمےافٹنےسرتہبےہ۔آپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت گووگں ںیم فہ صخش رتہب ےہ  و ہک (رقض) ایھچ رطح ادا رکے (ینعی اسیج افر سج مسق اک رقہض ایل ےہ
اسےسایلعمسقاکرقہضادارکے)۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعارلنمحنبدہمی،اعمفہینباصحل،دیعسنباہین،رعابضنباسرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجونرےکوعضاداھررففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اجونرےکوعضاداھررففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 922

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي ب ٩سٌیس و یزیس ب ٩زریٍ و خاٟس ب ٩حارث ،طٌبہ ،اح٤س بٓ ٩ـاٟة ب ٩ابزاہیً ،٥بیساهَّلل ب٩
٣وسي ،حش ٩ب ٩ػاٟح ،اب ٩ابي رعوبةٗ ،تازة ،حش ،٩س٤زة ب ٩ج٨سب

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َویَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َو َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة و أَ ِخب َ َرنٔي
رعوبَ َة ًَ ِ٩
أَ ِح َُ ٤س بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
وسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َ ُ
َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ ا َِ ٟح َی َوا ٔ ٪بٔا َِ ٟح َی َوا َٔ ٪ن ٔشیئَ ّة

رمعفنبیلع،ییحینب دیعسفزیدینبزرعیفاخدلنباحرث،ہبعش،ادمحنباضفَةنباربامیہ،دیبعاہللنبومیس،نسحنباصحل،انب
ایب رعفبة ،اتقدة ،نسح ،رمسة نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ اجونر ےک وعض
اداھررففتخرکےنےسافرارگدقنرففتخرکےوتفہدرتسےہ۔
رافی  :رمعف نب یلع ،ییحی نب دیعس ف زیدی نب زرعی ف اخدل نب احرث ،ہبعش ،ادمح نب اضفَة نب اربامیہ ،دیبعاہلل نب ومیس ،نسح نب
اصحل،انبایبرعفبة،اتقدة،نسح،رمسةنبدنجب

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

اجونروکاجونرےسےکوعضمکایزایدہںیمرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اجونروکاجونرےسےکوعضمکایزایدہںیمرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 923

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،ابوزبیر ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢جا َئ ًَ ِب ْس ٓ ََبا َی ٍَ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي

ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ َو َ ا َش ِظ ٌُزُ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط ًَ ِب ْس َٓ َحا َئ َس ِّی ُس ُظ یُزٔی ُس ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌِٔ٨یطٔ
ٓ ِ
َاطت َ َرا ُظ بٔ ٌَ ِب َسیِ ٔ ٩أَ ِس َو َزیِ ٔ ٩ث ُ َّ ٥َِ ٟ ٥یُ َبای ٔ ٍِ أَ َح ّسا َب ٌِ ُس َحًَّي َش ِشأ َ َُ ٟط أَ ًَ ِب ْس ص َُو
ہبیتق  ،ثیل ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک اکی الغؾ احرض وہا افر اس ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےک دتس
ابمرک رپ تعیب یک رجہت رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس اک ملع ںیہن اھت ہک ہی الغؾ ےہ رھپ اس اک امکل اس وک التش رک ا وہا
آایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک ریمے اہھت رففتخ رکدف۔ آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن دف ایسہ رگن ےک
الغؾےکوعضاسوکرخدیایلاس ےکدعب یسکدفرسےےستعیب ںیہنیک سجفتقکتدرایتفںیہن رکایلہکوتالغؾ ےہایآزاد
ےہ۔ارگآزادوہ اوتاسےستعیبرکےتیل۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹیپےکہچبےکہچبوکرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ٹیپےکہچبےکہچبوکرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 924

راوی  :یحٌي ب ٩حٜی٣ ،٥ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ایوب ،سٌیس ب ٩جبیر ،ابً ٩باض

ض
وب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩حٕٔ ٜیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
َٕ فٔي َح َب ٔ ١ا َِ ٟح َب َٔ ٠ة رٔ ّبا
اٟشُ ٠
ییحینبمیکح،دمحمنبرفعج،ہبعش،اویب،دیعسنبریبج،انبابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامایٹیپےکہچبےکہچبںیمملسرکانوسدےہ(ملسےسرمادفعیبملسےہ)۔
رافی  :ییحینبمیکح،دمحمنبرفعج،ہبعش،اویب،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ٹیپےکہچبےکہچبوکرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 925

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ایوب ،سٌیس ب ٩جبیر ،اب٤ً ٩ز

وب ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ

َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ َح َب ٔ ١ا َِ ٟح َب َ٠ةٔ

دمحمنب وصنمر،ایفسؿ،اویب،دیعسنب ریبج،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسےناممتعن رفامیئٹیپ
ےکہچبےکےچبوکرففتخرکےنےس۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اویب،دیعسنبریبج،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ٹیپےکہچبےکہچبوکرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 926

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ َح َب ٔ ١ا َِ ٟح َب َ٠ةٔ
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذموکرہومضمؿیکریسفتےسقلعتم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ذموکرہومضمؿیکریسفتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 927

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ِٔقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟک
َ
 ١ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ
ا ٪بَ ِی ٌّا َیت ََبا َش ٌُ ُط أَصِ ُ
ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ َح َب ٔ ١ا َِ ٟح َب َ٠ةٔ َول َ َ

ورا إلٔ َي أَ ِ ٪تُ ِ٨تٔخَ ا٨َّ ٟا َٗ ُة ث ُ َّ ٥تُ ِ٨تٔ ُخ َّأًٟي فٔي بَ ِلَ ٔ ٨ضا
َ ١یب ِ َتا َُ َجز ُ ّ
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
لَ َ
دمحم نبہملسف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اممتعن
رفامیئٹیپےکہچبےکےچبوکرففتخرکےنےسہیاکیدفراجتیلہیکعیبیھتہکاکیصخشاکیافٹنرخدی ااھتافرفہرمقدےنی
اکفدعہرک اسجفتقکتہکافیٹنےکہچبیکدیپاشئوہرھپاسہچبےکہچبدیپاوہ۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنچاسگوںےکفاےطسلھپرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
دنچاسگوںےکفاےطسلھپرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 928

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪زبیر ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٩ِ ًَ ٥َ ٠
بَ ِی ٍٔ ِّ
اٟشٔ٨ی َن
دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،زریب،اجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندنچاسگوںےکےیللھپرففتخرکےن
یکاممتعنرفامیئ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،زریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
دنچاسگوںےکفاےطسلھپرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 929

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ح٤یس ا ارعد ،س٠امی ،٪ابً ٩تی ،ٙجابز

َ
َ
ٔیَ ٩ِ ًَ ٙجابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ
رع ٔد ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪وص َُو ابِ ًَُ ٩ت ٕ
أ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪حُ َِ ٤ی ٕس اْلِ ِ َ

َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ ِّ
اٟشٔ٨ی َن
ااحسؼ نب وصنمر ،ایفسؿ ،دیمح االرعج ،امیلسؿ ،انب قیتع ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دنچ
اسگوںےکلھپرففتخرکےنیکاممتعنرفامیئ۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،ایفسؿ،دیمحاالرعج،امیلسؿ،انبقیتع،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدمترقمررکےکاداھررففتخرکےنےسقلعتم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اکیدمترقمررکےکاداھررففتخرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 930

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یزیس ب ٩زریٍ٤ً ،ارة ب ٩ابي حٔؼةًَ ،ک٣ةً ،ائظہ ػسش٘ہ

َٔک َُ ٣ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َِ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ ََ ٤ارةُ بِ ُ ٩أَبٔي َحٔ َِؼ َة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ً ِ ٔ
ا ٪إٔذَا َجََ ٠ص ٓ ٌََز ٔ َٔ ٓ ٚیض ٔ َ٤ا َث ُ٘ ََل ًََِ ٠یطٔ َو َٗس َََٔ ُٔ ٔ ٟ ٦ل ٕ٪
رطیَّی ِ ٔن َول َ َ
لَ َ
اًَ ٪ل َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بُزِ َزیِ ٔٔ ِ ٔ ٗ ٩

ا َِ ٟی ُضوز ٔ ِّی بَ ٌّز َّٔ ٩ِ ٣
اٟظأَِِ ٟ ُ ٠ِ ُ٘ َٓ ٔ ٦و أَ ِر َس ِ َ ٠إَِٔ ٟیطٔ ٓ ِ
ُسة َٔٓأ َ ِر َس َ ١إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س ًَ٣َ ُ ٤ِ ٔ ٠ا یُزٔی ُس
َاطت َ َریِ َ ُٔ ٨ِ ٣ط ث َ ِوبَی ِ ٔن إلٔ َي ا ِِ ٤َ ٟی َ َ
َُ ٣ح َّْ ٤س إٔ٤َ َّ ٧ا یُزٔی ُس أَ َِ ٪ی ِذ َص َب ب ٔ َ٤الٔي أَ ِو َی ِذ َص َب بٔض ٔ َ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٛ ٥َ ٠ذ َب َٗ ِس ًَ ٥َ ٔ ٠أَنِّي ٔ ٩ِ ٣أَ ِت َ٘اص ُِ٥

ِهَّلِل َوآ َزاص ََُِ ِ ٔ ٟ ٥ل َ٣اَ٧ةٔ

رمعف نب یلع ،زیدی نب زرعی ،امعرة نب ایب ذفصة ،رکعمة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دف
ہادر ں ںیھت رطق (انیم یتسب) یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق ےتھٹیب افر بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہنیسپ آ ا وت فہ
ڑپکےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپاھبریوہےت۔انچہچناکیوہیدیاکڑپکا( کل)اشؾےسآایںیمےناہکاکشآپیلصاہللہیلع
فآہلفملس اس ےکاپس یسک وک رفاہنرفامےت افرآاسین ےکفدعہ رپ فہ دف ڑپکے رخدیےت (بلطم ہی ےہہک سجفتق آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکاپسرفہیپےکادارکےناکااظتنؾوہاگوتادارکد ںےگ)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےکاپسیسکوکجیھب
دایاسصخشےناہکںیمدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملساکبلطم

ایگفہہا ےتںیہہکریماامؽمضہرکںیلایریمےڑپکے۔رضحت

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےن وھجٹ وبال۔ فہ اجاتن ےہ ںیم وت بس ےس زایدہ دخافدن دقفس ےس ڈرےن فاال

وہںافربسےسزایدہاامتن وکادارکےنفاالوہں(ہیوت رصػاساکثبخابنطےہ واسوکابف ودتقیقحاجےنن ےکوھجٹرپ
آامدہرکراہےہ)۔
رافی  :رمعفنبیلع،زیدینبزرعی،امعرةنبایبذفصة،رکعمة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فلس افر عیب اکی اسھت رکان ےسیج ہک وکیئ یسک ےک اہھت اکی ےش رففتخ رکے اس رشط رپ اس ےک اہھت یسک امؽ ںیم
ملسرکےاسےسقلعتمدحثی
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
فلسافرعیباکیاسھترکانےسیجہکوکیئیسکےکاہھتاکیےشرففتخرکےاسرشطرپاسےکاہھتیسکامؽںیمملسرکےاسےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 931

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،حشین ا٤ً ،٥٠ٌ٤ٟزو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ح َشی ِ ٕن ا ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

َشكَی ِ ٔن فٔي بَ ِی ٍٕ َورٔبِحٔ َ٣ا  ٥َِ ٟش ُِـ َ٩ِ ٤
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ َِ ٩سَ َٕٕ ٠وبَ ِی ٍٕ َو َ ِ

اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،نیسح املعمل ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامیئعیبافر فلسےس ا فرعیب ںیمدفرشطرکےنےس(ےسیجہک یسکےناکیڑپکےیک رخدیارییکاس
رشطرپہکاسوکمتدولھادانیافراسوکمتولسادانیافراسشءےکعفنےسہکسجاک افاؿاےنپذہمہنوہ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،نیسحاملعمل،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیعیبںیمدفرشاطئےطرکانالثمارگےسیپاکیامہںیمادارکفوتاےنتافردفامہںیماےنت(زادئ)
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اکیعیبںیمدفرشاطئےطرکانالثمارگےسیپاکیامہںیمادارکفوتاےنتافردفامہںیماےنت(زادئ)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 932

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،اب٠ً ٩یة ،ایوب٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،بساهَّلل ب٤ً ٩زو

وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَ ُّی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔیَازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َّ
َشكَا ٔ ٪فٔي بَ ِی ٍٕ َو َ ا رٔبِحُ
ََک ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َی ٔح َُّ ١سْ ٠
َٕ َوبَ ِی ٍْ َو َ ا َ ِ
َحًي ذ َ َ
َ٣ا  ٥َِ ٟش ُِـ َ٩ِ ٤
زایدنباویب،انبعلتئة،اویب،رمعفنببیعش،فہاےنپفادلےس،دبعاہللنبرمعفےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایعیبافرفلسدرتسںیہنےہافرہندفرشاطئعیبںیمافرہنعفناسشءاک وہکہضبقںیمںیہنآےئ۔
رافی  :زایدنباویب،انبعلتئة،اویب،رمعفنببیعش،فہاےنپفادلےس،دبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اکیعیبںیمدفرشاطئےطرکانالثمارگےسیپاکیامہںیمادارکفوتاےنتافردفامہںیماےنت(زادئ)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 933

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ

وب ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ
أَ ِخب َ َرَ ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َشكَی ِ ٔن ف ٔي بَ ِی ٍٕ َواح ٔ ٕس َو ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ َ٣ا َِ ٟی َص ً ٔ َِ ٨س َ َو ًَ ِ٩
َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠سَ َٕٕ ٠وبَ ِی ٍٕ َو ًَ ِِ َ ٩
رٔبِحٔ َ٣ا  ٥َِ ٟش ُِـ َ٩ِ ٤
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملس ےناممتعنرفامیئ۔فلس افرعیبےس افراکیعیب ںیمدفرشاطئرکےن ےس افر وشء اےنپ اپسںیہن ےہاس وکرففتخ
رکےنےسافرسجشءاکاصقنؿاےنپذہمںیہنےہاساکعفنےنیلےس۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکی عیب ےک ادنر دف عیب رکان ےسیج ہک اس رطہقی ےس ےہک ہک ارگ مت دقن رففتخ رکف وت وس رفہیپ ںیم افر اداھر گو وت دف وس
رفےپںیم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ

اکیعیبےکادنردفعیبرکانےسیجہکاسرطہقیےسےہکہکارگمتدقنرففتخرکفوتوسرفہیپںیمافراداھرگووتدفوسرفےپںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 934

راوی ٤ً :زو بً ٩لي وشٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥و ٣ح٤س ب٣ ٩ثىي ،یحٌي ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َو َش ٌِ ُ٘ ُ
ًَ ِ٤ز ٕو َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِی ٌَ َتی ِ ٔن فٔي بَ ِی ٌَ ٕة
رمعفنبیلعفوقعیبنباربامیہفدمحمنبینثم،ییحینبدیعس،دمحمنبرمعف،اوبہملس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےناکیعیبںیمدفعیبرکےنےسعنمرفامیئ
رافی  :رمعفنبیلعفوقعیبنباربامیہفدمحمنبینثم،ییحینبدیعس،دمحمنبرمعف،اوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رففتخرکےتفتقریغنیعمزیچوکینثتسمرکےنیکاممتعن
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رففتخرکےتفتقریغنیعمزیچوکینثتسمرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 935

راوی  :زیاز ب ٩ایوبً ،باز بً ٩وا ،٦سٔیا ٪ب ٩حشین ،یو٧صً ،لاء ،جابز

وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَبَّا ُز بِ ُ ٩ا َِّ ٌَ ٟواَٗ ٔ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ ُُ ٩ح َشی ِ ٕن َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔ َیا ُز بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َجابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َٔ ٠ة َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َٔ ٨ة َوا َِ ٤ُ ٟدابَ َزة ٔ َو ًَ ِ ٩اُّ ٟث َِ ٨یا إ ٔ َّ ا أَ ُِ ٪ت ٌِ٥ََ ٠
زایدنباویب،ابعدنبوعاؾ،ایفسؿنبنیسح،ویسن،اطعء،اجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعن
رفامیئ۔احمتلقزماتنبافراخمربتےس(اؿاالطصیحاافلظیکرشتحیاسقبںیمزگر یکچےہ) افراممتعن رفامیئ اانثتسء ےسنکیل
سجفتقاسیکدقمارولعمؾوہ(ینعیامتؾہلغایلھپفریغہسج وکرففتخرک اےہاساکادنازہولعمؾوہرھپسجدقراکنکاتےہفہ
یھبولعمؾوہ)۔
رافی  :زایدنباویب،ابعدنبوعاؾ،ایفسؿنبنیسح،ویسن،اطعء،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ

رففتخرکےتفتقریغنیعمزیچوکینثتسمرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 936

راوی ً :لي ب ٩ححز ،اسٌ٤ی ١ب ٩ابزاہی ،٥ایوب ،زیاز ب ٩ایوب ،اب٠ً ٩یة ،ایوب ،ابوزبیر ،جابز

وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
وب و أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔ َیازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَ ُّی َ
َ
وب ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟحا َٗ َٔ ٠ة َوا ِ٤ُ ٟزَابَ َٔ ٨ة َوا َِ ٤ُ ٟدابَ َزة ٔ
أََ ِ ٧بأَ٧ا أَ ُّی ُ
َوا ٌَِ ٤ُ ٟا َو َٔ ٣ة َواُّ ٟث َِ ٨یا َو َر َّخ َؽ فٔي ا َِ ٌَ ٟزا َیا

یلع نب رجح ،اامسلیع نب اربامیہ ،اویب ،زاید نب اویب ،انب علتئة ،اویب ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناممتعنرفامیئاحمہلقزماہنباخمربہےسافراعمفس ےس(اسآرخیظفلاکبلطمےہدنچاسگوںےکےیللھپرففتخ
رکان)افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامیئ۔اینثےسافرااجزتاطعرفامیئاسیک۔
رافی  :یلعنبرجح،الیعمسنباربامیہ،اویب،زایدنباویب،انبعلتئة،اویب،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجھکراکدرتخرففتخرکےوتلھپسکےکںیہ؟
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وجھکراکدرتخرففتخرکےوتلھپسکےکںیہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 937

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
ئ أَبَّ َز ِ َ ٧د َّل ث ُ َّ ٥بَا ََ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّى اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّی َ٤ا ا ِ٣ز ٔ ٕ
أَ ِػََ ٠ضا َٓٔ ٠َّ ٔ ٠ذی أَبَّ َز ث َ َ٤زُ اِ ٨َّ ٟد ٔ ١إ ٔ َّ ا أَ َِ ٪ش ِظتَر َٔن ا ِ٤ُ ٟب ِ َتا َُ
ہبیتق،ثیل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای وصخشوکیئدرتخوجھکراکرففتخ
رکےسجوکہکفہںویدنرکاکچوہوتلھپایسصخشےکںیہرگمہی ہکرخدیارہیرشطرکےہکلھپںیمفوصؽرکفںاگافررففتخ
رکےنفاےلراضدنموہاجںیئوتایسوکںیلمےگ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾرففتخوہافررخدیاراساکامؽےنیلیکرشطرقمررکے
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
الغؾرففتخوہافررخدیاراساکامؽےنیلیکرشطرقمررکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 938

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥سٔیا ،٪زہزی ،سا ،٥ٟحرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٩ِ ٣َ ٢
ا٤ََ ٓ ٢ا ُُ ٟط َِ ٠ٟٔبائ ٔ ٍٔ إ ٔ َّ ا أَ َِ ٪ش ِظتَر َٔن
ابِ َتا ََ ِ َ ٧د َّل َب ٌِ َس أَ ِ ٪تُ َْبَّ َز َٓ َث ََ ٤زتُ َضا َِ ٠ٟٔبائ ٔ ٍٔ إ ٔ َّ ا أَ َِ ٪ش ِظتَر َٔن ا ِ٤ُ ٟب ِ َتا َُ َو َ ٩ِ ٣بَا ََ ًَ ِب ّسا َو َُ ٟط َْ ٣
ا ِ٤ُ ٟب ِ َتا َُ
ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ ،زرہی ،اسمل ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامای  و صخش وجھکر اکدرتخرخدیے اس وک ںویدن رکےن ےک دعب وتاس ےک لھپ رففتخرکےنفاےل وک ںیلم ےگ نکیل سجفتق
رخدیار رشط رقمر رکے ایس رطہقی ےس  و صخش الغؾ وک رففتخ رکے افر اس ےک اپس امؽ وم ود وہ وت فہ امؽ رففتخ رکےن
فاےلصخشاکےہنکیلہیہکرخدیےنفاالصخشرشطرقمررکے۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،ایفسؿ،زرہی،اسمل،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
الغؾرففتخوہافررخدیاراساکامؽےنیلیکرشطرقمررکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 939

راوی ً :لي ب ٩ححز ،سٌس ب ٩یحٌي ،زَکیاً ،ا٣ز ،جابز بً ٩بساهَّلل

َکیَّا ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َٗا َ ٍَ ٣َ ُ ٨ِ ُٛ ٢أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َس ٌِ َسا ُ ٪بِ َُ ٩ی ِحٌَي ًَ َِ ٩ز َ ٔ
َ
اهَّللُ ًََ٠یطٔ وس َّ ٥٠فٔي س َ ٕ َ
َّ
َّ
ُ
َرضبَ ُط
ِ َ َ َ َ
رف َٓأ ًِ َیا َج َ٤لٔي َٓأ َر ِز ُت أَ ِ ٪أ َسی َِّب ُط َٓ َٔ ٠ح َ٘ىٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و َز ًَا َُ ٟط ٓ َ َ

اس َت ِث َِ ٨ی ُ حُ ََِ ٤لُ َ ٧ط إلٔ َي ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٓ َ٤َّ ٠ا
ُس ِٔ ٣ث َُ ٠ط َٓ َ٘ا َ ٢بٔ ٌِٔ٨یطٔ ب ٔ ُوٗ ٔ َّی ٕة ُٗ ِ َ ُ ٠ا َٗا َ ٢بٔ ٌِٔ٨یطٔ َٓب ٔ ٌِ ُت ُط ب ٔ ُوٗ ٔ َّی ٕة َو ِ
ٓ ََش َار َسی ِ ّرا َ ٥َِ ٟش ٔ ِ
ک ُخ ِذ
ک ْلٔ ُخ َذ َج ََ ٠َ ٤
بَ َ٨َ ِِ ٠ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة أَ َت ِی ُتطُ بٔا َِ ٟح ََ ١ٔ ٤وابِ َت َِ ِی ُ ثَ َ٨َ ٤طُ ث ُ ََّ ٥ر َج ٌِ ُ َٓأ َ ِر َس َ ١إلٔ َ َّي َٓ َ٘ا َ ٢أَتُ َزانٔي إٔ٤َ َّ ٧ا ََ ٣اِ ٛش ُت َ

ک
َک َو َز َراص ََٔ ٤
َج ََ ٠٤
یلعنبرجح ،دعسنبییحی،زرکای،اعرم،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہک ںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھترفس ںیم
اھت ہک ریما افٹن کھت ایگ۔ ںیم ےن ہااہ ہک اس وک ںیم آزاد رک دفں ہک اس دفراؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ھجم ےس
الماقت وہیئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس افٹن ےک ےیل داع رفامیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک امرا رھپ
افٹن اس رطح الچ (ینعی دفڑا) ہک فہ یھبک اک ا ںیہن الچ اھت۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک ریمے اہھت مت
رففتخرک دفاکیافہیق(ینعیہاسیلدرمہںیم)ںیمےناہکںیموترففتخںیہنرک ا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاس
وکرففتخرکدف۔انچہچنںیم ےناسوکاکی افہیق ںیمرففتخرکدایافردمہنیونمرہکتاسرپوساروہےنیک رشطرقمررکیل۔مہ
گوگسجفتقدمہنیونمرہ ےچنہپوتںیمافٹنےلرکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمادقسںیماحرضوہاافرںیمےن
افٹن یک تمیق فوصؽ ںیہنیک(ںیمگوٹ رک اجےن اگل) وت آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ھجم وک البای افر رفامایمتےتھجمس وہ ہک ںیم ےن
اہمترےافٹنیکمکتمیقاگلیئیھتویکہکناہمتراافٹنےلگوںسپمتاانپافٹنےلگوافررفہیپیھبےلگو۔
رافی  :یلعنبرجح،دعسنبییحی،زرکای،اعرم،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
الغؾرففتخوہافررخدیاراساکامؽےنیلیکرشطرقمررکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 940

ًیسي ب ٩كباَ ،ابوًوا٧ةِ٣ ،یرہ ،طٌيي ،جابز
راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي بً ٩بساهَّلل٣ ،ح٤س بٰ ٩

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي بِ َّٔ ٩
اٟلبَّا َٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِٔ٣ُ ٩ی َر َة ًَ ِ٩
َّ
ََک ُت ا َِ ٟحس َ
ََک َ َّلَک ّ٣ا
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََُ ٢زَ ِو ُت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي َ٧اؿ ٕٔح َ٨َ ٟا ث ُ َّ ٥ذ َ ِ
ٔیث ب ٔ ُلؤ ٟطٔ ث ُ َّ ٥ذ َ َ
ُ
ا ٪أَ ََ ٣ا ٦ا َِ ٟح ِی ٔع َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
ٕٔ ا َِ ٟح َُ ٤
َٓ ١زَ َج َز ُظ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اَ ِ ٧تظَ َم َحًَّي ل َ َ
َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ َٓأ ِزح َ
َک هَ ِضزُ ُظ َحًَّي َت ِ٘ َس ََٓ ٦ب ٔ ٌِ ُت ُط
َک إ ٔ َّ ا َٗ ِس اَ ِ ٧تظَ َم ُٗ ِ ُ ٠بٔب َ َر َٛت َٔک َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٗا َ ٢بٔ ٌِٔ٨یطٔ َوَ ٟ
َو َس ََّ ٥َ ٠یا َجابٔزُ َ٣ا أَ َری َج ََ ٠٤
اس َتأِذَُ ِ ٧ت ُط بٔاَّ ٟت ٌِحٔی َٔ ُ ٠ِ ُ٘ َٓ ١یا َر ُسو َ٢
َولَا ِ َ ٧لٔي إَِٔ ٟیطٔ َحا َج ْة َطس َ
ٔیس ْة َو َل ٜٔىِّي ا ِس َت ِح َی ِی ُ ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َـ ِی َ٨ا َُزَا َت َ٨ا َو َزِ َ ٧وَ٧ا ِ
اهَّللٔ إنِّٔي َحس ُ
یب َو َت َز َ
ٔیث ًَ ِض ٕس بٔ ٌُ ِز ٕ
َکا َتزَ َّو ِج َ أَ ِ ٦ثَ ِّی ّبا ُٗ ِ ُ ٠بَ ِ ١ثَ ِّی ّبا یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ ٔ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أ ُ ٔػ َ
ض َٗا َ ٢أَب ٔ ِ ّ
َک ً ٔظَ ّ
ائ
َج َوار َٔی أَبِک َ ّارا ٓ َ ٔ
ََکصِ ُ أَ ِ ٪آت َٔی ُض َّ٩بِٔ ٔ٤ثٔ٠ضَٔ َٓ َّ٩تزَ َّو ِج ُ ثَ ِّی ّبا ُت ٌَ ُِّ ٤ُ ٠ضَ َّ٩وتُ َْ ِّزب ُ ُضَٓ َّ٩أَذ ٔ َ ٪لٔي َو َٗا َ ٢لٔي ائ ِ ٔ أَصَِ ٠

َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔس ِ ُ ٣أَ ِخب َ ِر ُت َخالٔي بٔب َ ِیعٔي ا َِ ٟح ََََ ٓ ١َ ٤ل َ٣ىٔي َٓ َ٤َّ ٠ا َٗس ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ُ ٥َ ٠س ِو ُت بٔا َِ ٟح ََٓ ١ٔ ٤أ َ ًِ َلانٔي
ض
ثَ َ ٩َ ٤ا َِ ٟح ََ ١ٔ ٤وا َِ ٟح ََ ١َ ٤و َس ِض ّ٤ا َ ٍَ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
دمحم نب ییحی نب دبع اہلل ،دمحم نبٰیسیع نب ابطع ،اوبوعابة ،ریغمہ ،یبعش ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلصاہلل ہیلعفآہل
فملسےکاسھتاپین ےک افٹن رپاہجدای رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےندحثیایبؿ رفامیئ اس ےکدعبایبؿ ای ہک افٹن کھت
ایگ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےناس وکڈااٹن فہ افٹن زیت وہایگ اہیں کت ہک امتؾ رکشل ےسآےگ وہایگ۔ روسؽ رکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اجرب! ںیم

راہ وہں ہک اہمترا افٹن زیت وہایگ ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع

فآہلفملس یک ربتک ےس ریما افٹن زیت وہایگ ےہ۔آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای مت اس وک ریمے اہھت رففتخ رک دف افر مت
اسرپڑچھاج(ینعیاسرپوساروہاج)دمہنیونمرہکتےنچنہپکتںیمےناسوکآپیلصاہللہیلع فآہلفملسےکاہھترففتخرکدای۔
ارگہچ ھجموک افٹنیک تخس رضفرت یھت نکیلھجموکرشؾ وسحمسوہیئآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےس(ہکآپ یلص اہللہیلعفآہل
فملس رفام رےہںیہرففتخرکےنےکفاےطس افرںیماسوک ہندفں)سجفتقاہجد ےس رفاتغوہیئگافرمہگوگدمہنیونمرہےک
زندکی چنہپ ےئگ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آےگ اجےن یک ااجزت ہایہ۔ ںیم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! ںیم ےن
اکنحایےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایابرکہڑلیکےسایےہ(ینعیونکاریڑلیکےسایےہ)ایریغونکاریےسںیمےن
ے
رعضایریغونکاریینعیہبیثےسافراسیکفہجہیےہہکریمےفادلدبعاہلللتقرک ئ
دیےئگےھتافرفہونکاریڑلایںوھچڑےئگ
ےھت۔وتھجموکرباولعمؾوہاہکاؿےکاپسںیماکیونکاریڑلیکالؤں۔اسفہجےسںیم ےنہبیثےساکنحرکایلہکفہاؿوک میلعت
دےافرادبالھکسےئ ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااجزتاطعءرفامیئافررفامایاینپاہیلہےکاپسراتںیماجںیئ۔ںیمبج
ایگ وت ںیم ےن اےنپ امومں ےس افٹن رففتخ رکےن یک احتلایبؿ یک۔ اوہنں ےن ھجم رپ المتم یک سج فتق روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسرشتفیالےئ وت ںیمحبص ےکفتق افٹن ےلرکاحرضوہا۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن افٹنیک تمیقادارفامیئ
افرافٹنیھبفاسپرفامدایافراکیہصحامتؾگووگںےکربارباطعءرفامای(امؽتمینغںیمےس)۔
رافی  :دمحمنبییحینبدبعاہلل،دمحمنبٰیسیعنبابطع،اوبوعابة،ریغمہ،یبعش،اجرب
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
الغؾرففتخوہافررخدیاراساکامؽےنیلیکرشطرقمررکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 941

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابوٌ٣اویہ ،ا اً٤ع ،سا ٥ٟب ٩ابي جٌس ،جابز بً ٩بساهَّلل

ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ض ُٗ ِ ُ ٠أَ ًِ َیا َبٌٔیر ٔی
َُ ٍَ ٣َ ُ ٨ِ ٛر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َس َ ٕ
رف َو ًَُ ُ ٨ِ ٛل َي َج ََ٘ َٓ ١ٕ ٤ا َ٣َ ٢ا َ ٟ
َک فٔي ٔ ٔ
آخ ا٨َّ ٟا ٔ
١
ض یُض ٔ ُّ٤ىٔي َرأِ ُس ُط َٓ َ٤َّ ٠ا َزِ َ ٧وَ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٗا َ٣َ ٢ا ٓ ٌََ َ ١ا َِ ٟح َُ ٤
َٓأ َ َخ َذ ب ٔ َذَ٧بٔطٔ ث ُ ََّ ٥ز َج َز ُظ َٓإ ٔ ِ ُ ٨ِ ُٛ ٪إٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا فٔي أَ َّو ٔ ٢ا٨َّ ٟا ٔ
ک َٗا َ  ٢اَ بَ ِ ١بٔ ٌِٔ٨یطٔ َٗ ِس أَ َخ ِذتُ ُط ب ٔ ُوٗ ٔ َّی ٕة ِار َِ ٛب ُط
ک یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٗا َ  ٢اَ بَ ِ ١بٔ ٌِٔ٨یطٔ ُٗ ِ َ ُ ٠ا بَ ِ ١ص َُو ََ ٟ
بٔ ٌِٔ٨یطٔ ُٗ ِ  ُ ٠اَ بَ ِ ١ص َُو ََ ٟ
َٓإٔذَا َٗ ٔس ِ َ ٣ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓأِت ٔ َ٨ا بٔطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔس ِ ُ ٣ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ٔجئِ ُتطُ بٔطٔ َٓ َ٘ا َٟٔ ٢ب ٔ ََل َٕ ٢یا ب ٔ ََل ُ ٢ز ُِٔ َٟ ٪ط أُوٗ ٔ َّی ّة َوزٔ ِز ُظ ٗٔی َراكّا ُٗ ُِ ٠
َص َذا َط ِی ْئ َزا َزنٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠شَٔارٔ ِٗىٔي َٓ َح ٌَ ُِ ٠ت ُط فٔي ٕ ٔ ٛ
١
یص َٓ ٥َِ ٠یَزَ ِ٨ِ ٔ ً ٢سٔی َحًَّي َجا َئ أَصِ ُ
َّ
اٟظاَ ٔ ٦ی ِو َ ٦ا َِّ َ ٟ
َحة َٔٓأ َ َخ ُذوا ٔ٨َّ ٣ا َ٣ا أَ َخ ُذوا
دمحم نب العء ،اوباعمفہی ،االشمع ،اسمل نب ایب دعج ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
اسھت رفس ںیماھت افراکیافٹنرپوساراھت۔آپیلصاہللہیلعفآ ہلفملسےنرفامایای فہجےہہکبسگووگں ےکآرخ ںیمر ےت وہ
ینعیامتؾگووگںےکےھچیپر ےتوہ۔اسرپںیمےنرعضایریماافٹنکھتاکچےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسیکدؾڑکپ
یلافراسوکڈاٹندای۔رھپفہ(افٹن)اک اوہایگہکںیمگووگںےکآےگاھت۔سج فتقمہگوگدمہنیونمرہےکزندکیچنہپےئگ وت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایافٹنوکایوہا؟اسوکریمےاہھترففتخرکدف۔ںیم ےناہکںیہن!آپ یلصاہللہیلع
فآہل فملس افٹن فےسی یہ ےل ںیل۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن مت اس وک رففتخ رک دف۔ ںیم ےن اس وک اکی افہیق
(ہاسیلدرمہ)ےکوعضرخدیایلوتاسرپوساروہرکسجفتقدمہنیونمرہںیمےچنہپوتمتاسوکامہرےاپسےلرکآان۔انچہچنسج
فتق ںیم دمہنی ونمرہ ںیم آای وت افٹن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت البؽ
ےسرفامایاےالبؽ!اکیافہیقہادنیمتاؿوکفزؿرکےکدےدفافرزایدہدےدف۔ںیمےناہکہکہیفہشءےہ وہکروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنھجموکزایدہاطعءرفامیئےہفہیھبک ھجمےساگلہنوہ۔ںیمےناسوکاکییلیھتںیمراھکفہ ہشیمہریمے
اپسراہ۔اہیںکتہکرحہےکدؿ کلاشؾےکگوگآےئفہگوگمہگوگےسےلےئگ وےلےئگ۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوباعمفہی،االشمع،اسملنبایبدعج،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
الغؾرففتخوہافررخدیاراساکامؽےنیلیکرشطرقمررکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 942

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ابوزبیر ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢أَ ِز َر َٛىٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو ًَُ ُ ٨ِ ٛل َي َ٧اؿ ٕٔح َ٨َ ٟا َس ِو ٕ
ئ َٓ ُ٘ ِ َ ُ ٠ا َیزَا ُ٨َ َٟ ٢ا َ٧ا ٔؿحُ َس ِو ٕئ یَا َِ ٟضَٔا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تبٔی ٌُٔ٨یطٔ َیا َجابٔزُ

اُ ٠ٟض َّ ٥اُ ٔ ِ َّ
ک َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٗا ََّ ٢
ک هَ ِض َز ُظ إلٔ َي ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ
رعتُ َ
ُٗ ِ ُ ٠بَ ِ ١ص َُو ََ ٟ
ِرف َُ ٟط اُ ٠ٟض َِّ ٥ار َح ُِ ٤ط َٗ ِس أَ َخ ِذتُ ُط ب ٔ ََ ٜذا َو ََ ٛذا َو َٗ ِس أَ َ ِ
ک
َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ ٔس ِ ُ ٣ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َصیَّأِتُ ُط ٓ ََذ َص ِب ُ بٔطٔ إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢یا ب ٔ ََل ُ ٢أَ ًِ ٔلطٔ ثَ َُ ٨َ ٤ط َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِزبَزِ ُت َز ًَانٔي َٓد ٔ ِٔ ُ أَ َِ ٪یزُ َّز ُظ َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو ََ ٟ
دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اوبزریب،اجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکداھکیںیماکیاپینرھبےن ےک
اکیبر(ربے)افٹنرپوساراھت۔ںیمےناہکہکامہرےفاےطسہشیمہیہرباافٹنراتہےہاہےئاوسفس۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایمتاسوکرففتخرکےتوہاےاجرب!ںیمےنرعضایفہفےسییہآپیلصاہللہیلعفآہلفملساک ےہایروسؽ
اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس یک دخافدن دقفس رفغمت رفامےئ ںیم ےن اس وک ےل ایل اس دقر تمیق ںیم افر ںیم
ےناسرپمتوکدمہنیونمرہکتڑچھرک(ینعیوساروہرک)رفسرکےنیکااجزتدی۔سجفتقدمہنیونمرہاحرضوہاوتںیماسوکایتر
رکےکےلایگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےالبؽ!متاسوکتمیقدےدفںیمسجفتقکتفاسپآاجؤں۔آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےن رھپالبای ںیمےن وخػوسحمس ایہک اک اہنوہہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسفاسپ ہن رفامد ں۔آپ یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایفہافٹنیھباہمتراےہمتاسوکےلاج۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
الغؾرففتخوہافررخدیاراساکامؽےنیلیکرشطرقمررکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 943

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًليٌ٣ ،ت٤ز ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابونرضة ،جابز بً ٩بساهَّلل

رض َة ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو َن ِ َ
َن ٔشیرُ ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا ًَل َي َ٧اؿ ٕٔح َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َتبٔی ٌُٔ٨یطٔ ب ٔ ََ ٜذا

ک یَا ٔ َ ٧ي َّي اهَّللٔ
َک ُٗ َِ ُ ٠ن ٌَ ِ ٥ص َُو ََ ٟ
رف َ ٟ
َک ُٗ َِ ُ ٠ن ٌَ ِ ٥ص َُو َ ٟ
رف َ ٟ
َک یَا ٔ َ ٧ي َّي اهَّللٔ َٗا َ ٢أَ َتبٔی ٌُٔ٨یطٔ ب ٔ ََ ٜذا َو ََ ٛذا َواهَّللُ َش ِِ ٔ ُ
َو ََ ٛذا َواهَّللُ َش ِِ ٔ ُ
و ٪آ ٌَِ َِ َٛ ١ذا
ک ُٗ َِ ُ ٠ن ٌَ ِ ٥ص َُو َ ٟ
رف ََ ٟ
رض َة َولَا ِ َ ٧لَّ ٤َ ٔ ٠ة َش ُ٘وَ ُٟضا ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
َٗا َ ٢أَ َتبٔی ٌُٔ٨یطٔ ب ٔ ََ ٜذا َو ََ ٛذا َواهَّللُ َش ِِ ٔ ُ
َک َٗا َ ٢أَبُو َن ِ َ

ک
رف ََ ٟ
َو ََ ٛذا َواهَّللُ َش ِِ ٔ ُ
دمحمنبدبعاالیلع ،رمتعم ،فہ اےنپفادلےس،اوبرضنة،اجرب نبدبعاہللےسرفاتیےہ ہکمہگوگروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےکرمہاہاجرےہےھت(ینعیرفسرکرےہےھت)افرںیماکیافٹنرپ وہکاپیناک اھتوساراھت۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامایاستمیقںیمایمتاسافٹنوکرففتخرکفےگ؟دخافدندقفسھجتوکششخبدے۔ںیمےناہک اہں!فہآپیلصاہللہیلع
فآہلفملساکےہاییبناہلل!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاسوکاےنتںیمرففتخرکفےگدخاھجتوک۔یشخ۔ںیمےنرعض
ای اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ےہ ای روسؽ اہلل! رافی رضحت اوبرضنہ ےن رعض ای اس دحثی اک دخا ۔یشخ اکی ہملک ےہ
سجوکاملسمؿےتہکےھتہکمتاسرطحےسرکفاسرطحےسرکف۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،فہاےنپفادلےس،اوبرضنة،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عیبںیمارگرشطالخػوہوتعیبحیحصوہاجےئافررشطابلطوہیگ
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
عیبںیمارگرشطالخػوہوتعیبحیحصوہاجےئافررشطابلطوہیگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 944

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ابزاہی ،٥اسوزً ،ائظہ ػسش٘ہ

اطت َ َریِ ُ بَز ٔ َیز َة ٓ ِ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َِ ِ ٟ
َاطت َ َر َن
یضا َٓإ ٔ َّ ٪ا َِ ٟو َ ا َئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َلي ا َِ ٟور ََٔٗ ٚا ََٓ ِ ٟأ َ ًِ َت ِ٘ت َُضا
َک ُت ذََ ٔ ٟ
ک ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ًِتٔ٘ ٔ َ
أَ ِصَ ُ٠ضا َو َ ائ َ َضا ٓ ََذ َ ِ

رحا
َٗا َََ ٓ ِ ٟس ًَاصَا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠دی َّ َر َصا َٔ ٩ِ ٣ز ِو ٔج َضا َٓا ِخ َت َار ِت َنٔ َِش َضا َول َ َ
اَ ٪ز ِو ُج َضا ُ ًّ

ہبیتق نب دیعس ،رجری ،وصنمر ،اربامیہ ،اوسد ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت ربریہ وک رخدیا اؿ گووگں ےن ہی رشط
رقمریکہکاساکرتہکمہفوصؽرک ںےگ۔ںیمےنہیابتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضیکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایمتاسوکآزادرکدفاسےیلہکرتہکایسوکاتلمےہ ورفہیپدے(ینعیرخدیے)رھپاسوکآزادرکدایروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناسوکالبایافرا رایراطعرفامایوشرہیکاجبنےس۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رجری،وصنمر،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
عیبںیمارگرشطالخػوہوتعیبحیحصوہاجےئافررشطابلطوہیگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 945

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ،طٌبہً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اسٗ ،٥اسً ،٥ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سِ ًَ ُ ٌِ ٔ٤ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤
ک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ
َک ِت ذََ ٔ ٟ
ا َِ٘ ٟاس َٔ ٥یُ َح ِّس ُث ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا أَ َرا َز ِت أَ َِ ٪ت ِظتَر َٔی بَز ٔ َیز َة ِ ٌٔ ٠ِ ٔ ٟت َٔ ٙوأَُ َّ ٧ض ِ ٥ا ِطت َ َركُوا َو َ ائ َ َضا ٓ ََذ َ َ
َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
یضا َٓإ ٔ َّ ٪ا َِ ٟو َ ا َئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت ََ ٙوأتُ َٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
اطتَر ٔ َیضا َٓأ ًِتٔ٘ ٔ َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٠ح َٕٔ٘ٓ ٥ی ََ ١ص َذا ُت ُؼ ِّس َ ٚبٔطٔ ًَل َي بَز ٔ َیز َة َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو ََ ٟضا َػ َس َٗ ْة َو َ٨َ ٟا َص ٔسیَّ ْة َو ُخی ِّ َر ِت

دمحمنباشبر،دمحم ،ہبعش،دبعارلنمحنباقمس،اقمس ،اعہشئ دصہقیےسرفاتیےہہک اوہنںےنرضحت ربریہےکرخدی ےناکارادہ
رفامای آزاد رکےن ےک فاےطس نکیل اؿ ےک امکل ےن رشط رقمر رک دی فالء یک (ینعی اس اک رتہک مہ گوگ فوصؽ رک ں ےگ) انچہچن
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنماسابتاک کذرکہآای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمترخدیگوافر اسوکآزاد
رکدفویکہکنفالءاسوکےلمیگ وآزادرکےاگافرروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیموگتشاحرضایایگگووگںےن
رعضایہیوگتشدصہقاکےہ وہکرضحتربریہوکالماھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسےکفاےطسفہدصہقاکےہافر
امہرے فاےطس فہ ہفحت افر دہہی ےہ (رضحت ربریہ یک اجبن ےس افر ا رایر احلص وہا اؿ وک سج فتق فہ آزاد وہںیئ اےنپ وشرہ ےک
اپسرےنہےس)
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،دبعارلنمحنباقمس،اقمس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
عیبںیمارگرشطالخػوہوتعیبحیحصوہاجےئافررشطابلطوہیگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 946

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،اٟک٧ ،آًٍ ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز سے روای ےہ ٛہ حرضت ًائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة أَ َرا َز ِت أَ َِ ٪ت ِظتَر َٔی َجارٔیَ ّة َت ٌِت ٔ ُ٘ َضا َٓ َ٘ا َ٢
َک ِت ذَٔ ٔ ٟک َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا یَ ِٔ ٌُ ٨َ ٤ک ذَٔ ٔ ٟک َٓإ ٔ َّ ٪ا َِ ٟو َ ا َئ
أَصَِ ُ٠ضا َ٧بٔی ٌَُٔ ٜضا ًَل َي أَ َّ ٪ا َِ ٟو َ ا َئ َ٨َ ٟا ٓ ََذ َ َ

 ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت َٙ
ہبیتق نب دیعس ،امکل ،انعف ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ دصہقی ےن ارادہ رفامای اکی ابدنی رخدیےن ےک فاےطس
آزادرکےناکاسےکگووگںےناہکہکمہاہمترےاہھترففتخرکےتںیہاسرشطےکاسھتفالءمہوکےلمیگ۔اوہنںےنروسؽ
رکمییلصاہللہیلع فآہلفملسےسرعضایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیرشطمتوکرخدیےنےسہنرفکدےاسےیلہک
فالءاسوکےلمیگ وہکآزادرکےسپعیبدرتسےہافررشطاؿیکابلطےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکل،انعف،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکرضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تمینغےکامؽوکرففتخرکانمیسقتوہےنےسلبق
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
تمینغےکامؽوکرففتخرکانمیسقتوہےنےسلبق

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 947

راوی  :اح٤س ب ٩حٔؽ بً ٩بساهَّلل ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابزاہی ،٥یحٌي ب ٩سٌیس٤ً ،زو ب ٩طٌیبً ،بساهَّلل ب ٩ابي ٧حیح،
٣حاہس ،ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔی َُ ٩ِ ًَ ٥ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ٩
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َ٧حٔ ٕ
ض َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِی ٍٔ ا َِِ ٤َ ٟاَ ٥ٔ ٔ ٧حًَّي
یح ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اب ِّٔ ٩ِ ٣
اٟش َبا َٔ
ُت ِ٘ َش ََ ٥و ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َبال َي أَ ِ ٪یُوكَأ ِ ََ ٪حًَّي َش َـ ٌِ َ٣َ ٩ا فٔي ب ُ ُلؤ٧ضَٔ َّ٩و ًَ ِِ َٟ ٩ح ٔ ٥لُ ِّ١ذٔی ٕ َ ٧
ادمحنبصفح نبدبعاہلل،فہ اےنپفادلےس،اربامیہ،ییحینبدیعس،رمعفنب بیعش،دبعاہلل نبایب حیجن،اجمدہ،انبابعس ےسرفاتی
ےہ ہک عنم رفامایروسؽ رکمییلص اہللہیلعفآہل فملس ےن امؽ تمینغ رففتخرکےن ےس سجفتقکت میسقت ہن وہ افر احہلم وخانیت
ےک اسھت ( و ہک اہجد ںیم رگاتفر وہ رک آںیئ مہ رتسبی رکےن ےس سج فتق کت ہک اؿ ےک ہچب یک دیپاشئ وہ افر رہ اکی داتن
فاےلدردنےےکوگتشےسعنمرفامای۔(اسیجہکریشیڑیھایاتیچفریغہ)
رافی  :ادمحنبصفحنبدبعاہلل،فہاےنپفادلےس،اربامیہ،ییحینبدیعس،رمعفنببیعش،دبعاہللنبایبحیجن،اجمدہ،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتشمکامؽرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رتشمکامؽرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 948

راوی ٤ً :زو ب ٩زرارة ،اس٤اًی ،١اب ٩جزیخ ،ابوزبیر ،جابز

 ٩ِ ًَ ١ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َشی َُ ٜط َٓإ ٔ ِ ٪بَا ََ َٓ ُض َو أَ َح ُّ ٙبٔطٔ َحًَّي
ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
َش ٕ َر ِب ٌَ ٕة أَ ِو َحائ ٕٔم َ ا َش ِؼُ٠حُ َُ ٟط أَ َِ ٪یبٔی ٍَ َحًَّي یُ ِْذ ٔ َٔ َ ٪
اٟظٔ ٌَِ ُة فٔي لُِ ٔ ِّ١
یُ ِْذُٔ َ ٧ط

رمعفنبزرارة،اامسلیع،انبرججی،اوبزریب،اجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہعفشرہاکی
رتشمکشءںیمےہزنیموہ ایابغاکیرشکیوکدرتس ںیہنہکاانپہصحرففتخرکےہکسجفتقکتہکدفرسےرشکی
ےسااجزتاحلصہنرکےلارگرففتخرکےوتدفرسارشکیاسےکےنیلاکزایدہقحراتھکےہسجفتقکتااجزتہندے۔
رافی  :رمعفنبزرارة،اامسلیع،انبرججی،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئزیچرففتخرکےتفتقوگایہرضفریںیہن
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وکیئزیچرففتخرکےتفتقوگایہرضفریںیہن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 949

راوی  :ہظی ٥ب٣ ٩زوا ٪ب ٩ہظی ٥ب٤ً ٩زا٣ ،٪ح٤س ب ٩بکار ،یحٌي ،اب ٩ح٤زة ،زبیسی ،زہزی٤ً ،ارة ب ٩خزی٤ة

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَکَّا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا یَ ِحٌَي َوص َُو ابِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة ًَ ِ٩
ا ٪بِ ٔ ٩ا َِ ٟض ِی َث ٔ ٥بِ َٔ ٤ِٔ ً ٩ز َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟض ِی َث ُ ٥بِ ُِ ٣َ ٩ز َو َ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي
اٟزُّبَ ِیس ِّٔی أَ َّ ٪اٟزُّصِز ٔ َّی أَ ِخب َ َر ُظ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ُٔ ٩خزَیِ ََ ٤ة أَ َُّ ٤َّ ًَ ٪ط َح َّسثَ ُط َوص َُو ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
ػلَّي اهَّللُ ًََ٠یطٔ وس َّ ٥٠ابِ َتا ََ ََفسا ٔ ٩٣أَرعاب ٕي واستَتِبٌ ُط ٟٔی ِ٘ب ٔ َف ثَََ ٩٤ف ٔسطٔ َٓأَرس ََ أ ٨َّ ٟيي ػلَّي اهَّللُ ًََ٠یطٔ وس َّ ٥٠وأَبِ َلأ َ
ِ َ َ ََ
ُّ َ
َ
َ ّ ِ َِ ٔٓ َ ِ ََ َ
ِ َ َ َ
َِ
َ َ َ

َ
و ٪أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ض َوص ُِ َ ٥ا َش ِظ ٌُزُ َ
رعاب ٔ ُّي َوكَٔ َٔ ٙاِّ ٟز َجا ُ ٢یَ َت ٌَز َُّؿ َ
رف ٔ
رعاب ٔ ِّي ٓ ََی ُشو ُ٣وُ َ ٧ط بٔا َِ َ ٟ
وََ ِ ٔ ٟ ٪ل ِ َ
اْلِ ِ َ
َ
ابِ َتا ًَ ُط َحًَّي َزا َز َب ٌِ ُـ ُض ِ ٥فٔي َّ
رعاب ٔ ُّي أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪
اٟش ِوًَ ٔ ٦ل َي َ٣ا ابِ َتا ًَطُ بٔطٔ ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ َ٨ا َزی اْلِ ِ َ

ک َٗا َ٢
رف َض َوإ ٔ َّ ا بٔ ٌِ ُتطُ َٓ َ٘ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔی َن َسَ ٔ ٧ ٍَ ٔ٤سائ َ ُط َٓ َ٘ا َ ٢أََِ ٟی َص َٗ ِس ابِ َت ٌِ ُتطُ َٔ ٨ِ ٣
ُ٣ب ِ َتا ًّا َص َذا ا َِ َ ٟ
اض َیُ٠وذُو َ ٪بٔأ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
َ ا َواهَّللٔ َ٣ا بٔ ٌِ ُت َُ ٜط َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س ابِ َت ٌِ ُت ُط َٔ ٨ِ ٣
ک ٓ ََلٔ َٔ ٙاُ ٨َّ ٟ
َّ
َ
َ
رعاب ٔ ُّي َش ُ٘و َُ ٢صَ ٥َّ ُ٠طاص ّٔسا َش ِظ َض ُس أَنِّي َٗ ِس بٔ ٌِ ُت َُ ٜط َٗا َُ ٢خزَیِ َُ ٤ة بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕ أََ٧ا
رعاب ٔ ِّي َوص َُ٤ا یَت َ َرا َج ٌَا َٔ ٪وكَٔ َٔ ٙاْلِ ِ َ
َو َسَ ٥َ ٠وبٔاْلِ ِ َ
ک یَا َر ُسو َ٢
ک َٗ ِس بٔ ٌِ َتطُ َٗا ََٓ ٢أَٗ َِب َ ١أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي ُخزَیِ ََ ٤ة َٓ َ٘ا ََ ٥َ ٔ ٟ ٢ت ِظ َض ُس َٗا َ ٢ب ٔ َت ِؼسٔش٘ ٔ َ
أَ ِط َض ُس أََ َّ ٧
اهَّللٔ َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط َضا َز َة ُخزَیِ ََ ٤ة َط َضا َز َة َر ُج َ٠ی ِ ٔن

میشہ نب رمفاؿ نب میشہ نب رمعاؿ ،دمحم نب اکبر ،ییحی ،انب زمحة ،زدیبی ،زرہی،امعرة نب زخبئمة ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ
اچچرضحتزخہمینباثتبےسہک افر فہروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبرکاؾںیمےسےھتہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےناکیداہییتےسوھگڑارخدیاافراسوکاسھتےلےئگ اہکفہصخشوھگڑےیکتمیقفوصؽرکےکدلجیےسرتصخ
وہ اجےئ اسفہج ےس روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس دلجی رک ےک رفاہن وہےئ افرفہ داہییتصخش دری ےس رفاہن وہا افرگووگں
ےناسداہییتصخشےسولعمؾرکانرشفعرکدایافرفہوھگڑافاسپرکےنگلےئگاؿوکملعںیہناھتہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس اس وھگڑے وکرخدی ےکچ ںیہ اہیں کت ہک ضعب رضحات ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تمیق رخدی ںیم ااضہف رک دای اس
فتقاسداہییتصخشےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکآفازدیارگمتاسوھگڑےوکرخدیےتوہوتکیھٹ!ںیہنوت
ںیم (دفرسے صخش ےک اہھت) رففتخ رک داتی وہں۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس یک آفاز نس رک ڑھکے رہ ےئگ افر
اراشدرفامایفاہایمتہیوھگڑاھجموکرففتخںیہنرکےکچوہافرںیمہیایمتےسںیہنرخدیاکچ؟(ینعیںیموترخدیاکچوہںافراعمہلمرہ
رطحےسلمکموہاکچےہ)ہی ابتنسرکاسداہییتصخش ےناہکہکدخایکمسق ںیمےن متوکںیہنرففتخایرضحت روسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایںیموتمتےسرخدیاکچوہں۔گوگرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکرطػدار
وہ ےئگ افر اس داہییت یک رطػ یھب ھچک گوگ وہ ےئگ افر دفونں ےک درایمؿ ثحب ف ابمہثح وہےن اگل اس داہییت ےن اطمہبل ای ہک مت
وگاہ ےلرکآؤاسابترپہکںیمہیوھگڑامتوکرففتخرکاکچوہں۔رضحتزخہمینباثتبےنرفامایںیماسیکاہشدتداتیوہں۔
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتزخہمیےسدرایتفرفامایمتسکفہجےساہشدتدےتیوہ؟وتاوہنںےناہکہکںیمہی
ابت اجؿاکچ وہںہک آپ یلص اہللہیلعفآہلفملسےچس ںیہ روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رضحت زخہمییکاہشدت دف وگاہ
ےکرباربیک۔

رافی  :میشہنبرمفاؿنبمیشہنبرمعاؿ،دمحمنباکبر،ییحی،انبزمحة،زدیبی،زرہی،امعرةنبزخبئمة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رففتخرکےنفاےلافررخدیےنفاےلےکدرایمؿتمیقںیماالتخػےسقلعتم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رففتخرکےنفاےلافررخدیےنفاےلےکدرایمؿتمیقںیماالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 950

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ازریص٤ً ،ز ب ٩حٔؽ بُ ٩یاث ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابوً٤یصً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ح٤س ب ٩اطٌث ،وہ اپ٨ے
واٟس سے ،وہ اپ٨ے زازا

ٔیص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
اث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي ًَ ِ ٩أَبٔي ًُ َِ ٤ی ٕص َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩اْلِ َ ِط ٌَثٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اهَّللٔ َسَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢إٔذَا

َٕ ا ِٟبَی ٌَِّا َٔ ٪وَِ ٟی َص بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا بَ ِّی َْ ٨ة َٓ ُض َو َ٣ا َش ُ٘و َُ ٢ر ُّب ِّ
اٟشٌَِ ٠ةٔ أَ ِو َیتِرُلَا
ا ِخ َتَ ٠

دمحم نب ادرسی ،رمع نب صفح نب ایغث ،فہ اےنپ فادل ےس ،اوبسیمع ،دبعارلنمح نب دمحم نب اثعش ،فہ اےنپفادل ےس ،فہ اےنپ دادا
ےس،دبعاہللےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک آپیلص اہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکسج
فتق رففتخ رکےن فاال افر رخدیےن فاال صخش دفونں تمیق ےک قلعتم اکی دفرسے ےس االتخػ رک ں ہک رففتخ رکےن فاال
صخش زایدہ تمیق التبےئ افر رخدیےن فاال صخش مک تمیق التبےئ افر دفونں ےک اپس وگاہ (ای رشیع وبثت) ہن وہں وت رففتخ رکےن
فاال  و ےہ اس اک اابتعر وہاگ رشبہکیط فہ مسق اھکےئ افر رخدیےن فاےل وک اس تمیق رپ انیل وہاگ ای ارگ ہن فوصؽ رکے وت فہ وھچڑ دے
اساکا رایرےہ۔
رافی  :دمحم نب ادرسی ،رمع نب صفح نب ایغث ،فہ اےنپ فادل ےس ،اوبسیمع ،دبعارلنمح نب دمحم نب اثعش ،فہ اےنپ فادل ےس ،فہ
اےنپدادا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رففتخرکےنفاےلافررخدیےنفاےلےکدرایمؿتمیقںیماالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 951

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش ٩و یوسٕ ب ٩سٌیس و ًبساٟزح ٩٤ب ٩خاٟس ،ححاد ،اب ٩جزیخ ،اس٤اًی ١ب ٩ا٣یةً ،بسا٠٤ٟک ب٩
ًبیس

ٕ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َو َّ
َّاد َٗا ََٗ ٢ا َ٢
اُِ ٔ٠ٟى ِٔلٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥اُٟوا َح َّسث َ َ٨ا َحح ْ
أَ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ویُو ُس ُ
ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔي إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ ُ
رضَ٧ا أَبَا ًُب َ ِی َس َة بِ َِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ أَ َتا ُظ
 ١بِ ُ ٩أ ََّ ٣ی َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕس َٗا ََ ٢ح َ ِ

َر ُج ََل َٔ ٪ت َبا َش ٌَا ٔسّ ٌَِ ٠ة َٓ َ٘ا َ ٢أَ َح ُسص َُ٤ا أَ َخ ِذتُ َضا ب ٔ ََ ٜذا َوب ٔ ََ ٜذا َو َٗا ََ ٢ص َذا بٔ ٌِت َُضا ب ٔ ََ ٜذا َو ََ ٛذا َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو ًُب َ ِی َس َة أتُ َٔي ابِ ُ٩
ٕ ث ُ َّ٥
رض ُت َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔي بِٔ ٔ٤ث َٔ ١ص َذا َٓأ َ ََ ٣ز ا َِ ٟبائ ٔ ٍَ أَ َِ ٪ش ِش َت ِحَ ٔ ٠
َِ ٣ش ٌُوز ٕ فٔي ِٔ ٣ث َٔ ١ص َذا َٓ َ٘ا ََ ٢ح َ ِ

یَ ِد َت َار ا ِ٤ُ ٟب ِ َتا َُ َٓإ ٔ َِ ٪طا َئ أَ َخ َذ َوإ ٔ َِ ٪طا َئ َت َز َ

اربامیہ نب نسح ف ویفس نب دیعس ف دبعارلنمح نب اخدل ،اجحج ،انب رججی ،اامسلیع نب ام ئتة ،دبعاکلمل نب دیبع ےس رفاتی ےہ ہک
مہگوگرضحتاوبدیبعنبدبعاہللیکدختمںیماحرضوہےئفاہںرپدفرضحاتآےگہک وہنجںےناسامؿاینتتمیقںیمایلےہ
دفرسےےناہکںیمےناسدقرتمیقںیماسامؿرففتخایےہ۔رضحتاوبدیبعہےنرفامایرضحتانبدوعسدےکاپسایسمسقاک
دقمہم آای اوہنں ےن اہک ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ایس مسق اک
دقمہم آای۔ آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن مکح رفامای رففتخ رکےنفاےل وک فلح ااھٹےئ رھپ ا رایررخدیار وک اطع رفامای ہاےہ اس
دقرتمیقںیم( وہکابعئہنفلحےسایبؿےیک)اسامؿفوصؽرکےدؽہاےہوھچڑدے۔
رافی  :اربامیہنبنسحفویفسنبدیعسفدبعارلنمحنباخدل،اجحج،انبرججی،اامسلیعنبامتئة،دبعاکلملنبدیبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہیدافراصنریےسرخدیفرففتخرکےنےسقلعتم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وہیدافراصنریےسرخدیفرففتخرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 952

راوی  :اح٤س ب ٩رحب ،ابوٌ٣اویہ ،ا اً٤ع ،ابزاہی ،٥اسوزً ،ائظہ ػسش٘ہ

ی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َ ِ ٟا ِطت َ َری َر ُسو ُ٢
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاصٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ َ ٩
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠یَ ُضوز ٔ ٓ ٕ
ی كَ ٌَا ّ٣ا ب ٔ َٔ ٨شی َئ ٕة َوأَ ًِ َلا ُظ ز ٔ ِر ًّا َُ ٟط َرصِ ّ٨ا

ادمح نب رحب ،اوباعمفہی ،االشمع ،اربامیہ ،اوسد ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی
وہیدیےسہلغرخدیاافراسےکاپسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپزرہرگفیرھکدی۔
رافی  :ادمحنبرحب،اوباعمفہی،االشمع،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وہیدافراصنریےسرخدیفرففتخرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 953

راوی  :یوسٕ ب ٩ح٤از ،سٔیا ٪ب ٩حبیب ،ہظاًَ ،٦ک٣ة ،ابً ٩باض

ض َٗا َ ٢تُ ُوف ِّ َي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٕ بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ٩حبٔیبٕ ًَ ِ ٩صٔظَ أ ِ ً ٩ِ ًَ ٕ ٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ
ی ب ٔ َث ََلث ٔی َن َػا ًّا َٔ ٩ِ ٣طٌٔیر ٕ ْٔلَصِٔ٠طٔ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وز ٔ ِرًُ ُط َِ ٣زصُوْ َ ٧ة ً ٔ َِ ٨س َی ُضوز ٔ ٓ ٕ

ویفس نب  ،ند ،ایفسؿ نب بیبح ،اشہؾ ،رکعمة ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئ وت
اکیوہیدیےکاپسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکزرہرگفییھتدفاہتیئاصعرپ وہکاےنپرھگفاگوںےکفاےطسآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنےیلےھت۔
رافی  :ویفسنب ،ند،ایفسؿنببیبح،اشہؾ،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دمربیکعیبےسقلعتم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
دمربیکعیبےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 954

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،ابوزبیر ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
ک
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢أَ ًِ َت ََ ٙر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي ًُ ِذ َر َة ًَ ِب ّسا َُ ٟط ًَ ُِ ٩زبُز ٕٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
اَُ ٢یِرُ ُظ َٗا َ َ ٢ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ش ِظتَرٔیطٔ ٔ٣ىِّي
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ََ ٟ
ک َْ ٣

ٓ ِ
َاطت َ َرا ُظ نُ ٌَ ِی ُ ٥بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ ا َِ ٌَ ٟسو ٔ ُّی ب ٔ َث َ٤ا ٔ٣ٔ ٪ائ َ ٔة ز ٔ ِرصَ َٕ َٓ ٥حا َئ ب ٔ َضا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠سٓ ٌََ َضا إَِٔ ٟیطٔ ث ُ َّ٥
ک َٓ َت َؼ َّس َِِ ٠ًَ ٚی َضا َٓإ ٔ ََِ ٓ ٪ـ ََ ١ط ِی ْئ ٓ ٔ َ
ک َٓإ ٔ ََِ ٓ ٪ـ َ٩ِ ٣ٔ ١
ِقابَتٔ َ
ک َٓإ ٔ ََِ ٓ ٪ـ َ ٩ِ ٣ٔ ١أَصَِ ٔ ٠
ََلصَِ ٔ ٠
َٗا َ ٢ابِ َسأِ ب ٔ َٔ ِٔ ٨ش َ
ک َط ِی ْئ َٓٔ ٔ ٠ذی َ َ
ک
ک َو ًَ ِٔ ٩ط َ٤اَ ٔ ٟ
ک َو ًَ ِ ٩یَٔ٤یَ ٔ ٨
ک َط ِی ْئ ٓ ََض ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا َو َص ََ ٜذا َش ُ٘و ُ ٢بَی ِ َن یَ َسیِ َ
ِقابَتٔ َ
ذٔی َ َ
ہبیتق ،ثیل ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم  وہک (ہلیبق) ینب دغرہ اک اھت اس ےن اکی الغؾ وکآزاد رک دای ہی االطع روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک یل۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایایاہمترےاپساسےکالعفہھچکامؽدفتلوم ودےہ؟
اسےنرعضای ںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئافررفامایوکؿصخشھجمےساسوکرخدی اےہ؟ہیابتنسرک
رضحتمیعننبدبعاہللےناسوکرخدیاآھٹوسدرمہںیمافرفہدرمہالرکآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسیکدختمںیمشیپرکدےیئ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکانعتئرفامدےیئافررفامایےلہپمتاسوکاےنپافرپرخچرکفرھپارگھچک چاجےئوتمتاےنپرہتش
دارفںوکدےدفرھپارگرہتشدارفںےسھچک چاجےئوتایسرطہقیےسینعیاسےنمافرداںیئ افرابںیئاجبنااشرہای(ینعیرہاکی
اجبنےسرغابءرقفاءوکدصہقریخاترکف)۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
دمربیکعیبےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 955

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،اس٤اًی ،١ایوب ،ابوزبیر ،جابز

وب ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ ُش َ٘ا ُُ َٟ ٢ط أَبُو
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔیَازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
اَُ ٢یِرُ ُظ ٓ ََس ًَا بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢
َِ ٣ذ ُٛو ٕر أَ ًِ َت َََُ ُ ٙل ّ٣ا َُ ٟط ًَ ِ ٩زُبُز ٕشُ َ٘ا َُٟ ٢طُ َش ٌِ ُ٘ ُ
وب  ٥َِ ٟیََٟ ٩ِ ُٜطُ َْ ٣

ََ ٩ِ ٣ش ِظتَرٔیطٔ ٓ ِ
ا ٪أَ َح ُس َُٔ٘ٓ ٥ِ ٛی ّرا َٓ َِ ٠ی ِب َسأِ ب ٔ َٔ ِٔ ٨شطٔ
َاطت َ َرا ُظ نُ ٌَ ِی ُ ٥بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ ب ٔ َث َ٤ا ٔ٣ٔ ٪ائ َ ٔة ز ٔ ِر َص ََٕ ٓ ٥سٓ ٌََ َضا إَِٔ ٟیطٔ َو َٗا َ ٢إٔذَا ل َ َ
اَِ ٓ ٪ـ َّل ٓ ََضا صُ َ٨ا َو َصا صُ َ٨ا
ِقابَتٔطٔ أَ ِو ًَل َي ذٔی َرحٔٔ٤طٔ َٓإ ٔ ِ ٪ل َ َ
اَِ ٓ ٪ـ َّل ٓ ٌََل َي ً َٔیأٟطٔ َٓإ ٔ ِ ٪ل َ َ
َٓإ ٔ ِ ٪ل َ َ
اَِ ٓ ٪ـ َّل ٓ ٌََل َي َ َ

زاید نب اویب ،اامسلیع ،اویب ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک اکی ااصنری صخش ےن ہک سج اک انؾ اوبذموکر اھت اےنپ الغؾ وک ہک
سج اک انؾ وقعیب اھت اینپ فافت ےک دعب آزاد رک دای (ینعی اس رطہقی ےس ہہک دای ہک ریمے رمےن ےک دعب وت آزاد ےہ رشتعی ںیم
اےسی الغؾوکدمرباتباناہکاج اےہ)روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکالبایافررفامایاسالغؾوکوکؿصخشرخدی اےہانچہچن

ے
رضحت میعن نب دبعاہلل ےن اس وک رخدی ایل آھٹ وس درمہ ںیم سپ فہ آھٹ وس درمہ اوہنں ےن ادا رک ئ
دی افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای اہمترے ںیم ےس سج فتق وکیئ صخش اتحمج وہ وت فہ ےلہپ اینپ ذات ےس رشفع رکے رھپ ارگ ھچک  چ اجےئ وت ادرھ
ادرھرغابءںیمرخچرکے۔
رافی  :زایدنباویب،اامسلیع،اویب،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
دمربیکعیبےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 956

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪وٛیٍ ،سٔیا ٪و اب ٩ابوخاٟس ،س٤٠ہ ب٬ٛ ٩یً ،١لاء ،جابز

ئ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪وابِ ُ ٩أَبٔي َخإ ٔ ٟس ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِی َٕ ًَ ٩ِ ًَ ١لا ٕ
َجابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَا ََ ا َِ ٤ُ ٟسبَّ َز
ومحمد نب الیغؿ ،فعیک ،ایفسؿ ف انب اوباخدل ،ہملس نب لیھک ،اطعء ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
دمربالغؾوکرففتخرفامای۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿفانباوباخدل،ہملسنبلیھک،اطعء،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکمک بتوکرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اکمک بتوکرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 957

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،رعوةً ،ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ َّ ٪بَز ٔ َیز َة َجائ َ ِ ًَائٔظَ َة
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
وَ ٪و َ ا ُؤ ٔ لٔي
َت ِش َتٌٔیَ ُ٨ضا فٔي َ ٔ ٛتابَت َٔضا َط ِیئّا َٓ َ٘ا َََ ٟ ِ ٟضا ًَائٔظَ ُة ِار ٔجعٔي إلٔ َي أَصِٔ ٔ ٠ک َٓإ ٔ ِ ٪أَ َح ُّبوا أَ ِ ٪أَ ِٗ ٔض َي ًَ ِٔ ٨ک َ ٔ ٛتابَ َت ٔک َو َیَ ُٜ

ک
َک ِت ذََ ٔ ٟ
َک ِت ذََ ٔ ٟ
ک بَز ٔ َیز ُة ْٔلَصَِ ٔ ٠ضا َٓأَبَ ِوا َو َٗا ُٟوا إ ٔ َِ ٪طائ َ ِ أَ َِ ٪ت ِح َت ٔش َب ًََِ ٠ی ٔک َٓ َِ ٠تٔ ٌَِ َِ ١ویََ ُٜ
و٨َ َٟ ٪ا َو َ ا ُؤ ٔ ٓ ََذ َ َ
ٓ ٌََ ََِ ٓ ُ ٠ذ َ َ
َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ابِ َتاعٔي َوأَ ًِتٔقٔي َٓإ ٔ َّ ٪ا َِ ٟو َ ا َئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت َ ٙث ُ َّ٥
اب اهَّللٔ ٓ ََِ ٩ِ ٤
اطت َ َر َن َط ِیئّا َِ ٟی َص فٔي
َشوكّا َِ ٟی َش ِ فٔي َ ٔ ٛت ٔ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا بَا ُ ٢أَٗ َِواَ ٕ ٦ش ِظتَرٔك ُ َ
وُ ُ ٪
اب اهَّللٔ ََِٓ ٠ی َص َُ ٟط َوإ ٔ ِِ ٪
َش ُن اهَّللٔ أَ َح َُّ ٙوأَ ِوثَ ُٙ
َ ٔ ٛت ٔ
َش ٕن َو َ ِ
اطت َ َر َن ٔ٣ائ َ َة َ ِ
ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،انب اہشب ،رعفة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ربریہ رضحت اعہشئ دصہقی یک دختم ںیم احرض
وہںیئ اینپ اتکتب ںیم دمد احلص رکےن ےک فاےطس۔ رضحت اعہشئ دصہقی ےن رفامای اج مت اےنپ گووگں ےس وہک ارگ اؿ وک وظنمر وہ وت
ںیماہمتریاتکتبیکرمقادارکدفں(ینعیاسدقررمقدےدفں اہکمتفہرمقادارکےکآزادوہوکس)افراہمترارتہکفوصؽرکفں
یگ انچہچن اوہنں ےن اےنپ گووگں ےس ایبؿ ای اوہنں ےن ااکنر رک دای افر اہک ارگ رضحت اعہشئ دصہقی وک وظنمر وہ وت دخا ےک ےیل
ریمے اسھت ولسک رک ں افر اہمترا رتہک مہ فوصؽ رک ں ےگ۔ رضحت اعہشئ دصہقی ےن ہی ابت نس رک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسرعضیک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےسرفامایمترخدیگوافرآزادرکدفرتہکاسوکےلماگ وہکآزادرکے۔
رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اؿ گووگں یک ای احتل ےہ  و ہک اس مسق یک رشاطئ ےط رکےت ںیہ  و ہک
اتکب اہلل ںیم ںیہن ںیہ سپ  و صخش اس مسق یک رشط رکے  و ہک اتکب اہلل ںیم ںیہن ےہفہ وپری ںیہن وہیگ۔ ارگ اکی وس رشاطئ
رقمررکےوتاہللاعتیلیکرشطوبقؽافروظنمررکےنےکالقئےہافررھبفہسافراامتعدرکےنےکالقئےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انباہشب،رعفة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاکمک بتےناےنپدبؽاتکتبںیمھچکیھبہندایوہوتاساکرففتخرکاندرتسےہ
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ارگاکمک بتےناےنپدبؽاتکتبںیمھچکیھبہندایوہوتاساکرففتخرکاندرتسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 958

راوی  :یو٧ص بً ٩بسا اًلي ،اب ٩وہب ،رجا ،٢یو٧ص وٟیث ،اب ٩طہاب ،رعوةً ،ائظہ ػسش٘ہ

َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٢أَصِ ٔ ١ا ُِ ٨ِ ٣ٔ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟض ِ ٥یُوُُ ٧ص َو َّ
اِ ٠ٟی ُث أَ َّ ٪ابِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخبَرَنٔي رٔ َج ْ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا َٗا ََ ِ ٟجائ َ ِ بَز ٔ َیز ُة إلٔ َ َّي َٓ َ٘ا َ ِ ٟیَا ًَائٔظَ ُة إنِّٔي لَا َت ِب ُ أَصِلٔي ًَل َي تٔ ِش ٍٔ أَ َوا ٕ ٚفٔي لُِّ١
ٔط َض ٕ
اب أَ ِخب َ َرص ُِِ ُ ٩ِ ًَ ٥

ًَا ٕ ٦أُوٗ ٔ َّی ْة َٓأًَ ٔیٔ٨یىٔي َوَ ٥َِ ٟتَ َٗ ٩ِ ُٜـ ِ َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣تابَت َٔضا َط ِیئّا َٓ َ٘ا َََ ٟ ِ ٟضا ًَائٔظَ ُة َو َنٔ َٔش ِ ٓ َٔیضا ِار ٔجعٔي إلٔ َي أَصِٔ ٔ ٠ک َٓإ ٔ ِ ٪أَ َح ُّبوا
ک ًَ َِ ٠یض ٔ َِٓ ٥أَبَ ِوا َو َٗاُٟوا إ ٔ َِ ٪طائ َ ِ أَ ِ٪
وَ ٪و َ ا ُؤ ٔ لٔي ٓ ٌََ ََِ ٓ ُ ٠ذ َص َب ِ بَز ٔ َیزةُ إلٔ َي أَصَِ ٔ ٠ضا ٓ ٌََ َز َؿ ِ ذََ ٔ ٟ
أَ ِ ٪أ ُ ًِ ٔل َی ُض ِ ٥ذََ ٔ ٟ
ک َجٔ٤ی ٌّا َو َیَ ُٜ
ک ًَائٔظَ ُة َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا یَ ِٔ ٌُ ٨َ ٤ک ذَٔ ٔ ٟک
َک ِت ذََ ٔ ٟ
َت ِح َت ٔش َب ًََِ ٠ی ٔک َٓ َِ ٠ت ِٔ ٌَ َِ ١ویََ ُٜ
و ٪ذَٔ ٔ ٟک َ٨َ ٟا ٓ ََذ َ َ
ض َٓ َحَ ٔ٤س اهَّللَ َت ٌَال َي
َٔ ٨ِ ٣ضا ابِ َتاعٔي َوأَ ًِتٔقٔي َٓإ ٔ َّ ٪ا َِ ٟو َ ا َئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت ََ ِ ٠َ ٌََ َٔٓ ٙو َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ا٨َّ ٟا ٔ
اب اهَّللٔ َِ ٩ِ ٣
اب اهَّللٔ َٓ ُض َو
َشكّا َِ ٟی َص فٔي َ ٔ ٛت ٔ
َشوكّا َِ ٟی َش ِ فٔي َ ٔ ٛت ٔ
ض َش ِظتَرٔك ُ َ
ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس ٓ ََ٤ا بَا ُ ٢ا٨َّ ٟا ٔ
اطت َ َر َن َ ِ
وُ ُ ٪

َش ُن اهَّللٔ أَ ِوثَ َُ ٙوإٔ٤َ َّ ٧ا ا َِ ٟو َ ا ُئ  ٩ِ ٤َ ٔ ٟأَ ًِ َت َٙ
بَاكٔ َْ ١وإ ٔ ِ ٪ل َ َ
َش ٕن َٗ َـا ُئ اهَّللٔ أَ َح َُّ ٙو َ ِ
ا٣ٔ ٪ائ َ َة َ ِ

ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،راجؽ،ویسنفثیل،انباہشب،رعفة،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرضحتربریہریمےاپس
آںیئافراوہنںےناہکاےاعہشئدصہقی!ںیمےناےنپگووگںےساتکتبیکاستافہیقرپرہاسؽاکیافہیق۔متریمیدمدرکفافر
اس ےن اینپ اتکتب ںیم ےس ھچک اعمفہض ادا ںیہن ای اھت۔ رضحت اعہشئ دصہقی یک رضحت ربریہ یک اجبن وت فہج افر رتبغ وہیئ
اوہنںےنایبؿایہکمتاےنپاموکلںےکاپاجارگفہہاںیہوتںیمہیامتؾ(ینعیاسوتںافہیق)اؿوکادارکدفںیگ۔نکیلفالءاہمتریںیم
فوصؽرکفںیگانچہچن رضحتربریہ اےنپگووگں(ینعی اےنپنیقلعتم)یکاجبن ںیئ افراؿ ےسایبؿایاوہنںےن ااکنرایافر اہک
ہکارگرضحتاعہشئدصہقیہاںیہوتاہللےکےیلھجمولسکرک ںنکیلفالءمہںیلےگ؟رضحتاعہشئدصہقیےنروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملس ےس رعض ای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایمتاؿےک اخدناؿ ےسربریہ اکانیل(رضحت ربریہاکرخدیان)
تم وھچڑان مت اؿ وک رخدی گو افر رھپ آزاد رک دف۔ فالء ایس وک ےلم یگ  و آزاد رکے اگ انچہچن اوہنں ےن ایس رطہقی ےس ای رھپ روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسگووگںےکدرایمؿڑھکےوہےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندخادندقفسیکرعتفیایبؿیک
رھپرفامایگووگںیکایاحتل ےہہک واسمسقیکرشاطئ رقمررکےتںیہ وہکاتکب اہللںیمںیہنںیہسپ  ووکیئ اس مسقیکرشط
رقمر رکے وہکاتکباہللںیمہنوہوتفہرشطابلطےہارگہچفہاکیوسیہرشاطئ(رقمررکدہ)ویکںہنوہںافردخافدندقفساک
مکحوبقؽرکےنےکزایدہاشایؿاشؿےہافردخااعتیلیکرشطوبضمطےہافرفالءایسوکےلمیگ وآزادرکے۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،راجؽ،ویسنفثیل،انباہشب،رعفة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فالءاکرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ

فالءاکرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 959

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟسً ،بیساهَّللً ،بساهَّلل ب ٩زی٨ارً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ز ٔی َ٨ا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ئ َو ًَ ِ ٩صٔبَتٔطٔ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ ا َِ ٟو اَ ٔ
اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،دیبع اہلل ،دبعاہلل نبدانیر ،دبعاہلل نبرمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن فالء
ےکرففتخرکےنیکافراسیکہبہرکےنیکاممتعنرفامیئ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،دیبعاہلل،دبعاہللنبدانیر،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
فالءاکرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 960

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،اٟکً ،بساهَّلل ب ٩زی٨ار ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ئ َو ًَ ِ ٩صٔبَتٔطٔ
َ َ ٧هي ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ ا َِ ٟو َ ا ٔ
ہبیتق نب دیعس ،امکل ،دبعاہلل نب دانیر ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ فالء ےک
رففتخرکےنافرہبہرکےنےس۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکل،دبعاہللنبدانیر،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
فالءاکرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 961

راوی  :تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیُ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

ئ َو ًَ ِ ٩صٔبَتٔطٔ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِی ٍٔ ا َِ ٟو َ ا ٔ
رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپیناکرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اپیناکرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 962

٣وسي سی٨اني ،حشین ب ٩واٗس ،ایوب سدتیانيً ،لاء ،جابز
راوی  :حشین ب ٩رحیثٓ ،ـ ١بٰ ٩

وسي ِّ
وب َّ
اٟش ِدت َٔیان ٔ ِّي ًَ ِ٩
رحیِ ٕث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
اٟشی َ٨ان ٔ ُّي ًَ ِ ٩حُ َشی ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
ئ
ًَ َلا ٕ
ئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ ا ِ٤َ ٟا ٔ
نیسحنبرحثی،لضفنبومٰیسانیسین،نیسحنبفادق،اویبایتخسین،اطعء،اجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل

فملسےناممتعنرفامیئاپینےکرففتخرکےنےس۔
رافی  :نیسحنبرحثی،لضفنبومٰیسانیسین،نیسحنبفادق،اویبایتخسین،اطعء،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اپیناکرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 963

راوی ٗ :تیبہ و ًبساهَّلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟزح ،٩٤سٔیا٤ً ،٪زو ب ٩زی٨ار ،ابو٨٣ہا ،٢ایاض ب٤ً ٩ز٣ ،زہ ابً ٩بس

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َو ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َّ
اُ ِٔ ٠ٟى َُ ٟط َٗ َا ا َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا
اض بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َو َٗا َ٣َ ٢زَّ ّة ابِ َِ ًَ ٩ب ٕس َش ُ٘و َُ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َِ ٨هي ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ
ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا َٔ ٢ش ُ٘و َُ ٢س ُ ٌِ ٔ٤إٔیَ َ

رح ٔ
وٖ أَبٔي ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا ٔ٤َ َٛ ٢ا أَ َر ِز ُت
ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة  ٥َِ ٟأَ ِٓ َ٘ ِط ًَ ُِ ٨ط َب ٌِ َف ُ ُ

ہبیتقفدبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمح،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،اوباہنمؽ،اایسنبرمع،رمہانبدبعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسعنمرفامےتےھتاپینےکرففتخرکےنےس۔
رافی  :ہبیتقفدبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمح،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،اوباہنمؽ،اایسنبرمع،رمہانبدبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضفرتےسزادئاپینرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رضفرتےسزادئاپینرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 964

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،زاؤز٤ً ،زو ،ابو٨٣ہا،٢

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا ٔ ٩ِ ًَ ٢إٔیَا ٕ
ََک َص ُط ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
ئ َوبَا ََ َٗ ِّی ُ ٥ا َِ ٟوصَ ٔم ٓ َِـ َ٣َ ١ا ٔ
ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ ٓ َِـ ٔ ١ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ ا َِ ٟوصَ ٔم ٓ َ ٔ
ہبیتق نب دیعس،داؤد ،رمعف  ،اوباہنمؽ ،اس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن اممتعن رفامیئ ےچب وہےئ اپین
ےکرففتخرکےنےسافرمیقےناچبوہافاھ،اکاپینرففتخایوترضحتدبعاہللنبرمعفےناسوکرباایخؽای۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،داؤد،رمعف،اوباہنمؽ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رضفرتےسزادئاپینرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 965

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش ،٩ححاد ،اب ٩جزیخ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،ابو٨٣ہا ،٢ایاض بً ٩بس ػاحب

اض بِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩ححَّا ٕد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ أَ َّ ٪أَبَا ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا ٔ ٢أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪إٔیَ َ
ئ َٓإ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ
ًَ ِب ٕس َػاح َٔب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا َتبٔی ٌُوا ٓ َِـ َ ١ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ
ٓ َِـ ٔ ١ا ِ٤َ ٟا ٔ

اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،رمعفنبدانیر،اوباہنمؽ،اایسنبدبعاصبحےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایاچبوہااپینرففتخہنرکف۔اسےئلہک کشییبنیلصاہللہیلعفملسےنےچبوہےئاپینیکرففتخےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،رمعفنبدانیر،اوباہنمؽ،اایسنبدبعاصبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشابرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رشابرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 966

راوی ٗ :تیبہ ب٣ ٩اٟک ،زیس ب ٩اس ،٥٠اب ٩وً٠ة ٣صی ےن حرضت ابً ٩باض

ص ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٨َ ٌٔ ٟب َٗا َ٢
ص ِّی أََّ٧طُ َسأ َ َ ٢ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠ابِ َٔ ٩و ًِ ََ ٠ة ا ِٔ ِ ٔ٤ٟ
ض ًَ َّ٤ا ش ٌُِ َ ُ
ض أَص َِسی َر ُج َْ ٔ ٟ ١ز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠راو ٔ َی َة َخ ِ٤ز ٕ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َِ ٤ِ ٔ ٠ًَ ١
ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
رح ََ ٣ضا ٓ ََش َّار َو ٥َِ ٟأَٓ َِض ِ٣َ ٥ا َس َّار َ٤َ ٛا أَ َر ِز ُت ٓ ََشأ َ ِ ُ ٟإ ٔ ِن َشاّ٧ا إلٔ َي َج ِ٨بٔطٔ َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ َّ ٪اهَّللَ ًَزَّ َو َج ََّّ َ ١
َشبَ َضا َرح ََّ ٦بَ ِی ٌَ َضا َٓ َٔ َتحَ
یٌ َضا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّ ٪أ ٟذی َرح ََِّ ُ ٦
َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ََ ٥س َار ِر َت ُط َٗا َ ٢أَ َِ ٣زتُ ُط أَ ِ ٪یَب ٔ َ
ا ِ٤َ ٟزَا َز َتی ِ ٔن َحًَّي َذصَ َب َ٣ا ٓ ٔیض ٔ َ٤ا

ہبیتق نب امکل ،زدی نب املس ،انب فعلة رصمی ےن رضحت انب ابعس ےس درایتف ای اوگنر ےک ریشہ ےک ابرے ںیم وت رضحت انب
ابعسےنرفامایاکیصخشروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمرشابیکںیکشمہفحتںیمےلرکاحرضوہا۔آپیلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای ای مت وک ولعمؾ ںیہن ےہہک دخافدن دقفس ےن رشاب وک رحاؾ رقاردے دای ےہ رھپ اس ےن آ ہتس ےس
اکی آدیم ےک اکؿ ںیم ھچک اہک سج وک ںیم ںیہن اھجمس ہک ای اہک۔ ںیم ےن اکی افر صخش ےس  و ہک اس ےک زندکی اھٹیب اھت درایتف
ای۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایمتےناکؿںیمایاہک؟ اسےن اہکںیمےناسےس اہکہک مت اسوک رففتخ
رکدف۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےناساکانیپرحاؾرفامایےہاسےناساکرففتخرکانیھبرحاؾرفامایےہاسرپ
اسےندفونںکشماکہنموھکؽدایافراسںیمسجدقررشابیھتفہبسہہبیئگ۔
رافی  :ہبیتقنبامکل،زدینباملس،انبفعلةرصمیےنرضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رشابرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 967

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪وٛیٍ ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابوؿهيُ٣ ،سوً ،ٚائظہ ػسش٘ہ

ُسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة
َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي ُّ
اٟـ َهي ًَ ُِ ِ ٣َ ٩

ض ث ُ ََّ ٥رح ََّ ٦اِّ ٟت َح َار َة فٔي
َٗا َ٤َّ َٟ ِ ٟا َ٧زَ َ ِ ٟآیَ ُ
ات اِّ ٟزبَا َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َٓ َت ََلصًَُ َّ٩ل َي ا٨َّ ٟا ٔ
ا َِ ٟد ِ٤ز ٔ

ی
ومحمد نب الیغؿ ،فعیک ،ایفسؿ ،وصنمر ،اوب جی ،رسمفؼ ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق وسد یک آایت انزؽ وہںیئ وت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ڑھکے وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ آایت رکہمی ڑپھ رک ہک ںیئ رھپ

رشابیکاجترتوکرحاؾرفامای۔

ی
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،وصنمر،اوب جی،رسمفؼ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےتکیکرففتخےسقلعتم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ےتکیکرففتخےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 968

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،ابوبَک بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩حارث ب ٩ہظا ،٦ابو٣شٌوزً٘ ،بہ ب٤ً ٩زو

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
َک بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث بِ ٔ ٩صٔظَ ا ٕ ٦أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ
َِ ٣ش ٌُوز ٕ ًُ ِ٘ َب َة بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ثَ َ ٩ٔ ٤ا ِٟکَِٔ ٠ب َو َِ ٣ضز ٔا َِ ٟبغ ٔ ِّي َوحَُِ ٠وا ٔ ٪ا ِٟکَاص ٔٔ٩
ہبیتق ،ثیل ،انب اہشب ،اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ ،اوبدوعسد،ہبقع نبرمعف ےس رفاتی ےہہک روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامیئےتکیکتمیقےسافروطافئیکزمدفریافروجنیمصخشیکآدمینےس۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،اوبرکبنبدبعارلنمحنباحرثنباشہؾ،اوبدوعسد،ہبقعنبرمعف

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

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ےتکیکرففتخےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 969

راوی ً :بساٟزح ٩٤بً ٩بساهَّلل بً ٩بساٟح ،٥ٜسٌیس بً ٩یسئ٣ ،ـ ١بٓ ٩ـاٟة ،اب ٩جزیخً ،لاء ب ٩ابي رباح ،ابً ٩باض

 ١بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُٔ ً ٩یسي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ ٧ا ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ُ
رح ََ ٣ضا َوثَ َ٩ُ ٤
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي أَ ِط َیا َئ َ َّ
ُج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔي َربَا ٕح ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا ِٟکَِٔ ٠ب

دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعامکحل ،دیعس نب یسیع ،لضفم نب اضفَة ،انب رججی ،اطعء نب ایب رابح ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنیئکزیچفںوکرحاؾرفامایاسںیمےتکیکتمیقیھبرحاؾرفامیئ۔
رافی  :دبعارلنمحنبدبعاہللنبدبعامکحل،دیعسنبیسیع،لضفمنباضفَة،انبرججی،اطعءنبایبرابح،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکاسناتکرففتخرکاندرتسےہ؟
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
وکاسناتکرففتخرکاندرتسےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 970

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش ،٩ححاد ب٣ ٩ح٤س ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ابوزبیر ،جابز بً ٩بساهَّلل

أَ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔ بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ أَ َّ٪

َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ثَ َ ٩ٔ ٤ا ِٟک َِٔ ٠ب َو ِّ َّ
َک
اٟش َِّ ٨ورٔ إٔ ا لَِٔ ٠ب َػ ِی ٕس َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ص َذا ُْ َ ٨ِ ٣

اربامیہ نب نسح ،اجحج نب دمحم،  ،ند نب ہملس ،اوبزریب ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اممتعنرفامیئےتکافریلبیکتمیقےسنکیلاکشریےتکیکتمیقےس(اامؾاسنیئےنرفامایہیدحثیرکنمےہ)
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحجنبدمحم، ،ندنبہملس،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زنخریاکرففتخرکان
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
زنخریاکرففتخرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 971

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابي حبیبً ،لاء ب ٩ابي رباح ،جابز بً ٩بساهَّلل

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔي َربَا ٕح ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ٢
یس بِ ٔ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و َُ ًَ ٢ا ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ َوص َُو ب ٔ ََ َّٜ٤ة إ ٔ َّ ٪اهَّللَ َو َر ُسو َٟطُ َرح ََّ ٦بَ ِی ٍَ ا َِ ٟد ِ٤ز ٔ َوا ِِ ٤َ ٟی َت ٔة َوا ِٟد ٔ ِ٨زٔیز ٔ َواْلِ َ ِػ َ٨أ ٦

اض َٓ َ٘ا َ َ ٢ا ص َُو
اٟش ُٔ َُ ٩ویُ َّس َص ُ ٩ب ٔ َضا ا ِٟحُُ٠وزُ َو َش ِش َت ِؼب ٔ ُح ب ٔ َضا اُ ٨َّ ٟ
َٓ٘ٔی َ ١یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَ َرأَیِ َ ُط ُح َو ٦ا ِِ ٤َ ٟی َتةٔ َٓإَّٔ٧طُ یُ ِلل َي ب ٔ َضا ُّ
ک َٗا َت َ ١اهَّللُ ا َِ ٟی ُضو َز إ ٔ َّ ٪اهَّللَ ًَزَّ َو َج َّ٤َّ َٟ ١ا َرح َََِّ ٠ًَ ٦یض ٔ ُِ ٥ط ُحو ََ ٣ضا
رح ْاَ ٦و َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س ذََ ٔ ٟ
ََ
َج َُّ٠٤و ُظ ث ُ َّ ٥بَاًُو ُظ َٓأَلَُ٠وا ثَ َُ ٨َ ٤ط

ہبیتق،ثیل،زیدینبایببیبح،اطعءنبایبرابح،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکاوہنںےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسہک ہکسجاسؽہکمرکمہمحتفوہاآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکہکمرکمہمںیمالبہبشدخاےکروسؽےنرحاؾرقاردای
ےہرشابافررمدارافرزنخریوکافروتبںےکرففتخرکےنوک۔گووگںےنرعضایایروسؽاہلل!رمدہیکرچیبےسوتایتشکںینکچ
یک اجیت ںیہ اھکںیل ینکچ یک اجیت ںیہ افر گوگ اس وک الج رک رفینش احلص رکےت ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن فہ
رحاؾےہرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدخافدندقفسوہیدوکابتہافرربابدرکےسجفتقدخافدندقفسےناؿرپرچیب
وکرحاؾرقاردایوتاؿگووگںےناسوکالھگپایرھپرففتخرکےکاسیکتمیقاھکیئ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،زیدینبایببیبح،اطعءنبایبرابح،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افینٹنیکیتفجوکرففتخرکانینعیرنوکامدہرپڑچاھےنیکارجتانیل
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
افینٹنیکیتفجوکرففتخرکانینعیرنوکامدہرپڑچاھےنیکارجتانیل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 972

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش ،٩ححاد ،اب ٩جزیخ ،ابوزبیر ،جابز

أَ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩ححَّا ٕد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔي أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔأََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َش ُ٘و َُ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
ک
اب ا َِ ٟح ََ ١ٔ ٤و ًَ ِ ٩بَ ِی ٍٔ ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ َوبَ ِی ٍٔ اْلِ َ ِر ٔ
 ١أَ ِر َؿطُ َو َ٣ائ َ ُط ٓ ٌََ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
َض ٔ
َِح ٔث یَبٔی ٍُ اَّ ٟز ُج ُ
ق ِ َ ٠ٟٔ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بَ ِی ٍٔ ٔ َ
َ َ ٧هي أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اربامیہ نب نسح ،اجحج ،انب رججی ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ ذمرک وک
(ام دہ رپ) ڑچاھےن یک ارجت ےنیل ےس افر یتیھک رکےن ےک فاےطس زنیم رففتخ رکےن ےس (ینعی وکیئ صخش اینپ زنیم افر اپین یسک
دفرسےصخشوکرففتخرکے اہکفہصخشاسںیمیتیھکرکےافرہصحیھبےل)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿاومرےس
عنمرفامای۔
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
افینٹنیکیتفجوکرففتخرکانینعیرنوکامدہرپڑچاھےنیکارجتانیل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 973

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اس٤اًی ١ب ٩ابزاہیً ،٥لي ب ٩ح ،٥ٜح٤یس ب٣ ٩شٌسةً ،بساٟوارثً ،لي ب ٩ح٧ ،٥ٜآٍ ،اب٩
ً٤ز

 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیًَ ٩ِ ًَ ٥ل ٔ ِّي بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّي بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََ٧ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜآ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ًَ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ش ٔب ا ِِ َٔ ٟح ٔ١

ااحسؼنباربامیہ،اامسلیعنباربامیہ ،یلعنبمکح،دیمحنبدعسمة،دبعاگوارث،یلعنبمکح،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامیئیسکذمرک(ینعیرن)وکامدہرپ(وکدفاےنیک)ینعیرنوکامدہےسیتفجوکونممعرفامای۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اامسلیعنباربامیہ،یلعنبمکح،دیمحنبدعسمة،دبعاگوارث،یلعنبمکح،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ

افینٹنیکیتفجوکرففتخرکانینعیرنوکامدہرپڑچاھےنیکارجتانیل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 974

راوی ً :ؼ٤ة بٓ ٩ـ ،١یحٌي ب ٩آز ،٦ابزاہی ٥ب ٩ح٤یس رواسي ،ہظا ٦ب ٩رعوة٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی ٥ب ٩حارث ،ا٧ص ب٩
٣اٟک

رع َو َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً ِٔؼ َُ ٤ة بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٩آ َز َ ٩ِ ًَ ٦إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ٔ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ُّ
اٟز َوا ٔس ِّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي اٟؼَّ ٌِ ٔ ٙأَ َح ٔس بَىٔي ٔ َّلَک ٕب إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ
ک
ک َٓ َ٘ا َ ٢إَّٔ٧ا ٔ ِ ٧
َُک ًَُ ٦ل َي ذََ ٔ ٟ
َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ َُ ٟط ًَ ِِ ًَ ٩ش ٔب ا ِِ َٔ ٟح َٔ ٨َ َٓ ١ضا ُظ ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
عصمة نب لضف ،ییحی نب آدؾ ،اربامیہ نب دیمح رفایس ،اشہؾ نب رعفة ،دمحم نب اربامیہ نب احرث ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک
اکیآدیمہلیبقینبصعقاک وہکہلیبقنبالکبیکاکیاشخےہدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاافراسےنذمرک
(رن وک) امدہ رپ وکدفاےن یک ارجت ےس قلعتم درایتف ای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای۔ اس رپ اس صخش ےن اہک مہ
گووگںوکوطبردہہیہفحتھچکاتلمےہ۔
رافی  :عصمةنبلضف،ییحینبآدؾ،اربامیہنبدیمحرفایس،اشہؾنبرعفة،دمحمنباربامیہنباحرث،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
افینٹنیکیتفجوکرففتخرکانینعیرنوکامدہرپڑچاھےنیکارجتانیل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 975

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ،طٌبہِ٣ ،یرہ ،اب ٩ابونٌ ،٥ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤ابِ َ ٩أَبٔي نُ ٌِ َٕٗ ٥ا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة
َش ُ٘و َُ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٛ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ش ٔب ا َِ ٟححَّاَ ٔ ٦و ًَ ِ ٩ث َ َ ٩ٔ ٤ا ِٟکَِٔ ٠ب َو ًَ ِِ ًَ ٩ش ٔب ا ِِ َٔ ٟح ٔ١
دمحم نب اشبر ،دمحم ،ہبعش ،ریغمہ ،انب اوبمعن ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ےنھچپ اگلےن
(ینعیدصفاگلےن)فاےلصخشیکآدمینےسافررنوکوکدفاےنیکزمدفریےس۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،ریغمہ،انباوبمعن،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
افینٹنیکیتفجوکرففتخرکانینعیرنوکامدہرپڑچاھےنیکارجتانیل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 976

راوی ٣ :ح٤س بً ٩لي ب٣ ٩ی٤و٣ ،٪ح٤س ،سٔیا ،٪ہظا ،٦اب ٩ابونٌ ،٥ابوسٌیس خسری

أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّي بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ص ٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦ابِ ٔ ٩أَبٔي نُ ٌِ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي َسٌٔی ٕس

ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ًَ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ش ٔب ا ِِ َٔ ٟح ٔ١

دمحمنبیلعنبومیمؿ،دمحم،ایفسؿ،اشہؾ،انباوبمعن،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرنوک
وکدفاےنیکزمدفریےس(ینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناجونرےسیتفجرکےنیکارجتوک)اناجزئرفامای۔
رافی  :دمحمنبیلعنبومیمؿ،دمحم،ایفسؿ،اشہؾ،انباوبمعن،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
افینٹنیکیتفجوکرففتخرکانینعیرنوکامدہرپڑچاھےنیکارجتانیل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 977

راوی  :واػ ١بً ٩بسا اًلي ،ابٓ ٩ـی ،١ا اً٤ع ،ابوحاز٦

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َو ٔ
اػ ُ

َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ثَ َ ٩ٔ ٤ا ِٟکَِٔ ٠ب َو ًَ ِش ٔب ا ِِ َٔ ٟح ٔ١

فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف،االشمع،اوباحزؾےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامیئےتکیک
تمیقےسافررنےکوکدفاےنیکارجتےس(ینعیزمدفریےنیلےس)۔
رافی  :فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف،االشمع،اوباحزؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکی صخش اکی ےش رخدیے رھپ اس یک تمیق دےنی ےس لبق  سلف وہ اجےئ افر فہ زیچ ایس رطح وم ود وہ اس ےس
قلعتم

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اکیصخشاکیےشرخدیےرھپاسیکتمیقدےنیےسلبق سلفوہاجےئافرفہزیچایسرطحوم ودوہاسےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 978

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،یحٌي ،ابوبَک ب ٩حز٤ً ،٦ز بً ٩بساٌٟزیز ،ابوبَک بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩حارث ب ٩ہظا ،٦ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
َک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
َک بِ َٔ ٩حزَِ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٕ ٦ز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩ی ِحٌَي ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ
ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّی َ٤ا ا ِ٣ز ٔ ٕئ أَ ََِٓ ٠ص ث ُ ََّ ٥و َج َس َر ُج َْ ٨ِ ٔ ً ١س ُظ
ٔسَ ٌَِ ٠ت ُط بٔ ٌَ ِیَ ٔ ٨ضا َٓ ُض َو أَ ِول َي بٔطٔ َُٔ ٩ِ ٣ی ِرٔظ ٔ

ہبیتق ،ثیل ،ییحی ،اوبرکب نب زحؾ ،رمع نب دبعازعلزی ،اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش  سلف وہ اجےئ رھپ اکی آدیم اانپ اچب وہا اسامؿ ابلکل ایس رطح اس ےک اپس
اپےئوتاسےکفاےطسفہزایدہدقحارےہدفرسےگووگںیکتبسنب۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،ییحی،اوبرکبنبزحؾ،رمعنبدبعازعلزی،اوبرکبنبدبعارلنمحنباحرثنباشہؾ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اکیصخشاکیےشرخدیےرھپاسیکتمیقدےنیےسلبق سلفوہاجےئافرفہزیچایسرطحوم ودوہاسےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 979

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩خاٟس و ابزاہی ٥ب ٩حش ،٩ححاد ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩جزیخ ،اب ٩ابوحشین ،ابوبَک ب٣ ٩ح٤س ب٤ً ٩زو ب٩
حز٤ً ،٦ز بً ٩بساٌٟزیز ،ابوبَک بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َوإٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ
َک بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
َک بِ ََ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حزِ ٕ ٦أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َح َّسثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرنٔي ابِ ُ ٩أَبٔي ُح َشی ِ ٕن أَ َّ ٪أَبَا بَ ِ ٔ

َّ
َّ
َ
رع َٓ ُط
اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤حسٔیثٔ أبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٩ِ ًَ ٥َ ٠اَّ ٟز ُج ٔ ١ش ٌُِس ُٔ ٦إٔذَا ُو ٔج َس ً ٔ َِ ٨س ُظ ا َِ ٤َ ٟتا َُ بٔ ٌَ ِیٔ٨طٔ َو َ َ
أَُ َّ ٧ط َ ٔ ٟؼاح ٔبٔطٔ َّأ ٟذی بَا ًَطُ
دبعارلنمح نب اخدل ف اربامیہ نب نسح ،اجحج نب دمحم ،انب رججی ،انب اوبنیسح ،اوبرکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ ،رمع نب دبعازعلزی،
اوبرکبنبدبعارلنمح،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجفتقوکیئآدیماندارافر

رغبیوہاجےئ افراسےکاپسیسکصخشیکوکیئشءاسرطحلماجےئوت فہصخشاسزیچیکانشتخرکےوت فہشء اسصخش
یکےہہکسجےناسوکرففتخایاھت۔
رافی  :دبعارلنمح نب اخدل ف اربامیہ نب نسح ،اجحج نب دمحم ،انب رججی ،انب اوبنیسح ،اوبرکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ ،رمع نب
دبعازعلزی،اوبرکبنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اکیصخشاکیےشرخدیےرھپاسیکتمیقدےنیےسلبق سلفوہاجےئافرفہزیچایسرطحوم ودوہاسےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 980

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہبٟ ،یث ب ٩سٌس و ً٤زو ب ٩حارث ،بٜیر ب ٩ا اطخً ،یاق بً ٩بساهَّلل ،ابوسٌیس
خسری

اُٟس ٔح َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َّ
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َو ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ب ُ َٜی ِر ٔبِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
یب َر ُج ْ ١فٔي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي
اْلِ َ َط ِّخ ًَ َِٔ ً ٩ی ٔ
اق بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َ ٢أ ُ ٔػ َ
ک َوَٓا َئ
ث َٔ٤ا ٕر ابِ َتا ًَ َضا َو َٛث ُ َر َزیُِ ُ٨ط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َؼ َّسُٗوا ًََِ ٠یطٔ َٓ َت َؼ َّسُٗوا ًََِ ٠یطٔ َوَ ٥َِ ٟی ِب ِّ ُ٠ذََ ٔ ٟ

ک
َزیِٔ٨طٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠خ ُذوا َ٣ا َو َج ِستُ َِ ٥وَِ ٟی َص َل ٥ِ ُٜإ ٔ َّ ا ذََ ٔ ٟ

ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ثیلنبدعسفرمعفنباحرث،ریکبنباالجش،ایعضنبدبعاہلل،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہک
اکی آدیم ولھپں رپ  و ہک اس ےن رخدیےن ےھت آتف آیئگ دہع وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم افر فہ صخش تہب زایدہ رقمفض
وہایگاھت۔اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسوکدصہقدفانچہچنگووگںےناسصخشوکدصہقریخاتدایبجیھباس
صخشےکرقہضہکہ رردصہقعمجںیہنوہا۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن اس صخش ےکرقضوخاوہںےسرفامایمتابےل گو
 وھچکوم ودےہ(اسےکالعفہ)متوکھچکںیہنےلماگ۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ثیلنبدعسفرمعفنباحرث،ریکبنباالجش،ایعضنبدبعاہلل،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیصخشامؽرففتخرکےرھپاساکامکلوکیئدفرساصخشلکنآےئ؟

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اکیصخشامؽرففتخرکےرھپاساکامکلوکیئدفرساصخشلکنآےئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 981

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساهَّلل ،ح٤از ب٣ ٩شٌسة ،اب ٩جزیخًَ ،ک٣ة ب ٩خاٟس ،اسیس ب ٩حـیر ب ٩س٤ا

َٔک ََ ٣ة بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أ ُ َس ِی ُس بِ ُ٩
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِٔ ِ ً ٩
أَ ِخب َ َرنٔي َص ُ
ُح َـی ِر ٔبِ ٔ ٩س َٔ٤ا ٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي أََّ٧طُ إٔذَا َو َج َس َصا فٔي َیسٔ اَّ ٟز ُج َُٔ ١ی ِر ٔا َِّ ٤ُ ٟت َض َٔٓ ٥إ ٔ َِ ٪طا َئ أَ َخ َذصَا
ب ٔ َ٤ا ِ
اطت َ َرا َصا َوإ ٔ َِ ٪طا َئ َّات َب ٍَ َسارٔ َٗ ُط َو َٗ َضي ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک أَبُو بَ َِکٕ َوًُ َ٤زُ

اہرفؿ نب دبع اہلل،  ،ند نب دعسمة ،انب رججی ،رکعمة نب اخدل ،ادیس نب ریضح نب امسک ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےن ہلصیف رفامای ارگ وکیئ صخش اینپشء اےسی آدیم ےکاپس اپےئہک سج رپ وچری اک امگؿہن وہ وت ارگ دؽہاےہ وت اس دقر
تمیقدےدےہکسج دقرتمیقںیماسصخش ےنرخدیا ےہافردؽہاےہ وت وچراکاعت برکےافررضحتاوبرکب افررضحت
رمعےنیہیمکحرفامای۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل، ،ندنبدعسمة،انبرججی،رکعمةنباخدل،ادیسنبریضحنبامسک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اکیصخشامؽرففتخرکےرھپاساکامکلوکیئدفرساصخشلکنآےئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 982

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼور ،سٌیس ب ٩ذویبً ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخًَ ،ک٣ة ب ٩خاٟس ،اسیس ب ٩حـیر ا انؼاری

َٔک َُ ٣ة بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ذُ َؤیِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ ٩ِ ًَ ٚابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َو َِ َ٘ ٟس أَ ِخب َ َرنٔي ً ِ ٔ
اَ َٛ ٪ت َب إَِٔ ٟیطٔ أَ َّ٪
اًَ ٪ا َّٔ ٣ل ًَل َي ا َِ َ ٟامی َٔ ٣ة َوأَ َِّ ٣َ ٪ز َو َ
َخإ ٔ ٟس أَ َّ ٪أ ُ َس ِی َس بِ َُ ٩ح َـیِر ٕاْلِ َ ِن َؼار َّٔی ث ُ َّ ٥أَ َح َس بَىٔي َحارٔثَ َة أَ ِخب َ َر ُظ أََّ٧طُ ل َ َ

ک َِ ٣ز َوا ُ ٪إلٔ َ َّي َٓ َٜت َِب ُ إلٔ َي
رس َُ ٨ِ ٣ٔ ٚط َ ٔ
ٌَُ ٣اؤیَ َة ََ ٛت َب إَِٔ ٟیطٔ أَ َّ ٪أَیَّ َ٤ا َر ُج ٕٔ ُ ١
رس َٗ ْة َٓ ُض َو أَ َح ُّ ٙب ٔ َضا َح ِی ُث َو َج َس َصا ث ُ ََّ َٛ ٥ت َب ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َّ
ا ٪أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي بٔأَُ َّ ٧ط إٔذَا ل َ َ َّ
رس َٗ َضا َُیِرُ َُّ ٣ت َض ٕ ٥یُ َدیَّرُ َس ِّی ُس َصا َٓإ ٔ ِ٪
َِ ٣ز َو َ
ا ٪أ ٟذی ابِ َتا ًَ َضا ٔ ٩ِ ٣أ ٟذی َ َ
ک أَبُو بَ َِکٕ َوًُ َ٤زُ َوًُ ِث َ٤ا ََُ ٓ ٪ب ٌَ َث َ٣زِ َوا ُ ٪ب ٔ َٔ ٜتابٔي
َطا َئ أَ َخ َذ َّأ ٟذی ُ ٔ
رس َُ ٨ِ ٣ٔ ٚط ب ٔ َث ََ ٔ ٨٤ضا َوإ ٔ َِ ٪طا َئ َّات َب ٍَ َسارٔ َٗ ُط ث ُ ََّ َٗ ٥ضي ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک َِ ٟش َ أََ َ ِ ٧و َ ا أ ُ َس ِی ْس َت ِ٘ـ َٔیا ًَٔ ٪ل َ َّي َو َل ٜٔىِّي أَ ِٗ ٔضي ٓ ٔ َامی ُو ِّٟی ُ ًََِ ٠ی٤َ ُٜا َٓأ َ ِنٔ ِٔذ ٤َ ٔ ٟا
ا ٪إَٔ َّ ٧
إلٔ َي ٌَُ ٣اؤیَ َة َو ََ ٛت َب ٌَُ ٣اؤیَ ُة إلٔ َي َِ ٣ز َو َ

اب ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٓ ُ٘ ِ َ ُ ٠ا أَ ِٗ ٔضي بٔطٔ َ٣ا ُو ِّٟی ُ ب ٔ َ٤ا َٗا ٌََ ٣ُ ٢او ٔ َی ُة
ک بٔطٔ ٓ ََب ٌَ َث َِ ٣ز َوا ُ ٪ب ٔ َٔ ٜت ٔ
أَ َِ ٣زتُ َ
رمعف نب وصنمر ،دیعس نب ذفبی ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،رکعمة نب اخدل ،ادیس نب ریضح االاصنری ےس رفاتی ےہ ہک فہ امیہم ےک
رمکحاؿےھت(فاحضرےہہکامیہمرعبےکرشمؼںیمفاعقےہ)انچہچنرمفاؿےناؿوکرحتریایہکرضحتاعمفہیےنھجموکاھکل
ےہ ہک سج یسک یک وکیئ شء وچری وہ اجےئ وت فہ صخش اس اک زایدہ ہ قحت ےہ ہک سج ہگج اس وک اپےئ۔ رضحت ادیس ےن اہک ہک
رمفاؿےنہیھجم وکاھکلہکںیمےنرمفاؿوکرحتریایہک روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنایسرطحےسہلصیفرفامایےہسج
فتقفہصخشہکسجےناسشءوکوچرےسرخدیاےہربتعموہ(ینعیاسصخشرپوچریاکہبشہنوہ)وتزیچےکامکلوکا رایرےہدؽ
ہاےہتمیقادارکے(ینعیوچر ےسسجدقرتمیقںیمرخدیاےہ)فہشءےلےلافردؽہاےہوچراکاعت برکے۔رھپاسےک
اطمقبرضحتاوبرکبرضحترمعافررضحتامثعؿےنہلصیفرفامایافررضحتامثعؿےنہلصیفرفامایرمفاؿےنریمےطخوکرضحت
اعمفہی ےک اپس جیھب دای رضحت اعمفہی ےن رمفاؿ وک رحتری ای مت افر رضحت ادیس ھجم رپ مکح ںیہن الچ  ےتک نکیل ںیم مت دفونں وک مکح
دے اتکس وہں۔ اس ےیل ہک ںیم ےن مت وک رقمر ای اھت ریما مکح ےہ مت اس ےک اطمقب لمع رکف۔ رمفاؿ ےن رضحت اعمفہی اک طخ
ریمےاپسجیھبدای۔ںیمےناہکںیماسےکاطمقبمکحرکفںاگ ورضحتاعمفہیہہکرےہںیہہکسجفتقکتںیماؿیکاجبن
ےسرمکحاںروہںاگ۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،دیعسنبذفبی،دبعارلزاؼ،انبرججی،رکعمةنباخدل،ادیسنبریضحاالاصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اکیصخشامؽرففتخرکےرھپاساکامکلوکیئدفرساصخشلکنآےئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 983

٣وسي ب ٩سائبٗ ،تازة ،حش ،٩س٤زة
راوی ٣ :ح٤س ب ٩زاؤز٤ً ،زو بً ٩و ،٪ہظیٰ ،٥

وسي بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩زا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥
 ١أَ َح ُّ ٙبٔ ٌَی ِ ٔن َ٣أٟطٔ إٔذَا َو َج َس ُظ َو َیت ِ َب ٍُ ا َِ ٟبائ ٔ ٍُ َ ٩ِ ٣بَا ًَطُ
ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَّ ٟز ُج ُ
دمحم نب داؤد ،رمعف نب وعؿ ،میشہ ،ومٰیس نب اسبئ ،اتقدة ،نسح ،رمسة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایااسنؿاینپشءاک دقحارےہسجفتقفہاسشءوکاپےئافرسجصخش ےکاپسفہشءےلکن وتفہ صخشرففتخرکےن

فاےلصخشاکاعت برکے۔
رافی  :دمحمنبداؤد،رمعفنبوعؿ،میشہ،ومٰیسنباسبئ،اتقدة،نسح،رمسة

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

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
اکیصخشامؽرففتخرکےرھپاساکامکلوکیئدفرساصخشلکنآےئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 984

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٨ُ ،سر ،طٌبہٗ ،تازة ،حش ،٩س٤زة

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّی َ٤ا ا َِ ٣زأَة ٕ َز َّو َج َضا َؤٟیَّا َٔٓ ٪ه ٔ َي ََ ِ ٔ ٟل َّو ُٔ ٨ِ ٣ٔ ٢ض َ٤ا َو َ ٩ِ ٣بَا ََ بَ ِی ٌّا َٔ ٩ِ ٣ر ُج َ٠ی ِ ٔن َٓ ُض َو ََ ِ ٔ ٟل َّو ُٔ ٨ِ ٣ٔ ٢ض َ٤ا

ہبیتق نب دیعس ،ردنر ،ہبعش ،اتقدة ،نسح ،رمسة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج اخوتؿ اک
اکنحدففیل(اگلاگل)دفااخشصےسرکد ںینعیاکیصخشاکیےسافردفرساصخشدفرسےےساکنحرکدےوتےلہپفیلاکاکنح
ربتعموہاگافراسصخشےندفااخشصےکاہھتاکیشءوکرففتخایوتسجصخشےکاہھتدفشء رففتخیکوتایسوکفہشءےلم
یگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ردنر،ہبعش،اتقدة،نسح،رمسة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقضےنیلےسقلعتمدحثی
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رقضےنیلےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 985

راوی ٤ً :زو بً ٩ليً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ٥بً ٩بساهَّلل ب ٩ابوربیٌہ

یٌ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َرب ٔ َ

َک فٔي
اََ ٓ ٢س َٓ ٌَطُ إلٔ َ َّي َو َٗا َ ٢بَ َار َ اهَّللُ َ ٟ
رق َق ٔ٣ىِّي أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر َبٌٔی َن أَ ِّٟٔا َٓ َحائ َ ُط َْ ٣
ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا َ ٢ا ِس َت ِ َ
ک إٔ٤َ َّ ٧ا َجزَا ُئ َّ
اٟش َٕٔ ٠ا َِ ٟح ُِ ٤س َواْلِ َ َزا ُئ
ک َو َ٣اَ ٔ ٟ
أَصَِ ٔ ٠

رمعفنب یلع،دبعارلنمح ،ایفسؿ،اامسلیعنباربامیہنب دبعاہللنباوبرہعیبےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس

ےنھجمےسہاسیلزہاردرمہرقضایل۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسامؽآایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرقضادا
رک دای افر رفامای دخافدن دقفس اہمترے اکمؿ افر امؽ دفتل ںیم ربتک اطع رفامےئ افر رقض اک دبہل ہی ےہ ہک ااسنؿ رقض دےنی
فاےلوکرکشہیےہکافراسوکرمقیھب(فتقرپدے۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ایفسؿ،اامسلیعنباربامیہنبدبعاہللنباوبرہعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقضدارییکذمتم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رقضدارییکذمتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 986

راوی ً :لي ب ٩ححز ،اس٤اًی ،١اٌَٟلء ،ابوٛثیر٣ ،ح٤س ب ٩جحع٣ ،ح٤س ب ٩جحع

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ََِ ٌَ ٟل ُئ ًَ ِ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ َِ ٣ول َي َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ج ِح ٕع ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٩ج ِح ٕع َٗا َ٢
َّ
َّ
َف َٓ ٍَ َرأ ِ َسطُ إلٔ َي َّ
ا٪
اٟش َ٤ا ٔ
ئ ث ُ ََّ ٥و َؿ ٍَ َرا َح َتطُ ًَل َي َج ِب َضتٔطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َُ ٢س ِب َح َ
ُ٨َّ ٛا ُجّ ُ٠
وسا ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِٔ َِ ٟس َسأ َ ُِ ٟت ُط یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َ٣ا َص َذا اَّ ٟت ِظسٔی ُس َّأ ٟذی ُ٧زِّ َ٢
اهَّللٔ َ٣اذَا ُ٧زِّ َ ٩ِ ٣ٔ ٢اَّ ٟت ِظسٔی ٔس ٓ ََش َٜت ِ َ٨ا َوَٓز ٔ ًِ َ٨ا َٓ َ٤َّ ٠ا ل َ َ
َٓ َ٘ا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔسظ َِٔ ٟو أَ ََّ ٪ر ُج َّل ُٗتٔ َ ١فٔي َسبٔی ٔ ١اهَّللٔ ث ُ َّ ٥أ ُ ِحٌٔ َي ث ُ َُّٗ ٥تٔ َ ١ث ُ َّ ٥أ ُ ِحٌٔ َي ث ُ َُّٗ ٥تٔ ََ ١و ًََِ ٠یطٔ َزیِ ْ٣َ ٩ا َز َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة
َحًَّي شُ ِ٘ َضي ًَ ُِ ٨ط َزیُِ٨طُ

یلع نب رجح ،اامسلیع ،االعلء ،اوبریثک ،دمحم نبشحج ،دمحم نب شحج ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےک
اپس ےھت ہک اس دفراؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ رس آامسؿ یک اجبن ااھٹای رھپ اانپ اہھت اشیپین رپ راھک افر رفامای ! سک دقر
دشتانزؽوہیئ ےہانچہچنمہگوگاخومشرےہافرربھگاےئگسجفتقدفرسارفزوہاوتںیمےندرایتفایایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس! ہی یتخس یسیک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ذات یک مسق ہک سج ےک اہھت ںیم ریمی اجؿ ےہ ارگ
اکی آدیم راہ دخا ںیم لتق رک دای اجےئ رھپ فہ الجای اجےئ رھپ لتق رک دای اجےئ رھپ الجای اجےئ رھپ لتق رک دای اجےئ افر اس صخش ےک
ذہمرقضوہوتفہصخشتنجںیمدالخںیہنوہاگسجفتقکتہکفہصخشاےنپرقضوکاداہنرکے۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،االعلء،اوبریثک،دمحمنبشحج،دمحمنبشحج
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رقضدارییکذمتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 987

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَلً ،٪بساٟززا ،ٚثوری ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،طٌيي ،سٌ٤ا ،٪س٤زة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اٟث ِور ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِّ ٩
اَ ٩ِ ًَ ٪س َُ ٤ز َة
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ َِ ٩س َِ ٌَ ٤
ُ

َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ٔج َ٨ا َزة ٕ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َصا صُ َ٨ا ٔ ٩ِ ٣بَىٔي ُٓ ََل ٕ ٪أَ َح ْس ثَ ََلثّا َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج َْ٘ َٓ ١ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّي
ک إ ٔ َّ ا ب ٔ َدیِر ٕإ ٔ َََّ ُٓ ٪لّ٧ا َ ٔ ٟز ُج ٕ١
و ٪أَ َجب ِ َتىٔي أَ َ٣ا إنِّٔي َ ٥ِ ٟأَُ٧وِّ ِظ ب ٔ َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ََ ٌَ ٨َ ٣
ک فٔي ا َِّ ٤َ ٟز َتی ِ ٔن اْلِ ُوََ ٟیی ِ ٔن أَ ِ  ٪اَ َتَ ُٜ
ات َ٣أ ِ ُس ّورا ب ٔ َسیِٔ٨طٔ
ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٣َ ٥
ومحمدنبالیغؿ،دبعارلزاؼ،وثری،فہاےنپفادلےس،یبعش،اعمسؿ،رمسةےسرفاتیےہہکمہگوگروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےکرمہاہاکیانجزہںیمےھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایای اساقمؾرپالفںہلیبقےسوکیئصخشوم ودےہ؟نیت
رمہبت آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج فتق اکی صخش ڑھکا وہا وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای مت ےنےلہپ دفابر
سکفہج ےس  واب ںیہن دای۔ ںیم ےن مت وک ںیہن اکپرا نکیل رتہبی ےس الفںآدیم علطم وہا ےہ (تنج ںیمدالخ وہےن ےس ای اےنپ
اةحبیکتبحصےسرقمفضوہےنیکفہجےس)۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،دبعارلزاؼ،وثری،فہاےنپفادلےس،یبعش،اعمسؿ،رمسة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقضداریںیمآاسینافروہستلےسقلعتمدحثیرشفی
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رقضداریںیمآاسینافروہستلےسقلعتمدحثیرشفی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 988

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز٨٣ ،ؼور ،زیاز ب٤ً ٩زو ب ٩ہ٨س٤ً ،زا ٪ب ٩حذشٔہ

ا ٪بِ ٔ ٩حُ َذ ِش َٔ َة َٗا َ ٢لَاِ َ ٧
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩زٔیَاز ٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ص ٔ ِٕ ٨س ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ک َو َ ا ُ٣وصَا َو َو َج ُسوا ًََِ ٠ی َضا َٓ َ٘ا َ َ ِ ٟا أَ ِتزُ ُ َّ
اٟسیِ ََ ٩و َٗ ِس َسَ ُ ٌِ ٔ٤خٔ٠یلٔي
َِ ٣ی ُ٤وُ َ ٧ة َت َّسا َُ ٪وتُِٜثٔرُ َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا أَصَِ ُ٠ضا فٔي ذََ ٔ ٟ

اٟسَ ِ ٧یا
َو َػ ٌِّٔٔي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ٣َ ٢ا ٔ ٩ِ ٣أَ َح ٕس َی َّسا َُ ٪زیِ ّ٨ا ٓ ٌََ ٥َ ٔ ٠اهَّللُ أَُ َّ ٧ط یُزٔی ُس َٗ َـائ َ ُط إ ٔ َّ ا أَ َّزا ُظ اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط فٔي ُّ
دمحم نب دقامة ،رجری ،وصنمر ،زاید نب رمعف نب دنہ ،رمعاؿ نب ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ومیمہن گووگں ےس رقہض ایل رکیت
ںیھت۔گووگں ےناس ہلسلس ںیموگتفگیکافر اؿوکالمتمیکافر اؿوکرجن اچنہپای۔اوہنںےناہک ںیمرقض انیلںیہن وھچڑفںیگ۔
ںیمےناےنپوبحمبیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےس ہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھت ووکیئرقہضےلافردخافدندقفس
فافقےہفہاسےکادارکےنیکرکفںیمےہوتدخافدندقفسداینںیمیھباساکرقضادارکےاگ۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،زایدنبرمعفنبدنہ،رمعاؿنبذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رقضداریںیمآاسینافروہستلےسقلعتمدحثیرشفی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 989

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،وہب ب ٩جزیز ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ا اً٤ع ،حؼین بً ٩بساٟزحً ،٩٤بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل بً ٩تبة،
٣ی٤و٧ہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩حُ َؼی ِ ٔن بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
اس َت َسأَ٘ٓ ِ َ ٧ی َََ ٟ ١ضا َیا أُ َّ٦ا ِٔ٨٣ٔ ِْ ٤ُ ٟی َن
ًُب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة أَ َِّ ٣َ ٪ی ُ٤وَ َ ٧ة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
َت ِش َتسٔیٔ٨ی َن َوَِ ٟی َص ً ٔ َِ ٨س ٔ َوَٓائْ َٗا َ ِ ٟإنِّٔي َسَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢أَ َخ َذ َزیِ ّ٨ا َوص َُو یُزٔی ُس أَ ِ٪
یُ َْ ِّز َیطُ أَ ًَاَ٧طُ اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّ١
دمحمنبینثم،فبہنبرجری،فہاےنپفادلےس،االشمع،نیصحنبدبعارلنمح،دیبعاہللنبدبعاہللنبعتتة،ومیمہنےسرفاتیےہہک
فہ رقض ایل رکیت ںیھت۔ گووگں ےن اؿ ےس اہک اے ومنینم یک امں! آپ(تہب رقہض یتیل ںیہ) احالہکن آپ ےک اپس اس ےک ادا
رکےن ےک فاےطس اجدیئاد ںیہن ےہ۔ اوہنں ےن اہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسرفامےتےھت وصخشرقہضےلافرفہاسےکادارکےنیکتینرےھکوتدخافدندقفساسیکدمدرکےاگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،فبہنبرجری،فہاےنپفادلےس،االشمع،نیصحنبدبعارلنمح،دیبعاہللنبدبعاہللنبعتتة،ومیمہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفتلدنمصخشرقضدےنیںیم اریخرکےاسےسقلعتم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
دفتلدنمصخشرقضدےنیںیم اریخرکےاسےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 990

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪ابوز٧از ،ا ارعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أبٔي اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
 ١ا َِِ ٟىٔ ِّي
یئ َٓ َِ ٠یت ِ َب ٍِ َو ُّ
اٟو ِِ ٣َ ٥ُ ٠ل ُ
َٗا َ ٢إٔذَا أ ُ ِتب ٔ ٍَ أَ َح ُس ًَُ ٥ِ ٛل َي َٕ ٔ ٠٣
ہبیتق نب دیعس  ،ایفسؿ ،اوبزاند ،االرعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن اراشد رفامای سجفتق
اہمترےںیمےسوکیئصخشاےنپرقضاکابریسکامدلارصخشیکاجبنرکےوتاسوکہاےیہہکاسامدلارصخشاکاعت برکےافر
دفتلدنمصخشاکرقہضاداہنرکانملظےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،اوبزاند،االرعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
دفتلدنمصخشرقضدےنیںیم اریخرکےاسےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 991

راوی ٣ :ح٤س ب ٩آز ،٦اب٣ ٩بار  ،وبز ب ٩ابوزٟیة٣ ،ح٤س ب٣ ٩ی٤و٤ً ،٪زو بَ ٩شیس

اٟرشی ٔس ًَ ِ٩
ب ٩أَبٔي زَُِ ٟی ََ ٠ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و ٕ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔٔ َّ ٩
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ َِ ٩وبِز ٔ ٔ
َّ
َّ
رع َؿ ُط َوًُ ُ٘وبَ َت ُط
أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠ل َُّي ا َِ ٟوا ٔج ٔس یُ ٔح ُِّ ٔ ١
دمحم نب آدؾ ،انب ابمرک ،فرب نب اوبدلتئة ،دمحم نب ومیمؿ ،رمعف نب رشدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایارگدفتلدنمصخشرقہضادارکےنںیم اریخرکےوتاسیکزعتاگبڑاندرتسےہ۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،انبابمرک،فربنباوبدلتئة،دمحمنبومیمؿ،رمعفنبرشدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
دفتلدنمصخشرقضدےنیںیم اریخرکےاسےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 992

راوی  :اض س٨س سے ب٬ي ساب٘ہ حسیث ٘٨٣و ٢ےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َوبِزُ بِ ُ ٩أَبٔي ُزَِ ٟی ََ ٠ة َّ
اٟلائٔف ُّٔي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و ٔ ٪ابِ َٔ ٣ُ ٩ش ِی ََ ٜة
َّ
َّ
َوأَثِى َي ًََِ ٠یطٔ َخی ِ ّرا ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔٔ َّ ٩
رع َؿطُ
اٟرشی ٔس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢ل َُّي ا َِ ٟوا ٔجسٔ یُحٔ ُِّ ٔ ١
َوًُ ُ٘وبَ َتطُ
اسدنسےسیھباسہقبدحثیوقنمؽےہ۔
رافی  :اسدنسےسیھباسہقبدحثیوقنمؽےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقدضاروکیسکدفرسےیکرطػوحمؽرکاناجزئےہ
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رقدضاروکیسکدفرسےیکرطػوحمؽرکاناجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 993

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک ،ابوز٧از ،ا ارعد ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ِٔقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
ک
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟ
َ
َ
َ
 ١ا َِِ ٟىٔ ِّي ُهَ ٥ِْ ٠وإٔذَا أ ُ ِتب ٔ ٍَ أَ َح ُس ًَُ ٥ِ ٛل َي
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٣َ ٢ل ُ
ًَ ِ ٩أبٔي اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
یئ َٓ َِ ٠یت ِ َب ٍِ
َٕ ٔ ٠٣
دمحمنبہملسفاحرثنب نیکسم،انباقمس ،امکل،اوبزاند،االرعج،اوبرہریہ ےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملس
ےن اراشد رفامای امدلار صخش اک رقہض ادا رکےن ںیم  اریخ رکان ملظ ےہ افر سج فتق اہمترے ںیم ےس یسک صخش وک وحاہل دای اجےئ
امدلاررپوتاھچیپرکےاساکافررقہضداراکاھچیپوھچڑدے۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،اوبزاند،االرعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقضیکامضتن
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رقضیکامضتن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 994

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،سٌیسً ،ث٤ا ٪بً ٩بساهَّلل ب٣ ٩وہبً ،بساهَّلل ب ٩ابوٗتازة

ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیس ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
بِ ٔ ٩أَبٔي َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ أتُ َٔي بٔطٔ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٔ ٟ ٥َ ٠ی َؼل َِّي ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ًََّ ٪ل َي َػاح ٔبٔ٥ِ ُٜ
ئ
ئ َٗا َ ٢بٔا َِ ٟوَٓا ٔ
 ١بٔطٔ َٗا َ ٢بٔا َِ ٟوَٓا ٔ
َزیِ ّ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو َٗ َتا َز َة أََ٧ا أَ َتُ َّٔ َٜ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،دیعس ،امثعؿ نب دبعاہلل نب ومبہ ،دبعاہلل نب اوباتقدة ےس رفاتی ےہ ہک اکی ااصنری صخش اک انجزہ
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسامنزانجزہےکےیلایگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسصخشےکذہم
وترقہضےہ۔رضحتاوباتقدہ ےنرعضایایروسؽاہلل!ںیماساکاضنموہں۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایلمکمرقہض
ادارکفےگ؟رضحتاوباتقدہےنرعضایلمکمرقہض(ادارکفںاگ)۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،دیعس،امثعؿنبدبعاہللنبومبہ،دبعاہللنباوباتقدة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقضرتہبرطہقیےسادارکےنےکابرےںیم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
رقضرتہبرطہقیےسادارکےنےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 995

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥وٛیًٍ ،لي ب ٩ػاٟح ،س٤٠ہ ب٬ٛ ٩ی ،١ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٩ِ ًَ ٥وٕ ٔ ٛ
یٍ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَل ٔ ُّي بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَب ٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
ار ُ ٥ِ ٛأَ ِح َشَ َٗ ٥ِ ُُٜ٨ـ ّ
ائ
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢خ َٔی ُ

ااحسؼنباربامیہ،فعیک،یلعنباصحل،ہملسنبلیھک،اوبہملس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامایاہمترےںیمےسفہگوگرتہبںیہ وہکایھچرطحےسرقہضادارکےتںیہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،فعیک،یلعنباصحل،ہملسنبلیھک،اوبہملس،اوبرہریہ
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نسحاعمہلمافررقہضیکفوصیلںیمرنیمیکتلیضف
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
نسحاعمہلمافررقہضیکفوصیلںیمرنیمیکتلیضف

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 996

راوی ً :یسي ب ٩ح٤ازٟ ،یث ،ابً ٩حَل ،٪زیس ب ٩اس ،٥٠ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسي بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
ُس َوا ِتزُ ِ َ٣ا
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُج َّل َ ٥َِ ٟش ٌِ ََ ١ِ ٤خی ِ ّرا َٗ ُّم َول َ َ
ا ٪یُ َسای ٔ ُ ٩اَ ٨َّ ٟ
اض ٓ ََی ُ٘و َُ ٔ ٟ ٢ز ُسؤٟطٔ ُخ ِذ َ٣ا َت َی َّ َ
ا ٪لٔي
ُس َو َت َحا َو ِز  ١َّ ٌََ ٟاهَّللَ َت ٌَال َي أَ َِ ٪ی َت َحا َو َز ًَ َّ٨ا َٓ َ٤َّ ٠ا َصَ ٠
َک َٗا َ ٢اهَّللُ ًَزَّ َو َج ََّٟ ١طُ صَ َِ َ ٠ِ ٔ٤ًَ ١خی ِ ّرا َٗ ُّم َٗا َ َ ٢ا إ ٔ َّ ا أََّ٧طُ ل َ َ
ًَ ُ َ

ُس َو َت َحا َو ِز  ١َّ ٌََ ٟاهَّللَ یَ َت َحا َو ُز ًَ َّ٨ا
ُ ََُل َْ ٦و ُ ُ ٨ِ ٛأ ُ َزای ٔ ُ ٩اَ ٨َّ ٟ
ُس َوا ِتزُ ِ َ٣ا ًَ ُ َ
اض َٓإٔذَا َب ٌَ ِث ُت ُط َ ٔ ٟی َت َ٘اضَي ُٗ ُِ َٟ ُ ٠ط ُخ ِذ َ٣ا َت َی َّ َ
ک
َٗا َ ٢اهَّللُ َت ٌَال َي َٗ ِس َت َحا َو ِز ُت ًَ َِ ٨
یسیع نب  ،ند ،ثیل ،انب الجعؿ ،زدی نب املس ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامایاکیآدیمےنوکیئکین اکؾںیہنایاھتنکیل فہصخشگووگںوکرقض دایرک ااھت رھپفہصخشاےنپآدیم ےساتہکہک سجہگجفہ
صخشوہستل ےس لمےکسفاہںرپفہفوصؽرکے افرسج ہگجدوشاریوہ  سلفوہ وت وھچڑدے افردرزگررکفافر وہاتکسےہ ہک
دخافدندقفسامہرےوصقر(افرانگہ)ےسیھبدرزگررفامےئ۔سجفتقفہصخشایگوتدخافدندقفسےنرفامایایمتےنوکیئکین
اکؾ ای ےہ؟ اس ےن اہک ہک ںیہن نکیل ریما اکی الغؾ اھت ںیم گووگں وک رقض دای رک ا اھت۔ سج فتق اس وک اقتاض رکےن ےک فاےطس
اتجیھب وت ہہک داتی ہک  و آاسین افر وہستل ےس ےلم فہ ےل ےل افر سج ہگج دوشاری وہ وت وھچڑ دے افر اعمػ رفام دے۔ نکمم ےہ
دخافدندقفسمہوکاعمػرفامدے۔دخافدندقفسےنرفامایںیمےنھجتوکاعمػرکدای۔
رافی  :یسیعنب ،ند،ثیل،انبالجعؿ،زدینباملس،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
نسحاعمہلمافررقہضیکفوصیلںیمرنیمیکتلیضف

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 997

راوی  :ہظا ٦ب٤ً ٩ار ،یحٌي ،زبیسی ،زہزیً ،بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا اٟزُّبَ ِیس ُّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا
ُس َٗا ََ َٔ ٔ ٟ ٢تا ُظ
ا ٪إٔذَا َرأَی إ ٔ ًِ َش َار ا ِٔ ٔ ٌِ ٤ُ ٟ
اض َول َ َ
ص َُزیِ َز َة َش ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ل َ َ
اَ ٪ر ُج ْ ١یُ َسای ٔ ُ ٩اَ ٨َّ ٟ
َت َحا َو ِز ًَ ُِ ٨ط  ١َّ ٌََ ٟاهَّللَ َت ٌَال َي َی َت َحا َو ُز ًَ َّ٨ا ََٓ٠ق ٔ َي اهَّللَ َٓ َت َحا َو َز ًَ ُِ ٨ط
اشہؾ نب امعر ،ییحی ،زدیبی ،زرہی،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامایاکیآدیمگو وگںوکرقضدایرک ااھتافرسجفتقیسکوکفہصخش سلفداتھکیوتفہصخشاےنپ واؿےساتہکہکاعمػرکاس
وکنکممےہدخافدندقفساعمػرفامدےسجفتقفہدخافدندقفسےکاپسایگوتدخافدناعتیلےناسوکاعمػرفامدای۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ییحی،زدیبی،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
نسحاعمہلمافررقہضیکفوصیلںیمرنیمیکتلیضف

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 998

راوی ً :بساهَّلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩اسح ،ٙاس٤اًی ١اب٠ً ٩یة ،یو٧صً ،لاء بَ ٩فورً ،ث٤ا ٪بًٔ ٩ا٪

اَٗ ٪ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
َفو َر ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
ئ بِ ُّٔ َ ٩
اَ ٪س ِض َّل ُِ ٣ظتَر ٔ ّیا َوبَائ ٔ ٌّا َو َٗا ٔؿ ّیا َو َُ ِ٘ ٣ت ٔـ ّیا ا َِ ٟح ََّ ٨ة
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِز َخ َ ١اهَّللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١ر ُج َّل ل َ َ
دبعاہللنبدمحمنبااحسؼ،اامسلیعانبعلتئة،ویسن،اطعءنبرففخ،امثعؿنبافعؿےسرفاتی ےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس ےن اکی صخش وک تنج ںیم دالخ رفام دای  و ہک رخدیےت افر رففتخ رکےت فتق رنیم ا رایر
رکےافرادارکےتافرفوصؽرکےتفتقگووگںےسرنیماکاعمہلمرکے۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنباقحس،اامسلیعانبعلتئة،ویسن،اطعءنبرففخ،امثعؿنبافعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغبامؽےکرشتکےسقلعتم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ریغبامؽےکرشتکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 999

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي سٔیا ،٪ابواسح ،ٙابوًبیس ةً ،بساهَّلل ب٣ ٩شٌوز

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔي ًُب َ ِی َس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا َِ ٢
اطت َ َر ِ ُ ٛأََ٧ا
أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َو ًَ َّْ ٤ار َو َس ٌِ ْس َی ِو َ ٦بَ ِس ٕر َٓ َحا َئ َس ٌِ ْس بٔأَسٔی َریِ َٔ ٩و ٥َِ ٟأَ ٔج ِئ أََ٧ا َو ًَ َّْ ٤ار بٔظَ ِی ٕئ
رمعف نب یلع ،ییحی ایفسؿ ،اوب ااحسؼ  ،اوبدیبع ة ،دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ںیم افر رضحت امعر افر رضحت دعس زغفہ دبر ںیم
رشکیوہےئوترضحتدعسدفدیقی(ڑکپرک)الےئافرںیمافررضحتامعرھچکںیہنالےئ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحیایفسؿ،اوباقحس،اوبدیبعة،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ریغبامؽےکرشتکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1000

راوی ٧ :وح ب ٩حبیبً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ساً ،٥ٟبساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُ ٧و ُح بِ َُ ٩حبٔیبٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ

ا ٢یَ ِب ُّ ُ٠ثَ َ ٩َ ٤ا ِِ ٌَ ٟبسٔ
َشلّا َُ ٟط فٔي ًَ ِب ٕس أُت ٔ َّ٣َ ٥ا بَق ٔ َي فٔي َ٣أٟطٔ إ ٔ ِ ٪ل َ َ
اُ َٟ ٪ط َْ ٣
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ًِ َت َِ ٔ ٙ

ونح نب بیبح ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اسمل ،دبع اہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامای  و صخش اکی الغؾ ںیم ےس اانپ ہصح آزاد رک دے (الثم الغؾ ںیم دف صخش آدےھ آدےھ رشکی وہں اکی رشکی (اانپ ہصح
آزادرکے)وتدفرسےوکہصحوکیھب( ودفرسےرشکیاک)امؽدےرکآزادرکےارگاسےکاپسامؽوہ۔
رافی  :ونحنببیبح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾابدنیںیمرشتک
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
الغؾابدنی ںیمرشتک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1001

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یزیس ،اب ٩زریٍ ،ایوب٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ٔی٣َ ٩ِ ٣ٔ ٙأٟطٔ
اُ َٟ ٪ط ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟا ٔ٣َ ٢ا َی ِب ُّ ُ٠ثَ َُ ٨َ ٤ط بٔ٘ ٔ َیٔ ٤ة ا ِِ ٌَ ٟب ٔس َٓ ُض َو ًَت ْ
َشلّا َُ ٟط فٔي َ٠ُ ٤ِ ٣و ٕ َول َ َ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ ًِ َت َِ ٔ ٙ

رمعفنبیلع،زیدی،انبزرعی،اویب،انعف،انبرمعےسرفاتیےہ ہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای وصخشاانپ
ہصحالغؾابدنیںیمآزادرکےافراسےکاپساسدقردفتلوہ والغؾےکدفرسےہصحیکتمیقوکاکیفوہوتفہآزادوہاجےئ
اگاسیکدفتلںیمےس۔
رافی  :رمعفنبیلع،زیدی،انبزرعی،اویب،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

درتخںیمرشتکےسقلعتم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
درتخںیمرشتکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1002

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪ابوزبیر ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّی ٥ِ ُٜلَاُ َٟ ِ َ ٧ط أَ ِر ْق أَ ِو
َشی ٜٔطٔ
ِ َ ٧د َََْ ٓ ١ل یَب ٔ ٌِ َضا َحًَّي َش ٌِز ٔ َؿ َضا ًَل َي َ ٔ
ہبیتق ،ایفسؿ ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفامای اہمترے ںیم ےس سج آدیم ےک
اپسزنیمایوجھکراکدرتخوہوتفہاؿوکرففتخہنرکےسجفتقکتہکفہاےنپرشکیےسدرایتفہنرکےل(اسےیلہکارگ

رشکیفہشءایوجھکراکدرتخفریغہرخدیانہاےہوتفہزایدہہ قحتےہہبتبسندفرسفںےک۔)
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زنیمںیمرشتکےسقلعتم
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
زنیمںیمرشتکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1003

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،اب ٩ازریص ،اب ٩جزیخ ،ابوزبیر ،جابز

َ
ٔیص ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ َٗ ٢ضي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َشی َٜطُ َٓإ ٔ َِ ٪طا َئ أَ َخ َذ َوإ ٔ ِ٪
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ُّ
یٌطُ َحًَّي یُ ِْذ ٔ َٔ َ ٪
اٟظٔ ٌَِ ٔة فٔي لُٔ َ ِّ١
َش َٕ ٛة ُ ٥َِ ٟت ِ٘ َش َِ ٥ربِ ٌَ ٕة َو َحائ ٕٔم َ ا یَ ٔح َُّٟ ١طُ أَ ِ ٪یَب ٔ َ
َطا َئ َت َز َ َوإ ٔ ِ ٪بَا ََ َو ٥َِ ٟیُ ِْذُٔ ِ ٧ط َٓ ُض َو أَ َح ُّ ٙبٔطٔ
دمحمنبالعء،انبادرسی،انبرججی،اوبزریب،اجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحرفامایہعفشاکرہاکی
امؽ رتشمک ںیم  و ہک میسقت ہن وہا وہ زنیم وہ ای ابغ اکی رشکی وک اانپ ہصح رففتخ رکان درتس ںیہن ےہ سج فتق کت ہک
دفرسے رشکی ےس ااجزت احلص ہن رکے اس رشکی وک ا رایر ےہ ہاےہ ےل ےل افردؽ ہاےہ ہن ےل افر ارگ اکی رشکی اانپ
ہصحرففتخرکےافردفرسےرشکیوکاسیکاالطعہنرکےوتفہاساکزایدہدقحارےہدفرسےگووگںیکہبتبسن۔
رافی  :دمحمنبالعء،انبادرسی،انبرججی،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعفشےسقلعتمااحدثی
ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہعفشےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1004

راوی ً :لي ب ٩ححز ،سٔیا ،٪ابزاہی ٥ب٣ ٩یُسہ٤ً ،زو بَ ٩شیس ،ابورآٍ

اٟرشی ٔس ًَ ِ ٩أَبٔي َرآ ٔ ٍٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
ُس َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔٔ َّ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ

ار أَ َح ُّ ٙبٔ َش َ٘بٔطٔ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟح ُ

یلعنبرجح ،ایفسؿ،اربامیہ نبرسیمہ،رمعفنبرشدی،اوبراعفےسرفاتیےہہکروسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن اراشدرفامای
ڑپفیسڑپفیسےکقحاکزایدہدقحارےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،ایفسؿ،اربامیہنبرسیمہ،رمعفنبرشدی،اوبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہعفشےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1005

ًیسي ب ٩یو٧ص ،حشین ٤ً ،٥٠ٌ٣زو ب ٩طٌیب٤ً ،زو بَ ٩شیس
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٰ ،٥

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُح َشی ِ ْن ا ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟز ٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
َش َْ ٛة َو َ ا ٗ ٔ ِش َْ ٤ة إ ٔ َّ ا ا ُِ ٟح َو َار َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
َّ ٔ
اٟرشی ٔس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَ ِرضٔي َِ ٟی َص ْٔلَ َح ٕس ٓ َٔیضا َ ٔ
ار أَ َح ُّ ٙبٔ َش َ٘بٔطٔ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟح ُ

ااحسؼنباربامیہٰ،یسیع نبویسن،نیسح ملعم،رمعف نب بیعش،رمعفنبرشدیےسرفاتیےہہکاکی صخش ےن رعض ایایروسؽ
اہلل! ریمی زنیم ےہہک سجںیم یسکیک وکیئ رشتک ںیہن ےہ افر ہن یہ یسک اکاس ںیموکیئ ہصح ےہ نکیلاس ںیم قح ڑپفس ےہ۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایڑپفیسزایدہدقحارےہاےنپڑپفساک(درگیااحدثیںیمیھبہیومضمؿذموکرےہ)۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،نیسحملعم،رمعفنببیعش،رمعفنبرشدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہعفشےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1006

راوی  :ہَل ٢ب ٩برش ،ػٔوا ٪بً ٩یسي٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ

رش َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َػٔ َِوا ُ ٪بِ َُٔ ً ٩یسي ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ص ََٔل ُ ٢بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ

اٟرط َََُ ٓ ٚل ُطٔ ٌَِ َة
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُّ ٢
اٟظٔ ٌَِ ُة فٔي لُ٣َ ِّ١ا ٕ ٥َِ ٟ ٢شُ ِ٘ َش َِٓ ٥إٔذَا َو َٗ ٌَ ِ ا ُِ ٟح ُسو ُز َو ُ ٔ
رع َٓ ِ ُّ ُ
الہؽنبرشب،وفصاؿنبیسیع،رمعم،زرہی،اوبہملسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایقحہعفش
رہاکیامؽںیمےہ وہکمیسقتہنایاجےئسجفتقدحدنبیوہاجےئافرراہتسرقمروہاجےئ۔
رافی  :الہؽنبرشب،وفصاؿنبیسیع،رمعم،زرہی،اوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رخدیفرففتخےکاسملئفااکحؾ
ہعفشےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1007

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساٌٟزیزب ٩ابورز٣ة ٓـ ١ب٣ ٩وسي ،حشین ،اب ٩واٗس ،ابوزبیر ،جابز

وسي ًَ ِ ٩حُ َشی ِ ٕن َوص َُو ابِ َُ ٩واٗ ٔ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ٔ ٩أَبٔي رٔزِ ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
اٟظٔ ٌَِ ٔة َوا ِٟح ٔ َوارٔ
َجابٔز ٕ َٗا ََ َٗ ٢ضي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ُّ
دمحمنبدبعازعلزینباوبرزمةلضفنبومیس،نیسح،انبفادق،اوبزریب،اجربےسرفاتیےہہک روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنہعفشاکمکحرفامایافرڑپفیسےکقحاک۔(مکحرفامای)
رافی  :دمحمنبدبعازعلزینباوبرزمةلضفنبومیس،نیسح،انبفادق،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
دفراجتیلہیکاسقتمےسقلعتم
ابب  :اسقتمےکقلعتم
دفراجتیلہیکاسقتمےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1008

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي ابو٤ٌ٣زً ،بساٟوارثٗ ،ل ٩ابوہظی ،٥ابویزیس ٣سنيًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٗ َل ْ ٩أَب ُو ا َِ ٟض ِی َث َٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو
اَ ٪ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي َصا ٔط ٕ ٥ا ِس َتأ ِ َج َز َر ُج َّل
َیز ٔ َ
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
یس ا َِ ٤َ ٟسن ٔ ُّي ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض َٗا َ ٢أَ َّو َُ َٗ ٢شا َٕ ٣ة لَا ِ َ ٧فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة ل َ َ
رع َوةُ ُج َوأٟ٘ٔطٔ َٓ َ٘ا َ٢
ِقیِ ٕع َٔٓ ٩ِ ٣د ٔ ٔذ أَ َحسٔص َِٔٗ ٥ا ََٓ ٢اَ ِ ٧لٌَ ٣َ ََٙ ٠طُ فٔي إٔبٔٔ٠طٔ ٓ ََ٤زَّ بٔطٔ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي َصا ٔط ِٕ َٗ ٥س ا ِن َ٘ َل ٌَ ِ ُ ِ
َٔ ُ ٩ِ ٣
أَُٔ ِثىٔي بٔ ٌٔ َ٘ا ٕ ٢أَ ُط ُّس بٔطٔ رعو َة ُجوأٟقٔي َ ا َت ِٔ ٨رف ِاِلٔب ٔ ُ َ
 ١إ ٔ َّ ا
رع َو َة ُج َوأٟ٘ٔطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧زَُٟوا َو ًُ٘ ٔ َِ ِ ٠اِلٔب ٔ ُ
َُِ َ
ُ
َٓ ١أ ًِ َلا ُظ ً ٔ َ٘ ّا ا َش ُظ ُّس بٔطٔ ُ ِ
ِ
َبٌٔی ّرا واح ّٔسا َٓ َ٘اَّ ٢أ ٟذی ِ
اَٗ ٢ا ََٓ ٢أَیِ ََ٘ ٔ ً ٩اُٟطُ
َ
َ
ِ
اس َتأ َج َز ُظ َ٣ا َطأ َُ ٪ص َذا ا َِ ٟبٌٔیر ٔ ٥َِ ٟش ٌُِ َ٘ ِ ٩ِ ٣ٔ ١بَی ِ ٔن ِاِل ٔب ٔ َٔٗ ١ا ََِ ٟ ٢ی َص َٟطُ ً ٔ َ٘ ْ

رع َو َة ُج َوأٟقٔي َ ا
رع َوةُ ُج َوأٟ٘ٔطٔ ٓ ِ
َاس َت َِاثَىٔي َٓ َ٘ا َ ٢أَُٔ ِثىٔي بٔ ٌٔ َ٘ا ٕ ٢أَ ُط ُّس بٔطٔ ُ ِ
َٗا َ٣َ ٢زَّ بٔي َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي صَا ٔط ِٕ َٗ ٥س ا ِن َ٘ َل ٌَ ِ ُ ِ
أَ ٓ ٪یضا أَ َج ُُ ٠ط ٓ َََّ ٤ز بٔطٔ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَصِ ٔ ١ا َِ ٟی ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا َ ٢أَ َت ِظ َض ُس ا ِِ ٤َ ٟوس ََٔٗ ٥ا َ٣َ ٢ا
رف ِاِلٔب ٔ ُ
َٓ ١أ َ ًِ َل ِی ُت ُط ً ٔ َ٘ا ّ ا َٓ َح َذ َٓ ُط بٔ ٌَ ّؼا ل َ َ
َت ُِ ٔ ٨

أَ ِط َض ُس َو ُربَّ َ٤ا َطض ٔ ِس ُت َٗا ََ ٢ص ِ ١أََ ٣ُ َ ِ ٧ب ًَِّ ّْ ٠ىِّي ر َٔسا َّ ٟة ََّ ٣ز ّة َّٔ ٩ِ ٣
اٟسصِز ٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢إٔذَا َطض ٔ ِس َت ا ِِ ٤َ ٟوس َٔ٨َ َٓ ٥از ٔ یَا آ َ٢
ات
ِقیِ ٕع َٓإٔذَا أَ َجابُو َ َٓ َ٨از ٔ یَا آ َ ٢صَا ٔط َٕٓ ٥إٔذَا أَ َجابُو َ ٓ ََش ِ ٩ِ ًَ ١أَبٔي كَأٟبٕ َٓأ َ ِخبٔرِ ُظ أَ َََّ ُٓ ٪لّ٧ا َٗ َت َ٠ىٔي فٔي ً ٔ َ٘ا َٕ ٢و ََ ٣
َُ
ِ
اس َتأ ِ َج َز ُظ أَ َتا ُظ أَبُو كَأٟبٕ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ٓ ٌََ ََ ١ػاحٔب ُ َ٨ا َٗا َ٣َ ٢ز ٔ َق َٓأ َ ِح َش ِ ُ ٨ا َِ ٔ ٟ٘ی َاَِ ٠ًَ ٦یطٔ ث ُ َّ٥
ا ِِ ٤ُ ٟش َتأ َجزُ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗس ََّٔ ٦أ ٟذی ِ
ََ ٣
ا ٪أَ ِو َصي إَِٔ ٟیطٔ أَ ِ ٪یُ َب ِّ٨ِ ًَ َّ ٠طُ
ا ٪ذَا أَصِ َ ١ذَا َ َٔ ٨ِ ٣
ک ٓ َََ ُٜ٤ث ح ٔی ّ٨ا ث ُ َّ ٥إ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج َ ١ا َِ َ ٟامین ٔ َّي َّأ ٟذی ل َ َ
ات َٓ َ٨زَ ََِ ٓ ُ ٟس َٓ ُِ ٨ت ُط َٓ َ٘ا َ ٢ل َ َ

ِقیِ ْع َٗا َ ٢یَا آ َ ٢بَىٔي َصا ٔط َٕٗ ٥اُٟوا َص ٔذظ ٔ بَُ٨و َصا ٔط َٕٗ ٥ا َ ٢أَیِ َ ٩أَبُو كَأٟبٕ َٗا َ٢
ِقیِ ٕع َٗاُٟوا َص ٔذظ ٔ ُ َ
َوافَي ا ِِ ٤َ ٟوس ََٔٗ ٥ا َ ٢یَا آ ََ ُ ٢
ک ر َٔسا َّ ٟة أَ َََّ ُٓ ٪لّ٧ا َٗ َت َُ ٠ط فٔي ً ٔ َ٘ا َٕٓ ٢أ َ َتا ُظ أَبُو كَأٟبٕ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِختَرِ ٔ٨َّ ٣ا إ ٔ ِح َسی ثَ ََل ٕث
َص َذا أَبُو كَأٟبٕ َٗا َ ٢أَ ََ ٣زنٔي ُٓ ََل ْ ٪أَ ِ ٪أُبَ َِّ َِ ٠
ّ
ک َ ٥َِ ٟت ِ٘ ُت ُِ ٠ط
ک أََ َّ ٧
وِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٪و َٔ ٣
إ ٔ ِٔ ٪طئِ َ أَ ِ ٪تُ َْ ِّز َی ٔ٣ائ َ ّة ِٔ ٩ِ ٣اِلٔب ٔ َٔٓ ١إَٔ َّ ٧
ٕ َخ ُِ ٤ش َ
ک َٗ َت َِ َ ٠ػاحٔب َ َ٨ا َخ َلأ َوإ ٔ ِٔ ٪طئِ َ َی ِحِ ٔ ٠
َ
ٕ َٓأ َ َت ِتطُ ا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣بَىٔي صَا ٔط ٕ ٥لَاَ ِ َ ٧ت ِح َ َر ُج ُٕ ٨ِ ٣ٔ ١ض ِ٥
َک ذََ ٔ ٟ
ک َُ ٟض َِ٘ َٓ ٥اُٟوا ِ َ ٧حُ ٔ ٠
َٓإ ٔ ِ ٪أَبَ ِی َ َٗ َت ِ٨َ ٠ا َ بٔطٔ َٓأتَي َٗ ِو َُ ٣ط ٓ ََذ َ َ
َٗ ِس َوََ ٟس ِت َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ِ ٟیَا أَبَا كَأٟبٕ أُح ُّٔب أَ ِ ٪تُحٔیزَ ابِىٔي َص َذا ب ٔ َز ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟد ِٔ ٤شی َن َو َ ا ُت ِؼب ٔ ِر یَٔ٤ی َُ ٨ط َٓٔ ٌََ ََٓ ١أ َ َتا ُظ َر ُج ْ١
یب ل ُ ََّ ١ر ُج َٕ ١بٌٔی َرا ََٔ ٓ ٪ض َذا ٔ٪
ُٔ ٨ِ ٣ض َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢یَا أَبَا كَأٟبٕ أَ َر ِز َت َخ ِٔ ٤شی َن َر ُج َّل أَ ِ ٪یَ ِحُٔ ٔ ٠وا َ٣ک َ َ
ا٣ٔ ٪ائ َ ٕة ِٔ ٩ِ ٣اِلٔب ٔ ٔ ١ش ُٔؼ ُ

وَ ٪ر ُج َّل َح َُٔ ٠وا َٗا َ ٢ابِ ُ٩
َبٌٔی َرا َٔٓ ٪اٗ َِب ُِ ٠ض َ٤ا ًَىِّي َو اَ ُت ِؼبٔرِ یَٔ٤یىٔي َح ِی ُث ُت ِؼبَرُ اْلِ َیِ َ٤ا َُ٘ َٓ ٪ب ٔ َُ ٠ض َ٤ا َو َجا َئ ثَ َ٤اَ ٔ ٧ی ْة َوأَ ِر َب ٌُ َ
ض َٓو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي بٔی ٔسظ ٔ َ٣ا َحا َ ٢ا َِ ٟحو َُ ٢و َّٔ ٩ِ ٣
رط ُٖ
اٟث َ٤اَ ٔ ٧ی ٔة َواْلِ َ ِر َبٌٔی َن ًَی ِْن َت ِ ٔ
َ
ِ
ًَبَّا ٕ َ
دمحم نب ییحی اوبرمعم ،دبعاگوارث ،نطق اوبمیشہ ،اوبزیدی دمین ،رکعمة ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک دفر اجتیلہ ںیم  و یلہپ اسقتم
اجری وہیئ(فہ ہی یھتہک ہلیبق) ینباہمش ںیم ےس اکی آدیم ےن رقشی ےک اکی آدیمیک المزتمیک ینعی ہلیبق رقشی یک اکی اشخ

ںیمےسفہصخشاھتفہاسےکاسھتایگافںوٹںںیمفاہںرپاکیصخش الم وہکہلیبقینباہمشںیمےساھتسجےکربنتیکریسوٹٹ
یئگیھت۔اسےناہکمتریسےسریمیدمدرکف اہکںیماےنپربنتوکابدنھگوںاک اہنوہہکافٹنےنلچگلاجےئ(افرربنتےچینرگ
اجےئ)انچہچناسہلیبق ینباہمشےکصخشےن اکیریسدےدیربنت ابدنےنھےکفاےطس۔سجفتقامتؾگوگ ےچینارتےافر فہ
افٹن ابدنےنھ ےگل وت اکی افٹن اخیل راہ (اس ےک ابدنےنھ ےک فاےطس ریس ںیہن یھت) سج ےن المزؾ راھک اھت اس ےن اہک ہک ہی اسیک
افٹنےہہیافٹنویکںںیہنابدناھایگ؟ونرکےناہکاسیکریسںیہنےہ۔اسےناہکریساہکںیلچیئگےہ۔ونرکےناہکےھجماکی
صخشالمہلیبق ینباہمش ںیمےسہکسجےکربنتیکریسوٹٹیئگ یھتاسصخشےنرفایدیک افراہکہکمتریمیدمدرکفاکی ریسدف
ہکسجےسںیماانپربنتابدنھگوں۔ہیابتشیپہنآاجےئہکافٹنرفاہنوہاجےئوتںیمےنابدنےنھیکریساسوکدےدی۔ہی
ابت۔ےتنیہاسےناکیالیھٹونرکےکامریسجیکفہجےسفہرمایگ۔فاہںرپاکیصخشآاینمیےکگووگںںیمےسوتاسصخش
ےن(ینعیاسالمزؾہن)اسےسدرایتفایمتاسوممسںیمہکمرکمہماجؤےگ؟اسصخشےناہکںیمںیہناجؤںاگافروہاتکسےہہک
ںیماجؤں۔اسونرک ےناہکریمیاجبنےسمتاکیاغیپؾاچنہپدفےگسجفتقہکمتوچنہپ۔اسصخشےناہک اہں۔اسرپالمزؾ
ےناہکسجفتقمتوممسںیماجؤےگوتمتاکپرفہکاےالہرقشی!(وممسےسرمادجحاکوممسےہ)سجفتقفہ وابد ںوتمت
اکپرفافرآفازدفہکاےاہمشیکافالد۔سج فتقفہ وابد ںوتمتاوبسابلوپوھچہکرھپاؿےسہہکدفہکالفںےن(اساکانؾایل
ہکسجصخشےناسوکالمزؾراھکاھت)ےھجماکیریسےکفاےطسامرڈاال۔رھپاسونرکاکااقتؽوہایگ۔سجفتقفہصخشہکسجےن
ہکونرکراھکاھتہکمرکمہمںیمآایوتاوبسابلےناسےس درایتفایمہگووگںاکآدیمسکہگجایگ۔اسےناہکںیمےناسیکایھچ
رطحےسدختمیکرھپ فہصخشرمایگوتںیمراہتسںیم ارتایگافراسوکدنفای۔اوبسابلےناہکاسےکےیلیہی اشایؿاشؿاھت
(ینعی مت ےس ایس ابت یک ادیم یھت  و مت ےن ای ینعی ربخ ریگی یک افر ایھچ رطح ےس دنف ای) رھپ اوبسابل دنچ دؿ رہھٹے ہک اس
دفراؿفہنمیاکابدنشہآایگہکسجےنفتیصیکیھتاغیپؾاچنہپےنےکفاےطسافرنیعوممسرپآای۔اسصخشےنآفازدیہکاے
رقشیےکگووگ!گووگںےناہکہکہیاہمشےکاصزبحادےںیہ۔اسےناہکاوبسابلاہکںںیہ؟بجاسےناوبسابلےساہکالفں
آدیم ےن ریمے اہھت ہی اغیپؾ  اجیھ اھت ہک الفں آدیم ےن اس وک لتق رک ڈاال اکی ریس ےک فاےطس۔ ہی ابت نس رک اوبسابل ےک اپس
ےچنہپافراہک نیتابوتںںیمےس اکیابتمترکفارگاہمترادؽ ہاےہوتاکیوس افٹندے دفدتیےک۔ویکہکنمت ےنامہرےآدیم
 ویطلغےسامردای(ینعیاہمتراارادہلتقرکےناکںیہناھت)افرارگاہمترادؽہاےہوتاہمتریوقؾںیمےساچپسآدیممسقاھکںیئاس
ابترپہکوتےناسوکںیہنامرا۔ارگمتاؿدفونںابوتںےسااکنررکفوتمہھجتوکاسےکدبےللتقرکد ںےگ۔اسےناینپوقؾ
ےسایب ؿایاوہنںےناہکمہمسقاھکںیئےگ۔رھپاکیوعرتآیئاوبسابلےکاپسسجیکاسیکوقؾںیماشدیوہیئیھتافرفہ
ینباہمشںیمےساساکاکیڑلاکاھتاسےناہکاےاوبسابلںیمہایتہوہںہکمتاسڑلےکوکوظنمررکگو۔اچپسآدویمںںیمےس

اکی ےک وعض افر اس یک مسق ہن دگوا۔ اوبسابل ےن وظنمر ای رھپ اکی صخش اؿ ںیم ےس آای افر ےنہک اگل ہک اے اوبسابل مت اچپس
آدویمں یک مسقدالان ہا ےت وہ اکی وس افٹن ےک وعض وت رہ اکی صخش ےک ہصح ںیم دف دف افٹن آےئگ مت دف افٹن ےل گو افر وظنمر
رکگوریمےافرپمتمسقہنڈاگو(ینعیمسقھجمرپال زؾہنرکف)متسجفتقزربدیتسںیمسقدفےگ۔اوبسابلےنہیابتوظنمررکیلافر
اڑ اسیل آدیم آےئ اوہنں ےن مسق اھکیئ۔ رضحت انب ابعس ےن اہک دخا یک مسق ہک سج ےک اہھت ںیم ریمی اجؿ ےہ اکی اسؽ
ںیہنزگراہکاؿاڑ اسیلگووگںںیمےساکیآھکنیھبابیقںیہنریہ وہک(احالت)د یتھکوہ(ینعیبسیہرمےکچ)۔
رافی  :دمحمنبییحیاوبرمعم،دبعاگوارث،نطقاوبمیشہ،اوبزیدیدمین،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسقتمےسقلعتمااحدثی
ابب  :اسقتمےکقلعتم
اسقتمےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1009

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح و یو٧ص بً ٩بسا اًلي ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،اح٤س ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ و س٠امی ٪ب٩
ششار

اب َٗا َ٢
اُٟس ٔح َویُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
اب َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠
أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َو ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩ش َشا ٕر ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ
ِق ا َِ َ٘ ٟشا ََ ٣ة ًَل َي َ٣ا لَاَِ ٠ًَ ِ َ ٧یطٔ فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ
اْلِ َ ِن َؼارٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ َّ

ادمح نب رمعف نب رسح ف ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،ادمح نب رمعف ،اوبہملس ف امیلسؿ نب ک ار ،اکی احصیب ےس
رفاتیےہہک وااصنرںیمےسےھتہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسقتموکابیقراھکےسیجہکدفراجتیلہںیم
یھت۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسحفویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،ویسن،انباہشب،ادمحنبرمعف،اوبہملسفامیلسؿنبک ار
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اسقتمےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1010

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ہاط ،٥وٟیس ،ا اوزاعي ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ و س٠امی ٪ب ٩ششار

اب ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة َو ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ش َشا ٕر ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩صا ٔط َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪ا َِ َ٘ ٟشا ََ ٣ة لَا ِ َ ٧فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َٓأ َ َ َِّقصَا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَُ٧ا ٕ
ض ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
ٔی ١ا َّز ًَ ِو ُظ ًَل َي َی ُضوز ٔ َخ ِیب َ َر َخا َُ َٔ ٟض َ٤ا
ض ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ فٔي َٗت ٕ
َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي َ٣ا لَاَِ ٠ًَ ِ َ ٧یطٔ فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ َو َٗ َضي ب ٔ َضا بَی ِ َن أَُ٧ا ٕ

َْ ٤َ ٌِ ٣ز
دمحم نب اہمش ،ف دی ،االفزایع ،انب اہشب ،اوبہملس ف امیلسؿ نب ک ار رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دنچ احصہب رکاؾ
ےسرفاتیےہہکدفراجتیلہںیماسقتماجرییھترھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسہناسوکاقمئراھکافراسقتم
اکمکحرفامایااصنرےکدقمہمںیمسجفتقاؿںیمےسھچکگوگدوعیرکےتےھتاکیوخؿاکربیخےکوہیدرپ۔
رافی  :دمحمنباہمش،ف دی،االفزایع،انباہشب،اوبہملسفامیلسؿنبک ار
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اسقتمےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1011

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،اب٣ ٩شیب

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٗا َ ٢لَا ِ َ ٧ا َِ َ٘ ٟشا َُ ٣ة فٔي
ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ ث ُ َّ ٥أَ َ َِّقصَا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َّأ ٟذی ُو ٔج َس َِ٘ ٣تُو ّ ا فٔي ُجبِّ ا َِ ٟی ُضوز ٔ َٓ َ٘ا َ ِ ٟاْلِ َ ِن َؼا ُر

ا َِ ٟی ُضو ُز َٗ َتُ٠وا َػاحٔب َ َ٨ا
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،انب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک اسقتم دفر اجتیلہ ںیم راجئ یھت رھپ رضحت روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناسوکابیقراھکاسااصنری ےکدقمہم ںیمہکسجیک الشوہید ےکونک ںںیم  یل یھت افرااصنرےن اہک
اھتہکوہیدےنامہرےآدیموکالہکرکڈاالےلہپوتقمؽےکفرہثوکمسقدانیاسقتمںیم۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسقتمںیمےلہپوتقمؽےکفراثءوکمسقدیاجےئیگ
ابب  :اسقتمےکقلعتم
اسقتمںیمےلہپوتقمؽےکفراثءوکمسقدیاجےئیگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1012

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب٣ ،اٟک ب ٩ا٧ص ،ابوٟیلي بً ٩بساهَّلل بً ٩بساٟزح ٩٤ا انؼاری ،سہ ١ب٩
ابوحث٤ة

ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔي َِ ٟیل َي بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
اُٟسحٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي َ٣اُ ٔ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩

خ َجا إلٔ َي َخ ِیب َ َر َٔ ٩ِ ٣ج ِض ٕس أَ َػابَ ُض َ٤ا
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی أَ ََّ ٪س ِض َ ١بِ َ ٩أَبٔي َح ِث ََ ٤ة أَ ِخب َ َر ُظ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ بِ ََ ٩س ِض َٕ ١و َُ ٣حی َِّؼ َة َ َ
ط َح فٔي َٓ٘ٔیر ٕأَ ِو ًَی ِ ٕن َٓأتََي یَ ُضو َز َٓ َ٘ا َ ٢أَْمُتْن َواهَّللٔ َٗ َت ِ٠ت ُُ٤و ُظ َٓ َ٘اُٟوا َواهَّللٔ
َٓأت ُ َٔي َُ ٣حی َِّؼ ُة َٓأ ُ ِخب ٔ َر أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ بِ ََ ٩س ِض ِٕ َٗ ١س ُٗتٔ ََ ١و ُ ٔ
َّ
َّ
َّ
َک ذََ ٔ ٟ
ک َُ ٟط ث ُ َّ ٥أَٗ َِب َ ١ص َُو َوحُ َوش َِّؼ ُة َوص َُو أَ ُخو ُظ أَ ِٛبَرُ
َ٣ا َٗ َت ِ٨َ ٠ا ُظ ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ََ ١حًي َٗس ًََٔ ٦ل َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

ا ٪ب ٔ َد ِیب َ َر َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٛ ٥َ ٠ب ِّ ِر
ُٔ ٨ِ ٣ط َو ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ِض ََٕ ٓ ١ذ َص َب َُ ٣حی َِّؼ ُة َ ٔ ٟی َتک َ ََّ ٥َ ٠وص َُو َّأ ٟذی ل َ َ
َٛب ِّ ِر َو َتک َ َّ ٥َ ٠حُ َوش َِّؼ ُة ث ُ ََّ ٥تک َ ََّ ٣ُ ٥َ ٠حی َِّؼ ُة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ٣ا أَ َِ ٪ی ُسوا َػاح َٔبَ ٥ِ ُٜوإ ٔ َّ٣ا أَ ِ ٪یُ ِْذَُ ٧وا
ک ََٜٓتَبُوا إَّٔ٧ا َواهَّللٔ َ٣ا َٗ َت ِ٨َ ٠ا ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َح ٕب َٓ ََ ٜت َب أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ذََ ٔ ٟ
بٔ َ ِ
ٕ َلَ ٥ِ ُٜی ُضوزُ َٗاُٟوا َِ ٟی ُشوا
وَ ٪و َت ِش َتحٔ٘ َ
ُ ٔ ٟح َوش َِّؼ َة َو َُ ٣حی َِّؼ َة َو ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ت ِحَ ُٔ ٔ ٠
ُّوَ ٪ز ََ ٦ػاح ٔبَٔٗ ٥ِ ُٜاُٟوا َ ا َٗا ََ َٓ ٢ت ِحُ ٔ ٠
ُِ ٣شٔ٤ٔ٠ی َن ٓ ََو َزا ُظ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠سظ ٔٓ ََب ٌَ َث إَِٔ ٟیض ٔ ِ ٥بٔٔ٤ائ َ ٔة َ٧ا َٗ ٕة َحًَّي أ ُ ِزخٔ ََِ ٠ًَ ِ ٠یض ٔ َِّ ٥
اٟس َار َٗا َ٢
َس ِض ِْ َ٘ َٟ ١س َر ََ ٛـ ِتىٔي َٔ ٨ِ ٣ضا َ٧ا َٗ ْة َح َِ ٤زا ُئ

ادمح نب رمعف نب رسح ،انب فبہ ،امکل نب اسن ،اوبیلیل نب دبعاہلل نب دبعارلنمح االاصنری ،لہس نب اوبذبمة ےسرفاتی ےہ ہک
م
رضحتدبعاہللنبلہسافررضحت جضت ئہدفونںربیخیکاجبنےلچھچکفیلکتیکفہجےس وہکاؿوکیھترھپرضحتہصیحمےکاپس
ے
اکی آدیمآای افر ےنہکاگل ہک رضحتدبعاہللنبلہس لتق رک ئ
دیےئگ افرفہاکیادنےھ(ینعیفریاؿ)ونک ںںیم ایےمشچ ںیمڈاؽ
دےیئ ےئگ۔ ہی ابت نس رک رضحت ہصیحم وہیدویں ےک اپس آےئ افر ےنہک ےگل دخا یک مسق مت ےن اس وک امرا ےہ اوہنں ےن اہک دخا یک
مسقاسوکںیہنامرا۔رضحتہصیحمفاہںےسرفاہنوہےئگافررضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآےئافرآپیلص

اہلل ہیلعفآہل فملس ےنایبؿ رفامای رھپ رضحت ہصیحم افر اؿ ےک ڑبے اھبیئ وحہصی افر دبعارلنمح نب لہس لم رک آےئ رضحت ہصیحم
ےنےلہپوگتفگ رکانہایہفہیہ ربیخںیمےئگےھترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتڑبےاکاحلظرکفڑبےاکاحلظ
رکف(اسوکےلہپوگتفگرکےناکومعقدف)آرخرضحتوحہصیےنوگتفگیک۔رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوہید
اہمترےاسیھتیکدتیہن د ںوتاؿےسہہکدایاجےئڑلایئرکےنےکفاےطس۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسہلسلسںیم
وہید وک اھکل۔ وہید ےن  واب ںیم رحتری ای دخا یک مسق! اس وک مہ ےن ںیہن امرا رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رضحت وحہصی افر ہصیحم افر دبعارلنمح ےس رفامای ااھچ مت مسق اھکؤ افر مت اےنپ اسیھت اک وخؿ اثتب رکف۔ اوہنں ےن اہک مہ مسق ںیہن
اھکںیئ ےگ (ویکہکن مہ گووگں ےن وخد امرےت وہےئ ںیہن داھکی) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت وہید اہمترے فاےطس مسق
اھکںیئےگ(ہکمہےناسوکںیہنام راافرہنمہوکملعےہہکسکےنامراےہ)اوہنںےناہکایروسؽاہلل!فہوتاملسمؿںیہنںیہ(ینعی
اؿےکاپسوتاامیؿںیہن) ہکلبفہوترشمکںیہافر فہگوگوھجیٹمسقیھباھکںیلےگاسرپآپیلصاہللہیلعفآہل فملسےناےنپ
اپسےساؿوکدتیادارفامیئافراکیوس افٹنےجیھباہیںکتہکاؿےکاکمؿںیمدالخوہےئگ۔رضحتلہسےنرفامایاس ںیم
ےساکیافینٹنےن وہکالؽرگنیکیھتریمےالتامردییھت۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،امکلنباسن،اوبیلیلنبدبعاہللنبدبعارلنمحاالاصنری،لہسنباوبذبمة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اسقتمںیمےلہپوتقمؽےکفراثءوکمسقدیاجےئیگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1013

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک ،ابوٟیلي بً ٩بساهَّلل بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩سہ ،١سہ ١ب ٩ابوحث٤ة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔي َِ ٟیل َي بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
خ َجا إلٔ َي َخ ِیب َ َر ٔ٩ِ ٣
َس ِض َٕ ٩ِ ًَ ١س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َح ِث ََ ٤ة أَُ َّ ٧ط أَ ِخب َ َر ُظ َورٔ َج ْ
اُٛ ٢ب َ َرا ُئ ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ٣طٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ بِ ََ ٩س ِض َٕ ١و َُ ٣حی َِّؼ َة َ َ

ط َح فٔي َٓ٘ٔیر ٕ أَ ِو ًَی ِ ٕن َٓأتَ َي یَ ُضو َز َو َٗا َ ٢أَْمُتْن َواهَّللٔ
َج ِض ٕس أَ َػابَ ُض َِٓ ٥أتََي َُ ٣حی َِّؼ ُة َٓأ َ ِخب َ َر أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ بِ ََ ٩س ِض ِٕ َٗ ١س ُٗتٔ ََ ١و ُ ٔ
َ
َّ
َک َُ ٟض ِ ٥ث ُ َّ ٥أَٗ َِب َ ١ص َُو َوأَ ُخو ُظ حُ َوش َِّؼ ُة َوص َُو أَ ِٛبَرُ ُٔ ٨ِ ٣ط َو ًَ ِب ُس
َٗ َت ِ٠ت ُُ٤و ُظ َٗاُٟوا َواهَّللٔ َ٣ا َٗ َت ِ٨َ ٠ا ُظ َٓأٗ َِب ََ ١حًي َٗس ًََٔ ٦ل َي َٗ ِو ٔ٣طٔ ٓ ََذ َ َ
ا ٪ب ٔ َد ِیب َ َر َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٤ُ ٔ ٟ ٥َ ٠حی َِّؼ َة َٛب ِّ ِر
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ِض ََٕ ٓ ١ذ َص َب َُ ٣ح ِّی َؼ ُة َ ٔ ٟی َتک َ ََّ ٥َ ٠وص َُو َّأ ٟذی ل َ َ

َٛب ِّ ِر یُزٔی ُس ِّ
اٟشَ َٓ َّ٩تک َ َُّ ٥َ ٠ح َوش َِّؼ ُة ث ُ ََّ ٥تک َ ََّ ٣ُ ٥َ ٠حی َِّؼ ُة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ٣ا أَ َِ ٪ی ُسوا َػاح َٔبَ ٥ِ ُٜوإ ٔ َّ٣ا أَ ِ٪

ک َٓ َٜتَبُوا إَّٔ٧ا َواهَّللٔ َ٣ا َٗ َت ِ٨َ ٠ا ُظ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
َح ٕب َٓ ََ ٜت َب إَِٔ ٟیض ٔ َِ ٥ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ذََ ٔ ٟ
یُ ِْ َذُ ٧وا ب ٔ َ ِ

ٕ َل ٥ِ ُٜیَ ُضوزُ
وَ ٪و َت ِش َت ٔح٘ َ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٔ ٟ ٥َ ٠ح َوش َِّؼ َة َو َُ ٣حی َِّؼ َة َو ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َت ِحَ ُٔ ٔ ٠
ُّوَ ٪ز ََ ٦ػاح ٔبَٔٗ ٥ِ ُٜاُٟوا َ ا َٗا ََ َٓ ٢ت ِحُ ٔ ٠
َٗاُٟوا َِ ٟی ُشوا ب ٔ ُِ ٤شٔ٤ٔ٠ی َن ٓ ََو َزا ُظ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠سٔظ ٔٓ ََب ٌَ َث إَِٔ ٟیض ٔ ِ ٥بٔٔ٤ائ َ ٔة َ٧ا َٗ ٕة َحًَّي أ ُ ِزخٔ ََِ ٠ًَ ِ ٠یض ٔ ِ٥
َّ
اٟس َار َٗا ََ ٢س ِض ِْ َ٘ َٟ ١س َر ََ ٛـ ِتىٔي َٔ ٨ِ ٣ضا َ٧ا َٗ ْة َح َِ ٤زا ُئ

دمحم نب ہملس ،انب اقمس ،امکل ،اوبیلیل نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب لہس ،لہس نب اوبذبمة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب
م
لہسافررضحت جضت ئہدفونںربیخیکاجبنرفاہنوہےئھچکفیلکتیکفہجےس وہکاؿوکالقحیھترھپرضحتہصیحمےکاپساکی
ے
آدیمآایافرےنہکاگلہکرضحتدبعاہللنبلہسلتقرک ئ
دیےئگافرفہاکیادنےھ(ینعیفریاؿ)ونک ںںیمایےمشچںیمڈاؽدےیئ
ےئگ۔ ہی ابت نس رک رضحت ہصیحم وہیدویں ےک اپس آےئ افر ےنہک ےگل دخا یک مسق مت ےن اس وک ںیہن امرا۔ رضحت ہصیحم فاہں ےس
رفاہنوہےئگافررضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایبؿ ای
رھپ رضحت ہصیحم افر اؿ ےک ڑبے اھبیئ وحہصی افر دبعارلنمح نب لہس لم رک آےئ۔ رضحت ہصیحم ےن ےلہپ وگتفگ رفامان ہایہ فہ یہ
ربیخںیمےئگےھترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمت(اےنپےس)ڑبےاکاحلظرکفڑبےاکاحلظرکفمتاؿ
وکےلہپ وگتفگرکےندف۔آرخ رضحتوحہصی ےنوگتفگیک۔ رضحتروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایوہید اہمترےاسیھت
یکدتی ہن د ں وت اؿ ےس گنج ےک ےیل ہہک دای اجےئاگ۔ رھپآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےناس ہلسلس ںیموہید وک اھکل۔وہید ےن
 وابںیماھکلمہےندخایکمسقاسوکںیہنامرارھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرضحتوحہصیافررضحتہصیحم
افر دبعارلنمح ےس رفامای ااھچ مت مسق اھکؤ افر مت اےنپ اسیھت اک لتق اثتب رکف۔ اوہنں ےن اہک مہ مسق ںیہن اھکںیئ ےگ (ویکہکن مہ
گووگںےنوخدامرےتوہےئںیہنداھکی)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایوہیداہمترےفاےطسمسقاھکںیئےگ(مہےناسوک
ںیہن امراافرہنمہفافقںیہہکسکےن لتقای)اوہنں ےناہکایروسؽاہلل!فہوت املسمؿںیہنںیہ(رشمکںیہ وھجیٹمسقاھک ںیل
ےگ)رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپاپسےساؿوکدتیادارفامیئافراکیوسافٹنےجیھباہیںکتہکاؿےکاکمؿںیم
دالخوہےئگ۔رضحتلہسےنرفامایاسںیمےساکیافینٹنےن وہکالؽرگنیکیھتریمےالتامردییھت۔
رافی  :دمحمنبہملس،انباقمس،امکل،اوبیلیلنبدبعاہللنبدبعارلنمحنبلہس،لہسنباوبذبمة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رافویںےکاسدحثیےسقلعتماالتخػ

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رافویںےکاسدحثیےسقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1014

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،یحٌي ،بظیر ب ٩ششار ،سہ ١ب ٩ابوحث٤ة ،رآٍ ب ٩خسیخ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩ی ِحٌَي ًَ ِ ٩بُظَ ی ِر ٔبِ َٔ ٩ش َشا ٕر ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َح ِث ََ ٤ة َٗا ََ ٢و َح ٔش ِب ُ َٗا ََ ٢و ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ
رف َٗا فٔي َب ٌِ ٔف َ٣ا
خ َد ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩زیِ ٕس َو َُ ٣حی َِّؼ ُة بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َحًَّي إٔذَا لَاَ٧ا ب ٔ َد ِیب َ َر َت َ َّ
بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ أَُ َّ ٧ض َ٤ا َٗا اَ َ َ
ک ث ُ َّ ٥إٔذَا ب ٔ َُ ٤حی َِّؼ َة یَح ٔ ُس ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ ََ ٩س ِض َٕٗ ١ت ّٔیَل ٓ ََس َٓ َُ ٨ط ث ُ َّ ٥أَٗ َِب َ ١إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ص َُو َوحُ َوش َِّؼ ُة
صُ َ٨اَ ٔ ٟ

ا ٪أَ ِػ َِ َز ا ِِ َ٘ ٟوََ ٓ ٔ ٦ذ َص َب ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤یَ َتک َ َِّ َٗ ٥ُ ٠ب ََ ١ػاحٔب َ ِیطٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ِض َٕ ١ول َ َ

َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٛ ٥َ ٠بِّرِ ا ِلُٜب ِ َر فٔي ِّ
َکوا َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟش ََِّ ٓ ٩ؼ ََ َ ٤و َتک َ ََّ ٥َ ٠ػاح َٔبا ُظ ث ُ ََّ ٥تک َ َُّ ٌَ ٣َ ٥َ ٠ض َ٤ا ٓ ََذ َ ُ
ٕ
وَ ٪خ ِٔ ٤شی َن یَٔ٤ی ّ٨ا َو َت ِش َتحٔ٘ َ
َو َس ََّ ِ٘ ٣َ ٥َ ٠ت َِ ًَ ١ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩س ِض َٕ٘ َٓ ١ا َُ َٟ ٢ض ِ ٥أَ َت ِحَ ُٔ ٔ ٠
ُّوَ ٪ػاح َٔب ٥ِ ُٜأَ ِو َٗات ٔ ََٗ ٥ِ ُٜ٠اُٟوا َِ ٛی َ
ک َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
اِ َٗ ٪ؤَّ ُٛ ٕ ٦ارٕ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی ذََ ٔ ٟ
ٕ َن ِ٘ َب ُ
 ١أَیِ ََ ٤
ِ َ ٧حُ ٔ ٠
ٕ َوَ ٥َِ ٟن ِظ َض ِس َٗا َُ َٓ ٢تب َ ِّرئَُ ٥ِ ُٜی ُضوزُ ب ٔ َد ِٔ ٤شی َن َیٔ٤ی ّ٨ا َٗاُٟوا َو َِ ٛی َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِ َلا ُظ ًَ ِ٘ َ٠طُ

م
ہبیتق ،ثیل ،ییحی ،ریشب نب ک ار ،لہس نب اوبذبمة ،راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب لہس افر رضحت جضت ئہ نب
دوعسداسھتےلکنسجفتقربیخںیمےچنہپوتفاہںرپیسکہگجرپدحیلعہوہےئگ۔رضحتہصیحمےنرضحتدبعاہللنبلہسوکداھکیہکفہ
لتقوہےئڑپےںیہ۔اوہنںےناؿوکدنفایرھپرضحت روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک دختمادقسںیم احرضوہےئ
فہ افر اؿ ےک اھبیئ رضحت وحہصی افر رضحت دبعارلنمح نب لہس  و ہک بس گووگں ںیم مک رمع ےھت وت رضحت دبعارلنمح اےنپ
اسیھت ےس ےلہپ وگتفگ رکےن ےگل۔ اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و رضحات رمع ردیسہ ںیہ اؿ یک مت
تمظع رکف افر اؿ ےک اسھت ارتحاؾ اک اعمہلم رکف۔ اس رپ فہ اخومش رےہ افر اؿ ےک دفونں اس ںویں ےن وگتفگ یک رھپ اوہنں ےن
یھباؿےکاسھت وگتفگ یک۔ رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرعضای سجہگجرضحتدبعاہلل نب لہسلتقوہےئ
ےھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایایمتگوگاچپسںیمسقاھکےتوہافرمتگوگاےنپاسیھتاکوخؿاہبےتوہایمتوکاہمترا
اقلتلمایگےہ اؿگووگں ےناہک مہسکرطہقی ےسمسق اھکںیئاحالہکن مہگوگفاہں وم ودںیہنےھت۔اسرپآپ یلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایااھچوہیداچپسںیمسقاھکرکمتوکدحیلعہرکد ںےگ۔اوہنںےناہکمہافکریکںیمسقسکرطہقیےسمیلسترک ں
ےگآرخسجفتقرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیاحتلدیھکیوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپاپسےس

دتیادارفامیئ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،ییحی،ریشبنبک ار،لہسنباوبذبمة،راعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رافویںےکاسدحثیےسقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1015

راوی  :اح٤س بً ٩بسة ،ح٤از ،یحٌي ب ٩سٌیس ،بظیر ب ٩ششار ،سہ ١ب ٩ابوحث٤ة و رآٍ ب ٩خسیخ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َح َّ٤ا ْز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩بُظَ ی ِر ٔ بِ َٔ ٩ش َشارٕ ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َح ِث ََ ٤ة

رف َٗا فٔي اِ ٨َّ ٟد ٔ١
َو َرآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ أَُ َّ ٧ض َ٤ا َح َّسثَا ُظ أَ ََّ ٣ُ ٪حی َِّؼ َة بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َو ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ ََ ٩س ِض ٕ ١أَ َت َیا َخ ِیب َ َر فٔي َحا َج ٕة َُ ٟض َ٤ا َٓ َت َ َّ
َٓ ُ٘تٔ َِ ًَ ١ب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩س ِض َٕ َٓ ١حا َئ أَ ُخو ُظ ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ِض َٕ ١وحُ َوش َِّؼ ُة َو َُ ٣حی َِّؼ ُة ابِ َ٨ا ًَ ِّ٤طٔ إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠تک َ َِّ ًَ ٥َ ٠ب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤فٔي أَ ِ٣ز ٔأَخٔیطٔ َوص َُو أَ ِػ َِزُ ُٔ ٨ِ ٣ض َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِلُٜب ِ َر َ ٔ ٟی ِب َسأِ اْلِ َ ِٛبَرُ
َّ
َّ
َّ
وَ٘ َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ٪اُٟوا یَا
ََک لَّ ٤َ ٔ ٠ة َ٨َ ٌِ ٣ا َصا ُش ِ٘ ٔش َُ ٥خ ُِ ٤ش َ
َٓ َتکَ٤َ ٠ا فٔي أَ ِ٣ز ٔ َػاح ٔب ٔض ٔ َ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وذ َ َ
ٕ َٗا َُ َٓ ٢تب َ ِّرئَُ ٥ِ ُٜی ُضوزُ بٔأَیِ َ٤ا َٔ ٪خ ِٔ ٤شی َن ُٔ ٨ِ ٣ض َِٗ ٥اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٗ ِو ْْ َّٔ ُٛ ٦ار ٓ ََو َزا ُظ
ٕ ِ َ ٧حُ ٔ ٠
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَ ِْ ٣ز َ ٥َِ ٟن ِظ َض ِس ُظ َِ ٛی َ
َّ
َّ
ِک ِاِلٔب ٔ ٔ١
َف ََ ٛـ ِتىٔي َ٧ا َٗ ْة ٔ ٩ِ ٣تَٔ ٠
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٔ ٗ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠بٔ٠طٔ َٗا ََ ٢س ِض ََْ ٓ ١س َخ ِِ ٣ٔ ُ ٠زبَ ّسا َُ ٟض َِ َ ٥

ادمحنبدبعة، ،ند،ییحینبدیعس،ریشبنبک ار،لہسنباوبذبمةفراعفنبدخجیےسرفاتیےہہکرضحتہصیحمافررضحتدبعاہلل
نبلہسربیخںیمآےئیسکاکؾےکےیلرھپوجھکرفںےکدروتخںںیماگلوہےئگ۔اسرفاتیوکدنمرہجابالرفاتییکرطحآرخ
کتایبؿرفامای۔رضحتلہسنبایبذبمہافایلذموکرہرفاتیںیمہیرضفرااضہفےہ۔رضحتلہسےنایبؿایہکںیماؿےکاکی
ے
اھتؿںیمایگوتاؿیہافںوٹںںیمےس ورضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندتیںیم ئ
دیےھتاکیافینٹنےنریمے
التامردی۔
رافی  :ادمحنبدبعة، ،ند،ییحینبدیعس،ریشبنبک ار،لہسنباوبذبمةفراعفنبدخجی

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

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رافویںےکاسدحثیےسقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1016

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،برش ،ابٔ٣ ٩ـ ،١یحٌي ب ٩سٌیس ،بظیر ب ٩ششار ،سہ ١ب ٩ابوحث٤ة

رش َوص َُو ابِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩بُظَ ی ِر ٔبِ َٔ ٩ش َشارٕ ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
رف َٗا َ ٔ ٟح َوائٔحٔض ٔ َ٤ا َٓأتََي
أَبٔي َح ِث ََ ٤ة أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ بِ ََ ٩س ِض َٕ ١و َُ ٣حی َِّؼ َة بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس أَُ َّ ٧ض َ٤ا أَ َت َیا َخ ِیب َ َر َوص َُو یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ُػِْ ٠ح َٓ َت َ َّ
َُ ٣حی َِّؼ ُة ًَل َي ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩س ِض َٕ ١وص َُو َی َتظَ ح َُّم فٔي َز ٔ٣طٔ َٗت ّٔیَل ٓ ََس َٓ َُ ٨ط ث ُ ََّٗ ٥س َٔ ٦ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓاَ ِ ٧لِ ًَ ََٙ ٠ب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ِض ٕ١

َوحُ َوش َِّؼ ُة َو َُ ٣حی َِّؼ ُة إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َص َب ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤یَ َتک َ ََّ ٥ُ ٠وص َُو أَ ِح َس ُث ا ِِ َ٘ ٟؤ ٔ ٦س ًّ٨ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
و ٪ب ٔ َد ِٔ ٤شی َن یَٔ٤ی ّ٨ا
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٛ ٥َ ٠بِّرِ ا ِلُٜب ِ َر ٓ ََشَ َٓ َ َٜتک َ َّ٤َ ٠ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ِحَ ُٔ ٔ ٠

ٕ َوَ ٥َِ ٟن ِظ َض ِس َوَ َ ٧ ٥َِ ٟز َٗا َ ٢تُب َ ِّرئَُ ٥ِ ُٜی ُضوزُ
َٔ َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ت ِش َت ٔح٘ َ
ٕ ِ َ ٧حُ ٔ ٠
ُّوَ ٪ز ََ ٦ػاح ٔبٔ ٥ِ ُٜأَ ِو َٗاتَٔٗ ٥ِ ُٜٔ٠اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َِ ٛی َ
اِ َٗ ٪ؤَّ ُٛ ٕ ٦ا ٕر ٓ ٌََ َ٘ َ٠طُ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠سظ ٔ
ٕ َ٧أ ِ ُخ ُذ أَیِ ََ ٤
ب ٔ َد ِٔ ٤شی َن یَٔ٤ی ّ٨ا َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َِ ٛی َ

رمعفنب یلع،رشب،انبلضفم ،ییحی نب دیعس ،ریشب نبک ار ،لہسنباوبذبمةےسرفاتی ےہ ہکرضحتدبعاہللنب لہسافررضحت
م
جضت ئہنبدوعسدربیخںیمدالخوہےئافراؿدونںفاہںرپحلصاکاموحؽاھترھپدفونںرضحاتدحیلعہوہےئگاےنپاکومںےکفاےطس۔
اس ےک دعب رضحت ہصیحم رضحت دبعاہلل نب لہس ےک اپس آےئ افر داھکی ہک فہ اےنپ وخؿ ںیم گوٹ وپٹ وہ رےہ ںیہ رھپ اؿ وک
دنفایافردمہنیںیمآےئآرخکت۔
رافی  :رمعفنبیلع،رشب،انبلضفم،ییحینبدیعس،ریشبنبک ار،لہسنباوبذبمة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رافویںےکاسدحثیےسقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1017

راوی  :ساب٘ہ روای ٛے ٣لاب ٙتزج٤ہ ےہ۔

رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩بُظَ ی ِر ٔبِ َٔ ٩ش َشا ٕر ًَ َِ ٩س ِض ٔ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
رف َٗا فٔي
بِ ٔ ٩أَبٔي َح ِث ََ ٤ة َٗا َ ٢اَ ِ ٧لِ ًَ ََٙ ٠ب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩س ِض َٕ ١و َُ ٣حی َِّؼ ُة بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس إلٔ َي َخ ِیب َ َر َوه ٔ َي یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ُػِْ ٠ح َٓ َت َ َّ
َح َوائٔحٔض ٔ َ٤ا َٓأتََي َُ ٣حی َِّؼ ُة ًَل َي ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٩س ِض َٕ ١وص َُو َی َتظَ ح َُّم فٔي َز ٔ٣طٔ َٗت ّٔیَل ٓ ََس َٓ َُ ٨ط ث ُ ََّٗ ٥س َٔ ٦ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓاَ ِ ٧لِ ًَ ََٙ ٠ب ُس

اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ِض َٕ ١وحُ َوش َِّؼ ُة َو َُ ٣حی َِّؼ ُة ابِ َ٨ا َِ ٣ش ٌُوز ٕ إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َص َب ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ی َتک َ َّ٥ُ ٠
َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٛ ٥َ ٠بِّرِ ا ِلُٜب ِ َر َوص َُو أَ ِح َس ُث ا ِِ َ٘ ٟوََ ٓٔ ٦شَ َٓ َ َٜتک َ َّ٤َ ٠ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ

ٕ َوَ ٥َِ ٟن ِظ َض ِس
و ٪ب ٔ َد ِٔ ٤شی َن یَٔ٤ی ّ٨ا َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣و َت ِش َتحٔ٘ َ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ِحَ ُٔ ٔ ٠
ٕ ِ َ ٧حُ ٔ ٠
ُّوَٗ ٪ات ٔ َ ٥ِ ُٜ٠أَ ِو َػاح َٔبَ٘ َٓ ٥ِ ُٜاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َِ ٛی َ
اِ َٗ ٪ؤَّ ُٛ ٕ ٦ا ٕر ٓ ٌََ َ٘ َُ ٠ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
ٕ َ٧أ ِ ُخ ُذ أَیِ ََ ٤
َوَ َ ٧ ٥َِ ٟز َٓ َ٘ا َ ٢أَتُب َ ِّرئُ ٥ِ ُٜیَ ُضو ُز ب ٔ َد ِٔ ٤شی َن َٓ َ٘اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َِ ٛی َ

َو َس َّ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠سٔظ ٔ

اسہقبرفاتیےکاطمقبرتہمجےہ۔
رافی  :اسہقبرفاتیےکاطمقبرتہمجےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رافویںےکاسدحثیےسقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1018

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ روای ٛے ٣لاب ٙےہ۔

اب َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ی ِحٌَي بِ ََ ٩سٌٔی ٕس َش ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َرن ٔي بُظَ یِرُ بِ َُ ٩ش َشا ٕر ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
رف َٗا فٔي َحا َجت ٔض ٔ َ٤ا َٓ ُ٘تٔ َ١
خ َجا إلٔ َي َخ ِیب َ َر َٓ َت َ َّ
َس ِض ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َح ِث ََ ٤ة أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ بِ ََ ٩س ِض ٕ ١اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َو َُ ٣حی َِّؼ َة بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َ َ
ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩س ِض ٕ ١اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٓ َحا َئ َُ ٣حی َِّؼ ُة َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ُخو ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو َٔ ٢و ُح َوش َِّؼ ُة بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َحًَّي أَ َت ِوا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ

َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذصَ َب ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ی َتک َ ََّ٘ َٓ ٥ُ ٠ا ََٟ ٢طُ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِلُٜب ِ َر ا ِلُٜب ِ َر َٓ َتک َ ََّ ٣ُ ٥َ ٠حی َِّؼ ُة
ُّو٪
وَ ٪خ ِٔ ٤شی َن یَٔ٤ی ّ٨ا َٓ َت ِش َت ٔح٘ َ
َکوا َطأ ِ َِ ًَ ٪ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩س ِض َٕ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِحَ ُٔ ٔ ٠
َو ُح َوشِّ َؼ ُة ٓ ََذ َ ُ
رض َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ َٓ ٥َ ٠تب َ ِّرئُ ٥ِ ُٜیَ ُضوزُ ب ٔ َد ِٔ ٤شی َن یَٔ٤ی ّ٨ا
ٕ ِ َ ٧حُ ٔ ٠
َٗات ٔ ََٗ ٥ِ ُٜ٠اُٟوا َِ ٛی َ
ٕ َوَ ٥َِ ٟن ِظ َض ِس َوِ َ ٧ ٥َِ ٟح ُ ِ
١
اِ َٗ ٪ؤَّ ُٛ ٕ ٦ا ٕر َٗا َََ ٓ ٢و َزا ُظ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بُظَ ی ِ ْر َٗا َ ٢لٔي َس ِض ُ
ٕ َن ِ٘ َب ُ
 ١أَیِ ََ ٤
َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َِ ٛی َ
رفائ ٔٔف فٔي ِٔ ٣زبَ ٕس َ٨َ ٟا
بِ ُ ٩أَبٔي َح ِث ََ ٤ة َِ َ٘ ٟس َر ََ ٛـ ِتىٔي َ َٔف َ
شـ ْة ٔ ٩ِ ٣تَٔ ٠
ِک ا َِ َ ٟ
رتہمجاسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رافویںےکاسدحثیےسقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1019

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪یحٌي ب ٩سٌیس ،بظیرب ٩ششار ،سہ ١ب ٩ابوحث٤ة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩بُظَ ی ِر ٔبِ َٔ ٩ش َشا ٕر ًَ َِ ٩س ِض ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔي َح ِث ََ ٤ة
َٗا َُ ٢و ٔج َس ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩س ِض َٕٗ ١ت ّٔیَل َٓ َحا َئ أَ ُخو ُظ َو ًَ َّ٤ا ُظ حُ َوش َِّؼ ُة َو َُ ٣حی َِّؼ ُة َوص َُ٤ا ًَ َّ٤ا ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩س ِض ٕ ١إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ

َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َص َب ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ی َتک َ ََّ٘ َٓ ٥ُ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِلُٜب ِ َر ا ِلُٜب ِ َر َٗا اَ َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ

وَٗ ٪اُٟوا
إَّٔ٧ا َو َج ِسَ٧ا ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ ََ ٩س ِض َٕٗ ١ت ّٔیَل فٔي َٗٔ٠یبٕ َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔف ُٗٔ ُ٠ب َخ ِیب َ َر َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت َّتض ٔ َُ ٤

ٕ نُ ِ٘ ٔش ًَُ ٥ل َي َ٣ا َ َ ٧ ٥َِ ٟز َٗا َُ َٓ ٢تب َ ِّرئُ ٥ِ ُٜا َِ ٟی ُضوزُ
َّ َ ٧تض ٔ ُ ٥ا َِ ٟی ُضو َز َٗا َ ٢أَ َٓ ُت ِ٘ ٔش َُ ٤
وَ ٪خ ِٔ ٤شی َن َیٔ٤ی ّ٨ا أَ َّ ٪ا َِ ٟی ُضو َز َٗ َت َِ ٠ت ُط َٗاُٟوا َو َِ ٛی َ
وََ ٓ ٪و َزا ُظ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠سظ ٔ
ٕ ِ َ ٧زضَي بٔأَیِ َ٤أ٧ض ٔ َِ ٥وص ُِٔ ِ ٣ُ ٥
رش َُ ٛ
ب ٔ َد ِٔ ٤شی َن أَُ َّ ٧ض َِ ٥َِ ٟ ٥ش ِ٘ ُتُ٠و ُظ َٗاُٟوا َو َِ ٛی َ
ک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص
أَ ِر َس َ٠طُ َ٣اُ ٔ ٟ

دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،ییحینبدیعس،ریشبنبک ار،لہسنباوبذبمةےسرفاتیےہہکرضحتدبعاہللنبلہسلتقوہےئوتاؿےک
م
اھبیئافردفونںاچچوحہصیافر جضت ئہ وہکدبعاہللنبلہسےکیھباچچےھترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم
احرضوہےئوترضحتدبعارلنمحےنابترکینہایہ۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامایڑبےاکارتحاؾف ایخؽرکف۔اؿ
دفونں ےن اہک ای روسؽ اہلل! مہ ےن دبعاہلل نب لہس وک رما وہا اپای۔ اؿ وک لتق رک ےک وہیدویں ےک اکی ونکںیئ ںیم ڈاؽ دای ایگ اھت۔
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت سک رپ امگؿ رکےت وہ؟ اوہنں ےن اہک امہرا وہید رپ امگؿ ےہ۔ آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اچپس ںیمسق اھکےت وہ ہک وہید ےن اس وک الہک رک ڈاال۔ اوہنں ےن اہک مہ سک فہج ےس مسق اھکںیئ ںیم
اسابترپسجوکاینپآھکنےسںیہنداھکی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوتوہیدیربیوہاجںیئےگاچپسںیمسقاھکرکمہ
ےناسوکںیہن امرا۔اوہنںےناہکمہاؿیکومسقںرپسکرطہقیےسراضدنموہںےگفہوترشمکںیہ۔رھپرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپاپسےسدتیادارفامیئ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،ییحینبدیعس،ریشبنبک ار،لہسنباوبذبمة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رافویںےکاسدحثیےسقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1020

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک ،یحٌي ب ٩سٌیس ،بظیر ب ٩ششار

ک ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩بُظَ ی ِر ٔبِ ٔ٩
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟ
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
رف َٗا فٔي َح َوائٔحٔض ٔ َ٤ا َٓ ُ٘تٔ َ١
خ َجا إلٔ َي َخ ِیب َ َر َٓ َت َ َّ
َش َشارٕ أََّ٧طُ أَ ِخب َ َر ُظ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ بِ ََ ٩س ِض ٕ ١اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َو َُ ٣حی َِّؼ َة بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َ َ
ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩س ِض َٕ٘ َٓ ١س ََٔ ٣ُ ٦حی َِّؼ ُة َٓأتََي ص َُو َوأَ ُخو ُظ حُ َوش َِّؼ ُة َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س ِض ٕ ١إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٓ ََذ َص َب ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٔ ٟ ٩ٔ ٤ی َتک َ َّ٤َ ٔ ٟ ٥َ ٠کَأ٧طٔ ٔ ٩ِ ٣أَخٔیطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٛ ٥َ ٠ب ِّ ِر َٛب ِّ ِر َٓ َتک َ َُّ ٥َ ٠ح َوش َِّؼ ُة
وَ ٪خ ِٔ ٤شی َن َیٔ٤ی ّ٨ا
َکوا َطأ ِ َِ ًَ ٪ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩س ِض َٕ٘ َٓ ١ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ِحَ ُٔ ٔ ٠
َو َُ ٣حی َِّؼ ُة ٓ ََذ َ ُ
ُّوَ ٪ز ََ ٦ػاح ٔبٔ ٥ِ ُٜأَ ِو َٗاتَٔٗ ٥ِ ُٜٔ٠ا َ٣َ ٢اْ ٔ ٟک َٗا َ ٢یَ ِحٌَي َٓزَ ًَ َ ٥بُظَ ی ِ ْر أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َزا ُظ ٔ٩ِ ٣
َو َت ِش َت ٔح٘ َ
ً ٔ ِٔ ٨سظ ٔ َخا َُ َٔ ٟض َِ ٥سٌٔی ُس بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َّ
اٟلائ ُّٔي
احرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،ییحینبدیعس،ریشبنبک ارےسرفاتیےہہکرضحتدبعاہللنبلہسااصنریافررضحتہصیحم
نب دوعسد دفونں ربیخ ےک ےیل رفاہن وہےئ افر اےنپ اےنپ اکومں ےک فاےطس اگل وہےئ رضحت دبعاہلل نب لہس امرے افر لتق رک
ے
ئ
دیےئگ۔رضحتہصیحمافراؿےکاھبیئوحہصیافردبعارلنمحنبلہسرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم
احرضوہےئ۔رضحتدبعارلنمحےنوگتفگرکانہایہویکہکنفہ(یقیقح)اھبیئےھترضحتدبعاہللنبلہسےک۔رضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایمتاےنپےسڑبےاکارتحاؾرکفرھپرضحتوحہصیافررضحتہصیحمےنوگتفگیکافررضحتدبعاہلل
نب لہس یک احتل ایبؿ یک۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اچپس ںیمسق اھکےت وہ افر مت اےنپ اصبح ای
اقلت ےک وخؿ ےک ہ قحت ولعمؾ وہ۔ رضحت اامؾ امکل ےن رفامای ہک رضحت ییحی ےن اہک رضحت ریشب نب ک ار ےن رفامای ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپاپسےسدتیادارفامیئ۔
رافی  :احرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،ییحینبدیعس،ریشبنبک ار
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رافویںےکاسدحثیےسقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1021

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪ابونٌی ،٥سٌیس بً ٩بیس اٟلائي ،بظیر ب ٩ششار

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َّ
اٟلائ ُّٔي ًَ ِ ٩بُظَ ی ِر ٔبِ َٔ ٩ش َشا ٕر َز ًَ َ ٥أَ ََّ ٪ر ُج َّل

رفُٗوا ٓ َٔیضا ٓ ََو َج ُسوا أَ َح َسص ُِ٥
 ١بِ ُ ٩أَبٔي َح ِث ََ ٤ة أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ن َ ّرفا ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ٣طٔ اَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا إلٔ َي َخ ِیب َ َر َٓ َت َ َّ
ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ شُ َ٘ا َُٟ ٢طُ َس ِض ُ
یَ ٩و َج ُسو ُظ ً ٔ َِ ٨سص َُِ َٗ ٥ت ِ٠ت َُِ ٥ػاحٔب َ َ٨ا َٗا ُٟوا َ٣ا َٗ َت ِ٨َ ٠ا ُظ َو َ ا ًَ٨َ ٤ِ ٔ ٠ا َٗات َّٔل َٓاَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا إلٔ َي ٔ َ ٧ي ِّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
َٗت ّٔیَل َٓ َ٘ا ُٟوا ٔ ٠َّ ٔ ٟذ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا َیا ٔ َ ٧ي َّي اهَّللٔ اَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا إلٔ َي َخ ِیب َ َر ٓ ََو َج ِسَ٧ا أَ َح َسَ٧ا َٗت ّٔیَل َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِلُٜب ِ َر ا ِلُٜب ِ َر
َک َظ َر ُسو ُ٢
وَ ٪لَٗ ٥ِ ُٜاُٟوا َ ا ِ َ ٧زضَي بٔأَیِ َ٤ا ٔ ٪ا َِ ٟی ُضوز ٔ َو َ ٔ
و ٪بٔا ِٟب َ ِّی َٔ ٨ة ًَل َي ََ َٗ ٩ِ ٣ت ََٗ ١اُٟوا َ٣ا َ٨َ ٟا بَ ِّی َْ ٨ة َٗا َََ ٓ ٢ی ِحَ ُٔ ٔ ٠
َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض َِ ٥تأِتُ َ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ی ِب ُل ََ ١ز ُُ ٣ط ٓ ََو َزا ُظ ٔ٣ائ َ ّة ٔ ٩ِ ٣إٔب ٔ ٔ ١اٟؼَّ َس َٗ ٔة َخا َُ َٔ ٟض ِ٤ِ ًَ ٥زُو بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ

ادمحنبامیلسؿ،اوبمیعن،دیعس نبدیبعااطلیئ،ریشب نبک ار ےسرفاتی ےہہکاکیآدیم ااصنریےنسج اکانؾ رضحتلہس نب ایب
ہمثحاھتاؿےسایبؿایہکاؿیکوقؾےکیئکصخشربیخںیم ےئگفاہںرپاگلاگلوہےئگ رھپاؿںیمےس اکیوکداھکی ہکفہلتق رک
دایایگےہ۔اوہنںےناہکاؿگووگںےس وہکفاہںرپر ےتےھتہک سجہگجفہلتقرکدایایگےہہکمتگووگںےنامہرےاسیھتوک
لتقایےہ۔اوہنںےناہکہکمہےناسوکںیہنامراافرہنیہمہاسےکاقلتےسفافقںیہفہگوگرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ای اے اہلل ےک یبن! مہ گوگ ربیخ یک رطػ ےئگ ےھت مہ ےن فاہں رپ اےنپ
اسیھتوکاپایای لتقرک دایایگ۔ رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتڑبایئاکایخؽرکف۔آپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےنرفامایمتوگاہال ےتکوہہکسکےنمتوکلتقای؟اوہنںےناہکامہرےاپسوگاہںیہنںیہ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
فہوتفلخرک ںےگ۔اوہنںےناہکہکمہوہیدیکمسقرپراضدنمہنوہںےگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرباوسحمسوہاہکوخؿ
اساکاضعئوہوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندصہقےکافٹنںیمےساکیوسافٹندتیےکادارفامےئ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،اوبمیعن،دیعسنبدیبعااطلیئ،ریشبنبک ار
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رافویںےکاسدحثیےسقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1022

راوی ٣ :ح٤س ب٤ٌ٣ ٩ز ،روح بً ٩بازةً ،بیساهَّلل ب ٩ا اخ٨ص٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ َُ ًُ ٩با َز َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩اْلِ َ ِخ َٔ ٨ص ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ

اب َخ ِیب َ َر َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٗ ٔ َِ ٥طاص َٔسیِ ٔ٩
ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ َّ ٪ابِ ََ ٣ُ ٩حی َِّؼ َة اْلِ َ ِػ َِ َز أَ ِػ َبحَ َٗت ّٔیَل ًَل َي أَبِ َو ٔ

یب َطاص َٔسیِ َٔ ٩وإٔ٤َ َّ ٧ا أَ ِػ َبحَ َٗت ّٔیَل ًَل َي أَبِ َوابٔض ٔ َِٗ ٥ا َ٢
ًَل َي ََ َٗ ٩ِ ٣ت َ٠طُ أَ ِزٓ ٌَِ ُط إَِٔ ٟی ٥ِ ُٜبٔزُ َّ٣تٔطٔ َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َو ٔ ٩ِ ٣أَیِ َ ٩أ ُ ٔػ ُ
ٕ ًَل َي َ٣ا َ ا أَ ًِ ََ٘ َٓ ٥ُ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٕ أَ ِحُ ٔ ٠
َٓ َت ِحُ ٔ ٠
ٕ َخ ِٔ ٤شی َن َٗ َشا َّ ٣ة َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َو َِ ٛی َ

ٕ َن ِش َت ِحُ ُٔ ٔ ٠ض َِ ٥وص ُِ ٥ا َِ ٟی ُضو ُز َٓ َ٘ َش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
َٓ َِ ٨ش َت ِحُ ٔ ٠
ٕ ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥خ ِٔ ٤شی َن َٗ َشا َّ ٣ة َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َِ ٛی َ

َو َس َّ ٥َ ٠زٔیَ َتطُ ًََِ ٠یض ٔ َِ ٥وأَ ًَاُ َ ٧ض ِ ٥بِٔ ٔ ٨ؼٔ َٔضا

دمحمنبرمعم،رفحنبابعدة،دیبع اہللنباالسنخ،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصےسرفاتیےہہکرضحتہصیحم
اکوھچاٹاھبیئلتقرکدایایگاھتربیخےکدرفازہرپک بتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمتدفوگاہاقمئرکف اس صخشرپہک سج
ےنلتقایعماسیکریسےکاسوکمتوک دفںاگ۔اسےناہکایروسؽاہلل!ںیمدفوگاہسکہگجےسالؤںاگ؟فہوتلتقوہاکچےہافر
اؿےکدرفازہرپلتقوہاےہ۔اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایااھچوتاسقتمیکاچپسمسقاھکؤےگ۔اسےنرعضای
سجابتےسںیمفافقںیہنوہںںیماسرپسکرطحےس مسقاھکؤں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوتفہگوگاسقتم
یکاچپس مسق اھکںیئ ےگ۔ اس ےن اہک ای روسؽ اہلل! مہ اؿ ےس سک رطہقی ےس مسق ںیل فہگوگ وت وہیدی ںیہ (ینعی رشمک افر اکرف
ںیہاؿاکایاابتعرےہ؟)آرخرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناس یکدتیوہیدویںرپمیسقتیکافرآدیھدتیاےنپ
اپسےسادارکےکاؿیکادمادیک۔
رافی  :دمحمنبرمعم،رفحنبابعدة،دیبعاہللنباالسنخ،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اصقصےسقلعتمااحدثی
ابب  :اسقتمےکقلعتم
اصقصےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1023

راوی  :برش ب ٩خاٟس٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،س٠امیً ،٪بساهَّلل ب٣ ٩زةُ٣ ،سوً ،ٚبساهَّلل ب٣ ٩شٌوز

ُسو ٕٚ
أَ ِخب َ َرَ٧ا بٔ ِ ُ
رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢سِ ًَ ُ ٌِ ٔ٤ب َس اهَّللٔ بِ ََّ ٣ُ ٩ز َة ًَ ُِ ِ ٣َ ٩

ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا َی ٔح َُّ ١ز ُ ٦ا ِ٣ز ٔ ٕئ ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠إ ٔ َّ ا ب ٔإ ٔ ِح َسی ثَ ََل ٕث اُِ ٔ٨َّ ٟص بٔأِ ٔ٨َّ ٟص
َو َّ
اٟثی ُِّب اٟزَّانٔي َواَّ ٟتارٔ ُ زٔی َُ ٨ط ا َِٔ٤ُ ٟار ُٔٚ
رشبنباخدل،دمحمنبرفعج ،ہبعش،امیلسؿ،دبعاہللنبرمة،رسمفؼ،دبعاہللنبدوعسد ےسرفاتیےہہکرضحت روسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاملسمؿآدیم اکلتقرکاندرتسںیہنےہالعفہنیتوصروتںںیماکیاجؿےکوعضاجؿ(ینعی
یسکوکاجؿوب ھرکلتقرکےوتاسےکاصقصںیمفہصخشلتقرکدایاجےئ)دفرسےارگاساکاکنحوہاکچافررھپزاناکاراکتب
رکے (وت اس وک رھتپفں ےس الہک رک دای اجےئ) رسیتے ارگ اےنپ دنی ینعی االسؾ ےس فہ صخش رحنمػ وہ اجےئ (وت اس ےک
ااکشالتدفررکےنیکوکششرک ںےگ)ارگفہاالسؾرھپوبقؽرکںیلوترتہبےہفرہناسوکالہکرکدایاجےئاگ۔
رافی  :رشبنباخدل،دمحمنبرفعج،ہبعش،امیلسؿ،دبعاہللنبرمة،رسمفؼ،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اصقصےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1024

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اٌَٟلء و اح٤س ب ٩رحب ،ابوٌ٣اویہ ،ا اً٤ع ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

رح ٕب َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔل َ ِح ََ ٤س َٗ َا ا َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُِ َ ٩
َّ
َّ
 ١إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠سٓ ٌََ ُط
َفٓ ٔ ٍَ ا َِ٘ ٟات ٔ ُ
ص َُزیِ َز َة َٗا َُٗ ٢تٔ ََ ١ر ُج ًَْ ١ل َي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسُ َ ٥َ ٠
 ١یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َ ا َواهَّللٔ َ٣ا أَ َر ِز ُت َٗ ِت َُ ٠ط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ول ٔ ِّي ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ٔ٢
إلٔ َي َول ٔ ِّي ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو َٔ٘ َٓ ٢ا َ ٢ا َِ٘ ٟات ٔ ُ
َّم ذَا
اَ ٪ػازّٔٗا ث ُ ََّ َٗ ٥ت َِ ٠ت ُط َز َخ ِ َ ٠اَ ٨َّ ٟار َٓ َدلَّي َسبٔی َُ ٠ط َٗا ََ ٢ول َ َ
أَ َ٣ا إُٔ َّ ٧ط إ ٔ ِ ٪ل َ َ
اِٜ٣َ ٪تُوّٓا بِٔ ٔ ٨ش ٌَ ٕة َٓ َ َ
َخ َد َی ُح ُّز ن ِٔش ٌَ َت ُط ٓ َُش ِّ َ
اِ ٨ِّ ٟش ٌَةٔ
دمحم نب االعلء ف ادمح نب رحب ،اوباعمفہی ،االشمع ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےندفر وبنی یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسںیم اکیصخشاکلتقای وتاساقلتوکڑکپ رکرضحت روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس یکدختمادقسںیم احرضایایگ۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسصخشوکوتقمؽےکفرہثےکوحاےلرکدای( اہکفرہثاسوکلتقرکد ں)اقلتےنرعضایای
روسؽاہلل!ںیمےناسصخشوکلتقرکےنیکتینےساسوکںیہنامرااھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوتقمؽےکفراثءوک
دوھکی۔ارگفہاچسےہرھپوتاسوکلتقرکدےاگوتفہدفزخںیماجےئاگ۔اسوکانچہچناسےنوھچڑدای۔فہاسفتقاکیریسںیم

دنباھوہااھتفہاینپریساتچنیھکوہاالچ۔ایسدؿےساسوکریسفاالاہکاجےناگل۔
رافی  :دمحمنباالعلءفادمحنبرحب،اوباعمفہی،االشمع،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اصقصےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1025

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥اسحً ،ٙوٖ ا ارعابي٤٘٠ً ،ة ب ٩وائ ١حرضمي

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٙو ٕ َ
رضم ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
رعاب ٔ ِّي ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ َٔ ٩وائ ٕٔ ١ا َِ ٟح ِ َ
ٖ اْلِ ِ َ

َٗا َٔ ٢جی َئ بٔا َِ٘ ٟات ٔ َّٔ ١أ ٟذی َٗ َت َ ١إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جا َئ بٔطٔ َول ٔ ُّي ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو َٔ٘ َٓ ٢ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
َٗ ١ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢اذِ َص ِب َٓ َ٤َّ ٠ا ذَ َص َب َز ًَا ُظ َٗا َ ٢أَ َت ٌِ ُٔو َٗا َ َ ٢ا َٗا َ ٢أَ َتأ ِ ُخ ُذ ِّ
اٟس َی َة َٗا َ٢
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ٌِ ُٔو َٗا َ َ ٢ا َٗا َ ٢أَ َت ِ٘ ُت ُ
ک ٓ ٌَََٔا ًَ ُِ ٨ط
ک َوإٔث ِ َٔ ٥ػاح ٔب ٔ َ
ک إ ٔ َِِ ًَٔ ٪و َت ًَ ُِ ٨ط َٓإُٔ َّ ٧ط َیبُو ُئ بٔإٔثَِ ٔ٤
َٗ ١ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢اذِ َص ِب َٓ َ٤َّ ٠ا َذ َص َب َٗا َ ٢أَ َ٣ا إَٔ َّ ٧
َ ا َٗا َ ٢أَ َت ِ٘ ُت ُ

َفأَیِ ُت ُط َی ُح ُّز ن ِٔش ٌَ َت ُط
َٓأ َ ِر َس َُ ٠ط َٗا َََ ٢

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ ،ااحسؼ  ،وعػ االرعایب ،علقمةنب فالئ رضحیم ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپفادل ےس ہک  فہ اقلت
ہکسجےنلتقایاھتاسوکوتقمؽاکفارثرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمےلرکاحرض وہا۔آپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای مت اس وک اعمػ رکےت وہ؟ اس ےن اہک ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس اک ااقتؾ
گوےگ؟ اس ےن اہک اہں۔ آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامای اجؤ لتقرکف۔ سجفتق فہ لچ دای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایارگمتاسوکاعمػرکدفےگوتفہاہمتراانگہٹیمسےلاگافراہمترےاسیھتاکانگہ( وہکلتقوہایگےہ)اساکانگہٹیمس
ےلاگاسوکانچہچناسےناعمػرکدایافروھچڑدایرھپفہصخشاینپریساتچنیھکوہالچدای۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،اقحس،وعػاالرعایب،علقمةنبفالئرضحیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتہمقلعنبفالئیکرفاتیںیمرافویںاکاالتخػ
ابب  :اسقتمےکقلعتم

رضحتہمقلعنبفالئیکرفاتیںیمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1026

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،یحٌي ب ٩سٌیسً ،وٖ ب ٩ابوج٤ی٠ة ،ح٤زة ،ابوً٤ز ًائذی٤٘٠ً ،ہ ب ٩وائ١

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
ٖ بِ ٔ ٩أَبٔي َجٔ٤ی ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َح ِ٤زَةُ أَبُو ًُ ََ ٤ز ا ٌَِ ٟائ ٔ ٔذ ُّی َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ َُ ٩وائ َٕٔ ٩ِ ًَ ١وائ َٕٔٗ ١ا ََ ٢طض ٔ ِس ُت َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔی َن ٔجی َئ بٔا َِ٘ ٟات ٔ َٔ ١ش ُ٘و ُز ُظ َول ٔ ُّي
ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ٔ ٢فٔي ن ِٔش ٌَ ٕة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ول ٔ ِّي ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ٔ ٢أَ َت ٌِ ُٔو َٗا َ َ ٢ا َٗا َ ٢أَ َتأ ِ ُخ ُذ ِّ
اٟس َی َة َٗا َ َ ٢ا َٗا َ٢
َٓ َت ِ٘ ُتُ ُ٠ط َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢اذِصَ ِب بٔطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َذ َص َب بٔطٔ ٓ ََولَّي ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سظ ٔ َز ًَا ُظ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أَ َت ٌِ ُٔو َٗا َ َ ٢ا َٗا َ ٢أَ َتأ ِ ُخ ُذ ِّ
اٟس َی َة َٗا َ َ ٢ا
ک إ ٔ َِِ ًَٔ ٪و َت ًَ ُِ ٨ط یَبُو ُئ
ک أَ َ٣ا إَٔ َّ ٧
َٗا ََ َٓ ٢ت ِ٘ ُتُ ُ٠ط َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢اذِ َص ِب بٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س ذََ ٔ ٟ
ک ٓ ٌَََٔا ًَ ُِ ٨ط َو َت َز َُ ٛط َٓأََ٧ا َرأَیِ ُت ُط َی ُح ُّز ن ِٔش ٌَ َت ُط
بٔإٔثِٔ٤طٔ َوإٔث ِ َٔ ٥ػاح ٔب ٔ َ
دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،وعػنباوبدمتئلة،زمحة،اوبرمعاعذئی،ہمقلعنبفالئےسرفاتیےہہکاوہنںےنرضحتفالئنبرجح
ےسہک اوہنںےنایبؿایہک ںیمرضحتروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسیکدختم ںیماھتسجفتقوتقمؽاکفارثاقلت وک
ڑکپ رک اتچنیھک وہا الای اکی ریس ےس ابدنھ رک۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فارث ےس رفامای ای مت اعمػ رک رےہ
وہ؟اسےناہکںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاسیکدتیےلرےہوہ؟اسےناہکںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای مت لتق رکےت وہ؟اس ےن اہک اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ااھچ ےل اج اس وک۔ سج فتق فہ اس وک
ےل الچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن اس وک البای افر رفامای ای مت اعمػ رکےت وہ؟ اس ےن رعض ای اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےنرفامایںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایمتلتقرکےتوہ۔اسےناہک اہں۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای مت لتق رکےت وہ۔ اس ےن اہک اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریخ مت اس وک ےل اجؤ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای ارگ مت اس وک اعمػ رکف ےگ وت فہ اانپ انگہ افر اےنپ اسیھت (ینعی وتقمؽ اک انگہ) یھب ےل ےل اگ۔ اس ےن اس وک
اعمػرکدایافروھچڑدای۔ںیمےنداھکیہکفہینعیاقلتاینپریسچنیھکراہاھت۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،وعػنباوبدمتئلة،زمحة،اوبرمعاعذئی،ہمقلعنبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رضحتہمقلعنبفالئیکرفاتیںیمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1027

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َجا ٔ ٍُ ٣بِ َُ ٣َ ٩رطٕ ا َِ ٟح َب ٔل ُّي ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ َٔ ٩وائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ َٗا َ ٢یَ ِحٌَي َوص َُو أَ ِح َش ُ٨ِ ٣ٔ ٩طُ
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رضحتہمقلعنبفالئیکرفاتیںیمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1028

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼور ،حٔؽ ب٤ً ٩ز ،جا ٍ٣ب٣ ٩رط٤٘٠ً ،ہ ب ٩وائ١

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َوص َُو ا َِ ٟح ِوض ُّٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجا ٔ ٍُ ٣بِ َُ ٣َ ٩رطٕ ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ َٔ ٩وائ ٕٔ٩ِ ًَ ١
أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ُ ٨ِ ُٛ ٢اً ّٔسا ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جا َئ َر ُج ْ ١فٔي ًُُٔ٘٨طٔ ن ٔ ِش ٌَ ْة َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ ٔ ََّ ٪ص َذا

ٕ ًَ ُِ ٨ط
َرض َب بٔطٔ َرأِ َض َػاح ٔبٔطٔ َٓ َ٘ َت َُ ٠ط َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ًِ ُ
َوأَِٔي لَاَ٧ا فٔي ُج ٕٓب َی ِح ٔ َ
َف َٓ ٍَ ا َِ َ٘ ٨ِ ٔ٤ٟار ٓ َ َ
رفاَ ٔ ٧ضا َ َ
َ
ٕ ًَ ُِ ٨ط
َرض َب بٔطٔ َرأِ َض َػاح ٔبٔطٔ َٓ َ٘ َت َُ ٠ط َٓ َ٘ا َ ٢ا ًِ ُ
َٓأبَي َو َٗا َ ٢یَا ٔ َ ٧ي َّي اهَّللٔ إ ٔ ََّ ٪ص َذا َوأَِٔي لَاَ٧ا فٔي ُج ٕٓب َی ِح ٔ َ
َف َٓ ٍَ ا َِ َ٘ ٨ِ ٔ٤ٟار ٓ َ َ
رفاَ ٔ ٧ضا َ َ
َٓأبََي ث ُ ََّ َٗ ٥اَ٘ َٓ ٦ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ ٔ ََّ ٪ص َذا َوأَِٔي لَاَ٧ا فٔي ُج ٕٓب َی ِح َٔ
رفاَ ٔ ٧ضا ََ
َرض َب َرأِ َض َػاح ٔبٔطٔ َٓ َ٘ َت َ٠طُ
َف َٓ ٍَ ا َِ َ٘ ٨ِ ٔ٤ٟار أ ُ َرا ُظ َٗا َََ ٓ ٢
َ
ََخ َد بٔطٔ َحًَّي َجا َو َز َٓ َ٨ا َزیِ َ٨ا ُظ أَ َ٣ا َت ِش َ٣َ ٍُ ٤ا َش ُ٘و َُ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
َٓ َ٘ا َ ٢ا ًِ ُ
ٕ ًَ ِ٨طُ َٓأبَي َٗا َ ٢اذِ َص ِب إ ٔ َِ َٗ ٪ت َِ ٠تطُ ُِ ٣ٔ َ ٨ِ ٛث َُ ٠ط ٓ َ َ
َّ
َّ
ََخ َد َی ُح ُّز ن ِٔش ٌَ َت ُط َحًَّي َخف َٔي ًَ َِ ٠ی َ٨ا
َف َج ٍَ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َِ َٗ ٪ت ُِ ٠ت ُط ُِ ٣ٔ ُ ٨ِ ٛث َُ ٠ط َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥أَ ًِ ُ
ٕٓ َ َ
َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠

رمعف نب وصنمر ،صفح نب رمع ،اجعم نب رطم ،ہمقلع نب فالئ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس رفاتی یک اوہنں ےن اہک
ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اھٹیب اھت ہک اس دفراؿ اکی صخش احرض وہا اس یک رگدؿ ںیم ریس
ڑپی وہیئ یھت (اس وک اکی دفرسا صخش ےل رک احرض وہا) اس ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! ہی آدیم افر ریما اھبیئ دفونں ونکاں وھکد
رےہےھتاسدفراؿاسےندکاؽااھٹیئافرریمےاھبیئےکرس رپامریفہرمایگ۔رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایوتاسوکاعمػرکدے۔اسےنااکنررکدایافراہکایروسؽاہلل!ہیصخشافرریمااھبیئدفونںاکیونک ںںیمےھتفہونکاںوھکد

رےہےھتہکاسدفراؿاسےندکاؽااھٹیئافرریمےاھبیئےکرسرپامر دیفہرمایگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامایمتاسوک
اعمػرک دف۔اسصخش ےن ااکنر رک دای۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای ااھچ مت ارگاس وک لتقرکدف ےگ وت مت یھب ایس ےسیجوہ
اجؤےگینعیمتوکوثابابلکلںیہنےلماگ۔ہکلبسجرطہقیےساسصخشےن(انقح)لتقایاھتمتیھباسوکلتقرکفےگ۔اسےک
رباربوہاجؤےگ۔انچہچنفہصخشاسوکےلایگسجفتقدفرلکنایگوتمہےنآفازدیہکایمتںیہن۔ےتن وروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسرفامےتںیہ۔اوہنںےناہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےہارگمتاسوکلتقرکفےگوتاسےکرباربوہاجؤےگ۔
اوہنں ےن اہک اہں ںیم اس وک اعمػ رک داتی وہں رھپ فہ اقلت اینپ ریس اتچنیھک وہا الکن۔ اہیں کت فہ مہ گووگں یک اگنہ ےس اغبئ
وہایگ۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،صفحنبرمع،اجعمنبرطم،ہمقلعنبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رضحتہمقلعنبفالئیکرفاتیںیمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1029

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،حات ،٥س٤ا ٤٘٠ً ،ہ ب ٩وائ١

ََک أَ ََّ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٪ة بِ ََ ٩وائ ٕٔ ١أَ ِخب َ َر ُظ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحات ْٔ ٩ِ ًَ ٥س َٔ٤ا ٕ ذ َ َ
آخ بِٔ ٔ ٨ش ٌَ ٕة َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٗ َت ََ ١ص َذا أَِٔي
أَُ َّ ٧ط ل َ َ
اَٗ ٪اً ّٔسا ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذِ َجا َئ َر ُج َْ ١ش ُ٘وزُ َ َ

َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َٗ َت َِ ٠ت ُط َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َِ ٟو َ ٥َِ ٟش ٌِتَر ِٖٔ أَ َٗ َِِ ٠ًَ ُ ٤یطٔ ا ِٟب َ ِّی ََ ٨ة َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ َٗ ٥ت ُِ ٠ت ُط
َ
ُ
ض ًَل َي َ ِِقٔ٧طٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ٢
َرضبِ ُ بٔا َِٟٔأ ِ ٔ
َٗا َِ َٛ ٢ی َ
ٕ َٗ َت َِ ٠ت ُط َٗا َ ُ ٨ِ ٛ ٢أََ٧ا َوص َُو ِ َ ٧ح َت ٔل ُب َٔ ٩ِ ٣ط َح َزة ٕ ٓ ََش َّبىٔي َٓأُ َِـ َبىٔي ٓ َ َ
ک َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َ٣الٔي إ ٔ َّ ا َٓأِسٔي َوَ ٔ ٛشائٔي َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط
َک ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕ ٢تُ َْ ِّزیطٔ ًَ َِ ٩ن ِٔ ٔش َ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َِ ٟ ١

َ َ
َفمَي بٔاِ ٨ِّ ٟش ٌَ ٔة إلٔ َي اَّ ٟز ُج ٔ١
ک َش ِظتَرُوَ َ ٧
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَتُ َزی َٗ ِو ََ ٣
ک َٗا َ ٢أَ٧ا أص َِو ًَُ ٪ل َي َٗ ِومٔي ٔ ٩ِ ٣ذَا َ َ َ
ک
ک َٓ َ٤َّ ٠ا َولَّي َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِ َٗ ٪ت َُ ٠ط َٓ ُض َو ِٔ ٣ثُ ُ٠ط َٓأ َ ِز َر ُٛوا اَّ ٟز ُج ََ٘ َٓ ١اُٟوا َویِ ََ ٠
ک َػاح َٔب َ
َٓ َ٘ا َُ ٢زوَ َ ٧
َّ
َّ
َف َج ٍَ إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ٢
إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َِ َٗ ٪ت َُ ٠ط َٓ ُض َو ِٔ ٣ثُ ُ٠ط َ َ
ک َٗا َ ٢بَل َي
ک َوإٔث ِ َٔ ٥ػاح ٔب ٔ َ
ک ُٗ ِ َ ٠إ ٔ َِ َٗ ٪ت َُ ٠ط َٓ ُض َو ِٔ ٣ثُ ُ٠ط َو َص ِ ١أَ َخ ِذتُ ُط إ ٔ َّ ا بٔأ َ ِ٣ز ٔ َ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا تُزٔی ُس أَ ِ ٪یَبُو َئ بٔإٔثَِ ٔ٤
اهَّللٔ حُ ِّسث ِ ُ أََ َّ ٧

ک
ک ََ ٛذَ ٔ ٟ
َٗا ََٓ ٢إ ٔ ِ ٪ذَا َ َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ

اامسلیعنبدوعسد،اخدل،احمت،امسک،ہمقلعنبفالئےسرفاتیےہہکفہرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےھٹیب
وہےئےھتاسدفراؿاکیصخشآای۔اکیدفرسےصخشوکاتچنیھکوہاریسڑکپرکاوہنںےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
اس ےن ریمے اھبیئ وک امر ڈاال ےہ۔اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس درایتف ای ہک ای مت ےن اس وک
لتق ای ےہ؟ اوہنں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ ہی ارقار ہن رک ا وت ںیم وگاہ ال ا۔ اس دفراؿ اس ےن اہک ںیم ےن
لتق ایےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسکرطہقیےسامراافرلتقایےہ۔اسےناہکںیمافراساکاھبیئدفونںڑکلایں
ااٹھک رک رےہ ےھت اکی درتخ ےک ےچین اس دفراؿ اس ےن ھجم وک اگیل دی ھجم وک ہصغ آای ںیم ےن اہلکڑی اس ےک رس رپ امری (فہ رم
ایگ)اسرپرضحتر وسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاہمترےاپسامؽےہ وہکمتاینپاجؿےکوعضادارکے۔
اس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس وت ھچک ںیہن ےہ العفہ اس لبمک افر اہلکڑی ےک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای وت اتھجمس ےہ ہک اہمت ری وقؾ ھجت وک رخدی رک ےل یگ۔ (ینعی دتی ادا رکے) فہ ےنہک اگل ںیم اینپ وقؾ ےک زندکی زایدہ
ذلیل افر روسا وہںدفتل ےس(ینعی ریمی اجؿیک اؿ وکاس دقر رپفاہ ںیہن ےہہک امؽ ادارک ں) ہی نسرک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےن ریس اس صخش یک اجبن (ینعی فارث یک اجبن کنیھپ دی) افر رفامای مت اس وک ےل اج ینعی  و اہمترا دؽ ہاےہ فہ رکف۔ سج
فتقفہصخشتشپرکےکرفاہنوہاآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگمتاسوکلتقرکدفےگوتہییھبایساسیجوہاگگوگاجرک
اس ےس ےلم افر اہک ریتی رخایب وہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس رفامےت ںیہ ارگ مت اس وک لتقرک دف ےگ وت اہمترا ااجنؾ
ایسصخشاسیجوہاگفہصخشفاسپدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیمرھپاحرضوہاافررعضرکےناگلایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسگووگںےنھجموکاسرطہقیےساہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس رفامےتںیہہکارگںیماسوکلتقرکدفںوتایساسیجوہں
اگافرںیموتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیہےکمکحےساسوکےلرکایگوہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتہا ےتوہہک
فہاہمتراافراہمترےاسیھت(ینعیوتقمؽاک)انگہعمجرکےلاگ۔اسےناہک سکفہجےسںیہنہااتہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفاماییہیابتوہیگ۔اسےناہکرھپایسرطحےسحیحصےہ(ںیماسوکوھچڑ اوہں)
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،احمت،امسک،ہمقلعنبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رضحتہمقلعنبفالئیکرفاتیںیمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1030

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،حات ،٥س٤ا ٤٘٠ً ،ہ ب ٩وائ١

رح ٕب أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َز َ ٔ
َکیَّا بِ َُ ٩ی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔ بِ ِٔ َ ٩
آخ
ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ ََ ٩وائ ٔ َٕ ١ح َّسثَطُ أَ َّ ٪أَبَا ُظ َح َّسثَ ُط َٗا َ ٢إنِّٔي ََ٘ ٟاً ْٔس ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذِ َجا َئ َر ُج َْ ١ش ُ٘و ُز َ َ
ِ َ ٧ح َو ُظ
اامسلیعنبدوعسد،اخدل،احمت،امسک،ہمقلعنبفالئےسرفاتیےہہکفہرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےھٹیب
وہےئےھتاسدفراؿاکیصخشآای۔اکیدفرسےصخشوکاتچنیھکوہاریسڑکپرکاوہنںےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
اس ےن ریمے اھبیئ وک امر ڈاال ےہ۔اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس درایتف ای ہک ای مت ےن اس وک
لتق ای ےہ؟ اوہنں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارگ ہی ارقار ہن رک ا وت ںیم وگاہ ال ا۔ اس دفراؿ اس ےن اہک ںیم ےن
لتقایےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسکرطہقیےسامراافرلتقایےہ۔اسےناہکںیمافراساکاھبیئدفونںڑکلایں
ایٹھکرک رےہ ےھتاکیدرتخےک ےچیناسدفراؿاس ےنھجموکاگیلدیھجم وکہصغ آای ںیم ےناہلکڑیاس ےکرسرپامری(فہ رم
ایگ)اسرپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاہمترےاپسامؽےہ وہکمتاینپاجؿےکوعضادارکے۔
اس ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس وت ھچک ںیہن ےہ العفہ اس لبمک افر اہلکڑی ےک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رف امای وت اتھجمس ےہ ہک اہمتری وقؾ ھجت وک رخدی رک ےل یگ۔ (ینعی دتی ادا رکے) فہ ےنہک اگل ںیم اینپ وقؾ ےک زندکی زایدہ
ذلیل افر روسا وہںدفتل ےس(ینعی ریمی اجؿیک اؿ وکاس دقر رپفاہ ںیہن ےہہک امؽ ادارک ں) ہی نسرک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےن ریس اس صخش یک اج بن (ینعی فارث یک اجبن کنیھپ دی) افر رفامای مت اس وک ےل اج ینعی  و اہمترا دؽ ہاےہ فہ رکف۔ سج
فتقفہصخشتشپرکےکرفاہنوہاآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگمتاسوکلتقرکدفےگوتہییھبایساسیجوہاگگوگاجرک
اس ےس ےلم افر اہک ریتی رخایب وہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس رفامےت ںیہ ارگ مت اس وک لتقرک دف ےگ وت اہمترا ااجنؾ
ایسصخشاسیجوہاگفہصخشفاسپدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیمرھپاحرضوہاافررعضرکےناگلایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسگووگںےنھجموکاسرطہقیےساہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتںیہہکارگںیماسوکلتقرکدفںوتایساسیجوہں
اگافرںیموتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیہےکمکحےساسوکےلرکایگوہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتہا ےتوہہک
فہاہمتراافراہمترےاسیھت(ینعیوتقمؽاک)انگہ عمجرکےلاگ۔اسےناہکسکفہجےسںیہنہااتہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفاماییہیابتوہیگ۔اسےناہکرھپایسرطحےسحیحصےہ(ںیماسوکوھچڑ اوہں)
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،احمت،امسک،ہمقلعنبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رضحتہمقلعنبفالئیکرفاتیںیمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1031

راوی ٣ :ح٤س ب٤ٌ٣ ٩ز ،یحٌي ب ٩ح٤از ،ابوًوا٧ة ،اس٤اًی ١ب ٩سا٤٘٠ً ،٥ٟہ ب ٩وائ١

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َٔ ٩ساَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟة بِ َٔ ٩وائ ٕٔ ١أَ َّ ٪أَبَا ُظ
َح َّسثَ ُض ِ ٥أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔي ب ٔ َز ُج ِٕ َٗ ١س َٗ َت ََ ١ر ُج َّل ٓ ََسٓ ٌََطُ إلٔ َي َول ٔ ِّي ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو َٔ ٢ش ِ٘ ُتُ٠طُ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ

َ ١وا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ُ ٢فٔي ا٨َّ ٟارٔ َٗا َََّ ٓ ٢ات َب ٌَطُ َر ُج َْٓ ١أ َ ِخب َ َر ُظ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِخب َ َر ُظ َت َز َُ ٛط َٗا َِ َ٘ ٠َ َٓ ٢س َرأَیِ ُتطُ یَ ُح ُّز
ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٔ ٟ ٥َ ٠حََ ٠شائٔطٔ ا َِ٘ ٟات ٔ ُ
ََک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
َک ُت ذََ ٔ ٟ
ن ِٔش ٌَ َت ُط ح ٔی َن َت َز َُ ٛط َی ِذ َص ُب ٓ ََذ َ ِ
ک َ ٔ ٟحبٔیبٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَ ِط َو ََ َٗا ََ ٢وذ َ َ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز اَّ ٟز ُج َ ١بٔا ٌَِِٔ ٟو ٔ
دمحمنبرمعم،ییحینب ،ند،اوبوعابة،اامسلیعنباسمل،ہمقلعنبفالئےسرفاتیےہہکاؿےکفادلےنرفاتیایہکرضحتروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اکی صخش احرض ای ایگ ہک سج ےن اکی آدیم وک لتق رکدای اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناسوتقمؽےکفرہثوکاساقلتوکدےدای۔لتقرکےنےک فاےطسرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفراثءےکاس ںویں
ےس رفامای ہک اقلت افر وتقمؽ دفونں دفزخ ںیم اجںیئ ےگ (اقلت وت اےنپ لتق رکےن ےک انگہ یک فہج ےس افر اس اک وتقمؽ اےنپ
انگوہں یکفہجےسہک فہ رضحتیبن یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاراشدےکالخػرک ا ےہاس ےیلہکآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےناعمػرکےناکمکحدایاھت)انچہچناکیآدیمایگافراسےنفارثوکاالطعدیسجفتقاساکملعوہاہکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملساک ارفامرےہںیہوتاسےناقلتوکوھچڑدای۔فالئےناہکہکںیمےناساقلتوکداھکیہکفہاینپ ریسچنیھکراہاھت۔سجفتق
فارث ےن اس وک وھچڑ دای۔ اامسلیع ےن لقن ای ہک ںیم ےن ہی رفاتی بیبح ےس لقن یک اؿ ےس دیعس نب اوشع ےن لقن ای ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناعمػرفامےناکمکحرفامایاھت۔
رافی  :دمحمنبرمعم،ییحینب ،ند،اوبوعابة،اامسلیعنباسمل،ہمقلعنبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رضحتہمقلعنبفالئیکرفاتیںیمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1032

راوی ً :یسي ب ٩یو٧ص ،ؿ٤زةً ،بساهَّلل ب ٩طوذب ،ثاب ب٨اني ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؿ َِ ٤زةُ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٩ط ِوذ َٕب ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕ ا ِٟب ُ َ٨ان ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَي
ٕ ًَ ُِ ٨ط َٓأبََي َٓ َ٘ا َُ ٢خ ِذ ِّ
اٟس َی َة َٓأبََي
بٔ َ٘ات ٔ َٔ ١وِّ ٔ ٟیطٔ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ًِ ُ
ک
َٔ٘ٓ ١ی َُ َٟ ١ط إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِٗ ُت ُِ ٠ط َٓإَٔ َّ ٧
َٗا َ ٢اذِ َص ِب َٓا ِٗ ُت ُِ ٠ط َٓإَٔ َّ ٧
ک ِٔ ٣ثُ ُ٠ط ٓ ََذ َص َب َٓٔ ُ٠ح َ ٙاَّ ٟز ُج ُ
َ ١وص َُو َی ُح ُّز ن ِٔش ٌَ َت ُط
ِٔ ٣ثُ ُ٠ط َٓ َدلَّي َسبٔی َُ ٠ط ٓ ََ٤زَّ بٔي اَّ ٟز ُج ُ

یسیع نب ویسن ،رمضة ،دبعاہلل نب وشذب ،اثتب انبین ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہہکاکیآدیم اےنپ اکی رہتش دار ےک اقلت وک
دختم وبنی یلصاہللہیلعفآہلفملس ںیمےل رکاحرضوہا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایمت اس وکاعمػرکدف۔اس صخش
ےنااکنررکدایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاجؤافراسوکلتقرکدفافراسوصرتںیممتیھباسصخشیکرطحوہاجؤ
ےگ۔انچہچنفہصخش ایگاکیآدیمےناسےسلمرکاہک رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاسوکلتقرکدف مت
یھبایسرطحوہاجؤےگ(ینعیاسیجفہصخشانگاگہرےہمتیھباےسییہوہاجؤےگ)ہیابتنسرکاسصخشےناساقلتوکوھچڑدای
افرفہصخش(ینعیاقلت)ریمےاسےنمےسزگرااینپریسہ ےتچنیوہےئ۔
رافی  :یسیعنبویسن،رمضة،دبعاہللنبوشذب،اثتبانبین،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رضحتہمقلعنبفالئیکرفاتیںیمرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1033

راوی  :حش ٩ب ٩اسح٣ ٙزوزی ،خاٟس ب ٩خساغ ،حات ٥ب ٩اس٤اًی ،١بظیر ب٣ ٩ہاجزً ،بساهَّلل اب ٩بزیسہ

غ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ٩ِ ًَ ١ب ٔظیر ٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩خ َٔسا ٕ
ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل َجا َئ إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا اَّ ٟز ُج ََ َٗ ١ت َ ١أَِٔي

یک َی ِو َ٦
َک َو ْٔلَخٔ َ
ٕ ًَىِّي َٓإُٔ َّ ٧ط أَ ًِوَ ُْٔ ٥لَ ِجز ٔ َ َو َخی ِ ْر َ ٟ
َٗا َ ٢ا ِذ َص ِب َٓا ِٗ ُت ُِ ٠ط َ٤َ ٛا َٗ َت َ ١أَ َخا َ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط اَّ ٟز ُج ُ
َّ ١ات ٔ ٙاهَّللَ َوا ًِ ُ
ا٪
ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َٗا ََ َٓ ٢دلَّي ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٓ ٢أ ُ ِخب ٔ َر أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ َٟطُ َٓأ َ ِخب َ َر ُظ ب ٔ َ٤ا َٗا َُ َٟ ٢ط َٗا ََٓ ٢أ َ ًِ َُ َٔ ٨ط أَ َ٣ا إُٔ َّ ٧ط ل َ َ
ک َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َش ُ٘و ُ ٢یَا َر ِّب َس َِ ١ص َذا ٓ َٔیَ َٗ ٥ت َ٠ىٔي
َخی ِ ّرا ٔ٤َّ ٣ا ص َُو َػا ٍْ ٔ ٧ب ٔ َ

نسحنبااحسؼرمفزی،اخدل نبدخاش،احمتنباامسلیع ،ریشبنباہمرج،دبعاہللانبربدیہےسرفاتیےہ ہک اکیآدیمدختم

وبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاافراسےنرعضایایروسؽاہلل!اسصخشےنریمےاھبیئوکلتقرکدای۔آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایاجمتاسوکلتقرکدفسجرطہقیےساسےناہمترےاھبیئوکلتقرکدای۔اکیآدیمےناہکمتدخاےسڈرف
افر مت اس وک اعمػ رک دف مت وک زایدہ وثاب ےلم اگ افر اہمترےفاےطس یھبرتہب وہاگ افر ایقتم ےکدؿ اہمترے اھبیئ ےکفاےطس یھب
رتہبوہاگ۔ہیابتنسرکاسصخشےناساقلتوکوھچڑ دای۔رھپرضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس وکاسیکاالطعوہیئ
آپیلصاہللہیلع فآہلفملس ےناسصخشےسدرایتفرفامایاسےنلقنای وہکاس ےناہکاھت۔آپیلصاہللہیلع فآہلفملس ےن
رفامای آزاد رک داتی ہی اہمترے فاےطس رتہب وہاگ اس اکؾ ےس  و ہک فہ اہمترے اسھترکےن فاال اھت ایقتم ےک دؿ۔ فہ صخش ےہک اگ ہک
اےریمےرپفرداگراسےسولعمؾرکےکاسصخشےنسکرجؾیکفہجےسےھجملتقرکدایاھت؟
رافی  :نسحنباقحسرمفزی،اخدلنبدخاش،احمتنباامسلیع،ریشبنباہمرج،دبعاہللانبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسآتیرکہمییکریسفتافراسدحثیںیمرکعہمرپاالتخػےسقلعتم
ابب  :اسقتمےکقلعتم
اسآتیرکہمییکریسفتافراسدحثیںیمرکعہمرپاالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1034

راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیا ب ٩زی٨ارً ،بیساهَّلل ب٣ ٩وسيً ،لي ،ب ٩ػاٟح ،س٤ا ًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض

وسي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَل ٔ ٌّي َوص َُو بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
َکیَّا بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
ِقیِوَ َة َر ُج َّل
ابًَ ٩بَّا ٕ
ًِٔ
ِقیِوَ َة َول َ َ
ِقیِوَ ُة َوا٨َّ ٟـٔیرُ َول َ َ
ض َٗا َ ٢ل َ َ
َٔک ََ ٣ة ًَ ِٔ ٩
ا ٪ا٨َّ ٟـٔیرُ أَ ِ َ
ا ٪إٔذَا َٗ َت ََ ١ر ُج َْ ُ ٩ِ ٣ٔ ١
َش َٖ َٔ ُ ٩ِ ٣
اَ ُ ٪
ِقیِوَ َة أَ َّزی ٔ٣ائ َ َة َو ِس َٕ ٩ِ ٣ٔ ٙت ِ٤ز ٕ َٓ َ٤َّ ٠ا بٌُ َٔث أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ
ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟـٔیر ٔ ُٗتٔ َ ١بٔطٔ َوإٔذَا َٗ َت ََ ١ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا٨َّ ٟـٔیر ٔ َر ُج َّل َٔ ُ ٩ِ ٣

َّ
ِقیِوَ َة َٓ َ٘اُٟوا ا ِز َٓ ٌُو ُظ إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َن ِ٘ ُت ُِ ٠ط َٓ َ٘اُٟوا بَ ِی َ٨َ ٨ا َوبَ ِی َ ٥ِ ُٜ٨أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َٗ ٥َ ٠ت ََ ١ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا٨َّ ٟـٔیر ٔ َر ُج َّل َٔ ُ ٩ِ ٣
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َت ِو ُظ َٓ َ٨زَ ََ ِ ٟوإ ٔ َِ ٪ح ََٓ َ ٤ِ ٜا ِح ٥ِ ُٜبَ ِی َُ ٨ض ِ ٥بٔا ِِ ٔ ٟ٘ش ٔم َوا ِِ ٔ ٟ٘ش ُم اُِ ٔ٨َّ ٟص بٔأِ ٔ٨َّ ٟص ث ُ ََّ٧ ٥زَ َ ِ ٟأَ َٓ ُح ٥َ ِٜا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ
و٪
َی ِب ُِ َ
اقمس نب زرکای نب دانیر ،دیبع اہلل نب ومیس ،یلع ،نب اصحل ،امسک ،رکعمة ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک (ہلیبق) رقہضی افر ونب ریضن
اؿدفونںںیمہلیبقونبریضناکاقمؾزایدہ اھت۔سجفتقوکیئآدیمہلیبقرقہضیںیمےسونبریضنےکیسکآدیموکلتقرکداتیاھتوت(لتق

رکےن یکفہج ےس) فہ لتق رک دای اج ا افر سج فتق ہلیبق ونب ریضن اک وکیئ صخش ہلیبق رقہضی ےک یسک صخش وک لتق رک ا وت اکی وس فقس
وجھکر (وطبر دتی) ادا رکان ڑپیت۔ سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربمغیپ وہ ےئگ وت ہلیبق ونب ریضن ےک اکی صخش
ےن ہلیبق رقہضی ےک اکی صخش وک لتق رک دای۔ اس رپ ہلیبق رقہضی ےک گووگں ےن اہک اس اقلت وک امہرے رپسد رک دف مہ اس وک لتق
رک ںےگ۔ہلیبقونبریضنےناہکامہرےافراہمترےدرایمؿاسہلئسمےکقلعتمینبرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسہلصیفرفامںیئےگ۔
ُ بتئ َب
اکْح َ ْ ُه ْ
کَح َف ْ ْ
انچہچنفہگوگدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہےئ۔اسفتقہیآتیرکہمیانزؽوہیئ( َف ِإ ْؿ َ َ ْ َ
ِ ابلْق ِ ْش )ِ،ینعی ارگ افکر ےک درایمؿ ہلصیف رکف وت ااصنػ ےس ہلصیف رکف۔ ینعی اجؿ ےک وعض اجؿ یل اجےئ۔ اس ےک دعب آتی انزؽ
َ فَجْک
ب
ی
ُ
ئ
ْ
ع
ُ
َ
َ
ل
َ
ْ
وہیئ)أ الاه ِ ِ َّتئ ِة و َوؿ(ایمتدفراجتیلہےکرفاجدنسپرکےتوہ؟
رافی  :اقمسنبزرکاینبدانیر،دیبعاہللنبومیس،یلع،نباصحل،امسک،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اسآتیرکہمییکریسفتافراسدحثیںیمرکعہمرپاالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1035

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌسًَّ ،م ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،اب ٩اسح ،ٙزاؤز ب ٩حؼینًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض

َٔک ََ ٣ة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ َِّّم َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبٔي ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙأَ ِخب َ َرنٔي َزا ُو ُز بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َؼی ِ ٔن ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض أَ َِّ ٪اْلیَا ٔ
رع ِق ًَ ُِ ٨ض ِ ٥إلٔ َي ا ِٔ ِ٘ ٤ُ ٟش ٔلی َن إٔ٤َ َّ ٧ا َ٧زَ َ ِ ٟفٔي
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ت َّأًٟي فٔي ا ِ٤َ ٟائ َٔسة ٔ َّأًٟي َٗاََ ٟضا اهَّللُ ًَزَّ َو َج ََّٓ ١ا ِح ٥ِ ُٜبَ ِی َُ ٨ض ِ ٥أَ ِو أَ ِ ٔ
َ
َش ْٖ یُو َز ِو َِّ ٪
ِّ
ِقیِوَ َة لَاُ ٧وا یُو َز ِو َ٪
ِقیِوَ َة َوذََ ٔ ٟ
ک أَ َِّ َٗ ٪تل َي ا٨َّ ٟـٔیر ٔل َ َ
اُ َٟ ٪ض َِ َ ٥
اٟسیَ َة لَا ّٔ ٠َ ٣ة َوأ َّ ٪بَىٔي ُ َ
اٟسیَةٔ بَی ِ َن ا٨َّ ٟـٔیر ٔ َوبَی ِ َن ُ َ
ٕ ِّ
ک ٓ ٔیض ٔ َِ َٓ ٥ح َُ ٠َ ٤ض َِ ٥ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
ک إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَِ٧زَ َ ٢اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّ ١ذََ ٔ ٟ
اٟسیَ ٔة َٓ َت َح َا٤ُ ٛوا فٔي ذََ ٔ ٟ
ن ِٔؼ َ

ک َٓ َح ٌَ َِّ ١
اٟس َی َة َس َو ّ
ائ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي ا َِ ٟح ِّ ٙفٔي ذََ ٔ ٟ

اکْح
دیبع اہلل نب دعس ،یمع ،فہ اےنپ فادل ےس ،انب ااحسؼ  ،داؤد نب نیصح ،رکعمة ،انب ابعس ےس رمفی ےہ ہک آایت رکہمی ( َف ْ ُ ْ
مق
عَ ْب ُه
َب ئْت َب ُه
ش
طت
َ
ئ
ْ
ْ
ض ) ےس ےل رک( ں) کت ہلیبق ینب ریضن افر رقظی ےک قلعتم انزؽ وہںیئ ویکہکن ونب ریضن وک ربرتی
) افر (أ ْ ِ
ع ْ
احلصیھتسجفتقاؿںیمےسوکیئصخشلتقرکدایاج اوتوپریدتیےتیلافرارگونبرقظیںیمےسوکیئلتقرکدایاج اوتفہگوگ
آدیھ دتی اپےت رھپ اؿ گووگں ےن ر وع ای یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن۔ اس رپ قح اعتیل اشہن ےن ہی آتی رکہمی انزؽ
رفامںیئافرروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساؿوکراہراتسرپالےئافردتیرباربرفامدی۔

رافی  :دیبعاہللنبدعس،یمع،فہاےنپفادلےس،انباقحس،داؤدنبنیصح،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آزادافرالغؾںیماصقصےسقلعتم
ابب  :اسقتمےکقلعتم
آزادافرالغؾںیماصقصےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1036

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،یحٌي ب ٩سٌیس ،سٌیسٗ ،تازة ،حشٗ ،٩یص بً ٩باز

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ِٔ َٗ ٩ِ ًَ ٩ی ٔص بِ َٔ ًُ ٩باز ٕ
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ

ک ٔ َ ٧ي ُّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِیئّا َ ٥َِ ٟش ٌِ َض ِس ُظ إلٔ َي
َٗا َ ٢اَ ِ ٧ل َ ُ ِ٘ ٠أََ٧ا َواْلِ َ ِطتَرُ إلٔ َي ًَل ٔ ٕٓي َرض َٔي اهَّللُ ًَ ِ٨طُ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َص ًَِ ١ض ٔ َس إَِٔ ٟی َ
َ
وَ ٪تکَآَأ ُز ٔ َ٣ا ُؤص َُِ ٥وص ُِ ٥یَ ْس
ِق ٔ
اب َس ِی ٔٔطٔ َٓإٔذَا ٓ ٔیطٔ ا َِ ُ٨٣ٔ ِْ ٤ُ ٟ
ض ًَا َّّ ٣ة َٗا َ َ ٢ا إ ٔ َّ ا َ٣ا ل َ َ
ا٨َّ ٟا ٔ
ا ٪فٔي َ ٔ ٛتابٔي َص َذا َٓأ ِ َ
خ َد َ ٔ ٛتابّا َٔ ٔ ٩ِ ٣
اَف َو َ ا ذُو ًَ ِض ٕس بٔ ٌَ ِض ٔسظ ٔ َ ٩ِ ٣أَ ِح َس َث َح َسثّا ٓ ٌََل َي َن ِٔ ٔشطٔ
 ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣ُ ١بٔک َ ٔ ٕ
ًَل َي َ ٩ِ ٣س َٔواص َُِ ٥و َش ِش َعي ب ٔ ٔذ َّ٣تٔض ٔ ِ ٥أَ ِزَ٧اص ُِ ٥أَ َ ا َ ا ُش ِ٘ َت ُ
ض أَ ِج ٌَٔ٤ی َن
أَ ِو آ َوی ُِ ٣ح ٔسثّا ٓ ٌَََِ ٠یطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اهَّللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٔ ٜة َوا٨َّ ٟا ٔ

دمحمنبینثم ،ییحینبدیعس،دیعس،اتقدة،نسح،سیقنبابعدےسرفاتیےہہکںیمافررضحتاح ررضحتیلعیکدختمںیماحرض
وہےئ افر اؿ ےس درایتف ای ہک آپ وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ اخص ابت اراشد رفامیئ ےہ  و ہک
دفرسےرضحاتوکںیہنالتبیئ۔اوہنںےن رفامایںیہن۔رگم وریمیاساتکبںیمےہرھپاکیاتکباکنیلافراینپولتاریکونک
ےساسںیماھکلاھت ہکاملسمونںےکوخؿرباربںیہ(اسںیمیسکمسقاکوکیئرفؼںیہنےہرشفیافرمکذاتاکہنآزاداکہنالغؾاک)
افرفہاکیاہھتیکرطحںیہریغاوقاؾےکقحںیم(ینعیامتؾےکامتؾاملسمؿریغاوقاؾےکالخػمقفقںیہےسیجہکاکیاہھتےک
ازجاء اکی دفرسے ےک اسھتقفتم وہےت ںیہ) افر اس ںیم ومعمیلدرہج اک املسمؿ یھب بس یک اجبن ےس ذہم ےل اتکس ےہ(ینعی
ارگ اکی املسمؿ یھب یسک رشمک ف اکرف وک انپہ دے وت وگای امتؾ املسمونں ےن انپہ دے دی۔ اب اس رپ دتس درازی ںیہن وہ یت)
ابربخوہاجؤہک واملسمؿاکرفےکدبہلہنامرااجےئ(ہاےہفہاکرفذیموہایزحؽافرہنذیموکلتقرک ںسجفتقکتفہذیمےہافر
 وصخش(دنیںیم)یئنابت دیپارکےوتاساکانگہ افرفابؽاسصخشرپےہ وہکیئن ابتدیپارکے افر وصخش یئن ابتاکنےنل
فاےلوکہگجدےاسرپدخافدندقفسیکتنعلےہافررفوتشںیکافرامتؾگووگںیک۔

رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،دیعس،اتقدة،نسح،سیقنبابعد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
آزادافرالغؾںیماصقصےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1037

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

َک بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرنٔي أَبُو بَ ِ ٔ
وَ ٪تکَآَأ ُز ٔ َ٣ا ُؤص َُِ ٥وص ُِ ٥یَ ْس ًَل َي
اًَ ٩ِ ًَ ٪ل ٔ ٕٓي َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ُ٨٣ٔ ِْ ٤ُ ٟ
َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔي َح َّش َ

اَف َو َ ا ذُو ًَ ِض ٕس فٔي ًَ ِضسٔظ ٔ
 ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣ُ ١بٔک َ ٔ ٕ
َٔ ٩ِ ٣س َواص َُِ ٥ش ِش َعي ب ٔ ٔذ َّ٣ت ٔض ٔ ِ ٥أَ ِزَ٧اص ُِ َ ٥ا شُ ِ٘ َت ُ
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئاےنپالغؾوکلتقرکدےوتاسےکوعضلتقایاجےئ
ابب  :اسقتمےکقلعتم
ارگوکیئاےنپالغؾوکلتقرکدےوتاسےکوعضلتقایاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1038

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل٣ ،٪زوزی ،ابوزاؤز كیاٟسي ،ہظاٗ ،٦تازة ،حش ،٩س٤زة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل َ ٪ص َُو ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َّ
اٟل َیأ ٔ ٟس ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ص ٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ٩ِ ًَ ٩
َس َُ ٤ز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َٗ ٩ِ ٣َ ٢ت َِ ًَ ١ب َس ُظ َٗ َت ِ٨َ ٠ا ُظ َو ََ ٩ِ ٣ج َس ًَ ُط َج َس ًِ َ٨ا ُظ َو َ ٩ِ ٣أَ ِخ َؼا ُظ أَ ِخ َؼ ِی َ٨ا ُظ
ومحمدنبالیغؿ،رمفزی،اوبداؤدایطیسل،اشہؾ،اتقدة،نسح،رمسةےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامای وصخشاےنپالغؾوکلتقرکےوت مہاسوکلتقرک ںےگافر وصخشیسکیکانکاکےٹایمسجاکافروکیئہصحوتمہ یھب
مسجاکہصحاکںیٹےگافر وصخشاےنپالغؾوکیصخرکےوتمہیھباسوکیصخرک ںےگ۔

رافی  :ومحمدنبالیغؿ،رمفزی،اوبداؤدایطیسل،اشہؾ،اتقدة،نسح،رمسة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
ارگوکیئاےنپالغؾوکلتقرکدےوتاسےکوعضلتقایاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1039

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
ص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َسٌ ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َن ِ ُ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َٗ ٩ِ ٣َ ٢ت َِ ًَ ١ب َس ُظ َٗ َت ِ٨َ ٠ا ُظ َو ََ ٩ِ ٣ج َس ََ ًَ ِب َس ُظ َج َس ًِ َ٨ا ُظ

رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
ارگوکیئاےنپالغؾوکلتقرکدےوتاسےکوعضلتقایاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1040

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ روای ٛے ٣لاب ٙےہ ٟی ٩ٜا ٪زو٧وں روایات ٣یں خصي َکےن لا تذَکہ ٧ہیں ےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
َٗ َت َِ ًَ ١ب َس ُظ َٗ َت ِ٨َ ٠ا ُظ َو ََ ٩ِ ٣ج َس ََ ًَ ِب َس ُظ َج َس ًِ َ٨ا ُظ
رتہمجاسہقبرفاتیےکاطمقبےہنکیلاؿدفونںرفاایتںیمیصخرکےناککذرکہںیہنےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبرفاتیےکاطمقبےہنکیلاؿدفونںرفاایتںیمیصخرکےناککذرکہںیہنےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتوکوعرتےکوعضلتقرکان
ابب  :اسقتمےکقلعتم
وعرتوکوعرتےکوعضلتقرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1041

راوی  :یوسٕ ب ٩سٌیس ،ححاد ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩جزیخ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،كاؤض ،ابً ٩باض٤ً ،ز ،س٤زہ

ٕ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤كَا ُو ّسا
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ

 ١بِ ُ٩
یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط َنظَ َس َٗ َـا َئ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ذََ ٔ ٟ
ک َٓ َ٘ َاَ ٦ح َُ ٤
ُ
خی بِٔ ٔ٤ش َل ٕح َٓ َ٘ َت َِ ٠ت َضا َو َجٔ٨ی ََ ٨ضا َٓ َ٘ َضي أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ
َرضبَ ِ إ ٔ ِح َساص َُ٤ا اْلِ ُ ِ َ
َ٣إ ٔ ٟک َٓ َ٘ا َ ُ ٨ِ ٛ ٢بَی ِ َن ُح ِح َزت َ ِي ا َِ ٣زأَ َتی ِ ٔن ٓ َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َجٔ٨یَ ٔ ٨ضا بٔ ُِ َّزة ٕ َوأَ ُِ ٪ت ِ٘ َت َ ١ب ٔ َضا

ویفسنبدیعس،اجحجنبدمحم،انبرججی،رمعفنبدانیر،ساؤس،انبابعس،رمع،رمسہےسرفاتیےہہکاؿوکاسابتیکوجتسجیھت
ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ہلسلس ںیم ای ہلصیف رفامای ےہ وت رضحت لمح نب امکل ڑھکے وہےئ افر
اوہنںےناہکںیمدفوخانیتیکوکڑھٹویںےکدرایمؿراتہاھتاکیاخوتؿےندفرسیاخوتؿوکہمیخیکڑکلیےسامردایافرفہرمیئگ
اسےکٹیپاکہچبیھبرم ایگ۔رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملسےنہچبےک وعضاکیالغؾ ایابدنیدےنیاک مکحرفامایافر
وعرتوکوعرتےکوعضلتقرکےناکمکحرفامای۔
رافی  :ویفسنبدیعس،اجحجنبدمحم،انبرججی،رمعفنبدانیر،ساؤس،انبابعس،رمع،رمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدوکوعرتےکوعضلتقرکےنےسقلعتم
ابب  :اسقتمےکقلعتم
رمدوکوعرتےکوعضلتقرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1042

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بسة ،سٌیسٗ ،تازة ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب َسةُ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط أَ َّ ٪یَ ُضوز ٔ ًّیا َٗ َت ََ ١جارٔیَ ّة ًَل َي
أَ ِو َؿا ٕح ََ ٟضا َٓأ َ َٗا َز ُظ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َضا
ااحسؼنباربامیہ،دبع ة،دیعس،اتقدة،اسنےسرفاتیےہہکاکیوہیدیصخشےناکیڑلیکوکاسےکزویرےکےیللتقرکڈاالوت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحرفامایاسوہیدیصخشوکلتقرکےناکڑلیکےکاصقصںیم۔

رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعة،دیعس،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رمدوکوعرتےکوعضلتقرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1043

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب٣ ٩بار  ،ابوہظا ،٦ابا ٪ب ٩یزیسٗ ،تازة ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

یس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبَا ُ ٪بِ َُ ٩یز ٔ َ
و ٪ب ٔ َضا
َ٣إ ٔ ٟک أَ َّ ٪یَ ُضوز ٔ ًّیا أَ َخ َذ أَ ِو َؿا ّحا َٔ ٩ِ ٣جارٔیَ ٕة ث ُ ََّ ٥ر َؿ َذ َرأِ َس َضا بَی ِ َن َح َح َزیِ َٔٓ ٩أ َ ِز َر ُٛو َصا َوب ٔ َضا َر ََ َٓ ْٙ ٣ح ٌَُ٠وا یَتَّب ٔ ٌُ َ
َ
َّ
َّ
َف ٔؿ َذ َرأِ ُس ُط بَی ِ َن َح َح َزیِ ٔ٩
اَ ٨َّ ٟ
اض ص َُو َص َذا ص َُو َص َذا َٗا ََ ِ ٟن ٌَ َِٓ ٥أ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسُ َ ٥َ ٠
دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،اوباشہؾ ،اابؿ نب زیدی ،اتقدة ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اکی وہیدی ےن اکی اخوتؿ اک ہادنی اک
زویرےلایلرھپاساخوتؿاکدفرھتپےسرسوتڑڈاال۔گووگںےناساخوتؿوکاپایبجہکاسںیمھچکاجؿیھت۔فہاسوعرتوکےیل
ےیل رھپےگووگں وک البےت وہےئہک ای اس ےن لتق ای؟ ای ہی ےہ؟آرخ اس ےن اکی وکدھکی رک اہک اس ےن ہلمح ای ےہ۔ رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحرفامایاسآدیماکرسلچکدایاجےئدفرھتپفںےکدرایمؿںیم۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،اوباشہؾ،اابؿنبزیدی،اتقدة،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رمدوکوعرتےکوعضلتقرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1044

راوی ً :لي ب ٩ححز ،یزیس ب٫ ٩ارو ،٪ہ٤اٗ ،٦تازة ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

خ َج ِ َجارٔ َی ْة ًََِ ٠ی َضا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
و ٩ِ ًَ ٪صَ َّ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٕ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ َ ٢
َ
َ
َف َؿ َذ َرأِ َس َضا َوأَ َخ َذ َ٣ا ًََِ ٠ی َضا ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحل ٔ ِّي َٓأ ُ ِزر ََٔ ِ ٛوب ٔ َضا َر ََٓ ْٙ ٣أت ُ َٔي ب ٔ َضا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
أ ِو َؿ ْاح َٓأ َخ َذصَا یَ ُضوز ٔ ٌّی َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ َٗ ٩ِ ٣َ ٢تَٔ ٠ک ُٓ ََل َْٗ ٪ا َ ِ ٟب ٔ َزأِس َٔضا َ ا َٗا َََ ُٓ ٢ل َْٗ ٪ا ََ ٢حًَّي َس ََّّم ا َِ ٟی ُضوز ٔ َّی َٗا َ ِ ٟب ٔ َزأِس َٔضا َن ٌَ َِٓ ٥أُخ َٔذ
َفؿ َٔذ َرأِ ُسطُ بَی ِ َن َح َح َزیِ ٔ٩
َٓا ًِت َ َر َٖ َٓأ َ ََ ٣ز بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠

یلعنبرجح،زیدینباھرفؿ،امہؾ،اتقدة،اسننبامکلےسرفاتیےہہکاکیڑلیکہادنیایزویرنہپرکیلکناسوکاکیوہیدیےن
ڑکپایلافراساکرس(رھتپےسلچکدایافرزویرا ار ایل۔رھپگووگںےناسڑلیکوکداھکیاسںیمھچکاجؿابیقرہیئگیھت۔انچہچناسوک
ےل رک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہےئ آپ ےن اس ےس درایتف ای ہک ھجت وک سک
ےن امرا ےہ؟ ای الفں صخش ےن ھجت وک امرا ےہ؟اس ےن اہک ںیہن رھپ اہک الفں ےن امراےہ؟اس ےن اہک ںیہن دخا یک مسق اہیںکت ہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناس(رجمؾ)اکیھبانؾایلینعیوہیدیاکانؾایل۔اسفتقاسےنرسالہرکالتبایہکاہںفہوہیدیڑکپاایگ
اسےنارقاررکایلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحرفامایوتاساکرس الچایگدفرھتپفںےکدرایمؿےس۔
رافی  :یلعنبرجح،زیدینباھرفؿ،امہؾ،اتقدة،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکرفےکدبہلاملسمؿہنلتقایاجےئ
ابب  :اسقتمےکقلعتم
اکرفےکدبہلاملسمؿہنلتقایاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1045

راوی  :اح٤س ب ٩حٔؽ بً ٩بساهَّلل ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابزاہیً ،٥بساٌٟزیز ب ٩رٓیًٍ ،بیس ب٤ً ٩یرً ،ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔی ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩رٓ َِی ٍٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ
ِ ٣ُ ١ش ٥ٕ ٔ ٠إ ٔ َّ ا فٔي إ ٔ ِح َسی ث َ ََل ٔث خ َٔؼا ٕ٢
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أ ُ ِّ ٦ا ِٔ٨٣ٔ ِْ ٤ُ ٟی َن ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ َ ٢ا َی ٔح ُِّ َٗ ١ت ُ

١
َخ ُد ِٔ ٩ِ ٣اِل ٔ ِس ََلُ َٓ ٔ ٦ی َحار ُٔب اهَّللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َر ُسو َُ ٟط َٓ ُی ِ٘ َت ُ
َزا ِٕ ٣ُ ٪ح َؼ َْٓ ٩ی ُ ِر َج َُ ٥و َر ُج َْ ١ش ِ٘ ُت ُ
ِ ٣ُ ١ش٤ّ ٔ ٠ا َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤سا َو َر ُج َْ ١ی ِ ُ
ق
أَ ِو ش َُؼ َُّ ٠ب أَ ِو یُ ِ٨فَي ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ
ادمح نب صفح نب دبع اہلل ،فہ اےنپ فادل ےس ،اربامیہ ،دبعازعلزی نب رعیف ،دیبع نب ریمع ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاملسمؿاکلتقرکاناجزئںیہنےہنکیلنیتوصرتںیماکیوتہیضحم(ینعیاس
اکاکنحوہایگوہ)افرفہصخشزاناکرمبکتوہدفرسےیسک املسمؿوکفہدصقالتقرکےرسیتےفہصخش وہکاالسؾےسرحنمػ
وہاجےئرھپاہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےسگنجرکےفہصخشلتقرکدایاجےئایاسوکوسیلدےدیاجےئای
رگاتفررکایلاجےئ۔

رافی  :ادمحنبصفحنبدبعاہلل،فہاےنپفادلےس،اربامیہ،دبعازعلزینبرعیف،دیبعنبریمع،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اکرفےکدبہلاملسمؿہنلتقایاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1046

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا٣ ،٪رطٖ ب ٩طیٕ ،طٌيي ،ابوجحیٔة

یٕ ًَ َِّ ٩
ط ٕ
رط ٔ
اٟظ ٌِ ٔي ِّي َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا ُج َح ِی َٔ َة َش ُ٘و َُ ٢سأ َ ِ٨َ ٟا
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِّ َ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪
ٖ بِ ٔٔ َ ٩
َّ
َّ
رقآ َٔ٘ َٓ ٪ا َ َ ٢ا َو َّأ ٟذی َٓ ََٙ ٠ا َِ ٟح َّب َة َوبَ َزأَ
ًًَّ ٔ ٠یا َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َص َِ ٨ِ ٔ ً ١س َُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ط ِی ْئ س َٔوی ا ِِ ُ ٟ
١
اَ ٨َّ ٟش ََ ٤ة إ ٔ َّ ا أَ ِ ٪ش ٌُِ ٔل َي اهَّللُ ًَزَّ َو َج َِّ ًَ ١ب ّسا َٓ ِض ّ٤ا فٔي َ ٔ ٛتابٔطٔ أَ ِو َ٣ا فٔي َص ٔذظ ٔاٟؼَّ ٔحی َٔ ٔة ُٗ َِ ُ ٠و َ٣ا فٔي اٟؼَّ ٔحی َٔ ٔة َٗا ََٔ ٓ ٢یضا ا ُِ ِ٘ ٌَ ٟ
َوٓٔکَا ُ اْلِ َسٔیر ٔ َوأَ ِ َ ٪ا شُ ِ٘ َت َِ ٣ُ ١ش ٥ْ ٔ ٠بٔک َ ٔاَفٕ

دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رطمػ نبرطفی،یبعش،اوبدجیئفة ےسرفاتیےہ ہک مہ ےن رضحت یلعےس درایتف ای ہکرضحتروسؽ
رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس یک وکیئ اہمترے اپس ای دفرسی وکیئ افر ابت ےہ العفہ رقآؿرکمی ےک۔ اوہنں ےن اہک دخایک مسقہک
سج ےن ہک داےن وک (درایمؿ ےس) ریچ رک اجؿ وک دیپا ای رگم ہی ہک دخافدن دقفس یسک اےنپ دنبہ وک

وب ھ اطع رفامےئ اینپ اتکب

(ینعی رقآؿ رکمی یک) ای  و اس اکذغ ںیم ےہ۔ ںیم ےن رعض ای اس ںیم ای ےہ؟ اوہنں ےن اہک اس ںیم ااکحؾ دتی وم ود ںیہ افر
دیقیوکراہرکاےناکایبؿےہافراسابتاککذرکہےہہکاملسمؿوکاکرففرشمکےکوعضہنلتقایاجےئ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رطمػنبرطفی،یبعش،اوبدجیئفة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اکرفےکدبہلاملسمؿہنلتقایاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1047

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،ححاد ب٨٣ ٩ہا ،٢ہ٤اٗ ،٦تازة ،ابوحشا ٪سے روای ےہ ٛہ حرضت ًلي

اَٗ ٪ا ََٗ ٢ا ًََ ٢ل ٔ ٌّي َ٣ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟححَّا ُد بِ َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ضا َٕٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔي َح َّش َ
َّ
و ٪ا٨َّ ٟا ٔ َّ
خ َد
ِق ٔ
ًَض ٔ َس إلٔ َ َّي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔظَ ِی ٕئ زُ َ
اب َس ِیف ٔي َٓ ٥َِ ٠یَزَاُٟوا بٔطٔ َحًي أَ ِ َ
ض إٔ ا فٔي َػ ٔحی َٔ ٕة فٔي ٔ َ

 ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣ُ ١بٔک َ ٔاَفٕ
وَ ٪تکَآَأ ُز ٔ َ٣ا ُؤص َُِ ٥ش ِش َعي ب ٔ ٔذ َّ٣تٔض ٔ ِ ٥أَ ِزَ٧اص َُِ ٥وص َُِ ٥ی ْس ًَل َي َ ٩ِ ٣س َٔواص ُِ َ ٥ا شُ ِ٘ َت ُ
اٟؼَّ ٔحی َٔ َة َٓإٔذَا ٓ َٔیضا ا َِ ُ٨٣ٔ ِْ ٤ُ ٟ
َو َ ا ذُو ًَ ِض ٕس فٔي ًَ ِض ٔسظ ٔ
دمحم نب اشبر ،اجحج نب اہنمؽ ،امہؾ ،اتقدة ،اوباسحؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ےن رفامای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن ھجموکاسرطحیک وکیئابتاراشد ںیہنرفامیئ وہکگووگںےسانیہکوہ نکیل  وریمیولتاریکاینؾ ںیم اکیاتکبےہ۔
گووگ ںےناساکاھچیپںیہنوھچڑااہیںکتہکاوہنںہنفہاتکباکنیلاسںیمرحتریاھتہکاملسمونںےکوخؿرباربںیہافرانپہدے
اتکسےہومعمیلاملسمؿافرفہاکیاہھتیکرطحںیہریغفںرپافرومنینموکاکرفےکوعضلتقہنایاجےئافرہنیہذیمسجفتق
کتاےنپارقاررپفہابیقرےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اجحجنباہنمؽ،امہؾ،اتقدة،اوباسحؿےسرفاتیےہہکرضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اکرفےکدبہلاملسمؿہنلتقایاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1048

راوی  :اح٤س ب ٩حٔؽ ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابزاہی ٥ب ٩كہ٤ا ،٪ححاد ب ٩ححادٗ ،تازة ،ابوحشا ٪ا ارعد ،حرضت ٣اٟک ب٩
حارث

ا ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟححَّا ٔد بِ ٔ ٩ا َِ ٟححَّا ٔد ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩كَ ِض ََ ٤
َح َّش َ َ
وَٓ ٪إ ٔ ِ ٪لَا ََ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
اض َٗ ِس َتٔ ََّظ َّ بٔض ٔ ِ٣َ ٥ا َش ِش ََ ٌُ ٤
رع ٔد ًَ ِ ٩اْلِ َ ِطتَر ٔأَُ َّ ٧ط َٗا ٌََ ٔ ٟ ٢ل ٔ ٕٓي إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
ا ٪اْلِ ِ َ

ض َُی ِ َر أَ َّ٪
َو َس ًََّ ٥َ ٠ض ٔ َس إ ٔ َِ ٟی َ
ک ًَ ِض ّسا َٓ َح ِّسث ِ َ٨ا بٔطٔ َٗا َ٣َ ٢ا ًَض ٔ َس إلٔ َ َّي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ًَ ٥َ ٠ض ّسا َ ٥َِ ٟش ٌِ َض ِس ُظ إلٔ َي ا٨َّ ٟا ٔ
اَف َو َ ا ذُو
 ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣ُ ١بٔک َ ٔ ٕ
ِق ٔ
وَ ٪ت َتکَآَأ ُز ٔ َ٣ا ُؤص َُِ ٥ش ِش َعي ب ٔ ٔذ َّ٣ت ٔض ٔ ِ ٥أَ ِزَ٧اص ُِ َ ٥ا ُش ِ٘ َت ُ
اب َس ِیف ٔي َػ ٔحی َٔ ّة َٓإٔذَا ٓ َٔیضا ا َِ ُ٨٣ٔ ِْ ٤ُ ٟ
فٔي ٔ َ
ص
ًَ ِض ٕس فٔي ًَ ِضسٔظ ٔ ُِ ٣د َت َ ْ
ادمح نب صفح ،فہ اےنپ فادل ےس ،اربامیہ نب امہطؿ ،اجحج نب اجحج ،اتقدة ،اوباسحؿ االرعج ،رضحت امکل نب احرث اح ر ےس

رفاتیےہہکاوہنںےنرضحتیلعےساہکگووگںےکدرایمؿرہشتوہیئگےہہکارگرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن وکیئ اخص زیچ مت وک التبیئ وہ وت فہ ایبؿ افر لقن رکف۔ رضحت یلع ےن رفامای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ
اخص ابت ھجم وک ںیہن التبیئ  و افر دفرسے گووگں وک ہن التبیئ وہ نکیل ریمی ولتار ےک الغػ ںیم اکی اتکب ےہ اس وک داھکی ایگ وت

اسںیماھکلاھتہکاملسمونںےکوخؿرباربںیہافرومعمیلاملسمؿذہمداریےلاتکسےہ(یسکرشمکفاکرفیکاامؿیک)افرومنم
اکرفےکوعضلتقںیہنایاجےئاگہنفہاکرفسجےسہکارقاروہاسجفتقکتفہاےنپارقاررپاقمئرےہ۔
رافی  :ادمحنبصفح،فہاےنپفادلےس،اربامیہنبامہطؿ،اجحجنباجحج،اتقدة،اوباسحؿاالرعج،رضحتامکلنباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذیماکرفےکلتقےسقلعتم
ابب  :اسقتمےکقلعتم
ذیماکرفےکلتقےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1049

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟسً ،یی٨ہ ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابوبَکة

َ
َ
َ
َک َة َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ َِ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َٗا َ ٢أ ِخب َ َرنٔي أبٔي َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أبُو بَ ِ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت ٌََ ٣ُ ١اص ّٔسا فٔي َُی ِر ٔ ُ٨ِ ٛضٔطٔ َرح ََّ ٦اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٟح ََّ ٨ة

اامسلیعنبدوعسد،اخدل ،ہنییع،فہاےنپفادلےس،اوبرکبةےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامای ووکیئیسکذیموکلتقرکےوتدخافدندقفساسرپتنجوکرحاؾرفامدےاگ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہنییع،فہاےنپفادلےس،اوبرکبة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
ذیماکرفےکلتقےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1050

راوی  :حشین ب ٩رحیث ،اس٤اًی ،١یو٧ص ،ح ٥ٜب ٩ا ارعد ،اطٌث ب ٩ثز٠٣ة ،ابوبَکة

ُ
َ
َ
َ
َک َة
رحیِ ٕث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ ٤ی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
رع ٔد ًَ ِ ٩اْلِ ِط ٌَثٔ بِ ٔ ٩ث ِز َُ ٠َ ٣ة ًَ ِ ٩أبٔي بَ ِ َ
 ٩ِ ًَ ١یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ٔ ٩اْلِ ِ َ

َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت ََ ١نٔ ِّشا ٌَُ ٣اص َٔس ّة بٔ َِی ِر ٔح ٔ َِّ ٠ضا َرح ََّ ٦اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٟح ََّ ٨ة أَ َِ ٪ش ُظ َّ ٥رٔی َح َضا

نیسح نب رحثی ،اامسلیع ،ویسن ،مکح نب االرعج ،اثعش نب  رملة ،اوبرکبة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامای ووکیئذیموکلتقرکےریغباسےکوخؿےکالحؽوہےنےکوترحاؾ رفامدےاگدخافدندقفساس رپ

تنجافراسیکوخوبش۔
رافی  :نیسحنبرحثی،اامسلیع،ویسن،مکحنباالرعج،اثعشنب رملة،اوبرکبة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
ذیماکرفےکلتقےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1051

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪نرض ،طٌبہ ،ہَل ٢ب ٩ششاٖٗ ،اس ٥ب٣ ٩دی٤زة

رض َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ش َش ٕ
اٖ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َٗ ٩ِ ٣َ ٢ت ََ ١ر ُج َّل
َُ ٣د ِیَ ٔ٤ز َة ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ
ٔ ٩ِ ٣أَصِ ِّٔ ١
اٟذ َّ٣ةٔ َ ٥َِ ٟیحٔ ِس رٔیحَ ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوإ ٔ َّ ٪رٔی َح َضا َُ ٟیو َج ُس ٔٔ ٣َ ٩ِ ٣شی َرة ٔ َس ِبٌٔی َن ًَا ّ٣ا

م
ومحمدنبالیغؿ،رضن،ہبعش،الہؽنبک اػ،اقمسنب ج ئبمرةےسرفاتیےہہکاوہنںےناکیاحصیبےسہک ہکرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای ووکیئیسکذیموکلتقرکےوتفہصخشتنجیکوخوبشںیہناپےئاگاحالہکناسیکوخوبشرتس

اسؽکتےکافہلصےسوسحمسوہیتےہ۔

م
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،رضن،ہبعش،الہؽنبک اػ،اقمسنب ج ئبمرة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
ذیماکرفےکلتقےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1052

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩ابزاہی ٥زحی٣ ،٥زوا ،٪حش ،٩اب٤ً ٩زو٣ ،حاہس ،ج٨ازة ب ٩ابوا٣یةً ،بساهَّلل ب٤ً ٩زو

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥زُ َح ِی َْٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َ٣زِ َوا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش َُ ٩وص َُو ابِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ُِ ٩ج َ٨ا َز َة

بِ ٔ ٩أَبٔي أ ُ ََّ ٣ی َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت ََٗ ١ت ّٔیَل ٔ ٩ِ ٣أَصِ ِّٔ ١
اٟذ َّٔ ٣ة  ٥َِ ٟیَحٔ ِس
رٔیحَ ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوإ ٔ َّ ٪رٔی َح َضا َُ ٟیو َج ُس ٔٔ ٣َ ٩ِ ٣شی َرة ٔأَ ِر َبٌٔی َن ًَا ّ٣ا
دبعارلنمح نب اربامیہ دمیح ،رمفاؿ ،نسح ،انب رمعف ،اجمدہ ،انجدة نب اوبامتئة ،دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و وکیئ ذیم وک لتق رکے وت فہ تنج یک وخوبش یھب ںیہن اپےئ اگ احالہکن اس (تنج) یک
وخوبشہاسیلاسؽیکاسمتفےس(یھب)وسحمسوہاجیتےہ۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہدمیح،رمفاؿ،نسح،انبرمعف،اجمدہ،انجدةنباوبامتئة،دبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغومںںیماصقصہنوہانبجہکوخؿےسمکرجؾاکاراکتبرک ں
ابب  :اسقتمےکقلعتم
الغومںںیماصقصہنوہانبجہکوخؿےسمکرجؾاکاراکتبرک ں

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1053

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیٌ٣ ،٥اذ ب ٩ہظا ،٦وہ اپ٨ے واٟس سےٗ ،تازة ،ابونرضة٤ً ،زا ٪ب ٩حؼین

َ
ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼی ِ ٕن أَ َّ٪
رض َة ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَب ٔي َن ِ َ
ض أََُِ ٔ ٨یا َئ َٓأ َ َت ِوا أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠ی ِح ٌَ ُِ َٟ ١ض َِ ٥ط ِیئّا
رقا َئ َٗ َل ٍَ أُذُ َََُ ُ ٪لْٔ ٕ ٦لَُ٧ا ٕ
ُ ََُل ّ٣ا ْٔلَُ٧ا ٕ
ض ُٓ َ َ
ااحسؼنباربامیہ،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،اتقدة،اوبرضنة،رمعاؿنبنیصحےسرفاتیےہہک سلفگووگںاکاکیالغؾاھت
اس ےن امدلارفں ےک اکی الغ ؾ اک اکؿ اکٹ دای۔ فہ روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملسیک دختم ںیم احرض وہےئ۔ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناؿوکھچکںیہندگواای،ویکہکناساکامکل سلفاھتافرارگفہدفتلدنموہ اوتدتیادارکانڑپیت)۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،اتقدة،اوبرضنة،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داتنںیماصقصےسقلعتم
ابب  :اسقتمےکقلعتم
داتنںیماصقصےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1054

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوخاٟس س٠امی ٪ب ٩حیا ،٪ح٤یس ،ا٧ص

َّاَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو َخإ ٔ ٟس ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩حی َ

اؾ فٔي ِّ
اؾ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي بٔا َِ ٔ ٟ٘ؼ ٔ
اب اهَّللٔ ا َِ ٔ ٟ٘ؼ ُ
اٟش َِّ ٩و َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٛ ٥َ ٠ت ُ
ااحسؼنباربامیہ،اوباخدلامیلسؿنبایحؿ،دیمح،اسنےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنداتنںیم
اصقصاکمکحدایافررفامایاتکباہللاصقصاکمکحرفامیتےہ
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اوباخدلامیلسؿنبایحؿ،دیمح،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
داتنںیماصقصےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1055

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٗ ،تازة ،حش ،٩س٤زة

رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َٗ ٩ِ ٣َ ٢ت َِ ًَ ١ب َس ُظ َٗ َت ِ٨َ ٠ا ُظ َو ََ ٩ِ ٣ج َس ََ ًَ ِب َس ُظ َج َس ًِ َ٨ا ُظ
دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدة،نسح،رمسةےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای و
صخشاےنپالغؾوکلتقرکےاگوتمہاسوکلتقرک ںےگافر وصخشالغؾاکوکیئوضعینعیمسجاکوکیئہصحاکےٹاگوتمہیھباسےک
مسجاک(فہیہ)ہصحاکںیٹےگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدة،نسح،رمسة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
داتنںیماصقصےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1056

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي و ٣ح٤س ب ٩بظارٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦وہ اپ٨ے واٟس سےٗ ،تازة ،حش ،٩س٤زة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا اَ َح َّسث َ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ٩ِ ًَ ٩
َس َُ ٤ز َة أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢خ َصي ًَ ِب َس ُظ َخ َؼ ِی َ٨ا ُظ َو ََ ٩ِ ٣ج َس ََ ًَ ِب َس ُظ َج َس ًِ َ٨ا ُظ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٔ ابِ َٔ ٩ب َّظا ٕر
دمحمنبینثمفدمحمنباشبر،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،اتقدة،نسح،رمسةےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل

فملس ےن رفامای  و صخش اےنپ الغؾ وک یصخ رکاےئ (ینعی اس ےک صخ ولکناےئ) وت مہ اس وک یصخ رک ں ےگ افر  و صخش انک اکؿ ای
وکیئوضعاےنپالغؾاکاکےٹوتمہیھباساکفہیہوضعاکںیٹےگ۔
رافی  :دمحمنبینثمفدمحمنباشبر،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،اتقدة،نسح،رمسة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
داتنںیماصقصےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1057

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امیًٔ ،٪ا ،٪ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ثاب  ،ا٧ص

اٟزبَ ِّی ٍٔ أَُّ٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ َّٔا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ُ ِخ َ ُّ
اؾ
َحارٔثَ َة َج َز َح ِ إ ٔ ِن َشاّ٧ا َٓا ِخ َت َؼ ُ٤وا إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٔ ٟ٘ؼ َ

اؾ َٓ َ٘ا َ ِ ٟأ ُ ُّ ٦اَّ ٟزبٔی ٍٔ َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَشُ ِ٘ َت ُّؽ ََٔ ُٓ ٩ِ ٣لَ َ ٧ة َ ا َواهَّللٔ َ ا ُش ِ٘ َت ُّؽ َٔ ٨ِ ٣ضا أَبَ ّسا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
ا َِ ٔ ٟ٘ؼ َ
اب اهَّللٔ َٗا َ َ ِ ٟا َواهَّللٔ  اَ شُ ِ٘ َت ُّؽ َٔ ٨ِ ٣ضا أَبَ ّسا ٓ ََ٤ا َزا ََ ِ ٟحًَّي َٗبُٔ٠وا
ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠س ِب َح َ
ا ٪اهَّللٔ یَا أُ َّ٦اَّ ٟزبٔی ٍٔ ا َِ ٔ ٟ٘ؼ ُ
اؾ َ ٔ ٛت ُ
ِّ
اٟس َی َة َٗا َ ٢إ ٔ ََّٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٪باز ٔاهَّللٔ ََِ ٟ ٩ِ ٣و أَٗ َِش ًََ ٥ل َي اهَّللٔ َْلَبَ َّز ُظ
ادمحنبامیلسؿ،افعؿ، ،ندنبہملس،اثتب،اسنےسرفاتیےہہکرضحترعیبرضحتاؾاحرہثیکنہبےناکیصخشوکزیمخرک
دای رھپ اس ہلئسم اک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم دقمہم شیپ وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایاساکااقتؾایلاجےئاگہیابتنسرکرضحتاؾرعیبےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!ایاسےسااقتؾایلاجےئ
اگ دخا یک مسق اس ےس ابلکل یھبک ااقتؾ ںیہن ایل اجےئ اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای! اے اؾ رعیب اتکب اہلل ایس رطہقی
ےسمکحرکیتےہدبہلافرااقتؾےنیلاکاسےناہکدخایکمسقاسےسااقتؾںیہنایلاجےئاگ۔فہاخوتؿیہیابتیتہکرںیہاہیںکت
ہکاؿگووگںےندتیانیلوظنمررکایلاسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہللےکضعبدنبےاسرطحےکںیہہکارگفہ
دخافدندقفسیکمسقاھکںیلوتدخافدندقفساؿوکاچسرکداتیےہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،افعؿ، ،ندنبہملس،اثتب،اسن

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

داتنےکاصقصےسقلعتم
ابب  :اسقتمےکقلعتم
داتنےکاصقصےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1058

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسة و اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،برش ،ح٤یس

ُس ِت ثََّ ٔ ٨ی َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
ََک أَْ َ ٧ص أَ ََّ ٤َّ ًَ ٪تطُ ََ َ ٛ
رش ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا َ ٢ذ َ َ
ُس ثََّ ٔ ٨ی ُة ُٓ ََلَ َ ٧ة َ ا َو َّأ ٟذی
اؾ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُخو َصا أَُ َ ٧ص بِ ُ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
َجارٔ َی ٕة َٓ َ٘ َضي ٔ َ ٧ي ُّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٔ ٟ٘ؼ ٔ
رض أَتُُ َ ِٜ
َٕ أَ ُخوصَا َوص َُو ًَ ُّ ٥إَٔ َ ٧ص
ُس ثََّ ٔ ٨ی ُة ُٓ ََلَ َ ٧ة َٗا ََ ٢ولَاُ ٧وا َٗ ِب َ ١ذََ ٔ ٟ
َب ٌَ َث َ
ک َسأَُٟوا أَصََِ ٠ضا ا َِِ ٌَٔ ٟو َواْلِ َ ِر َغ َٓ َ٤َّ ٠ا َحَ ٠
ک بٔا َِ ٟح ِّ  ٙاَ تُُ َ ِٜ
َوص َُو َّ
اٟظضٔی ُس یَ ِو َ ٦أُحُ ٕس َرض َٔي ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦بٔا ٌَِِٔ ٟو ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٪باز ٔاهَّللٔ ََِ ٟ ٩ِ ٣و أَٗ َِش ًََ ٥ل َي اهَّللٔ َْلَبَ َّز ُظ
دیمحنبدعسمةفاامسلیعنبدوعسد،رشب،دیمحےسرفاتیےہہکرضحتاسننبامکلےنرفامایاؿیکٹوھیھپےناکیڑلیکاکداتن
وتڑدای۔رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن(اسدقمہمںیم)اصقصاکمکحرفامایاؿےکاھبیئرضحتاسننبرضن(ینعی
رضحتاسننبامکلےکاچچ)ےناہکہکالفںاخوتؿ(ینعیاؿیکنہب)اکداتنںیہنوتڑااجےئاگاسذاتیکمسقسجےنہکآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکاچسیئافرقحےکاسھت اجیھےہاساکداتنیھبکںیہنوتڑااجےئاگ۔ےلہپاؿگووگںےناسڑلیکےکفراثء
ےس ہہک راھک اھتہک متگوگ اس وک اعمػ رک دف ایاس ےس دتیفوصؽ رکف(نکیل فہ گوگ ںیہن امےتنےھت) سجفتق اؿ ےک اھبیئ
رضحتاسننبرضنےن( وہکرضحتاسننبامکلےکاچچےھتافررضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتزغفہادح
ںیمدیہشوہےئ)مسقاھکیئہکاسےکفراثءاعمػرکےنرپراضدنموہےئ۔رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامایضعباہللےکدنبے اےسیںیہہکارگفہاہللےکرھبفہسرپمسقاھکںیلوتدخافدندقفساؿوکاچسرکدے۔
رافی  :دیمحنبدعسمةفاامسلیعنبدوعسد،رشب،دیمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
داتنےکاصقصےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1059

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،خاٟس ،ح٤یس ،ا٧ص سے روای ےہ ٛہ حرضت ربیٍ

َّ
ُس ِت اُّ ٟزبَ ِّی ٍُ ثََّ ٔ ٨ی َة َجارٔیَ ٕة ٓ ََل َ٠بُوا إَِٔ ٟیض ٔ ِ٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ َ َٛ ٢
رض َیا
اؾ َٗا َ ٢أَُ َ ٧ص بِ ُ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
ا َِِ ٌَٔ ٟو َٓأَبَ ِوا َٓ ٌُز ٔ َق ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥اْلِ َ ِر ُغ َٓأَبَ ِوا َٓأ َ َت ِوا أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز ب ٔا َِ ٔ ٟ٘ؼ ٔ

َفض َٔي ا ِِ َ٘ ٟو َُ ٦و ًَٔ َِوا
اٟزبَ ِّی ٍٔ َ ا َو َّأ ٟذی َب ٌَ َث َ
اب اهَّللٔ ا َِ ٔ ٟ٘ؼ ُ
ُس َٗا َ ٢یَا أَُ َ ٧ص َ ٔ ٛت ُ
ک بٔا َِ ٟح ِّ َ ٙا تُُ َ ِٜ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ تُُ َ ِٜ
ُس ثََّ ٔ ٨ی ُة ُّ
اؾ َ َ

َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّٔ ً ٩ِ ٣ٔ ٪باز ٔاهَّللٔ ََِ ٟ ٩ِ ٣و أَٗ َِش ًََ ٥ل َي اهَّللٔ َْلَبَزَّ ُظ

دمحمنبینثم،اخدل،دیمح ،اسن ےسرفاتی ےہ ہکرضحترعیب ےناکیڑلیک اکداتنوتڑ دای وتاسےکفرہث ےناعمیف ہایہ نکیلڑلیک
ےکفراثءےنااکنررفامدایرھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم احرضوہےئآپےناصقصےنیلاکمکحرفام
دای۔رضحتاسننبرضنےناہکایروسؽاہلل!ایرضحترعیباکداتنوتڑااجےئاگاسذاتیکمسقہکسجےنہکآپوکاچسربمغیپرک
ےک اجیھےہاؿاکداتنیھبکںیہنوتڑااجےئاگ۔آپےنرفامایاےاسن!اتکباہللایسرطہقیےسمکحرکیتےہااقتؾےنیلاک۔رھپ
فہ گوگ راضدنم وہ ےئگ اوہنں ےن اعمػ رفام دای اس رپ آپ ےن رفامای دخافدن دقفس ےک ضعب دنبے اےسی ںیہ ہک ارگ اس ےک
رھبفہسرپمسقاھکںیلوتدخافدندقفساؿوکاچسرکدے۔
رافی  :دمحمنبینثم،اخدل،دیمح،اسنےسرفاتیےہہکرضحترعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکٹاھکےنںیماصقصےسقلعتمرضحترمعاؿنبنیصحیکرفاتیںیماالتخػےسقلعتم
ابب  :اسقتمےکقلعتم
اکٹاھکےنںیماصقصےسقلعتمرضحترمعاؿنبنیصحیکرفاتیںیماالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1060

راوی  :اح٤س بً ٩ث٤ا ،٪ابوجوزاءِ ،قیع ب ٩ا٧ص ،ابً ٩و ،٪اب ٩سیری٤ً ،٩زا ٪ب ٩حؼین

ا ٪أَبُو ا ِٟحو َزا ٔ َ َ
ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼی ِ ٕن
ِقیِ ُع بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔٔ ٩سیر ٔ َ
یَ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٩ز َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َِ
ئ َٗا َ ٢أَ ِ ٧بأَ٧ا ُ َ

َاس َت ٌِ َسی ًََِ ٠یطٔ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ََّ ٪ر ُج َّل ًَ َّف َی َس َر ُج َٕٓ ١اَ ِ ٧تزَ ََ َی َس ُظ ٓ ََش َ٘ َل ِ ثََّ ٔ ٨ی ُت ُط أَ ِو َٗا َ ٢ث َ َ٨ایَا ُظ ٓ ِ
 ١إ ٔ ِ٪
َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َتأ ِ ُ٣زُنٔي َتأ ِ ُ٣زُنٔي أَ ِ ٪آ َُ ٣ز ُظ أَ َِ ٪ی َس ََ َی َس ُظ ف ٔي ٓ ٔ َ
یک َت ِ٘ َـ َُ ٤ضا َ٤َ ٛا َش ِ٘ َـ ُ ٥ا ِِ َٔ ٟح ُ
ٔطئِ َ َٓا ِز َٓ ٍِ إَِٔ ٟیطٔ یَ َس َ َحًَّي َش ِ٘ َـ ََ ٤ضا ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧تز ٔ ًِ َضا إ ٔ ِٔ ٪طئِ َ

ادمح نب امثعؿ ،اوب وزاء ،رقشی نب اسن ،انب وعؿ ،انب ریسنی ،رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن داوتنں ےس
دفرسے صخش اک اہھت ڑکپا اس ےن اانپ اہھت زفر ےس اچنیھک اس اک اکی داتن وٹٹ ایگ ای اس ےک یئک داتن وٹٹ ےئگ اس ےن رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےساسیکرفایدیک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوتھجمےسایاتہکےہ؟ایوتہیاتہکےہ
ہکںیماسوکمکحدفںہکفہاانپ اہھتریتےہنمںیمدےدےرھپاسوکوتداتنےسابچےئہکسجرطہقیےسہکاجونرابچ اےہ
ارگوتہاےہوتاسوکاانپاہھتدےدےابچےنےکفاےطسرھپاکنؽےلارگہاےہ۔
رافی  :ادمحنبامثعؿ،اوب وزاء،رقشینباسن،انبوعؿ،انبریسنی،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اکٹاھکےنںیماصقصےسقلعتمرضحترمعاؿنبنیصحیکرفاتیںیماالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1061

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یزیس ،سٌیس ب ٩ابورعوبةٗ ،تازة ،زرارة ب ٩اوفي٤ً ،زا ٪ب ٩حؼین

ا ٪بِ ٔ٩
رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ُِ ٩ز َر َار َة بِ ٔ ٩أَ ِوفَي ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔي َ ُ
ک إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَبِ َلََ ٠ضا
َفٓ ٔ ٍَ ذََ ٔ ٟ
حُ َؼی ِ ٕن أَ ََّ ٪ر ُج َّل ًَ َّف َ َ
آخ ًَل َي ذ ٔ َرأًطٔ َٓا ِج َت َذبَ َضا َٓاَ ِ ٧تزَ ًَ ِ ثََّ ٔ ٨ی َت ُط َ ُ

١
َو َٗا َ ٢أَ َر ِز َت أَ َِ ٪ت ِ٘ َـ َِ َٟ ٥ح َ ٥أَخ َ
ٔیک َ٤َ ٛا َش ِ٘ َـ ُ ٥ا ِِ َٔ ٟح ُ

رمعف نب یلع ،زیدی ،دیعس نب اوبرعفبة ،اتق دة ،زرارة نب افیف ،رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن دفرسے صخش اک
ابزفاکٹایل۔اسےناہھت چنیھکایلاساکداتنلکنایگ رھپہیدقمہمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک دختمںیم شیپ
وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سج صخش اک داتن اڑھک ایگ اھت اس وک ھچک ںیہن دگواای افر رفامای مت ہا ےت وہ ہک مت اےنپ اھبیئ اک
وگتشابچگوسجرطہقیےسہکاجونرابچ اےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،زیدی،دیعسنباوبرعفبة،اتقدة،زرارةنبافیف،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اکٹاھکےنںیماصقصےسقلعتمرضحترمعاؿنبنیصحیکرفاتیںیماالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1062

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٗ ،تازة ،زرارة٤ً ،زا ٪ب ٩حؼین

ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼی ِ ٕن
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ُِ ٩ز َر َار َة ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ

َٗا ََٗ ٢ا َت ََ ١ش ٌِل َي َر ُج َّل ٓ ٌََ َّف أَ َح ُسص َُ٤ا َػاح َٔب ُط َٓاَ ِ ٧تزَ ََ َی َس ُظ ٔٔ ٓ ٩ِ ٣یطٔ َٓ ََ ٨س َر ِت ثََّ ٔ ٨ی ُت ُط َٓا ِخ َت َؼ َ٤ا إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
 َ ١ا زٔیَ َة َٟطُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ش ٌَ ُّف أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ َخا ُظ َ٤َ ٛا َش ٌَ ُّف ا ِِ َٔ ٟح ُ

دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اتقدة ،زرارة ،رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلعی یک اکی صخش ےس ڑلایئ وہیئگ رھپ
اکی ےن دفرسے اک اہھت اکٹڈاال اس ےن اانپ اہھت اس ےک ہنم ےس ٹیسھگ ایل(اس فہج ےس) دفرسے اکداتن لکن ایگ رھپ دفونں
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ ڑلےت وہےئ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے
ںیمےساکیصخشاےنپاھبیئوکاجونریکرطحاک اتےہ(رھپفہصخشدتیام اتگےہ)اسوکیھبکدتیںیہنےلمیگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدة،زرارة،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اکٹاھکےنںیماصقصےسقلعتمرضحترمعاؿنبنیصحیکرفاتیںیماالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1063

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼی ِ ٕن أَ ََّ ٪ش ٌِل َي َٗا َ ٢فٔي َّأ ٟذی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ک
ًَ َّف َٓ ََ ٨س َر ِت ثََّ ٔ ٨ی ُت ُط إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا ز ٔ َی َة ََ ٟ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اکٹاھکےنںیماصقصےسقلعتمرضحترمعاؿنبنیصحیکرفاتیںیماالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1064

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبَا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ز َُر َارةُ

َّ
َّ
َک
بِ ُ ٩أَ ِوفَي ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼی ِ ٕن أَ ََّ ٪ر ُج َّل ًَ َّف ذ ٔ َرا ََ َر ُج َٕٓ ١اَ ِ ٧تزَ ََ ثََّ ٔ ٨ی َت ُط َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َٓ ١أَبِ َلََ ٠ضا
ک َُ ٟط َٓ َ٘ا َ ٢أَ َر ِز َت أَ َِ ٪ت ِ٘ َـ َ ٥ذ ٔ َرا ََ أَخ َ
ذََ ٔ ٟ
ٔیک َ٤َ ٛا َش ِ٘ َـ ُ ٥ا ِِ َٔ ٟح ُ
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیآدیموخداےنپوکاچبےئافراسںیمدفرسےصخشاکاصقنؿوہوتاچبےنفاےلرپامضؿںیہنےہ
ابب  :اسقتمےکقلعتم
اکیآدیموخداےنپوکاچبےئافراسںیمدفرسےصخشاکاصقنؿوہوتاچبےنفاےلرپامضؿںیہنےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1065

راوی ٣ :اٟک ب ٩خ٠ی ،١اب ٩ابوًسی ،طٌبہ ،ح٣ ،٥ٜحاہس ،شٌلي اب ٩ا٣یة

ک بِ ُ ٩ا َِ ٟدٔ٠ی َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜحاصٔ ٕس ًَ َِ ٩ش ٌِل َي ابِ َٔ ٨ِ ٣ُ ٩ی َة أَُ َّ ٧ط َٗا َت َ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا َ٣اُ ٔ ٟ
ک إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ش ٌَ ُّف
َفٓ ٔ ٍَ ذََ ٔ ٟ
َر ُج َّل ٓ ٌََ َّف أَ َح ُسص َُ٤ا َػاح َٔب ُط َٓاَ ِ ٧تزَ ََ َی َس ُظ ٔٔ ٓ ٩ِ ٣یطٔ َٓ َ٘ َ ٍَ ٠ثََّ ٔ ٨ی َت ُط َ ُ
َک َٓأَبِ َلََ ٠ضا
أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ َخا ُظ َ٤َ ٛا َش ٌَ ُّف ا َِ ٟب ِ ُ

امکلنبلیلخ،انباوبدعی،ہبعش،مکح،اجمدہ،یلعیانبام ئتةیکاکیآدیمےسڑلایئوہیئگرھپاکیدفرسےصخشےکاہھترپاکٹ
ایل۔ اس ےن اانپ اہھت ہنم ےس ڑھچاان ہااہ ایس (شکمشک) ںیم دفرسے صخش اک داتن اڑھک ایگ۔ رھپ ہی اعمہلم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسںیمشیپوہاآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہمترےںیمےساکیاےنپاھبیئےکاک اتےہ واؿافٹنیکرطحاک ات
ےہافراسوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندتیںیہندگوایئ۔
رافی  :امکلنبلیلخ،انباوبدعی،ہبعش،مکح،اجمدہ،یلعیانبامتئة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اکیآدیموخداےنپوکاچبےئافراسںیمدفرسےصخشاکاصقنؿوہوتاچبےنفاےلرپامضؿںیہنےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1066

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل بً ٩بیس بً٘ ٩ی ،١وہ اپ٨ے زازا سے ،طٌبہ ،ح٣ ،٥ٜحاہس ،شٌلي اب ٩ا٣یہ

یَٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َج ِّسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜحاص ٔ ٕس ًَ َِ ٩ش ٌِل َي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس بِ ٕٔ ٔ ًَ٘ ٩
ابِ َٔ ٨ِ ٣ُ ٩ی َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣بَىٔي َتٕ ٔ٤یَٗ ٥ا َت ََ ١ر ُج َّل ٓ ٌََ َّف َی َس ُظ َٓاَ ِ ٧تزَ ًَ َضا َٓأ َ َِ ٟقي ثََّ ٔ ٨ی َت ُط َٓا ِخ َت َؼ َ٤ا إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
َّ
َک َٓأَكَ ََّ ٠ضا أَ ِی أَبِ َلََ ٠ضا
ًََِ ٠یطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ش ٌَ ُّف أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ َخا ُظ َ٤َ ٛا َش ٌَ ُّف ا َِ ٟب ِ ُ
دمحم نب دبعاہلل نب دیبع نب لیقع ،فہ اےنپ دادا ےس ،ہبعش ،مکح ،اجمدہ ،یلعی انب اہیم ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن ہلیبق ینب میمت
ںیمےسدفرسےےسڑلایئیکآرخکتاسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدیبعنبلیقع،فہاےنپداداےس،ہبعش،مکح،اجمدہ،یلعیانباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زریرظندحثیںیمرضحتاطعءرپرفاویںاکاالتخػ
ابب  :اسقتمےکقلعتم
زریرظندحثیںیمرضحتاطعءرپرفاویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1067

راوی ٤ً :زا ٪ب ٩بکار ،اح٤س ب ٩خاٟس٣ ،ح٤سً ،لاء ب ٩ابورباح ،ػٔوا ٪بً ٩بساهَّلل٤ً ،یہ سَّ٠م ،شٌلي ب ٩ا٣یة

ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُ ٩بَکَّارٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔي َربَا ٕح ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ

خ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َُزِ َوة ٔ َتبُو َ َو َ٨َ ٌَ ٣ا َػاح ْٔب َ٨َ ٟا
ًَ ِِ ٤َّ ًَ ٩یطٔ َسَ ٤ََ ٠ة َو َش ٌِل َي ابِى َِي أ ُ ََّ ٣ی َة َٗ َا ا َ َ
 ١أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
َرط َح ثََّ ٔ ٨ی َت ُط َٓأتََي اَّ ٟز ُج ُ
َٓ َ٘ا َت ََ ١ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن ٓ ٌََ َّف اَّ ٟز ُج ُ
 ١ذ ٔ َرا ًَطُ َٓ َح َذبَ َضا ٔٔ ٓ ٩ِ ٣یطٔ ٓ َ َ

ٔیف ا ِِ َٔ ٟح ٔ ١ث ُ َّ ٥یَأتِ ٔي یَ ِلُ ُ٠ب ا ِ َ ١َ ِ٘ ٌَ ٟا ًَ ِ٘ َََ ٟ ١ضا َٓأَبِ َلََ ٠ضا
َو َس ََّ ٥َ ٠ی َِ ٠تُ ٔ٤ص ا َِ٘ َٓ ١َ ِ٘ ٌَ ٟا َ ٢یَ َِ ٨ل ُٙ ٔ ٠أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛإلٔ َي أَخٔیطٔ ٓ ََی ٌَ ُّـ ُط ٌََ ٛـ ٔ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

رمعاؿ نب اکبر ،ادمح نب اخدل ،دمحم ،اطعء نب اوبرابح ،وفصاؿ نب دبع اہلل ،عمت ئہ یملس،یلعی نب امتئة ےس رفاتی ےہ ہک مہ دفونں زغفہ
وبتک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن ںیم ےن فاہں رپ اکی المزؾ راھک اس یک اکی آدیم ےس ڑلایئ
وہیئگافراسےناساکاہھت اکٹڈاالافراساکداتنلکنایگ۔اسرپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک دختمںیمفہ
صخشاحرضوہاافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکابلطرفامدای۔

رافی  :رمعاؿنباکبر،ادمحنباخدل،دمحم،اطعءنباوبرابح،وفصاؿنبدبعاہلل،عمت ئہیملس،یلعینبامتئة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
زریرظندحثیںیمرضحتاطعءرپرفاویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1068

راوی ً :بساٟحبار ب ٩اٌَٟلء بً ٩بساٟحبار ،سٔیا٤ً ،٪زوً ،لاء ،ػٔوا ٪ب ٩شٌلي

ا ٪بِ َٔ ٩ش ٌِل َي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحبَّارٔ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
ئ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟحبَّارٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َر ُج َّل ًَ َّف یَ َس َر ُج َٕٓ ١اِ٧تُز ٔ ًَ ِ ثََّ ٔ ٨ی ُت ُط َٓأتََي أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَص َِس َرصَا
دبعاابجلرنباالعلءنبدبعاابجلر،ایفسؿ،رمعف،اطعء،وفصاؿنبیلعیےسرفاتیےہہکاکیآدیمےندفرسےاکاہھتاکٹایلاس
اک داتن لکنایگ رھپفہ اکی رفز دختم وبنی یلص اہللہیلعفآہلفملس ںیم احرض وہاآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اس وک وغل رفامدای
(ینعیدتیںیہندگوایئ)۔
رافی  :دبعاابجلرنباالعلءنبدبعاابجلر،ایفسؿ،رمعف،اطعء،وفصاؿنبیلعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
زریرظندحثیںیمرضحتاطعءرپرفاویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1069

راوی ً :بساٟحبار ،سٔیا٤ً ،٪زوً ،لاء ،ػٔوا ٪ب ٩شٌلي ،شٌلي و اب ٩جزیخً ،لاء ،ػٔوا ٪ب ٩شٌلي ،شٌلي

ئ
ا ٪بِ َٔ ٩ش ٌِل َي ًَ َِ ٩ش ٌِل َي َوابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ئ ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
خی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحبَّارٔ ََّ ٣ز ّة أ ُ ِ َ
ا ٪بَِ ٩شٌل َي ًََ ٩شٌل َي أَُ َّ ٧ط ِ
اػ َُ ٤ط إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػل َّي اهَّللُ
اس َتأ َج َز أَ ٔجی ّرا َٓ َ٘ا َت ََ ١ر ُج َّل ٓ ٌََ َّف َی َس ُظ َٓاِ٧تُز ٔ ًَ ِ ثََّ ٔ ٨ی ُت ُط َٓ َد َ
ِ
ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ ٔ ِ ِ ِ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َی َسًُ َضا َش ِ٘ َـ َُ ٤ضا َِ َ٘ ٛـ ٔ ٥ا ِِ َٔ ٟح ٔ١
دبعاابجلر،ایفسؿ،رمعف،اطعء،وفصاؿنبیلعی،یلعیفانبرججی،اطعء،وفصاؿنبیلعی،یلعیےسرفاتیےہہکاوہنںےناکیآدیم
وک المزؾ راھک اس یک دفرسے صخش ےس ڑلایئ وہیئ افر اس اک اہھت داتن ےس اکٹ ایل اس اک داتن لکن ایگ رھپ فہ صخش رفاید ےل رک
دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای فہ اےنپ اہھت وھچڑ داتی ہک وت اجونر یک

رطحےساسوکابچڈااتل۔
رافی  :دبعاابجلر،ایفسؿ،رمعف،اطعء،وفصاؿنبیلعی،یلعیفانبرججی،اطعء،وفصاؿنبیلعی،یلعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
زریرظندحثیںیمرضحتاطعءرپرفاویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1070

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥سٔیا ،٪اب ٩جزیخً ،لاء ،ػٔوا ٪ب ٩شٌلي ،حرضت شٌلي ب ٩ا٣یہ

ا ٪بِ َٔ ٩ش ٌِل َي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََُ ٢زَ ِو ُت ٍََ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
ِ
خ ٓ ََش َ٘ َل ِ ثََّ ٔ ٨ی ُت ُط
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َُزِ َوة ٔ َتبُو َ َٓا ِس َتأ َج ِز ُت أَ ٔجی ّرا َٓ َ٘ا َت َ ١أَ ٔجیر ٔی َر ُج َّل َٓ ٌَ َّف ِاْل َ ُ
َ
َّ
َّ
ک َُ ٟط َٓأَص َِس َر ُظ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َک ذََ ٔ ٟ
َٓأتَي أ ٨َّ ٟي َّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،انبرججی،اطعء،وفصاؿنبیلعی،رضحتیلعینباہیمےسرفاتیےہہکںیمےناہجدایرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتزغفہوبتکںیمفاہںرپںیمےناکیالمزؾراھکاسیکاکیآدیم ےسڑلایئوہیئگ۔سجےن
اساکاہھتاکٹڈاالافراساکداتنلکنایگاسرپفہرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمادقسںیماحرضوہاافر
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکوغلرفامدای۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،ایفسؿ،انبرججی،اطعء،وفصاؿنبیلعی،رضحتیلعینباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
زریرظندحثیںیمرضحتاطعءرپرفاویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1071

راوی  :شٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب٠ً ٩یة ،اب ٩جزیخً ،لاء ،ػٔوا ٪ب ٩شٌلي ،شٌلي ب ٩ا٣یة

ا ٪بِ َٔ ٩ش ٌِل َي ًَ ِ٩
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ َلائْ ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
َّ
َّ
ا ٪لٔي
ا ٪أَ ِوثَ َ ١ٕ ٤َ ًَ ٙلٔي فٔي َن ِٔ ٔسي َول َ َ
ُسة ٔ َول َ َ
َش ٌِل َي بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة َٗا ََُ ٢زَ ِو ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ج ِی َع ا َِ ِ ٌُ ٟ
أَ ٔجی ْر َٓ َ٘ا َت َ ١إ ٔ ِن َشاّ٧ا ٓ ٌََ َّف أَ َح ُسص َُ٤ا إ ٔ ِػ َب ٍَ َػاح ٔبٔطٔ َٓاَ ِ ٧تزَ ََ إ ٔ ِػ َب ٌَ ُط َٓأََ ِ ٧س َر ثََّ ٔ ٨ی َتطُ ٓ ََش َ٘ َل ِ َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ

ک َت ِ٘ َـ َُ ٤ضا
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَص َِس َر ثََّ ٔ ٨ی َت ُط َو َٗا َ ٢أَٓ ََی َس َُ َی َس ُظ فٔي ٓ ٔی َ
وقعیب نب اربامیہ ،انب علتئة ،انب رججی ،اطعء ،وفصاؿ نب یلعی ،یلعی نب امتئة ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکرمہاہشیبحارسعلتںیماہجدایافرہیاکؾریمےفاےطسبسےسزایدہتخساھتریمااکیالمزؾاھتاسیکاکیصخش
ےس ڑلایئ وہیئگ اس ےن دفرسے یک ایلگن اکیٹ دفرسے ےن اینپ ایلگن یچنیھک وت اس اک داتن لکن رک رگ ایگ فہ رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسیکدختم ںیماحرضوہاآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےناس اکداتنوغل رفامدایافررفامایای فہ اینپایلگن اہمترے
ہنمںیمرےنہداتیافرمتاسوکابچےتیل۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،انبعلتئة،انبرججی،اطعء،وفصاؿنبیلعی،یلعینبامتئة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
زریرظندحثیںیمرضحتاطعءرپرفاویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1072

راوی  :سویس ب ٩نص ،حسیث ًبساهَّلل ب٣ ٩بار  ،طٌبہٗ ،تازةً ،لاء ،اب ٩شٌلي

ئ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩ش ٌِل َي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ بِٔ ٔ٤ث ٔ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ فٔي َحسٔیثٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ک
َّأ ٟذی ًَ َّف َٓ ََ ٨س َر ِت ثََّ ٔ ٨ی ُت ُط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ  ٢اَ زٔیَ َة ََ ٟ
وسدی نب رصن ،دحثی دبعاہلل نب ابمرک ،ہبعش ،اتقدة ،اطعء ،انب یلعی ہی رفاتی یھب ایس رطح ےہ افر اس رفاتی ںیم اس رطہقی
ےس ذموکر ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای (اس آدیم ےس ہک سج اک داتن وٹٹ ایگ اھت) ھجت وک
دتیںیہنےلمیگ۔
رافی  :وسدینبرصن،دحثیدبعاہللنبابمرک،ہبعش،اتقدة،اطعء،انبیلعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
زریرظندحثیںیمرضحتاطعءرپرفاویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1073

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیٌ٣ ،٥اذ ب ٩ہظا ،٦وہ اپ٨ے واٟس سےٗ ،تازة ،بسی ١ب٣ ٩یُسہً ،لاء ،ػٔوا ٪ب ٩شٌلي ب ٩ا٣یہ

َ
ُس َة ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ب ُ َسیِ ٔ ١بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ

ک إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي
َف َٓ ٍَ َذَ ٔ ٟ
َػٔ َِو َ
ا ٪بِ َٔ ٩ش ٌِل َي ابِ َٔ ٨ِ ٣ُ ٩ی َة أَ َّ ٪أَ ٔجی ّرا َ ٔ ٟی ٌِل َي ابِ َٔ ٨ِ ٣ُ ٩ی َة ًَ َّف َ ُ
آخ ذ ٔ َرا ًَ ُط َٓاَ ِ ٧تزَ ًَ َضا ٔٔ ٓ ٩ِ ٣یطٔ َ َ
ٔیک َت ِ٘ َـ َُ ٤ضا َِ َ٘ ٛـ ٔ٥
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِس َس َ٘ َل ِ ثََّ ٔ ٨ی ُتطُ َٓأَبِ َلََ ٠ضا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ ٢أَ َی َسًُ َضا فٔي ٓ َ
ا ِِ َٔ ٟح ٔ١
ااحسؼ نب اربامیہ ،اعمذ نب اشہؾ ،فہ اےنپ فادل ےس  ،اتقدة ،دبلی نب رسیمہ ،اطعء ،وفصاؿ نب یلعی نب اہیم ےس رفاتی رکےت ںیہ
رضحتیلعینباہیمےک اکی المزؾےندفرسےاکاہھت اکٹایلافراسےناانپاہھت چنیھکایلرھپہیدقمہمدختموبنی یلصاہللہیلع
فآہلفملسںیمشیپوہااسےیلہکاکےنٹفاےلصخشاکداتنرگایگ اھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکوغلافرابلطرکدایافر
رفامایایاہمترےہنمںیموھچڑداتیافرمتاسوکاجونریکرطحےسابچڈاےتل۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،اتقدة،دبلینبرسیمہ،اطعء،وفصاؿنبیلعینباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
زریرظندحثیںیمرضحتاطعءرپرفاویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1074

راوی  :ابوبَک ب ٩اسح ،ٙابوجواب٤ً ،ار٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابي ٟیلي ،ح٣ ،٥ٜح٤س ب٣ ٩ش ،٥٠ػٔوا ٪ب ٩شٌلي

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َّْ ٤ار ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔي َِ ٟیل َي ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ٥ٔ ٜ
أَ ِخب َ َرنٔي أَبُو بَ ِ ٔ
َک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟح َّو ٔ
ا ٪بَِ ٩شٌل َي أَ َّ ٪أَبا ُظ َُزَا ََ ٍَ ٣رسو ٔ ٢اهَّللٔ ػلَّي اهَّللُ ًََ٠یطٔ وس َّ ٥٠فٔي َُزِوة ٔ َتبو َ ٓ ِ
ُ
َ
ِ َ َ َ َ ُ
َ
ِ
َاس َتأ َجزَ
ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ٣ُ ٩شَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ػٔ َِو َ ٔ ِ

َ
ک إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
َفٓ ٔ ٍَ ذََ ٔ ٟ
أَ ٔجی ّرا َٓ َ٘ا َت ََ ١ر ُج َّل ٓ ٌََ َّف اَّ ٟز ُج ُ
 ١ذ ٔ َرا ًَطُ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِو َج ٌَ ُط َ٧ت َ َرصَا َٓأَ ِ ٧س َر ثََّ ٔ ٨ی َتطُ َ ُ
َٓ ١أَبِ َل َ ١ثََّ ٔ ٨ی َت ُط
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ش ٌُِ ٔ٤س أَ َح ُس ََُ ٓ ٥ِ ٛی ٌَ ُّف أَ َخا ُظ َ٤َ ٛا َش ٌَ ُّف ا ِِ َٔ ٟح ُ
اوبرکبنبااحسؼ،اوب واب ،امعر،دمحمنبدبعارلنمحنب ایبیلیل،مکح،دمحمنب ملس ،وفصاؿنبیلعی ےسرفاتیےہ ہکاؿ ےکفادل
ےن روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک اسھت زغفہ وبتک ںیماہجد ای افر اکی المزؾ راھکاسیک اکی آدیم ےس ڑلایئ وہیئگ افر
اسےناساکاہھتاکٹایاسےکاہھتںیمدردوہاوتاس ےناساکاہھتاچنیھکسج ےسداتنوٹٹایگ۔رھپہیاعمہلم دختموبنی
یلصاہللہیلعفآہلفملسںیمشیپوہاآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہمترےںیمےساکیصخشاےنپاھبیئوکاک اتےہاجونریک
رطح۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناساکداتنوغلرکدای(ینعیداتنیکدتیںیہندالیئ)۔
رافی  :اوبرکبنباقحس،اوب واب،امعر،دمحمنبدبعارلنمحنبایبیلیل،مکح،دمحمنب ملس،وفصاؿنبیلعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچکاکاگلےنںیماصقص
ابب  :اسقتمےکقلعتم
وچکاکاگلےنںیماصقص

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1075

راوی  :وہب ب ٩بیا ،٪اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،بٜیر بً ٩بساهَّللً ،بیس ة ب٣ ٩شآٍ ،ابوسٌیس خسری

أَ ِخب َ َرَ٧ا َوص ُِب بِ ُ ٩بَ َیا َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
یس َة بِ ٔ٩
ث ًَ ِ ٩ب ُ َٜی ِر ٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ ًَ ًَِ ٩ب ٔ َ
َُ ٣شآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َ ٢بَ ِی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ِ٘ ٔش َُ ٥ط ِیئّا أَٗ َِب ََ ١ر ُج َْٓ ١أ َ ََّ ٛب ًََِ ٠یطٔ

َ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ٌَا َ٢
ََخ َد اَّ ٟز ُج ُ
ٓ ََل ٌَ َُ ٨ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌُ ِز ُجو ٕ ٪ل َ َ
اُ ٌَ ٣َ ٪ط ٓ َ َ
َاس َت٘ ٔ ِس َٗا َ ٢بَ ِِ َٗ ١س ًَٔ َِو ُت َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ
ٓ ِ
فبہنب ایبؿ،انب فبہ،رمعفنباحرث،ریکبنب دبع اہلل،دیبعةنباسمعف،اوبدیعس دخریےسرفاتی ےہ ہک اکیرمہبتروسؽ
یقتئش
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھچک رفام رےہ ےھت ہک اکی آدیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ کھج ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسےنڑکلیےس وآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاہھتںیمیھتوچکاکاگلای(ینعیڑکلیےسیکلہیسرضباگلیئ)۔(رھپ)آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامای۔آاج!ھجمےسااقتؾےلگواسےناہکںیہن!ںیمےناعمػایایروسؽاہلل!(یلصاہللہیلعفآہلفملس)
رافی  :فبہنبایبؿ،انبفبہ،رمعفنباحرث،ریکبنبدبعاہلل،دیبعةنباسمعف،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
وچکاکاگلےنںیماصقص

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1076

راوی  :اح٤س ب ٩سٌیس ربایط ،وہب ب ٩جزیز ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،یحٌي ،بٜیر بً ٩بساهَّللً ،بیسة ب٣ ٩شآٍ ،ابوسٌیس
خسری

ایط َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕأََ ِ ٧بأََ٧ا أَبٔي َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ی ِحٌَي یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ب ُ َٜی ِر ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اِّ ٟزبَ ٔ ُّ
یس َة بِ َٔ ٣ُ ٩شآ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی َٗا َ ٢بَ ِی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ِ٘ ٔش َُ ٥ط ِیئّا إٔذِ أَ ََّ ٛب ًََِ ٠یطٔ
ًَ ًَِ ٩ب ٔ َ

َ٘ َٓ ١ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
اح اَّ ٟز ُج ُ
َر ُج ََْ ٓ ١ل ٌَ َُ ٨ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ٌُزِ ُجو ٕ ٪ل َ َ
اُ ٌَ ٣َ ٪ط ٓ ََؼ َ

َاس َت٘ ٔ ِس َٗا َ ٢بَ َِِ ًَٔ ١و ُت َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠ت ٌَا َِ ٓ ٢

ادمحنبدیعسرابیط،فبہنبرجری،فہاےنپفادلےس،ییحی،ریکبنبدبعاہلل،دیبعةنباسمعف،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکاکی
یقتئش
رمہبت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھچک رفام رےہ ےھتہکاس دفراؿ اکی آدیمآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس رپ کھج ایگ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنڑکلیےس واسےکاہھت ںیمیھتاسوکوچکاکدایفہصخشالکنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن اراشد رفامای آاج! مت ھجم ےس ااقتؾ ےل گو۔ اس ےن رعض ای ںیہن! ںیم ےن وت اعمػ رک دای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس۔
رافی  :ادمحنبدیعسرابیط،فبہنبرجری،فہاےنپفادلےس،ییحی،ریکبنبدبعاہلل،دیبعةنباسمعف،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امطہچنامرےناکااقتؾ
ابب  :اسقتمےکقلعتم
امطہچنامرےناکااقتؾ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1077

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امیً ،٪بیساهَّلل ،ارسائیً ،١بسا اًلي ،سٌیس ب ٩جبیر ،ابً ٩باض

َ
ٔیس بِ َُ ٩ج َبی ِر ٕ َش ُ٘و ُ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ابِ ُ٩
رسائ ٔی َِ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ اْلِ َ ًِل َي أََّ٧طُ َسَ ٍَ ٔ٤سٌ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
َّاض َٓ َحا َئ َٗ ِو ُُ ٣ط َٓ َ٘اُٟوا ََ ٟی ِٔ ٠ل َُ ٨َّ ٤ط َ٤َ ٛا ََ ٟل َُ ٤ط ََٓ٠ب ٔ ُشوا ِّ
اٟش ََل َح
ًَبَّا ٕ
ض أَ ََّ ٪ر ُج َّل َو َٗ ٍَ فٔي أَ ٕب ل َ َ
اُ َٟ ٪ط فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َََٓ ٠ل َُ ٤ط ا ٌَِ ٟب ُ

َک ًَُ ٦ل َي اهَّللٔ ًَزَّ
اض أَ ُّی أَصِ ٔ ١اْلِ َ ِر ٔ
ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
ق َت ٌَِ ٤َُ ٠
ک أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼٌ َٔس ا ِ٨ِ ٔ٤ٟب َ َر َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
و ٪أَ ِ َ

َّاض ٔ٣ىِّي َوأََ٧ا ٔ٨ِ ٣طُ َ ا َت ُش ُّبوا َِ ٣و َتاَ٧ا َٓ ُت ِْذُوا أَ ِح َیائ َ َ٨ا َٓ َحا َئ ا ِِ َ٘ ٟو َُ٘ َٓ ٦اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ
َو َج ََّ٘ َٓ ١اُٟوا أََ٘ َٓ َ ِ ٧ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ٌَِ ٟب َ
رف َ٨َ ٟا
َن ٌُوذُ بٔاهَّللٔ ََٔ ُ ٩ِ ٣ـب ٔ َ
ک ِ
اس َت ِِ ٔ ِ

ادمحنبامیلسؿ،دیبعاہلل،ارسالیئ،دبعاالیلع،دیعسنبریبج،انب ابعسےسرفاتیےہہکاکیآدیمےناسےکدفراجتیلہےک
یسکابپداداوکرباہہکدای۔رضحتانبابعسوکہیربااگلافراوہنںےناسصخشےکامطہچنامردایاسصخشیکربادریآیئگافرےنہک
یگلہکفہرضحتانبابعسےکامطہچنامرےیگسجرطہقیےسہکاوہنںےنامطہچنامراافرایھتہراکنؽےیل۔رضحتروسؽرکمی

یلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسفاہعقیکاالطعوہیئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسربنمرپڑچےھافررفامایاےگووگ!متفافقوہہکزنیم
رپرےنہفاگوںںیمےسدخافدندقفسےکزندکیسکیکزعتزایدہےہ؟گووگںےناہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیک۔آپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ابعس ریمے ںیہ افر ںیم اؿ اک وہں۔ امہرے رمے وہےئ ابپ دادا وک ربا ہن وہک  اہک امہرے زدنہ
گووگںوکاسابتاکدصہمہنوہ۔ہیابتنسرکفہوقؾآیئگافرےنہکیگلایروسؽاہلل!مہگوگدخافدندقفسیکانپہامےتگنںیہدخافدن
دقفسےکہصغےسداعرفامںیئامہرےفاےطسششخبیک۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،دیبعاہلل،ارسالیئ،دبعاالیلع،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑکپرکےنچنیھکاکاصقص
ابب  :اسقتمےکقلعتم
ڑکپرکےنچنیھکاکاصقص

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1078

راوی ٣ :ح٤س بً ٩لي ب٣ ٩ی٤و٨ٌٗ ،٪يي٣ ،ح٤س ب ٩ہَل ،٢وہ اپ٨ے واٟس سے

أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّي بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ص ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا
َن ِ٘ ٌُ ُس ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓإٔذَا َٗ َا٨َ ٤ُِ ٗ ٦ا َٓ َ٘ َا ٦یَ ِو ّ٣ا َوٗ ُِ٨َ ٤ا َُ ٌَ ٣ط َحًَّي َ٤َّ ٟا بَ ََ َّ ٠و َس َم
ا ٪رٔ َزا ُؤ ُظ َخ ٔظ ّ٨ا َٓ َح ََّ ٤ز َر َٗب َ َت ُط َٓ َ٘ا ََ ٢یا َُ ٣ح َُّ ٤س ا ِح ١ِ ٔ٤لٔي ًَل َي َبٌٔی َر َّی
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس أَ ِز َر َٛطُ َر ُج َْ َٓ ١ح َب َذ بٔز ٔ َزائٔطٔ َٔ ٩ِ ٣و َرائٔطٔ َول َ َ

١
ک َو َ ا ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٔ ٢أَبٔی َ
٣َ ٩ِ ٣ٔ ١اَ ٔ ٟ
َص َذیِ َٔٓ ٩إَٔ َّ ٧
رف اهَّللَ َ ا أَ ِحُ ٔ٤
ک َ ا َت ِحُ ٔ٤
ک َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َوأَ ِس َت ِِ ٔ ُ
َ
ک
َک َحًَّي ُت٘ ٔ َ
رعاب ٔ ُّي َ ا َواهَّللٔ  اَ أُٗٔی ُس َ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
َ ٟ
یسنٔي ٔ٤َّ ٣ا َج َب ِذ َت ب ٔ َز َٗ َبًٔي َٓ َ٘ا َ ٢اْلِ ِ َ
ُ
َ
ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
رسا ًّا َٓا َِ ٟت َٔ َ إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
ت ل ُ ُّ ١ذََ ٔ ٟ
رعاب ٔ ِّي أَٗ َِب ِ٨َ ٠ا إَِٔ ٟیطٔ ٔ َ
ک َش ُ٘و ُ َ ٢ا َواهَّللٔ َ ا أٗٔی ُس َ َٓ َ٤َّ ٠ا َس٨َ ٌِ ٔ٤ا َٗ ِو َ ٢اْلِ ِ َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ًََ ٢زَ ًَِ ُ ٣ل َي ََ ٩ِ ٣سَّ َ ٍَ ٔ٤لَکمٔي أَ ِ َ ٪ا َیب ِ َر َح ََ٘ ٣ا َُ ٣ط َحًَّي آذ ََُ َٟ ٪ط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ز ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦یَا ُٓ ََل ُ ٪ا ِحُ َٟ ١ِ ٔ٤ط ًَل َي َبٌٔیر ٕ َطٌٔی ّرا َو ًَل َي َبٌٔیر ٕ َت ِّ ٤زا ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ

ص ُٓوا
َو َس َّ ٥َ ٠ا ِن َ ٔ

دمحم نب یلع نب ومیمؿ ،یبنعق ،دمحم نب الہؽ،فہ اےنپفادل ےس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہہک مہگوگ رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلع

فآہلفملس ےک اسھت دجسم ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت سج فتق آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ڑھکے وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےکاسھتمہیھبڑھکےوہےئ سجفتقدجسمےکدرایمؿںیمےچنہپوتاکیآدیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساحرضوہاافر
اس ےن ےھچیپ یک رطػ ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ہادر چنیھک یل۔ فہ ہادر تخس یھت اس ےنچنیھک یک فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیکرگدؿ(ابمرک)رسخوہیئگاسصخشےن اہک اےدمحم!ریمےاؿدفونںافٹنوکہلغدے د ںویکہکنآپیلصاہلل
ہیلعفآہل فملس اےنپ امؽ ںیم ےس ںیہندےتی افر ہن یہ اےنپ فادل ےک امؽ ںیم ےسدےتی ںیہ۔ ہی ابت نسرک رضحت روسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم اافغتسر رک ا وہں دخافدن دقفس ےس یھبک ںیم ھجت وک ںیہن دفں اگ سج فتق کت ہک وت اس
رگدؿ ےکےنچنیھکاکااقتؾہندے۔اسداہییتصخش ےناہک دخایک مسق ںیمیھبک اس اکااقتؾںیہندفںاگ۔رضحتروسؽرکمی یلص
اہلل ہیلعفآہل فملس ےن نیت رمہبت یہی ےلمج اراشد رفامےئ افر فہ داہییت صخش یہی ابت اتہک راہ ہک ںیم یھبکاس اک ااقتؾ ںیہن دفں اگ۔
سجفتقمہ ےنداہییتصخشیکہیابتینسوت مہگوگدفڑرکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےک اپسچنہپےئگ۔آپ
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامای ںیم اس وک مسق داتی وہں  و ریمی ابت ےنس وکیئ صخش اینپ ہگج ےس ہن رتصخ وہ سجفتق
کت ہک ںیم ااجزت ہندے دفں رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اکیآدیم ےس رفامایہک مت اس صخش ےک اکی
افٹنرپ والددفافراکیافٹنےکافرپوجھکرالددف۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنگووگںےسرفامایابرفاہنوہاجؤ۔
رافی  :دمحمنبیلعنبومیمؿ،یبنعق،دمحمنبالہؽ،فہاےنپفادلےس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابداشوہںےساصقصانیل
ابب  :اسقتمےکقلعتم
ابداشوہںےساصقصانیل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1079

راوی ٣ :و ١٣ب ٩ہظا ،٦اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ابو٣شٌوز سٌیس ب ٩ایاض جزیزی ،ابونرضة ،ابوَفاض

ض ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔي
 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َِ ٣ش ٌُوز ٕ َسٌٔی ُس بِ ُ ٩إ ٔ َیا ٕ
 ١بِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُُ ٣َّ َْ ٣
َ
ض أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز َٗا ََ ٢رأَیِ ُ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ش٘ ٔ ُّؽ َٔ ٩ِ ٣ن ِٔ ٔشطٔ
َفا ٕ
َن ِ َ
رض َة ًَ ِ ٩أبٔي ٔ َ
وملم نب اشہؾ ،اامسلیع نب اربامیہ ،اوبدوعسد دیعس نب اایس رجریی ،اوبرضنة ،اوبرفاس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ےن رفامای
ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس وک داھکیہکآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس اینپ ذات (ابمرک) ےس ااقتؾدگواےت

ےھت۔
رافی  :وملمنباشہؾ،اامسلیعنباربامیہ،اوبدوعسددیعسنباایسرجریی،اوبرضنة،اوبرفاس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
ابداشوہںےساصقصانیل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1080

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،رعوةً ،ائظہ ػسش٘ہ

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َّ
َرضبَ ُط أَبُو َج ِض َٕٓ ٥أ َ َت ِوا أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو َسَ ٥َ ٠ب ٌَ َث أَبَا َج ِض ٔ ٥بِ َ ٩حُ َذ ِش َٔ َة َُ ٣ؼ ِّسّٗا ٓ َََل َّح ُط َر ُج ْ ١فٔي َػ َس َٗتٔطٔ ٓ َ َ
ُ
ُ
َف ُؿوا بٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ َ٘ ٟوزُ َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢لَ َٛ ٥ِ ٜذا َو ََ ٛذا َٓ ٥َِ ٠یَزِ َؿ ِوا بٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢لَ َٛ ٥ِ ٜذا َو ََ ٛذا َ َ

ئ
ض َو ُِ ٣دبٔرُص ُِ ٥بٔز ٔ َؿا َُٗ ٥ِ ٛاُٟوا َن ٌَ َِ َٓ ٥د َل َب أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص ُْ َ ا ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔي َخاك ْٔب ًَل َي ا٨َّ ٟا ٔ
و ٪بٔض ٔ َِٓ ٥أ َ ََ ٣زص َُِ ٥ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
َف ُؿوا َٗاُٟوا َ ا ٓ ََض َّ ٥ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ َ
أَ َت ِونٔي یُزٔی ُس َ
و ٪ا َِ َ٘ ٟو َز ٓ ٌََ َز ِؿ ُ ًََِ ٠یض ٔ َِ َٛ ٥ذا َو ََ ٛذا َ َ
ض َو ُِ ٣دبٔرُص ُِ ٥بٔز ٔ َؿا َُٗ ٥ِ ٛاُٟوا َن ٌَ ِ٥
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یَُّٔ ُٜوا َٓ َُّٔ ٜوا ث ُ ََّ ٥ز ًَاص َُِٗ ٥ا َ ٢أَ َرؿٔیت َُِٗ ٥اُٟوا َن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢إٔنِّي َخاك ْٔب ًَل َي ا٨َّ ٟا ٔ

اض ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َرؿٔیت َُِٗ ٥اُٟوا َن ٌَ ِ٥
َٓ َد َل َب اَ ٨َّ ٟ

دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رعفة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اوبمہجنبذخہفیوکدصہقفوصؽرکےنےکفاےطس اجیھ۔ اکیصخشےناؿ ےسڑلایئیکدصہقدےنیںیم۔رضحت اوبمہجےناس
صخش وک امرا فہ صخش (ہک سج وک اوبمہج ےن امرا اھت) دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم آای افر اس ےک نیقلعتم یھب آےئ افر
اوہنںےنرعضایایروسؽاہلل!اساکاصقصدےد ں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاسدقراسدقرےلگونکیلفہ
گوگ اس ابت رپ راضدنم ںیہن وہےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااھچ اب مت اس دقر ےل گو۔ بج فہ گوگ راضدنم
وہےئ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم ہبطخ دفں اگ گووگں ےک اسےنم افر ںیم اؿ وک اہمترے
راضدنم وہےن یک االطع دفں اگ۔ اوہنں ےن رعض ای ااھچ! سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ دای وت رفامای ہی گوگ
ریمےاپس اصقصامےنگنآےئںیم ےناؿگووگںےساسدقر امؽدےنیےکفاےطس اہکفہراضدنموہ ےئگاسرپ اؿگووگںےن اہک
مہگوگراضدنمںیہنوہےئانچہچناہمرجنیےناؿوکازادےنیاکارادہای۔آپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتگوگرہھٹاجؤ

فہگوگرہھٹےئگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿگووگںوکالبایافررفامایمتراضدنمںیہنوہےئ؟اؿگووگںےنرعضای
اہں!رایضوہےئگےھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیموتہبطخداتیوہںافرںیمگووگںوکمتگووگںیکوخونشدییکاالطع
داتیوہںاوہنںےناہک۔ااھچرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہبطخڑپاھافراؿےسدرایتفایمتراضدنموہےئگاوہنںےناہک
اہں۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولتارےکالعفہدفرسیزیچےساصقصےنیلےکابرےںیم
ابب  :اسقتمےکقلعتم
ولتارےکالعفہدفرسیزیچےساصقصےنیلےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1081

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبہ ،ہظا ٦ب ٩زیس ،ا٧ص

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ی ُضوز ٔ ًّیا َرأَی ًَل َي َجارٔ َی ٕة
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَ ِو َؿا ّحا َٓ َ٘ َتََ ٠ضا ب ٔ َح َحز ٕ َٓأت ُ َٔي ب ٔ َضا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وب ٔ َضا َر ََ٘ َٓ ْٙ ٣ا َ ٢أَ َٗ َتَٔ ٠ک ُٓ ََل َْٓ ٪أ َ َط َار ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َزأِ ٔسطٔ
َ
َ
ٔیضا أَ ِ٪
ٔیضا أَ ِ َ ٪ا َٗا َ ٢أَ ِٗ َتَٔ ٠ک ُٓ ََل َْٓ ٪أ َط َار ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َزأِ ٔسطٔ یَ ِحَ ٜ
ٔیضا أَ ِ َ ٪ا َٓ َ٘ا َ ٢أَ َٗ َتَٔ ٠ک ُٓ ََل َْٓ ٪أ َط َار ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َزأِ ٔسطٔ یَ ِحَ ٜ
َی ِحَ ٜ
َن ٌَ ََِ ٓ ٥س ًَا بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ت َ٠طُ بَی ِ َن َح َح َزیِ ٔ٩

اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،اشہؾنبزدی،اسنےسرفاتیےہہکاکیوہیدیےناکیڑلیکوکداھکیفہنگنکےنہپوہےئےہاس
ےناسڑلیکوکرھتپےسامرڈاال(افررمےن فایلڑلیکےکنگنکا ارےیل)رھپگوگاسڑلیکوکدختموبنیںیمےلرکاحرضوہےئ
افر اس ںیم ومعمیل یس اجؿ ابیق یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس درایتف رفامای ہک ھجت وک الفں ےن امرا ےہ؟ اس ےن
ااشرہےسرعضایںیہن!رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفرسےاکانؾایلرھپاسےنااشرہےساہکںیہنرھپآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن اس (ذموکرہ) وہیدی صخش اک انؾ ایل وت اس ےن ااشرہ ےس اہک اہں۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اسوہیدیصخشوکولباایافرمکحرفامایوتفہلتقایایگدفرھتپفںےس۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،اشہؾنبزدی،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
ولتارےکالعفہدفرسیزیچےساصقصےنیلےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1082

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اٌَٟلء ،ابوخاٟس ،اس٤اًیٗ ،١یص

ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َِ َٗ ٩ِ ًَ ١ی ٕص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

اٟش ُحوز ٔ َٓ ُ٘تُٔ٠وا َٓ َ٘ َضي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ ٨ؼ ٕٔ ا َِ ١ٔ ِ٘ ٌَ ٟو َٗا َ ٢إنِّٔي
َٔ
رسیَّ ّة إلٔ َي َٗ ِوَ ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦خ ِث ٌَ َِ ٓ ٥
َاس َت ٌِ َؼ ُ٤وا ب ٔ ُّ
رش ٕ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ ا َ ا َت َزائَي َ َ ٧اراص َُ٤ا
یئ ٔ ٩ِ ٣لُِ ٣ُ ِّ١شٔ ِ ٣ُ ٍَ ٣َ ٥ٕ ٔ ٠
بَز ٔ ْ
دمحمنباالعلء،اوباخدل،اامسلیع،سیقےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن

ذشّ

یکوقؾیکاجبنوھچاٹ

رکشل  اجیھ فہ گوگ افکر ےک  کل ںیم رہھٹے اوہنں ےن (دونمشں ےس انپہ یل افر دجسہ رک ےک (ینعی اؿ گووگں ےن وخد وک اکرف اظرہ
رکےنےکفاےطسدجسےےیک اہکفہگوگاؿوکیھباکرفںیھجمس)سپافکرےناؿوکلتقرکدایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکح
رفامای اؿ افکر وک آدیھ دتی دی اجےئ اس ےیل ہک املسمونں اک یھب وصقر اھت ہک فہ سک فہج ےس افکر ےک  کل ںیم رہھٹے رھپ آپ
یلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامایارگاملسمؿرشمکےکاسھتوہوتںیماساملسمؿاک وادبہںیہنوہںرھپرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدوھکیاملسمؿافراکرفاسدقردفررںیہہکاکیدفرسےیکآگدالھکیئہندے۔
رافی  :دمحمنباالعلء،اوباخدل،اامسلیع،سیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آتیرکہمییکریسفت
ابب  :اسقتمےکقلعتم
آتیرکہمییکریسفت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1083

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜین ،سٔیا٤ً ،٪زو٣ ،حاہس ،ابً ٩باض

ا ٪فٔي بَىٔي
ا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
ض َٗا َ ٢ل َ َ
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َُ ٩ِ ًَ ٍُ ٤سٔ َِی َ
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
اؾ َوَ ٥َِ ٟتٔ ٓ ٩ِ ُٜیض ٔ ِِّ ٥
َح بٔا ِِّ ُ ٟ
َح َوا ِِ ٌَ ٟب ُس
اٟس َی ُة َٓأَِ٧زَ َ ٢اهَّللُ ًَزَّ َو َج َُّٛ ١ت َٔب ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜا َِ ٔ ٟ٘ؼ ُ
رسائ ٔی َ ١ا َِ ٔ ٟ٘ؼ ُ
اؾ فٔي ا ِِ َ٘ ٟتل َي ا ُِّ ُ ٟ
إٔ ِ َ

بٔا ِِ ٌَ ٟب ٔس َواْلِ ُِ٧ثَي بٔاْلِ ُِ٧ثَي إلٔ َي َٗ ِؤٟطٔ ٓ ًََُ ٩ِ ٤ف َٔي َُ ٟط ٔ ٩ِ ٣أَخٔیطٔ َط ِی ْئ َٓا ِّت َبا َْ بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ َوأَ َزائْ إَِٔ ٟیطٔ بٔإ ٔ ِح َشا َٕٓ ٪ا ُِِ ٌَٔ ٟو أَ َِ ٪ش ِ٘ َب َ١
اٟس َی َة فٔي ا ِ٤ِ ٌَ ٟسٔ َوا ِّت َبا َْ ب ٔ ٌَِ ٤زُ ٕ
ِّ
وٖ َش ُ٘و َُ ٢یتَّب ٔ ٍُ َص َذا بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
ٔیٕ
وٖ َوأَ َزائْ إَِٔ ٟیطٔ بٔإ ٔ ِح َشا َٕ ٪ویُ َْ ِّزی َص َذا بٔإ ٔ ِح َشا ٕ ٪ذََ ٔ ٟ
ک َت ِدٔ ْ

اؾ َِ ٟی َص ِّ
اٟس َی َة
َٔ ٩ِ ٣ربَِّ ٥ِ ُٜو َر ِح َْ ٤ة ٔ٤َّ ٣ا ُٛت َٔب ًَل َي َ ٩ِ ٣ل َ َ
اِ َٗ ٪ب َ ٥ِ ُٜ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ص َُو ا َِ ٔ ٟ٘ؼ ُ

احرثنبنیکسم،ایفسؿ ،رمعف،اجمدہ،انبابعسےسرفاتیےہہکوقؾینب ارسالیئ ںیماصقصاکمکحاھت نکیلدتیدےنی ےکمکح
ںیہناھتک بتدخافدندقفسےنہیآتیرکہمیانزؽرفامیئ(رتہمج)ینعیالزؾرکدایایگمترپاؿگووگںاکدبہل وہکامرےاجںیئآزاد
صخشآزادےک وعضافرالغؾالغؾےکوعضافروعرتوعرتےکوعضرھپسجوک اعمػوہایگاسےکاھبیئیکاجبنےسھچکوت
اکی اعمػ رکےن فاےل دوتسر رپ ےلچ افر سج وک اعمػ وہا وت فہ ایھچ رطح ےس دتی ادا رکے افر اقلت دتی ایھچ رطح ادا
رکےہیفیفختےہاہمترےرپفرداگریکاجبنےسافررتمح ےہویکہکنمتےسےلہپ وگوگےھتاؿںیمدبہلیہاکمکحاھتدتیاک
مکحںیہناھت۔
رافی  :احرثنبنیکسم،ایفسؿ،رمعف،اجمدہ،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
آتیرکہمییکریسفت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1084

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہیً ،٥لي ب ٩حٔؽ ،ورٗاء٤ً ،زو٣ ،حاہس

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّي بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َو ِر َٗا ُئ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس َٗا َُٛ ٢ت َٔب
اؾ َوَِ ٟی َص ًََِ ٠یض ٔ ِِّ ٥
َح بٔا ِِّ ُ ٟ
اٟس َی ُة َٓأَِ٧زَ َ ٢اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّ١
َح َٗا َ ٢ل َ َ
رسائ ٔی ََِ ٠ًَ ١یض ٔ ِ ٥ا َِ ٔ ٟ٘ؼ ُ
ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜا َِ ٔ ٟ٘ؼ ُ
اؾ فٔي ا ِِ َ٘ ٟتل َي ا ُِّ ُ ٟ
ا ٪بَُ٨و إ ٔ ِ َ

ًََِ ٠یض ٔ ِِّ ٥
رسائ ٔی َ١
اٟسیَ َة َٓ َح ٌَََ ٠ضا ًَل َي َص ٔذظ ٔاْلِ ُ َّ٣ةٔ َت ِدٔٔیّٔا ًَل َي َ٣ا ل َ َ
اًَ ٪ل َي بَىٔي إ ٔ ِ َ

دمحمنباامسلیعنباربامیہ،یلعنبصفح،فراقء،رمعف،اجمدہےسرفاتیےہہکدخافدندقفسےن وہیرفامایےہہکمترپرفضرقار
دایایگااقتؾاؿگووگںاک وہکامرےےئگآرخکتافریبنارسالیئ ںیماصقصوتاھتنکیلدتیںیہنیھتدخافدندقفسےندتیاک
مکحانزؽرفامایافراساتمےکفاےطسفیفختیکینبارسالیئےس۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،یلعنبصفح،فراقء،رمعف،اجمدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اصقصےساعمػرکےنےکمکحےسقلعتم
ابب  :اسقتمےکقلعتم
اصقصےساعمػرکےنےکمکحےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1085

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بساٟزحً ،٩٤بساهَّلل ،اب ٩بَک بً ٩بساهَّلل ٣زنيً ،لاء ب ٩ابو٣ی٤و٧ہ ،ا٧ص

ئ بِ ٔ٩
َک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ ُّي ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ َوص َُو ابِ ُ ٩بَ ِ ٔ
أَبٔي َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أتُ َٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ٗ ٔ َؼاؾٕ َٓأ َ ََ ٣ز ٓ ٔیطٔ بٔا ٌَِِٔ ٟو ٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلنمح ،دبع اہلل ،انب رکب نب دبعاہلل زمین ،اطعء نب اوبومیمہن ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم اصقص اک اکی دقمہم شیپ وہاآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن مکح رفامای اعمػ رک دےنی اک رگم ہی
مکحف ویبہناھتہکلبرتبیغدیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوفعیک۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعارلنمح،دبعاہلل،انبرکبنبدبعاہللزمین،اطعءنباوبومیمہن،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اصقصےساعمػرکےنےکمکحےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1086

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی و بہز ب ٩اسس و ًٔا ٪ب٣ ٩شً ،٥٠بساهَّلل ب ٩بَک ٣زنيً ،لاء ب ٩ابي ٣ی٤و٧ہ،
ا٧ص ب٣ ٩اٟک

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َوبَ ِضز ُ بِ ُ ٩أَ َس ٕس َو ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠اُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ

بِ ُ ٩بَ َِکٕ ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َلا ُئ بِ ُ ٩أَبٔي َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة َو َ ا أَ ًُِ ٤َُ ٠ط إ ٔ َّ ا ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٣َ ٢ا أتُ َٔي أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ

اؾ إ ٔ َّ ا أَ ََ ٣ز ٓ ٔیطٔ بٔا ٌَِِٔ ٟو ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َط ِی ٕئ ٓ ٔیطٔ ٗ ٔ َؼ ْ

دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمیفزہبنبادسفافعؿنب ملس،دبعاہللنبرکبزمین،اطعءنبایبومیمہن،اسننبامکلےسرفاتی
ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم سج فتق اصقص اک دقمہم آ ا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملساعمیفاکمکحرفامےت(ینعیتلیضفایبؿرفامےتافروتقمؽےکفرہثوکوخؿاعمػرکےنیکرتبیغدےتی)
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمحنبدہمیفزہبنبادسفافعؿنب ملس،دبعاہللنبرکبزمین،اطعءنبایبومیمہن،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایاقلتےسدتیفوصؽیکاجےئسجفتقوتقمؽاکفارثوخؿاعمػرکدے؟
ابب  :اسقتمےکقلعتم
ایاقلتےسدتیفوصؽیکاجےئسجفتقوتقمؽاکفارثوخؿاعمػرکدے؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1087

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩اطٌث ،ابو٣شہز ،اس٤اًی ،١ابً ٩بساهَّلل ب ٩س٤اًة ،ا اوزاعي ،یحٌي ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

َ ١وصُ َو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩س َ٤ا ًَ َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَ ِط ٌَ َث َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ُِ ٣شضٔز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي یَ ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠تٔ َُ َٟ ١ط َٗت ٔی ُْ َٓ ١ض َو ب ٔ َدی ِر ٔا٨َّ ٟوَ َزیِ ٔ ٩إ ٔ َّ٣ا أَ ُِ ٪ش َ٘ا َز َوإ ٔ َّ٣ا أَ ُِ ٪شٔ َِسی
دمحمنبدبعارلنمحنباثعش،اوبرہسم،اامسلیع،انبدبعاہللنبامسعة،االفزایع،ییحی،اوبہملس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق وکیئ صخش لتق رک دای اجےئ وت اس ےک فارث وک ا رایر ےہ ای دبہل افر
ااقتؾایدہہیفوصؽرکے۔
رافی  :دمحمنبدبعارلنمحنباثعش،اوبرہسم،اامسلیع،انبدبعاہللنبامسعة،االفزایع،ییحی،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
ایاقلتےسدتیفوصؽیکاجےئسجفتقوتقمؽاکفارثوخؿاعمػرکدے؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1088

راوی  :حرضت ابوہزیزہ

َّاض بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ بِ ٔ٣َ ٩زِ َی َس َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ٌَِ ٟب ُ
أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت ٔ َُ َٟ ١ط َٗت ٔی ُْ َٓ ١ض َو ب ٔ َدی ِر ٔا٨َّ ٟوَ َزیِ ٔ ٩إ ٔ َّ٣ا أَ ِ٪

ُش َ٘ا َز َوإ ٔ َّ٣ا أَ ُِ ٪شٔ َِسی
رضحتاوبرہریہےسایسییہدفرسیرفاتیےہ۔
رافی  :رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
ایاقلتےسدتیفوصؽیکاجےئسجفتقوتقمؽاکفارثوخؿاعمػرکدے؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1089

راوی  :حرضت ابوس٤٠ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ًَُ ٩ائ ٔ ٕذ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ص َُو ابِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَب ُو َسَ ٤ََ ٠ة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُٗ ٩ِ ٣َ ٢تٔ ََٟ ١طُ َٗت ٔی ِْ ٣ُ ١ز َس ْ١
رضحتاوبہملسےسرمالسایسییہرفاتیےہ۔
رافی  :رضحتاوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخانیتےکوخؿاعمػرکان
ابب  :اسقتمےکقلعتم
وخانیتےکوخؿاعمػرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1090

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥وٟیس ،ا اوزاعي ،حؼ ،٩ابوس٤٠ہ ،حشین ب ٩رحیث ،وٟیس ،ا اوزاعي ،حؼ ،٩ابوس٤٠ہً ،ائظہ
ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ح ِٔؼ َْٗ ٩ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا
رحیِ ٕث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ح ٔ ِؼ ْ ٩أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة یُ َح ِّس ُث ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و ًَل َي ا ِِ٘ ٤ُ ٟتَتٔٔ٠ی َن أَ ِ ٪یَ َِ ٨ححٔزُوا اْلِ َ َّو ََٓ ٢اْلِ َ َّو ََ ٢وإ ٔ ِ ٪لَا ِ َ ٧ا َِ ٣زأَ ْة

ااحسؼنباربامیہ،ف دی،االفزایع ،نصح،اوب ہملس،نیسح نبرحثی،ف دی،االفزایع،نصح،اوبہملس،اعہشئدصہقی ےس رفاتی ےہ
ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفامای وتقمؽ ےکفارث وک اعمػ رکان ہاےیہ اؿفاروثں وک  و ہک زندکی اک
رہتشرےتھکںیہرھپ واؿےسزندکیوہںارگہچوعرتیہوہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،ف دی،االفزایع،نصح،اوبہملس،نیسحنبرحثی،ف دی،االفزایع،نصح،اوبہملس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ورھتپایوکڑےےسامرااجےئ
ابب  :اسقتمےکقلعتم
 ورھتپایوکڑےےسامرااجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1091

راوی  :ہَل ٢ب ٩اٌَٟلء ب ٩ہَل ،٢سٌیس ب ٩س٠امی ،٪س٠امی ٪بٛ ٩ثیر٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،كاؤض ،ابً ٩باض

ئ بِ ٔ ٩ص ََٔل َٕٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُٛ ٩ثٔیر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ص ََٔل ُ ٢بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠تٔ َ ١فٔي ً ٔ ِّ٤یَّا أَ ِو ر ِّٔ٣یَّا َتُٜو ُ ٪بَ ِی َُ ٨ض ِ٥
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ

َ ١خ َلإٕ َو ََ َٗ ٩ِ ٣ت َّ ٤ِ ًَ ١سا َٓ َ٘ َوزُ یَ ٔسظ ٔٓ َََ ٩ِ ٤حا َ ٢بَ ِی َُ ٨ط َوبَ ِی َُ ٨ط ٓ ٌَََِ ٠یطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اهَّللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ
ب ٔ َح َحز ٕأَ ِو َس ِو ٕن أَ ِو بٔ ٌَ ّؼا ٓ ٌََ ُِ٘ ُ٠ط ًَ ِ٘ ُ
رص ْٖ َو َ ا ًَ ِس ْ٢
ض أَ ِج ٌَٔ٤ی َن َ ا شُ ِ٘ َب ُ
َوا٨َّ ٟا ٔ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط َ ِ

الہؽنباالعلءنبالہؽ،دیعس نبامیلسؿ،امیلسؿنبریثک،رمعفنبدانیر،ساؤس،انبابعسےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای ووکیئاگنہہمےکدفراؿلتقرکدایاجےئایریتفںافروکڑفںیکامرےس وگووگںےکدرایمؿ
وہےنےگلاسےسامرااجےئای وصخشڑکلی(یکوچٹ)ےسامرااجےئوتاسیکدتیدگوایئاجےئیگسجرطہقیےسہکلتقاطخء
ںیم دتی دگوایئ اجیت ےہ افر  و صخش دصقا لتق ای اجےئ وت اس ںیم اصقص فابج ےہ اب  و صخش اصقص وک رفےک اگ وت اس رپ
تنعلےہدخافدندقفسیکافررفوتشںیکافربسگووگںیکاساکرفضافرلفنھچکوبقؽںیہنوہاگ۔
رافی  :الہؽنباالعلءنبالہؽ،دیعسنبامیلسؿ،امیلسؿنبریثک،رمعفنبدانیر،ساؤس،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
 ورھتپایوکڑےےسامرااجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1092

راوی ٣ :ح٤س ب٤ٌ٣ ٩ز٣ ،ح٤س بٛ ٩ثیر ،س٠امی ٪بٛ ٩ثیر٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،كاؤض ،ابً ٩باض

ض ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٛ ٩ثٔیر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُٛ ٩ثٔیر ٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
 ١ا َِ ٟد َلإ ٔ َو َُٗ ٩ِ ٣تٔ َّ ٤ِ ًَ ١سا َٓ ُض َو َٗ َو ْز
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض یَ ِز َٓ ٌُطُ َٗا َُٗ ٩ِ ٣َ ٢تٔ َ ١فٔي ً ٔ َِّّ ٤ی ٕة أَ ِو ر َِّّٔ ٣ی ٕة ب ٔ َح َحز ٕأَ ِو َس ِو ٕن أَ ِو ًَ ّؼا ٓ ٌََ ُِ٘٠طُ ًَ ِ٘ ُ

رصّٓا َو َ ا ًَ ِس ّ ا
ض أَ ِج ٌَٔ٤ی َن  اَ َش ِ٘ َب ُ
َو ََ ٩ِ ٣حا َ ٢بَ ِی َُ ٨ط َوبَ ِی َُ ٨ط ٓ ٌَََِ ٠یطٔ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اهَّللٔ َوا ََِ ٤َ ٟلئٔٔ َٜة َوا٨َّ ٟا ٔ
 ١اهَّللُ ُٔ ٨ِ ٣ط َ ِ

دمحمنبرمعم،دمحمنبریثک،امیلسؿنبریثک،رمعفنبدانیر،ساؤس،انبابعسےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشد رفامای وصخشاگنہہمےکدفراؿامرااجےئایریتفںافروکڑفںیکاغلیرےسامرااجےئ وگووگںںیموہےنےگلاسےس
الہک وہ ای ڑکلی ےس امرا اجےئ وت اس یکدتی دالیئ اجےئ یگ ےسیج ہک لتق اطخء ںیم دتی الیئ اجیت ےہ افر  و دصقا امرا اجےئ وت اس
ںیماصقصالزؾوہاگافر وصخشاصقصرفےکوتاسرپتنعلےہ۔
رافی  :دمحمنبرمعم،دمحمنبریثک،امیلسؿنبریثک،رمعفنبدانیر،ساؤس،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبشدمعیکدتیایوہیگ؟
ابب  :اسقتمےکقلعتم
ہبشدمعیکدتیایوہیگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1093

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟزح ،٩٤طٌبہ ،ایوب سدتیانيٗ ،اس ٥ب ٩ربیٌةً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

وب َّ
یٌ َة ًَ ِ٩
اٟش ِدت َٔیان ٔ ِّي ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٩رب ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
 ١ا َِ ٟد َلإ ٔ ٔط ِبطٔ ا ِٔ ٤ِ ٌَ ٟس ب ٔ َّ
اٟش ِو ٔن أَ ِو ا َِ ٌَ ٟؼا ٔ٣ائ َ ْة ِٔ ٩ِ ٣اِلٔب ٔ ٔ١
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ت ٔی ُ

وَ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا فٔي ب ُ ُلوَ ٔ ٧ضا أَ ِو َ ازُ َصا
أَ ِر َب ٌُ َ

دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ہبعش،اویبایتخسین،اقمسنبربی ئعة،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامای وصخشامرااجےئاطخءےسینعیہبشدمعےکوطرےسوکڑےایڑکلیےسوتاسیکدتیوس افٹنںیہہاسیلاؿںیم
ےساگنھب(ینعیاحہلم)وہں۔

رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ہبعش،اویبایتخسین،اقمسنبربی ئعة،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
ہبشدمعیکدتیایوہیگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1094

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟزح ،٩٤طٌبہ ،ایوب سدتیانيٗ ،اس ٥ب ٩ربیٌةً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

یٌ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
وب ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٩رب ٔ َ
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا یُوُُ ٧ص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َل َب یَ ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ ُ٣زِ َس ْ١
دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ہبعش،اویبایتخسین،اقمسنبربی ئعة،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامای وصخشامرااجےئاطخءےسینعیہبشدمعےکوطرےسوکڑےایڑکلیےسوتاسیکدتیوسافٹنںیہہاسیلاؿںیم
ےساگنھب(ینعیاحہلم)وہں۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ہبعش،اویبایتخسین،اقمسنبربی ئعة،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسہقبدحثیںیماخدلادخلاےکقلعتماالتخػ
ابب  :اسقتمےکقلعتم
اسہقبدحثیںیماخدلادخلاےکقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1095

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟزح ،٩٤طٌبہ ،ایوب سدتیانيٗ ،اس ٥ب ٩ربیٌةً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

َ
ض
أَ ِخب َ َرنٔي َی ِحٌَي بِ َُ ٩حب ٔ ٔ
یٌ َة ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
رعب ٔ ٕٓي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس َش ٌِىٔي ا َِ ٟح َّذا َئ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٩رب ٔ َ
یب بِ َٔ َ ٩
ا ٪بٔاَّ ٟش ِو ٔن َوا َِ ٌَ ٟؼا ٔ٣ائ َ ْة
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َ ا َوإ ٔ ََّٗ ٪ت ٔی َ ١ا َِ ٟد َلإ ٔ ٔط ِبطٔ ا ِٔ ٤ِ ٌَ ٟس َ٣ا ل َ َ
و ٪فٔي ب ُ ُلوَ ٔ ٧ضا أَ ِو َ ا ُز َصا
ِٔ ٩ِ ٣اِلٔب ٔ ٔ ١أَ ِر َب ٌُ َ

دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ہبعش،اویبایتخسین،اقمسنبربی ئعة،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس

ےناراشدرفامای وصخشامرااجےئاطخءےسینعیہبشدمعےکوطرےسوکڑےایڑکلیےسوتاسیکدتیوسافٹنںیہہاسیلاؿںیم
ےساگنھب(ینعیاحہلم)وہں۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ہبعش،اویبایتخسین،اقمسنبربی ئعة،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اسہقبدحثیںیماخدلادخلاےکقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1096

راوی ٣ :ح٤س ب ٩لا ،١٣ہظی ،٥خاٟسٗ ،اس ٥ب ٩ربیٌةً٘ ،بہ ب ٩اوض

ض ًَ َِ ٩ر ُج ٕ٩ِ ٣ٔ ١
یٌ َة ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩لَا َٔٗ ١ٕ ٣ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا صُظَ ِی َْ ٩ِ ًَ ٥خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٩رب ٔ َ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢خ َل َب أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َِ َٓ ٦تحٔ ََ َّٜ٣ة َٓ َ٘ا َ ٢أَ اَ َوإ ٔ ََّٗ ٪ت ٔی َ ١ا َِ ٟد َلإ ٔ
أَ ِػ َح ٔ
ٔط ِبطٔ ا ِٔ ٤ِ ٌَ ٟس ب ٔ َّ
و ٪ثََّ ٔ ٨ی ّة إلٔ َي بَازٔ ًَٔ ٢ا َٔ ٣ضا ل ُ ُُّ ٠ضَ َّ٩خْ َٔ ٔ ٠ة
اٟش ِو ٔن َوا َِ ٌَ ٟؼا َوا َِ ٟح َحز ٔ ٔ٣ائ َ ْة ِٔ ٩ِ ٣اِلٔب ٔ َٔٔ ٓ ١یضا أَ ِر َب ٌُ َ

دمحم نب اکلم ،میشہ ،اخدل ،اقمس نب ربی ئعة ،ہبقع نب افس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب رکاؾ ںیم ےس اکی احصیب ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سج رفز ہکم رکمہم حتف ای اس رفز آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ دای وت
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای آاگہ افر ابربخ وہ اجؤ  و وکیئ اطخء دمع ےس وکڑے ڑکلی رھتپ ےس امرا اجےئ وت اس ںیم (دتی)
اکی وس افٹن ںیہ ہاسیل افٹن اؿ ںیم ےس (رمع ےک اابتعر ےس) ینث وہں افر امتؾ ےک امتؾ (تحص ےک اابتعر ےس) فزؿ افر وب ھ
الدےنےکالقئوہں۔
رافی  :دمحمنباکلم،میشہ،اخدل،اقمسنبربی ئعة،ہبقعنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اسہقبدحثیںیماخدلادخلاےکقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1097

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،اب ٩ابوًسی ،خاٟسٗ ،اسً٘ ،٥بہ ب ٩اوض

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ِ٘ ًُ ٩ِ ًَ ٥ب َة بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َ ا إ ٔ ََّٗ ٪ت ٔی َ ١ا َِ ٟد َلإ ٔ َٗت ٔی ََّ ١
اٟش ِو ٔن َوا َِ ٌَ ٟؼا ٓ ٔیطٔ ٔ٣ائ َ ْة ِٔ ٩ِ ٣اِلٔب ٔ ٔ٠َّ َِ ٣ُ ١وَ ْة أَ ِر َب ٌُو ََ ٨ِ ٣ٔ ٪ضا فٔي ب ُ ُلوَ ٔ ٧ضا أَ ِو َ ا ُز َصا
دمحمنباشبر،انباوبدعی،اخدل،اقمس،ہبقع نبافسےس رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملس ےناراشدرفامای
لتقاطخءںیماکیوسافٹنںیہدتیظلغمہاسیلاؿںیمےساحہلموہں۔
رافی  :دمحمنباشبر،انباوبدعی،اخدل،اقمس،ہبقعنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اسہقبدحثیںیماخدلادخلاےکقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1098

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

وب بِ ٔ٩
رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔ ٩ِ ًَ ١خإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ئ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٩رب ٔ َ
یٌ َة ًَ َِ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َز َخ ََ َّٜ ٣َ ١ة یَ ِو َ٦
أَ ِو ٕ
ض ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ

ا ِِ َٔ ٟتحٔ َٗا َ ٢أَ َ ا َوإ ٔ َّ ٪ل ُ ََّٗ ١ت ٔی َٔ ١خ َلإ ٔا ِ٤ِ ٌَ ٟسٔ أَ ِو ٔط ِبطٔ ا ِٔ ٤ِ ٌَ ٟس َٗت ٔی َّٔ ١
و ٪فٔي ب ُ ُلوَ ٔ ٧ضا أَ ِو َ ازُ َصا
اٟش ِو ٔن َوا َِ ٌَ ٟؼا َٔ ٨ِ ٣ضا أَ ِر َب ٌُ َ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اسہقبدحثیںیماخدلادخلاےکقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1099

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩بَز ٔ ٕ
ض أَ َّ٪
وب بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
یٍ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٩رب ٔ َ
یٌ َة ًَ َِ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َّسث َ ُط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َٗس ََٔ َّٜ٣َ ٦ة ًَ َا ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ
َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
َٗا َ ٢أَ اَ َوإ ٔ ََّٗ ٪ت ٔی َ ١ا َِ ٟد َلإ ٔا ِٔ ٤ِ ٌَ ٟس َٗت ٔی ََّ ١
و ٪فٔي ب ُ ُلوَ ٔ ٧ضا أَ ِو َ ا ُز َصا
اٟش ِو ٔن َوا َِ ٌَ ٟؼا َٔ ٨ِ ٣ضا أَ ِر َب ٌُ َ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔

رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اسہقبدحثیںیماخدلادخلاےکقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1100

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩بَز ٔ ٕ
ض أَ ََّ ٪ر ُج َّل
وب بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
یٍ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َیزٔی ُس ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٩رب ٔ َ
یٌ َة ًَ َِ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َّسثَ ُط أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ََ َّٜ٣َ ١ة ًَ َا ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ َٗا َ ٢أَ َ ا َوإ ٔ َّ٪
ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
َٗت ٔی َ ١ا َِ ٟد َلإ ٔا ِٔ ٤ِ ٌَ ٟس َٗت ٔی ََّ ١
و ٪فٔي ب ُ ُلوَ ٔ ٧ضا أَ ِو َ ا ُزصَا
اٟش ِو ٔن َوا َِ ٌَ ٟؼا َٔ ٨ِ ٣ضا أَ ِر َب ٌُ َ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اسہقبدحثیںیماخدلادخلاےکقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1101

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪اب ٩جسًاٗ ،٪اس ٥ب ٩ربیٌة ،اب٤ً ٩ز

یٌ َة ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج ِس ًَ َ
اَ ٪سُ ٌَ ٔ٤ط ٔ ٩ِ ٣ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٩رب ٔ َ
َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َِ َٓ ٦تحٔ ََ َّٜ ٣ة ًَل َي َز َر َجةٔ ا ِلَ ٌِ َٜبةٔ َٓ َحَ ٔ٤س اهَّللَ َوأَثِى َي ًََِ ٠یطٔ َو َٗا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َّأ ٟذی
اب َو ِح َس ُظ أَ َ ا إ ٔ ََّٗ ٪ت ٔی َ ١ا ِٔ ٤ِ ٌَ ٟس ا َِ ٟد َلإ ٔ ب ٔ َّ
اٟش ِو ٔن َوا َِ ٌَ ٟؼا ٔط ِبطٔ ا ِٔ ٤ِ ٌَ ٟس ٓ ٔیطٔ ٔ٣ائ َ ْة ٔ٩ِ ٣
ص ًَ ِب َس ُظ َو َصزَ َ ٦اْلِ َ ِحزَ َ
َػ َس ََ ٚو ًِ َس ُظ َو َن َ َ
وَ ٪خّ َٔ ٔ ٠ة فٔي ب ُ ُلوَ ٔ ٧ضا أَ ِو َ ا ُزصَا
ِاِلٔب ٔ ٔ٠َّ َِ ٣ُ ١وَ ْة َٔ ٨ِ ٣ضا أَ ِر َب ٌُ َ
دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،انب دجاعؿ ،اقمس نب ربی ئعة ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک سج رفز ہکم رکمہم حتف وہا روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملساخہنہبعکیکڑیسیھ رپڑھکےوہےئافردخافدن دقفسیکدمحرفامیئ افراسیکانثءایبؿیک افررفامایاسدخا اکرکشےہ ہک
سجےناانپفدعہاچسرف امایافراےنپدنبفںیکدمدرفامیئافروف وںیکاہنتوخدیہاگھبدایابربخوہاجؤہک وصخشاطخءدمعےسامرااجےئ

وکڑے ای ڑکلی (فریغہ) ےس  و لتق دمع ےک عاشہب ےہ اس ںیم وس افٹن ںیہ دتی ظلغم ےہ ہاسیل اؿ ںیم ےس احہلم وہں (رماد
افٹنےسافینٹنںیہ)
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،انبدجاعؿ،اقمسنبربی ئعة،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اسہقبدحثیںیماخدلادخلاےکقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1102

راوی  :تزج٤ہ ساب ٙحسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

یٌ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َس ِض ُ
 ١بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٩رب ٔ َ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٟد َلأ ُ ٔط ِبطُ ا ِٔ ٤ِ ٌَ ٟس َش ٌِىٔي بٔا َِ ٌَ ٟؼا َو َّ
و ٪فٔي ب ُ ُلوَ ٔ ٧ضا أَ ِو َ ازُ َصا
اٟش ِو ٔن ٔ٣ائ َ ْة ِٔ ٩ِ ٣اِلٔب ٔ َٔ ٨ِ ٣ٔ ١ضا أَ ِر َب ٌُ َ
رتہمجاسقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اسہقبدحثیںیماخدلادخلاےکقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1103

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪یزیس ب ٩ہارو٣ ،٪ح٤س ب ٩راطس ،س٠امی ٪ب٣ ٩وسي٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩زو ب٩
ًاؾ

وسي ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
وَٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩را ٔط ٕس ًَ ُِ ٩س ََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٣ُ ٩
و ٪ب ٔ َِ ٨
ُط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُٗ ٩ِ ٣َ ٢تٔ ََ ١خ َلأ ّ َٓ ٔس َی ُت ُط ٔ٣ائ َ ْة ِٔ ٩ِ ٣اِلٔب ٔ ٔ ١ث َ ََلث ُ َ
و ٪ب ٔ َِٟ َ ٨بُو َٕ ٪وثَ ََلث ُ َ َّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ش َ٘وِّ َُ ٣ضا
رشةُ بَىٔي َٟبُو ٕ ٪ذُ ُٛورٕ َٗا ََ ٢ول َ َ
ََ ٣داقٕ َوثَ ََلث ُ َ
و ٪ح ٔ٘ ّة َو ًَ َ َ
رقی أَ ِربَ ٍَ ٔ٣ائ َ ٔة زٔی َ٨ا ٕر أَ ِو ً ِٔسََ ٟضا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟورٔ َٔ ٚو ُش َ٘وِّ َُ ٣ضا ًَل َي أَصِ ِٔ ١اِلٔب ٔ ٔ ١إٔذَا َُ ََ ِ ٠ر َٓ ٍَ ف ٔي ٗ ٔ َی٤ت َٔضا َوإٔذَا َصاِ َ ٧
ًَل َي أَصِ ٔ ١ا َِ ُ ٟ
اََ ٓ ٪ب ََ ٔ ٗ َّ ٠ی٤ت َُضا ًَل َي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا بَی ِ َن اْلِ َ ِربَ ٍٔ
َن َ٘ َؽ َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ی٤ت َٔضا ًَل َي ِ َ ٧حو ٔاٟزَّ َ٣ا ٔ٣َ ٪ا ل َ َ

اُ ُ٠ِ٘ ًَ ٪ط فٔي
ٔ٣ائ َ ٔة زٔی َ٨ا ٕر إلٔ َي ث َ َ٤ا ٔ٣ٔ ٪ائ َ ٔة زٔی َ٨ا ٕر أَ ِو ً ِٔسَ ٔ ٟضا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟورٔ َٔٗ ٚا ََ ٢و َٗ َضي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٩ِ ٣َ ٪ل َ َ
اُ٠ِ٘ ًَ ٪طُ فٔي َّ
اٟظاة ٔأَ ِٟفَ ِي َطاة ٕ َو َٗ َضي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪ا ِ١َ ِ٘ ٌَ ٟ
رق ًَل َي أَصِ ٔ ١ا َِ ٟب َ ٔ
ا َِ ٟب َ ٔ
رقة ٕ َو َ ٩ِ ٣ل َ َ
رق ٔ٣ائًَ َ ِي َب َ َ

َ
ٔ٣ی َر ْ
َفائٔـٔض ٔ ِ٤ََ ٓ ٥ا ٓ ََـ ََ ٌَِ ٠ٔ٠َٓ ١ؼ َبةٔ َو َٗ َضي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ش ٌِ٘ ٔ ًََ ١ل َي
اث بَی ِ َن َو َرثةٔ ا َِ٘ ٟت ٔی ًَٔ ١ل َي َ َ
و٪
وُ ٨ِ ٣ٔ ٪ط َط ِیئّا إ ٔ َّ ا َ٣ا ٓ ََـ ََ ٩ِ ًَ ١و َرثَت َٔضا َوإ ٔ ُِٗ ٪تٔ ََ ُ٠ِ٘ ٌََ ٓ ِ ٠ضا بَی ِ َن َو َرثَت َٔضا َوص َُِ ٥ش ِ٘ ُتَ ُ٠
ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ ًَ َؼبَت َُضا َ ٩ِ ٣لَاُ ٧وا َو َ ا َیزٔث ُ َ
َٗاتََٔ ٠ضا
ادمحنبامیلسؿ،زی دی نباہرفؿ،دمحم نبرادش ،امیلسؿ نب ومیس،رمعفنببیعش ،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص ےسرفاتیےہ
ہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای وصخشاطخءےسامرااجےئاسیکدتیاکیوسافٹنںیہسیتافاینٹنںوہں
ہاراسؽیکافردسافٹنوہںنیتنیتاسؽےکافرروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساؿیکتمیقاگلےتےھتاگؤںفاگوںرپہار
وس دانیر ای اینت یہتمیق ہادنیافرتمیق اگلےت ےھت افٹنفاگوں رپ سجفتق افٹن رگاں وہےت وتتمیق یھب زایدہ وہیت سجفتق
ےتسس وہےت وت تمیق یھب مک وہیت سج رطہقی ےس فتق وہ ا وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےک زامہن ںیم اؿ افںوٹں یک تمیق
ہاروسدانیرےسآھٹوسدانیرکتوہیئایاینتیہتمیقافرامتیلیکہادنیافرمکحرفامایروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناگےئ
فاگوںرپدفوساگےئدےنیاکافررکبیفاگوںرپدفزہاررکبایںدےنی اکافرمکحرفامایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندتیاکامؽمیسقت
ای اجےئ اگ وتقمؽ ےک فراثء ےک اطمقب رفاضئ اہلل اعتیل ےک  و ذفی ارفلفض ےس ےچب اگ فہ ہبصع وک ےلم اگ افر روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنمکحرفامایہکوعرتیکاجبنےسفہگوگدتیادارک ں و ہکاسےکابصعتوہںافروعرتیکدتیےساؿ
وکںیہنےلماگنکیل واسےکفراثءےس چاجےئ(ینعیذفیارفلفضےس)افروعرتلتقرکدیاجےئوتاسیکدتیاسےکفراثء
وکےلمیگافریہیگوگاسےکاقلتےساصقصںیل(ارگاؿاکدؽہاےہ)۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،زیدینباہرفؿ،دمحمنبرادش،امیلسؿنبومیس،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لتقاطخءیکدتیےسقلعتم
ابب  :اسقتمےکقلعتم
لتقاطخءیکدتیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1104

راوی ً :لي ب ٩سٌیس بُ٣ ٩سو ،ٚیحٌي ب ٩زَکیا ب ٩ابوزائسة ،ححاد ،زیس ب ٩جبیر ،خظٕ ب٣ ٩اٟک

َکیَّا بِ ٔ ٩أَبٔي َزائ َٔس َة ًَ َِ ٩ح َّحا ٕد ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩خ ِٔظ ٕٔ
ُسو َٕٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩ز َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ َُ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ِ ٣َ ٩
ی ٩ب ٔ َِ ٣َ َ ٨داقٕ
ٔرش َ
بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤ابِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َش ُ٘و َُ َٗ ٢ضي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ز ٔ َی َة ا َِ ٟد َلإ ٔ ً ِ ٔ

ی ٩ح َّٔ٘ ّة
ٔرش َ
ٔرش َ
ٔرش َ
ٔرش َ
یَ ٩ج َذ ًَ ّة َوً ِ ٔ
ی ٩ب ٔ َِٟ َ ٨بُو َٕ ٪وً ِ ٔ
ی ٩ابِ ََ ٣َ ٩داقٕ ذُ ُّ ٛورا َوً ِ ٔ
َوً ِ ٔ

یلعنبدیعسنبرسمفؼ ،ییحی نبزرکاینباوبزادئة،اجحج،زدینبریبج،ذشفنبامکلےسرفاتیےہہکںیمےن رضحتدبعاہلل
نبدوعسدےسہک فہرفامےتےھتہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحرفامایلتقاطخءیکدتیںیمسیب افینٹنںیہدفرسے
اسؽ ںیم یگل وہیئ افر سیب افٹن ںیہ دفرسے اسؽ ںیم ےگل وہےئ افر سیب افاینٹنں رسیتے اسؽ ںیم یگل وہیئ افر سیب افاینٹنں
اپوچن ںاسؽںیمیگلوہیئافرسیبافاینٹنںوچےھتاسؽںیمیگلوہیئادارکےناک۔
رافی  :یلعنبدیعسنبرسمفؼ،ییحینبزرکاینباوبزادئة،اجحج،زدینبریبج،ذشفنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہادنییکدتیےسقلعتم
ابب  :اسقتمےکقلعتم
ہادنییکدتیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1105

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيٌ٣ ،اذ ب ٩ہاني٣ ،ح٤س ب٣ ٩ش٤ً ،٥٠زو ب ٩زی٨ار ،ابو زاؤزٌ٣ ،اذ ب ٩ہاني٣ ،ح٤س ب٣ ٩ش٤ً ،٥٠زو
ب ٩زی٨ارًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔبِ َٔ ٩صإ ٔ ٧ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ ح و أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو
ض َٗا َ٢
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ َُ ٩صإ ٔ ٧ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣ُ ٩ش٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِٔ ِ ً ٩

رش أَ ِّٟٔا
َٗ َت ََ ١ر ُج َْ ١ر ُج َّل ًَل َي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح ٌَ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠زٔیَ َت ُط اثِى َِي ًَ َ َ
اٟس َی َة َو َّ
ََک َٗ ِو َُ ٟط إ ٔ َّ ا أَ ِ ٪أَُِ َ٨اص ُِ ٥اهَّللُ َو َر ُسوُ ُٟط َِٔ ٓ ٩ِ ٣ـٔ٠طٔ فٔي أَ ِخ ٔذص ِِّٔ ٥
اُِ ٔ٠ٟى ْٔلَبٔي َزا ُو َز
َوذ َ َ

دمحمنبینثم،اعمذنباہین،دمحمنب ملس،رمعفنبدانیر،اوبداؤد،اعمذنباہین،دمحمنب ملس،رمعفنبدانیر،رکعمة،انبابعسےسرفاتی
ےہ ہک اکی آدیم ےن اکی صخش وک دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم لتق رک ڈاال اس یک دتی ابرہ زہار رقمر رفامیئ افر رفامای

دخافدندقفسافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکامؽداررکدایےہاےنپلضفےسدتیےنیلںیم۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباہین،دمحمنب ملس،رمعفنبدانیر،اوبداؤد،اعمذنباہین،دمحمنب ملس،رمعفنبدانیر،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
ہادنییکدتیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1106

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ی٤و ،٪سٔیا٤ً ،٪زوًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي
َٔک ََ ٣ة َس٨َ ٌِ ٔ٤ا ُظ ََّ ٣ز ّة َش ُ٘و ُ ٩ِ ًَ ٢ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ ِٔ ِ ً ٩
اٟسیَةٔ
رش أَ ِّٟٔا َش ٌِىٔي فٔي ِّ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي بٔاثِى َِي ًَ َ َ

دمحمنبومیمؿ،ایفسؿ،رمعف،رکعمة،انبابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنابرہزہاردرمہاکدتیںیم
مکحرفامای۔
رافی  :دمحمنبومیمؿ،ایفسؿ،رمعف،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتیکدتیےسقلعتم
ابب  :اسقتمےکقلعتم
وعرتیکدتیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1107

راوی ً :یسي ب ٩یو٧ص ،ؿ٤زة ،اس٤اًی ١بً ٩یاغ ،اب ٩جزیخ٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩ز

غ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؿ َِ ٤زةُ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ًَٔ ٩یَّا ٕ
 ١ٔ ِ٘ ًَ ١اَّ ٟز ُج َٔ ١حًَّي َی ِب َّ ُ٠اُّ ٟث َُ ٠ث ٔ ٩ِ ٣ز ٔ َیت َٔضا
 ١ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ ِٔ ٣ث ُ
َج ِّسظ ٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ِ٘ ًَ ٥َ ٠
یسیعنب ویسن،رمضة،اامسلیعنبایعش،انبرججی،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوعرتیکدتیرمدےکرباربےہاکیاہتیئدتیکترھپاسےسزایدہوعرتیکدتیرمدیکدتی
ےکفصنےہ۔

رافی  :یسیعنبویسن،رمضة،اامسلیعنبایعش،انبرججی،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکرفیکدتیےسقلعتمدحثی
ابب  :اسقتمےکقلعتم
اکرفیکدتیےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1108

راوی ٤ً :زو بً ٩ليً ،بساٟزح٣ ،٩٤ح٤س ب ٩راطس ،س٠امی ٪ب٣ ٩وسي٤ً ،زو ب ٩طٌیب

ََک لَّ ٤َ ٔ ٠ة َ٨َ ٌِ ٣ا َصا ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩را ٔط ٕس ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٣ُ ٩
وسي َوذ َ َ
 ١أَصِ ٔ ١ا ِّ
ٕ ًَ ِ٘ ٔ١
ًَ ِ٤زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ِ٘ ًَ ٥َ ٠
ٟذ َّٔ ٣ة ن ِٔؼ ُ

ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن َوص ُِ ٥ا َِ ٟی ُضوزُ َواَ ٨َّ ٟؼ َاری

رمعفنبیلع،دبعارلنمح،دمحمنبرادش،امیلسؿ نبومیس،رمعفنببیعشےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامایاکرفذیمیکدتیاملسمؿیکدتیےکفصنےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،دمحمنبرادش،امیلسؿنبومیس،رمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اکرفیکدتیےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1109

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب ،اسا٣ة ب ٩زیس٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

اُٟسحٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
ٕ ًَ ِ٘ ٔ ١ا ِ٩ٔ ٣ٔ ِْ ٤ُ ٟ
 ١ا ِٟک َ ٔ ٔ
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ِ٘ ًَ ٢
اَف ن ِٔؼ ُ
ادمح نب رمعف نب رسح ،انب فبہ ،ااسمة نب زدی ،رمعف نب بیعش ،فہ اےنپ فادل ےس ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاکرفیکدتیاملسمؿےکفصنےہینعیاملسمؿےسآدیھےہ۔

رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ااسمةنبزدی،رمعفنببیعش،فہاےنپفادلےس،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکمک بتیکدتیےسقلعتم
ابب  :اسقتمےکقلعتم
اکمک بتیکدتیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1110

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،وٛیًٍ ،لي ب٣ ٩بار  ،یحٌي ًَک٣ة ،ابً ٩باض

ض َٗا َ٢
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ َِ ٩ی ِحٌَي ًَ ِٔ ِ ً ٩
 ١ب ٔ ٔس َی ٔة ا ِِّ ُ ٟ
َح ًَل َي َٗ ِسرٔ َ٣ا أَ َّزی
َٗ َضي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ا ِ٤ُ ٟکَا َت ٔب شُ ِ٘ َت ُ
دمحم نب ینثم ،فعیک ،یلع نب ابمرک ،ییحی رکعمة ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکمک بت وک
ارگلتقرکدایاجےئوتسجدقرہصحفہدبؽاتکتباکادارکاکچےہاسیکدتیآزادصخشےکرباربادارکانوہیگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،فعیک،یلعنبابمرک،ییحیرکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اکمک بتیکدتیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1111

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بیساهَّلل ب ٩یزیسً ،ث٤ا ٪بً ٩بساٟزح ٩٤كائفيٌ٣ ،اویہ ،یحٌي ب ٩ابوٛثیرًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض

یس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤
اٟلائٔف ُّٔي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة ًَ َِ ٩ی ِحٌ َي بِ ٔ ٩أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ض أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي فٔي ا ِ٤ُ ٟکَا َت ٔب أَ ِ ٪یُو َزی بٔ َ٘ ِسرٔ َ٣ا ًَ َت َُ ٨ِ ٣ٔ ٙط زٔیَ َة
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َٛثٔیر ٕ ًَ ِٔ ِ ً ٩
ا ِِّ ٟ
َح

ُ
ے
دمحمنب دیبعاہللنب زیدی،امثعؿ نبدبعارلنمحسائ ،اعمفہی ،ییحی نباوبریثک،رکعمة،انب ابعس ےسرفاتیےہ ہکروسؽرکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاکمک بتںیمسجدقرفہآزادوہایگآزادےکرباربدتیادارکےناک۔

ے
رافی  :دمحمنبدیبعاہللنبزیدی،امثعؿنبدبعارلنمحسائ،اعمفہی،ییحینباوبریثک،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اکمک بتیکدتیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1112

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥شٌلي ،ححاد اٟؼواٖ ،یحٌيًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َش ٌِل َي ًَ ِ ٩ا َِ ٟححَّا ٔد اٟؼَّ َّو ٔ
ض
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٖ ًَ َِ ٩ی ِحٌَي ًَ ِٔ ِ ً ٩
َٗا ََ َٗ ٢ضي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ا ِ٤ُ ٟکَا َت ٔب یُو َزی بٔ َ٘ ِسرٔ َ٣ا أَ َّزی ٔ٣ُ ٩ِ ٣کَا َتبَتٔطٔ زٔیَ َة ا ِِّ ُ ٟ
َح َو َ٣ا بَق ٔ َي زٔیَ َة
ا ِِ ٌَ ٟبسٔ
دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ ،یلعی ،اجحج اوصلاػ ،ییحی ،رکعمة ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ہلصیف رفامای اکمک بت ںیم ہک اس یک دتی دی اجےئ سج دقر فہ دبؽ اتکتب ںیم ادا رک اکچ ےہ آزاد ےک اطمقب افر ابیق ںیم الغؾ ےک
وماقف۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،یلعی،اجحجاوصلاػ،ییحی،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اکمک بتیکدتیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1113

ًیسي ب ٩ن٘اغ ،یزیس شٌىي اب ٩ہارو ،٪ح٤ازٗ ،تازة ،خَلضً ،لي و ایوبًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض
راوی ٣ :ح٤س بٰ ٩

ض ًَ ِ٩
وَٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩خ ََٔل ٕ
غ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َش ٌِىٔي ابِ َ ٩صَ ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي بِ ٔ ٩اَّ٘ ٨َّ ٟا ٔ
ار َ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِ٤ُ ٟکَا َت ُب َش ٌِت ُٔ ٙبٔ َ٘ ِسرٔ َ٣ا أَ َّزی
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
ًَل ٔ ٕٓي َو ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َو ُش َ٘ ُاَِ ٠ًَ ٦یطٔ ا َِ ٟح ُّس بٔ َ٘ ِسرٔ َ٣ا ًَ َت َُ ٨ِ ٣ٔ ٙط َویَز ٔ ُث بٔ َ٘ ِسرٔ َ٣ا ًَ َت َ٨ِ ٣ٔ ٙطُ

دمحمنبٰیسیعنباقنش،زیدیینعیانباہرفؿ، ،ند،اتقدة،الخس،یلعفاویب،رکعمة،انبابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہل فملس ےن رفامای اکمک بتآزاد وہاگہک سج دقراس ےن ادا ای افر اس رپ دح اقمئ وہیگ سج دقرفہ آزاد وہاگ افر اس ےس امؽ

ںیمفرہثوکرتہکےلماگانتجہکفہآزادوہا۔
رافی  :دمحمنبٰیسیعنباقنش،زیدیینعیانباہرفؿ، ،ند،اتقدة،الخس،یلعفاویب،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اکمک بتیکدتیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1114

راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیا ب ٩زی٨ار ،سٌیس ب٤ً ٩زو ا اطٌثي ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوبًَ ،ک٣ة و یحٌي ب ٩ابوٛثیرًَ ،ک٣ة ،اب٩
ًباض

وب ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
َکیَّا بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اْلِ َ ِط ٌَثٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ض أَ َّ٣ُ ٪کَا َت ّبا ُٗتٔ ًََ ١ل َي ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َٔک ََ ٣ة َو ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ ًَ ِٔ ِ ً ٩
ًِٔ
َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز أَ ِ ٪یُو َزی َ٣ا أَ َّزی زٔیَ َة ا ِِّ ُ ٟ
َح َو َّ ٣ا ا زٔیَ َة ا ُِ٠٤ِ ٤َ ٟو ٔ
اقمس نب زرکای نب دانیر ،دیعس نب رمعف االصعبی،  ،ند نب زدی ،اویب ،رکعمة ف ییحی نب اوبریثک ،رکعمة ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک
اکیاکمک بتدفروبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیملتقرکدایایگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحرفامایانتجفہآزادوہاےہایسدقر
دتیآزادصخشےکرباربادایکاجےئابیقاسیکدتیالغؾےکلثمدیاجےئ۔
رافی  :اقمسنبزرکاینبدانیر،دیعسنبرمعفاالصعبی، ،ندنبزدی،اویب،رکعمةفییحینباوبریثک،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتےکٹیپےکہچبیکدتی
ابب  :اسقتمےکقلعتم
وعرتےکٹیپےکہچبیکدتی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1115

راوی  :شٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥و ابزاہی ٥ب ٩یو٧ص ب٣ ٩ح٤سً ،بیساهَّلل ب٣ ٩وسي ،یوسٕ ب ٩ػہیبً ،بساهَّلل ب ٩بزیسہ ،حرضت
بزیسہ

ٕ بِ ُ٩
وسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یُو ُس ُ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥وإٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗ َا ا َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
ُػ َض ِیبٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َح َذ َٓ ِ ا َِ ٣زأَ ّة َٓأ َ ِس َ٘ َل ِ َٓ َح ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي

َو َٔ ٟس َصا َخ ِٔ ٤شی َن َطا ّة َوَ َ ٧هي یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ًَ ِ ٩ا َِ ٟد ِذ ٔ
ٖ أَ ِر َس َُ ٠ط أَبُو َنٌ ٕٔی٥

وقعیبنباربامیہفاربامیہنبویسننبدمحم،دیبعاہللنبومیس،ویفسنببیہص،دبعاہللنبربدیہ،رضحتربدیہےسرفاتیےہ
ہکاکیوعرتےندفرسیوعرتوکرھتپامردای(فہوعرتلمحےسیھتافر)اساکلمحرگایگ۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنٹیپےکہچبیکدتیںیماچپسرکبایںدگواںیئافراسرفزےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرھتپامرےنےسعنمرفامای۔
رافی  :وقعیبنباربامیہفاربامیہنبویسننبدمحم،دیبعاہللنبومیس،ویفسنببیہص،دبعاہللنبربدیہ،رضحتربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
وعرتےکٹیپےکہچبیکدتی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1116

راوی  :اح٤س ب ٩یحٌي ،ابونٌی ،٥یوسٕ ب ٩ػہیبً ،بساهَّلل ب ٩بزیزہ

ٕ بِ ُُ ٩ػ َض ِیبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َس َة أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َنٌ ٕٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یُو ُس ُ
َ
ک إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح ٌَ ََ ١َ ِ٘ ًَ ١و َٔ ٟس َصا َخ َِ ٤ص ٔ٣ائ َ ٕة ٔ٩ِ ٣
َفٓ ٔ ٍَ ذََ ٔ ٟ
َخ َذ َٓ ِ ا َِ ٣زأَ ّة َٓأ ِس َ٘ َل ِ ا ِِ ٤َ ٟد ُذو َٓ ُة َ ُ
ا ِِّ ُِ ٟز َوَ َ ٧هي یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ًَ ِ ٩ا َِ ٟد ِذ ٔ
و ٪أَ َرا َز ٔ٣ائ َ ّة ٔ ٩ِ ٣ا ِِّ ُِ ٟز َو َٗ ِس ُرو ٔ َی اِ ٨َّ ٟه ُي ًَ ِ٩
ٖ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤صَ َذا َوص َِْ ٥و َی َِ ٨بغٔي أَ َِ ٪یَ ُٜ
ا َِ ٟد ِذ ٔ
ٖ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩

ادمح نب ییحی ،اوبمیعن ،ویفس نب بیہص ،دبعاہلل نب ربریہ ےس رفاتی ےہہک اکی وعرت ےن دفرسی وعرت وک رھتپ امرا اس اک لمح
رگایگرھپہیدقمہمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمشیپوہاآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےکہچبیکدتی
ںیم اپچن وس رکبایں دگواںیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رفز ےس رھتپ امرےن یک اممتعن رفامیئ۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن
رفامایہکہیرافیاکفمہےہافرحیحصوسرکبایںںیہینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوسرکبایںدتیںیمدگوایئ۔
رافی  :ادمحنبییحی،اوبمیعن،ویفسنببیہص،دبعاہللنبربریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم

وعرتےکٹیپےکہچبیکدتی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1117

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪یزیسً ،بساهَّلل ب ٩بزیزہً ،بساهَّلل ب١ِٔ٣ ٩

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َِ ٛض َْ ٤ص ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩أَُ َّ ٧ط َرأَی
اَ ٪ی َِ ٨هي ًَ ِ ٩ا َِ ٟد ِذ ٔ َ
َک ُظ ا َِ ٟد ِذ َٖ َط َّ
ک َِ ٛض َْ ٤ص
َر ُج َّل َی ِد ٔذ ُٖ َٓ َ٘ا َ َ ٢ا َت ِد ٔذ ِٖ َٓإ ٔ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
ٖ أ ِو َی ِ َ

ادمح نب امیلسؿ ،زیدی ،دبعاہلل نب ربریہ ،دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن داھکی اکی صخش وک ذخػ رکےت وہےئ وت
اوہنں ےن اسصخش وک عنمرفامای افر اہکہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملساس ےس عنم رفامےتےھت ای آپ یلص اہللہیلع
فآہل فملس اس وک ربا ےتھجمس ےھت۔ ذخػ ای ےہ؟ رشتعی یک االطصح ںیم ذخػ ایلگن ےس رھتپ ای رکنکی امرےن وک ےتہک ںیہ ای ذخػ
ڑکلیںیمرھتپامرےنوکےتہکںیہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،زیدی،دبعاہللنبربریہ،دبعاہللنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
وعرتےکٹیپےکہچبیکدتی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1118

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤از٤ً ،زو ،كاؤض سے روای ےہ ٛہ حرضت ً٤ز

 ١بِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗ َضي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
اض فٔي ا َِ ٟحٔ٨ی ٔن َٓ َ٘ا ََ ٢ح َُ ٤
ض أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز ِ
اس َتظَ َار اَ ٨َّ ٟ

َغ ْة
رف َض ُ َّ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ا َِ ٟحٔ٨ی ٔن ُ َّ
َغ ّة َٗا َ ٢كَا ُو ْض إ ٔ َّ ٪ا َِ َ ٟ

ہبیتق، ،ند،رمعف،ساؤسےسرفاتیےہہکرضحترمعےن وشمرہایلگووگںےسٹیپےک ہچبےکابرےںیم۔لمحنبامکلڑھکے
وہےئافراہکہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسںیماکیرغہاکمکحدای۔ساؤسےنرفامایاکیوھگڑایھبرغہےہ۔
رافی  :ہبیتق، ،ند،رمعف،ساؤسےسرفاتیےہہکرضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
وعرتےکٹیپےکہچبیکدتی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1119

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،اب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َٗ ٢ضي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

اَ ٪س َ٘ َم َِّ ٣ی ّتا بٔ ُِ َّزة ٔ ًَ ِب ٕس أَ ِو أَ َٕ ٣ة ث ُ َّ ٥إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة َّأًٟي َٗ َضي ًََِ ٠ی َضا ب ٔا َِّ ُِ ٟزة ٔتُ ُو ِّٓ َی ِ َٓ َ٘ َضي
َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َجٔ٨ی ٔن ا َِ ٣زأَة ٕ ٔ ٩ِ ٣بَىٔي ِ ٔ ٟح َی َ
َ
یضا َو َز ِو ٔج َضا َوأَ َّ ٪ا ًَِ ١َ ِ٘ ٌَ ٟل َي ًَ َؼبَت َٔضا
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأ َّ٣ٔ ٪ی َراثَ َضا ٟٔبََ ٔ ٨

ہبیتق ،ثیل ،انباہشب ،انب بیسم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن مکح رفامای اکی وعرت ےک
ٹیپےکےچبںیم وہکرگایگاھتافرفہوعرتہلیبقینبایحلؿںیمیھتاکیرغہینعیالغؾایابدنیدگواےناکافررھپسجوعرترپمکح
وہاالغؾایابدنیدےنیاکفہوعرترمیئگروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحرفامایاسوعرتاکرتہکاسےکوٹیبںافروشرہوک
ےلمافردتیاسیکوقؾےکگوگادارک ںےگ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،انببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
وعرتےکٹیپےکہچبیکدتی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1120

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسحً ،بساهَّلل ب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ و سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة
اُٟسحٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩

َ
َ
َ
ََک لَّ ٤َ ٔ ٠ة
َف َ ِ ٣إ ٔ ِح َساص َُ٤ا اْلِ ُ ِ َ
خی ب ٔ َح َحز ٕ َوذ َ َ
َو َسٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أبٔي ص َُزیِ َز َة أَّ٧طُ َٗا َ ٢ا ِٗت َ َت َ ِ ٠ا َِ ٣زأ َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ص َُذیِ َٕ َ ١
َ٨َ ٌِ ٣ا َصا َٓ َ٘ َت َِ ٠ت َضا َو َ٣ا فٔي بَ ِلَ ٔ ٨ضا َٓا ِخ َت َؼ ُ٤وا إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ضي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
 ١بِ ُ٣َ ٩أ ٔ ٟک
أَ َّ ٪ز ٔ َی َة َجٔ٨یَ ٔ ٨ضا ُ َّ
َغ ْة ًَ ِب ْس أَ ِو َوَ ٔ ٟ
یس ْة َو َٗ َضي ب ٔ ٔس َیةٔ ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ ًَل َي ًَاٗ ٔ َ٠ت َٔضا َو َو َّرث َ َضا َوََ ٟس َصا َو َُ ٌَ ٣َ ٩ِ ٣ض َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ح َُ ٤

ک یُ َل ََّ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
ٕ أ ُ َ َّ
َغ ُ َ ٩ِ ٣َ ٦ا َ ٔ
 ١ذََ ٔ ٟ
اس َت َض َِّ ٔ٤َٓ ١ث ُ
بِ ٔ ٩ا٨َّ ٟابٔ َِ ٔة ا ُِ ٟض َذل ٔ ُّي یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َِ ٛی َ
َش َب َو َ ا أَل َ َِ ١و َ ا َ َ ٧ل ََ ٙو َ ا ِ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا َص َذا ٔ ٩ِ ٣إ ٔ ِخ َوا ٔ ٪ا ِلُٜضَّا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِج َٔ ١س ِح ٌٔطٔ َّأ ٟذی َس َح ٍَ
ادمحنبرمعف نبرسح،دبعاہلل نبفبہ،ویسن،انباہشب ،اوبہملسفدیعس نب بیسم،اوبرہریہ ےسرفاتیےہہک ہلیبقدبلی ںیم
ےسدفوخانیتاکیدفرسےےسڑلڑپ ںافراکیاخوتؿےندفرسیوکرھتپامردایافرفہرمیئگافراساکہچبیھبرمایگ وہکاسےک
ٹیپںیماھترھپاؿگووگںےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفایدیکہچبیکدتیامرےنفایلاخوتؿےکاخدناؿےسدگوایئ

افر فہ دتی اس اخوتؿ ےک ڑلےک وک  یل  و ہک رم یئگ یھت افر  و فارث اس ےک ےھت ہی ابت نس رک لمح نب امکل انہغب ڑھکا وہا افر
رعضایایروسؽاہلل!ںیماساکسکرطہقیےس افاؿادارکفںہکسجےنہناھکایافرہنایپ ہنفہوبالافرہنیہاسےنوشراچمای۔ہی
وخؿوتوغلافرابلطےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیاکونہںاکرمزکےہ(ینعیہیاقہیففاالالکؾوباتلےہ)افررقآؿرکمی
ےکالخػوباتلےہویکہکناسےنعجسےسوگتفگیک۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،دبعاہللنبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسفدیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
وعرتےکٹیپےکہچبیکدتی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1121

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
ک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اُٟسحٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي َ٣اْ ٔ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
خی
اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ َتی ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣ص َُذیِ ٕ ١فٔي َز َ٣ا َٔ ٪ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َ ِ ٣إ ٔ ِح َساص َُ٤ا اْلِ ُ ِ َ

یسة ٕ
َرط َح ِ َجٔ٨ی ََ ٨ضا َٓ َ٘ َضي ٓ ٔیطٔ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ُِ َّزة ٕ ًَ ِب ٕس أَ ِو َوَ ٔ ٟ
ٓ ََ

ادمحنبرمعفنب رسح،انب فبہ ،امکل ،انباہشب،اوبہملس نبدبعارلنمح،اوبرہریہ ےسرفاتیےہہک ہلیبقیذلییکدفوخانیت
ےندفروبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماکیدفرسےوکرھتپامرااساکہچبرمایگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیرغہدےنیاک
مکحرفامای۔ینعیاکیالغؾایاکیابدنیاک(دےنیاکمکحرفامای)۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،امکل،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
وعرتےکٹیپےکہچبیکدتی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1122

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک ،اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب

اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ

یسة ٕ َٓ َ٘ا ََّ ٢أ ٟذی َٗ َضي
 ١فٔي بَ ِل ٔ ٩أ ُ ِّ٣طٔ بٔ ُِ َّزة ٕ ًَ ِب ٕس أَ ِو َوَ ٔ ٟ
ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي فٔي ا َِ ٟحٔ٨ی ٔن ُش ِ٘ َت ُ

ک یُ َل ََّ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا
ٕ أ ُ َ َّ
َغ ُ  ٩ِ ٣َ ٦اَ َ ٔ
 ١ذََ ٔ ٟ
َش َب َو َ ا أَل َ َِ ١و َ ا ا ِس َت َض ََّ ١و َ ا َ َ ٧ل َِ ٔ٤َٓ ٙث ُ
ًََِ ٠یطٔ َِ ٛی َ
َص َذا ٔ ٩ِ ٣ا ِلُٜضَّا ٔ٪

احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ٹیپ
ےکہچبںیم واینپامںےکٹیپںیمامرااجےئاکیرغہ(ینعیاکیالغؾایابدنیدےنیاک)مکحرفامای۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنسجرپمکحرفامایاسےناہکہکاساکںیمسکرطہقیےس افاؿادارکفںہکسجےنہنوتاھکایافرہنیہایپافرہناسےنوشراچمای
ہن وگتفگ یک۔ اےسی اک وخؿ وت وغل ےہ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی نس رک اراشد رفامای ہی وت اکنہ ےہ (ینعی اکونہں یسیج
ابںیتانبراہےہ)
رافی  :احرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انباہشب،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
وعرتےکٹیپےکہچبیکدتی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1123

راوی ً :لي ب٣ ٩ح٤س بً ٩لي ،خ ،ٕ٠اب ٩ت٤ی ،٥زائسة٨٣ ،ؼور ،ابزاہیً ،٥بیس ب ٩نـی٠ةِ٣ ،یرہ ب ٩طٌبہ

َٕ َوص َُو ابِ َُ ٩تٕ ٔ٤یَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزائ َٔسةُ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیًُ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِیسٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخْ ٠
َض َت َضا بٔ ٌَ ُ٤وز ٔ ُٓ ِش َلا ٕن َٓ َ٘ َت َِ ٠ت َضا َوه ٔ َي حُ ِبل َي َٓأت ُ َٔي ٓ َٔیضا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ
َضبَ ِ َ َّ
بِ ٔ ٩نُ َـ ِی ََ ٠ة ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔبِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ضي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي ًَ َؼ َب ٔة ا َِ٘ ٟات ٔ َٔ ٠ة ب ٔ ِّ
َغ ّة َٓ َ٘ا ََ ًَ ٢ؼب َ ُت َضا أَزٔی
اٟس َیةٔ َوفٔي ا َِ ٟحٔ٨ی ٔن ُ َّ
َّ
َّ َ
َ
اب
َ َ ٩ِ ٣ا كٌَ ََٔ ٥و َ ا َ ٔ
رع ٔ
اح َٓا ِس َت َض َِّ ٔ٤َٓ ١ث ُ
َش َب َو َ ا َػ َ
َ ١ص َذا یُ َل ََّ٘ َٓ ١ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أ َس ِح ٍْ ََ ٛش ِح ٍٔ اْلِ ِ َ
یلع نب دمحم نب یلع ،فلخ ،انب میمت ،زادئة ،وصنمر ،اربامیہ ،دیبع نب یضتئلة ،ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن اینپ
وسنکوکاکی ہمیخیکڑکلی ےس امرافہاسفتقاحہلمیھت رھپہیدقمہمدختموبنی یلصاہللہیلعفآہلفملس ںیمشیپوہاآپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امرےن فایل ےک اخدناؿ ےس دتی ادا رکایئ افر ہچب ےک وعض اکی رغہ اک مکح رفامای۔ ہی نس رک اخدناؿ ےک
گووگںےناہکہکمہسکرطہقیےسدتیادارک ںاسےیلہکسجہچبایلمحےنہنوتاھکایافرہنایپہنفہرفای(ینعیلمحاسطقرکادای)
اسےنوتاانپوخؿاضعئ رکدای۔یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایایونگارفںیکرطحےسوگتفگںیمعجسرک اےہ (ینعیوخاہاوخاہ

اصفتحفالبتغاھجڑ اےہ)۔
رافی  :یلعنبدمحمنبیلع،فلخ،انبمیمت،زادئة،وصنمر،اربامیہ،دیبعنبیضتئلة،ریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتریغمہیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػافرلتقہبشدمعافرٹیپاکہچبیکدتیسکرپےہ؟
ابب  :اسقتمےکقلعتم
رضحتریغمہیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػافرلتقہبشدمعافرٹیپاکہچبیکدتیسکرپےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1124

راوی ً :لي ب٣ ٩ح٤س بً ٩لي ،خ ،ٕ٠اب ٩ت٤ی ،٥زائسة٨٣ ،ؼور ،ابزاہیً ،٥بیس ب ٩نـی٠ةِ٣ ،یرہ ب ٩طٌبہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیًُ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِی ٔس بِ ٔ ٩نُ َـ ِی ََ ٠ة ا ُِ ٟدزَاعٔ ِّي ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ بِ ٔ٩
َض َت َضا بٔ ٌَ ُ٤وز ٔ ا ِِ ُٔ ٟش َلا ٔن َوه ٔ َي حُ ِبل َي َٓ َ٘ َت َِ ٠ت َضا َٓ َح ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠زٔیَ َة
َضبَ ِ ا َِ ٣زأَ ْة َ َّ
ُط ٌِ َب َة َٗا ََ َ ٢
َش َب َو َ ا
ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو َٔ ٟة ًَل َي ًَ َؼ َب ٔة ا َِ٘ ٟات ٔ َٔ ٠ة َو ُ َّ
َغ ّة ٤َ ٔ ٟا فٔي بَ ِلَ ٔ ٨ضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ًَ ٩ِ ٣ٔ ١ؼ َبةٔ ا َِ٘ ٟات ٔ َٔ ٠ة أَ َن ِِ َز ُ ٦ز ٔ َی َة َ  ٩ِ ٣اَ أَل َ َِ ١و َ ا َ ٔ
َّ
َّ َ
َ
اب َٓ َح ٌَ ََِ ٠ًَ ١یض ٔ ِِّ ٥
اٟسیَ َة
رع ٔ
 ١ذََ ٔ ٟ
اس َت َض َِّ ٔ٤َٓ ١ث ُ
ِ
ک یُ َل ََّ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أ َس ِح ٍْ ََ ٛش ِح ٍٔ اْلِ ِ َ
یلع نب دمحم نب یلع ،فلخ ،انب میمت ،زادئة ،وصنمر ،اربامیہ ،دیبع نب یضتئلة ،ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن اینپ
وسنکوکاکی ہمیخیکڑکلی ےس امرافہاسفتقاحہلمیھت رھپہیدقمہمدختموبنی یلصاہللہیلعفآہلفملس ںیمشیپوہاآپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امرےن فایل ےک اخدناؿ ےس دتی ادا رکایئ افر ہچب ےک وعض اکی رغہ اک مکح رفامای۔ ہی نس رک اخدناؿ ےک
گووگںےناہکہکمہسکرطہقیےسدتیادارک ںاسےیلہکسجہچبایلمحےنہنوتاھکایافرہنایپہنفہرفای(ینعیلمحاسطقرکادای)
اسےنوتاانپوخؿاضعئ رکدای۔یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایای ونگارفںیکرطحےسوگتفگںیمعجسرک اےہ (ینعیوخاہاوخاہ
اصفتحفالبتغاھجڑ اےہ)۔
رافی  :یلعنبدمحمنبیلع،فلخ،انبمیمت،زادئة،وصنمر،اربامیہ،دیبعنبیضتئلة،ریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رضحتریغمہیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػافرلتقہبشدمعافرٹیپاکہچبیکدتیسکرپےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1125

راوی ً :لي ب٣ ٩ح٤س بً ٩لي ،خ ،ٕ٠اب ٩ت٤ی ،٥زائسة٨٣ ،ؼور ،ابزاہیً ،٥بیس ب ٩نـی٠ةِ٣ ،یرہ ب ٩طٌبہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیًُ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِی ٔس بِ ٔ ٩نُ َـ ِی ََ ٠ة

خی بٔ ٌَ ُ٤وز ٔ ُٓ ِش َلا ٕن َٓ َ٘ َت َِ ٠ت َضا َٓ َ٘ َضي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة أَ ََّّ َ ٪
َضبَ ِ إ ٔ ِح َساص َُ٤ا اْلِ ُ ِ َ
َض َتی ِ ٔن َ َ
َ
َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ِّ
اح
رعاب ٔ ُّي ُت َِ ِّز ُ٣ىٔي َ َ ٩ِ ٣ا أَل َ َِ ١و َ ا َ ٔ
َش َب َو َ ا َػ َ
اٟس َی ٔة ًَل َي ًَ َؼ َب ٔة ا َِ٘ ٟات ٔ َٔ ٠ة َو َٗ َضي ٤َ ٔ ٟا فٔي بَ ِلَ ٔ ٨ضا بٔ ُِ َّزة ٕ َٓ َ٘ا َ ٢اْلِ ِ َ

ک یُ َل ََّ٘ َٓ ١ا ََ ٢س ِح ٍْ ََ ٛش ِح ٍٔ ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َو َٗ َضي ٤َ ٔ ٟا فٔي بَ ِلَ ٔ ٨ضا بٔ ُِ َّزة ٕ
 ١ذََ ٔ ٟ
َاس َت َض َِّ ٔ٤َٓ ١ث ُ
ٓ ِ

یلع نب دمحم نب یلع ،فلخ ،انب میمت ،زادئة ،وصنمر ،اربامیہ ،دیبع نب یضتئلة ،ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن اینپ
وسنکوکاکی ہمیخ یکڑکلی ےس امرافہاسفتقاحہلمیھت رھپہیدقمہمدختموبنی یلصاہللہیلعفآہلفملس ںیمشیپوہاآپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امرےن فایل ےک اخدناؿ ےس دتی ادا رکایئ افر ہچب ےک وعض اکی رغہ اک مکح رفامای۔ ہی نس رک اخدناؿ ےک
گووگںےناہکہکمہسکرطہقیےسدتی ادارک ںاسےیلہکسجہچبایلمحےنہنوتاھکایافرہنایپہنفہرفای(ینعیلمحاسطقرکادای)
اسےنوتاانپوخؿاضعئ رکدای۔یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایایونگارفںیکرطحےسوگتفگںیمعجسرک اےہ (ینعیوخاہاوخاہ
اصفتحفالبتغاھجڑ اےہ)۔ہکایعجسوباتلےہ؟دفراجتیلہںیمگوگعجسرکےتےھت۔
رافی  :یلعنبدمحمنبیلع،فلخ،انبمیمت،زادئة،وصنمر،اربامیہ،دیبعنبیضتئلة،ریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رضحتریغمہیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػافرلتقہبشدمعافرٹیپاکہچبیکدتیسکرپےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1126

راوی ً :لي ب٣ ٩ح٤س بً ٩لي ،خ ،ٕ٠اب ٩ت٤ی ،٥زائسة٨٣ ،ؼور ،ابزاہیً ،٥بیس ب ٩نـی٠ةِ٣ ،یرہ ب ٩طٌبہ

رسائ ٔی َُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیًُ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِی ٔس بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ َُ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ِ ٣َ ٩
ُسو َٕٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔي َزائ َٔس َة ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
ا ٪بٔا ِِ٘ ٤َ ٟتُو َٔ ٟة
اَّ َ ٪
َض َت َضا بٔ ٌَ ُ٤وز ٔ ا ِِ ُٔ ٟش َلا ٔن َٓ َ٘ َت َِ ٠ت َضا َول َ َ
َضبَ ِ ا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣بَىٔي ِ ٔ ٟح َی َ
نُ َـ ِی ََ ٠ة ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ َ ٢
اٟسیَ ٔة َو٤َ ٔ ٟا فٔي بَ ِلَ ٔ ٨ضا بٔ ُِ َّزة ٕ
َح َِ َ٘ َٓ ١ْ ٤ضي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي ًَ َؼ َب ٔة ا َِ٘ ٟات ٔ َ٠ةٔ ب ٔ ِّ

یلع نب دمحم نب یلع ،فلخ ،انب میمت ،زادئة ،وصنمر ،اربامیہ ،دیبع نب یضتئلة ،ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن اینپ
وسنکوکاکی ہمیخیکڑکلی ےس امرافہاسفتقاحہلمیھت رھپہیدقمہمدختموبنی یلصاہللہیلعفآہلفملس ںیمشیپوہاآپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امرےن فایل ےک اخدناؿ ےس دتی ادا رکایئ افر ہچب ےک وعض اکی رغہ اک مکح رفامای۔ ہی نس رک اخدناؿ ےک

گووگںےناہکہکمہسکرطہقیےسدتیادارک ںاسےیلہکسجہچبایلمحےنہنوتاھکایافرہنایپہنفہرفای(ینعیلمحاسطقرکادای)
اسےنوتاانپوخؿاضعئ رکدای۔یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایایونگارفںیکرطحےسوگتفگںیمعجسرک اےہ (ینعیوخاہاوخاہ
اصفتحفالبتغاھجڑ اےہ)۔
رافی  :یلعنبدمحمنبیلع،فلخ،انبمیمت،زادئة،وصنمر،اربامیہ،دیبعنبیضتئلة،ریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رضحتریغمہیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػافرلتقہبشدمعافرٹیپاکہچبیکدتیسکرپےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1127

راوی ً :لي ب٣ ٩ح٤س بً ٩لي ،خ ،ٕ٠اب ٩ت٤ی ،٥زائسة٨٣ ،ؼور ،ابزاہیً ،٥بیس ب ٩نـی٠ةِ٣ ،یرہ ب ٩طٌبہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیًُ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِی ٔس بِ ٔ ٩نُ َـ ِی ََ ٠ة ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ بِ ٔ٩
َ
َ
خی بٔ ٌَ ُ٤وز ٔ ُٓ ِش َلا ٕن َٓأ َ ِس َ٘ َل ِ َٓا ِخ َت َؼ َ٤ا إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي
َف َ ِ ٣إ ٔ ِح َساص َُ٤ا اْلِ ُ ِ َ
ُط ٌِ َب َة أ َّ ٪ا َِ ٣زأ َتی ِ ٔن لَاَ َ ٧تا َت ِح َ َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ص َُذیِ َٕ َ ١

َش َب َو َ ا أَل َ َِ٘ َٓ ١ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اس َت َض ََّ ١و َ ا َ ٔ
ٕ َ٧سٔی َ َ ٩ِ ٣ا َػ َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا َِ ٛی َ
اح َو َ ا ِ
َ
َ
اب َٓ َ٘ َضي بٔا َِّ ُِ ٟزة ٔ ًَل َي ًَاٗ ٔ َ٠ةٔ ا ِ٤َ ٟزِأَة ٔ
رع ٔ
أ َس ِح ٍْ ََ ٛش ِح ٍٔ اْلِ ِ َ
یلع نب دمحم نب یلع ،فلخ ،انب میمت ،زادئة ،وصنمر ،اربامیہ ،دیبع نب یضتئلة ،ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن اینپ
وسنکوکاکی ہمیخیکڑکلی ےس امرافہاسفتقاحہلمیھت رھپہیدقمہمدختموبنی یلصاہللہیلعفآہلفملس ںیمشیپوہاآپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امرےن فایل ےک اخدناؿ ےس دتی ادا رکایئ افر ہچب ےک وعض اکی رغہ اک مکح رفامای۔ ہی نس رک اخدناؿ ےک
گووگںےناہکہکمہسکرطہقیےسدتیادارک ںاسےیلہکسجہچبایلمحےنہنوتاھکایافرہنایپہنفہرفای(ینعیلمحاسطقرکادای)
اسےنوتاانپوخؿاضعئ رکدای۔یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایایونگارفںیکرطحےسوگتفگںیمعجسرک اےہ (ینعیوخاہاوخاہ
اصفتحفالبتغاھجڑ اےہ)۔
رافی  :یلعنبدمحمنبیلع،فلخ،انبمیمت،زادئة،وصنمر،اربامیہ،دیبعنبیضتئلة،ریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رضحتریغمہیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػافرلتقہبشدمعافرٹیپاکہچبیکدتیسکرپےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1128

راوی ً :لي ب٣ ٩ح٤س بً ٩لي ،خ ،ٕ٠اب ٩ت٤ی ،٥زائسة٨٣ ،ؼور ،ابزاہیً ،٥بیس ب ٩نـی٠ةِ٣ ،یرہ ب ٩طٌبہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤إٔبِ َزاص َٔیًُ ٩ِ ًَ ٥ب َ ِی ٔس بِ ٔ٩
َ
خی بٔ ٌَ ُ٤وز ٔ ا ِِ ُٔ ٟش َلا ٔن
نُ َـ ِی ََ ٠ة ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣ص َُذیِ ٕ ١ل َ َ
َف َ ِ ٣إ ٔ ِح َساص َُ٤ا اْلِ ُ ِ َ
اُ َٟ ٪ط ا َِ ٣زأ َتا َٔ َ ٪
َ
َ
اب َٓ َ٘ َضي ٓ ٔیطٔ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
َٓأ َ ِس َ٘ َل ِ َٓ٘ٔی َ ١أَ َرأَیِ َ َ َ ٩ِ ٣ا أَل َ َِ ١و َ ا َ ٔ
رع ٔ
َش َب َو َ ا َػ َ
اح َٓا ِس َت َض ََّ٘ َٓ ١ا َ ٢أ َس ِح ٍْ ََ ٛش ِح ٍٔ اْلِ ِ َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ُِ َّزة ٕ ًَ ِب ٕس أَ ِو أَ َٕ ٣ة َو ُج ٌٔ ًََ ِ ٠ل َي ًَاٗ ٔ َٔ ٠ة ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔأَ ِر َس َُ ٠ط اْلِ َ ًِ َُ ٤ع
یلع نب دمحم نب یلع ،فلخ ،انب میمت ،زادئة ،وصنمر ،اربامیہ ،دیبع نب یضتئلة ،ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن اینپ
وسنکوکاکی ہمیخیکڑکلی ےس امرافہاسفتقاحہلمیھت رھپہیدقمہمدختموبنی یلصاہللہیلعفآہلفملس ںیمشیپوہاآپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امرےن فایل ےک اخدناؿ ےس دتی ا دا رکایئ افر ہچب ےک وعض اکی رغہ اک مکح رفامای۔ ہی نس رک اخدناؿ ےک
گووگںےناہکہکمہسکرطہقیےسدتیادارک ںاسےیلہکسجہچبایلمحےنہنوتاھکایافرہنایپہنفہرفای(ینعیلمحاسطقرکادای)
اسےنوتاانپوخؿاضعئ رکدای۔یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایایونگارفںیکرطحےسوگتفگںیمعجسرک اےہ (ینعیوخاہاوخاہ
اصفتحفالبتغاھجڑ اےہ)۔
رافی  :یلعنبدمحمنبیلع،فلخ،انبمیمت،زادئة،وصنمر،اربامیہ،دیبعنبیضتئلة،ریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رضحتریغمہیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػافرلتقہبشدمعافرٹیپاکہچبیکدتیسکرپےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1129

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ٣ ،ؼٌب ،زاؤز ،ا اً٤ع ،ابزاہی٥

َض َت َضا ب ٔ َح َحز ٕ
َضبَ ِ ا َِ ٣زأَ ْة َ َّ
أَ ِخب َ َرَ ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ؼ ٌَ ْب َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َزا ُو ُز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ َ ٢
َغ ّة َو َج ٌَ َََ ٠ِ٘ ًَ ١ضا ًَل َي ًَ َؼبَت َٔضا َٓ َ٘اُٟوا نُ َِز َُّ٦
َوه ٔ َي حُ ِبل َي َٓ َ٘ َت َِ ٠ت َضا َٓ َح ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا فٔي بَ ِلَ ٔ ٨ضا ُ َّ
َ
َ
اب ص َُو َ٣ا أَُٗو َُ ٢ل٥ِ ُٜ
َ َ ٩ِ ٣ا َ ٔ
رع ٔ
 ١ذََ ٔ ٟ
َش َب َو َ ا أَل َ َِ ١و َ ا ا ِس َت َض َِّ ٔ٤َٓ ١ث ُ
ک یُ َل ََّ٘ َٓ ١ا َ ٢أ َس ِح ٍْ ََ ٛش ِح ٍٔ اْلِ ِ َ

دمحم نب راعف ،بعصم ،داؤد ،االشمع ،اربامیہ رتہمج اسقب ےک اطمقب ےہ نکیل اس ںیم ہی ااضہف ےہ ہک رضحت اربامیہ ےس رمالس
ایس مسق یک رفاتی ےہ افراس رفاتی ںیم اسرطح ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن مکح رفامای ای عجس وبےتل وہ ونگارفں یک
رطحافرمکحرفاماییہیےہ وںیمہہکراہوہںینعیاسےکاطمقبرکانوہاگ۔

رافی  :دمحمنبراعف،بعصم،داؤد،االشمع،اربامیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رضحتریغمہیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػافرلتقہبشدمعافرٹیپاکہچبیکدتیسکرپےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1130

راوی  :اح٤س بً ٩ث٤ا ٪ب ٩حٜی٤ً ،٥زو ،اسبان ،س٤ا ًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض

ض َٗا َ ٢لَاِ َ ٧
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
ا ٪بِ َٔ ٩حٕٔ ٜیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ًَ ِ ٩أَ ِس َب َان ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕ ًَ ِٔ ِ ً ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
خی ب ٔ َح َحز َٕٓأ َ ِس َ٘ َل ِ ُ ََُل ّ٣ا َٗ ِس َ َ ٧ب َ َط ٌِزُ ُظ َِ ٣ی ّتا َو َ٣ا َت ِ
ا َِ ٣زأَ َتا َٔ ٪ج َار َتا ٔ ٪ل َ َ
َف َ ِ ٣إ ٔ ِح َساص َُ٤ا اْلِ ُ ِ َ
ا ٪بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َػ َد ْب َ َ

ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َٓ َ٘ َضي ًَل َي ا ٌَِ ٟاٗ ٔ َٔ ٠ة ِّ
اٟس َی َة َٓ َ٘ا ََ ٤ُّ ًَ ٢ضا إَٔ َّ ٧ضا َٗ ِس أَ ِس َ٘ َل ِ یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ ُ ََُل ّ٣ا َٗ ِس َ َ ٧ب َ َط ٌِزُ ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو ا َِ٘ ٟات ٔ َ٠ةٔ إَّٔ٧طُ
َش َب َو َ ا أَل َ ِِ ٔ٤َٓ ١ثُ ُ٠ط یُ َل ََّٗ ١ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َس ِح ٍْ ََ ٛش ِح ٍٔ ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة
لَاذ ٔ ْب إَّٔ٧طُ َواهَّللٔ َ٣ا ا ِس َت َض ََّ ١و َ ا َ ٔ
خی أُٔ َُ َّ٦ل ٕ
یٕ
َوَ ٔ ٛضاَ٧ت َٔضا إ ٔ َّ ٪فٔي اٟؼَّ ٔي ِّي ُ َّ
َغ ّة َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض لَا ِ َ ٧إ ٔ ِح َساص َُ٤ا َُِ ٠٣ی ََ ٜة َواْلِ ُ ِ َ
ادمحنبامثعؿنبمیکح،رمعف،اابسط،امسک،رکعمة،انبابعسےسرفاتیےہہکدفوخانیتںیھتاؿںیمآسپںیمرکتاروہیئگاکی
ےندفرس یےکرھتپامردایاسےکٹیپےساکیڑلاکرگایگ(ینعیلمحںیمڑلاکاھت وہکوچٹیکفہجےسرگایگ)افراسڑلےکےک
ابؽلکنآےئےھتفہڑلاکرماوہااھتافرامںینعیفہوعرتیھبرمیئگ۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسیکدتیاکمکحرفامای
امر ےن فایل ےک ےنہک اس ےک اچچ ےن اہک ای روسؽ اہلل! ڑلاک یھب وت رگا اس ےک ابؽ لکن آےئ ےھت (ینعی اس یک یھب دتی رکاؤ) اس
امرےن فایل اخوتؿ ےک فادل ےن اہک فہ وھجاٹ ےہ دخا یک مسق! ہن اس ہچب ےن آفاز اکنیل اس ےن دخا یک مسق اھکای ہن ایپ اےسی وخؿ اک ای
( افاؿ ےہ) روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی نس رک اراشد رفامای دفر اجتیلہ یک رطح ای عجس رک ا ےہ البہبش ڑلےک ےک
وعض اکی رغہ (ینعی اکی الغؾ ای ابدنی) ادا رکان وہاگ ۔ رضحت انب ابعس ےن رفامای ہک اکی اخوتؿ ملتئکہ یھت افر دفرسی اک انؾ اؾ
فیطغاھت۔
رافی  :ادمحنبامثعؿنبمیکح،رمعف،اابسط،امسک،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رضحتریغمہیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػافرلتقہبشدمعافرٹیپاکہچبیکدتیسکرپےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1131

راوی ً :باض بً ٩بساٌٟوی ،٥ؿحا ب٣ ٩د٠س ،اب ٩جزیخ ،ابوزبیر ،جابز

َّاض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟو ٔٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اٟـحَّا ُ بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرن ٔي أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ٌَِ ٟب ُ
َش ُ٘و َُ َٛ ٢ت َب َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َي لُ ِّ١بَ ِل ُٕ٘ ًُ ٩و َّ ٟة َو َ ا یَ ٔح ُِّ ٤َ ٔ ٟ ١ولّي أَ ِ ٪یَ َت َولَّي ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا بٔ َِی ِر ٔإٔذِٔ٧طٔ
ابعسنبدبعامیظعل،احضکنبدلخم،انبرججی،اوبزریب،اجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرہوقؾےک
ےیلرحتریرفامایرہوقؾرپاسیکدتیےہافریسکصخشوکالحؽںیہنےہفالرکانریغبااجزتاےنپامکلےک۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،احضکنبدلخم،انبرججی،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رضحتریغمہیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػافرلتقہبشدمعافرٹیپاکہچبیکدتیسکرپےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1132

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ٪و ٣ح٤س ب٣ ٩ؼفي ،وٟیس ،اب ٩جزیخ٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ

اَ ٪و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ؼفَّي َٗا اَ َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ
أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤

ک َٓ ُض َو َؿا ٔ٩ْ ٣
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت َلب ََّب َو ٥َِ ٟش ٌُِ٨ِ ٣ٔ ٥َِ ٠طُ ك ٌّٔب َٗ ِب َ ١ذََ ٔ ٟ

رمعفنبامثعؿفدمحمنبیفصم،ف دی،انبرججی،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش گووگں اک العج رکے افر فہ ملع بط (افر العج) ےس انفافق وہ وت فہ ذہم دار ےہ افر
اضنمےہ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿفدمحمنبیفصم،ف دی،انبرججی،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رضحتریغمہیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػافرلتقہبشدمعافرٹیپاکہچبیکدتیسکرپےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1133

راوی ً :لي ب٣ ٩ح٤س بً ٩لي ،خ ،ٕ٠اب ٩ت٤ی ،٥زائسة٨٣ ،ؼور ،ابزاہیً ،٥بیس ب ٩نـی٠ةِ٣ ،یرہ ب ٩طٌبہ

أَ ِخب َ َرنٔي َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ِٔ ٣ث َُ ٠ط َس َو ّ
ائ
یلع نب دمحم نب یلع ،فلخ ،انب میمت ،زادئة ،وصنمر ،اربامیہ ،دیبع نب یضتئلة ،ریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن اینپ
وسنکوکاکی ہمیخیکڑکلی ےس امرافہاسفتقاحہلمیھت رھپہیدقمہمدختموبنی یلصاہللہیلعفآہلفملس ںیمشیپوہاآپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امرےن فایل ےک اخدناؿ ےس دتی ادا رکایئ افر ہچب ےک وعض اکی رغہ اک مکح رفامای۔ ہی نس رک اخدناؿ ےک
گووگںےناہکہکمہسکرطہقیےسدتیادارک ںاسےیلہکسجہچبایلمحےنہنوتاھکایافرہنایپہنفہرفای(ینعیلمحاسطقرکادای)
اسےنوتاانپوخؿاضعئ رکدای۔یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایایونگارفںیکرطحےسوگتفگںیمعجسرک ا ےہ (ینعیوخاہاوخاہ
اصفتحفالبتغاھجڑ اےہ)۔
رافی  :یلعنبدمحمنبیلع،فلخ،انبمیمت،زادئة،وصنمر،اربامیہ،دیبعنبیضتئلة،ریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایوکیئصخشدفرسےےکرجؾںیمرگاتفرافراموخذوہاگ؟
ابب  :اسقتمےکقلعتم
ایوکیئصخشدفرسےےکرجؾںیمرگاتفرافراموخذوہاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1134

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساهَّلل ،سٔیاً ،٪بسا٠٤ٟک ب ٩ابَح ،ایاز بٟ٘ ٩یم ،ابور٣ثہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩أَبِ َح َز ًَ ِ ٩إ ٔ َیاز ٔبِ َٟٔٔ٘ ٩ی ٕم ًَ ِ ٩أَبٔي رٔ َِ ٣ث َة َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرنٔي َص ُ
ک َ ا َت ِحىٔي ًََِ ٠یطٔ َو َ ا َی ِحىٔي
ک َٗا َ ٢ابِىٔي أَ ِط َض ُس بٔطٔ َٗا َ ٢أَ َ٣ا إَٔ َّ ٧
أَ َت ِی ُ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٍَ ٣َ ٥َ ٠أَبٔي َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ص َذا ََ ٌَ ٣
ک
ًََِ ٠ی َ
اہرفؿ نب دبع اہلل ،ایفسؿ ،دبعاکلمل نب ارحب ،ااید نب طیقل ،اوبرہثم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختمںیماحرضوہااےنپفادلےکاسھت۔آپیلصاہللہیلع فآہلفملسےندرایتفای(ینعی)ریمےفادلےسرفامایاہمترےاسھت
وکؿےہ؟اسےناہکریماڑلاکےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوگاہرںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہمترارجؾوصقراس
رپںیہنےہافراساکرجؾمترپںیہنےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،ایفسؿ،دبعاکلملنبارحب،اایدنبطیقل،اوبرہثم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
ایوکیئصخشدفرسےےکرجؾںیمرگاتفرافراموخذوہاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1135

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪برش ب ٩رسی ،سٔیا ،٪اطٌث ،اسوز ب ٩ہَل ،٢ثٌ٠بة ب ٩زہس٦

اُٟس ِّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ِط ٌَ َث ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ٔ ٩ص ََٔل َٕ ٩ِ ًَ ٢ث ٌََِ ٠ب َة
رش بِ ُٔ َّ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ

ئ
ض ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َص ُْ اَ ٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب فٔي أَُ٧ا ٕ
بِ َٔ ٩زص َِسٕ ٦ا ِٟی َ ِربُوعٔ ِّي َٗا َ ٢ل َ َ
ٕ بٔ َؼ ِوتٔطٔ أَ َ ا َ ا َت ِحىٔي َنٔ ِْص ًَل َي
بَُ٨و َث ٌََِ ٠ب َة بِ ٔ ٩یَ ِزبُو َٕ َٗ َتُ٠وا ُٓ ََلّ٧ا فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠یةٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َص َت َ
خی
اْلِ ُ ِ َ

ومحمدنبالیغؿ،رشبنبرسی،ایفسؿ،اثعش،اوسدنبالہؽ،یعلتةنبزدہؾےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ہلیبقااصنرےک دنچرضحاتوکہبطخ ہک  رےہےھتہکاسدفراؿاؿگووگں ےناہک ہی ہبلع نبریوبع یکافالدںیہ ہک وہنجںےندفر
اجتیلہ ںیم الفں آدیم وک امرا اھت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یدنل آفاز ےس رفامای ابربخ وہ اجؤ اکی آدیم ےک رجؾ ںیم
دفرسےصخشرپ( افاؿ)ںیہنوہ اینعیاکیےکوصقریکفہجےسدفرسااموخذہنوہاگ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،رشبنبرسی،ایفسؿ،اثعش،اوسدنبالہؽ،یعلتةنبزدہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
ایوکیئصخشدفرسےےکرجؾںیمرگاتفرافراموخذوہاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1136

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امیٌ٣ ،٪اویہ ب ٩ہظا ،٦سٔیا ،٪اطٌث ب ٩ابوطٌثاء ،اسوز ب ٩ہَل ،٢ثٌ٠بة ب ٩زہس٦

ا ٩ِ ًَ ٪أَ ِط ٌَ َث بِ ٔ ٩أَبٔي َّ
ئ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ٔ ٩ص ََٔل ٕ٢
اٟظ ٌِ َثا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ ُ ٩صٔظَ اُ ٩ِ ًَ ٕ ٦سٔ َِی َ
ًَ َِ ٩ث ٌََِ ٠ب َة بِ َٔ ٩زص َِسَٗ ٕ ٦ا َ ٢اَ ِ ٧ت َهي َٗ ِو ْ ٩ِ ٣ٔ ٦بَىٔي َث ٌََِ ٠ب َة إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َی ِد ُل ُب َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ٢

اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
اهَّللٔ َص ُْ َ ا ٔ
ئ بَُ٨و َث ٌََِ ٠ب َة بِ ٔ ٩یَزِبُو َٕ َٗ َتُ٠وا ُٓ ََلّ٧ا َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ

خی
َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َت ِحىٔي َنٔ ِْص ًَل َي أ ُ ِ َ

ادمح نب امیلسؿ ،اعمفہی نب اشہؾ ،ایفسؿ ،اثعش نب اوباثعشء ،اوسد نب الہؽ ،یعلتة نب زدہؾ ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق ینب  ہبلع ےک
ھچک گوگ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق ہبطخ دے رےہ ےھت اکی
صخشےنرعضایایروسؽاہلل!ہیہلیبقونب ہبلعےکگوگںیہہکاوہنںےنالفںآدیم وکاحصہبرکاؾںیمےسلتقرک دایاھت۔آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاکیصخشےکوصقرںیمدفرساںیہنڑکپااجےئاگ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،اعمفہینباشہؾ،ایفسؿ،اثعشنباوباثعشء،اوسدنبالہؽ،یعلتةنبزدہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
ایوکیئصخشدفرسےےکرجؾںیمرگاتفرافراموخذوہاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1137

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث بِ ٔ ٩أَبٔي َّ
ئ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤اْلِ َ ِس َو َز بِ َ٩
اٟظ ٌِ َثا ٔ
اسا ٔ ٩ِ ٣بَىٔي َث ٌََِ ٠ب َة أَ َت ِوا أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُج ْ١
ص ََٔل ٕ ٢یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي َث ٌََِ ٠ب َة بِ َٔ ٩ی ِزبُو َٕ أَ َّّ َ ٧ ٪
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي
یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َص ُْ َ ا ٔ
ئ بَُ٨و َث ٌََِ ٠ب َة بِ ٔ ٩یَ ِزبُو َٕ َٗ َتُ٠وا ُٓ ََلّ٧ا َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ

خی
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َت ِحىٔي َنٔ ِْص ًَل َي أ ُ ِ َ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔

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

ابب  :اسقتمےکقلعتم
ایوکیئصخشدفرسےےکرجؾںیمرگاتفرافراموخذوہاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1138

راوی  :تزج٤ہ ساب ٙحسیث ٛے ٣لاب ٙےہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َّت ٕ
اِ َٗ ٪س أَ ِز َر َ
اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اْلِ َ ِط ٌَثٔ بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ٔ ٩ص ََٔل َٕ ٢ول َ َ
اب
اسا ٔ ٩ِ ٣بَىٔي َث ٌََِ ٠ب َة أَ َػابُوا َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي َث ٌََِ ٠ب َة بِ َٔ ٩ی ِزبُو َٕ أَ َّّ َ ٧ ٪

ئ بَُ٨و َث ٌََِ ٠ب َة
اب َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َص ُْ َ ا ٔ
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ
خی َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة أَ ِی  اَ یُ ِْ َخ ُذ أَ َح ْس بٔأ َ َح ٕس َواهَّللُ
َٗ َت َََ ُٓ ِ ٠لّ٧ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ  ٥َ ٠اَ َت ِحىٔي َنٔ ِْص ًَل َي أ ُ ِ َ
َت ٌَال َي أَ ًِ َ٥ُ ٠
رتہمجاسقبدحثیےکاطمقبےہہبعشےنلقنایہکاکیدفرسےرپوصقرںیہنینعیاکیصخشوکدفرسےےکرجؾیکفہجےس
ںیہنڑکپااجےئاگ۔
رافی  :رتہمجاسقبدحثیےکاطمقبےہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
ایوکیئصخشدفرسےےکرجؾںیمرگاتفرافراموخذوہاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1139

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ روای ٛے ٣لاب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩اْلِ َ ِط ٌَثٔ بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي َث ٌََِ ٠ب َة بِ َٔ ٩ی ِزبُو َٕ َٗا َ ٢أَ َت ِی ُ
ی ٩أَ َػابُوا ُٓ ََلّ٧ا َٓ َ٘ا َ٢
ئ بَُ٨و َث ٌََِ ٠ب َة بِ َٔ ٩ی ِزبُو َٕ َّأ ٟذ َ
أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َی َتک َ ََّ٘ َٓ ٥ُ ٠ا ََ ٢ر ُج َْ ١یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َص ُْ َ ا ٔ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َش ٌِىٔي َ ا َت ِحىٔي َنٔ ِْص ًَل َي َنٔ ِٕص

رتہمجاسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
ایوکیئصخشدفرسےےکرجؾںیمرگاتفرافراموخذوہاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1140

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث جیشا ےہ۔

ؾ ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔي َی ِزبُو َٕ َٗا َ ٢أَ َت ِی َ٨ا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َص َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اُٟس ِّی فٔي َحسٔیثٔطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِح َو ٔ
یَ َٗ ٩تُ٠وا ُٓ ََلّ٧ا َٓ َ٘ا َ٢
ئ بَُ٨و ُٓ ََل َّٕ ٪أ ٟذ َ
اض َٓ َ٘اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َص ُْ َ ا ٔ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو یُک َ ِّ ٥ُ ٠اَ ٨َّ ٟ
اض َٓ َ٘ َا ٦إَِٔ ٟیطٔ ْ َ ٧

خی
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َت ِحىٔي َنٔ ِْص ًَل َي أ ُ ِ َ
رتہمجاسہقبدحثیاسیجےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیاسیجےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
ایوکیئصخشدفرسےےکرجؾںیمرگاتفرافراموخذوہاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1141

راوی  :یوسٕ بً ٩یسيٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسي ،یزیس ،اب ٩زیاز ب ٩ابوجٌس ،جا ٍ٣ب ٩طساز ،كار٣ ٚحاربي

وسي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ ُ ٩زٔ َیاز ٔ بِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ َِ ٩جا ٔ ٍٔ ٣بِ ٔ٩
ٕ بِ َُٔ ً ٩یسي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِِ ٟٔـ ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
یَ َٗ ٩تُ٠وا ُٓ ََلّ ٧ا فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َٓد ُِذ َ٨َ ٟا
ئ بَُ٨و َث ٌََِ ٠ب َة َّأ ٟذ َ
َط َّساز ٕ ًَ ِ ٩كَارٔ ٕ ٚا َِ ٤ُ ٟحارٔب ٔ ِّي أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َص ُْ َ ا ٔ
ِ
َف َٓ ٍَ َی َسیِطٔ َحًَّي َرأَیِ ُ بَ َی َ
اق إٔبِ َل ِیطٔ َوص َُو َش ُ٘و ُ َ ٢ا َت ِحىٔي أ ُ ًٌَّ ٦ل َي َو َٕ ٟس ََّ ٣ز َتی ِ ٔن
ب ٔ َثأرَٔ٧ا َ َ

ویفسنبیسیع،لضفنبومیس،زیدی،انبزایدنباوبدعج،اجعمنبدشاد،سارؼاحمریبےسرفاتیےہہکاکیآدیمےنرعضای
ای روسؽ اہلل! ہی ہلیبق نب  ہبلع ںیہ ہک وہنجں ےن الفں صخش وک دفر اجتیلہ ںیم لتق رک دای اھت ذہلا امہرا ااقتؾ دگواںیئ۔ آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ دفونں اہھت ااھٹ ےیل اہیں کت ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ولغبں یک دیفسی دیھکی۔ آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتفادلےکرجؾاکؤماذخہڑلےکےسںیہنایاجےئاگ۔دفرمہبتیہیےلمجدرہاےئ۔
رافی  :ویفسنبیسیع،لضفنبومیس،زیدی،انبزایدنباوبدعج،اجعمنبدشاد،سارؼاحمریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگآھکنےسدالھکیئںیہنداتیوہنکیلفہاینپہگجاقمئوہاسوکوکیئصخشااھکڑدے
ابب  :اسقتمےکقلعتم
ارگآھکنےسدالھکیئںیہنداتیوہنکیلفہاینپہگجاقمئوہاسوکوکیئصخشااھکڑدے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1142

راوی  :اح٤س ب ٩ابزاہی ٥ب٣ ٩ح٤س ،ابً ٩ائذ ،ہیث ٥ب ٩ح٤یس ،اٌَٟلء ،اب ٩حارث٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساهَّلل ب٩
ً٤زو بً ٩اؾ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ًَُ ٩ائ ٔ ٕذ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟض ِی َث ُ ٥بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ا ََِ ٌَ ٟل ُئ َوص َُو ابِ ُ٩
اٟشا َّزة ٔ
ا َِ ٟحارٔ ٔ
ئ َّ
ث ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي فٔي ا ٌَِ ٟی ِ ٔن ا ِِ ٌَ ٟو َرا ٔ

٤ٟٔکَاَ ٔ ٧ضا إٔذَا كَُ ٔ٤ش ِ ب ٔ ُثُ٠ثٔ زٔیَت َٔضا َوفٔي ا َِ ٟی ٔس َّ
ئ إٔذَا ُٗ ٔل ٌَ ِ ب ٔ ُثُ٠ثٔ زٔیَت َٔضا َوفٔي ِّ
اٟش َِّّ ٩
ئ إٔذَا ُ ٧ز ٔ ًَ ِ ب ٔ ُثُ٠ثٔ زٔیَت َٔضا
اٟش ِو َزا ٔ
اٟظ ََّل ٔ
َ

ادمحنباربامیہنبدمحم،انباعذئ،مثیہنبدیمح،االعلء،انباحرث،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصےسرفاتیےہ
ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای  و آھکن انانیب وہ نکیل اینپ ہگج اقمئ وہ رھپ فہ اکنیل اجےئ وت اس ںیم آھکن یک دتی
اہتیئدینیوہیگایسرطہقیےس واہھتلشوہایگوہاسےکاکےنٹںیماہھتیکاہتیئدتیدانیوہیگایسرطہقیےس وداتنایسہڑپایگ
وہاسےکاکنےنلںیماہتیئدتیادارکانوہیگ۔
رافی  :ادمحنباربامیہنبدمحم،انباعذئ،مثیہنبدیمح،االعلء،انباحرث،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داوتنںیکدتیےکقلعتم
ابب  :اسقتمےکقلعتم
داوتنںیکدتیےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1143

راوی ٣ :ح٤س بٌ٣ ٩اویہً ،بس ،حشین٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَبَّا ْز ًَ ِ ٩حُ َشی ِ ٕن ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي اْلِ َ ِس َ٨ا َٔ ٪خ ِْ ٤ص ِٔ ٩ِ ٣اِلٔب ٔ ٔ١

دمحمنباعمفہی،دبع،نیسح،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصےس رفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایداوتنںںیماپچنافٹنںیہ(ینعیاکیافٹنےکوعضاپچنافٹندانیرضفریےہ)
رافی  :دمحمنباعمفہی،دبع،نیسح،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
داوتنںیکدتیےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1144

راوی  :حشین ب٨٣ ٩ؼور ،حٔؽ بً ٩بساٟزح ،٩٤سٌیس ب ٩ابورعوبة٣ ،رط٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩زو ب٩
ًاؾ

رعوبَ َة ًَ َِ ٣َ ٩رطٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔي َ ُ
بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اْلِ َ ِس َ٨ا َُ ٪س َوائْ َخ ِّ ٤شا َخ ِّ ٤شا
نیسحنبوصنمر،صفحنبدبعارلنمح،دیعسنباوبرعفبة،رطم،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصےسرفاتیےہ
ہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایامتؾداتنرباربںیہرہاکیںیماپچنافٹنںیہ۔
رافی  :نیسحنبوصنمر،صفحنبدبعارلنمح،دیعسنباوبرعفبة،رطم،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اویلگنںیکدتیےسقلعتم
ابب  :اسقتمےکقلعتم
اویلگنںیکدتیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1145

راوی  :ابواطٌث ،خاٟس ،سٌیسٗ ،تازةُ٣ ،سو ٚب ٩اوض ،ابو٣وسي

وسي ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ
ُسو ٔ ٚبِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
ض ًَ ِ ٩أَبٔي َُ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو اْلِ َ ِط ٌَثٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ُِ ِ ٣َ ٩

رش
رش ًَ ِ ْ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢فٔي اْلِ َ َػاب ٔ ٍٔ ًَ ِ ْ

اوباثعش ،اخدل ،دیعس ،اتقدة ،رسمفؼ نب افس ،اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای
اویلگنںںیم(دتی)دسدسافٹنںیہ(ینعیرہاکیایلگنںیمدسافٹنادارکانوہںےگ وہکلمکمدتیاکدوساںزجفےہ)
رافی  :اوباثعش،اخدل،دیعس،اتقدة،رسمفؼنبافس،اوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اویلگنںیکدتیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1146

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یزیس ب ٩زریٍ ،سٌیسُ ،اٟب ت٤ارُ٣ ،سو ٚب ٩اوض ،ابو٣وسي ا اطٌزی

ض ًَ ِ ٩أَبٔي
ُسو ٔ ٚبِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیس ًَ َُِ ٩أٟبٕ اَّ ٟت َّ٤ارٔ ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
رشا
َُ ٣
وسي اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اْلِ َ َػاب ٔ ٍُ َس َوائْ ًَ ِ ّ
رمعفنبیلع،زیدینبزرعی،دیعس،اغبلامتر،رسمفؼنبافس،اوبومیساالرعشیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایاایلگنںرباربںیہرہاکیںیمدسافٹنںیہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،زیدینبزرعی،دیعس،اغبلامتر،رسمفؼنبافس،اوبومیساالرعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اویلگنںیکدتیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1147

راوی  :حشین ب٨٣ ٩ؼور ،حٔؽ ،ابً ٩بساٟزح ٩٤ب٠خي ،سٌیسُ ،اٟب ت٤ار ،ح٤یس ب ٩ہَلُ٣ ،٢سو ٚب ٩اوض ،ابو٣وسي

أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َحٔ ِْؽ َوص َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّي ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َُِ ٩أٟبٕ اَّ ٟت َّ٤ارٔ ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٔس
رشا
ُسو ٔ ٚبِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
ض ًَ ِ ٩أَبٔي َُ ٣
وسي َٗا ََ َٗ ٢ضي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪اْلِ َ َػاب ٔ ٍَ َس َوائْ ًَ ِ ّ
بِ ٔ ٩ص ََٔل ُٕ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٢

رشا ِٔ ٩ِ ٣اِلٔب ٔ ٔ١
ًَ ِ ّ

نیسحنبوصنمر،صفح،انبدبعارلنمحیخلب،دیعس،اغبلامتر،دیمحنبالہؽ،رسمفؼنبافس،اوبومیسےسرفاتیےہہکروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحرفامایاایلگنںامتؾرباربںیہرہاکیںیم(دتی)دسدسافٹنںیہ۔
رافی  :نیسحنبوصنمر،صفح،انبدبعارلنمحیخلب،دیعس،اغبلامتر،دیمحنبالہؽ،رسمفؼنبافس،اوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اویلگنںیکدتیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1148

راوی  :حشین ب٨٣ ٩ؼورً ،بساهَّلل ب٤٧ ٩یر ،یحٌي ب ٩سٌیس ،سٌیس ب٣ ٩شیب

أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩یِر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَُ َّ ٧ط َ٤َّ ٟا

َّ
ُو ٔج َس ا ِل َٔ ٜت ُ َّ
ََکوا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٛ ٥َ ٠ت َب َُ ٟض َِ ٥و َج ُسوا ٓ ٔیطٔ
اب أ ٟذی ً ٔ َِ ٨س آ ٔ٤ِ ًَ ٢زٔو بِ َٔ ٩حزِ ٕ ٦أ ٟذی ذ َ ُ

رشا
َوٓ ٔ َامی صُ َ٨اَ ٔ ٟ
رشا ًَ ِ ّ
ک ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ َػاب ٔ ٍٔ ًَ ِ ّ

نیسح نب وصنمر ،دبعاہلل نب ریمن ،ییحی نب دیعس ،دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اس اتکب وک اپای  و ہک رضحت رمعف
نبزحاؾےکاپسوم ودیھتاوہنںےناہکہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکوھکلاایاھتاؿےکےیلاسںیم
اھکلاھتاویلگنںںیمدسدسافٹنںیہ۔
رافی  :نیسحنبوصنمر،دبعاہللنبریمن،ییحینبدیعس،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اویلگنںیکدتیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1149

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي ب ٩سٌیس ،طٌبہٗ ،تازةًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض

ض
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َٗ َتا َزةُ ًَ ِٔ ِ ً ٩
َّ
َّ
ص َو ِاِلٔبِ َض َا٦
َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ص ٔذظ ٔ َو َص ٔذظ ٔ َس َوائْ َش ٌِىٔي ا ِٟد ٔ َِ َ ٨
رمعف نب یلع ،ییحی نب دیعس ،ہبعش ،اتقدة ،رکعمة ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی افر ہی
رباربںیہینعیاوگناھٹافریلگنھچایلگن۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،ہبعش،اتقدة،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اویلگنںیکدتیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1150

راوی  :نص بً ٩لي ،یزیس ب ٩زریٍ ،طٌبہٗ ،تازةًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض

ض ٓ ََض ٔذظ ٔ َو َص ٔذظ ٔ
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِٔ ِ ً ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َن ِ ُ

ص
َس َوائْ ِاِل ٔبِ َض ُاَ ٦وا ِٟد ٔ ُِ َ ٨
رصننبیلع،زیدینبزرعی،ہبعش،اتقدة،رکعمة،انبابعسےسرفاتیےہہکاوہنںےنرفامایہیافرہیرباربںیہینعیاوگناھٹافریلگنھچ
ایلگن۔
رافی  :رصننبیلع،زیدینبزرعی،ہبعش،اتقدة،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اویلگنںیکدتیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1151

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یزیس ب ٩زریٍ ،سٌیسٗ ،تازةًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض

ض َٗا َ٢
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِٔ ِ ً ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
رش
رش ًَ ِ ْ
اْلِ َ َػاب ٔ ٍُ ًَ ِ ْ
رمعفنبیلع،زیدینبزرعی،دیعس،اتقدة،رکعمة،انبابعسےنرفامایاایلگنںاکےنٹںیمدسدسافٹنںیہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،زیدینبزرعی،دیعس،اتقدة،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اویلگنںیکدتیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1152

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ب ٩حارث ،حشین ٤ً ،٥٠ٌ٣زو ب ٩طٌیبً ،بساهَّلل ب٤ً ٩زو

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُح َشی ِ ْن ا ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ أَ َّ ٪أَبَا ُظ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َّ
رش
َح َّسثَ ُط ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ا ِٓت َ َتحَ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٜ٣َ ٥َ ٠ة َٗا َ ٢فٔي ُخ ِلبَتٔطٔ َوفٔي اْلِ َ َػاب ٔ ٍٔ ًَ ِ ْ
رش
ًَ ِ ْ
اامسلیعنبدوعسد،اخدلنباحرث،نیسحملعم،رمعفنببیعش،دبعاہللنبرمعفےسرفاتیےہہکسجفتقروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنہکمرکمہمحتفرفامایوتہبطخدایافراسںیمرفامایاویلگنںںیمدسدسافٹنںیہ۔

رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدلنباحرث،نیسحملعم،رمعفنببیعش،دبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
اویلگنںیکدتیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1153

راوی ً :بساهَّلل ب ٩ہیث ،٥ححاد ،ہ٤ا ،٦حشین  ٥٠ٌ٣و اب ٩جزیخ٤ً ،زو ب ٩طٌیب

َّاد َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َشی ِْن ا َِ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟوابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟض ِی َث َٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َحح ْ
ُط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢فٔي ُخ ِلبَتٔطٔ َوص َُو ُِ ٣شْ ٔ ٨س هَ ِض َز ُظ إلٔ َي ا ِلَ ٌِ َٜبةٔ اْلِ َ َػاب ٔ ٍُ َس َوائْ
دبعاہللنبمثیہ،اجحج،امہؾ،نیسحملعمفانبرججی،رمعفنببیعشےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنہبطخ
ںیمرفامایہآپیلصاہللہیلعفآہلفملساینپتشپابمرکاخہنہبعکےساگلےئوہےئےھتہکاایلگنںرباربںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبمثیہ،اجحج،امہؾ،نیسحملعمفانبرججی،رمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڈہیکتچنہپاجےنفاالزمخ
ابب  :اسقتمےکقلعتم
ڈہیکتچنہپاجےنفاالزمخ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1154

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ب ٩حارث ،حشین ا٤ً ،٥٠ٌ٤ٟزو ب ٩طٌیبً ،بساهَّلل ب٤ً ٩زو

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُح َشی ِ ْن ا ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ أَ َّ ٪أَبَا ُظ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَ ُط ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ا ِٓت َ َتحَ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َّٜ ٣َ ٥َ ٠ة َٗا َ ٢فٔي ُخ ِلبَتٔطٔ َوفٔي ا َِ ٤َ ٟوا ٔؿحٔ َخ ِْ ٤ص
َخ ِْ ٤ص
اامسلیعنبدوعسد،اخدلنباحرث،نیسحاملعمل،رمعفنببیعش،دبعاہللنبرمعفےسرفاتیےہہکسجفتقروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنہکمرکمہمحتفرفامایوتہبطخںیماراشدرفامایرہاکیزمخ وڈہیوھکؽدےاسںیماپچنافٹنںیہ۔

رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدلنباحرث،نیسحاملعمل،رمعفنببیعش،دبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمعفنبزحؾیکدحثیافررافویںاکاالتخػ
ابب  :اسقتمےکقلعتم
رمعفنبزحؾیکدحثیافررافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1155

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼور ،ح ٥ٜب٣ ٩وسي ،یحٌي ب ٩ح٤زة ،س٠امی ٪ب ٩زاؤز ،زہزی ،ابوبَک ب٣ ٩ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩حز٦

وسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة ًَ ُِ ٩س ََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩زا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ َُ ٣ُ ٩
َک بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حزِ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٛ ٥َ ٠ت َب إلٔ َي أَصِ ٔ١
اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ

اٟشن َ ُن َو ِّ
َرقئ َ ِ ًَل َي أَصِ ٔ ١ا َِ ٟی ََ ٩ٔ ٤ص ٔذظ ٔنُ ِش َدت َُضا ٔ٩ِ ٣
اٟسیَ ُ
ات َو َب ٌَ َث بٔطٔ َ٤ِ ًَ ٍَ ٣زٔو بِ َٔ ٩حزِٔ ُ ٓ ٕ ٦
رفائ ُٔف َو ُّ
ا َِ ٟی ََ ٔ ٛ ٩ٔ ٤تابّا ٓ ٔیطٔ ا َِ َ ٟ
ی
َش ِحبٔی َ ١بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَلُک َٕ ٢ونُ ٌَ ِی ٔ ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَلُک َٕ ٢وا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَلُک ِٕ َٗ ٢ی ٔ ١ذ ٔ ٔ
َُ ٣ح َّٕ ٤س أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َي ُ َ

ا ٪فٔي َ ٔ ٛتابٔطٔ أَ َّ ٩ِ ٣َ ٪ا ًِت ََب َم ُ٨ّ ٣ٔ ِْ ٣ا َٗ ِت َّل ًَ ِ ٩بَ ِّی َٕ ٨ة َٓإُٔ َّ ٧ط َٗ َو ْز إ ٔ َّ ا أَ َِ ٪یزِضَي أَ ِوَ ٔ ٟیا ُئ
ا ٪أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس َول َ َ
اَف َوصَ َِ ٤س َ
ُر ًَی ِ ٕن َو ََ ٔ ٌَ ٣
اٟسیَ ُة َوفٔي َّ
اٟسیَ ُة َوفٔي اَ ٠ِّ ٟشا ِّٔ ٪
اٟسیَ َة ٔ٣ائ َ ّة ِٔ ٩ِ ٣اِلٔب ٔ َٔ ١وفٔي اْلِ َ ٕٔ ِ ٧إٔذَا أُوً َٔب َج ِسًُطُ ِّ
ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو َٔ ٢وأَ َّ ٪فٔي أِ ٔ٨َّ ٟص ِّ
اٟظ َٔ َتی ِ ٔن
اٟسیَ ُة َوفٔي َّ
اٟس َیةٔ
ٕ ِّ
اٟس َی ُة َوفٔي ا ِِ ٌَ ٟی َ٨ی ِ ٔن ِّ
اٟؼِٔ ٠ب ِّ
َک ِّ
اٟس َی ُة َوفٔي ا ِٟب َ ِی َـ َتی ِ ٔن ِّ
ِّ
اٟذ َ ٔ
اٟس َی ُة َوفٔي اِّ ٟز ِج ٔ ١ا َِ ٟواح ٔ َسة ٔ ن ِٔؼ ُ
اٟس َی ُة َوفٔي ُّ
اٟس َیةٔ َوفٔي ا َِ ٟحائ ٔ َٔةٔ ثُُ ُ٠ث ِّ
َوفٔي ا ِ٤َ ٟأ ِ ُ٣و َ٣ةٔ ثُُ ُ٠ث ِّ
رش َة ِٔ ٩ِ ٣اِلٔب ٔ َٔ ١وفٔي لُ ِّ١أ ُ ِػبُ ٍٕ ٔ ٩ِ ٣أَ َػاب ٔ ٍٔ ا َِ ٟی ٔس
اٟس َیةٔ َوفٔي ا ِ٠َ ِّ٘ ٨َ ٤ُ ٟةٔ َخ َِ ٤ص ًَ ِ َ
رش ِٔ ٩ِ ٣اِلٔب ٔ َٔ ١وفٔي ِّ
 ١بٔا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َو ًَل َي
اٟش َِّ ٩خ ِْ ٤ص ِٔ ٩ِ ٣اِل ٔب ٔ َٔ ١وفٔي ا ِ٤ُ ٟو ٔؿ َحةٔ َخ ِْ ٤ص ِٔ ٩ِ ٣اِلٔب ٔ َٔ ١وأَ َّ ٪اَّ ٟز ُج َُ ١ش ِ٘ َت ُ
َواِّ ٟز ِج ْٔ ِ ًَ ١
أَصِ َّٔ ١
ٕ زٔی َ٨ا ٕر َخا َُ َٔ ٟط َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَکَّارٔ بِ ٔ ٩ب ٔ ََل ٕ٢
اٟذ َص ٔب أَ ُِ ٟ
رمعف نب وصنمر ،مکح نب ومیس،ییحی نب زمحة ،امیلسؿ نبداؤد ،زرہی ،اوبرکب نب دمحم نب رمعف نبزحؾ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیاتکبرحتریرفامیئالہنمیےکفاےطساسںیمرفضافرتنسافردتییکاحتلرحترییھتفہرحتری
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت رمعف نب زحؾ ےک رمہاہ یجیھب فہ ڑپیھ یئگ الہ نمی رپ اس ںیم رحتری اھت دمحم یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسیکرطػےس وہکدخافدندقفسےکیبنںیہرتمحانزؽوہدخافدندقفسیکاؿرپافرالسؾرشلیجنبدبعالکؽافرمیعننب
دبعالکؽ افر احرث نب دبعالکؽ وک ولعمؾ وہ  و ہک رسیئ ںیہ ہلیبق ذی رنیع افر اعمرف افر ہداؿ ےک اس ںیم ہی یھب رحتری اھت ہک  و

صخشاملسمؿوکالبفہجلتقرکدےافروگااہؿےساسرپوخؿاثتبوہ(ایفہصخشارقاررکے)وتاسےسااقتؾایلاجےئاگنکیل
سجفتق وتقمؽ ےکفراثء اعمػ رک د ں ولعمؾ وہ ہک اجؿ یکدتی وس افٹن ںیہ افر انک سجفتق وپری اکیٹ اجےئ وپری دتی
ےہ (ینعی وس افٹن ںیہ) اس رطہقی ےس زابؿ ےس افر وہںوٹں افر وفوطں افر رشؾ اگہ افر تشپ افر دف آھکن یک وپری دتی ےہ افر
اکیاپؤںںیمآدیھدتیفابجےہنکیلدفونںاپؤںںیموپریدتیےہافر وزمخدامغےکزغمکتچنہپاجےئاسںیمآدیھ
دتی (افر اکی ہخسنںیم ےہہکاہتیئدتیےہ)افر و زمخ ٹیپکتےچنہپاس ںیماہتیئ دتیےہ افرسجزمخےس ڈہیٹہاجےئ
اسںیمدنپرہافٹنںیہافررہاکیایلگنںیماہھتایاپؤںیکدسافٹنںیہافرداتنںیماپچنافٹندتیےہافرسجزمخےسڈہی
لھک اجےئ اس ںیم اپچن افٹن دتی ےہ افر رمد وک لتق ای اجےئ اگ وعرت ےک وعض افر وسےن فاےل گووگں (ینعی ہک ر فریغہ رپ)
اکیزہاردانیردتیےہ۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،مکحنبومیس،ییحینبزمحة،امیلسؿنبداؤد،زرہی،اوبرکبنبدمحمنبرمعفنبزحؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رمعفنبزحؾیکدحثیافررافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1156

راوی  :ہیث ٥ب٣ ٩زوا ٪ب ٩ہیث ٥ب٤ً ٩زا٨ً ٪سي٣ ،ح٤س ب ٩بکار ب ٩بَل ،٢یحٌي ،س٠امی ٪ب ٩ارٗ ،٥زہزی ،ابوبَک ب٩
٣ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩حز٦

ا ٪ا ِٔ ٨ِ ٌَ ٟس ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بَکَّارٔ بِ ٔ ٩ب ٔ ََل َٕٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي َٗا َ٢
ا ٪بِ ٔ ٩ا َِ ٟض ِی َث ٔ ٥بِ َٔ ٤ِٔ ً ٩ز َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟض ِی َث ُ ٥بِ ُِ ٣َ ٩ز َو َ
َک بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حزِ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩أَ ِر َٗ ََٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ

اٟشن َ ُن َو ِّ
َرق َئ
اٟس َی ُ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٛ ٥َ ٠ت َب إلٔ َي أَصِ ٔ ١ا َِ ٟی َ ٩ٔ ٤ب ٔ َٔ ٜت ٕ
ات َو َب ٌَ َث بٔطٔ َ٤ِ ًَ ٍَ ٣زٔو بِ َٔ ٩حزِٔ ُ ٓ ٕ ٦
رفائ ُٔف َو ُّ
اب ٓ ٔیطٔ ا َِ َ ٟ
اٟسیَةٔ
ٕ ِّ
ٕ ِّ
اٟسیَ ٔة َوفٔي ا َِ ٟیسٔ ا َِ ٟواح َٔسة ٔن ِٔؼ ُ
َک ِٔ ٣ث َ٠طُ إ ٔ َّ ا أََّ٧طُ َٗا ََ ٢وفٔي ا ٌَِ ٟی ِ ٔن ا َِ ٟواح َٔسة ٔن ِٔؼ ُ
ًَل َي أَصِ ٔ ١ا َِ ٟی ََ ٩ٔ ٤ص ٔذظ ٔنُ ِش َد ُتطُ ٓ ََذ َ َ
ٕ ِّ
اب َواهَّللُ أَ ًِ ََ ٥ُ ٠و ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩أَ ِر َٗ َ٣َ ٥تِرُو ُ
اٟس َیةٔ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َص َذا أَ ِط َب ُط بٔاٟؼَّ َو ٔ
َوفٔي اِّ ٟز ِج ٔ ١ا َِ ٟواح َٔسة ٔ ن ِٔؼ ُ
ا َِ ٟحسٔیثٔ َو َٗ ِس َر َوی َص َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ُِ ٣ز َس َّل

مثیہنبرمفاؿنبمثیہنبرمعاؿیسنع،دمحمنباکبرنبالبؽ،ییحی،امیلسؿنبارمق،زرہی،اوبرکبنبدمحمنبرمعفنبزحؾرتہمجاسقب
ےکاطمقبےہافراسرفاتیںیماسرطحےہہکاکیآھکنںیمآدیھدتیےہافراکیاہھتںیمآدیھدتیےہافراکیاپؤں

ںیم آدیھ دتی ےہ۔ اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہک ہی رفاتی حیحص ےک زایدہ زندکی ےہ ینعی ہی رفاتیدرتس ولعمؾ وہیت ےہ افر اس یک
دنسںیمامیلسؿنبارمقرافیںیہ وہکرتمفکادحلثیےہ۔
رافی  :مثیہنبرمفاؿنبمثیہنبرمعاؿیسنع،دمحمنباکبرنبالبؽ،ییحی،امیلسؿنبارمق،زرہی،اوبرکبنبدمحمنبرمعفنبزحؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رمعفنبزحؾیکدحثیافررافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1157

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ب ٩یزیس ،اب ٩طہاب

اب
یس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اُٟسحٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي یُوُُ ٧ص بِ َُ ٩یز ٔ َ
ِقأِ ُت َ ٔ ٛت َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
اب َٗا ََ َ ٢
َک بِ َٔ ٩حزِٕ ٦
اب ً ٔ َِ ٨س أَبٔي بَ ِ ٔ
اَ ٪ول َ َ
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠أ ٟذی ََ ٛت َب ٤ِ ٌَ ٔ ٟزٔو بِ َٔ ٩حزِٕ ٦ح ٔی َن َب ٌَ َثطُ ًَل َي ِ َ ٧ح َز َ
ا ٪ا ِل َٔ ٜت ُ

ی ٩آ َُ٨٣وا أَ ِو ُٓوا بٔا ُِ٘ ٌُ ٟوز ٔ َو ََ ٛت َب ِاْل َیا ٔ
ت
ا ٩ِ ٣ٔ ٪اهَّللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َیا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
َٓ ََ ٜت َب َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا بَ َی ْ
اب ا ِٟحٔ َزا ٔح فٔي أِ ٔ٨َّ ٟص ٔ٣ائ َ ْة ِٔ ٩ِ ٣اِلٔب ٔ ِٔ َ ٧ ١ح َو ُظ
َٔ ٨ِ ٣ضا َحًَّي بَ َ َّ ٠إ ٔ َّ ٪اهَّللَ َ ٔ
رسی ٍُ ا ِٔ ٟح َش ٔ
اب ث ُ ََّ َٛ ٥ت َب َص َذا َ ٔ ٛت ُ

ادمح نب رمعف نب رسح ،انب فبہ ،ویسن نب زیدی ،انب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
اتکبوکڑپاھ(ینعیاؿیکرحتریڑپیھ) وہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرمعنبزحؾےکفاےطسرحتریرفامیئیھتسجفتقاؿوک
رقمررفامایاھترجناؿفاگوںرپ۔فہاتکبرضحتاوبرکبنبزحؾےکاپساھتاسںیمہیرحتریاھتہکہیایبؿےہاہللافراسےکروسؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن ےس ہک اے الہ اامیؿ! مت گوگ ارقار وک لمکم رکف (ینعی اعمدہہ یک اپدنبی رکف) اس ےک دعب دنچ
آایترحتریرفامیئکترھپ رحتریرفامایہکہیرحتریزومخںیک ےہ(ینعیزمخیکدتیےس قلعتم)افراجؿںیماکیوسافٹنںیہ سج
رطہقیےسافرپزگرا۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ویسننبزیدی،انباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رمعفنبزحؾیکدحثیافررافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1158

راوی  :اح٤س بً ٩بساٟواحس٣ ،زوا ٪ب٣ ٩ح٤س ،سٌیس ،ابً ٩بساٌٟزیز ،زہزی

ٔیس َوص َُو ابِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟواح ٔ ٔس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪اهَّللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َیا
َک بِ َُ ٩حزِ ٕ ٦ب ٔ َٔ ٜت ٕ
َجائَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ
اب فٔي ُرٗ ٌَِ ٕة ٔ ٩ِ ٣أَ َزَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص َذا بَ َی ْ
ی ٩آ َُ٨٣وا أَ ِو ُٓوا بٔا ُِ٘ ٌُ ٟوز ٔ َٓ َت ََل َٔ ٨ِ ٣ضا آیَا ٕ
وَ ٪وفٔي ا َِ ٟی ٔس
أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
ت ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢فٔي أِ ٔ٨َّ ٟص ٔ٣ائ َ ْة ِٔ ٩ِ ٣اِلٔب ٔ َٔ ١وف ٔي ا ٌَِ ٟی ِ ٔن َخ ُِ ٤ش َ
اٟسیَ ٔة َوفٔي ا َِ ٟحائ ٔ َٔ ٔة ثُُ ُ٠ث ِّ
وَ ٪وفٔي ا ِ٤َ ٟأ ِ ُ٣و َٔ ٣ة ثُُ ُ٠ث ِّ
شـ ّة َوفٔي
رش َة َ َٔف َ
وَ ٪وفٔي اِّ ٟز ِج َٔ ١خ ُِ ٤ش َ
َخ ُِ ٤ش َ
اٟسیَ ٔة َوفٔي ا ِٔ ٠َ ِّ٘ ٨َ ٤ُ ٟة َخ َِ ٤ص ًَ ِ َ
رش َوفٔي اْلِ َ ِس َ٨ا َٔ ٪خ ِْ ٤ص َخ ِْ ٤ص َوفٔي ا ِ٤ُ ٟو ٔؿ َح ٔة َخ ِْ ٤ص
رش ًَ ِ ْ
اْلِ َ َػاب ٔ ٍٔ ًَ ِ ْ
ادمحنبدبعاگوادح،رمفاؿنبدمحم ،دیعس،انبدبعازعلزی،زرہیےسرفاتیےہہکریمےاپسرضحتاوبرکبنبزحؾاکیاتکب
ےلرکآےئ وہکڑمچےےکاکی اڑےرپیھکلوہیئیھتفہرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاجبنےسیھتہیاکی
ایبؿےہدخاافراسےکروسؽیکاجبنےساےالہاامیؿ!متگوگارقاروک وپرارکف(ینعیاعمدہات یکاپدنبیرکف) رھپاس ےک
دعبدنچآایترکہمی التفت رفامںیئرھپرفامایہکاجؿںیم اکیوسافٹنںیہ افرآھکن ںیماچپسافٹنںیہ افرزمخزغمکتےچنہپاس
ںیم اہتیئ دتی ےہ افر  و ٹیپ ےک ادنر کت چنہپ اجےئ اس ںیم اکی اہتیئ دتی ےہ افر سج ےس ڈہی ہگج ےس لہ اجےئ اس ںیم
دنپرہ افٹن ںیہ افر اویلگنں ںیم (دتی) دس دس افٹن ںیہ افر داوتنں ںیم اپچن اپچن افٹن دتی ےہ افر سج زمخ ےس ڈہی رظن
آےنےگلاسںیمدتیاپچنافٹنںیہ(ینعیزمخاک اتخسگلاجےئوتاسیکدتیاپچنافٹنںیہ)
رافی  :ادمحنبدبعاگوادح،رمفاؿنبدمحم،دیعس،انبدبعازعلزی،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رمعفنبزحؾیکدحثیافررافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1159

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟکً ،بساهَّلل ب ٩ابوبَک ب٣ ٩ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩حز٦

َک بِ ٔ٩
ک ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟ
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
اب َّأ ٟذی َٛت ََب ُط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤ِ ٌَ ٔ ٟ ٥َ ٠زٔو بِ َٔ ٩حزِ ٕ ٦فٔي ا ُِ٘ ٌُ ٟو ٔ٢
َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حزِ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیطٔ َٗا َ ٢ا ِل َٔ ٜت ُ
إ ٔ َّ ٪فٔي أِ ٔ٨َّ ٟص ٔ٣ائ َ ّة ِٔ ٩ِ ٣اِلٔب ٔ َٔ ١وفٔي اْلِ َ ٕٔ ِ ٧إٔذَا أُوعٔ َي َج ِس ًّا ٔ٣ائ َ ّة ِٔ ٩ِ ٣اِلٔب ٔ َٔ ١وفٔي ا ِ٤َ ٟأ ِ ُ٣و َٔ ٣ة ثُُ ُ٠ث أِ ٔ٨َّ ٟص َوفٔي ا َِ ٟحائ ٔ َٔ ٔة
رش ِٔ ٩ِ ٣اِلٔب ٔ َٔ ١وفٔي ِّ
اٟش ِّ٩
وَ ٪وفٔي لُ ِّ١إ ٔ ِػ َب ٍٕ ٔ٤َّ ٣ا صُ َ٨اَ ٔ ٟ
وَ ٪وفٔي اِّ ٟز ِج َٔ ١خ ُِ ٤ش َ
وَ ٪وفٔي ا ٌَِ ٟی ِ ٔن َخ ُِ ٤ش َ
ِٔ ٣ثَ ُ٠ضا َوفٔي ا َِ ٟی ٔس َخ ُِ ٤ش َ
ک ًَ ِ ْ

َخ ِْ ٤ص َوفٔي ا ِ٤ُ ٟو ٔؿ َح ٔة َخ ِْ ٤ص

احرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،دبعاہللنباوبرکبنبدمحمنبرمعفنبزحؾےسرفاتیےہہکرضحتاوبرکبنبزحؾریمےاپس
اکیرحتریےلرکآےئ وہکڑمچےیکاکی اڑےرپیھکلوہیئیھت۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاجبنےسہیایبؿےہ
اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن ےس اے اامیؿ فاگو وپرا رکف ارقار وک اس ےک دعب دنچ آایت رکہمی التفت
رفامںیئرھپرفامایاجؿںیموسافٹنںیہافرآھکنںیماچپسافٹنںیہافراہھتںیماچپسافٹنںیہافراپؤںںیماچپسافٹنںیہافر
 وزمخزغمکتچنہپاجےئاسںیماہتیئدتیےہ افرارگ(زمخ)ٹیپےکادنکتچنہپاجےئوتاسںیماہتیئدتیےہافر(سجزمخ
ای وچٹ ےس) ڈہی ہگج ےس لہ اجےئ اس ںیم دتی دنپرہ افٹن ںیہ افر اویلگنں ںیم دس دس افٹن ںیہ افر داوتنں ںیم اپچن اپچن
افٹندتیےہافرسجزمخےسڈہیرظنآےنےگلاسںیماپچنافٹنںیہ۔
رافی  :احرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،دبعاہللنباوبرکبنبدمحمنبرمعفنبزحؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رمعفنبزحؾیکدحثیافررافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1160

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼور٣ ،ش ٥٠ب ٩ابزاہی ،٥ابا ،٪یحٌي ،اسح ٙبً ٩بساهَّلل ب ٩ابوك٠حہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبَا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٩
َ
َ َ
َ
َ
ص
اػ َة ا َِ ٟب ٔ
اب َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ِِ ًَ ٥َ َ٘ ٟی َ٨طُ ُخ َؼ َ
رعاب ٔ ًّیا أَتَي بَ َ
اب ٓ ََب ُ َ
أبٔي ك َ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أ َّ ٪أ ِ َ
َ
ص ا ِن َ٘ ََ٘ َٓ ٍَ ٤ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
بٔطٔ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ت َو َّخا ُظ ب ٔ َحس َ
ٔیسة ٕأَ ِو ًُوز َٕ ٔ ٟی ِٔ َ٘أ ًَ ِی َ٨طُ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِ ٪بَ ُ َ
ک
ک َِ ٟو ثَ َب َّ ََ٘ َٔ ٟأ ِ ُت ًَ ِی ََ ٨
َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ٣ا إَٔ َّ ٧
رمعف نب وصنمر  ،ملس نب اربامیہ ،اابؿ ،ییحی ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اکی داہییت صخش
دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک درفازہ ںیم آھکن اگل رک اھجےنکن اگل سج فتق
روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےناس صخش وکداھکی (ہک فہاسرطح ےس الب ااجزت اھجکن راہ ےہ) وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےن اکیڑکلی ایگواہےل رکاسیکآھکنٹوھڑڈاےنلاکارادہرفامایل بجاس ےنہیداھکیوتاینپآھکناٹہ یلاس رپروسؽرکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایارگوتایسرطحےساینپآھکنایسہگجاگلےئراتھکوتںیمریتیآھکنٹوھڑڈااتل۔
رافی  :رمعفنبوصنمر ،ملسنباربامیہ،اابؿ،ییحی،اقحسنبدبعاہللنباوبہحلط،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
رمعفنبزحؾیکدحثیافررافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1161

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،سہ ١ب ٩سٌس ساًسی

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اب أَ ََّ ٪س ِض َ ١بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َّ
اب
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اٟشأًس َّٔی أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُج َّل اكَّ َُ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٠ج َِحٕ فٔي بَ ٔ
ک ب ٔ َضا َرأِ َس ُط َٓ َ٤َّ ٠ا َرآ ُظ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠س َری یَ ُح ُّ

ص
ک إٔ٤َ َّ ٧ا ُج ٌٔ َِ ١اِلٔذِ ُ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِج ٔ ١ا َِ ٟب َ ٔ
ک َت ُِ ٨وزُنٔي ََ ٟل ٌَ ِ ُ ٨بٔطٔ فٔي ًَ ِیَ ٔ ٨
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و ًَ ُ ٤ِ ٔ ٠أََ َّ ٧

ہبیتق ،ثیل،انباہشب،لہسنبدعساسدعیےسرفاتی ےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدرفازہ ںیماکیآدیمےن وسراخ
ںیم ےس اھجاکن اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی ڑکلی یھت ہک سج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رس اجھکای
رکےت ےھت سجفتق روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےناس وکداھکی وت رفامای ارگ ھجم وک ولعمؾ وہ اہک وت ھجم وکدھکی راہ ےہ وت ںیم
ریتیآھکنںیماکیڑکلیاسھگداتی۔اکؿایسرضفرتےسانبایایگےہ اہکآھکنےساھجےنکنیکرضفرتابیقہنرےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،لہسنبدعساسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ووکیئاانپااقتؾےلےلافرفہابداشہ(ایرشیعاحمک)ےسہنےہک
ابب  :اسقتمےکقلعتم
 ووکیئاانپااقتؾےلےلافرفہابداشہ(ایرشیعاحمک)ےسہنےہک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1162

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦وہ اپ٨ے واٟس سےٗ ،تازة ،نرض ب ٩ا٧ص ،بظیر ب٧ ٩ہیک ،ابوہزیزہ

رض بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ب ٔظیر ٔبِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
َ٧ض ٔ ٕ
یک ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢اكَّ َ ٍَ ٠فٔي بَ ِی ٔ َٗ ِو ٕ ٦بٔ َِی ِر ٔإٔذِٔ٧ض ٔ َِ٘ َٔ َٓ ٥ئُوا ًَ ِی َُ ٨ط ٓ َََل ز ٔ َی َة َُ ٟط َو اَ
اؾ
ٗ ٔ َؼ َ
دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،اتقدة،رضننباسن،ریشبنبکیہن،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع

فآہلفملسےناراشدرفامای وصخشالبااجزتیسکےکاکمؿ ںیماھجےکنرھپرھگاکامکلاسیکآھکنٹوھڑڈاےلوتاھجےنکنفاالہنوت(اس
ازایکفہجےس)دتیفوصؽرکےکساگافرہنیہااقتؾےلےکساگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،اتقدة،رضننباسن،ریشبنبکیہن،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
 ووکیئاانپااقتؾےلےلافرفہابداشہ(ایرشیعاحمک)ےسہنےہک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1163

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ابوز٧از ،ا ارعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أبٔي اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
خی ُج َْ ٨اح
اَِ ٠ًَ ٪ی َ
َٗا ََِ ٟ ٢و أَ َّ ٪ا َِ ٣زأّ اكَّ ََِ ٠ًَ ٍَ ٠ی َ
ک بٔ َِی ِر ٔإٔذِ َٕ َٓ ٪د َذ ِٓ َت ُط َٓ َٔ َ٘أ ِ َت ًَ ِی َُ ٨ط َ٣ا ل َ َ
ک ََ
رح ْد َو َٗا َ٣َ ٢زَّ ّة أ ُ ِ َ
دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،اوبزاند ،االرعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ اکی
صخشریتیااجزت ےکریغب ھجتوکاھجےکنافر وتاس ےک رھتپ امردے افراسیکآھکن ٹوھڑدے وتھجت رپ یسک مسقاک رحجںیہن ےہ ای
ھجترپوکیئانگہںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اوبزاند،االرعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم
 ووکیئاانپااقتؾےلےلافرفہابداشہ(ایرشیعاحمک)ےسہنےہک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1164

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ؼٌب٣ ،ح٤س ب٣ ٩بار ً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س ،ػٔوا ٪ب ٩س٠یً ،٥لاء ب ٩ششار ،ابوسٌیس خسری

ا ٪بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٕ٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣ُ ٩ؼ ٌَبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
َرضبَ ُط
ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ا ٪ش َُؼل ِّي َٓإٔذَا بٔابِ ِٕ ٤َ ٔ ٟ ٩ز َو َ
ئ بِ َٔ ٩ش َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی أَُ َّ ٧ط ل َ َ
ا ٪یَ ُُّ ٤ز بَی ِ َن َی َسیِطٔ ٓ ََس َرأَ ُظ َٓ ٥َِ ٠یَ ِز ٔج ٍِ ٓ َ َ
ٓ َََخ َد ا ََِ ُِ ٟل ٦یَبکٔي َحًَّي أَتَي َ٣زو َ َ
َضبِ ُ
َضبِ َ ابِ َ ٩أَخٔی َ
َِ
ُ ِ
َ
َضبِ ُت ُط إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ
ک َٗا َ٣َ ٢ا َ َ
آَ ٪أ ِخب َ َر ُظ َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ز َوا ُْٔ ٪لَبٔي َسٌٔی ٕس َ َ ٥َ ٔ ٟ
َّ
اَ ٪ی ُُّ ٤ز بَی ِ َن َی َسیِطٔ ٓ ََی ِس َر ُؤ ُظ
اَ ٪سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢إٔذَا ل َ َ
اٟظ ِی َل َ
ا ٪أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔي َػ ََلة ٕ َٓأ َ َرا َز إ ٔ ِن َش ْ

ا٪
اس َت َلا ََ َٓإ ٔ ِ ٪أَبَي َٓ ُِ ٠ی َ٘ات ٔ ُِ ٠ط َٓإُٔ َّ ٧ط َط ِی َل ْ
َ٣ا ِ
دمحم نب بعصم ،دمحم نب ابمرک ،دبعازعلزی نب دمحم ،وفصاؿ نب میلس ،اطعء نب ک ار ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک فہ امنز ڑپھ
رےہےھتہکاسدفراؿرمفاؿاکڑلاکاؿےکاسےنمےسےنلکناگلاوہنںےنعنمرفامایاسےنںیہنامانرضحتاوبدیعسےناسوکامرا
افر فہ رف ا رمفاؿ ےک اپس اچنہپ۔ رمفاؿ ےن رضحت اوبدیعس ےس اہک مت ےن اےنپ ےجیتھب وکسکفہج ےس امرا؟ رضحت اوبدیعس ےن اہک
ںیم ےن اس وک ںیہن امرا ےہ ہکلب اطیشؿ اک امرا ےہ۔ ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رفامےتےھتاہمترےںیمےسسجفتقوکیئصخشامنزادارکراہوہافراسےکاسےنمےسوکیئصخش زگرانہاےہوتاہجںکتنکمم
وہاسوکرفکدےافرعنمرکدےارگفہہنامےنوتاسےسگنجرکےاسےیلہکفہاطیشؿےہ۔
رافی  :دمحمنببعصم،دمحمنبابمرک،دبعازعلزینبدمحم،وفصاؿنبمیلس،اطعءنبک ار،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

م
ب
ج
ت
اؿااحدثیاککذرکہ وہکننسربکیںیموم ودںیہنںیہنکیل یںیمااضہفیکیئگںیہاسآتیرکہمییکریسفتےس
قلعتم
ابب  :اسقتمےکقلعتم

م
اؿااحدثیاککذرکہ وہکننسربکیںیموم ودںیہنںیہنکیل جتبیںیمااضہفیکیئگںیہاسآتیرکہمییکریسفتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1165

راوی  :ابوًبساٟزح٣ ،٩٤ح٤س ب٣ ٩ثىي٣ ،ح٤س ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ،سٌیس ب ٩جبیرً ،بساٟزح ،٩٤سٌیس ب ٩جبیر

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح ََِٟٔ ٩ٔ ٤وّ ا َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأ ََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ٩
ض ًَ َِ ٩صا َتی ِ ٔن ِاْل َی َتی ِ ٔن َو ََ ٩ِ ٣ش ِ٘ ُت ِ٨ّ ٣ٔ ِْ ٣ُ ١ا
َسٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ َٗا َ ٢أَ ََ ٣زنٔي ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبِزَی أَ ِ ٪أَ ِسأ َ َ ٢ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
آخ َو َ ا
َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤سا َٓ َحزَا ُؤ ُظ َج َض َََّ ٓ ٥ُ ٨شأ َ ُِ ٟتطُ َٓ َ٘ا َ ٥َِ ٟ ٢یَ َِ ٨ش ِد َضا َط ِی ْئ َو ًَ َِ ٩ص ٔذظ ٔ ِاْلیَةٔ َو َّأ ٟذ َ
ی َ ٩ا یَ ِسًُ َ
و ٍَ ٣َ ٪اهَّللٔ إ ٔ َّ ٟضا َ َ
اٟرش ٔ
َش ِ٘ ُتَ ُ٠
و ٪اَِ ٔ٨َّ ٟص َّأًٟي َرح ََّ ٦اهَّللُ إ ٔ َّ ا بٔا َِ ٟح َِّٗ ٙا ََ٧ ٢زَ َ ِ ٟفٔي أَصِ ِٔ ِّ ١
اوبدبعارلنمح،دمحمنبینثم،دمحم،ہبعش،وصنمر،دیعسنبریبج،دبعارلنمح،دیعسنبریبجےسرفاتیےہہکھجموکرضحتدبعارلنمح

نب ازبی ےن مکح رفامای ہک مت رضحت انب ابعس ےس اؿ آایت رکہمی ےک ابرے ںیم درایتف رکف اؿ ںیم ےس اکی آتی رکہمی
یئَ ْق ُتلْ ُ ے ِ مُ َیَّم ِ فَج َ َد َّ َّب
ُ
م ّ نددا َؤا ُؤـُ )ےہ۔انچہچنںیمےناسہلسلسںیماؿےسدرایتفایوتاوہنںےنرفامایہکہیآتیرکہمی
م نا
ْو
نَم
( َف ْ

وسنمخ ںیہن ےہ افر دفرسی آتی رکہمی (ہک سج ےک ابرے ںیم رضحت انب ابعس ےس ولعمؾ رکےن ےک ابرے ںیم رضحت
رَخ ف َ ال یئَ ْق ُتلُووؿ ال َّیفْ َش َّ ِال َحَّؾ ا ُ ْ
َم ا ِ ل َ
ي ُع َوؿ َ َ
دبعارلنمح نب ازبی ےن مکح رفامای اھت فہ ےہ ( َف َّ دِ
ل) وت اس رپ
ي َ ال َ ئ ْ د
ئ َ
َ
ّلَّ ِإ َّ ال ِ اب َ ّ ِ
ّلَّ ِإ نهاا آ َ َ
ال ئ َ
اوہنںےنرفامایہیآتیرکہمیرشمنیکےکقحںیمانزؽوہیئےہ۔
رافی  :اوبدبعارلنمح،دمحمنبینثم،دمحم،ہبعش،وصنمر،دیعسنبریبج،دبعارلنمح،دیعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم

م
اؿااحدثیاککذرکہ وہکننسربکیںیموم ودںیہنںیہنکیل جتبیںیمااضہفیکیئگںیہاسآتیرکہمییکریسفتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1166

راوی  :ازہز ب ٩ج٤ی ،١خاٟس ب ٩حارث ،طٌبہِ٣ ،یرة ب ٩نٌ٤ا ،٪سٌیس ب ٩جبیر

یَٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔبِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨َّ ٟا َٔ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِز َصزُ بِ َُ ٩جٕ ٔ٤
َٕ أَصِ ُ ُ
آخ
َف َح ِ ُ ٠إلٔ َي ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُط َٓ َ٘ا ََ٧ ٢زَ َ ِ ٟفٔي ٔ ٔ
َٗا َ ٢ا ِخ َتَ ٠
 ١ا ِلٜو َٓ ٔة فٔي َص ٔذظ ٔ ِاْل َی ٔة َو ََ ٩ِ ٣ش ِ٘ ُت ِ٨ّ ٣ٔ ِْ ٣ُ ١ا َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤سا َ َ
َ٣ا أُِ٧ز ٔ ََ ِ ٟو َ٣ا َن َش َد َضا َط ِی ْئ
ازرہ نب لیمج ،اخدل نب احرث ،ہبعش ،ریغمة نب امعنؿ ،دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک الہ وکہف ےن آتی رکہمی ( َفنَمْ ئیَ ْق ُتلْ
ُ ے ِ مُ َیَّم ِ فَج َ َد َّ َّب
ُ
م ّ نددا َؤا ُؤ ُـ )ےکقلعتماالتخػایےہ(ینعیہیآتیرکہمیوسنمخےہایںیہن؟)وتںیمرضحتانبابعسیکدختم
م نا
ْو

ںیم احرض وہا افر ںیم ےن اؿ ےس درایتف ای وت اوہنں ےن رفامای ہی آتی رکہمی وت آرخ ںیم انزؽ وہیئ ےہ افر اس وک یسک آتی ےن
وسنمخںیہنای۔
رافی  :ازرہنبلیمج،اخدلنباحرث،ہبعش،ریغمةنبامعنؿ،دیعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم

م
اؿااحدثیاککذرکہ وہکننسربکیںیموم ودںیہنںیہنکیل جتبیںیمااضہفیکیئگںیہاسآتیرکہمییکریسفتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1167

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي ،اب ٩جزیخٗ ،اس ٥ب ٩ابي بزة ،سٌیس ب ٩جبیر

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ ٩أَبٔي بَزَّ َة ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ َٗا َ٢

َّ
ی َ ٩ا
رف َٗا َٔ ٪و َّأ ٟذ َ
ُٗ ِ ٔ ُ ٠ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ِقأِ ُت ًََِ ٠یطٔ ِاْل َی َة أًٟي فٔي ا ِِ ُ ٟ
ض َص َِ َٗ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ ١ت َ٨ّ ٣ٔ ِْ ٣ُ ١ا َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤سا َٔ ٩ِ ٣ت ِوبَ ٕة َٗا َ َ ٢ا َو َ َ
و ٪اَِ ٔ٨َّ ٟص َّأًٟي َرح ََّ ٦اهَّللُ إ ٔ َّ ا بٔا َِ ٟح َِّٗ ٙا ََ ٢ص ٔذظ ٔآ َی ْة ََّ ِّٜ ٣ی ْة َن َش َد ِت َضا آیَ ْة ََ ٣سَّ ٔ ٧ی ْة َو َ٩ِ ٣
آخ َو َ ا َش ِ٘ ُتَ ُ٠
َی ِسًُ َ
و ٍَ ٣َ ٪اهَّللٔ إ ٔ َّ ٟضا َ َ
َش ِ٘ ُت ِ٨ّ ٣ٔ ِْ ٣ُ ١ا َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤سا َٓ َحزَا ُؤ ُظ َج َض َّ٥ُ ٨
رمعف نب یلع ،ییحی ،انب رججی ،اقمس نب ایب زبة ،دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ےس رعض ای  و صخش
یسکاملسمؿوکلتقرکدےوتاسیکوتہبوبقؽےہایںیہنوتاوہنںےناہکںیہناسرپںیمےنوسرہرفاقؿآتیالتفتیک َف َّ دِ
ي َ ال
ال ئ َ
ل َی ْ َ
َما ِ َ
ال َّ
ّلَّ ِإ َّ ال ِب ْ َ ِّ
ي ُع َوؿ َ َ
ال)
َح َؾا ُ
َ ئ ْد
ّلَّ ِإل نهااآرَخَ َف َ ال ئیَ ْق ُتلُو َوؿا ّف َش ّ ِ ئ
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،انبرججی،اقمسنبایبزبة،دیعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم

م
اؿااحدثیاککذرکہ وہکننسربکیںیموم ودںیہنںیہنکیل جتبیںیمااضہفیکیئگںیہاسآتیرکہمییکریسفتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1168

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا٤ً ،٪ار زہىي ،سا ٥ٟب ٩ابي جٌس

ض ُسئ ٔ ََ َٗ ٩ِ ٤َّ ًَ ١ت َ٨ّ ٣ٔ ِْ ٣ُ ١ا
اٟسصِىٔ ِّي ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟح ٌِ ٔس أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤َّ ًَ ٩ِ ًَ ٪ا ٕر ُّ
ض َوأَنَّي َُ ٟط اَّ ٟت ِوبَ ُة َسَ٧ ُ ٌِ ٔ٤ب ٔ َّیَ ٥ِ ُٜػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اب َوآ ََ ٩َ ٣و ًََ ١َ ٔ٤ػاّ ٔ ٟحا ث ُ َّ ٥ا ِص َت َسی َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َُ ٣ت ٌَ ِّّ ٤سا ث ُ ََّ ٥ت َ
َش ُ٘و َُ ٢یحٔی ُئ َُ ٣ت ٌَ ِّّ٘ ٠ا بٔا َِ٘ ٟات ٔ َٔ ١ت ِظ َد ُب أَ ِو َزا ُج ُط َز ّ٣ا َش ُ٘و َُ ٢س َِ ١ص َذا ٓ َٔیَ َٗ ٥ت َ٠ىٔي ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢واهَّللٔ َِ َ٘ ٟس أَِ٧زَََ ٟضا َو َ٣ا َن َش َد َضا

ہبیتق،ایفسؿ،امعردینہ،اسملنبایبدعجےسرفاتیےہہکرضحتانبابعسےسیسکےندرایتفایہکارگاکیصخشاملسمؿوک
دصقالتقرکدےوترھپوتہبرکےافراامیؿےلآےئافرکیناکؾرکےایاسیکوتہبوبقؽوہیگرضحتانبابعسےنرفامایاس
یک وتہبسک رطحوبقؽوہیگ ںیمےن اہمترے یبنےس ہک  دخااعتیلاؿرپرتمحافرالسؾانزؽ رفامےئہک(ایقتم ےکدؿ)وتقمؽ
صخشاقلتوکڑکپرکالےئاگافراسیکروگںےسوخؿاجریوہاگافرفہےہکاگ(اےریمےرپفرداگر)اسےن ھجموکلتقای ےہ
رھپرضحتانبابعسےنرفامایہیمکحدخافدندقفسےنانزؽرفامایافراسوکوسنمخںیہنرفامای۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،امعردینہ،اسملنبایبدعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم

م
اؿااحدثیاککذرکہ وہکننسربکیںیموم ودںیہنںیہنکیل جتبیںیمااضہفیکیئگںیہاسآتیرکہمییکریسفتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1169

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥نرض ب ٩ط٤ی ،١طٌبہً ،بیساهَّلل ب ٩ابوبَک ،ا٧ص

َ
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي بَ َِکٕ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَ َن ّشا
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
َش ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٩

اٟرش ُ بٔاهَّللٔ َو ًُ ُ٘ ُ
١
و ٚا َِ ٟواَ ٔ ٟسیِ َٔ ٩و َٗ ِت ُ
ًُب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي بَ َِکٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِل ََ ٜبائٔزُ ِّ ِ
أِ ٔ٨َّ ٟص َو َٗ ِو ُ ٢اٟزُّورٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رضن نب لیمش ،ہبعش ،دیبع اہلل نب اوبرکب ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامایہکڑبےانگہہیںیہدخافدندقفسےکاسھتیسکوکرشکیرکان۔فادلنییکانرفامینرکان۔انقحلتقرکان۔وھجٹوبکات۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رضننبلیمش،ہبعش،دیبعاہللنباوبرکب،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم

م
اؿااحدثیاککذرکہ وہکننسربکیںیموم ودںیہنںیہنکیل جتبیںیمااضہفیکیئگںیہاسآتیرکہمییکریسفتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1170

راوی ً :بسة بً ٩بساٟزحی ،٥اب ٩ط٤ی ،١طٌبہَ ،فاض ،طٌييً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب َسةُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟزح ٔٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُُ ٩طِ ٤ی َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َٔف ْاض َٗا ََ ٢سَّ ُ ٌِ ٔ٤
اٟظ ٌِ ٔي َّي ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
َ
َ
َشا ُ بٔاهَّللٔ َوًُ ُ٘ ُ
 ١أِ ٔ٨َّ ٟص َوا َِ ٟیٔ٤ی ُن
و ٚا َِ ٟواَ ٔ ٟسیِ َٔ ٩و َٗ ِت ُ
اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِل ََ ٜبائٔزُ ِاِل ٔ ِ َ
وض
ا ُِ ٤ُ َِ ٟ
دبعةنبدبعارلمیح،انبلیمش،ہبعش،رفاس،یبعش،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامایہکڑبےانگہہیںیہدخافدندقفسےکرباربدفرسےوکرکان۔فادلنییکانرفامینرکان۔وھجیٹمسقاھکان۔
رافی  :دبعةنبدبعارلمیح،انبلیمش،ہبعش،رفاس،یبعش،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسقتمےکقلعتم

م
اؿااحدثیاککذرکہ وہکننسربکیںیموم ودںیہنںیہنکیل جتبیںیمااضہفیکیئگںیہاسآتیرکہمییکریسفتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1171

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ح٤س ب ٩سَل ،٦اسحٓ ،ٙـی ١بُ ٩زواًَ ،٪ک٣ة ،ابً ٩باض

َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
أ ِ ً ٩ِ ًَ ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩س ََّلَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙاْلِ َ ِز َر ُ ٩ِ ًَ ٚا َِ ُٔ ٟـ ِی ٔ ١بِ َُٔ ٩زِ َو َ
رشب ُ َضا َوص َُو
ًَبَّا ٕ
رش ُب ا َِ ٟد َِ ٤ز ح ٔی َن َش ِ َ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َیزِنٔي ا ِِ ٌَ ٟب ُس ح ٔی َن َیزِنٔي َوص َُو َُ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣و َ ا َش ِ َ
َ ١وص َُو ُ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣
َُ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣و َ ا َش ِ ٔ
ُس َُ ٚوص َُو َُ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣و َ ا َش ِ٘ ُت ُ
دبعارلنمحنبدمحمنبالسؾ،ااحسؼ،لیضفنبزغفاؿ،رکعمة،انبابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشد رفامایدنبہ زان اک اراکتب ںیہنرک ا سجفتق فہ اامیؿ راتھک وہ افر رشاب ںیہن اتیپ سجفتق فہ اامیؿ راتھک وہ افر وچریںیہن
رک اسجفتقفہاامیؿراتھکےہافروخؿںیہنرک اسجفتقفہاامیؿراتھکوہ۔
رافی  :دبعارلنمحنبدمحمنبالسؾ،اقحس،لیضفنبزغفاؿ،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وچریسکدقرتخسانگہےہ؟
ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وچریسکدقرتخسانگہےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1172

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی ،٪طٌیب بٟ ٩یث ،ابً ٩حَلٌ٘ٗ ،٪اَ ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

اِ ٠ٟیثٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ َُّ ٩
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح

ُس َُّ ٚ
اٟشار ُٔ ٚح ٔی َن
ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا َیزِنٔي اٟزَّانٔي ح ٔی َن َیزِنٔي َوص َُو َُ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣و َ ا َش ِ ٔ
َش ٕ
اض إَِٔ ٟی َضا أَ ِب َؼ َارص ُِ٥
رشب ُ َضا َوص َُو َُ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣و َ ا َی َِ ٨تض ٔ ُب ِ ُ ٧ض َب ّة ذ َ
َش ِ ٔ
ٖ َی ِز َٓ ٍُ اُ ٨َّ ٟ
َات َ َ
رش ُب ا َِ ٟد َِ ٤ز ح ٔی َن َش ِ َ
ُس َُ ٚوص َُو َُ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣و َ ا َش ِ َ

َوص َُو ُ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣
رعیب نب امیلسؿ ،بیعش نب ثیل ،انب الجعؿ،  ،عاع ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشد رفامای سج فتق زاین زان اک اراکتب رک ا ےہ وت اس ےک اسھت اامیؿ ںیہن راتہ ایس رطح ےس  و وچری اک اراکتب رک ا ےہ وت
اامیؿاسےکاسھتںیہنراتہافرسجفتق(رشایب)رشاباتیپےہوتاسفتقاامیؿ ںیہنوہ اافرسجفتقوکیئصخشگوٹامر
رک اےہہکسجیکاجبنگوگد ںیھکوتفہاامیؿدارںیہنراتہ۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،بیعشنبثیل،انبالجعؿ، ،عاع،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وچریسکدقرتخسانگہےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1173

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،اب ٩ابوًسی ،طٌبہ ،س٠امی ،٪اح٤س ب ٩سیارً ،بساهَّلل بً ٩ث٤ا ،٪ابوح٤زة ،ا اً٤ع ،ابوػاٟح،
ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سیَّارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي َح ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س فٔي
اهَّللٔ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤

ُس َُ ٚوص َُو ُ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣
ُس ُ ٚح ٔی َن َش ِ ٔ
َحسٔیثٔطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َیزِنٔي اٟزَّانٔي ح ٔی َن َیزِنٔي َوص َُو َُ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣و َ ا َش ِ ٔ
وؿ ْة َب ٌِ ُس
رش ُب َوص َُو ُ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣ث ُ َّ ٥اَّ ٟت ِوبَ ُة ٌَِ ٣زُ َ
رش ُب ا َِ ٟد َِ ٤ز ح ٔی َن َش ِ َ
َو َ ا َش ِ َ
دمحم نب ینثم ،انب اوبدعی ،ہبعش ،امیلسؿ ،ادمح نب ایسر ،دبعاہلل نب امثعؿ ،اوبزمحة ،االشمع ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجفتقزانرکےنفاالصخشزاناکاراکتبرک اےہوتاسےکاسھتاامیؿںیہن
راتہایسرطہقیےسوچروچریرک اےہوتاامیؿاسےکاسھتںیہنراتہافر ورشاباتیپےہوتاسفتقاامیؿاسھتںیہنوہ ا۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباوبدعی،ہبعش،امیلسؿ،ادمحنبایسر،دبعاہللنبامثعؿ،اوبزمحة،االشمع،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وچریسکدقرتخسانگہےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1174

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي ٣زوزی ابوًليً ،بساهَّلل بً ٩ث٤ا ،٪ابوح٤زة ،یزیس ،اب ٩زیاز ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

یس َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔي زٔیَاز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي َح ِ٤زَ َة ًَ َِ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی أَبُو ًَل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ََک
َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ  ٢اَ یَزِنٔي اٟزَّانٔي ح ٔی َن یَزِنٔي َوص َُو َُ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣و َ ا َش ِ ٔ
ُس َُ ٚوص َُو َُ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣و َ ا َش ِ َ
رش ُب ا َِ ٟد َِ ٤ز َوص َُو َُ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣وذ َ َ
اب اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
َرابٔ ٌَ ّة َٓ َٔ ٨شیت َُضا َٓإٔذَا ٓ ٌََ َ ١ذََ ٔ ٟ
اب َت َ
ک َخ َ ٍَ ٠رٔبِ َ٘ َة ِاِل ٔ ِس ََلُٔ٘٨ًُ ٩ِ ٣ٔ ٔ ٦طٔ َٓإ ٔ َِ ٪ت َ

دمحمنبییحیرمفزیاوبیلع،دبعاہللنبامثعؿ،اوبزمحة،زیدی،انبزاید،اوباصحل،اوبرہریہےسرفاتیےہہکسجفتقوکیئصخشزاناک
اراکتبرک ا ےہ وت فہ صخش ومنم ںیہن(ابیق) راتہ افر وچیھت اکی ابت ہیایبؿ رفامیئ سج ےک ابرے ںیم رافی اک انہک ےہ ہک ںیم
وھبؽایگسجفتقہیاکؾےہکوتاسےناالسؾوکاےنپافرپےسا ارڈاال(ینعیاےسی صخشےساالسؾاکذہمربیےہ)نکیلارگفہوتہب
رکےوتدخافدندقفساعمػرفامدےاگ۔
رافی  :دمحمنبییحیرمفزیاوبیلع،دبعاہللنبامثعؿ،اوبزمحة،زیدی،انبزاید،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وچریسکدقرتخسانگہےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1175

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب٣ ٩بار َ٣خمي ،ابوٌ٣اویہ ،ا اً٤ع ،اح٤س ب ٩رحب ،ابوٌ٣اویہ ،ا اً٤ع ،ابوػاٟح،
ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ا ََِ ٤ُ ٟخَّم ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٩
رح ٕب ًَ ِ ٩أَبٔي ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َِ
 ٩َ ٌََ ٟاهَّللُ َّ
ُس ُ ٚا َِ ٟح ِب َُ َٓ ١ت ِ٘ َل ٍُ َی ُس ُظ
ُس ُ ٚا ِٟب َ ِی َـ َة َٓ ُت ِ٘ َل ٍُ َی ُس ُظ َو َش ِ ٔ
اٟشار ََٔ ٚش ِ ٔ
دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک رخمیم ،اوباعمفہی ،االشمع ،ادمح نب رحب ،اوباعمفہی ،االشمع ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدخافدندقفسوچررپتنعلےجیھبفہاڈنےیکوچریرک اےہوتاساکاہھتاکاٹاج ا
ےہفہ ریس یک وچریرک اےہ وتاس اکاہھتاکاٹ اج ا ےہ(ینعی ومعمیلےس امؽےکفاےطس اہھت اک ٹکاجانوبقؽ افر وظنمررک ا ےہ و ہک
الخػلقعےہ)۔

رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرکرخمیم،اوباعمفہی،االشمع،ادمحنبرحب،اوباعمفہی،االشمع،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچرےسوچریاکارقاررکاےنےکفاےطساسےکاسھتامرٹیپرکانایاسوکدیقںیمڈاکات
ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وچرےسوچریاکارقاررکاےنےکفاےطساسےکاسھتامرٹیپرکانایاسوکدیقںیمڈاکات

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1176

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥ب٘یہ ب ٩وٟیس ،ػٔوا ٪ب٤ً ٩زو ،ازہز بً ٩بساهَّلل رحازی ،نٌ٤ا ٪ب ٩بظیر

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َػٔ َِوا ُ ٪بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَ ِز َصزُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ

رسُٗوا ََ ٣تا ًّا َٓ َح َب َش ُض ِ ٥أَیَّا ّ٣ا ث ُ ََّ ٥خلَّي
ا َِ َ ٟ
َحاز ُّٔی ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظیر ٕأَُ َّ ٧ط َر َٓ ٍَ إَِٔ ٟیطٔ َن َ ْ
رف ٔ ٩ِ ٣ا ِٟک َ ََلًٔیِّی َن أَ ََّ ٪ح َاّ ٛة َ َ
خ َد
َض ٕب َٓ َ٘ا َ ٢ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ُ٣َ ٪ا ٔطئِت ُِ ٥إ ٔ ِٔ ٪طئِت ُِ ٥أَ ِ ٔ
َسبٔی َُ ٠ض َِٓ ٥أ َ َت ِو ُظ َٓ َ٘اُٟوا َخ َِّ ٠ی َ َسبٔی ََ ١ص ُْ َ ا ٔ
ئ ب ٔ ََل ا ِ٣تٔ َحا َٕ ٪و َ ا َ ِ
َضبِ ُض َِٓ ٥إ ٔ ِ ٪أَ ِ َ
ک َٗا ََ ٢ص َذا ُح ِ ٥ُ ٜاهَّللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َر ُسؤٟطٔ َػلَّي اهَّللُ
اهَّللُ ََ ٣تا ًَََ ٓ ٥ِ ُٜذا َ َوإ ٔ َّ ا أَ َخ ِذ ُت ُٔ ٩ِ ٣ه ُضورٔ ُِ ٣ٔ ٥ِ ٛث َُ ٠ط َٗا ُٟوا َص َذا ُحَ ٤ُ ِٜ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ااحسؼ نب اربامیہ ،ہیقب نب ف دی ،وفصاؿ نب رمعف ،ازرہ نب دبعاہلل رحازی،امعنؿ نب ریشب ےک اپس اکی رمہبت ہلیبق الکیم ےکگوگ
آےئافراوہنںےناہکڑپکاےننبفاگوںےنامہرااسامؿوچریرکایلےہانچہچنرضحتامعنؿےناؿڑپکاےننبفاگوںوکھچکدؿکتدیق
ںیمراھکرھپوھچڑدایفہہلیبقالکیعےکگوگرضحتامعنؿےکاپسآےئافرےنہکےگلہکمتےناؿڑپکاےننبفاگوںوکوھچڑدایہنوتمت
ےن اؿ یک اجچن یک ہن مت ےن اؿ وک امرا۔ رضحتامعنؿ ےن رفامای مت ای ہا ےت وہ فہ ہہک گو وت ںیم اؿ وک امرفں نکیل ارگ اہمترا اسامؿ اؿ
ےکاپسلکنآایوترتہبےہفرہنںیمایسدقمارںیماہمتریتشپرپامرفںاگ۔اوہنںےناہکہیاہمترامکحےہ۔رضحتامعنؿےناہک
ہیاہللاکمکحےہافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساکمکحےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،ہیقبنبف دی،وفصاؿنبرمعف،ازرہنبدبعاہللرحازی،امعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وچرےسوچریاکارقاررکاےنےکفاےطساسےکاسھتامرٹیپرکانایاسوکدیقںیمڈاکات

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1177

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ح٤س ب ٩سَل ،٦ابواسا٣ة ،اب٣ ٩بار ٤ٌ٣ ،ز ،بہز ب ٩حٜی٥

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩س ََّلَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩بَ ِضز ٔبِ َٔ ٩حٕٔ ٜی٥
اسا فٔي تُ ِض َٕ ٤ة
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َب َص ّ َ ٧
دبعارلنمحنبدمحمنبالسؾ،اوبااسمة،انبابمرک،رمعم،زہبنبمیکحےناےنپفادلےسرفاتییکاوہنںےناےنپداداےسرفاتی
یکہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنھچکگووگںوکاےنپامگؿرپدیقرکدایرھپاؿوکوھچڑدای۔
رافی  :دبعارلنمحنبدمحمنبالسؾ،اوبااسمة،انبابمرک،رمعم،زہبنبمیکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وچرےسوچریاکارقاررکاےنےکفاےطساسےکاسھتامرٹیپرکانایاسوکدیقںیمڈاکات

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1178

راوی ً :لي ب ٩سٌیس بُ٣ ٩سوً ،ٚبساهَّلل ب٣ ٩بار ٤ٌ٣ ،ز ،بہز ب ٩حٜی٥

ُسو َٕٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩بَ ِضز ٔبِ َٔ ٩حٕٔ ٜی ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ َُ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ِ ٣َ ٩
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َب َص َر ُج َّل فٔي تُ ِض َٕ ٤ة ث ُ ََّ ٥خلَّي َسبٔی َ٠طُ
یلع نب دیعس نب رسمفؼ ،دبعاہلل نب ابمرک ،رمعم ،زہب نب میکح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی
آدیموکدیقرکایلاےنپامگؿرپافررھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکوھچڑدای۔
رافی  :یلعنبدیعسنبرسمفؼ،دبعاہللنبابمرک،رمعم،زہبنبمیکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچریرکےنفاےلوکمیلعتدانی
ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وچریرکےنفاےلوکمیلعتدانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1179

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ب٣ ٩بار  ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،اسح ٙبً ٩بساهَّلل ب ٩ابوك٠حہ ،ابو٨٣ذر ،ابوذر ،ابوا٣یہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ٩
ٔ
أَبٔي ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َِ ٣ول َي أَبٔي ذ َٓرٕ ًَ ِ ٩أَبٔي أ ُ ََّ ٣ی َة ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ِّي أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔي بٕٔٓ ٔ ٠ؽ ا ًِت َ َر َٖ ا ًِت َرآّا َو ٥َِ ٟیُو َج ِس

رس ِٗ َ َٗا َ ٢بَل َي َٗا َ ٢اذِ َصبُوا بٔطٔ َٓاٗ َِل ٌُو ُظ ث ُ َّٔ ٥جیئُوا بٔطٔ
َُ ٌَ ٣ط ََ ٣تا َْ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا إ ٔ َخاَ ُٟ
کََ
وب إَِٔ ٟیطٔ َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥تُ ِب ًََِ ٠یطٔ
رف اهَّللَ َوأَتُ ُ
رف اهَّللَ َوأَتُ ُ
وب إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِس َت ِِ ٔ ُ
َٓ َ٘ َل ٌُو ُظ ث ُ ََّ ٥جاؤُا بٔطٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ُٗ ِ ١أَ ِس َت ِِ ٔ ُ
وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک،  ،ند نب ہملس ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط ،اوبذنمر ،اوبذر ،اوباہیم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اکی وچر احرض وہا  وہک ارقار رک ا اھت نکیل اس ےک اپس دفتل ںیہن  یل (ینعی وچری اک
امؽ اس ےک اپس وم ود ہن اھت) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس رفامای ںیم وت ںیہن اتھجمس ہک وت ےن وچری یک وہیگ۔ اس ےن
رعضایںیہن!ںیمےنیہوچرییکےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسوکےلاجافراساکاہھتاکٹڈاگورھپےلرکآان۔
انچہچن اس وکگوگ ےل ےئگ افر اس اک اہھت اکٹ دای رھپ ےل رک آےئ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای وہک ہک ںیم اہلل ےس اعمیف
ہااتہوہںوتہبرک اوہںاسےناہکںیماعمیفہااتہوہںافروتہبرک اوہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنداعام یگہکایاہلل!اسوک
اعمػرفامدے۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک، ،ندنبہملس،اقحسنبدبعاہللنباوبہحلط،اوبذنمر،اوبذر،اوباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقوچراحمککتچنہپاجےئرھپامؽاکامکلاساکرجؾاعمػرکدےافراسدحثیںیماالتخػ
ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
سجفتقوچراحمککتچنہپاجےئرھپامؽاکامکلاساکرجؾاعمػرکدےافراسدحثیںیماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1180

راوی  :ہَل ٢ب ٩اٌَٟلء ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،یزیس ب ٩زریٍ ،سٌیسٗ ،تازةً ،لاء ،ػٔوا ٪ب ٩ا٣یة

ا ٪بِ ٔ٩
ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ص ََٔل ُ ٢بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
َفٓ ٌََطُ إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز بٔ َ٘ ِل ٌٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٗ ِس َت َحا َو ِز ُت ًَ ِ٨طُ
أ ُ ََّ ٣ی َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل َ َ
رس َ ٚب ُ ِز َز ّة َُ ٟط َ َ
اِ َٗ ٪ب َ ١أَ َِ ٪تأِت ٔ َی َ٨ا بٔطٔ َٓ َ٘ َل ٌَ ُط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٓ َ٘ا َ ٢أَبَا َوصِبٕ أَٓ َََل ل َ َ

الہؽنباالعلء،فہاےنپفادل ےس،زیدی نبزرعی،دیعس ،اتقدة ،اطعء،وفصاؿ نبامتئة ےسرفاتی ےہ ہکاکی آدیم ےناؿ یکہادر
وچرییک۔فہوچروکدختموبنییلصاہللہیلعفآہل فملسںیمےلرکاحرضوہےئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحرفامایاسےک
ے
اہھتاکٹ ئ
دیاجںیئ۔ومضمؿرحتریرکےنفاےلےناہکایروسؽاہلل!ںیمےناساکرجؾاعمػرکدایےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفامای اے اوبفبہ! مہگووگں ےک اپسآےن ےس لبق سک فہج ےس وت ےن اس وک اعمػ ںیہن رکدای اھت؟ رھپ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناس(وچر)اکاہھتوٹکاای۔
رافی  :الہؽنباالعلء،فہاےنپفادلےس،زیدینبزرعی،دیعس،اتقدة،اطعء،وفصاؿنبامتئة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
سجفتقوچراحمککتچنہپاجےئرھپامؽاکامکلاساکرجؾاعمػرکدےافراسدحثیںیماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1181

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

ٔیس ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩أَ ِح ََ ٤س بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ح َِ ٨ب َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َسٌ ْ
َفٓ ٌََ ُط إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗ َتا َز َة ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩كَارٔ ٔ ٚبِ َٔ ٣ُ ٩ز َّٗ ٍٕ ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
ا ٪بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل َ َ
رس َ ٚبُزِ َز ّة َ َ
اَ ٪ص َذا َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪تأِت َٔیىٔي ب ٔطٔ َیا أَبَا َوصِبٕ َٓ َ٘ َل ٌَ ُط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
َٓأ َ ََ ٣ز بٔ َ٘ ِل ٌٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٗ ِس َت َحا َو ِز ُت ًَ ُِ ٨ط َٗا ََِ ٠َٓ ٢و َ ا ل َ َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
سجفتقوچراحمککتچنہپاجےئرھپامؽاکامکلاساکرجؾاعمػرکدےافراسدحثیںیماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1182

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ٥ب ٩نٌی ،٥حباً ،٪بساهَّلل ،ا اوزاعيً ،لاء ب ٩ابورباح

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ٔ ٩نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ح ٔ َّبا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ َلا ُئ بِ ُ ٩أَبٔي َربَا ٕح

 ١یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ ص َُو َُ ٟط َٗا َََ ٓ ٢ض ََّل
رس َ ٚثَ ِو ّبا َٓأت ُ َٔي بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز بٔ َ٘ ِل ٌٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
أَ ََّ ٪ر ُج َّل َ َ
َٗ ِب َِ ١اْل َ٪
دمحمنباحمتنبمیعن،ةحؿ ،دبعاہلل،االفزایع،اطعءنباوبرابحےسرفاتی ےہہکاکیصخشےنڑپکے یک وچرییک رھپفہروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضایایگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناساکاہھتاکےنٹاکمکحرفامای۔سجصخشاک
ڑپکااھتاسےن رعضای ایروسؽاہلل!فہڑپکاںیم ےناس وکدےدایےہ(ینعی ابآپ یلصاہللہیلعفآہلفملساسرپ وچرییکدح
اقمئہنرفامںیئ)۔اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوتےناسےسےلہپسکفہجےسںیہناہک؟
رافی  :دمحمنباحمتنبمیعن،ةحؿ،دبعاہلل،االفزایع،اطعءنباوبرابح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیسنزیچوفحمظےہافروکیسنریغوفحمظ(ےسجرچاےنرپوچراکاہھتںیہناکاٹاجاتکس)
ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وکیسنزیچوفحمظےہافروکیسنریغوفحمظ(ےسجرچاےنرپوچراکاہھتںیہناکاٹاجاتکس)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1183

راوی  :ہَل ٢ب ٩اٌَٟلء ،حشین ،زہیرً ،بسا٠٤ٟک ،اب ٩ابوبظیرًَ ،ک٣ة ،ػٔوا ٪ب ٩ا٣یہ

ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُح َشی ِ ْن َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُزصَی ِ ْر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ص َُو ابِ ُ ٩أَبٔي َب ٔظیر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي
أَ ِخب َ َرنٔي ص ََٔل ُ ٢بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َٕ رٔ َز ّ
اٖ بٔا ِٟب َ ِی ٔ َو َػلَّي ث ُ ََّّ ٟ ٥
ائ َُ ٟط ٔ ٩ِ ٣ب ُ ِزز ٕٓ ََو َؿ ٌَطُ َت ِح َ َرأِ ٔسطٔ َٓ ََ ٨آَ ٦أ َ َتا ُظ ٌّ ٔ ٟؽ
ا ٪بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة أَُ َّ ٧ط ك َ َ
ًِٔ
َٔک َُ ٣ة ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
َ
َ
َّ
َّ
ٓ ِ َّ
رس َ ٚرٔ َزائٔي َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي
َاس َتُ ٠ط َٔ ٩ِ ٣ت ِح ٔ َرأِ ٔسطٔ َٓأ َخ َذ ُظ َٓأتَي بٔطٔ أ ٨َّ ٟي َّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذا َ َ
َّ
رس ِٗ َ رٔ َزا َئ َص َذا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢اذِ َص َبا بٔطٔ َٓاٗ َِل ٌَا َی َس ُظ َٗا ََ ٢ػٔ َِوا ُ٣َ ٪ا ُ ُ ٨ِ ٛأُرٔی ُس أَ ُِ ٪ت ِ٘ َل ٍَ َی ُس ُظ فٔي
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ َ َ
رٔ َزائٔي َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ ََِٓ ٠و َ٣ا َٗ ِب ََ ١ص َذا َخا َُ َٔ ٟط أَ ِط ٌَ ُث بِ َُ ٩س َّوا ٕر

الہؽ نب االعلء ،نیسح ،زریہ ،دبعاکلمل ،انب اوبریشب ،رکعمة ،وفصاؿ نب اہیم ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن تیب اہلل رشفی اک
وطاػ ای رھپ امنز ادا رفامیئ رھپ اینپ ہادر ٹیپل رک رس ےک ےچین رھک یل افر وس ےئگ رھپ وچر آای افر ہادر اؿ ےک رس ےک ےچین ےس چنیھک یل
(افرفہاجگےئگ)اوہنںےن وچروکڑکپایلافرروس ؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمےلرکآےئافراہکاسےنریمی
ہادروچریرکیلےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوچرےسوپاھچوتےنہادروچرییکےہ؟اسےناہک اہں۔آپیلصاہللہیلع

فآہلفملس ےن دف آدویمں ےس اہکہکاس وک ےل اج افراس اک اہھت اکٹ ڈاگو۔اس رپ وفصاؿ ےن رعض ای ای روسؽ اہلل!ریمی ہیتین
ںیہنیھتہکاکیہادرےکوعضاساکاہھتاکٹدایاجےئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیاکؾ(وسانچ)ےلہپرکےناکاھت۔
رافی  :الہؽنباالعلء،نیسح،زریہ،دبعاکلمل،انباوبریشب،رکعمة،وفصاؿنباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وکیسنزیچوفحمظےہافروکیسنریغوفحمظ(ےسجرچاےنرپوچراکاہھتںیہناکاٹاجاتکس)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1184

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ہظا ،٦اب ٩ابوخیرةٓ ،ـ ،١اب ٩اٌَٟلء ٛوفي ،اطٌثًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض

ئ ا ِلُٜوف ٔ َّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ِط ٌَ ُث ًَ ِ٩
َ ١ش ٌِىٔي ابِ َ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩صٔظَ اَ ٕ ٦ش ٌِىٔي ابِ َ ٩أَبٔي خٔی َ َر َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
اَ ٪ػٔ َِوا َُ٧ ٪ائ ّٔ٤ا فٔي ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َورٔ َزا ُؤ ُظ َت ِح َتطُ ٓ ُ ٔ
َٓ ١أ َ ِز َر َٛطُ
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًِٔ
َُس ََ َ٘ َٓ ٚاَ ٦و َٗ ِس ذَ َص َب اَّ ٟز ُج ُ
ض َٗا َ ٢ل َ َ
َٓأ َ َخ َذ ُظ َٓ َحا َئ بٔطٔ إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز بٔ َ٘ ِل ٌٔطٔ َٗا ََ ٢ػٔ َِوا َُ ٪یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َ٣ا بَ َ َّ ٠رٔ َزائٔي أَ ِ ٪شُ ِ٘ َل ٍَ ٓ ٔیطٔ
ِ
ٔیٕ
َر ُج َْٗ ١ا َ ٢صَ ََّل ل َ َ
اَ ٪ص َذا َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪تأت ٔ َی َ٨ا بٔطٔ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ِط ٌَ ُث َؿٌ ْ
دمحم نب اشہؾ ،انب اوبریخة ،لضف ،انب االعلء وکیف ،اثعش ،رکعمة ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت وفصاؿ دجسم ںیم وس رےہ
ےھتافراؿےکےچینہادریھت وہکوکیئوچرےلایگ۔رضحتوفصاؿسجفتقاےھٹوت وچراجاکچاھتنکیلفہدفڑےافراوہنںےن
اسوکڑکپایلافرروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمادقسںیمےلرکاحرضوہےئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناساک
اہھتاکےنٹاکمکحرفامایرضحت وفصاؿےنرفامایایروسؽاہلل!ریمیہادراساقلبںیہنہکاسےکوعض اکیصخشاکاہھتاکٹدای
اجےئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیےلہپسکفہج ےسایخؽںیہنای۔رضحتاامؾاسنیئےنرفامایاسرفاتییکدنسںیم
رافیاثعشفیعضرافیںیہ۔
رافی  :دمحمنباشہؾ،انباوبریخة،لضف،انباالعلءوکیف،اثعش،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وکیسنزیچوفحمظےہافروکیسنریغوفحمظ(ےسجرچاےنرپوچراکاہھتںیہناکاٹاجاتکس)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1185

راوی  :اح٤س بً ٩ث٤ا ٪ب ٩حٜی٤ً ،٥زو ،اسبان ،س٤ا  ،ح٤یس اب ٩اخ ػٔوا ،٪ػٔوا ٪ب ٩ا٣یة

اَ ٩ِ ًَ ٪ػٔ َِوا َ ٪بِ ٔ٩
ا ٪بِ َٔ ٩حٕٔ ٜیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ًَ ِ ٩أَ ِس َبا ٕن ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕ ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ابِ ٔ ٩أ ُ ِخ ٔ َػٔ َِو َ
أَ ِخب َ َرنٔي أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َٓ ١أت ُ َٔي
و ٪ز ٔ ِر َص ّ٤ا َٓ َحا َئ َر ُج َْٓ ١ا ِخ َت ََ ٠ش َضا ٔ٣ىِّي َٓأُخ َٔذ اَّ ٟز ُج ُ
یؼ ٕة لٔي ثَ ََ ُ٨٤ضا ثَ ََلث ُ َ
أ ُ ََّ ٣ی َة َٗا ََ٧ ُ ٨ِ ُٛ ٢ائ ّٔ٤ا فٔي ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ًَل َي َخَ ٔ٤
بٔطٔ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز بٔطٔ ُ ٔ ٟی ِ٘ َل ٍَ َٓأ َ َت ِی ُتطُ َٓ ُ٘ ِ ُ ٠أَ َت ِ٘ َل ٌُطُ ٔ ٩ِ ٣أَ ِج ٔ ١ثَ ََلث ٔی َن ز ٔ ِر َص ّ٤ا أََ٧ا أَبٔی ٌُ ُط َوأ ُ ِن ٔشئُطُ
اَ ٪ص َذا َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪تأِت َٔیىٔي بٔطٔ
ثَ ََ ٨َ ٤ضا َٗا َََ ٓ ٢ض ََّل ل َ َ
ادمحنبامثعؿنبمیکح،رمعف،اابسط،امسک،دیمحانباتخوفصاؿ،وفصاؿنبامتئةےسرفاتیےہہکںیمدجسمںیماکیہادررپوس
راہ اھت  و ہکسیتدرمہ امتیلیک یھتہک اکی آدیم آای افر فہ ہادر(ھجم رپ ےس) اکچرک ےلایگ رھپفہصخش ڑکپاایگ روسؽ رکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناسےکاہھتاکےنٹاکمکحرفامای۔ںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسایگافررعضایایروسؽاہلل!سیت
درمہ ےکفاےطسآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملساس صخش اک اہھت اکٹ رےہ ںیہ؟ ںیم ہادر ایس وک رففتخرک راہ وہں افر اس یک تمیق
ا س صخش ےک ذہم اداھر رک راہ وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای رھپ ریمے اپسآےن ےس لبق مت ےن اک ا سکفہج ےس
ویکںہنرکایل؟
رافی  :ادمحنبامثعؿنبمیکح،رمعف،اابسط،امسک،دیمحانباتخوفصاؿ،وفصاؿنبامتئة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وکیسنزیچوفحمظےہافروکیسنریغوفحمظ(ےسجرچاےنرپوچراکاہھتںیہناکاٹاجاتکس)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1186

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل بً ٩بساٟزحی ،٥اسس ب٣ ٩وسي ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،كاؤض ،ػٔوا ٪ب ٩ا٣یہ

ََک َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟزح ٔٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ َس ُس بِ َُ ٣ُ ٩
وسي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َوذ َ َ
یؼ ُت ُط َٔ ٩ِ ٣ت ِح ٔ َرأِ ٔسطٔ َوص َُو َ٧ائ ْٔ ٥فٔي َِ ٣شحٔسٔ أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
ا ٪بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة أََّ٧طُ ُ ٔ
زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
ض ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
رس َٗ ِ َخَ ٔ٤

َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َخ َذ اَّ ٠ِّ ٟؽ َٓ َحا َئ بٔطٔ إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز بٔ َ٘ ِل ٌٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ػٔ َِوا ُ ٪أَ َت ِ٘ َل ٌُطُ َٗا َََ ٓ ٢ض ََّل َٗ ِب َ ١أَ ِ٪
َتأِت َٔیىٔي بٔطٔ َت َز َِ ٛت ُط

دمحمنبدبعاہللنبدبعارلمیح،ادسنبومیس، ،ندنبہملس،رمعفنبدانیر،ساؤس،وفصاؿنباہیمےسرفاتیےہہکاؿیکہادراؿ
ےکرسےکےچینےسوچریوہیئگسج فتقفہدجسموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیموسرےہےھت۔رھپفہوچریھبڑکپاایگ۔گوگاس
وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل رک احرض وہےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک اہھت اکےنٹ اک مکح دای۔

رضحتوفصاؿےنرفامایایروسؽاہلل!آپیلصاہلل ہیلعفآہلفملساساکاہھتاکٹ رےہںیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
متےنریمےاپسالےنےسلبقاسوکویکںںیہنوھچڑدای؟
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدبعارلمیح،ادسنبومیس، ،ندنبہملس،رمعفنبدانیر،ساؤس،وفصاؿنباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وکیسنزیچوفحمظےہافروکیسنریغوفحمظ(ےسجرچاےنرپوچراکاہھتںیہناکاٹاجاتکس)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1187

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ہاط ،٥وٟیس ،اب ٩جزیخ٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩صَا ٔط َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ت ٌَآ َِوا ا ُِ ٟح ُسو َز َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪تأِتُونٔي بٔطٔ ٓ ََ٤ا أَ َتانٔي َٔ ٩ِ ٣ح ٓ ٕس َٓ َ٘ ِس َو َج َب
دمحم نب اہمش ،ف دی ،انب رججی ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامای متدحفدوکاعمػرکدفریمےاپسآےنےسلبقلبقرھپریمےاپس ودحاکدقمہمشیپوہاوتاسںیموتدح
الزؾوہیئگ۔
رافی  :دمحمنباہمش،ف دی،انبرججی،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وکیسنزیچوفحمظےہافروکیسنریغوفحمظ(ےسجرچاےنرپوچراکاہھتںیہناکاٹاجاتکس)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1188

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ َٔ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤ابِ َُ ٩ج َزیِ ٕخ یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ت ٌَآ َِوا ا ُِ ٟح ُسو َز ٓ ٔ َامی بَ ِی َ٤ََ ٓ ٥ِ ُٜ٨ا بَ ََِ ٠ىٔي َٔ ٩ِ ٣ح ٓ ٕس
َٓ َ٘ ِس َو َج َب
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔

رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وکیسنزیچوفحمظےہافروکیسنریغوفحمظ(ےسجرچاےنرپوچراکاہھتںیہناکاٹاجاتکس)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1189

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَلً ،٪بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

َ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ا َِ ٣زأَ ّة َِ ٣دزُو َّٔ ٣ی ّة لَاَ ِ َ ٧ت ِش َتٌٔیرُ ا َِ ٤َ ٟتا ََ َٓ َت ِح َح ُس ُظ َٓأ َ ََ ٣ز أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ٘ ِل ٍٔ یَ ٔس َصا
ومحمد نب الیغؿ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اویب ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت ہلیبق وزخفؾ یک گووگں اک اسامؿ امگن رک ایل
رکیتیھتدعبںیمفہااکنررکدیتیروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناساکاہھتاکےنٹاکمکحرفامای۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وکیسنزیچوفحمظےہافروکیسنریغوفحمظ(ےسجرچاےنرپوچراکاہھتںیہناکاٹاجاتکس)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1190

راوی  :اض حسیث لا تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

َ
َ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
لَا ِ َ ٧ا َِ ٣زأَ ْة َِ ٣دزُو َّٔ ٣ی ْة َت ِش َتٌٔیرُ ََ ٣تا ًّا ًَل َي أَ ِٔ ٟش َٔ ٨ة َج َارات َٔضا َو َت ِح َح ُس ُظ َٓأ َ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ٘ ِل ٍٔ

َی ٔس َصا
اسدحثیاکرتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :اسدحثیاکرتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وکیسنزیچوفحمظےہافروکیسنریغوفحمظ(ےسجرچاےنرپوچراکاہھتںیہناکاٹاجاتکس)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1191

راوی ً :ث٤ا ٪بً ٩بساهَّلل ،حش ٩ب ٩ح٤از٤ً ،زو ب ٩ہاط ٥ج٨يي ،ابو٣اٟکً ،بیساهَّلل ب٤ً ٩ز٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩صَا ٔط ٕ ٥ا َِ ٟح ِٔ ٨ي ُّي أَبُو َ٣إ ٔ ٟک ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ

ض ث ُ َّ ٥تُ ِٔ ٤شُ ُٜط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػل َّي
بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة لَاَ ِ َ ٧ت ِش َتٌٔیرُ ا ُِ ٟحل ٔ َّي ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٟٔ ٥َ ٠تَت ُِب َص ٔذظ ٔا ِِ ٤َ ٟزأَةُ إلٔ َي اهَّللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َو َتزُ َّز َ٣ا َتأ ِ ُخ ُذ ًَل َي ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٗ َُِ ٥یا ب ٔ ََل َُٓ ٢د ُِذ ب ٔ َی ٔس َصا َٓاٗ َِل ٌِ َضا
امثعؿ نب دبع اہلل ،نسح نب  ،ند ،رمعف نب اہمش یبنج ،اوبامکل ،دیبع اہلل نب رمع ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت گووگں
ےسزویراداھر اماگنرکیتیھترھپاؿوکفاسپہنگواٹیت۔یبن رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایاسوکوتہبرکانہاےیہ اہللافر
روسؽ ےس افراس وک ہاےیہ ہک  واس ےن گووگں ےس ایل ےہفہ فاسپ رکے۔ رھپ روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای اوھٹ
اےالبؽ!افراسوکڑکپفافراساکاہھتاکٹڈاگو۔
رافی  :امثعؿنبدبعاہلل،نسحنب ،ند،رمعفنباہمشیبنج،اوبامکل،دیبعاہللنبرمع،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وکیسنزیچوفحمظےہافروکیسنریغوفحمظ(ےسجرچاےنرپوچراکاہھتںیہناکاٹاجاتکس)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1192

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خ٠ی ،١طٌیب ب ٩اسحً ،ٙبیساهَّلل٧ ،آٍ

أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟدٔ٠ی ُٔ ٩ِ ًَ ١ط ٌَ ِی ٔب بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ًَُ ٩ِ ًَ ٙب َ ِی ٔس اهَّللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة لَاَ ِ َ ٧ت ِش َتٌٔیرُ ا ُِ ٟحل ٔ َّي فٔي َز َ٣ا ٔ٪
ک ُحًّ ٔ ٠یا َٓ َح َِ ٌَ ٤ت ُط ث ُ َّ ٥أَ َِ ٣شِ َٜت ُط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِس َت ٌَ َار ِت ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ

َو َس َّٟٔ ٥َ ٠تَت ُِب َص ٔذظ ٔا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َوتُ َْ ِّزی َ٣ا ً ٔ َِ ٨س َصا َٔ ٣ز ّارا ََٓ ٥َِ ٠تٔ ٌَِ َِٓ ١أ َ ََ ٣ز ب ٔ َضا َٓ ُ٘ ٔل ٌَ ِ

دمحم نب لیلخ ،بیعش نب ااحسؼ  ،دیبع اہلل ،انعف ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم زویر اماگن رکیت
یھتاسےنزویر اماگنافراسوکرھکدای۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہیوعرتوتہبرکےافر و ھچکاسےک
اپس(دفرسفںیکاام تنےہ)فہگووگںوکادارکے۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیئکرمہبتایسرطحےساراشدرفاماینکیلاس
وعرتےنںیہنامانآرخاکرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوعرتاکاہھتاکےنٹاکمکحرفامای۔

رافی  :دمحمنبلیلخ،بیعشنباقحس،دیبعاہلل،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وکیسنزیچوفحمظےہافروکیسنریغوفحمظ(ےسجرچاےنرپوچراکاہھتںیہناکاٹاجاتکس)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1193

راوی ٣ :ح٤س بٌ٣ ٩سا ٪بً ٩یسي ،حش ٩ب ٩اًین ،١ٌ٘٣ ،ابوزبیر ،جابز

ا ٪بِ َٔٔ ً ٩یسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِی َ َن َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َ ٩ِ ًَ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣أَب ٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٌِ ٣َ ٩س َ
رس َٗ ِ َٓأت ُ َٔي ب ٔ َضا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٌَََّ ٓ ٥َ ٠اذ َِت بٔأ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و
ٔ ٩ِ ٣بَىٔي َِ ٣دزُوَ َ ٕ ٦
لَآَ ِ َ ٧اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٣ُ َ ٨ح َّٕ ٤س ََ َ٘ ٟل ٌِ ُ َی َس َصا َٓ ُ٘ ٔل ٌَ ِ َی ُس َصا
دمحمنبدعماؿنب یسیع،نسح نبانیع،لقعم،اوبزریب،اجرب ےسرفاتیےہہک(ہلیبق)ینب وزخفؾیکاکیوعرتےن وچریرکیل۔
رھپ فہ وعرت اؾ اوملنینم رضحت اؾ ہملس ےک اپس اج رک رفوپش وہیئگ ( ا ہک فہ ازا ےس  چ اجےئ) روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامایارگافہمطتنبدمحم یلصاہللہیلعفآہلفملسیھباک ارکیت(ینعیدخااوخاہتسفہیھبوچریاکاراکتبرکںیت)وتاؿاک
یھباہھتاکٹڈاالاج اآرخاکراسوعرتاکاہھتاکٹدایایگ۔
رافی  :دمحمنبدعماؿنبیسیع،نسحنبانیع،لقعم،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وکیسنزیچوفحمظےہافروکیسنریغوفحمظ(ےسجرچاےنرپوچراکاہھتںیہناکاٹاجاتکس)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1194

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦وہ اپ٨ے واٟس سےٗ ،تازة ،سٌیس ب ٩یزیس ،سٌیس ب٣ ٩شیب

یس ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ض َٓ َح َح َس ِت َضا َٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ َضا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣بَىٔي َِ ٣دزُو ٕ ٦ا ِس َت ٌَ َار ِت حًُّ ٔ ٠یا ًَل َي َ ٔ ٟشا ٔ ٪أَُ٧ا ٕ

َٓ ُ٘ ٔل ٌَ ِ

دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،اتقدة،دیعسنبزیدی،دیعسنببیسمےسرفاتیےہہکہلیبق ونبوزخفؾیکاکیوعرت

ےنضعبآدویمںیکزابؿ(رعمتف)ےسزویراماگننکیلدعبںیمزویرےسااکنررکدایرھپروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناس
وعرتاکاہھتاکےنٹاکمکحرفامایانچہچناساکاہھتاکٹدایایگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،اتقدة،دیعسنبزیدی،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وکیسنزیچوفحمظےہافروکیسنریغوفحمظ(ےسجرچاےنرپوچراکاہھتںیہناکاٹاجاتکس)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1195

راوی  :اض حسیث لا ٣ـ٤و ٪ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

اػ ٕ ٥أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَٗ ٦ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ َِ ٩زا ُو َز بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ ٔ

ٔیس بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َح َّسثَ ُط ِ َ ٧ح َو ُظ
َسٌ َ

اسدحثیاکومضمؿاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :اسدحثیاکومضمؿاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ
ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1196

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥سٔیا ٪سے روای ےہ ٛہ (ٗبی٠ہ) ب٨و ٣دزو٦

َفٓ ٌَٔ ِ إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َ ٢لَاِ ٣َ ِ َ ٧دزُو َّٔ ٣ی ْة َت ِش َتٌٔیرُ ََ ٣تا ًّا َو َت ِح َح ُس ُظ َُ
وسي ًَ ِ٩
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ول ُ َِّٔ ٓ ٥َ ٠یضا َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و لَآَ ِ َ ٧اك ََٔ ٤ة ََ َ٘ ٟل ٌِ ُ َی َس َصا ٗٔی َُ ٔ ٟ ١شٔ َِی َ
وب بِ َُ ٣ُ ٩
ََک ُظ َٗا َ ٢أَ ُّی ُ
ا ٩ِ ٣َ ٪ذ َ َ

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة إ ٔ َِ ٪طا َئ اهَّللُ َت ٌَال َي
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿےسرفاتیےہہک(ہلیبق)ونبوزخفؾیکاکیوعرتاسامؿاماگنرکیتیھترھپاساکااکنررکدایرکیتیھت۔ہی

ہلئسم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم شیپ وہا افر اس ابرے ںیم وگتفگ وہیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ
افہمط(یھب)وہںیتوتاؿاکیھباہھتاکٹدایاج ا(ینعیاؿیکیھبراعتیہنوہیت)۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،ایفسؿےسرفاتیےہہک(ہلیبق)ونبوزخفؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1197

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ایوب ب٣ ٩وسي ،زہزی ،رعوةً ،ائظہ ػسش٘ہ

رس َٗ ِ
وب بِ َٔ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َ َ
وسي ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
و ٪أ ُ َسا ََ ٣ة
َٓأت ُ َٔي ب ٔ َضا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا ََ ٩ِ ٣ی ِحتَر ٔ ُئ ًَل َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ا أَ َِ ٪یَ ُٜ

َّ
َّ
َّ
َّ
اب
رسائ ٔی َ ١ح ٔی َن لَاُ ٧وا إٔذَا أَ َػ َ
َٓکَ٤ُ ٠وا أ ُ َسا ََ ٣ة َٓکَُ ٤َ ٠ط َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠یا أ ُ َسا َُ ٣ة إٔ٤َ َّ ٧ا َص َ ِ َٜ ٠بَُ٨و إ ٔ ِ َ
اب ا َِ ٟوؿٔی ٍُ أَ َٗا ُ٣وا ًََِ ٠یطٔ َِ ٟو لَآَ ِ َ ٧اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٣ُ َ ٨ح َّٕ ٤س ََ َ٘ ٟل ٌِت َُضا
َّ ٔ
اٟرش ُ
ی٤وا ًََِ ٠یطٔ َوإٔذَا أَ َػ َ
یٕ ٓ ٔیض ٔ ِ ٥ا َِ ٟح َّس َت َز ُٛو ُظ َوُ ٥َِ ٟش٘ ٔ ُ
دمحمنب وصنمر،ایفسؿ،اویبنبومیس،زرہی،رعفة،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکاکیوعرتےنوچرییکاسوکروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس یک دختم ںیم ےل رکآےئ گووگں ےن رعض ای وکؿ اک ا ےہ ہک  و ہک اس یک افسرشرکے العفہ رضحت
ااسہمےک۔آرخاکراوہنںےنرضحتااسہمےس اہک۔رضحتااسہمےندختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیمرعضایوتآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےااسہموقؾینبارسالیئایسرطہقیےسابتہوہیئاؿگووگںںیمسجفتقوکیئابزعت(ینعیڑبا
آدیم)دحاکاکؾرک اوت فہگوگاسوکوھچڑدےتیافردحہناگلےت۔(ایدروھک)ارگافہمطدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکڑلیکیھبہیاکؾ
رکںیتوتںیماساکاہھتاکٹڈااتل۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اویبنبومیس،زرہی،رعفة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1198

راوی  :رز ٚاهَّلل ب٣ ٩وسي ،سٔیا ،٪ایوب ب٣ ٩وسي ،زہزی ،رعوةً ،ائظہ ػسش٘ہ

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َ ِ ٟأتُ َٔي أ ٨َّ ٟي ُّي
وب بِ َٔ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا رٔزِ ُ ٚاهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
وسي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
وسي ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َشارٔ َٕ َ٘ َٓ ٚل ٌَطُ َٗاُٟوا َ٣ا ُ٨َّ ٛا ُ ٧زٔی ُس أَ ِ ٪یَ ِب٨ِ ٣ٔ َّ ُ٠طُ َص َذا َٗا ََِ ٟ ٢و لَآَ ِ َ ٧اك ََٔ ٤ة ََ َ٘ ٟل ٌِت َُضا
رزؼاہللنبومیس،ایفسؿ،اویبنبومیس،زرہی،رعفة،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےک
اپساکیوچرالایایگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناساکاہھتوٹکادای۔گووگںےنرعضایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسمہوک
ہی وتعق ںیہن یھت (ینعی ہک اعمہلم اہیں کت چنہپ اجےئ اگ)۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ افہمط یھب وہںیت وت ںیم اؿ اک
یھباہھتوٹکاداتی۔
رافی  :رزؼاہللنبومیس،ایفسؿ،اویبنبومیس،زرہی،رعفة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1199

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ

ا ٪بِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٩
ُسو َٕٗ ٚا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا یَ ِحٌَي بِ َُ ٩ز َ ٔ
َکیَّا بِ ٔ ٩أَبٔي َزائ َٔس َة ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ َُ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ِ ٣َ ٩
رس َٗ ِ ًَل َي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ُٟوا َ٣ا ُ٧ک َ ُِّ ٤ُ ٠ط ٓ َٔیضا َ٣ا ٔ ٩ِ ٣أَ َح ٕس یُک َ ُِّ ٤ُ ٠ط
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َ َ
ُِ
َّ
َّ
رس َٚ
رس َٔ ٓ ٚیض ٔ ِٔ َّ ٥
رسائ ٔی ََ ١ص َُٜ٠وا بِٔ ٔ٤ث َٔ ١ص َذا ل َ َ
اٟرش ُ
یٕ َت َز ُٛو ُظ َوإ ٔ َِ َ ٪
ا ٪إٔذَا َ َ
إٔ ا ح ُّٔبطُ أ ُ َسا َُ ٣ة َٓکَ٤َ ٠طُ َٓ َ٘ا َ ٢یَا أ ُ َسا َُ ٣ة إ ٔ َّ ٪بَىٔي إ ٔ ِ َ
اٟسو َُ َٗ ٪ل ٌُو ُظ َوإَٔ َّ ٧ضا َِ ٟو لَآَ ِ َ ٧اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٣ُ َ ٨ح َّٕ ٤س ََ َ٘ ٟل ٌِت َُضا
ٓ ٔیض ٔ ُِّ ٥
رتہمجاسقبےکاطمقبےہنکیلاسںیمہیااضہفےہہکگووگںےنرعضایہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوکؿوگتفگرکے
اگ۔العفہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکالڈےلرضحتااسہمےکابیقرفاتیافرپیکرفاتییسیجےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1200

راوی ٤ً :زا ٪ب ٩بکار ،برش ب ٩طٌیب ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،زہزی ،رعوةً ،ائظہ ػسش٘ہ

َّ
اس َت ٌَ َار ِت
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َِ ِ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُ ٩بَکا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
رش بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي أَبٔي ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
وَ ٪وه ٔ َي  اَ ُت ٌِ َز ُٖ حًُّ ٔ ٠یا ٓ ََبا ًَ ِتطُ َوأَ َخ َذ ِت ثَ َ٨َ ٤طُ َٓأت ُ َٔي ب ٔ َضا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا َِ ٣زأَ ْة ًَل َي أَ ِٔ ٟش َٔ ٨ة أَُ٧ا ٕ
ض ش ٌُِ َز ُٓ َ
ٓ ََش َعي أَصَِ ُ٠ضا إلٔ َي أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٓک َ ََّ ٥َ ٠ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٔ ٓ ٥َ ٠یضا َٓ َت ََّ ٠و ََ ٪و ِج ُط َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
رف لٔي
َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو یُک َ ُِّ ٤ُ ٠ط ث ُ ََّٗ ٥ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ِظ َٔ ٍُ إلٔ َ َّي فٔي َح ٓ ٕس ُٔ ٩ِ ٣ح ُسوز ٔاهَّللٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ُ َسا َُ ٣ة ِ
اس َت ِِ ٔ ِ
َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ ث ُ ََّ َٗ ٥اَ ٦ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ًَ ٥َ ٠ظ َّی َتئ ٔ ٕذ َٓأَثِى َي ًَل َي اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّ ١ب ٔ َ٤ا ص َُو أَصُِ٠طُ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس
رس ََّ ٚ
ٔیٕ ٓ ٔیض ٔ ِ ٥أَ َٗا ُ٣وا ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٟح َّس َو َّأ ٟذی
رس َٔ َّ ٚ
َٓإٔ٤َ َّ ٧ا َص ََ ٠
اٟـٌ ُ
اٟرش ُ
ک اُ ٨َّ ٟ
یٕ ٓ ٔیض ٔ َِ ٥ت َز ُٛو ُظ َوإٔذَا َ َ
اض َٗ ِب َ ٥ِ ُٜ٠أَُ َّ ٧ض ِ ٥لَاُ ٧وا إٔذَا َ َ
ک ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة
رس َٗ ِ ََ َ٘ ٟل ٌِ ُ َی َس َصا ث ُ ََّ َٗ ٥ل ٍَ ت ٔ َِ ٠
َنٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َی ٔسظ َِٔ ٟو أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٣ُ َ ٨ح َّٕ ٤س َ َ

رمعاؿنب اکبر،رشب نب بیعش ،فہ اےنپفادلےس،زرہی ،رعفة،اعہشئدصہقی ےسرفاتی ےہہکاکیوعرت ےن ضعبگووگں ےک
ذرہعیہکنجوکگوگںیہناچہپےتنےھتنکیلاسوعرتوکںیہناچہپےتنےھتزویراماگنرھپاسوعرتےنفہزویررففتخرکڈاالافر
اس یک تمیق ےل یل (ینعی اےنپ اپس رھک یل) آرخ اکر فہ وعرت دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض یک یئگ اس ےک رہتش
دارفں ےن رضحت ااسہم نب زدی ےس افسرش رکاان ہایہ رضحت ااسہم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ای آپ
یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےکرہچہ ابمرک اک رگندبتلی وہایگ(ینعیاس وعرتیک رحتک نسرکآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وک تخس
ہصغ آایگ) افر رضحت ااسہم وگتفگ رک رےہ ےھت رھپآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای اے ااسہم ای مت افسرش رکےت وہ؟ اکی
دح ےک ہلسلس ںیم دحفد دخافدن ںیم ےس (ینعی مت دحفد دخافدنی ںیم دلخ دےتی وہ)۔ ہی ابت نس رک رضحت ااسہم ےن رعض ای
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے فاےطس اافغتسر رفامںیئ۔ رھپ ایس اشؾ وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر
دخافدندقفسیکرعتفیرفامیئاسیکیسیجاشؿےہرھپرفامایدمحافرتمعنافردخافدندقفسیکرعتفیےکدعبولعمؾوہہکمتےس
ےلہپگوگابتہ وہےئگاسفہج ےسہک سجفتقاؿگووگں ںیموکیئابزعتصخش وچری اکاراکتبرک ا وتاسوکوھچڑ دایرکےتافر
سجفتقرغبیصخشوچریرک اوتاسرپدحاقمئرکدیاجیت۔اسذاتیکمسقہکسجےکہضبقںیمدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیک
اجؿےہارگافہمط(درتخدمحم یلصاہللہیلعفآہلفملس) وچریرکںیتوت ںیماؿاکاہھتوٹکاداتیرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن اس
وعرتاکاہھتاکےنٹاکمکحرفامای۔
رافی  :رمعاؿنباکبر،رشبنببیعش،فہاےنپفادلےس،زرہی،رعفة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1201

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،رعوةً ،ائظہ ػسش٘ہ

ِ
َّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
َ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رس َٗ ِ
ِقش ِّظا أَ َص َُّ ٤ض َِ ٥طأ ُ ٪ا ِِ ٤َ ٟدزُو َّٔ ٣یةٔ أًٟي َ َ
اب ًَ ِِ ُ ٩
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أ ََّ ُ ٪
َٓ َ٘اُٟوا َ ٩ِ ٣یُک َ َِّٔ ٓ ٥ُ ٠یضا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اُٟوا َو ََ ٩ِ ٣ی ِحتَر ٔ ُئ ًََِ ٠یطٔ إ ٔ َّ ا أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس ح ُّٔب َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ

َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ک َ َّ٤َ ٠طُ أ ُ َسا َُ ٣ة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ِظ َٔ ٍُ فٔي َح ٓ ٕس ٔ ٩ِ ٣حُ ُسوز ٔ اهَّللٔ ث ُ ََّ َٗ ٥ا٦
رس َٔ ٓ ٚیض ٔ َِّ ٥
ٔیٕ أَ َٗا ُ٣وا ًََِ ٠یطٔ
َک َّأ ٟذ َ
رس َٔ ٓ ٚیض ٔ ِٔ َّ ٥
َٓ َد َل َب َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َصَ ٠
اٟـٌ ُ
اٟرش ُ
یٕ َت َز ُٛو ُظ َوإٔذَا َ َ
یِ َٗ ٩ب َ ٥ِ ُٜ٠أَُ َّ ٧ض ِ ٥لَاُ ٧وا إٔذَا َ َ
رس َٗ ِ ََ َ٘ ٟل ٌِ ُ َی َس َصا
ا َِ ٟح َّس َوایِ ُ ٥اهَّللٔ َِ ٟو أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٣ُ َ ٨ح َّٕ ٤س َ َ

ہبیتق ،ثیل،انباہشب ،رعفة ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکہلیبق رقشیےکگووگںوک ہلیبقوزخفؾیکوعرتیک رحتکےس رجن
وہا (ینعی اؿ وک دصہم افر اوسفس اس فہج ےس وہا ہک فہ وعرت اؿ گووگں یک ربادری یک یھت) اؿ گووگں ےن اہک ہک اس ہلئسم ںیم
وکؿصخشروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضرکے؟گووگںےن(آسپںیم)اہکہکوکؿصخشاسابتیکتمہرکاتکس
ےہاموساااسہمہک وآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک(ےبدح)الڈےلںیہآرخکت۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،رعفة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1202

راوی  :اض حسیث َشیٕ لا تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َّ٤ا ُر بِ ُُ ٩ر َزیِ َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٙح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔي َِ ٟیل َي
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِ ٔ
َک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟح َّو ٔ

ُ
َ
ِقیِ ٕع ٔ ٩ِ ٣بَىٔي َِ ٣دزُوٕ ٦
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا ََ َ ِ ٟ
ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أ ََّ ٣ی َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ٣ُ ٩شِ ُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠
رس َٗ ِ ا َِ ٣زأ ْة َٔ ُ ٩ِ ٣
َٓأت ُ َٔي ب ٔ َضا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا َ ٩ِ ٣یُک َ ُِّ ٤ُ ٠ط ٓ َٔیضا َٗاُٟوا أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس َٓأ َ َتا ُظ َٓک َ َُّ ٤َ ٠ط َٓزَبَ َز ُظ َو َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪بَىٔي
رس َ ٚا َِ ٟوؿٔی ٍُ َٗ َل ٌُو ُظ َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔسظ َِٔ ٟو أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٣ُ َ ٨ح َّٕ ٤س
رس َٔ ٓ ٚیض ٔ ِٔ َّ ٥
اٟرش ُ
یٕ َت َز ُٛو ُظ َوإٔذَا َ َ
رسائ ٔی َ ١لَاُ ٧وا إٔذَا َ َ
إٔ ِ َ

رس َٗ ِ ََ َ٘ ٟل ٌِت َُضا
ََ
اس دحثی رشفی اک رتہمج اس ہقب دحثی ےک اطمقب ےہ اہتبل اس دحثی رشفی ںیم ہی ےہ ہک سج فتق رضحت ااسہم ےن آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےساہکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکڑھجکدای۔
رافی  :اسدحثیرشفیاکرتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1203

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

وسي بِ ٔ ٩أَ ًِی َ َن َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ َٔ ٩را ٔط ٕس ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج َب ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩
ِ
َّ
َ
رس َٗ ِ َٓ َ٘ا ُٟوا َ ٩ِ ٣یُک َ َِّٔ ٓ ٥ُ ٠یضا َٗا ُٟوا ََ ٩ِ ٣ی ِحتَر ٔ ُئ ًََِ ٠یطٔ إ ٔ َّ ا
ِقش ِّظا أَ َص َُّ ٤ض َِ ٥طأ ُ ٪ا ِِ ٤َ ٟدزُو َّٔ ٣ی ٔة أًٟي َ َ
ُِ
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أ ََّ ُ ٪
ک
أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس ح ُّٔب َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ک َ َُّ ٤َ ٠ط أ ُ َسا َُ ٣ة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا َص ََ ٠
رس َٔ ٓ ٚیض ٔ َِّ ٥
ٔیٕ أَ َٗا ُ٣وا ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٟح َّس َوایِ ُ ٥اهَّللٔ َِ ٟو
َّأ ٟذ َ
رس َٔ ٓ ٚیض ٔ ِٔ َّ ٥
اٟـٌ ُ
اٟرش ُ
یٕ َت َز ُٛو ُظ َوإٔذَا َ َ
یِ َٗ ٩ِ ٣َ ٩ب ٥ِ ُٜٔ٠أَُ َّ ٧ض ِ ٥لَاُ ٧وا إٔذَا َ َ
رس َٗ ِ َٓاك َُٔ ٤ة ب ٔ َِ ٣ُ ُ ٨ح َّٕ ٤س ََ َ٘ ٟل ٌِ ُ َی َس َصا
ََ

رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1204

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜین ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،رعوة ب ٩زبیرً ،ائظہ ػسش٘ہ

رع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ َٔ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب أَ َِّ ُ ٪
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
رس َٗ ِ فٔي ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َُزِ َوة ٔا ِِ َٔ ٟتحٔ َٓأت ُ َٔي ب ٔ َضا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َر ُظ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ک َ َُّ ٤َ ٠ط ٓ َٔیضا أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس َٓ َ٤َّ ٠ا ل َ َُّ ٤َ ٠ط َت ََّ ٠و ََ ٪و ِج ُط َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
ا ٪ا ٌَِ ٟش ُّٔي َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ٢
رف لٔي یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ل َ َ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َت ِظ َٔ ٍُ فٔي َح ٓ ٕس ُٔ ٩ِ ٣ح ُسوز ٔاهَّللٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط أ ُ َسا َُ ٣ة ا ِس َت ِِ ٔ ِ
اض َٗ ِب َ ٥ِ ُٜ٠أَُ َّ ٧ض ِ ٥لَاُ ٧وا إٔذَا
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَثِى َي ًَل َي اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّ ١ب ٔ َ٤ا ص َُو أَصُِ٠طُ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس إٔ٤َ َّ ٧ا َص ََ ٠
ک اُ ٨َّ ٟ

رس َٔ ٓ ٚیض ٔ َِّ ٥
رس َٔ ٓ ٚیض ٔ ِٔ َّ ٥
ٔیٕ أَ َٗا ُ٣وا ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٟح َّس ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔسظ َِٔ ٟو أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨
اٟـٌ ُ
اٟرش ُ
یٕ َت َز ُٛو ُظ َوإٔذَا َ َ
ََ
رس َٗ ِ َٗ َل ٌِ ُ َی َس َصا
َُ ٣ح َّٕ ٤س َ َ

احرثنبنیکسم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفةنبزریب،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکاکیوعرتےندفروبنییلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ںیم وچرییک سجفتقہکمرکمہمحتفوہا وتاسوعرتوکاحصہبرکاؾ دختموبنییلصاہللہیلعفآہل فملسںیمےل رک
احرضوہےئ۔رضحتااسہمےناسوعرتےکقلعتمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوگتفگیک۔سجفتقااسہمےنوگتفگرفامیئ
وت (ہصغ یک فہج ےس)آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک رہچہ ابمرک اک رگن دبتلی وہایگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت
دحفد دخافدنی ںیم ےس اکی دح ےک ابرے ںیم افسرش رکےت وہ؟ اس رپ رضحت ااسہم ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل
ہیلعفآہل فملس ریمےفاےطس داع رفامںیئ سجفتق اشؾ وہیئگ وت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس ڑھکے وہ ےئگ افر ابری اعتیلیک
اشایؿاشؿدمحفانثایبؿیکرھپرفامای وگوگ متےسےلہپےھتفہ ایرکےت ےھتہکسج فتقاؿ ںیم ےسوکیئڑباآدیم وچریرک ا وت
اس وک وت ازا ہن دےتی رھپ رفامای اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ارگ افہمط دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک یٹیب وچری
رکےوتںیماساکاہھتوٹکادفں۔
رافی  :احرثنبنیکسم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفةنبزریب،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1205

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،یو٧ص ،زہزی ،رعوة ب ٩زبیر

َ
رس َٗ ِ فٔي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ٢
رع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَی ِر ٔأَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ُ ِ
َّ
َّ
ُ
رع َوةُ َٓ َ٤َّ ٠ا ل َ َُّ ٤َ ٠ط
اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔي َُزِ َوة ٔ ا ِِ َٔ ٟتحٔ ُِ ٣ز َس ََْٔٓ ١ز ٔ ََ َٗ ِو َُ ٣ضا إلٔ َي أ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس َش ِش َت ِظ ٔٔ ٌُوُ َ ٧ط َٗا َِ ُ ٢
رف لٔي
أ ُ َسا َُ ٣ة ٓ َٔیضا َت ََّ ٠و ََ ٪و ِج ُط َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَتُک َ ِّ٤ُ ٠ىٔي فٔي َح ٓ ٕس ُٔ ٩ِ ٣ح ُسوز ٔاهَّللٔ َٗا َ ٢أ ُ َسا َُ ٣ة ا ِس َت ِِ ٔ ِ

ا ٪ا ٌَِ ٟش ُّٔي َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ٔلی ّبا َٓأَثِى َي ًَل َي اهَّللٔ ب ٔ َ٤ا ص َُو أَصُِ ُ٠ط ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس
َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ل َ َ
رس َٔ ٓ ٚیض ٔ َِّ ٥
ٔیٕ أَ َٗا ُ٣وا ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٟح َّس َو َّأ ٟذی
رس َٔ ٓ ٚیض ٔ ِٔ َّ ٥
َٓإٔ٤َ َّ ٧ا َص ََ ٠
اٟـٌ ُ
اٟرش ُ
ک اُ ٨َّ ٟ
یٕ َت َز ُٛو ُظ َوإٔذَا َ َ
اض َٗ ِب َ ٥ِ ُٜ٠أَُ َّ ٧ض ِ ٥لَاُ ٧وا إٔذَا َ َ
ک
رس َٗ ِ ََ َ٘ ٟل ٌِ ُ یَ َس َصا ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی ٔس ت ٔ َِ ٠
َنٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َی ٔسظ َِٔ ٟو أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٣ُ َ ٨ح َّٕ ٤س َ َ
ک َٓأ َ ِر َٓ ٍُ َحا َج َت َضا إلٔ َي
ک َٗا ًََ ِ ٟائٔظَ ُة َرض َٔي اهَّللُ ًَ َِ ٨ضا َولَاَ ِ َ ٧تأِت ٔیىٔي َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َٓ ُ٘ ٔل ٌَ ِ َٓ َح ُش ََ ِ ٨ت ِوبَت َُضا َب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وسدی،دبعاہلل،ویسن،زرہی،رعفةنبزریبےسرفاتیےہہکبجہکمرکمہمحتفوہااکیوعرتےنوچرییکدفروبنییلصاہللہیلع
می ل
فآہلفملسںیم(زغفہحتفوہاندحثیںیمرفامایایگےہنکیلاسہگجزغفہےسرمادحتفہکم ےہ)اسوعرتےکگوگ(ینعی ع یئقں)
رضحتااسہمنبزدیےکاپسافسرشرکاےنےکےیلآےئآرخکتایسرطحےہنکیلاسرفاتیںیمہیااضہفےہہکرھپآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای اس وعرت ےک اہھت اکےنٹ اک انچہچن اس اک اہھت اکٹ دای ایگ افر اس ےن وخب وتہب یک۔ رضحت
اعہشئدصہقیےنرفامایفہوعرتریمےاپسآیتیھتافرںیماسےکاکؾوک(رفامشئوک)روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسکتاچنہپ
دایرکیتیھت۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،ویسن،زرہی،رعفةنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دحفداقمئرکےنیکرتبیغ
ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
دحفداقمئرکےنیکرتبیغ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1206

ًیسي ب ٩یزیس ،جزیز ب ٩یزیس ،ابوزًة ب٤ً ٩زو ب ٩جزیز ،ابوہزیزہ
راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّللٰ ،

یس أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ز ُِر ًَ َة بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َجزٔیزُ بِ َُ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِٔ ً ٩یسي بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ق ٔ٩ِ ٣
ق َخی ِ ْر ْٔلَصِ ٔ ١اْلِ َ ِر ٔ
 ١فٔي اْلِ َ ِر ٔ
َجزٔیز ٕیُ َح ِّس ُث أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َش ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح ٌّس ش ٌُِ َُ ٤

رطوا ثَ ََلث ٔی َن َػ َبا ّحا
أَ ِ ٪یُ ُِ َ ٤

وسدی نب رصن ،دبع اہللٰ ،یسیع نب زیدی ،رجری نب زیدی ،اوبزعة نب رمعف نب رجری ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسےناراشدرفامایاکیدحاکاجریوہانزنیمفاگوںےکےیلرتہبےہسیترفزکتابرشوہےنےس۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللٰ،یسیعنبزیدی،رجرینبزیدی،اوبزعةنبرمعفنبرجری،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
دحفداقمئرکےنیکرتبیغ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1207

راوی ٤ً :زو ب ٩زرارة ،اس٤اًی ،١یو٧ص بً ٩بیس جزیز ب ٩یزیس ،ابوزرًة ،ابوہزیزہ

یس ًَ ِ ٩أَب ٔي ز ُِر ًَ َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس ًَ َِ ٩جزٔیز ٔبِ َٔ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
رط أَ ِر َبٌٔی َن َِ ٟی َّ ٠ة
ص َُزیِ َز َة إ ٔ َٗا َُ ٣ة َح ٓ ٕس بٔأ َ ِرقٕ َخی ِ ْر ْٔلَصَِ ٔ ٠ضا ٔٔ َ ٣َ ٩ِ ٣
رمعف نب زرارة ،اامسلیع ،ویسن نب دیبع رجری نب زیدی ،اوبزرعة ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن لقن رفامای دح اقمئ رکان اکی

 کلںیمرتہبےہاس کلفاگوںےکفاےطسہاسیلراتکتابرشوہےنےس۔
رافی  :رمعفنبزرارة،اامسلیع،ویسننبدیبعرجرینبزیدی،اوبزرعة،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سکدقرامتیلںیماہھتاکاٹاجےئاگ
ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
سکدقرامتیلںیماہھتاکاٹاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1208

راوی ً :بساٟح٤یس ب٣ ٩ح٤س٣ ،د٠س ،ح٨و٠ة٧ ،آًٍ ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣دَْ ٠س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح ِ٨وَ َُ ٠ة َٗا ََ ٢سَ٧ ُ ٌِ ٔ٤آ ٔ ٌّا َٗا ََ ٢سِ ًَ ُ ٌِ ٔ٤ب َس اهَّللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
َش ُ٘و َُ َٗ ٢ل ٍَ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َٔ ٣ح َٕٓ ٔ ٗ ٩یُ ٤تطُ َخ َِ ٤ش ُة َز َراص ََٔ َٛ ٥ذا َٗا َ٢

ظ
دبعادیمحلنبدمحم،دلخم،ذیطلة،انعف،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیڈاھؽیکسجیک
امتیلاپچندرمہیھتاسیکوچریرکےنفاےلاکاہھتاکاٹ۔
ظ
رافی  :دبعادیمحلنبدمحم،دلخم،ذیطلة،انعف،دبعاہللنبرمع

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

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
سکدقرامتیلںیماہھتاکاٹاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1209

راوی  :یو٧ص بً ٩بسا اًلي اب ٩وہب ،ح٨و٠ة٧ ،آًٍ ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َح ِ٨وَ َُ ٠ة أَ ََّ٧ ٪آ ٔ ٌّا َح َّسثَ ُض ِ ٥أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َٗ ٢ل ٍَ
اب
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َٔ ٣ح ٕٓ ٩ثَ َُ ُ٨٤ط ث َ ََلثَ ُة َز َراص ََٔٗ ٥ا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ص َذا اٟؼَّ َو ُ

ظ
ویسننبدبعاالیلعانبفبہ،ذیطلة،انعف،دبعاہللنب رمع ےسرفاتی ےہ ہکروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملسےناہھتاکاٹاکی

ڈاھؽیکوچرییکفہجےسہکسجیکتمیقنیتدرمہیھت(رضحتاامؾاسنیئےنرفامایہکہیرفاتیدرتسےہ)
ظ
رافی  :ویسننبدبعاالیلعانبفبہ،ذیطلة،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
سکدقرامتیلںیماہھتاکاٹاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1210

راوی ٗ :تیبہ ب٣ ٩اٟک٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ل ٍَ فٔي َٔ ٣ح ٕٓ ٩ث َ َُ ُ٨٤ط ثَ ََلثَ ُة َز َراص َٔ٥
ہبیتق نب امکل ،انعف ،انبرمع ےس رفاتی ےہہک روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اہھت اکاٹ اکی ڈاھؽیک وچری ںیم  و ہک نیت
درمہیکامتیلیکیھت۔
رافی  :ہبیتقنبامکل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
سکدقرامتیلںیماہھتاکاٹاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1211

راوی  :یوسٕ ب ٩سٌیس ،ححاد ،اب ٩جزیخ ،اس٤اًی ١ب ٩ا٣یة٧ ،آًٍ ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

 ١بِ ُ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة أَ ََّ٧ ٪آ ٔ ٌّا َح َّسثَ ُط أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ
ٕ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َحح ْ
َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ
َّ
َّ
ئ ثَ َُ٨٤طُ ثَ ََلثَ ُة َز َراص َٔ٥
رس َ ٚتُ ِز ّسا ُٔ ٩ِ ٣ػ َّٔ ٔة اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَطُ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َٗ ٥َ ٠ل ٍَ َی َس َسارٔ َٕ َ ٚ

ویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی،اامسلیعنبامتئة،انعف،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اکیوچراک اہھتاکاٹ ہک سج ےن ہک ڈاھؽوچرییک یھت (صفةااسنلءانیم دجسم وبنی یلص اہللہیلعفآہلفملسےکزندکیہگجےس) افر
اسیکامتیلنیتدرمہیھت۔
رافی  :ویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی،اامسلیعنبام ئتة،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
سکدقرامتیلںیماہھتاکاٹاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1212

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

 ١بِ ُ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة َو ًَ ِب ُس اهَّللٔ
وب َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی ُٕ ٩ِ ًَ ٥سٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ

وسي بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ل ٍَ فٔي َٔ ٣ح َٕٓ ٔ ٗ ٩یُ ٤تطُ ثَ ََلثَ ُة َز َراص َٔ٥
َو َُ ٣
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
سکدقرامتیلںیماہھتاکاٹاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1213

راوی ً :بساهَّلل ب ٩ػباح ،ابوًلي ح٨في ،ہظاٗ ،٦تازة ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَل ٔ ٕٓي ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا صٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََ٠یطٔ َوس ََّ َٗ ٥٠ل ٍَ فٔي َٔ ٣ح َٕٗ ٩ا َ ٢أَبُو ًَبس اَّ ٟز ِحَ ٩ٔ ٤ص َذا َخ َلأ ْ
ِ
ٓ
ِ َ َ
َ
دبعاہللنبابصح،اوبیلعیفنح،اشہؾ،اتقدة،اسننبامکلےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیڈاھؽںیم

اہھتاکاٹرضحتاامؾاسنیئےنرفامایہیرفاتیطلغےہ۔
رافی  :دبعاہللنبابصح،اوبیلعیفنح،اشہؾ،اتقدة،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
سکدقرامتیلںیماہھتاکاٹاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1214

راوی  :اح٤س ب ٩نصً ،بساهَّلل ب ٩وٟیس ،سٔیا ،٪طٌبہٗ ،تازة ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٩ِ ًَ ٪ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ َٗ ٢ل ٍَ أَبُو
اب
بَ َِکٕ َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط فٔي َٔ ٣ح َٕٓ ٔ ٗ ٩یُ ٤ت ُط َخ َِ ٤ش ُة َز َراص ََٔ ٥ص َذا اٟؼَّ َو ُ
ادمح نب رصن ،دبعاہلل نب ف دی ،ایفسؿ ،ہبعش ،اتقدة ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب دصقی ےن اکی ڈاھؽ ہک سج یک امتیل
اپچندرمہیھتاسیکوچریںیماہھتاکاٹےہ
رافی  :ادمحنبرصن،دبعاہللنبف دی،ایفسؿ،ہبعش،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
سکدقرامتیلںیماہھتاکاٹاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1215

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،ابوزاؤز ،طٌبہٗ ،تازة سے روای ےہ ٛہ ٣یں ےن حرضت ا٧ص

َّ
رس ََ ٚر ُج َْ ٣ٔ ١ح ًّ٨ا ًَل َي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىي ًَ ِ ٩أَبٔي َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَ َن ّشا َش ُ٘و َُ َ ٢
ًَ ِض ٔس أَبٔي بَ َِکٕ َٓ ُ٘و ََِّ ٦خ َِ ٤ش َة َز َراص َٔٔ ُ٘ َٓ ٥ل ٍَ
دمحمنبینثم،اوبداؤد،ہبعش،اتقدةےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاسنےسہک فہرفامےتےھتہکرضحتاوبرکبدصقیےکدفرںیم
اکیصخشےنڈاھؽیکوچرییکاسیکامتیلاپچندرمہاگلیئیئگافررھپاہھتاکاٹایگ(وچراک)۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبداؤد،ہبعش،اتقدةےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زرہیرپرافویںےکاالتخػےسقلعتم
ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زرہیرپرافویںےکاالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1216

راوی ٗ :تیبہ ،جٌرف ب ٩س٠امی ،٪حٔؽ ب ٩حشا ،٪زہزی ،رعوةً ،ائظہ ػسش٘ہ

رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اهَّللُ ًَ َِ ٨ضا َٗ َل ٍَ
رف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪حٔ ِٔؽ بِ َٔ ٩ح َّش َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ُربِ ٍٔ زٔی َ٨ارٕ

ہبیتق ،رفعج نب امیلسؿ ،صفح نب اسحؿ ،زرہی ،رعفة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
وچاھتیئدانیرںیماہھتاکاٹےہ۔
رافی  :ہبیتق،رفعجنبامیلسؿ،صفحنباسحؿ،زرہی،رعفة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زرہیرپرافویںےکاالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1217

راوی  :ہارو ٪ب ٩سٌیس ،خاٟس ب ٩بزارٗ ،اس ٥ب٣ ٩برور ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،رعوةً ،ائظہ ػسش٘ہ

اب أَ ِخب َ َرنٔي
ارو ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َخاُ ٔ ٟس بِ ُٔ٧ ٩زَا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ٣َ ٩بِرُو ٕر ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أََ ِ ٧بأََ٧ا َص ُ
رع َوةُ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا ُت ِ٘ َل ٍُ ا َِ ٟی ُس إ ٔ َّ ا فٔي ث َ َ ٩ٔ ٤ا َِ ٔ٤ٟح ِّ ٩ثُُ٠ثٔ زٔی َ٨ا ٕر أَ ِو ن ِٔؼ ٕٔ زٔی َ٨ارٕ
ُِ

ٓ ََؼاً ّٔسا
اہرفؿنبدیعس،اخدلنبزبار،اقمسنبربمفر،ویسن،انباہشب،رعفة،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایوچراکاہھتہناکاٹاجےئنکیلڈاھؽیکتمیقںیمینعیاہتیئدانیرایآداھدانیرایزایدہںیم۔
رافی  :اہرفؿنبدیعس،اخدلنبزبار،اقمسنبربمفر،ویسن،انباہشب،رعفة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زرہیرپرافویںےکاالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1218

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥حبا ٪ب٣ ٩وسيً ،بساهَّلل ،یو٧ص ،زہزی٤ً ،زةً ،ائظہ ػسش٘ہ

وسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٤ِ ًَ ِ ٟزةُ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا حٔبَّا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
ًَائٔظَ َة َرض َٔي اهَّللُ ًَ َِ ٨ضا ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ت ِ٘ َل ٍُ َی ُس َّ
اٟشارٔ ٔ ٚفٔي ُربِ ٍٔ ز ٔی َ٨ا ٕر
دمحمنباحمت،ةحؿنبومیس ،دبعاہلل،ویسن،زرہی،رمعة ،اعہشئدصہقی ےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایوچراکاہھتوچاھتیئدانیرںیماکاٹاجےئ۔
رافی  :دمحمنباحمت،ةحؿنبومیس،دبعاہلل،ویسن،زرہی،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زرہیرپرافویںےکاالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1219

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜین ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،رعوة و ً٤زةً ،ائظہ ػسش٘ہ

رع َو َة َو ًَ َِ ٤ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ َٔ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ت ِ٘ َل ٍُ َی ُس َّ
اٟشارٔ ٔ ٚفٔي ُربِ ٍٔ زٔی َ٨ا ٕر ٓ ََؼاً ّٔسا

احرث نب نیکسم  ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،رعفة ف رمعة ،اعہشئ دصہقی رتہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ نکیل اس ںیم ہی
ااضہفےہہکوچراکاہھتوچاھتیئدانیرںیماکاٹاجےئ۔
رافی  :احرثنبنیکسم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفةفرمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زرہیرپرافویںےکاالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1220

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟوہاب ،سٌیس٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٤ً ،زةً ،ائظہ ػسش٘ہ

اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ت ِ٘ َل ٍُ َی ُس َّ
اٟشارٔ ٔ ٚفٔي ُربِ ٍٔ زٔی َ٨ارٕ ٓ ََؼاً ّٔسا
نسح نب دمحم ،دبعاگواہب ،دیعس ،رمعم ،زرہی ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد
رفامایوچراکاہھتوچاھتیئدانیرںیمایزایدہںیماکاٹاجےئ۔
رافی  :نسحنبدمحم،دبعاگواہب،دیعس،رمعم،زرہی،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زرہیرپرافویںےکاالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1221

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟوہاب ،سٌیس٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٤ً ،زةً ،ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ت ِ٘ َل ٍُ َی ُس َّ
اٟشارٔ ٔ ٚفٔي ُربِ ٍٔ زٔی َ٨ا ٕر ٓ ََؼاً ّٔسا

نسح نب دمحم ،دبعاگواہب ،دیعس ،رمعم ،زرہی ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد
رفامایوچراکاہھتوچاھتیئدانیرںیمایزایدہںیماکاٹاجےئ۔
رافی  :نسحنبدمحم،دبعاگواہب،دیعس،رمعم،زرہی،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زرہیرپرافویںےکاالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1222

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟوہاب ،سٌیس٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٤ً ،زةً ،ائظہ ػسش٘ہ

اب ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َُ ِ ٟت ِ٘ َل ٍُ ا َِ ٟی ُس فٔي ُربِ ٍٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

زٔی َ٨ا ٕر ٓ ََؼاً ّٔسا
وسدی نب رصن ،دبعاہلل ،رمعم ،انباہشب ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای

وچراکاہھتوچاھتیئدانیرںیمایزایدہںیماکاٹاجےئ۔
رافی  :نسحنبدمحم،دبعاگواہب،دیعس،رمعم،زرہی،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زرہیرپرافویںےکاالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1223

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟوہاب ،سٌیس٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٤ً ،زةً ،ائظہ ػسش٘ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َ ِ ٟل َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ِ٘ َل ٍُ فٔي ُربِ ٍٔ زٔی َ٨ارٕ ٓ ََؼاً ّٔسا
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة ل َ َ
نسح نب دمحم ،دبعاگواہب ،دیعس ،رمعم ،زرہی ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد
رفامایوچراکاہھتوچاھتیئدانیرںیمایزایدہںیماکاٹاجےئ۔
رافی  :نسحنبدمحم،دبعاگواہب،دیعس،رمعم،زرہی،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زرہیرپرافویںےکاالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1224

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟوہاب ،سٌیس٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٤ً ،زةً ،ائظہ ػسش٘ہ

اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩یَ ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ت ِ٘ َل ٍُ َی ُس َّ
اٟشارٔ ٔ ٚفٔي ُربِ ٍٔ زٔی َ٨ا ٕر ٓ ََؼاً ّٔسا
نسح نب دمحم ،دبعاگواہب ،دیعس ،رمعم ،زرہی ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد
رفامایوچراکاہھتوچاھتیئدانیرںیمایزایدہںیماکاٹاجےئ۔
رافی  :نسحنبدمحم،دبعاگواہب،دیعس،رمعم،زرہی،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک

زرہیرپرافویںےکاالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1225

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟوہاب ،سٌیس٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٤ً ،زةً ،ائظہ ػسش٘ہ

َ
یَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبَا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة
أَ ِخب َ َرنٔي یَزٔی ُس بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ُٓ ٩ـ ِی َٕٗ ١ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔ َ
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ت ِ٘ َل ٍُ یَ ُس َّ
اٟشارٔ ٔ ٚفٔي ُربِ ٍٔ زٔی َ٨ا ٕر ٓ ََؼاً ّٔسا

نسح نب دمحم ،دبعاگواہب ،دیعس ،رمعم ،زرہی ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد
رفامایوچراکاہھتوچاھتیئدانیرںیمایزایدہںیماکاٹاجےئ۔
رافی  :نسحنبدمحم،دبعاگواہب،دیعس،رمعم،زرہی،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زرہیرپرافویںےکاالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1226

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟوہاب ،سٌیس٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٤ً ،زةً ،ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة أََ َّ ٧ضا َسًَ ِ ٌَ ٔ٤ائٔظَ َة َت ُ٘و ُ ٢شُ ِ٘ َل ٍُ فٔي ُربِ ٍٔ زٔی َ٨ارٕ
اب َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔ یَ ِحٌَي
ٓ ََؼاً ّٔسا َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ص َذا اٟؼَّ َو ُ
وسدینبرصن،دبع اہللٰ،ییحینبدیعس،رمعة،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوچراک
اہھتوچاھتیئدانیرںیمایزایدہںیماکاٹاجےئ۔
رافی  :نسحنبدمحم،دبعاگواہب،دیعس،رمعم،زرہی،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زرہیرپرافویںےکاالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1227

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟوہاب ،سٌیس٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٤ً ،زةً ،ائظہ ػسش٘ہ

ٔیص ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َ ِ ٟا ِِ َ٘ ٟل ٍُ فٔي ُربِ ٍٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ

زٔی َ٨ا ٕر ٓ ََؼاً ّٔسا
دمحمنب العء ،انب ادرسیٰ ،ییحی نب دیعس ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای
وچراکاہھتوچاھتیئدانیرںیمایزایدہںیماکاٹاجےئ۔
رافی  :نسحنبدمحم،دبعاگواہب،دیعس،رمعم،زرہی،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زرہیرپرافویںےکاالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1228

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟوہاب ،سٌیس٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٤ً ،زةً ،ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َو ًَ ِب ٔس َربِّطٔ َو ُر َزیِ َٕ ٙػاح ٔٔب أَیِ ََ ٠ة أَُ َّ ٧ض َِ ٥سٌُ ٔ٤وا ًَ َِ ٤ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
َٗا َ ِ ٟا ِِ َ٘ ٟل ٍُ فٔي ُربِ ٍٔ زٔی َ٨ا ٕر ٓ ََؼاً ّٔسا
ہبیتق ،ایفسؿٰ ،ییحی نب دیعس ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وچر اک اہھت
وچاھتیئدانیرںیمایزایدہںیماکاٹاجےئ۔
رافی  :نسحنبدمحم،دبعاگواہب،دیعس،رمعم،زرہی،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زرہیرپرافویںےکاالتخػےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1229

راوی  :تزج٤ہ ا ٪ت٤ا ٦احازیث لا ایک هي ےہ

ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َ٣َ ِ ٟا كَا ًََ ٢ل َ َّي َو َ ا َن ٔشی ُ ا ِِ َ٘ ٟل ٍُ فٔي ُربِ ٍٔ زٔی َ٨ا ٕر ٓ ََؼاً ّٔسا

رتہمجاؿامتؾااحدثیاکاکییہےہافرآرخدحثیںیم(ہیااضہف)ےہہکاعہشئدصہقیےنرفامایتہبزامہنںیہنزگرا(ینعیھچکیہ
رعہصلبق)ںیموھبؽیئگہکوچاھتیئدانیرںیماہھتاکاٹاجےئایزایدہںیم۔

رافی  :رتہمجاؿامتؾااحدثیاکاکییہےہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ
ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1230

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟوہاب ،سٌیس٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٤ً ،زةً ،ائظہ ػسش٘ہ

َک بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َػإ ٔ ٟح َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩زِ٧بُو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦یز ٔ َ
یس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ
ًَائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا َسَ ِ ٌَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ َ ٢ا شُ ِ٘ َل ٍُ َّ
اٟشار ُٔ ٚإ ٔ َّ ا فٔي ُربِ ٍٔ زٔی َ٨ا ٕر ٓ ََؼاً ّٔسا
نسح نب دمحم ،دبعاگواہب ،دیعس ،رمعم ،زرہی ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد
رفامایوچراکاہھتوچاھتیئدانیرںیمایزایدہںیماکاٹاجےئ۔
رافی  :نسحنبدمحم،دبعاگواہب،دیعس،رمعم،زرہی،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1231

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟوہاب ،سٌیس٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٤ً ،زةً ،ائظہ ػسش٘ہ

َک
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ
اُٟس ٔح َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩سَ ٤َِ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩حزَِ ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ٔ ٥َ ٠ث َ ١اْلِ َ َّو ٔ٢
نسح نب دمحم ،دبعاگواہب ،دیعس ،رمعم ،زرہی ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد
رفامایوچراکاہھتوچاھتیئدانیرںیمایزایدہںیماکاٹاجےئ۔
رافی  :نسحنبدمحم،دبعاگواہب،دیعس،رمعم،زرہی،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1232

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟوہاب ،سٌیس٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٤ً ،زةً ،ائظہ ػسش٘ہ

ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔي
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
بَ َِکٕ ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة َٗا ََٗ ِ ٟا ًََ ِ ٟائٔظَ ُة ا ِِ َ٘ ٟل ٍُ فٔي ُربِ ٍٔ زٔی َ٨ا ٕر ٓ ََؼاً ّٔسا
احرثنبنیکسم،انباقمس ،امکل،دبعاہللنبدمحمنباوبرکب،رمعة،اعہشئدصہقی ےسرفاتیےہہکروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایوچراکاہھتوچاھتیئدانیرںیمایزایدہںیماکاٹاجےئ۔
رافی  :نسحنبدمحم،دبعاگواہب،دیعس،رمعم،زرہی،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1233

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟوہاب ،سٌیس٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٤ً ،زةً ،ائظہ ػسش٘ہ

ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔي
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
أَ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
اِّ ٟز َجا ٔ ٩ِ ًَ ٢أَبٔیطٔ ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائ ٔظَ َة َٗا ََٗ ِ ٟا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠شُ ِ٘ َل ٍُ َی ُس َّ
اٟشارٔ ٔ ٚفٔي ثَ َ ٩ٔ ٤ا َِ ٔ٤ٟح ِّ٩

َوثَ َ ٩ُ ٤ا َِ ٔ٤ٟح ُِّ ٩ربِ ٍُ زٔی َ٨ارٕ

نسح نب دمحم ،دبعاگواہب ،دیعس ،رمعم ،زرہی ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اراشد
رفامایوچراکاہھتوچاھتیئدانیرںیمایزایدہںیماکاٹاجےئ۔
رافی  :نسحنبدمحم،دبعاگواہب،دیعس،رمعم،زرہی،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1234

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟوہاب ،سٌیس٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٤ً ،زةً ،ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرنٔي َی ِحٌَي بِ ُُ ٩ز ُر ِس َ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕأَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ ُط ًَ ِ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ِ٘ َل ٍُ ا َِ ٟی َس فٔي ُربِ ٍٔ زٔی َ٨ا ٕر ٓ ََؼاً ّٔسا
ًَ َِ ٤ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َ ِ ٟل َ َ
نسح نب دمحم ،دبعاگواہب ،دیعس ،رمعم ،زرہی ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد
رفامایوچراکاہھتوچاھتیئدانیرںیمایزایدہںیماکاٹاجےئ۔
رافی  :نسحنبدمحم،دبعاگواہب،دیعس،رمعم،زرہی،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1235

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟوہاب ،سٌیس٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٤ً ،زةً ،ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُح َشی ِْن ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي َٛث ٔیر ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
ََک لَّ ٤َ ٔ ٠ة َ٨َ ٌِ ٣ا َصا ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا ََٗ ِ ٟا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا ُت ِ٘ َل ٍُ ا َِ ٟی ُس إ ٔ َّ ا فٔي ُربِ ٍٔ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ث ُ َّ ٥ذ َ َ
زٔی َ٨ارٕ
نسح نب دمحم ،دبعاگواہب ،دیعس ،رمعم ،زرہی ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد
رفامایوچراکاہھتوچاھتیئدانیرںیمایزایدہںیماکاٹاجےئ۔
رافی  :نسحنبدمحم،دبعاگواہب،دیعس،رمعم،زرہی،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1236

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟوہاب ،سٌیس٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٤ً ،زةً ،ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ َِکٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََّ ١
اٟلب َ َران ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩بَ َِحٕ أَبُو ًَل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ب َار ُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس

َٔک َُ ٣ة أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة أُ َّ٦ا ِٔ٨٣ٔ ِْ ٤ُ ٟی َن أَ ِخب َ َر ِت َضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ً ِ ٔ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢ت ِ٘ َل ٍُ ا َِ ٟی ُس فٔي ا َِ ٔ٤ٟح ِّ٩

نسح نب دمحم ،دبعاگواہب ،دیعس ،رمعم ،زرہی ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد
رفامایوچراکاہھتوچاھتیئدانیرںیمایزایدہںیماکاٹاجےئ۔
رافی  :نسحنبدمحم،دبعاگواہب،دیعس،رمعم،زرہی،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1237

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟوہاب ،سٌیس٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٤ً ،زةً ،ائظہ ػسش٘ہ

یس بِ ٔ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َِّّم َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙیز ٔ َ
أَ َّ ٪بَُٜی ِ َر بِ َِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ َح َّسثَ ُط أَ َُّ ٪سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ََ ٩ش َشارٕ َح َّسثَ ُط أَ ََّ ٤ِ ًَ ٪ز َة ابِ ََ ٨ة ًَ ِبسٔ اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ ِت ُط أََ َّ ٧ضا َسِ ٌَ ٔ٤

ًَائٔظَ َة َت ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا ُت ِ٘ َل ٍُ َی ُس َّ
و ٪ا َِ ٔ٤ٟح ِّٔٗ ٩ی ٌََ ٔ ٟ ١ائٔظَ َة َ٣ا ثَ َ ٩ُ ٤ا َِ ٔ٤ٟح ِّ٩
اٟشارٔ َٔ ٔ ٓ ٚامی زُ َ
َٗا َُ ِ ٟربِ ٍُ زٔی َ٨ارٕ
نسح نب دمحم ،دبعاگواہب ،دیعس ،رمعم ،زرہی ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن اراشد
رفامایوچراکاہھتوچاھتیئدانیرںیمایزایدہںیماکاٹاجےئ۔
رافی  :نسحنبدمحم،دبعاگواہب،دیعس،رمعم،زرہی،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1238

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟوہاب ،سٌیس٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٤ً ،زةً ،ائظہ ػسش٘ہ

َخ َُ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ش َشا ٕر ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة
اُٟسحٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ََ ِ ٣
أَ ِخب َ َرنٔي أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩

ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا َسَ ِ ٌَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ َ ٢ا ُت ِ٘ َل ٍُ َی ُس َّ
اٟشارٔ ٔ ٚإ ٔ َّ ا فٔي ُربِ ٍٔ زٔی َ٨ارٕ ٓ ََؼاً ّٔسا
نسح نب دمحم ،دبعاگواہب ،دیعس ،رمعم ،زرہی ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد
رفامایوچراکاہھتوچاھتیئدانیرںیمایزایدہںیماکاٹاجےئ۔
رافی  :نسحنبدمحم،دبعاگواہب،دیعس،رمعم،زرہی،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1239

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟوہاب ،سٌیس٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٤ً ،زةً ،ائظہ ػسش٘ہ

َ
ا ٪بِ َ ٩أَبٔي
أَ ِخب َ َرنٔي َص ُ
َخ َُ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سِ ًُ ُ ٌِ ٔ٤ث ََ ٤
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ٗ َُسا َُ ٣ة بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ََ ِ ٣
رع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َش ُ٘و ُ ٢لَاًَ ِ َ ٧ائٔظَ ُة تُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا َِ ٟؤٟی ٔس َِ ٣ول َي اْلِ َ ِخ َٔ ٨شیِّی َن َش ُ٘و َُ ٢سِ ُ ُ ٌِ ٔ٤
َش ُ٘و ُ َ ٢ا ُت ِ٘ َل ٍُ ا َِ ٟی ُس إ ٔ َّ ا فٔي ا َِ ٔ٤ٟح ِّ ٩أَ ِو ثَ َٔ٨٤طٔ

نسح نب دمحم ،دبعاگواہب ،دیعس ،رمعم ،زرہی ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد
رفامایوچراکاہھتوچاھتیئدانیرںیمایزایدہںیماکاٹاجےئ۔
رافی  :نسحنبدمحم،دبعاگواہب،دیعس،رمعم،زرہی،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1240

راوی  :ابوبَک ب ٩اسحٗ ،ٙسا٣ة ب٣ ٩ح٤سَ٣ ،خ٣ة ب ٩بٜیر ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،ث٤ا ٪ب ٩ابووٟیس ،رعوة ب ٩زبیر

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِ ٔ
َخ َُ ٣ة بِ ُ ٩ب ُ َٜیِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سِ ًُ ُ ٌِ ٔ٤ث ََ ٤
َک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَىٔي ٗ َُسا َُ ٣ة بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ََ ِ ٣
رع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َش ُ٘و ُ ٢لَاًَ ِ َ ٧ائٔظَ ُة تُ َح ِّس ُث ًَ ِٔ َ ٧ ٩ي ِّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا َ َ ٢ا
بِ َ ٩أَبٔي ا َِ ٟؤٟیسٔ َش ُ٘و َُ ٢سِ ُ ُ ٌِ ٔ٤
َّ
رع َو َة َٗا َ ٢ا َِ ٔ٤ٟح ُّ ٩أَ ِر َب ٌَ ُة َز َراص ََٔ ٥ا ََ ٢و َسُ ُ ٌِ ٔ٤س ََ ِ ٠امی َ ٪بِ ََ ٩ش َشارٕ َیزًُِ ُ ٥أََّ٧طُ َسٍَ ٔ٤
ُت ِ٘ َل ٍُ ا َِ ٟی ُس إٔ ا فٔي ا َِ ٔ٤ٟح ِّ ٩أَ ِو ث َ َٔ٨٤طٔ َو َز ًَ َ ٥أَ َِّ ُ ٪

ًَ َِ ٤ز َة َت ُ٘و َُ ٢سًَ ُ ٌِ ٔ٤ائٔظَ َة تُ َح ِّس ُث أََ َّ ٧ضا َسَ ِ ٌَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ َ ٢ا ُت ِ٘ َل ٍُ ا َِ ٟی ُس إ ٔ َّ ا فٔي ُربِ ٍٔ زٔی َ٨ارٕ
ٓ ََ٤ا ٓ َِو َٗطُ
اوبرکب نب ااحسؼ  ،دقامة نب دمحم ،رخممة نب ریکب ،فہ اےنپ فادل ےس ،امثعؿ نب اوبف دی ،رعفة نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ
دصہقی ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہن اکاٹ اجےئ اہھت نکیل ڈاھؽ یک
وچریںیمایاسیکامتیلےکرباربدفرسیشءںیم۔رضحترعفہےناہکڈاھؽہاردرمہیکوہیتےہافررضحترعفہےنرضحت
اعہشئدصہقیےسہک روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاہھتہناکاٹاجےئنکیلوچاھتیئدانیرایزایدہںیم۔
رافی  :اوبرکبنباقحس،دقامةنبدمحم،رخممةنبریکب،فہاےنپفادلےس،امثعؿنباوبف دی،رعفةنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1241

راوی ٤ً :زو بً ٩ليً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،ہ٤اٗ ،٦تازةً ،بساهَّلل ،س٠امی ٪ب ٩ششار

ٔی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
اٟساَ٧ا ٔد ًَ ِ٩
ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ش َشا ٕر َٗا َ َ ٢ا ُت ِ٘ َل ٍُ ا َِ ٟد ُِ ٤ص إ ٔ َّ ا فٔي ا َِ ٟد ِٔ ٤ص َٗا ََ ٢ص َّْ ٤أ٘٠َ َٓ ٦ی ُ ًَ ِب َس اهَّللٔ َّ
اد َٓ َح َّسثَىٔي ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ٩
اٟساَ َ ٧

َش َشا ٕر َٗا َ َ ٢ا ُت ِ٘ َل ٍُ ا َِ ٟد ُِ ٤ص إ ٔ َّ ا فٔي ا َِ ٟد ِٔ ٤ص

رمعفنبیلع،دبعارلنمحنبدہمی،امہؾ،اتقدة،دبعاہلل،امیلسؿنبک ارےنرفامایہناکاٹاجےئاہھتاکہجنپنکیلہجنپںیم۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمحنبدہمی،امہؾ،اتقدة،دبعاہلل،امیلسؿنبک ار
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1242

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،ائظہ ػسش٘ہ

َ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َُ ٥َِ ٟ ِ ٟت ِ٘ َل ٍِ َی ُس َسارٔ ٕ ٚفٔي أَ ِزنَي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

ض َول ُ َُّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ذُو ثَ َ٩ٕ ٤
َٔ ٩ِ ٣ح َح َٔ ٕة أَ ِو تُزِ ٕ
وسدینبرصن،دبعاہلل،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکوچراکاہھتںیہناکاٹایگنکیلڈاھؽیکوچری
ںیم وتمیقدارےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1243

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيً ،بساٟزح ،٩٤سٔیاً ،٪یسي ،طٌييً ،بساهَّلل

أَ ً ٩ِ ًَ ٪یسي ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ل ٍَ فٔي ٗ ٔ َیٔ ٤ة َخ َِ ٤ش ٔة َز َراص َٔ٥

دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،یسیع ،یبعش ،دبعاہلل ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اپچن درمہ یک وچری
ںیم(ینعیاپچندرمہیکامتیلںیم)اہھتوٹکاای۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،یسیع،یبعش،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1244

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَلٌ٣ ،٪اویہ ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور٣ ،حاہسً ،لاء ،ای٩٤

و أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩أَیِ ََٗ ٩َ ٤ا َ٢
َ ٥َِ ٟش ِ٘ َل ٍِ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اٟشار َٔ ٚإ ٔ َّ ا فٔي ثَ َ ٩ٔ ٤ا َِ ٔ٤ٟح َِّ ٩وث َ َ ٩ُ ٤ا َِ ٔ٤ٟح ِّ ٩یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ زٔی َْ ٨ار
ومحمدنبالیغؿ،اعمفہی،ایفسؿ،وصنمر،اجمدہ،اطعء،انمیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناہھتںیہنوٹکاای
وچراکنکیلڈاھؽیکتمیقںیمافرڈاھؽیکتمیقاؿدونںاکیدانیریھت۔

رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اعمفہی،ایفسؿ،وصنمر،اجمدہ،اطعء،انمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1245

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩أَیِ ََٗ ٩َ ٤ا ََ ٥َِ ٟ ٢ت٩ِ ُٜ
ُت ِ٘ َل ٍُ ا َِ ٟی ُس ًَل َى ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّى اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ا فٔي ث َ َ ٩ٔ ٤ا َِ ٔ٤ٟح َِّ ٩وٗ ٔ َیُ ٤تطُ یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ زٔی َْ ٨ار
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1246

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜحاصٔ ٕس
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو اْلِ َ ِز َصز ٔاِ ٨َّ ٟی َشابُور ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ًَ ِ ٩أَیِ ََٗ ٩َ ٤ا َُ ٥َِ ٟ ٢ت ِ٘ َل ٍِ ا َِ ٟی ُس فٔي َز ََ ٩ٔ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّى اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ا فٔي ث َ َ ٩ٔ ٤ا َِ ٔ٤ٟح َِّ ٩وٗ ٔ َیُ ٤ة ا َِ ٔ٤ٟح ِّ ٩یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ زٔی َْ ٨ار
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

حسیث 1247

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩زا ُو َز ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّي بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜحاصٔ ٕس َو ًَ َل ٕ
اء

ًَ ِ ٩أَیِ ََٗ ٩َ ٤ا َُ ٥َِ ٟ ٢ت ِ٘ َل ٍِ ا َِ ٟی ُس فٔي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّى اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ا فٔي ثَ َ ٩ٔ ٤ا َِ ٔ٤ٟح َِّ ٩وثَ َُ ُ٨٤ط یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ زٔی َْ ٨ار
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1248

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساهَّلل ،اسوز بً ٩ا٣ز ،حش ٩ب ٩حٌي٨٣ ،ؼور ،حً ،٥ٜلاء و ٣حاہس ،ای٩٤

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِس َوزُ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩و َٕٓي ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜلا ٕئ
أَ ِخب َ َرَ٧ا صَ ُ

َو َُ ٣حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩أَیِ ََٗ ٩َ ٤ا َ ٢شُ ِ٘ َل ٍُ َّ
ا ٪ثَ َ ٩ُ ٤ا َِ ٔ٤ٟح ًَِّ ٩ل َي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟشار ُٔ ٚفٔي ث َ َ ٩ٔ ٤ا َِ ٔ٤ٟح َِّ ٩ول َ َ
رش َة َز َراص َٔ٥
زٔی َّ ٨ارا أَ ِو ًَ ِ َ
اہرفؿ نب دبع اہلل ،اوسد نب اعرم ،نسح نب ییح ،وصنمر ،مکح ،اطعء ف اجمدہ ،انمی ےس رفاتی ےہ ہک وچر اک اہھت اکاٹ اجےئ اگ ڈاھؽ یک
تمیقںیمافرڈاھؽیکتمیقروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکدفرںیماکیدانیریھتایدسدرمہیھت۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اوسدنباعرم،نسحنبییح،وصنمر،مکح،اطعءفاجمدہ،انمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1249

راوی ً :لي ب ٩ححزَ ،شیک٨٣ ،ؼورً ،لاء و ٣حاہس ،ای ٩٤ب ٩ا ٦ای٩٤

ئ َو َُ ٣حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩أَیِ َ ٩َ ٤ابِ ٔ ٩أ ُ ِّ ٦أَیِ َ ٩َ ٤یَ ِز َٓ ٌُ ُط َٗا َ  ٢اَ ُت ِ٘ َل ٍُ ا َِ ٟی ُس
یک ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َ ٔ
َش ْ
إ ٔ َّ ا فٔي ثَ َ ٩ٔ ٤ا َِ ٔ٤ٟح َِّ ٩وثَ َُ ُ٨٤ط یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ زٔی َْ ٨ار
یلعنبرجح،رشکی،وصنمر،اطعءفاجمدہ،انمینباؾانمیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاہھت

ہناکاٹاجےئنکیلڈاھؽیکتمیقںیمافرڈاھؽیکتمیقاؿدونںاکیدانیریھت۔
رافی  :یلعنبرجح،رشکی،وصنمر،اطعءفاجمدہ،انمینباؾانمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1250

راوی ٗ :تیبہ ،جزیز٨٣ ،ؼو رً ،لاء و ٣حاہس ،ای٩٤

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ َو َُ ٣حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩أَیِ ََٗ ٩َ ٤ا َ َ ٢ا ُش ِ٘ َل ٍُ َّ
اٟشار ُٔ ٚفٔي أَ َٗ َّ ٩ِ ٣ٔ ١ثَ َ٩ٔ ٤
ا َِ ٔ٤ٟح ِّ٩
ہبیتق،رجری،وصنمر،اطعءفاجمدہ،انمیےسرفاتیےہہکوچراکاہھتہناکاٹاجےئڈاھؽےسمکامتیلںیم۔
رافی  :ہبیتق،رجری،وصنمر،اطعءفاجمدہ،انمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1251

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌس ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌسًَّ ،م ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،اب ٩اسح٤ً ،ٙزو ب ٩طٌیبً ،لاء ب ٩ابورباح،
ًبساهَّلل بً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩س ٌِسٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َِّّم َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ٩
رشةُ َز َراص َٔ٥
ُط ٌَ ِیبٕ أَ ََّ ًَ ٪لا َئ بِ َ ٩أَبٔي َربَا ٕح َح َّسثَ ُط أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ
ضل َ َ
اَ ٪ش ُ٘و ُ ٢ثَ َُ ُ٨٤ط یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ًَ ِ َ
دیبعاہللنبدعس نباربامیہنبدعس،یمع،فہاےنپفادلےس،انبااحسؼ،رمعفنببیعش،اطعءنباوبرابح،دبعاہللنبابعسرفامےت
ےھتہکڈاھؽیکتمیقاؿدونںدسدرمہیھت۔
رافی  :دیبعاہللنبدعسنباربامیہنبدعس،یمع،فہاےنپفادلےس،انباقحس،رمعفنببیعش،اطعءنباوبرابح،دبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک

زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1252

٣وسي ب٠خي ،اب٤٧ ٩یر٣ ،ح٤س ب ٩اسح ،ٙایوب ب٣ ٩وسي ،ابً ٩باض
راوی  :یحٌي بٰ ٩

وسي ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ٩
وب بِ َٔ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَي بِ َُ ٣ُ ٩
وسي ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٤َُ ٧ ٩یِر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَ ُّی َ
رش َة َز َراصٔ َ٥
ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
ض ِٔ ٣ث َُ ٠ط ل َ َ
ا ٪ثَ َ ٩ُ ٤ا َِ ٔ٤ٟح ًَِّ ٩ل َي ًَ ِض ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠شُ َ٘ َّو َُ ِ ًَ ٦
ییحینبومٰیسیخلب،انبریمن،دمحمنبااحسؼ،اویبنبومیس،انبابعسےساسومضمؿیکرفاتیوقنمؽےہفہایبؿرکےتےھتہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکدفرںیمڈاھؽیکتمیقدسدرمہیھت۔
رافی  :ییحینبومٰیسیخلب،انبریمن،دمحمنباقحس،اویبنبومیس،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1253

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

وسي ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ُِ ٣ز َس ْ١
وب بِ َٔ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ابِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَ ُّی َ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1254

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسة ،سٔیا ،٪اب ٩حبیب ،رعزميً ،بسا٠٤ٟک ب ٩ابوس٠امیً ،٪لاء

اَ ٪وص َُو ابِ َُ ٩حبٔیبٕ ًَ ِ ٩ا ِِ ٌَ ٟز َزم ٔ ِّي َوص َُو ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩أَبٔي ُسََ ِ ٠امی ََ ًَ ٩ِ ًَ ٪لا ٕئ َٗا َ ٢أَ ِزنَي
أَ ِخب َ َرنٔي حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َّ
َکَ٧ا
َ٣ا ُش ِ٘ َل ٍُ ٓ ٔیطٔ ثَ َ ٩ُ ٤ا َِ ٔ٤ٟح َِّٗ ٩ا ََ ٢وث َ َ ٩ُ ٤ا َِ ٔ٤ٟح ِّ ٩یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ًَ ِ َ
رشةُ َز َراص ََٔٗ ٥ا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤وأَیِ َ ٩ُ ٤أ ٟذی َت َ٘ َّس َ ٦ذ ٔ ِ ُ

َ ٔ ٟحسٔیثٔطٔ َ٣ا أَ ِح َش ُب أَ َُّ َٟ ٪ط ُػ ِح َب ّة َو َٗ ِس ُرو ٔ َی ًَ ُِ ٨ط َحس ْ
آخ َی ُس ًَُّ ٢ل َي َ٣ا ُٗ ِ٨َ ٠ا ُظ
ٔیث َ ُ
دیمحنبدعسمة،ایفسؿ،انببیبح،رعزیم،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،اطعءےنرفامایمکےسمکسجںیماہھتاکٹدایاجےئڈاھؽیک
تمیقےہافرفہاؿںیمدسدرمہیھترضحتاامؾاسنیئےنرفامایانمیسجےسمہےندحثیلقنیکےہفہاحصیبںیہنےتگلافراؿ
ےساکیدفرسیدحثیرمفیےہسجےساتگلےہہکفہاحصیبںیہنےہ۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،ایفسؿ،انببیبح،رعزیم،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،اطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1255

راوی  :سوار بً ٩بساهَّلل ب ٩سوار ،خاٟس ب ٩حارثً ،بسا٠٤ٟک و ًبساٟزح ٩٤ب٣ ٩ح٤س ب ٩سَل ،٦اسح ،ٙا ازر،ٚ
ًبسا٠٤ٟکً ،لاء ،ای٩٤

َح َّسثَ َ٨ا َس َّو ُار بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٩س َّوا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ٩
ئ ًَ ِ ٩أَیِ َِ ٣َ ٩َ ٤ول َي ابِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َو َٗا َ٢
َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩س ََّلَٗ ٕ ٦ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙص َُو اْلِ َ ِز َر َُٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔطٔ ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
َخاْ ٔ ٟس فٔي َحسٔیثٔطٔ َِ ٣ول َي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ ٩تُب َ ِی ٍٕ ًَ ٌِِ َٛ ٩بٕ َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َو َّؿأ َ َٓأ َ ِح َش َ ٩ا ُِ ٟو ُؿو َئ ث ُ ََّ ٥ػلَّي َو َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اَّ ٟز ِح َََ ٓ ٩ٔ ٤ؼلَّي
خ َة ث ُ ََّ ٥ػلَّي َب ٌِ َس َصا أَ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
ت َٓأ َ َت ََّ ٥و َٗا ََ ٢س َّو ْار یُت ُُّٔ ٥ر ُٛو ًَ ُضَ َّ٩و ُس ُحو َزصَُ َّ٩و َش ٌِ َ٣َ ٥ُ ٠ا َش ِ٘تَر ٔ ُئ َو َٗا َ٢
ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ِاْل ٔ َ
رقأ ُٓ ٔیضَٟٔ َّ٩ُٛ َّ٩طُ ب ٔ َ٨ِ ٤ز ٔ َٔ ٟة َِ ٟی َٔ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟسرٔ
َس َّو ْار َش ِ َ
وسار نب دبعاہلل نب وسار ،اخدل نب احرث ،دبعاکلمل ف دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ ،ااحسؼ  ،االزرؼ ،دبعاکلمل ،اطعء ،انمی ےس
رفاتیےہہک وہکانبزریبےکومیلےھتایفہزریبےکومیلےھتاسےنہک عیبےساسےنرضحتبعکےسہک اوہنںےنلقن
ای ہک  و وکیئ ایھچ رطح ےس فوض رکے رھپ امنز ادا رکے) رھپ فہ اس ےک دعب ہار راعکت ادا رکے افر اؿ وک وپرا رکے وت فہ
راعکتایسیوہںےگہکےسیجہکبشدقرںیمابعدتیک۔
رافی  :وسارنبدبعاہللنبوسار،اخدلنباحرث،دبعاکلملفدبعارلنمحنبدمحمنبالسؾ،اقحس،االزرؼ،دبعاکلمل،اطعء،انمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک

زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1256

راوی  :اض لا تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

ئ ًَ ِ ٩أَیِ َِ ٣َ ٩َ ٤ول َي ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩تُب َ ِی ٍٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣دَْ ٠س َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
َ َ
ُ َّ
ُ
رقأ ُٓ َٔیضا َویُت ُّٔ٥
ًَ ٌِِ َٛ ٩بٕ َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َو َّؿأ َٓأ ِح َش َُ ٩و ُؿوئ َ ُط ث ََّ ٥طض ٔ َس َػ ََل َة ا َِ ٌَ ٟت َٔ ٤ة فٔي َج َ٤ا ًَ ٕة ث ََّ ٥ػلي إَِٔ ٟی َضا أَ ِر َب ٌّا ِٔ ٣ثََ ٠ضا َش ِ َ
َِ ٟ ١ی َٔ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟسرٔ
اُ َٟ ٪ط ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِجز ٔ ِٔ ٣ث ُ
ُر ُٛو ًَ َضا َو ُس ُحو َز َصا ل َ َ
اساکرتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :اساکرتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
زریرظندحثیابمرہکںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1257

راوی  :خَلز ب ٩اسً ،٥٠بساهَّلل ب ٩ازریص٣ ،ح٤س ب ٩اسح٤ً ،ٙزو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ

ا٪
ٔیص ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا َ ٢ل َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َخ ََّل ُز بِ ُ ٩أَ ِسِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِزر َ
رش َة َز َراص َٔ٥
ثَ َ ٩ُ ٤ا َِ ٔ٤ٟح ًَِّ ٩ل َي ًَ ِضسٔ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ِ ًَ ٥َ ٠
الخد نب املس ،دبعاہلل نب ادرسی ،دمحم نب ااحسؼ  ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس رفاتی ےہ ہک ڈاھؽ یک
امتیلروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکدفرںیمدسدرمہیھت۔
رافی  :الخدنباملس،دبعاہللنبادرسی،دمحمنباقحس،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئصخشدرتخرپےگلوہےئلھپیکوچریرکےل؟
ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
ارگوکیئصخشدرتخرپےگلوہےئلھپیکوچریرکےل؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1258

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ةً ،بیساهَّلل ب ٩ا اخ٨ص٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ ِخ َٔ ٨ص ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ َٗا َُ ٢سئ ٔ َ١
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َُ ٥ِ ٛت ِ٘ َل ٍُ ا َِ ٟی ُس َٗا َ  ٢اَ ُت ِ٘ َل ٍُ ا َِ ٟی ُس فٔي ثَ َ٤ز ٕ َُٓ ٕٙ ٠َّ ٌَ ٣إٔذَا َؿ َّ٤طُ ا َِ ٟحزٔی ُٔ ُٗ ٩ل ٌَ ِ فٔي ثَ َ٩ٔ ٤
شش ٔة ا َِ ٟح َب َٔٓ ١إٔذَا آ َوی ا َِ ٤ُ ٟز َاح ُٗ ٔل ٌَ ِ فٔي ث َ َ ٩ٔ ٤ا َِ ٔ٤ٟح ِّ٩
ا َِ ٔ٤ٟح َِّ ٩و َ ا ُت ِ٘ َل ٍُ فٔي َ ٔ
رح َ

ہبیتق ،اوبوعابة ،دیبع اہلل نب االسنخ ،رمعف نب بیعش ،رضحت دبعاہلل نبرمعف نب اعص ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہللہیلع
فآہل فملس ےس درایتف ای ایگ ہک سک دقر امتیل (یک وچری) ںیم اہھت اکاٹ اجےئ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہھت ہن اکاٹ
اجےئاسدرتخںیم وہکاتکٹلوہادرتخوہنکیلسج فتقفہایلھکؿںیمراھکاجےئافراسدقروکیئصخشوچریرکےہکسج
یک امتیل ڈاھؽ یک تمیق ےک وعض وہ وت اس ںیم اہھت اکاٹ اجےئ ایس رطہقی ےس  و اجونر ڑاہڑ (ای دیماؿ ںیم) اھگس اھکےت وہں اؿ
ںیماہھتہناکاٹاجےئنکیلسجفتقفہاےنپرےنہیکہگجںیموہںافروکیئصخشاؿیکوچریرکےافراؿیکامتیلڈاھؽیکامتیل
ےکرباربوہوتوچریرکےنفاےلاکاہھتاکٹدایاجےئ۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعابة،دیبعاہللنباالسنخ،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقلھپدرتخےسوتڑرکایلھکؿںیموہافروکیئصخشاسیکوچریرکے؟
ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
سجفتقلھپدرتخےسوتڑرکایلھکؿںیموہافروکیئصخشاسیکوچریرکے؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1259

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،ابً ٩حَل٤ً ،٪زو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
َّ
اب ٔ ٩ِ ٣ذٔی َحا َج ٕة َُی ِ َر َُّ ٣تد ٔ ٕذ ُخب ِ َّ ٨ة ٓ َََل َط ِی َئ ًََِ ٠یطٔ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط ُسئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١اٟث َ٤ز ٔا َِ٘ َٓ ٙٔ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟا َ٣َ ٢ا أَ َػ َ

رس ََ ٚط ِیئّا ُٔ ٨ِ ٣ط َب ٌِ َس أَ ِ ٪یُ ِْو ٔ َی ُط ا َِ ٟحزٔی ََُ ٓ ٩ب َ َّ ٠ث َ َ ٩َ ٤ا َِ ٔ٤ٟح ِّ٩
َو ََ َ ٩ِ ٣
َغا َُ ٣ة ِٔ ٣ثَِ ٠یطٔ َوا ُِ٘ ٌُ ٟوبَ ُة َو ََ َ ٩ِ ٣
خ َد بٔظَ ِی ٕئ ُٔ ٨ِ ٣ط ٓ ٌَََِ ٠یطٔ َ َ

َغا َُ ٣ة ِٔ ٣ثَِ ٠یطٔ َوا ُِ٘ ٌُ ٟوبَ ُة
و ٪ذََ ٔ ٟ
رس َ ٚزُ َ
ٓ ٌَََِ ٠یطٔ ا ِِ َ٘ ٟل ٍُ َو ََ َ ٩ِ ٣
ک ٓ ٌَََِ ٠یطٔ َ َ

ہبیتق،ثیل،انبالجعؿ،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفای

ایگ درتخ رپ اکٹل وہا لھپ وچری رکان اسیک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و صخش رضفرت راتھک وہ الثم تہب وھباک وہ افر
ھچکاسوکاھکےنےنیپوکےلموتفہاک الھپےلےلرشبہکیطاسوکاپھچرکاےنپڑپکےںیمہنابدنےھوتاسرپیسکمسقیکوکیئرگتف
ںیہنافر وصخشاسمسقاکلھپےلرکلکنآےئوتفہاساکدفانگامضؿدےدےافراسیکازااگلےلمیگافر ووکیئلھپوٹےنٹ
ےکدعباسیک وچریرکےافراسیکتمیقڈاھؽےکرباربوہوتاساکاہھتاکاٹ اجےئافرارگڈاھؽیکامتیلےس مک وچریرکے وت
دفانگامضؿادارکےافراسوکازااگلوہیگ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انبالجعؿ،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
سجفتقلھپدرتخےسوتڑرکایلھکؿںیموہافروکیئصخشاسیکوچریرکے؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1260

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜین ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث وہظا ٦ب ٩سٌس٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩زو

ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ َٔ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َوص ٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ٩
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
ًَ ِ٤زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ٣ُ ٩ِ ٣زَیِ ََ ٨ة أَتَي َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا
شش ٔة ا َِ ٟح َب َٔ٘ َٓ ١ا َ ٢ه ٔ َي َو ِٔ ٣ثَ ُ٠ضا َوا٨َّ ٟکَا َُ ٢وَِ ٟی َص فٔي َط ِی ٕئ ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟا ٔط َی ٔة َٗ ِل ٍْ إ ٔ َّ ا ٓ ٔ َامی آ َوا ُظ
ٕ َت َزی فٔي َ ٔ
رح َ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َِ ٛی َ
ات َ٧کَا َٕٗ ٢ا ََ ٢یا َر ُسو َ٢
َغا َُ ٣ة ِٔ ٣ثَِ ٠یطٔ َو َجََ ٠س ُ
ا َِ ٤ُ ٟزا ُح ٓ ََب َ َّ ٠ثَ َ ٩َ ٤ا َِ ٔ٤ٟح َِّٔٔٓ ٩یطٔ َٗ ِل ٍُ ا َِ ٟی ٔس َو َ٣ا  ٥َِ ٟیَ ِب ِّ ُ٠ث َ َ ٩َ ٤ا َِ ٔ٤ٟح َِّٔٔٓ ٩یطٔ َ َ
اٟث٤ز ٔا َِٗ ٙٔ ٠َّ ٌ٤ٟا َ ٢صُو َو ِٔ ٣ثُ ُ٠ط ٌَ٣طُ َوا٨َّ ٟکَا َُ ٢وَِ ٟیص فٔي َط ِی ٕئ َّٔ ٩ِ ٣
َّ
اٟث َ٤ز ٔا ِِ َٗ ٙٔ ٠َّ ٌَ ٤ُ ٟل ٍْ إ ٔ َّ ا ٓ ٔ َامی آ َوا ُظ
اهَّللٔ َِ ٛی َ
َ
ٕ َت َزی فٔي َ ُ َ
َ
َ
ات
ا َِ ٟحز ٔ ُ
ی٤ََ ٓ ٩ا أُخ َٔذ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟحز ٔ ٔ
َغا َُ ٣ة ِٔ ٣ثَِ ٠یطٔ َو َجََ ٠س ُ
یََ ٓ ٩ب َ َّ ٠ثَ َ ٩َ ٤ا َِ ٔ٤ٟح َِّٔٔٓ ٩یطٔ ا ِِ َ٘ ٟل ٍُ َو َ٣ا  ٥َِ ٟیَ ِب ِّ ُ٠ثَ َ ٩َ ٤ا َِ ٔ٤ٟح َِّٔٔٓ ٩یطٔ َ َ

َ٧کَا ٕ٢

احرثنبنیکسم،انبفبہ،رمعفنباحرثفاشہؾنبدعس،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفےسرفاتیےہہکاکیآدیم
ہلیبقزمہنیاکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافررعضایایروسؽاہلل!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑاہڑ
رپ واجونررچےتوہںاؿےکابرےںیمایرفامےتںیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگوکیئصخشاسمسقاکاجونروچری
رکےوتفہصخشفہاجونرفاسپرکدےافراساسیجاکیاجونردےافرازااگلاپےئافراجونرےکوچریرکےنںیماہھتںیہناکاٹ
اجےئاگنکیل وابڑھےکادنروہافراسیکتمیقڈاھؽیکتمیقےکرباربوہاسںیماہھتاکاٹاجےئافرارگفہڈاھؽیکامتیلےسمک

وہ وت فہ اجونر ایس رطح ےس دے افر ازا ےک وکڑے اھکےئ (ینعی اک ا صخش وکڑے یک ازا اک ہ قحت ےہ) اس صخش ےن رعض ای ای
روسؽاہلل!درتخرپ ولھپےکٹلوہےئوہںاسںیمایرفامےتںیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایسدقمارںیملھپافر
ادا رکے افر فہ یھب فاسپ رکے افر اس یک ازا ربداتش رکے افر لھپ ےک وچری رکےن ںیم اہھت ںیہن اکاٹ اجےئ اگ۔ نکیل  و
ایلھکؿ اس ںیم راھک ایگ وہ درتخ ےس وتڑ رک اس وک ارگ اس دقر وچری رکے ہک اس یک تمیق ڈاھؽ ےک ربارب وہ اجےئ وت اہھت اکاٹ
اجےئافرارگمکوچریرکےوتدفانگامضؿدےافرازاےکوکڑےاھکےئ۔
رافی  :احرثنبنیکسم،انبفبہ،رمعفنباحرثفاشہؾنبدعس،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نجاایشءےکوچریرکےنںیماہھتںیہناکاٹاجےئاگ؟
ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
نجاایشءےکوچریرکےنںیماہھتںیہناکاٹاجےئاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1261

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خاٟس ب ٩خلي ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،س٤٠ہ شٌىي ابً ٩بسا٠٤ٟک ًوػٌي ،حش ،٩اب ٩ػاٟح ،یحٌي ب ٩سٌیس،
ٗاس ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابوبَک،

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩خأٟسٔ بِ َٔ ٩خل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة َش ٌِىٔي ابِ َِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ا ِِ ٌَ ٟوصٔ َّي ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩وص َُو
ابِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔي بَ َِکٕ ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ َ ٢ا َٗ ِل ٍَ فٔي ث َ َ٤ز ٕ َو َ ا َٛثَر ٕ

دمحمنباخدلنبیلخ،فہاےنپفادلےس،ہملسینعیانبدبعاکلملوع ئ
صبی،نسح،انباصحل،ییحینبدیعس،اقمسنبدمحمنباوبرکب،راعف
ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک ولھپں ےک
وچریرکےنںیماہھتںیہناکاٹاجےئافرایسرطہقیےسوجھکرفںےکوخوشںںیم( وہکادنرےسدیفسیکلیےںیہ)

رافی  :دمحم نب اخدل نب یلخ ،فہ اےنپ فادل ےس ،ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع ئ
صبی ،نسح ،انب اصحل ،ییحی نب دیعس ،اقمس نب دمحم نب
اوبرکب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
نجاایشءےکوچریرکےنںیماہھتںیہناکاٹاجےئاگ؟

حسیث 1262

ج٠س  :ج٠س سو٦

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خاٟس ب ٩خلي ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،س٤٠ہ شٌىي ابً ٩بسا٠٤ٟک ًوػٌي ،حش ،٩اب ٩ػاٟح ،یحٌي ب ٩سٌیس،
ٗاس ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابوبَک ،رآٍ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢سٌِ ٔ٤
ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا ََ ٢سٌِ ٔ٤

َّا٪
اَ ٪ش ُ٘و َُ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩حب َ
ُ َی ِحٌَي بِ ََ ٩سٌٔی ٕس ا َِّ َ٘ ٟل َ
ُ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ َ ٢ا َٗ ِل ٍَ فٔي ثَ َ٤ز ٕ َو َ ا َٛثَر ٕ

رتہمجبسحاسقبےہ

رافی  :دمحم نب اخدل نب یلخ ،فہ اےنپ فادل ےس ،ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع ئ
صبی ،نسح ،انب اصحل ،ییحی نب دیعس ،اقمس نب دمحم نب

اوبرکب،راعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
نجاایشءےکوچریرکےنںیماہھتںیہناکاٹاجےئاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1263

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خاٟس ب ٩خلي ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،س٤٠ہ شٌىي ابً ٩بسا٠٤ٟک ًوػٌي ،حش ،٩اب ٩ػاٟح ،یحٌي ب ٩سٌیس،
ٗاس ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابوبَک ،رآٍ

اَ ٩ِ ًَ ٪رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرنٔي َی ِحٌَي بِ َُ ٩حب ٔ ٔ
رعب ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِ ٩ی ِحٌَي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩ح َّب َ
یب بِ َٔ َ ٩
َسَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ  ٢اَ َٗ ِل ٍَ فٔي ث َ َ٤ز ٕ َو َ ا َٛثَر ٕ
رتہمجبسحاسقبےہ

رافی  :دمحم نب اخدل نب یلخ ،فہ اےنپ فادل ےس ،ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع ئ
صبی ،نسح ،انب اصحل ،ییحی نب دیعس ،اقمس نب دمحم نب

اوبرکب،راعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
نجاایشءےکوچریرکےنںیماہھتںیہناکاٹاجےئاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1264

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خاٟس ب ٩خلي ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،س٤٠ہ شٌىي ابً ٩بسا٠٤ٟک ًوػٌي ،حش ،٩اب ٩ػاٟح ،یحٌي ب ٩سٌیس،
ٗاس ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابوبَک ،رآٍ

َّا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩س ََّلَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩حب َ
ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ  ٥َ ٠اَ َٗ ِل ٍَ فٔي ث َ َ٤ز ٕ َو َ ا َٛثَر ٕ
رتہمجبسحاسقبےہ

رافی  :دمحم نب اخدل نب یلخ ،فہ اےنپ فادل ےس ،ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع ئ
صبی ،نسح ،انب اصحل ،ییحی نب دیعس ،اقمس نب دمحم نب

اوبرکب،راعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
نجاایشءےکوچریرکےنںیماہھتںیہناکاٹاجےئاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1265

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خاٟس ب ٩خلي ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،س٤٠ہ شٌىي ابً ٩بسا٠٤ٟک ًوػٌي ،حش ،٩اب ٩ػاٟح ،یحٌي ب ٩سٌیس،
ٗاس ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابوبَک ،رآٍ

َّا٩ِ ًَ ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤یسٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣دَْ ٠س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪یَ ِحٌَي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩یَ ِحٌَي بِ َٔ ٩حب َ
َرآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا َٗ ِل ٍَ فٔي ثَ َ٤ز ٕ َو َ ا َٛثَر ٕ
رتہمجبسحاسقبےہ

رافی  :دمحم نب اخدل نب یلخ ،فہ اےنپ فادل ےس ،ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع ئ
صبی ،نسح ،انب اصحل ،ییحی نب دیعس ،اقمس نب دمحم نب

اوبرکب،راعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
نجاایشءےکوچریرکےنںیماہھتںیہناکاٹاجےئاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1266

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خاٟس ب ٩خلي ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،س٤٠ہ شٌىي ابً ٩بسا٠٤ٟک ًوػٌي ،حش ،٩اب ٩ػاٟح ،یحٌي ب ٩سٌیس،
ٗاس ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابوبَک ،رآٍ

َّا٩ِ ًَ ٪
اَ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩حب َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی ُٕ ٩ِ ًَ ٥سٔ َِی َ
َرآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َٗ ِل ٍَ فٔي ثَ َ٤ز ٕ َو َ ا َٛثَر ٕ
رتہمجبسحاسقبےہ

رافی  :دمحم نب اخدل نب یلخ ،فہ اےنپ فادل ےس ،ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع ئ
صبی ،نسح ،انب اصحل ،ییحی نب دیعس ،اقمس نب دمحم نب

اوبرکب،راعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
نجاایشءےکوچریرکےنںیماہھتںیہناکاٹاجےئاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1267

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خاٟس ب ٩خلي ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،س٤٠ہ شٌىي ابً ٩بسا٠٤ٟک ًوػٌي ،حش ،٩اب ٩ػاٟح ،یحٌي ب ٩سٌیس،
ٗاس ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابوبَک ،رآٍ

اَ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ ص َُو ابِ ُ ٩أَبٔي َر َجا ٕئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َّا٤ِّ ًَ ٩ِ ًَ ٪طٔ َواس ٍٕٔ ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َٗ ِل ٍَ فٔي ثَ َ٤ز ٕ َو َ ا َٛثَر ٕ
بِ َٔ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩حب َ
رتہمجبسحاسقبےہ

رافی  :دمحم نب اخدل نب یلخ ،فہ اےنپ فادل ےس ،ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع ئ
صبی ،نسح ،انب اصحل ،ییحی نب دیعس ،اقمس نب دمحم نب

اوبرکب،راعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
نجاایشءےکوچریرکےنںیماہھتںیہناکاٹاجےئاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1268

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خاٟس ب ٩خلي ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،س٤٠ہ شٌىي ابً ٩بسا٠٤ٟک ًوػٌي ،حش ،٩اب ٩ػاٟح ،یحٌي ب ٩سٌیس،

ٗاس ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابوبَک ،رآٍ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
َّا٤ِّ ًَ ٩ِ ًَ ٪طٔ أَ ََّ ٪رآ ٔ ٍَ بِ ََ ٩خسٔی ٕخ َٗا َ٢
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩حب َ
َسَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ  ٢اَ َٗ ِل ٍَ فٔي ث َ َ٤ز ٕ َو َ ا َٛثَر ٕ َوا ِل َٜثَرُ ا ُِ ٟح َّ٤ا ُر
رتہمجبسحاسقبےہ

رافی  :دمحم نب اخدل نب یلخ ،فہ اےنپ فادل ےس ،ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع ئ
صبی ،نسح ،انب اصحل ،ییحی نب دیعس ،اقمس نب دمحم نب

اوبرکب،راعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
نجاایشءےکوچریرکےنںیماہھتںیہناکاٹاجےئاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1269

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خاٟس ب ٩خلي ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،س٤٠ہ شٌىي ابً ٩بسا٠٤ٟک ًوػٌي ،حش ،٩اب ٩ػاٟح ،یحٌي ب ٩سٌیس،
ٗاس ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابوبَک ،رآٍ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّي بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ٩
َّا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي َِ ٣ی ُ٤و َٕ ٩ِ ًَ ٪رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا
َسٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩یَ ِحٌَي بِ َٔ ٩حب َ

رع ُٓ ُط
َٗ ِل ٍَ فٔي ثَ َ٤ز ٕ َو َ ا َٛثَر ٕ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ص َذا َخ َلأ ْأَبُو َِ ٣ی ُ٤و ٕ َ ٪ا أَ ِ ٔ
رتہمجبسحاسقبےہ

رافی  :دمحم نب اخدل نب یلخ ،فہ اےنپ فادل ےس ،ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع ئ
صبی ،نسح ،انب اصحل ،ییحی نب دیعس ،اقمس نب دمحم نب

اوبرکب،راعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
نجاایشءےکوچریرکےنںیماہھتںیہناکاٹاجےئاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1270

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خاٟس ب ٩خلي ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،س٤٠ہ شٌىي ابً ٩بسا٠٤ٟک ًوػٌي ،حش ،٩اب ٩ػاٟح ،یحٌي ب ٩سٌیس،

ٗاس ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابوبَک ،رآٍ

َّا٩ِ ًَ ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩حب َ
َر ُج ِٕ َٗ ٩ِ ٣ٔ ١و ٔ٣طٔ ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ َ ٢ا َٗ ِل ٍَ فٔي ثَ َ٤ز ٕ َو َ ا َٛثَر ٕ
رتہمجبسحاسقبےہ

رافی  :دمحم نب اخدل نب یلخ ،فہ اےنپ فادل ےس ،ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع ئ
صبی ،نسح ،انب اصحل ،ییحی نب دیعس ،اقمس نب دمحم نب

اوبرکب،راعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
نجاایشءےکوچریرکےنںیماہھتںیہناکاٹاجےئاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1271

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خاٟس ب ٩خلي ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،س٤٠ہ شٌىي ابً ٩بسا٠٤ٟک ًوػٌي ،حش ،٩اب ٩ػاٟح ،یحٌي ب ٩سٌیس،
ٗاس ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابوبَک ،رآٍ

رش َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس أَ ََّ ٪ر ُج َّل ِٔ َٗ ٩ِ ٣و ٔ٣طٔ َح َّسثَطُ ًَ َِٟ ٥ٓ ٕ ًَ ٩طُ أَ ََّ ٪رآ ٔ ٍَ بِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
َخسٔی ٕخ َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ َ ٢ا َٗ ِل ٍَ فٔي ث َ َ٤ز ٕ َو َ ا َٛثَر ٕ
رتہمجبسحاسقبےہ

رافی  :دمحم نب اخدل نب یلخ ،فہ اےنپ فادل ےس ،ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع ئ
صبی ،نسح ،انب اصحل ،ییحی نب دیعس ،اقمس نب دمحم نب

اوبرکب،راعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
نجاایشءےکوچریرکےنںیماہھتںیہناکاٹاجےئاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1272

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خاٟس ب ٩خلي ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،س٤٠ہ شٌىي ابً ٩بسا٠٤ٟک ًوػٌي ،حش ،٩اب ٩ػاٟح ،یحٌي ب ٩سٌیس،
ٗاس ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابوبَک ،رآٍ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓي ًَ ِِ ٣َ ٩د َٕ ٠س ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢ی َص ًَل َي َخائ َٕٔ ٩و َ ا َُ ٨ِ ٣تضٔبٕ َو َ ا ُِ ٣د َتٕ ٔ ٠ص َٗ ِل ٍْ َ ٥َِ ٟش ِش َُ ٌِ ٤ط ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ٣ٔ ٪أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ
رتہمجبسحاسقبےہ

رافی  :دمحم نب اخدل نب یلخ ،فہ اےنپ فادل ےس ،ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع ئ
صبی ،نسح ،انب اصحل ،ییحی نب دیعس ،اقمس نب دمحم نب

اوبرکب،راعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
نجاایشءےکوچریرکےنںیماہھتںیہناکاٹاجےئاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1273

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خاٟس ب ٩خلي ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،س٤٠ہ شٌىي ابً ٩بسا٠٤ٟک ًوػٌي ،حش ،٩اب ٩ػاٟح ،یحٌي ب ٩سٌیس،
ٗاس ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابوبَک ،رآٍ

ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَب ٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز ا َِ ٟح َ ٔ
رف ُّی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص ًَل َي َخائ َٕٔ ٩و َ ا َُ ٨ِ ٣تضٔبٕ َو َ ا ُِ ٣د َتٕ ٔ ٠ص َٗ ِل ٍْ َوَ ٥َِ ٟش ِش َُ ٌِ ٤ط أَش ِّـا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ٔ ٩ِ ٣أَبٔي
اٟزُّبَی ِر ٔ
رتہمجبسحاسقبےہ

رافی  :دمحم نب اخدل نب یلخ ،فہ اےنپ فادل ےس ،ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع ئ
صبی ،نسح ،انب اصحل ،ییحی نب دیعس ،اقمس نب دمحم نب

اوبرکب،راعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
نجاایشءےکوچریرکےنںیماہھتںیہناکاٹاجےئاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1274

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خاٟس ب ٩خلي ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،س٤٠ہ شٌىي ابً ٩بسا٠٤ٟک ًوػٌي ،حش ،٩اب ٩ػاٟح ،یحٌي ب ٩سٌیس،
ٗاس ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابوبَک ،رآٍ

أَ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩ححَّا ٕد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َِ ٟی َص ًَل َي ا ِِ ٤ُ ٟد َتٔ ٔ ٠ص َٗ ِل ٍْ
رتہمجبسحاسقبےہ

رافی  :دمحم نب اخدل نب یلخ ،فہ اےنپ فادل ےس ،ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع ئ
صبی ،نسح ،انب اصحل ،ییحی نب دیعس ،اقمس نب دمحم نب

اوبرکب،راعف
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
نجاایشءےکوچریرکےنںیماہھتںیہناکاٹاجےئاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1275

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خاٟس ب ٩خلي ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،س٤٠ہ شٌىي ابً ٩بسا٠٤ٟک ًوػٌي ،حش ،٩اب ٩ػاٟح ،یحٌي ب ٩سٌیس،
ٗاس ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابوبَک ،رآٍ

أَ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩ححَّا ٕد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔ َٗا ََ ٢جاب ٔ ْز َِ ٟی َص ًَل َي ا َِ ٟدائ ِٔٔ َٗ ٩ل ٍْ َٗا َ ٢أَبُو
ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َٗ ِس َر َوی صَ َذا ا َِ ٟحس َ
وسي َوابِ َُ ٩وصِبٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
ٔیث ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َوا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
اَ ٪خی ِ َر أَصِ َٔ ١ز َ٣أ٧طٔ ََٓ ٥َِ ٠ش ُ٘ ِ ١أَ َح ْس ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٥
یٌ َة َو َِ ٣د َُ ٠س بِ ُ ٩یَز ٔ َ
یس َو َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َب ِ ٔ
اَ ٪ول َ َ
ص ٌّی ٔث َ٘ ْة َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔي َػٔ َِو َ
َرب ٔ َ
َح َّسثَىٔي أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔ َو َ ا أَ ِح َشبُ ُط َسُ ٌَ ٔ٤ط ٔ ٩ِ ٣أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ َواهَّللُ َت ٌَال َي أَ ًِ َ٥ُ ٠

رتہمجبسحاسقبےہ

رافی  :دمحم نب اخدل نب یلخ ،فہ اےنپ فادل ےس ،ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع ئ
صبی ،نسح ،انب اصحل ،ییحی نب دیعس ،اقمس نب دمحم نب

اوبرکب،راعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
نجاایشءےکوچریرکےنںیماہھتںیہناکاٹاجےئاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1276

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خاٟس ب ٩خلي ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،س٤٠ہ شٌىي ابً ٩بسا٠٤ٟک ًوػٌي ،حش ،٩اب ٩ػاٟح ،یحٌي ب ٩سٌیس،

ٗاس ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابوبَک ،رآٍ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َخاُ ٔ ٟس بِ َُ ٩ر ِو ٕح ِّ
یس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩وصَبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة
اٟس َِ ٣ظق ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس َش ٌِىٔي ابِ ََ ٩خأ ٔ ٟس بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص ًَل َي ُِ ٣د َتٕ ٔ ٠ص َو َ ا
َُ ٨ِ ٣تضٔبٕ َو َ ا َخائ ِٕٔ َٗ ٩ل ٍْ
رتہمجبسحاسقبےہ

رافی  :دمحم نب اخدل نب یلخ ،فہ اےنپ فادل ےس ،ہملس ینعی انب دبعاکلمل وع ئ
صبی ،نسح ،انب اصحل ،ییحی نب دیعس ،اقمس نب دمحم نب

اوبرکب،راعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
نجاایشءےکوچریرکےنںیماہھتںیہناکاٹاجےئاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1277

راوی  :تزج٤ہ اض حسیث لا ب٬ي سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ

ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََِ ٟ ٢ی َص ًَل َي َخائ ِٕٔ َٗ ٩ل ٍْ َٗا َ ٢أَبُو
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ٔیٕ
ًَ ِبس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَ ِط ٌَ ُث بِ َُ ٩س َّوا ٕر َؿٌ ْ
رتہمج اس دحثی اک یھب اسقب ےک اطمقب ےہ۔ رضحت اجرب ےن رفامای ایختن رکےن فاےل صخش اک اہھت اکانٹ ںیہن ےہ رضحت اامؾ
اسنیئےنرفامایہکرافیاثعشنبوسارفیعضرافیںیہ۔
رافی  :رتہمجاسدحثیاکیھباسقبےکاطمقبےہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہھتاکےنٹےکدعبوچراکاپںاکانٹاسیکےہ؟
ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
اہھتاکےنٹےکدعبوچراکاپںاکانٹاسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1278

راوی  :س٠امی ٪ب ٩س٣ ٥٠ؼاحفي ب٠خي ،نرض ب ٩ط٤ی ،١ح٤از ،یوسٕ ،حارث ب ٩حاكب

ٕ ًَ ِ٩
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا یُو ُس ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩س ٥ِٕ ٠ا َِ ٤َ ٟؼاحٔف ُّٔي ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
َّ
َّ
رس ََ٘ َٓ ٚا َ٢
ا َِ ٟحار ٔٔث بِ َٔ ٩حاكٔبٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أتُ َٔي بٕٔٓ ٔ ٠ؽ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٗ ُتُ٠و ُظ َٓ َ٘ا ُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ

رس ًََ ٚل َي ًَ ِض ٔس أَبٔي بَ َِکٕ َرض َٔي اهَّللُ
رس َٔ ُ٘ َٓ ٚل ٌَ ِ رٔ ِجُ ُ٠ط ث ُ ََّ َ ٥
رس ََٗ ٚا َ ٢اٗ َِل ٌُوا َی َس ُظ َٗا َ ٢ث ُ ََّ َ ٥
ا ِٗ ُتُ٠و ُظ َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ
َّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رس َ ٚأَش ِّـا ا َِ ٟدا َٔ ٣ش َة َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ َِکٕ َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط ل َ َ
ًَ ُِ ٨ط َحًي ُٗ ٔل ٌَ ِ َٗ َوائ ُُٔ ٤ط ل ُ َُّ ٠ضا ث ُ ََّ َ ٥
ُ
َ
ا ٪یُ ٔح ُّب ِاِل ٔ ََ ٣ار َة َٓ َ٘ا َ٢
ِقیِ ٕع َ ٔ ٟی ِ٘ ُتُ٠و ُظ ُٔ ٨ِ ٣ض ِِ ًَ ٥ب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َول َ َ
أ ًِ ٥ََ ٠ب ٔ َض َذا ح ٔی َن َٗا َ ٢ا ِٗ ُتُ٠و ُظ ث ََّ ٥زٓ ٌََطُ إلٔ َي ٓٔت ِ َی ٕة َٔ ُ ٩ِ ٣
َضبُو ُظ َحًَّي َٗ َتُ٠و ُظ
أَ ِّ٣زُونٔي ًََِ ٠یَٓ ٥ِ ُٜأ َ َّ٣زُو ُظ ًََِ ٠یض ٔ َِٓ ٥ک َ َ
َض َب َ َ
ا ٪إٔذَا َ َ

امیلسؿنبملساصمذفییخلب،رضننبلیمش، ،ند،ویفس،احرثنباحبطےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک
دختم ںیم اکی وچر شیپ ای ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک لتق رک دف (ویکہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
ذبرہعیفیحاسابتاکملعوہایگاھتہکہیصخشاہھتاکےنٹےسوچریےسابزںیہن آےئاگ)اسرپگووگںےنرعضایایروسؽاہلل!
اس صخش ےن وچری یک ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس صخش وک لتق رک دف۔ رھپ گووگں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل!
اسصخشےنوچرییکےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاساکاہھتاکٹدف(رہباحؽاساکاہھتاکٹدایایگ)رھپاسصخش
ےنرضحتاوبرکبےکدفرالختفںیموچرییکاہیںکتہکاسصخشےکہارفںاہھتاپؤںٹکےئگ(ینعیاسوکہلثمرکدایایگ)رپ
اسصخشےناپوچن ںرمہبتوچریرکیل۔رضحتاوبرکبےنرفامایروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساسیکاحتلےسوخبفافق
ےھتایسفہجےسآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاھتہکاسوک لتقرکدف۔ رھپرضحتاوبرکبےن اس وکوحاہلرک دایرقشی ےک
 واؿگووگں وک لتق رکےن ےکفاےطس۔ اؿگووگں ںیم رضحت دبعاہلل نب زریب یھب ےھت فہ رسربایہ یک وخاشہ رےتھک ےھت۔ اوہنں
ےن اہک ابیقگووگں ےس مت ھجم وک اانپرسدار انب گو اوہنں ےن اؿ وک رسدار انب ایل۔ رھپ رضحت دبعاہلل نب زریب سجفتق اس وک امرےت وت
امتؾگوگاسوکامرےتاہیںکتہکاسوکامرڈاالینعیلتقرکدایویکہکنفہایساکہ قحتاھت۔
رافی  :امیلسؿنبملساصمذفییخلب،رضننبلیمش، ،ند،ویفس،احرثنباحبط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچرےکدفونںاہھتافراپںاکےنٹاکایبؿ
ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک

وچرےکدفونںاہھتافراپںاکےنٹاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1279

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل بً ٩بیس بً٘ ٩ی ،١جسی٣ ،ؼٌب ب ٩ث٠ب ٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،جابز بً ٩بساهَّلل

یَٗ ١ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َج ِّسی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُِ ٣ؼ ٌَ ُب بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِیسٔ بِ ٕٔ ٔ ًَ٘ ٩
ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا َٔ ٢جی َئ بٔ َشارٔ ٕ ٚإلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِٗ ُتُ٠و ُظ َٓ َ٘اُٟوا یَا َر ُسو َ٢
َّ
رس ََٗ ٚا َ ٢اٗ َِل ٌُو ُظ َٓ ُ٘ ٔل ٍَ َٓأت ُ َٔي
رس ََٗ ٚا َ ٢اٗ َِل ٌُو ُظ َٓ ُ٘ ٔل ٍَ ث ُ َّٔ ٥جی َئ بٔطٔ اٟثاَ ٔ ٧ی َة َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٗ ُتُ٠و ُظ َٓ َ٘اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ
اهَّللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ
َّ
رس ََ٘ َٓ ٚا َ ٢اٗ َِل ٌُو ُظ ث ُ َّ ٥أتُ َٔي بٔطٔ اٟزَّابٔ ٌَ َة َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٗ ُتُ٠و ُظ َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ
بٔطٔ اٟثاَ ٔ ٟث َة َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٗ ُتُ٠و ُظ َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ
رس ََٗ ٚا َ ٢اٗ َِل ٌُو ُظ َٓأت ُ َٔي بٔطٔ ا َِ ٟدا َٔ ٣ش َة َٗا َ ٢ا ِٗ ُتُ٠و ُظ َٗا ََ ٢جاب ٔ ْز َٓاَ ِ ٧ل َ٨َ ِ٘ ٠ا بٔطٔ إلٔ َي ِٔ ٣زبَس اَ ٥ٔ ٌَ ٨َّ ٟو َح َ٨َ ٠ِ ٤ا ُظ َٓا ِس َت َِ ٠قي ًَل َي
إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ
َّ
ک ث ُ ََّ ٥حُ٠٤وا ًََِ ٠یطٔ َّ
 ١ث ُ ََّ ٥حُ٠٤وا ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟثاَ ٔ ٟث َة
اٟثاَ ٔ ٧ی َة َٓٔ ٌََ َِ ٣ٔ ١ث َ ١ذََ ٔ ٟ
هَ ِضزٔظ ٔ ث ُ ََّ َٛ ٥
َ
رش ب ٔ َی َسیِطٔ َورٔ ِجَِ ٠یطٔ َٓا ِن َؼ َس ًَ ِ ِاِلٔب ٔ ُ َ
َف َِ ٣ی َ٨ا ُظ بٔا ِٔ ٟح َح َارة ٔ َٓ َ٘ َت ِ٨َ ٠ا ُظ ث ُ َّ ٥أَ ِِ َ٘ ٟی َ٨ا ُظ فٔي بٔئِز ٕث ُ ََّ ٥ر َِ ٣ی َ٨ا ًََِ ٠یطٔ بٔا ِٔ ٟح َح َارة ٔ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َص َذا َحس ْ
َک
ٔیث ُْ َ ٨ِ ٣
ََ
َو ُِ ٣ؼ ٌَ ُب بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕ َِ ٟی َص بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی فٔي ا َِ ٟحسٔیثٔ َواهَّللُ َت ٌَال َي أَ ًِ َ٥ُ ٠
دمحم نب دبعاہلل نب دیبع نب لیقع ،دجی ،بعصم نب بلیب ،دمحم نب دکنمر ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی وچر روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلف ملسیکدختمںیمالایایگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاسوکامرڈاگوگووگںےنرعضایایروسؽاہلل!
اس صخش ےن وچری یک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای (داایں) اہھت اکٹ دف۔ رھپ فہ صخش دفرسی رمہبت دختم وبنی
یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ںیمشیپ ای ایگ(ایس وچری ےک رجؾیکفہج ےس)آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاس صخش وکامرڈاگو۔
گووگںےنرعضایایروسؽاہلل!اسصخشےنوچرییکےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاساک(ابایںاہھت)اکٹڈاگو۔
رھپاسصخشوکرسیتیرمہبتشیپایایگآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےنرفامایاسوک امرڈاگو۔گووگں ےناہکایروسؽاہلل!اسصخش
ےن وچرییکےہ۔آپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاساک(ابایںاپؤں)اکٹدف۔ رھپفہصخشوچیھترمہبت احرضایایگ۔آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امر ڈاگو اس وک۔ گووگں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! اس صخش ےن وچری یک ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامای(اسصخشاکداایںاپؤں)اکٹدف۔رھپفہصخشاپوچن ںرمہبتشیپایایگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ے
اسوکامردف۔رضحتاجربےنرفامایاسصخشوک(اقمؾرمدبمعنیکاجبنےلرکلچ ئ
دیافراسوکااھٹایافر فہصخشتچٹیلایگ
فہصخشاےنپےٹک وہےئ اہوھتںافراپؤںےساھبگڑھکا وہااسصخش وکافٹندھکیرک ڑھبکےئگرھپ اس وکااھٹای رھپاس ےنایس
رطہقیےسایرھپاسوکااھٹایرھپرسیتیرمہبتاسصخشوکاحرضایایگآرخاکرمہگووگں ےناسوکرھتپفںےسامرڈاال۔رھپاسوک

ونکںیئ ںیم ڈاؽ دای افر افرپ ےس رھتپ امرے۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہی دحثی رکنم ےہ افر بعصم نب اثتب وقی رافی ںیہن
ےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدیبعنبلیقع،دجی،بعصمنببلیب،دمحمنبدکنمر،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسںیماہھتاکےنٹےسقلعتم
ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
رفسںیماہھتاکےنٹےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1280

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ،٪ب٘یہ٧ ،آٍ ب ٩یزیس ،حیوہ بَ ٩شیحً ،یاغ بً ٩باض ،ج٨ازة ب ٩ابوا٣یة ،بُس ب ٩ابواركاٚ

غ بِ ٔ٩
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َب٘ ٔ َّی ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٧آ ٔ ٍُ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
َشیِ ٕح ًَ ًَِ ٩یَّا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َح ِی َوةُ بِ َُ ُ ٩
ُس بِ َ ٩أَبٔي أَ ِركَا َة َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ  ٢اَ
ًَبَّا ٕ
ض ًَ ُِ ٩ج َ٨ا َز َة بِ ٔ ٩أَبٔي أ ُ ََّ ٣ی َة َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤بُ ِ َ

ُت ِ٘ َل ٍُ اْلِ َیِسٔی فٔي َّ
رف
اٟش َ ٔ

رمعف نبامثعؿ،ہیقب،انعفنب زیدی،ویحہنبرشحی،ایعش نب ابعس،انجدة نباوبامتئة،رسب نباوبارساؼےسرفاتیےہ ہکںیم ےن
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکرفسںیماہھتہناکےٹاجںیئ
رافی  :رمعفنبامثعؿ،ہیقب،انعفنبزیدی،ویحہنبرشحی،ایعشنبابعس،انجدةنباوبام ئتة،رسبنباوبارساؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
رفسںیماہھتاکےنٹےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1281

راوی  :حش ٩ب٣ ٩سر  ،یحٌي ب ٩ح٤از ،ابوًوا٧ة٤ً ،ز ،اب ٩ابوس٤٠ہ ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُِ ٣ُ ٩سرٔ ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
َّ
َّ
رس َ ٚا ِِ ٌَ ٟب ُس َٓب ٔ ٌِطُ َوَِ ٟو ب ٔ َٕ ٓ ٨ع َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َ٤َ ًُ ٩ٔ ٤زُ بِ ُ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة
أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َ َ

َِ ٟی َص بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی فٔي ا َِ ٟحسٔیثٔ
نسح نب دمرک ،ییحی نب  ،ند ،اوبوعابة ،رمع ،انب اوبہملس  ،فہ اےنپ فادل ےس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایسجفتقالغؾوچریرکےاسوکرففتخرکدفہاےہسیبیہدرمہںیمرففتخوہاامؾاسنیئےنرفامایرمعفنب
ہملسدحثیںیموقیںیہنےہ۔
رافی  :نسحنبدمرک،ییحینب ،ند،اوبوعابة،رمع،انباوبہملس،فہاےنپفادلےس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدےکابغلوہےنیکرمعافررمدفوعرترپسکرمعںیمدحاگلیئاجےئ؟
ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
رمدےکابغلوہےنیکرمعافررمدفوعرترپسکرمعںیمدحاگلیئاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1282

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبہً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩یرً ،لیہ

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّی َة أَُ َّ ٧ط أَ ِخب َ َر ُظ َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ُ
َخ ِد ا ِس ُت ِحٌٔ َي َوُ ٥َِ ٟش ِ٘ َت ِ١
ِقیِوَ َة َول َ َ
خ َد ٔط ٌِ َزتُ ُط ُٗتٔ ََ ١و ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ت ِ ُ
ا ٪یُ ِ٨وَ زُ ٓ َََ َ ٩ِ ٤
 ُ ٨ِ ٛفٔي َس ِي ٔي ُ َ
اامسلیعنبدوعسد،اخدل ،ہبعش ،دبعاکلملنب ریمع ،ہیطعےسرفاتیےہہک ںیم ہلیبقینبرقظیےکدیقویں ںیم ےساھتگوگ اؿ وک
داھکی رکےت ےھت ارگ اؿ ےک انػ ےک ےچین ابؽ ےلکن وہےئ وہےت وت اؿ وک لتق رک ڈاےتل افر سج ےک ابؽ (زری انػ) ہن ےلکن وہےئ
وہےتوتاسوکوھچڑدےتی۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،دبعاکلملنبریمع،ہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچراکاہھتاکٹرکاسیکرگدؿںیماکٹلان
ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وچراکاہھتاکٹرکاسیکرگدؿںیماکٹلان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1283

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،ابوبَک بً ٩لي ،ححادٜ٣ ،حو ،٢اب٣ ٩حیریز

َک بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓي ًَ ِ ٩ا َِ ٟححَّا ٔد ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩حو ٕ ٩ِ ًَ ٢ابِ َٔ ٣ُ ٩حی ِرٔیز ٕ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ
یَ ٙی ٔس َّ
اٟشارٔ ٔ ٚفٔي ًُُٔ٘٨طٔ َٗا َُ ٢س َّْ ٨ة َٗ َل ٍَ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َس َسارٔ َٕ ٚو ًَ ََّٙ ٠
ٓ ََـا ََ ٟة بِ ًَُ ٩ب َ ِی ٕس ًَ َِ ٩ت ٌِٔ ٔ ٠

َی َس ُظ فٔي ًُُٔ٘٨طٔ
وسدینبرصن،دبعاہلل،اوبرکبنب یلع،اجحج،وحکمؽ،انبریحمزیےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاضفہلنبدیبعےسہک ہکوچراکاہھت
اسیکرگدؿںیماکٹلدانیاسیکےہ؟اوہنںےنرفامایتنسےہ۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیوچراکاہھتاکاٹافر(اکٹ
رک)اسےکےلگںیماکٹلدای۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،اوبرکبنبیلع،اجحج،وحکمؽ،انبریحمزی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک
وچراکاہھتاکٹرکاسیکرگدؿںیماکٹلان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1284

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٤ً ،ز بً ٩لي ٘٣سمي ،ححادٜ٣ ،حوً ،٢بساٟزح ٩٤ب٣ ٩حیریز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًُ َ٤زُ بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسم ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟححَّا ُد ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩حو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
ی ٙا َِ ٟی ٔس فٔي ًَُّ ٙٔ ُ٨
اٟش َّٔ ٨ة ص َُو َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥أتُ َٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
َُ ٣حی ِرٔیز ٕ َٗا َََ ٟٔٔ ُ ٠ِ ُٗ ٢ـا ََ ٟة بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕس أَ َرأَیِ َ َت ٌَِ ٔ ٠
اٟشارٔ ُّٔ ٩ِ ٣ٔ ٚ
ٔیٕ َو َ ا یُ ِح َت ُّخ ب ٔ َحسٔیثٔطٔ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َشارٔ َٕ َ٘ َٓ ٚل ٍَ َی َس ُظ َو ًَ َُّ َ٘ ٠ط ف ٔي ًُُٔ٘٨طٔ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ ٟححَّا ُد بِ ُ ٩أَ ِركَا َة َؿٌ ْ

دمحمنباشبر،رمعنبیلعدقمیم،اجحج،وحکمؽ،دبعارلنمحنبریحمزیےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاضفہلنبدیبعےساہکایوچراک
اہھتاسےکےلگںیماکٹلان تنس ےہ؟اوہنںےنرفامای اہں!روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماکی وچراکاعمہلم
شیپوہا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناساکاہھتاکٹایلافراسےکےلگںیماکٹلدای۔رضحتاامؾاسنیئےنرفامایہکاسدحثی
یکاہک دںیماجحجنبارساتےہسجیکدحثی تجںیہنوہیت۔
رافی  :دمحمنباشبر،رمعنبیلعدقمیم،اجحج،وحکمؽ،دبعارلنمحنبریحمزی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وچراکاہھتاکےنٹےسقلعتمااحدثیابمرہک

وچراکاہھتاکٹرکاسیکرگدؿںیماکٹلان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1285

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼور ،حشا ٪بً ٩بساهَّللٔ٣ ،ـ ١بٓ ٩ـاٟة ،یو٧ص ب ٩یزیس ،سٌس ب ٩ابزاہی٣ ،٥شور ب ٩ابزاہی،٥
ًبساٟزح ٩٤بً ٩وٖ

یس َٗا َ٢
 ١بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّشا ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ُ
َسَ ُ ٌِ ٔ٤س ٌِ َس بِ َ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیِ ًَ ٩ِ ًَ ٥بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ
یَِ ٠ًَ ٥یطٔ ا َِ ٟح ُّس َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َص َذا ُِ ٣ز َس َْ ١وَِ ٟی َص ب ٔ َثاب ٔ ٕ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا ُش َِز ََُّ ٦ػاح ُٔب َ ٔ
رس َٗ ٕة إٔذَا أُٗ ٔ َ

رمعف نب وصنمر ،اسحؿ نب دبع اہلل ،لضفم نب اضفَة ،ویسن نب زیدی ،دعس نب اربامیہ ،وسمر نب اربامیہ ،دبعارلنمح نب وعػ ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفامای سجفتق وچر رپ دح اگلیئ اجےئ رھپ وچری ےک امؽ اکامضؿاس رپ
رضفریہنوہاگ۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،اسحؿنبدبعاہلل،لضفمنباضفَة،ویسننبزیدی،دعسنباربامیہ،وسمرنباربامیہ،دبعارلنمحنبوعػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
الضفاامعؽ
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
الضفاامعؽ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1286

راوی  :ابوًبساٟزح ٩٤اح٤س ب ٩طٌیب٤ً ،زو بً ٩ليً ،بساٟزح ،٩٤ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ ٔٔ ِٔ َٟ ٩ِ ٣وطٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا

إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ َ ١أَ ُّی
َٗ ١ا َِ ٢اِل ٔ َی٤ا ُ ٪بٔاهَّللٔ َو َر ُسؤٟطٔ
اْلِ َ ًِ َ٤ا ٔ ٢أَٓ َِـ ُ

اوبدبعارلنمح ادمح نب بیعش  ،رمعف نب یلع ،دبعارلنمح ،اربامیہ نب دعس ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایایگوکؿاسلمعالضفےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدخافدندقفس
افراسےکروسؽ(یلصاہللہیلعفآہلفملس)رپنیقیرکان۔
رافی  :اوبدبعارلنمحادمحنببیعش،رمعفنبیلع،دبعارلنمح،اربامیہنبدعس،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
الضفاامعؽ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1287

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساهَّلل ،ححاد ،اب ٩جزیخً ،ث٤ا ٪ب ٩ابوس٠امیً ،٪لي ا اززیً ،بیس ب٤ً ٩یرً ،بساهَّلل ب ٩حبشي خثَّم

َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔي ُسََ ِ ٠امی ًََ ٩ِ ًَ ٪ل ٔ ٕٓي اْلِ َ ِزز ٔ ِّی ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا صَ ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
ًُب َ ِی ٔس بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٩ح ِبش ٕ ٓٔي ا َِ ٟد ِث ٌَ ٔ ِّ
ا  ٪اَ
َّم أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ َ ١أَ ُّی اْلِ َ ًِ َ٤ا ٔ ٢أَٓ َِـ ُ
َ٘ َٓ ١ا َ ٢إ ٔ َیْ ٤

َط َّ
ور ْة
ک ٓ ٔیطٔ َو ٔج َضا ْز َ ا ُُُ٠و َٔ ٓ ٢یطٔ َو َح َّح ْة َ٣بِرُ َ

اہرفؿنبدبعاہلل،اجحج،انبرججی،امثعؿنباوبامیلسؿ،یلعاالزدی،دیبعنبریمع،دبعاہللنبیشبحثخےسرفاتیےہہکروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ای ایگ وکؿ اس لمع الضف ےہ؟ اوہنں ےن رفامای اامیؿ ہک سج ںیم کش ہن وہ افر اہجد ہک
سجںیموچریہنوہافرجحربمفر۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اجحج،انبرججی،امثعؿنباوبامیلسؿ،یلعاالزدی،دیبعنبریمع،دبعاہللنبیشبحثخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامیؿاکزمہ
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
اامیؿاکزمہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1288

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥جزیز٨٣ ،ؼور ،ك ٙ٠ب ٩حبیب ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩كَ ِٙٔ ٠بِ َٔ ٩حبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ

و ٪اهَّللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َر ُسوُ ُٟط أَ َح َّب إَِٔ ٟیطٔ ٔ٤َّ ٣ا
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ثَ ََل ْث َٔ ٓ َّ٩ُٛ ٩ِ ٣یطٔ َو َج َس بٔضَٔ َّ٩ح ََل َو َة ِاِل ٔ َی٤ا َٔ ٪وكَ ٌِ َُ ٤ط أَ ِ ٪یََ ُٜ

ُرش َ بٔاهَّللٔ َط ِیئّا
ٔیْ ٤ة ٓ ََی َ٘ ٍَ ٓ َٔیضا أَ َح َّب إ ٔ َِ ٟیطٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪ش ِ ٔ
س َٔواص َُ٤ا َوأَ ِ ٪یُ ٔح َّب فٔي اهَّللٔ َوأَ َِ ٪ی ِب ُِ َف فٔي اهَّللٔ َوأَ ِ ٪تُو َٗ َس ْ َ ٧ار ًَو َ

ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،قلطنببیبح،اسننبامکلےس رفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسج
صخشںیمنیتزیچ ںوہںیگفہاامیؿاکذاہقئافرفطلاحلصرکےاگ()7ہیہکاہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
اسھت بس ےس زایدہ تبحم رےھک ( )5ہی ہک اہلل ےک ےیل دفیتس رکے افر اہلل اعتیل یہ ےک ےیل دینمش رکے (ینعی کین گووگں ےس
دفیتسرکےافررشمنیکفافکرےسدینمشرےھک()3ارگڑبیافروخانفکآگالجیئاجےئوتاسںیمرگاجانوبقؽرکےنکیلدخا
ےکاسھتیسکوکرشکیہنرقاردے۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رجری،وصنمر،قلطنببیبح،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامیؿےکذاہقئےسقلعتم
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
اامیؿےکذاہقئےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1289

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،طٌبہٗ ،تازة ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط یُ َح ِّس ُث
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ثَ ََل ْث َٔ ٓ َّ٩ُٛ ٩ِ ٣یطٔ َو َج َس َح ََل َو َة ِاِل ٔ َی٤ا ٔ ٩ِ ٣َ ٪أَ َح َّب ا ِِ ٤َ ٟز َئ َ ا یُ ٔح ُّب ُط إ ٔ َّ ا ِهَّلِل ًَزَّ َو َج َّ١

رف
ا ٪أَ ُِ ٪ش ِ٘ َذ َٖ فٔي ا٨َّ ٟارٔ أَ َح َّب إَِٔ ٟیطٔ ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪ی ِز ٔج ٍَ إلٔ َي ا ِلٔ ِ ُٜ
ا ٪اهَّللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َر ُسوُ ُٟط أَ َح َّب إَِٔ ٟیطٔ ٔ٤َّ ٣ا س َٔواص َُ٤ا َو َ ٩ِ ٣ل َ َ
َو َ ٩ِ ٣ل َ َ
َب ٌِ َس أَ ِ ٪أَ ِن َ٘ َذ ُظ اهَّللُ ٔ٨ِ ٣طُ
وسدینب رصن،دبعاہلل،ہبعش ،اتقدة ،اسن نب امکلےسرفاتیےہ ہکروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےناراشد رفامایسجصخش
ںیمنیتزیچ ںوہںیگفہ صخشاامیؿےکذاہقئےسفطلادنفزوہاگاکیوتہیہک اہللافراسےکروسؽےکاسھتبسےسزایدہ
تبحم رےھک دفرسے ہی ہک فہ صخش آگ ںیم رگ اجان وظنمر رکے نکیل افکر ف رشمنیک ںیم ےس وہان وظنمر ہن رکے بج دخافدن
دقفسےناسوکرفکےساجنتاطعرفامیئ۔

رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ہبعش،اتقدة،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االسؾیکریشینی
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
االسؾیکریشینی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1290

راوی  :اض حسیث َشیٕ لا تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

ُ ٩ِ ًَ ١ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ث َ ََل ْث َٔ ٓ َّ٩ُٛ ٩ِ ٣یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

َّ
َ
َ
َک ُظ أَ ِ٪
َو َج َس بٔضَٔ َّ٩ح ََل َو َة ِاِل ٔ ِس ََل ٩ِ ٣َ ٔ ٦ل َ َ
ا ٪اهَّللُ َو َر ُسوُ ُٟط أ َح َّب إَِٔ ٟیطٔ ٔ٤َّ ٣ا س َٔواص َُ٤ا َو َ ٩ِ ٣أ َح َّب ا ِِ ٤َ ٟز َئ َ ا یُحٔ ُّب ُط إٔ ا ِهَّلِل َو ََ ٩ِ ٣ی ِ َ
َک ُظ أَ ِ ٪یُ َِ ٠قي فٔي ا٨َّ ٟارٔ
یَ ِز ٔج ٍَ إلٔ َي ا ِلٔ ِ ُٜ
رف َ٤َ ٛا یَ ِ َ
اسدحثیرشفیاکرتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :اسدحثیرشفیاکرتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االسؾیکرعتفی
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
االسؾیکرعتفی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1291

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥نرض ب ٩ط٤یٛ ،١ہ٤ص ب ٩حشً ،٩بساهَّلل ب ٩بزیسہ ،یحٌي ب ٩شٌ٤زً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز٤ً ،ز ب٩
خلاب

رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕٗ ١ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َِ ٛض َُ ٤ص بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َس َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ

اب َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا ِ َ ٧ح َُ ٨ِ ٔ ً ٩س َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩ش ٌِ ََ ٤ز أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ

اب َطسٔی ُس َس َواز ٔ َّ
اٟظ ٌَز ٔ َ ا یُ َزی ًََِ ٠یطٔ أَثَزُ َّ
رف َو َ ا َش ٌِز ٔ ُٓ ُط ٔ٨َّ ٣ا
َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
َات یَ ِو ٕ ٦إٔذِ كَ َِ ٠َ ًَ ٍَ ٠ی َ٨ا َر ُج َْ ١طسٔی ُس بَ َی ٔ
اٟش َ ٔ
اق اِّ ٟث َی ٔ
أَ َح ْس َحًَّي َجََ ٠ص إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِس ََ ٨س ُر ِٛبَت َِیطٔ إلٔ َي ُر ِٛبَت َِیطٔ َو َو َؿ ٍَ َِ َّٔ ٛیطٔ ًَل َي َٓد ٔ َذیِطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢یا
ی ٥اٟؼَّ ََل َة َوتُ ِْت َٔي اٟزَّلَا َة َو َت ُؼ َو٦
َُ ٣ح َُّ ٤س أَ ِخبٔرِنٔي ًَ ِِ ٩اِل ٔ ِس ََلَٗ ٔ ٦ا َ ٢أَ َِ ٪ت ِظ َض َس أَ ِ  ٪اَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َوأَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َو ُت٘ ٔ َ
اس َت َل ٌِ َ إَِٔ ٟیطٔ َسب ٔ ّیَل َٗا ََ ٢ػ َس ِٗ َ ٓ ٌََحٔب ِ َ٨ا إَِٔ ٟیطٔ َش ِشأَُ ُٟط َوش َُؼ ِّس ُٗ ُط ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ِخبٔرِنٔي ًَ ِِ ٩اِل ٔ َی٤ا ٔ٪
َر ََ ٣ـ َ
اَ ٪و َت ُح َّخ ا ِٟب َ ِی َ إ ٔ ِِ ٪
خ َوا َِ َ٘ ٟسرٔ ل ُ ِّ٠طٔ َخی ِرٔظ ٔ َو َ ِّ
َشظ ٔ َٗا ََ ٢ػ َس ِٗ َ َٗا ََٓ ٢أ َ ِخب ٔ ِرنٔي ًَ ِ٩
َٗا َ ٢أَ ِ ٪تُ ِْ ٔ ٩َ ٣بٔاهَّللٔ َو َََ ٣لئ ٔ َٜتٔطٔ َو ُٛتُبٔطٔ َو ُر ُسٔ٠طٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
ک َت َزا ُظ َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪تَ ٩ِ ُٜت َزا ُظ َٓإَّٔ٧طُ یَ َزا َ َٗا ََٓ ٢أ َ ِخبٔرِنٔي ًَ َِّ ٩
اٟشا ًَةٔ َٗا َ٣َ ٢ا ا ِِ ٤َ ٟشئُو َُ ٨ِ ًَ ٢ضا
ِاِل ٔ ِح َشا َٔٗ ٪ا َ ٢أَ َِ ٪ت ٌِبُ َس اهَّللَ َٛأََ َّ ٧
بٔأ َ ًِ ٥ََ ٠ب ٔ َضا َّٔ ٩ِ ٣
اٟشائ ٔ َٔٗ ١ا ََٓ ٢أ َ ِخب ٔ ِرنٔي ًَ ِ ٩أَ ََ ٣ارات َٔضا َٗا َ ٢أَ َِ ٪تَ ٔ ٠س اْلِ َ َُ ٣ة َربَّ َت َضا َوأَ َِ ٪ت َزی ا ُِ ٟحَٔا َة ا َِ ٌُ ٟزا َة ا ٌَِ ٟا ََ ٟة رٔ ًَا َئ
َّ
و ٪فٔي ا ِٟب ُ َِ ٨یا َٔٗ ٪ا َ٤َ ًُ ٢زُ ََٓ٠ب ٔ ِث ُ ثَ ََلثّا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢لٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا ًُ َ٤زُ َص َِ ١ت ِسرٔی َ٩ِ ٣
اٟظا ٔ
ئ یَ َت َلا َوَ ُٟ
َِ ٠ًَ ١یطٔ َّ
َّ
اٟش ََل ٦أَ َتا ُُ ٔ ٟ ٥ِ ٛی ٌَ ِّ ٥ِ ُٜ٤َ ٠أَ َِ ٣ز زٔی٥ِ ُٜٔ٨
 ُ ٠ِ ُٗ ١اهَّللُ َو َر ُسوُٟطُ أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََٓ ٢إُٔ َّ ٧ط ٔجبِرٔی ُ
اٟشائ ٔ ُ

کہ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رضن نب لیمش ،مش نب نسح ،دبعاہلل نب ربدیہ ،ییحی نب رمعی ،دبعاہلل نبرمع،رمع نب اطخب ےس رفاتی ےہ ہک
مہ گوگ اکی رفز روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےکاپس ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اس دفراؿ اکیصخش آای سج ےک ڑپکے تہب
دیفس ےھت اس ےک ابؽتہب ایسہ رگن ےک ےھت ولعمؾ ںیہن وہ ا اھتہک فہ رفس ےس آای ےہ افر امہرے ںیم ےس وکیئ صخش اؿ وک ںیہن
اچہپاتناھتفہروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاپساھٹیباےنپےنٹھگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکونٹھگںےساگلرکافراےنپاہھت
اینپراونںرپرےھک(ینعیادبےساھٹیبسجرطہقیےسہکیسکااتسدےکاسےنموکیئاشرگداتھٹیبےہ)رھپفہےنہکاگلاےدمحمیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس!التبہکاالسؾایےہ؟آپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسابتیکوگایہدانیہکابعدتےکوکیئالقئںیہنےہ
العفہ دخافدن دقفس ےک افر البہبش دمحم(یلص اہلل ہیلعفآہل فملس) اس ےک ےجیھب وہےئ ںیہ افر امنز ڑپانھ زوکة ادارکان افر راضمؿ ےک
رفزے رانھک اخہن ہبعک اک جح رکان ارگ ساتق وہ (ینعی جح ےک ےیل آےن اجےن افر درگی رشاطئ رشیع جح یک اپیئ اجںیئ) اس ےن اہک آپ
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن چس رفامای۔ مہ وک ریحت وہیئہک وخد یہ وساؽرک ا ےہ رھپ اتہک ےہہکآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن چس
رفامای۔رھپاہکالتباامیؿایےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفاماینیقیرکاندخافدندقفسرپینعیاسیکذاتافرافصتںیمافر
اسےکرفوتشںرپ(ہکفہاسےکاپکدنبےںیہ)اسیجدخافدندقفساکمکحوہ اےہاجبالےتںیہاؿںیمڑبیساتقدخاےندی
ےہافراسیکبتکرپ(ےسیجرقآؿرکمیوتراتالیجنزوبررپافراس ےکہفیحص رپ)  وہکدخافدندقفسےن اےنپ روسگوںرپانزؽ
رفامےئفہ بس قح ںیہ دخافدن دقفسیک رطػ ےس ںیہ دخافدن دقفس ےکالکؾ ںیم افراس ےک روسگوں رپ افرایقتم ےکدؿ رپ
افردقتریرپ(ہکریخافررشبسھچکدخافدندقفسیکاجبنےسےہینعیاےھچافرربےبساکؾدیپارکےنفاالدخافدندقفسےہ

اس وک وخب ولعمؾ اھت ہک ہی صخش ربا وہاگ ہی ااھچ وہاگ) اس ےک مکح ےک ریغب افر اس ےک ارادے ےک ریغب ااجنؾ ںیہن اپےت نکیل فہ
اےھچ گووگں ےس وخش بیصن وہ ا ےہ افر ربے گووگں ےس انراض وہ ا ےہ افر اس ےن مہ وک ا رایر اطعء رفامای ےہ افر فہ ربے
گووگںےسانراضوہ اےہہینسرکاسےناہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنچسرفامای۔رھپاسےناہکہکالتبااسحؿایےہ؟آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدخافدندقفسیکابعدتاسرطہقیےسرکانہک وگایہک متدخاوکدھکی رےہوہارگہیاقمؾاحلصہن
وہوت(مکازمکہیاقم ؾاحلصوہہک)دخافدندقفسمتوکدھکیراہےہرھپاسصخشےناہکھجموکالتبایقتمبکاقمئوہیگ؟آپیلص
اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای سج ےس متدرایتف رک رےہ وہفہ وساؽ رکےنفاےل ےس زایدہ ملع ںیہن راتھک (ینعی دخافدن دقفس ےک
العفہیسکوکاساکملعںیہنےہ)اس صخشےناہکہکمتاسیکالعامتالتبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسیکاکیالعتموت
ہی ےہ ہک ابدنی اےنپ امکل وک ےنج یگ دفرسے ہی ہک ےگنن اپؤں مسج فاےل گوگ  و (ادرھ ادرھ) رھپےت ںیہ  سلف رکبایں رچاےن
فاےلفہڑبےڑبےلحمریمعترک ںےگ۔رضحترمعےنرفامای ہکںیمنیترفزکترہھٹاراہرھپروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن ھجم ےس رفامای اے رمع! مت فافق وہ ہک فہ وساؽ رکےنفاال افردرایتفرکےنفاال وکؿ صخش اھت؟ ںیم ےن رعض ای اہلل افر اس
ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یہ ملع ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ رضحت ربجالیئ ےھت  و ہک مت وک دنی
الھکسےنےکےیلرشتفیالےئےھت۔

کہ
رافی  :اقحسنباربامیہ،رضننبلیمش ،مشنبنسح،دبعاہللنبربدیہ،ییحینبرمعی،دبعاہللنبرمع،رمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامیؿافراالسؾیکتفص
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
اامیؿافراالسؾیکتفص

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1292

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز ،ابوَفوة ،ابوزرًة ،ابوہزیزہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َ َِف َو َة ًَ ِ ٩أَبٔي ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َوأَبٔي ذ ٓ َٕر َٗ َا ا ل َ َ
یب ٓ َََل َی ِسرٔی أَ ُّی ُض ِ ٥ص َُو َحًَّي َش ِشأ َ َََ ٓ ٢ل َ٠ب ِ َ٨ا إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِحُ ٔ ٠ص بَی ِ َن هَ ِض َزان َ ِي أَ ِػ َحابٔطٔ ٓ ََیحٔی ُئ ا َِِ ٟز ٔ ُ
وض َو َر ُسو ُ٢
یب إٔذَا أَ َتا ُظ َٓب َ َِ ٨ی َ٨ا َُ ٟط زُلَّاّ٧ا ٔ ٩ِ ٣كٔی ٕن ل َ َ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِِ َ ٧ ٪ح ٌَ َُ َٟ ١ط َِ ٣حّ ٔ ٠شا َش ٌِز ٔ ُٓ ُط ا َِِ ٟز ٔ ُ
اَ ٪ی ِحُ ٔ ٠ص ًََِ ٠یطٔ َوإَّٔ٧ا َُ ٟح ُْ ٠

ض رٔی ّحا َٛأ َ َّ ٪ث َٔیابَ ُط َ ٥ِ ٟیَ ََّ ٤ش َضا
ض َو ِج ّضا َوأَك ِ َی ُب ا٨َّ ٟا ٔ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َِ ٣حٔ ٔ ٠شطٔ إٔذِ أَٗ َِب ََ ١ر ُج ْ ١أَ ِح َش ُ ٩ا٨َّ ٟا ٔ
َّ َّ
َف َّز ًََِ ٠یطٔ َّ
ٖ ا ِٟب ٔ َشا ٔن َٓ َ٘ا ََّ ٢
ط ٔ
اٟش ََل َُٗ ٦ا َ ٢أَ ِزُ ٧و َیا َُ ٣ح َُّ ٤س َٗا َ ٢ا ِزِ ُ ٧ط ٓ ََ٤ا
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
َزْ َ ٧ص َحًي َس ٥َ ٠فٔي َ َ
ک یَا َُ ٣ح َُّ ٤س َ َ
َزا ََ ٢ش ُ٘و ُ ٢أَ ِزُ ٧و َٔ ٣ز ّارا َو َش ُ٘و ُُ َٟ ٢ط ا ِز َُ ٪حًَّي َو َؿ ٍَ یَ َس ُظ ًَل َي ُر َِ ٛبً َ ِي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َُ ٣ح َُّ ٤س أَ ِخبٔرِنٔي
ا٪
َ٣ا ِاِل ٔ ِس ََل َُٗ ٦ا َِ ٢اِل ٔ ِس ََل ُ ٦أَ َِ ٪ت ٌِبُ َس اهَّللَ َو َ ا ُت ِ ٔ
ی ٥اٟؼَّ ََل َة َوتُ ِْت َٔي اٟزَّلَا َة َو َت ُح َّخ ا ِٟب َ ِی َ َو َت ُؼ َوَ ٦ر ََ ٣ـ َ
رش َ بٔطٔ َط ِیئّا َو ُت٘ ٔ َ
َکَ٧ا ُظ َٗا َ ٢یَا َُ ٣ح َُّ ٤س
َٗا َ ٢إٔذَا ٓ ٌََ ِ ُ ٠ذََ ٔ ٟ
ک َٓ َ٘ ِس أَ ِسَٗ ُ ٤َِ ٠ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢ػ َس ِٗ َ َٓ َ٤َّ ٠ا َس٨َ ٌِ ٔ٤ا َٗ ِو َ ٢اَّ ٟز ُج َٔ ١ػ َس ِٗ َ أَِ َ ِ ٧

ک َٓ َ٘ ِس
اب َوا٨َّ ٟبٔیِّی َن َوتُ ِْ ٔ ٩ُ ٣بٔا َِ َ٘ ٟسرٔ َٗا ََٓ ٢إٔذَا ٓ ٌََ ِ ُ ٠ذََ ٔ ٟ
أَ ِخبٔرِنٔي َ٣ا ِاِل ٔ َی٤ا َُٗ ٪ا َِ ٢اِل ٔ َی٤ا ُ ٪بٔاهَّللٔ َو َََ ٣لئَٜٔتٔطٔ َوا ِل َٔ ٜت ٔ
آ ََٗ ُ ٨ِ ٣ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢ػ َس ِٗ َ َٗا ََ ٢یا َُ ٣ح َُّ ٤س أَ ِخب ٔ ِرنٔي َ٣ا ِاِل ٔ ِح َشا َُٗ ٪ا َ ٢أَ َِ ٪ت ٌِبُ َس اهَّللَ

ک َت َزا ُظ َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪تَ ٩ِ ُٜت َزا ُظ َٓإُٔ َّ ٧ط َی َزا َ َٗا ََ ٢ػ َس ِٗ َ َٗا ََ ٢یا َُ ٣ح َُّ ٤س أَ ِخب ٔ ِرنٔي ًََ٣ي َّ
اٟشا ًَ ُة َٗا ََ َٜ٨َ َٓ ٢ص َٓ ٥َِ ٠یُح ٔ ِب ُط َط ِیئّا ث ُ َّ٥
َٛأََ َّ ٧
أَ ًَا َز َٓ ٥َِ ٠یُح ٔ ِبطُ َط ِیئّا ث ُ َّ ٥أَ ًَا َز َٓ ٥َِ ٠یُح ٔ ِبطُ َط ِیئّا َو َر َٓ ٍَ َرأِ َسطُ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ا ِِ ٤َ ٟشئُو َُ ٨ِ ًَ ٢ضا بٔأ َ ًَِّ ٩ِ ٣ٔ ٥ََ ٠
اٟشائ ٔ َٔ ١و َلََ ٟ ٩ِٔ ٜضا
ق َو َرأَیِ َ ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة
و ٪فٔي ا ِٟب ُ َِ ٨یا َٔ ٪و َرأَیِ َ ا ُِ ٟحَٔا َة ا َِ ٌُ ٟزا َة ُُ٠٣و َ اْلِ َ ِر ٔ
ًَ ََل َْ ٣
ات ُت ٌِ َز ُٖ ب ٔ َضا إٔذَا َرأَیِ َ اِّ ٟز ًَا َئ ا ِٟبُ ُض َ ٥یَ َت َلا َوَ ُٟ
َتُ ٔ ٠س َربَّ َضا َخ ِْ ٤ص  اَ َش ٌَِ ٤َُ ٠ضا إ ٔ َّ ا اهَّللُ إ ٔ َّ ٪اهَّللَ ً ٔ َِ ٨س ُظ ً ٔ َِّ ٥ُ ٠
اٟشا ًَ ٔة إلٔ َي َٗ ِؤٟطٔ إ ٔ َّ ٪اهَّللَ ًَْ ٔ ٠یَ ٥خبٔی ْر ث ُ ََّٗ ٥ا َ َ ٢ا َو َّأ ٟذی َب ٌَ َث َُ ٣ح َّّ ٤سا
َِ ٠ًَ ١یطٔ َّ
اٟش ََلَ٧ ٦زَ َ ٢ف ٔي ُػ َورة ٔز ٔ ِح َی َة ا ِٟک َ ِٔ ٠ي ِّي
بٔا َِ ٟح ِّ ٙص ُّسی َو َب ٔظی ّرا َ٣ا ُ ُ ٨ِ ٛبٔأ َ ًِ ٥ََ ٠بٔطٔ َٔ ٩ِ ٣ر ُج َٕ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ٔ ١وإُٔ َّ ٧ط َٟحٔبِرٔی ُ

دمحمنبدقامة،رجری،اوبرففة،اوبزرعة،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملساےنپاحصہبرکاؾےکدرایمؿ
رشتفی رفاموہےت رھپ ووکیئاینصخشآ افہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاچہپؿہن اتکس۔سجفتقکتہکآپیلص اہللہیلعفآہل
فملساکہنوپاتھچ۔اسفہجےسمہگووگںےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہااہہکےنھٹیبےکفاےطس اکیہگجانبیئاجےئہکاینآدیم
آےت یہ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وک اچہپؿ ےل رھپ مہ ےنآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےکفاےطس اکی افک ا وبچرتہ یٹم ےس انبای۔
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ رشتفی رفام وہےت۔ اکی دؿ مہ امتؾ گوگ ےھٹیب وہےئ ےھت افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس یھب اینپ ہگج رشتفی رفام ےھت اس دفراؿ اکی آدیم احرض وہا ہک سج اک ہنم (ینعی رہچہ) امتؾ گووگں ےس ااھچ اھت افر سج ےک
مسج یکوخوبشبس ےس رتہب یھتافراسےک ڑپکفں(ینعی ابلس) ںیم ھچکیھب  لیںیہن اھتاس ےنرفش ےکانکرے ےسالسؾ ای
افر اس ےن اہک االسلؾ کیلع ای دمحم!آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای آاج۔ فہ رقب آےنیک ااجزت بلط رک ا راہ اہیںکت ہک
اس ےن اےنپ اہھت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ونٹھگں رپ رھک دےیئ افر اہک اے دمحم! ھجم وک التب ہک االسؾ سک وک ےتہک ںیہ؟
آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامای االسؾ ہی ےہہک مت اہلل اعتیلیک ابعدت رکف افر ہیہک دخافدن دقفس ےک اسھت یسک دفرسے وک

رشکی ہن رکف افر امنز ادا رکف زوکة دف افر جح رکف تیب اہلل رشفی اک افر راضمؿ اابملرک ےک رفزے روھک۔ اس ےن رعض ای سج
فتقںیمہیامتؾابںیترکگوںوتاملسمؿ وہاجؤںاگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای اہں!اسصخشےنرعضایآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنچسرفامایسجفتقمہےنہیابتینسہکفہصخشہہکراہےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنچسرفامایوتمہوک
اسیکہیابتربییگلویکہکن دصقاویکںولعمؾ رک اےہ۔ رھپفہےنہکاگلاےدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملس!التبہکاامیؿ ایےہ؟آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدخافدندقفسرپنیقیرکانافراسےکرفوتشںافراتکوبںرپافرروسگوںرپافرنیقیرکاندقتریرپ۔
اس ےن اہک ہک سج فتق ںیم اک ا رکفں وت ںیم ومنم وہ اجؤں اگ۔ روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہں۔ رھپ
اسےناہکآپ یلصاہللہیلع فآہلفملسےن چسرفامایرھپاس ےناہکاےدمحمیلصاہللہیلع فآہلفملس!التبہکااسحؿای ےہ؟آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتدخافدندقفسیکاسرطہقی ےسابعدترکفےسیجہکمتاسوکدھکیرےہوہارگاسرطحےسابعدت
ہنرکوکس وت(مکازمک)اس رطحابعدترکفہک فہمت وکدھکی راہےہ۔اسصخشےناہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن چسرفامایرھپفہ
صخش ےنہک اگل اے دمحم! ھجم وکالتبہکایقتم بکاقمئ وہیگ؟ ہی ابت نس رکآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رس (ابمرک) اکھجایل افر
وکیئ وابںیہندای۔اسےنرھپوساؽایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوکیئ وابںیہندای۔رھپوساؽایآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنیسکمسقاکوکیئ وابںیہندایافررسااھٹایرھپرفامایسجےسمتدرایتفرکرےہوہفہوساؽرکےنفاےلےسزایدہملعںیہن
رےتھک۔نکیلایقتمیکالعتمہیںیہسجفتقوتوہجمؽاجونررچاےنفاگوںوکدےھکیہکفہگوگڑبیڑبیامعرںیتانبرےہںیہافر و
گوگ اب ےگنن اپؤں افر ےگنن مسج رھپےت ںیہ اؿ وک زنیم اک ابداشہ دےھکی افر وعرت وک دےھکی فہ اےنپ امکل وک ےہ ی ےہ مت

گو ہک

ایقتمرقبیےہ۔اپچناایشءںیہہکنجاکہکیسکوکوکیئملعںیہنےہالعفہدخافدندقفسےک۔رھپہیآتیرکہمیالتفترفامیئرھپ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ذات یک مسق ہک سج ےن ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اچس (یبن) انب رک  اجیھ ےہ افر فہ
اھکےنفاالافروخشربخیدےنیفاالںیماسصخشوکمتےسزایدہںیہناچہپاتناھتافرالبہبشہیرضحتربجالیئےھت وہکدہیحیبلکیک
لکشںیمرشتفیالےئےھت۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،اوبرففة،اوبزرعة،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آتییکریسفت
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
آتییکریسفت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1293

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي٣ ،ح٤س ،اب ٩ثور٤ٌ٣ ،ز ،زہزیً ،ا٣ز ب ٩سٌس ب ٩ابي وٗاؾ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َوص َُو ابِ ُ ٩ثَ ِورٕ َٗا َْ ٤َ ٌِ ٣َ ٢ز َوأَ ِخب َ َرنٔي اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي
َو َّٗاؾٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢أَ ًِ َلي أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠رٔ َج ّا ا َو ٥َِ ٟش ٌُِ ٔم َر ُج َّل ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ط ِیئّا َٗا ََ ٢س ٌِ ْس یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ
أَ ًِ َل ِی َ ُٓ ََلّ٧ا َو ُٓ ََلّ٧ا َوُ ٥َِ ٟت ٌِ ٔم ُٓ ََلّ٧ا َط ِیئّا َوص َُو َُ٘ َٓ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو ُِ ٣شَ ٥ْ ٔ ٠حًَّي أَ ًَا َز َصا َس ٌِ ْس
ثَ ََلثّا َوأ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢أَ ِو ُِ ٣ش ٥ْ ٔ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔي َْل ُ ًِ ٔلي رٔ َج ّا ا َوأَ َز َُ َ ٩ِ ٣ص َُو
أَ َح ُّب إلٔ َ َّي ُٔ ٨ِ ٣ض ِ َ ٥ا أ ُ ًِ ٔلیطٔ َط ِیئّا ََ ٣دا َٓ َة أَ ِ ٪یُ َُّ ٜبوا فٔي ا٨َّ ٟارٔ ًَل َي ُو ُجوصٔض ٔ ِ٥

دمحمنبدبعاالیلع،دمحم،انبوثر،رمعم،زرہی،اعرمنبدعسنبایبفاقصےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
ضعبگووگںوک امؽدایافر ضعبوکاطعءںیہنرفامای رضحتدعس ےنرفامایایروسؽاہلل!آپیلصاہللہیلع فآہلفملس ےنضعبالفں وک
اطعءرفامایافرالفںوکھچکاطعءںیہنرفامایاحالہکنفہومنم ےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایفہ ملسےہ؟رضحتدعس
ےننیترمہبتیہیاہکافراہللےکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرہرمہبتیہی وابدرہاےترےہ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای ںیم ضعبگووگں وک داتی وہں افر ضعب وک ںیہن داتی۔ احالہکن نج وک ںیم داتی وہں اؿ ےس ھجم وک زایدہ تبحم ےہ نکیل ںیم نج وک
داتیوہںوتںیماسوکاسوخػےسداتیوہںہکاک اہنوہہکفہصخشدفزخںیماےٹلہنمہنرگاےئاجںیئ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،دمحم،انبوثر،رمعم،زرہی،اعرمنبدعسنبایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
آتییکریسفت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1294

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼور ،ہظا ٦بً ٩بسا٠٤ٟک ،سَل ٦ب ٩ابي ٣لیٍ٤ٌ٣ ،ز ،زہزیً ،ا٣ز ب ٩سٌس ،سٌس

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َس ََّل ُ ٦بِ ُ ٩أَبٔي ُٔ ٣لی ٍٕ َٗا ََ ٢سّ ٤َ ٌِ ٣َ ُ ٌِ ٔ٤زا ًَ ِ٩
َ
یُ ٠ِ ُ٘ َٓ ٩
آخ َ
اسا َو َٔ َ ٍَ ٨َ ٣
اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩س ٌِ ٕس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ش َِ َٗ ٥ش ّ٤ا َٓأ ًِ َلي ّ َ ٧

َ
اب
َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَ ًِ َل ِی َ ُٓ ََلّ٧ا َو َََ ُٓ َ ٌِ ٨َ ٣لّ٧ا َوص َُو َُٗ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣ا َ َ ٢ا َت ُ٘ َِ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣ُ ١و ُٗ ِِ ٣ُ ١شَٗ ٥ْ ٔ ٠ا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
رع ُ
اب َٗا َ ِ ٟاْلِ ِ َ
آ َ٨َّ ٣ا

رمعفنب وصنمر،اشہؾنبدبعاکلمل،السؾنبایبعیطم،رمعم،زرہی،اعرمنبدعس،دعسےسرفاتیےہہک روسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےنھچکامؽمیسقتایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنضعبرضحاتوکاطعءرفامایافرضعبرضحاتوکاطعءںیہنرفامایںیم
ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن الفں الفںگووگں وک اطعء رفامای ےہ افر الفں وک اطعء ںیہن رفامایفہ یھب وت
اصبح اامیؿ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ومنم ہن وہک املسمؿ وہک۔ رضحت انب اہشب ےن اس آتی رکہمی یک
التفترفامیئینعیداہیتفاگوںےناہکہکمہگوگاامیؿےلآےئمت)وہکہکمتاامیؿںیہنالےئہکلباالسؾالےئ۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،اشہؾنبدبعاکلمل،السؾنبایبعیطم،رمعم،زرہی،اعرمنبدعس،دعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
آتییکریسفت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1295

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤از٤ً ،زو٧ ،آٍ ب ٩جبیر ب٣ ٩لٌ ،٥بظیر ب ٩سحی٥

رش بِ ُٔ ٩س َح ِی ٕ ٥أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٔ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٩ِ ًَ ٥بٔ ِ ٔ
َش ٕب
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز ُظ أَ ِ ٪یُ َ٨از ٔ َی أَیَّ َا ٦اَّ ٟت ِ ٔ
ی ٙأَُ َّ ٧ط  اَ یَ ِس ُخ ُ
رش ٔ
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة إ ٔ َّ ا َُ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣وه ٔ َي أَیَّ ُا ٦أَل ِ َٕ ١و ُ ِ

ہبیتق،  ،ند ،رمعف ،انعف نب ریبج نب  معط ،ریشب نب میحس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک مکح رفامای اایؾ
رشتقیںیماکپرےناکہکتنجںیمدالخہنوہاگنکیلومنمافرہیدؿاھکےنےنیپےکںیہ۔
رافی  :ہبیتق، ،ند،رمعف،انعفنبریبجنب معط،ریشبنبمیحس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومنمیکافصتےسقلعتم
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
ومنمیکافصتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1296

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،ابً ٩حَلٌ٘ٗ ،٪اَ ب ٩حٜی ،٥ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ بِ َٔ ٩حٕٔ ٜی ٩ِ ًَ ٥أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ

اض ًَل َي ز ٔ َ٣ائ ٔض ٔ ِ٥
اض َٔ ٔ ٟ ٩ِ ٣شأ٧طٔ َو َی ٔسظ ٔ َوا ِ ٩ِ ٣َ ٩ُ ٣ٔ ِْ ٤ُ ٟأَ ُٔ ٨َ ٣ط اُ ٨َّ ٟ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٩ِ ٣َ ٥ُ ٔ ٠س ٥َ ٔ ٠اُ ٨َّ ٟ
َوأَ َِ ٣وأٟض ٔ ِ٥
ہبیتق ،ثیل ،انب الجعؿ،  ،عاع نب میکح ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای
املسمؿفہصخشےہہکسجیکزابؿافراہھتےساملسمؿوفحمظرںیہافرومنمفہےہہکسجےسگوگاےنپاجؿفامؽاکاانیمطؿ
ر ںیھ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انبالجعؿ، ،عاعنبمیکح،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املسمؿیکتفصےسقلعتم
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
املسمؿیکتفصےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1297

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي ،اس٤اًیً ،١ا٣زً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ًََ ٩ِ ًَ ١ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
وَ ٔ ٟ ٩ِ ٣ٔ ٪شأ٧طٔ َو َی ٔسظ ٔ َوا َِ ٤ُ ٟضا ٔجزُ َ ٩ِ ٣صَ َح َز َ٣ا َ َ ٧هي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٩ِ ٣َ ٥ُ ٔ ٠س ٥َ ٔ ٠ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
رمعفنب یلع،ییحی،اامسلیع،اعرم،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےس ہک  آپیلصاہلل
ہیلعفآہل فملس رفامےت ےھتہک املسمؿ فہ ےہہک سج یک زابؿ افراہھت ےس املسمؿ وفحمظ رںیہ افر اہمرجفہصخش ےہ  و ہک دخافدن
دقفسیکعنمیکوہیئابوتںوکوھچڑدے۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،اامسلیع،اعرم،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
املسمؿیکتفصےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1298

راوی  :حٔؽ ب٤ً ٩زً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی٨٣ ،ؼور ب ٩سٌس٣ ،ی٤و ٪ب ٩سیاہ ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا َحٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤و ٔ ٪بِ ٔ ٩س َٔیاظ ٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ٢
اس َت ِ٘ َب َِ ٔ ٗ ١ب َ٠ت َ َ٨ا َوأَل َ َ ١ذَبٔی َحت َ َ٨ا ٓ ََذلٔ ٥ِ ُٜا ِِ ٤ُ ٟش٥ُ ٔ ٠
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ػلَّي َػ ََل َت َ٨ا َو ِ
صفحنبرمع،دبعارلنمحنبدہمی،وصنمرنبدعس،ومیمؿنبایسہ،اسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامای ووکیئمہگووگںیسیجامنزادارکےافرامہرےہلبقیکاجبنرہچہرکےامنزںیمافرامہرااکاٹوہااجونر(ینعیامہراذہحیب)
اھکےئوتفہاملسمؿےہ۔
رافی  :صفحنبرمع،دبعارلنمحنبدہمی،وصنمرنبدعس،ومیمؿنبایسہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکااسنؿےکاالسؾیکوخیب
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
یسکااسنؿےکاالسؾیکوخیب

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1299

راوی  :اح٤س بٌ٣ ٩لي ب ٩یزیس ،ػٔوا ٪ب ٩ػاٟح ،وٟیس٣ ،اٟک ،زیس ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩ششار ،ابوسٌیس خسری

ک ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرنٔي أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩ا ٌَِ ٤ُ ٟلَّي بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َػٔ َِوا ُ ٪بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
ئ بِ َٔ ٩ش َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ ِس ٥ََ ٠ا ِِ ٌَ ٟب ُس َٓ َح ُش َ٩
أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ

اؾ ا َِ ٟح َش َُ ٨ة
اَ ٪ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
ا ٪أَ ِز َََ ٟٔضا ث ُ َّ ٥ل َ َ
ا ٪أَ ِز َََ ٟٔضا َو ُٔ ٣ح َی ِ ًَ ُِ ٨ط ل ُ َُّ ١س ِّی َئ ٕة ل َ َ
إ ٔ ِس ََل ُُ ٣ط ََ ٛت َب اهَّللُ َُ ٟط ل ُ ََّ ١ح َش َٕ ٨ة ل َ َ
ک ا َِ ٔ ٟ٘ؼ ُ
رشة ٔأَ َِ ٣ثاَ ٔ ٟضا إلٔ َي َس ِب ٍٔ ٔ٣ائ َ ٔة ؿ ٌِٔ ٕٕ َو َّ
اٟش ِّی َئ ُة بِٔ ٔ٤ثَ ٔ ٠ضا إ ٔ َّ ا أَ ِ ٪یَ َت َحا َو َز اهَّللُ ًَزَّ َو َج ََّ ٨ِ ًَ ١ضا
بٔ ٌَ ِ َ
ادمحنبمعلی نبزیدی،وفصاؿنباصحل،ف دی ،امکل،زدینباملس،اطعءنبک ار،اوبدیعس دخریےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص

اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجفتقوکیئدنبہایھچرطحےساملسمؿوہ اےہوتدخافدندقفساسےکرہاکیکینلمعوک
ھکلےتیل ںیہ وہکاس ےنای اھت (ینعیاالسؾےسلبق)افراساک رہاکیربا لمعمتخ رفام داتیےہ  واسےن ای اھترھپ االسؾ ےک دعب
ےسایناسحباسرطہقیےسرشفعوہ اےہہکرہاکیکینلمعےکوعضدسکیناامعؽاستوسکیناامعؽکتھکلدےیئاجےت
ںیہ افر رہ اکی ربایئ ےک وعض اکی ربا لمع اھکل اج ا ےہ نکیل دخافدن دقفساس وک اعمػ رفامدے وت فہ ربایئ (ینعی ربالمع یھب)
ںیہناھکلاج ا۔

رافی  :ادمحنبمعلینبزیدی،وفصاؿنباصحل،ف دی،امکل،زدینباملس،اطعءنبک ار،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الضفاالسؾوکاسنےہ؟
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
الضفاالسؾوکاسنےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1300

راوی  :سٌیس ب ٩یحٌي ب ٩سٌیس ا ا٣وی ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابوبززة ،بزیس بً ٩بساهَّلل ب ٩ابوبززة ،ابوبززة ،ابو٣وسي

أَ ِخب َ َرَ٧ا َسٌٔی ُس بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس اْلِ ُ َ٣و ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ب ُ ِز َز َة َو َص َو ب ُ َزیِ ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔي بُزِ َز َة

وَ ٔ ٟ ٩ِ ٣ٔ ٪شأ٧طٔ َو َی ٔسظ ٔ
وسي َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَ ُّی ِاِل ٔ ِس ََلٔ ٦أَٓ َِـ ُ
َٗ ١ا ََ ٩ِ ٣َ ٢س ٥َ ٔ ٠ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
ًَ ِ ٩أَبٔي َُ ٣

دیعسنبییحینبدیعساالومی،فہاےنپفادلےس،اوبربدة ،ربدینبدبعاہللنباوبربدة،اوبربدة،اوبومیسےسرفاتی ےہہکںیم ےن
رعض ای ای روسؽ اہلل! وکاسن االسؾ الضف ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج ےس (دفرسے) املسمؿ اس ےک
اہھتافراسیکزابؿےسںیچب(وفحمظرںیہ)۔
رافی  :دیعسنبییحینبدیعساالومی،فہاےنپفادلےس،اوبربدة،ربدینبدبعاہللنباوبربدة،اوبربدة،اوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکاسناالسؾرتہبنیےہ؟
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
وکاسناالسؾرتہبنیےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1301

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابوحبیب ،ابوخیرً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٟدی ِر ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ ََّ ٪ر ُج َّل َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اهَّللٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی ِاِل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦خی ِ ْر َٗا َ ٢تُ ِل ٌٔ َُّ ٥
رقأ ُ َّ
رع ِٓ َ َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ت ٌِز ٔ ِٖ
اٟل ٌَ َاَ ٦و َت ِ َ
اٟش ََل ًََ ٦ل َي ََ َ ٩ِ ٣

ہبیتق ،ثیل ،زیدی نب اوببیبح ،اوبریخ ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

درایتف ای ہک وکاسن االسؾ الضف ےہآپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای اھکان الھکان (رغابء افر اتحم وں وک) افر رہ اکی وکالسؾ رکان
ہاےہاسوکاچہپاتنوہایہناچہپاتنوہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،زیدینباوببیبح،اوبریخ،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االسؾیکاینبدایںیہ؟
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
االسؾیکاینبدایںیہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1302

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب٤ً ٩ارٌ٣ ،افي ،اب٤ً ٩زا ،٪ح٨و٠ة ب ٩ابوسٔیاًَ ،٪ک٣ة ب ٩خاٟس ،اب٤ً ٩ز

َٔک ََ ٣ة بِ ٔ٩
أ ِ ً ٩ِ ًَ ٪
اَ ٩ِ ًَ ٪ح ِ٨وَ ََ ٠ة بِ ٔ ٩أَبٔي ُسٔ َِی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ارٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا ٌَِ ٤ُ ٟافَي َش ٌِىٔي ابِ ََ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َخإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا َُ َٟ ٢ط أَ َ ا َت ِِزُو َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢بُىٔ َي ِاِل ٔ ِس ََل ًَُ ٦ل َي
ا٪
َخ ِٕ ٤ص َط َضا َزة ٔأَ ِ َ ٪ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َوإ ٔ َٗأ ٦اٟؼَّ ََلة ٔ َوإٔی َتا ٔ
ئ اٟزَّلَاة ٔ َوا َِ ٟح ِّخ َو ٔػ َیاَ ٔ ٦ر ََ ٣ـ َ

ظ
دمحمنبدبعاہللنبامعر،اعمیف،انبرمعاؿ،ذیطلةنباوبایفسؿ،رکعمةنباخدل،انبرمعےسرفاتیےہہکاکیصخشےناؿےساہک
ہک مت اہجد ںیہن رکےت۔ اوہنں ےن رعض ای ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رفامےت ےھت ہک االسؾ یک اپچن اینبد ں ںیہ (ہک نج رپ االسؾ اقمئ ےہ) ےلہپ وگایہ دانی اس ابت یک ہک دخافدن دقفس ےک العفہ وکیئ

ابعدتےکالقئںیہنےہدفرسےہیہکامنزادارکانرسیتےزوکةادارکانوچےھتجحرکاناپوچن ںرفزےرانھکامہراضمؿےک۔
ظ
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبامعر،اعمیف،انبرمعاؿ،ذیطلةنباوبایفسؿ،رکعمةنباخدل،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االسؾرپتعیبےسقلعتم
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
االسؾرپتعیبےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1303

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪زہزی ،ابوازریص خو انيً ،بازة ب ٩ػا٣

ٔیص ا َِ ٟد ِو َ ان ٔ ِّي ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا َٔٗ ٔ ٣ا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِزر َ
ِقأَ ًََِ ٠یض ٔ ِِ ٥اْلیَ َة
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َِ ٣حٕ ٔ ٠ص َٓ َ٘ا َ ٢تُ َباش ٔ ٌُونٔي ًَل َي أَ ِ  ٪اَ ُت ِ ٔ
رش ُٛوا بٔاهَّللٔ َط ِیئّا َو َ ا َت ِ ٔ
ُسُٗوا َو َ ا َتزُِ ٧وا َ َ
َ
ک َط ِیئّا ٓ ََشت َ َر ُظ اهَّللُ ًَزَّ َو َج َُّ َٓ ١ض َو إلٔ َي اهَّللٔ إ ٔ َِ ٪طا َئ ًَ َّذبَ ُط َوإ ٔ َِ ٪طا َئ
اب ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ٓ َََ ٩ِ ٤وفَّي َٔٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أ ِجزُ ُظ ًَل َي اهَّللٔ َو َ ٩ِ ٣أَ َػ َ
َرف َُ ٟط
ََُ
ہبیتق ،ایفسؿ،زرہی،اوبادرسیوخالین،ابعدة نباصتم ےسرفاتیےہہکمہگوگروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھت
اکیسلجمںیمےھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتگوگھجمےساسابترپتعیبرکےتوہہکدخافدندقفسےکاسھت
یسک وک رشکی ہن رکف ہن وچری رکف ہن زان رکف۔ رھپ ہی آتی رکہمی التفت رفامیئ  و صخش اہمترے ںیم ےس اےنپ ارقار وک لمکم رکے
(ینعی اؿ اکومں وک ہن رکے) وتاس اک وثاب دخافدن دقفس ےکاپسےلم اگ افر سج ےس اک ا اکؾ رسزد وہ رھپ دخافدن دقفس داین ںیم
اسوکاپھچےئوتآرختںیمفہدخافدندقفسیکرمیضرپےہہکہاےہفہاسوکذعابںیمالتبمرکےافرہاےہاسیکرفغمترفام
دے۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،اوبادرسیوخالین،ابعدةنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گووگںےسسکابترپگنج(اتقؽ)رکانہاےیہ؟
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
گووگںےسسکابترپگنج(اتقؽ)رکانہاےیہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1304

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ٥ب ٩نٌی ،٥حباً ،٪بساهَّلل ،ح٤یس كوی ،١ا٧ص ب٣ ٩اٟک

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ٔ ٩نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا حٔبَّا َُٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َّ
اٟلؤی ٔ ٩ِ ًَ ١أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ٪
اض َحًَّي َش ِظ َض ُسوا أَ ِ َ ٪ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َوأَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَ ٨َّ ٟ
رح َِ ٣
َٓإٔذَا َطض ٔ ُسوا أَ ِ  ٪اَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َوأَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َوا ِس َت ِ٘ َبُ٠وا ٗ ٔ ِب َ٠ت َ َ٨ا َوأَلَُ٠وا َذب ٔی َحت َ َ٨ا َو َػ َِّ ٠وا َػ ََل َت َ٨ا َٓ َ٘ ِس َ ُ

ًَ َِ ٠ی َ٨ا ز ٔ َ٣ا ُؤص َُِ ٥وأَ َِ ٣واُ ُٟض ِ ٥إ ٔ َّ ا ب ٔ َح ِّ٘ َضا َُ ٟض ِ٣َ ٥ا ِ ٤ُِ ٠ٟٔشٔ٤ٔ٠ی َن َو ًََِ ٠یض ٔ ِ٣َ ٥ا ًََِ ٠یض ٔ ِ٥

دمحمنباحمتنبمیعن،ةحؿ،دبعاہلل،دیمحوطلی،اسننبامکلےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای
ہکھجموکگووگںےسگنجرکےناکمکحوہاےہاہیںکتہکفہاسابتیکوگایہد ںہکوکیئدخافدندقفسےکالعفہاچسوبعمدںیہن
ےہافررضحتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملساسےکےجیھبوہےئںیہسجفتقفہہیاہشدتد ںافرامہرےہلبقیکاجبنرہچہرکےک
(ینعیامنزاخہنہبعکیکاجبن)ادارکےافرامہرااکاٹوہااجونراھکںیئ(ینعیامہرےاہھت اک ذہحیباھکںیئ)وتاؿیکاجؿفامؽمہرپرحاؾ
وہےئگنکیلیسکقحےکوعض(بلطمہیےہہکفہیسکیکاجؿںیلاییسکاکامؽںیلوتاؿیکیھباجؿافرامؽںیل)افر واملسمؿاک
قحےہفہاؿاکیھبےہافر والہاالسؾرپقحےہفہقحاؿرپیھبےہ۔
رافی  :دمحمنباحمتنبمیعن،ةحؿ،دبعاہلل،دیمحوطلی،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامیؿیکاشںیخ
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
اامیؿیکاشںیخ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1305

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب٣ ٩بار  ،ابوًا٣ز ،س٠امی ،٪اب ٩بَلً ،٢بساهَّلل ب ٩زی٨ار ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪وص َُو ابِ ُ ٩ب ٔ ََل ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر
ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٢اِل ٔ َی٤ا ُ ٪بٔ ِـ ٍْ َو َس ِب ٌُو َُ ٪ط ٌِ َب ّة َوا َِ ٟح َیا ُئ ُط ٌِ َب ْة ٔ٩ِ ٣
ِاِل ٔ َی٤ا ٔ٪
دمحمنبدبعاہللنبابمرک،اوباعرم،امیلسؿ،انبالبؽ،دبعاہللنبدانیر،اوباصحل،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاامیؿیکرتسافر(زمدی)دنچاشںیخںیہافررشؾفایحءیھباامیؿیکاشخےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،اوباعرم،امیلسؿ،انبالبؽ،دبعاہللنبدانیر،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
اامیؿیکاشںیخ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1306

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪ابوزاؤز ،سٔیا ،٪ابونٌی ،٥سٔیا ،٪سہیً ،١بساهَّلل ب ٩زی٨ار ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

اَٗ ٪ا َ ٢و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٩ِ ًَ ٪س َض ِی ٕ٩ِ ًَ ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
وُ ٪ط ٌِ َب ّة
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠اِل ٔ َی٤ا ُ ٪بٔ ِـ ٍْ َو َس ِب ٌُ َ
یَ ٙوا َِ ٟح َیا ُئ ُط ٌِ َب ْة ِٔ ٩ِ ٣اِل ٔ َی٤ا ٔ٪
اٟرط ٔ
أَٓ َِـَ ُ٠ضا  اَ إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َوأَ ِو َؿ ٌُ َضا إ ٔ َ٣اكَ ُة اْلِ َذَی ًَ ِٔ َّ ٩

ادمحنبامیلسؿ،اوبداؤد،ایفسؿ،اوبمیعن،ایفسؿ،نب ل،دبعاہللنبدانیر،اوباصحل،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ّلَّانہکےہافربسےسمک
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکاامیؿیکرتسافر(زمدی)دنچاشںیخںیہبسےسالضفاشخ َ ال ِإََ َة ِإ َّ الا ُ
اشخ(ینعیاامیؿاکبسےسمکدرہج)راہتسےسفیلکتدہزیچاٹہانےہافررشؾفایحءیھباامیؿیکاکیاشخںیمےہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،اوبداؤد،ایفسؿ،اوبمیعن،ایفسؿ،نب ل،دبعاہللنبدانیر،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
اامیؿیکاشںیخ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1307

راوی  :یحٌي ب ٩حبیب ب ٩رعبي ،خاٟس شٌىي اب ٩حارث ،ابً ٩حَلً ،٪بساهَّلل ب ٩زی٨ار ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

رعب ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َش ٌِىٔي ابِ َ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي بِ َُ ٩حب ٔ ٔ
یب بِ َٔ َ ٩
َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٟح َیا ُئ ُط ٌِ َب ْة ِٔ ٩ِ ٣اِل ٔ َی٤ا ٔ٪
ییحی نب بیبح نب رعیب ،اخدل ینعی انب احرث ،انب الجعؿ ،دبعاہلل نب دانیر ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرشؾفایحءاامیؿیکاکیاشخےہ۔
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،اخدلینعیانباحرث،انبالجعؿ،دبعاہللنبدانیر،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الہاامیؿاکاکیدفرسےےسڑبانھ
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
الہاامیؿاکاکیدفرسےےسڑبانھ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1308

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼور و ً٤زو بً ٩ليً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪ا اً٤ع ،ابوً٤ار٤ً ،زو بَ ٩شجی١

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َو ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ َّ٤ا ٕر ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٠٣ُ ٥َ ٠ئ ًَ َّْ ٤ار
َش ِحبٔی ََ ٩ِ ًَ ١ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ
َُ
إ ٔ َی٤اّ٧ا إلٔ َي ُ٣ظَ ا ٔططٔ
ااحسؼ نب وصنم ر ف رمعف نب یلع ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،االشمع ،اوبامعر ،رمعف نب رشلیج روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکی
احصیبےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای(رضحت)امعرےنڈہویںکتاامیؿرھبایل۔
رافی  :اقحسنبوصنمرفرمعفنبیلع،دبعارلنمح،ایفسؿ،االشمع،اوبامعر،رمعفنبرشلیج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
الہاامیؿاکاکیدفرسےےسڑبانھ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1309

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟزح ،٩٤سٔیاٗ ،٪یص ب٣ ٩ش ،٥٠كار ٚب ٩طہاب ،ابوسٌیس

اب َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ َٗ ٩ِ ًَ ٪ی ٔص بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠كَارٔ ٔ ٚبِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َّ
َّ
َکا َٓ ُِ ٠ی َِی ِّ ِر ُظ ب ٔ َیسٔظ ٔ َٓإ ٔ َِ ٥ِ َٟ ٪ش ِش َت ٔل ٍِ َٓبَٔ ٔ ٠شأ٧طٔ
َٗا َ ٢أَبُو َسٌٔی ٕس َسَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢رأَی ُّ َ ٨ِ ٣
ٕ ِاِل ٔ َی٤ا ٔ٪
َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ش ِش َت ٔل ٍِ َٓب ٔ َِ٘٠بٔطٔ َوذََ ٔ ٟ
ک أَ ِؿ ٌَ ُ

دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،سیق نب ملس،سارؼنباہشب،اوبدیعسےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےسہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہمترےںیمےس ووکیئصخشربی ابتدےھکیوتاسوکہاےیہہکفہاہھتےسدفر
رکےارگاسدقروقتہنوہوتزابؿےس(ربایئوک)رباےہکارگاسدقریھبوقتہنوہوت(مکازمک)دؽےسوتربات ےھج۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،سیقنب ملس،سارؼنباہشب،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
الہاامیؿاکاکیدفرسےےسڑبانھ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1310

راوی ً :بساٟح٤یس ب٣ ٩ح٤س٣ ،د٠س٣ ،اٟک بٌ٣ ٩وٗ ،٢یص ب٣ ٩ش ،٥٠كار ٚب ٩طہاب ،ابوسٌیس خسری

ک بِ َُ ِِ ٣ٔ ٩و ِٕ َٗ ٩ِ ًَ ٢ی ٔص بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠كَارٔ ٔ ٚبِ ٔ٩
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣دَْ ٠س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
َّ
َّ
َکا َٓ َِی َّ َر ُظ ب ٔ َی ٔسظ ٔ َٓ َ٘ ِس
ٔط َض ٕ
اب َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ُّٔی َسَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ش ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢رأَی ُّ َ ٨ِ ٣

بَز ٔ َئ َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ش ِش َت ٔل ٍِ أَ ِ ٪شُ َِی ِّ َر ُظ ب ٔ َیسٔظ ٔ َٓ َِی َّ َر ُظ بَٔ ٔ ٠شأ٧طٔ َٓ َ٘ ِس بَز ٔ َئ َو ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣ش ِش َت ٔل ٍِ أَ ُِ ٪ش َِی ِّ َر ُظ بَٔ ٔ ٠شأ٧طٔ َٓ َِی َّ َر ُظ بٔ َِ٘٠بٔطٔ َٓ َ٘ ِس
ٕ ِاِل ٔ َی٤ا ٔ٪
بَز ٔ َئ َوذََ ٔ ٟ
ک أَ ِؿ ٌَ ُ

دبعادیمحلنبدمحم،دلخم،امکلنبوعمؽ،سیقنب ملس ،سارؼنباہشب،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےسہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکمتںیمےس وصخشوکیئربیابت(ینعیانگہاکاکؾ)دےھکیوتاس
وکاےنپاہھت(ینعیساتق)ےسرفکدےوتفہصخشذہمےسربیوہایگارگاسدقرساتقہنوہوتزابؿےسرباےہکفہربیوہایگارگ
اسدقرساتقہنوہوتدؽےسربات ےھجفہیھبربیوہایگافرہیاامیؿاکمکےسمکدرہجےہ۔
رافی  :دبعادیمحلنبدمحم،دلخم،امکلنبوعمؽ،سیقنب ملس،سارؼنباہشب،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامیؿںیمیمکیشیبےسقلعتم
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
اامیؿںیمیمکیشیبےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1311

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زیس ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩ششار ،ابو سٌیس خسری

ئ بِ َٔ ٩ش َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
اٟسَ ِ ٧یا بٔأ َ َط َّس َُ ٣حا َز َّ ٟة
ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َُ ٣حا َز َُ ٟة أَ َح ٔس ُ ٥ِ ٛفٔي ا َِ ٟح َِّ ٙیُٜو ُُ َٟ ٪ط فٔي ُّ
و٨َ ٌَ ٣َ ٪ا
ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ٨٣ٔ ِْ ٤ُ ٟی َن َ ٔ ٟزبِّض ٔ ِ ٥فٔي إ ٔ ِخ َوأ٧ض ٔ َِّ ٥أ ٟذ َ
وَ ٪ربَّ َ٨ا إ ٔ ِخ َوا٨َ ُ ٧ا لَاُ ٧وا ش َُؼ ُّ٠و َ٨َ ٌَ ٣َ ٪ا َو َش ُؼو َُ ٣
ی ٩أ ُ ِزخُٔ٠وا اَ ٨َّ ٟار َٗا ََ ٢ش ُ٘و َُ ٟ
رع ِٓت ُُِ ٨ِ ٣ٔ ٥ض َِٗ ٥ا َََ ٓ ٢یأِتُوُ َ ٧ض ََِ ٓ ٥ی ٌِز ٔ ُٓوُ َ ٧ض ِ ٥بٔ ُؼ َورٔص ِٔ٥
و٨َ ٌَ ٣َ ٪ا َٓأ َ ِز َخ َِ ٠ت ُض ِ ٥اَ ٨َّ ٟار َٗا َََ ٓ ٢ی ُ٘و ُ ٢اذِ َصبُوا َٓأ َ ِ ٔ
َو َی ُح ُّح َ
خ ُجوا َََ ٩ِ ٣
ار إلٔ َي أَ ِن َؼ ٔ
خ ِج َ٨ا َ٩ِ ٣
اٖ َسا َٗ ِیطٔ َو ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٩ِ ٣َ ٥أَ َخ َذ ِت ُط إلٔ َي ٌَِ ٛب َ ِیطٔ َٓ ُی ِ ٔ
َُٓ ٨ِ ٔ٤ض ِ ٩ِ ٣َ ٥أَ َخ َذ ِت ُط اُ ٨َّ ٟ
َخ ُجوُ َ ٧ض ََِ ٓ ٥ی ُ٘وَ ُٟ
وَ ٪ربَّ َ٨ا َٗ ِس أَ ِ َ

ا ٪فٔي َِٗ٠بٔطٔ َو ِز ُ ٪ن ِٔؼ ٕٔ ز ٔی َ٨ارٕ َحًَّي
أَ َِ ٣ز َت َ٨ا َٗا ََ ٢و َش ُ٘و ُ ٢أَ ِ ٔ
ا ٪فٔي َِٗ٠بٔطٔ َو ِز ُ ٪زٔی َ٨ا ٕر ِٔ ٩ِ ٣اِل ٔ َی٤ا ٔ ٪ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٩ِ ٣َ ٢ل َ َ
خ ُجوا َ ٩ِ ٣ل َ َ

رف
َش ُ٘و َ ٩ِ ٣َ ٢ل َ َ
رف أَ ِ ٪ش ِ َ
ُرش َ بٔطٔ َو َش ِِ ٔ ُ
رقأِ َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة إ ٔ َّ ٪اهَّللَ َ ا َش ِِ ٔ ُ
ا ٪فٔي َِٗ٠بٔطٔ َو ِز ُ ٪ذ ََّرة ٕ َٗا َ ٢أَبُو َسٌٔی ٕس ٓ ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٤ش َُؼ ِّس َِِ ٠َٓ ٚی ِ َ
ک َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟشظَ ا ُئ إلٔ َي ًَو ّٔامی
و ٪ذََ ٔ ٟ
َ٣ا زُ َ
دمحم نب راعف ،دبعارل زاؼ ،رمعم ،زدی نب املس ،اطعء نب ک ار ،اوب دیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےناراشدرفامایمتگووگںےکاکیڑگھجےاکداینںیمیسکقحےکفاےطساسےسزایدہںیہنےہہک واملسمؿڑگھجارک ںےگاےنپ
رپفرداگر ےس اؿ اھبویئں ےک فاےطس  و ہک دفزخ ںیم دالخ وہےئ وہں ےگ ہی املسمؿ ںیہک ےگ ہک اے امہرے رپفرداگر! وت ہن
امہرے اؿ اھبویئں وک  و ہک امہرے اسھت امنز ادا رکےت ےھت افر رفزہ راھک رکےت ےھت افر جح رکےت ےھت آگ ںیم دالخ رک دای۔
رپفرداگررفامےئاگااھچاجافرمتنجوکاچہپؿےتیلےھتاؿوکدفزخےساکنگو۔انچہچنفہگوگدفزخںیماؿےکاپسآںیئےگافراؿ
یکںیلکشدھکی رک اؿ وک اچہپؿ ںیل ےگ۔ اؿ ںیم ےس ضعب وک وتدفزخیکآگ ےنڑکپ ایل وہاگ ڈنپویلں ےکآدےھکت افر وضعبںوک
ونخٹںکترھپاؿوکدفزخےساکنںیلےگافرںیہکےگہکاےرپفرداگر!نجےکاکنےنلاکوتےن مہوکمکحرفامایمہےناؿوکاکنؽ
دای رھپ رپفرداگر رفامےئ اگ ہک اؿ وک یھب اکنگو ہک نج ےک دؽ ںیم اکی دانیر ےک ربارب اامیؿ وہ رھپ رفامےئ اگ ہک اؿ وک یھب (دفزخ
ےس)اکنؽدفسجیسکےکدؽںیماکیریت(ینعیولعمیل ےسولعمیلدرہجاکیھب)اامیؿوہ(اسوکیھبدفزخ ےس اکنؽدف)رضحت
اوبدیعس ےن ایبؿ رفامای اب سج یسک وک نیقی ہن وہ فہ ہی آتی رکہمی التفت رکے آرخ کت۔ (سج اک رتہمج ہی ےہ) دخافدن دقفس
رشمکیکرفغمتںیہنرفامےئاگافراسےسمکانگوہںوکسجوکہاےہاگشخبدےاگ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زدینباملس،اطعءنبک ار،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
اامیؿںیمیمکیشیبےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1312

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي بً ٩بساهَّلل ،شٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ػاٟح بٛ ٩یشا ،٪اب ٩طہاب ،ابوا٣ا٣ة
ب ٩سہ ،١ابوسٌیس خسری

ا٪
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یَ ِحٌَي بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َش ٌِ ُ٘ ُ
اب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َُ ٩س ِض ٕ ١أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

رع َق
و ٪ذََ ٔ ٟ
ک َو ُ ٔ
وًَ ٪ل َ َّي َو ًََِ ٠یض ٔ ِْ ٤ُُ ٗ ٥ؽ َٔ ٨ِ ٣ضا َ٣ا َی ِب ُّ ُ٠اُّ ٟثس َّٔی َو َٔ ٨ِ ٣ضا َ٣ا یَ ِبُ ُّ ُ٠ز َ
اض ش ٌُِ َز ُؿ َ
َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َ٨ا أََ٧ا َ٧ائ َْٔ ٥رأَیِ ُ اَ ٨َّ ٟ
اٟسی َ٩
ک یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٗا َِّ ٢
یؽ َی ُح ُّز ُظ َٗا َ٤ََ ٓ ٢اذَا أَ َّو ِ َ ٟذََ ٔ ٟ
ًَل َ َّي ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َو ًََِ ٠یطٔ َْٗ ٔ٤
دمحمنبییحینبدبعاہلل،وقعیب نباربامیہنبدعس،فہ اےنپفادلےس،اصحلنباسیکؿ،انباہشب،اوبااممةنبلہس،اوبدیعسدخری
ےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاکیرمہبتںیموسراہاھتہکںیمےنگووگںوکداھکیہکفہھجمرپ
شیپےیکاجےتںیہ(ینعیریمےاسےنمفہ گوگشیپوہےئ)افربسگوگرکےتےنہپوہےئںیہیسکاکرکہتہنیسکتےہارگیسکاک
اسےساچینےہافرںیمےن(رضحت)رمعوکداھکیہکفہاےنپرکےتوکٹیمسرےہںیہ(ینعیاؿاکرکہتتہباچینےہسجیکفہجےس
فہاانپرکہتٹیمسرےہںیہ)گووگںےنرعضایایروسؽاہلل! اسیکایریبعتےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدنی!(افر
اامیؿبسےسزایدہساوتقرےہاسںیمیسکلقعدنموکہبشہنوہاگرشبہکیطفہبصعتہنرکےہکاریماوملنینمرضحترمعیکفہج
ےساالسؾوکتہبزایدہرتیقوہیئ)
رافی  :دمحم نب ییحی نب دبعاہلل ،وقعیب نب اربامیہ نب دعس ،فہ اےنپ فادل ےس ،اصحل نب اسیکؿ ،انب اہشب ،اوبااممة نب لہس،
اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
اامیؿںیمیمکیشیبےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1313

راوی  :ابوزاؤز ،جٌرف بً ٩و ،٪ابوً٤یصٗ ،یص ب٣ ٩ش ،٥٠كار ٚب ٩طہاب

اب َٗا َ٢
رف بِ ُِ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًُ َِ ٤ی ٕص ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠كَارٔ ٔ ٚبِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
رش ا َِ ٟی ُضوز ٔ
َجا َئ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟی ُضوز ٔ إلٔ َي ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
رق ُؤَ َ ٧ضا َِ ٟو ًَ َِ ٠ی َ٨ا ََ َ ٌِ ٣
اب َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَ ٔ٣ی َر ا ِٔ٨٣ٔ ِْ ٤ُ ٟی َن آیَ ْة فٔي َ ٔ ٛتابَٔ ٥ِ ُٜت ِ َ
ٔیسا َٗا َ ٢أَ ُّی آیَ ٕة َٗا َ ٢ا َِ ٟی ِو َ ٦أَ َِ ُ ٠ِ ٤َ ٛل ٥ِ ُٜزٔی ََ ٥ِ ُٜ٨وأَ ِت ََِ ٠ًَ ُ ٤ِ ٤ی ٥ِ ُٜن ٌِٔ ًَٔ٤ي َو َرؿٔی ُ َل٥ِ ُٜ
ک ا َِ ٟی ِو َّ ً ٦
َ٧زَ َ َ ِ ٟا َّت َد ِذَ٧ا ذََ ٔ ٟ
اَّ ٪أ ٟذی َ٧زَ َٔ ٓ ِ ٟیطٔ َوا َِ ٟی ِو ََّ ٦أ ٟذی َ٧زَ َٔ ٓ ِ ٟیطٔ َ٧زَ ًََ ِ ٟل َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ
ِاِل ٔ ِس ََل َ ٦زٔی ّ٨ا َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ إنِّٔي َْلَ ًِ َ ٥ُ ٠ا ِ٤َ ٟک َ َ

َّ
رعَٓا ٕ
ت فٔي یَ ِوُ ٔ ٦ج ُٕ ٌَ ٤ة
َو َس ٥َ ٠فٔي َ َ

اوبداؤد ،رفعج نب وعؿ ،اوبسیمع ،سیق نب  ملس ،سارؼ نب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش وہیدویں ںیم ےس اریماوملنینم
رضحترمع یکدختم ںیماحرضوہاافر رعض ایہکمتگووگںےکرقآؿ رکمی ںیماکیآتی(رکہمی) ےہسجوک مت گوگڑپےتھ

وہ۔ ارگ فہ آتی مہ وہید رپ انزؽ وہیت وت سج دؿ فہ آتی رکہمی انزؽ وہیت وت مہ گوگ اس رفز دیع انب ےتیل۔ رضحت رمع ےن رفامای فہ
وکیسن آتی ےہ؟ اس ےن اہک فہ ہی آتی ےہ ینعی آج ےک رفز ںیم ےن دنی لمکم رک دای افر مت رپ اینپ تمعن وپری رک دی افر اہمترے
فاےطساالس ؾےک دنیوہےن وکدنسپرکایل۔ہینسرکرضحترمع ےنرفامایھجموک اسہگج اک ملعےہسجہگج ہیآتی رکہمیانزؽوہیئ
ےہافرسجرفزانزؽوہیئےہافرہیروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرپہعمجےکدؿاقمؾرعافتںیمانزؽوہیئ۔
رافی  :اوبداؤد،رفعجنبوعؿ،اوبسیمع،سیقنب ملس،سارؼنباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامیؿیکالعتم
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
اامیؿیکالعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1314

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌس ة ،برش ،شٌىي ابٔ٣ ٩ـ ،١طٌبہٗ ،تازة ،ا٧ص

رش َش ٌِىٔي ابِ َ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَ َن ّشا َش ُ٘و َُٗ ٢ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
ض أَ ِج ٌَٔ٤ی َن
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا یُ ِْ ٔ ٩ُ ٣أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛحًَّي أَ َُ ٛ
و ٪أَ َح َّب إَِٔ ٟیطٔ َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟسظ ٔ َو َوأ ٔ ٟسظ ٔ َوا٨َّ ٟا ٔ
دیمح نب دعسم ة ،رشب ،ینعی انب لضفم ،ہبعش ،اتقدة ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای
اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش ومنم ںیہن وہ ا سج فتق کت ہک اس وک ریمی تبحم اینپ افالد افر اےنپ فادلنی افر امتؾ گووگں ےس
زایدہہنوہ۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،رشب،ینعیانبلضفم،ہبعش،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
اامیؿیکالعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1315

راوی  :حشین ب ٩رحیث ،اس٤اًیً ،١بساٌٟزیز٤ً ،زا ٪ب٣ ٩وسيً ،بساٟوارثً ،بساٌٟزیز ،ا٧ص

وسي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
ث
رحیِ ٕث َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ِ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩

و ٪أَ َح َّب إَِٔ ٟیطٔ ٔ٩ِ ٣
َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا یُ ِْ ٔ ٩ُ ٣أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛحًَّي أَ َُ ٛ
ض أَ ِج ٌَٔ٤ی َن
َ٣أٟطٔ َوأَصِٔ٠طٔ َوا٨َّ ٟا ٔ
نیسحنبرحثی،اامسلیع،دبعازعلزی،رمعاؿنبومیس،دبعاگوارث،دبعازعلزی،اسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت گووگں ںیم ےس وکیئ صخش اصبح اامیؿ ںیہن وہ ا سج فتق کت ہک فہ ھجم وک اےنپ رھگ امؽ (افر
اجدیئاد)افرگووگںےسزایدہہنہاےہ۔
رافی  :نیسحنبرحثی،اامسلیع،دبعازعلزی،رمعاؿنبومیس،دبعاگوارث،دبعازعلزی،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
اامیؿیکالعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1316

راوی ٤ً :زا ٪ب ٩بکارً ،لي بً ٩یاغ ،طٌیب ،ابوز٧ازً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ہز٣ز ،ابوہزیزہ ،ا٧ص

غ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ْب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزَِّ٧از ٔ ٔ٤َّ ٣ا َح َّسثَطُ ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُ ٩بَکَّا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّي بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
َک أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة یُ َح ِّس ُث بٔطٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔسظ ٔ َ ا یُ ِْ ٔ٩ُ ٣
بِ ُ ٩صُ ِز ُ٣زَ ٔ٤َّ ٣ا ذُ ٔ َ
و ٪أَ َح َّب إَِٔ ٟیطٔ َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟسظ ٔ َو َوأ ٔ ٟسظ ٔ
أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛحًَّي أَ َُ ٛ

رمعاؿ نب اکبر ،یلع نب ایعش ،بیعش ،اوبزاند ،دبعارلنمح نب رہزم ،اوبرہریہ ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ےن اہک ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس ایبؿ رفامای ریتی تبحم ںیہن رےھک اگ نکیل ومنم (ینعی ھجم ےس رصػ افر
رصػومنمیہتبحمرکےاگ)افرھجمےسدینمشںیہنرےھکاگنکیلانمقف۔
رافی  :رمعاؿنباکبر،یلعنبایعش،بیعش،اوبزاند،دبعارلنمحنبرہزم،اوبرہریہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
اامیؿیکالعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1317

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥نرض ،طٌبہ ،ح٤یس ب٣ ٩شٌسة ،برش ،طٌبہٗ ،تازة ،ا٧ص

َ
رش َٗا َ٢
رض َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ح َوأََ ِ ٧بأَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَ َن ّشا َش ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ ٢حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة فٔي
َحسٔیثٔطٔ إ ٔ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا یُ ِْ ٔ ٩ُ ٣أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛحًَّي یُحٔ َّب ْٔلَخٔیطٔ َ٣ا یُ ٔح ُّب ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟشطٔ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رضن ،ہبعش ،دیمح نب دعسمة ،رشب ،ہبعش ،اتقدة ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشد رفامای اہمترے ںیم ےس وکیئ ومنم ںیہن وہ ا سج فتق کت ہک فہ اےنپ اھبیئ (دفرسے املسمؿ اھبیئ) ےک فاےطس فہ ابت ہن
ہاےہ وہکاےنپفاےطسہااتہےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رضن،ہبعش،دیمحنبدعسمة،رشب،ہبعش،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
اامیؿیکالعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1318

راوی ٣ :وسي بً ٩بساٟزح ،٩٤ابواسا٣ة ،حشین و ٗ ،٥٠ٌ٣تازة ،ا٧ص

وسي بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩حُ َشی ِ ٕن َوص َُو ا َِ َٗ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟتا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َّأ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َی ٔسظ ٔ اَ یُ ِْ ٔ ٩ُ ٣أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛحًَّي یُ ٔح َّب ْٔلَخٔیطٔ َ٣ا یُ ٔح ُّب ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟشطٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟدی ِر ٔ
ومیسنبدبعارلنمح،اوبااسمة،نیسحفملعم،اتقدة،اسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاس
ذات یک مسق ہک سج ےک اہھت (ینعی ہضبق) ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک مت گووگں ںیم ےس وکیئ صخش ومنم ںیہن وہ ا سج فتق کت ہک
اےنپفاےطسالھبیئہاےہسجدقرالھبیئہااتہےہایسدقراےنپاملسمؿاھبیئےکفاےطس۔
رافی  :ومیسنبدبعارلنمح،اوبااسمة،نیسحفملعم،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
اامیؿیکالعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1319

راوی  :یوسٕ بً ٩یسيٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسي ،ا اً٤عً ،سی ،زرب ٩حبیع

وسي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ًَِ ٩س ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ ٩ز ٕٓٔر َٗا ََٗ ٢ا ًََ ٢ل ٔ ٌّي إُٔ َّ ٧ط ِ ٌََ ٟض ُس
ٕ بِ َُٔ ً ٩یسي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِِ ٟٔـ ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
ک إ ٔ َّ ا ُ٨َ ٣آ ْٔٙ
ک إ ٔ َّ ا َُ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣و َ ا َی ِب ُِ ُـ َ
أ ٨َّ ٟي ِّي اْلِ ُم ِّ ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َ َّي أَُ َّ ٧ط  اَ یُ ٔح ُّب َ
ویفسنبیسیع،لضف نبومیس،االشمع،دعی،زرنب شیبحےسرفاتیےہہکرضحتیلعےنرفامایرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنھجمےسایبؿرفامایاھتہکمتےستبحمںیہنرکےاگرگمومنمافرمتےسدینمشںیہنرےھکاگنکیلانمقف۔
رافی  :ویفسنبیسیع،لضفنبومیس،االشمع،دعی،زرنبشیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
اامیؿیکالعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1320

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،اب ٩حارث ،طٌبہً ،بساهَّلل بً ٩بساهَّلل ب ٩جبر ،ا٧ص

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َش ٌِىٔي ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩جبِر ٕ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢حُ ُّب اْلِ َ ِن َؼارٔ آیَ ُة ِاِل ٔ َی٤ا َٔ ٪وبُ ِِ ُف اْلِ َ ِن َؼارٔ آ َی ُة أَ٨ِّ ٟا ٔٚ
اامسلیعنبدوعسد،اخدل،انباحرث،ہبعش،دبعاہللنبدبعاہللنبربج،اسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامایااصنرےستبحمرانھکاامیؿیکالعتمےہافراؿےسدینمشرانھکافنؼیکالعتمےہ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،انباحرث،ہبعش،دبعاہللنبدبعاہللنبربج،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انمقفیکالعامت
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
انمقفیکالعامت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1321

راوی  :برش ب ٩خاٟس٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،س٠امیً ،٪بساهَّلل ب٣ ٩زةُ٣ ،سوً ،ٚبساهَّلل ب٤ً ٩زو

ُسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚب ٔس
رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا بٔ ِ ُ
رف ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اهَّللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ُِ ِ ٣َ ٩

ا٨َ ٣ُ ٪آ ٔ ّ٘ا أَ ِو لَأ ٓ ِ َ ٧یطٔ َخ ِؼ َْ ٠ة ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِربَ ٍٔ
اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِر َب ٌَ ْة َٔ ٓ َّ٩ُٛ ٩ِ ٣یطٔ ل َ َ
اػ ََ َٓ ٥ح َز
لَأ ٓ ِ َ ٧یطٔ َخ ِؼ َْ ٠ة ٔ ٩ِ ٣أَ٨ِّ ٟا َٔ ٚحًَّي َی َس ًَ َضا إٔذَا َح َّس َث ََ ٛذ َب َوإٔذَا َو ًَ َس أَ ِخَ ٠
َٕ َوإٔذَا ًَا َص َس ُ ََس َر َوإٔذَا َخ َ
رشب نب اخدل ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،امیلسؿ ،دبعاہلل نب رمة ،رسمفؼ ،دبعاہلل نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملسےناراشدرفامایہاراعدںیتںیہسجیسکںیمہیہارفںاعداتوہںیگفہصخشانمقفےہافرارگاسںیماکیاعدتےہ
وت فہ اکی اعدت افنؼ یک ےہ سج فتق کت ہک اس وک فہ ںیہن وھچڑے اگ (فہ صخش اکلم درہج اک ومنم ںیہن وہاگ اعدات ہی ںیہ)
( )7بج وگتفگ رکے وت وھجٹ وبےل( )5افر سجفتق فدعہ رکے وت فدعہ الخیف رکے( )3افر سجفتق ارقاررکے وتاس وک
وتڑدےافربجیسکےسڑلایئرکےوتاگایلںدےنیےگل۔
رافی  :رشبنباخدل،دمحمنبرفعج،ہبعش،امیلسؿ،دبعاہللنبرمة،رسمفؼ،دبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
انمقفیکالعامت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1322

راوی ً :لي ب ٩جٌرف ،اس٤اًی ،١ابوسہی٧ ،١آٍ ب٣ ٩اٟک ب ٩ابوًا٣ز ،وہ اپ٨ے واٟس

َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُس َض ِی َٕ٧ ١آ ٔ ٍُ بِ ُ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩أَبٔي ًَا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
َح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ا٪
َٕ َوإٔذَا ا ِؤتَُ ٩َ ٔ٤خ َ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢آ َی ُة أَ٨ِّ ٟا ٔ ٚثَ ََل ْث إٔذَا َح َّس َث ََ ٛذ َب َوإٔذَا َو ًَ َس أَ ِخَ ٠

یلع نبرفعج ،اامسلیع ،اوبنب ل ،انعف نب امکل نب اوباعرم ،فہ اےنپ فادل ےس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایانمقفیکنیتالعامتںیہاکیوتہیہکسجفتقفہوگتفگرکےوت وھجٹوبےلدفرسےہیہکسجفتق
فدعہرکےوتاسےکالخػرکےرسیتےسجفتقاسےکاپساامتنرےھکوتاسںیمایختنرکے۔
رافی  :یلعنبرفعج،اامسلیع،اوبنب ل،انعفنبامکلنباوباعرم،فہاےنپفادل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
انمقفیکالعامت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1323

راوی  :واػ ١بً ٩بسا اًلي ،وٛیٍ ،ا اً٤عً ،سی ب ٩ثاب  ،زر ب ٩حبیعً ،لي

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕ ًَ ِ ٩زٔ ِّر بِ ُٔ ٩حب َ ِی ٕع ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َو ٔ
اػ ُ
ًَض ٔ َس إلٔ َ َّي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ َ ٪ا یُحٔ ُّبىٔي إ ٔ َّ ا َُ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣و َ ا َی ِب ُِ ُـىٔي إ ٔ َّ ا ُ٨َ ٣آ ْٔٙ
فالص نب دبعاالیلع  ،فعیک ،االشمع ،دعی نب اثتب ،زر نب شیبح ،یلع ےن رفامای سج فتق ھجم ےس فدعہ رفامای  و ومنم وہاگ فہ
ریتیتبحمرےھکاگافر وصخشھجتےسدینمشرےھکاگفہانمقفوہاگ
رافی  :فالصنبدبعاالیلع،فعیک،االشمع،دعینباثتب،زرنبشیبح،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
انمقفیکالعامت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1324

راوی ٤ً :زو ب ٩یحٌي ب ٩حارثٌ٣ ،افي ،زہیر٨٣ ،ؼور بٌ٣ ٩ت٤ز ،ابووائ١

أَ ِخب َ َرَ ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ٌَِ ٤ُ ٟافَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُز َصی ِ ْر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼو ُر بِ ُ ٩ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َوائ ٔ ٕ١
َٕ ٓ ََ ٩ِ ٤لَأ ٓ ِ َ ٧یطٔ
َٗا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اهَّللٔ ثَ ََل ْث َٔ ٓ َّ٩ُٛ ٩ِ ٣یطٔ َٓ ُض َو ُ٨َ ٣آ ْٔ ٙإٔذَا َح َّس َث ََ ٛذ َب َوإٔذَا ا ِؤتَُ ٩َ ٔ٤خ َ
اَ ٪وإٔذَا َو ًَ َس أَ ِخَ ٠
َواح َٔس ْة ُٔ ٨ِ ٣ضَ ٥َِ ٟ َّ٩تزَ ِٔ ٓ ٢یطٔ َخ ِؼ َْ ٠ة ٔ ٩ِ ٣أَ٨ِّ ٟا َٔ ٚحًَّي یَتِرُ ََ ٛضا

رمعف نب ییحی نب احرث ،اعمیف ،زریہ ،وصنمر نب رمتعم ،اوبفالئ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےن رفامای نیت زیچ ں
سجیسکںیماپیئاجںیئیگفہوتانمقفےہ(فہابںیتہیںیہ)()7سجفتقوگتفگرکےوتوھجٹوبےل()5سجفتقاسےکاپس
اامتن ریھک اجےئ وت اس ںیم ایختن رکے ( ) 3افر سج فتق فدعہ رکے وت اس ےک الخػرکے افر سج صخش ںیم اؿ ںیم ےس
اکیاعدتاپیئاجےئیگوتاسصخشںیمافنؼیکاکیاعدترےہیگبجکتہکفہاساعدتوکوھچڑدے۔
رافی  :رمعفنبییحینباحرث،اعمیف،زریہ،وصنمرنبرمتعم،اوبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضمؿاابملرکںیمابعدترکےنےسقلعتم
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
راضمؿاابملرکںیمابعدترکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1325

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪زہزی ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٩ِ ٣َ ٢
ُرف َُ ٟط َ٣ا َت َ٘ َّس ََ ٩ِ ٣ٔ ٦ذِ٧بٔطٔ
َٗ َاَ ٦ط ِض َز َر ََ ٣ـ َ
ا ٪إ ٔ َی٤اّ٧ا َوا ِحت َٔشابّا ُ ٔ َ
ہبیتق ،ایفسؿ ،زرہی ،اوبہملس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش امہ راضمؿ
اابملرک ںیم راوتں ںیم ڑھکا وہ (ینعی راوتں ںیم ابعدت رکے امنز رتافحی ںیم وغشمؽ رےہ) اامیؿ افر ااستحب ےک اسھت وت اس
ے
ےکاےلگ(ےلھچپ)امتؾانگہاعمػرفام ئ
دیاجںیئےگ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
راضمؿاابملرکںیمابعدترکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1326

راوی ٗ :تیبہ ب٣ ٩اٟک ،اب ٩طہاب و حارث ب٣ ٩شٜین ،بٗ ٩اس٣ ،٥اٟک ،اب ٩طہاب ،ح٤یس بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ

ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ح َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
ا٪
َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َٗ ٩ِ ٣َ ٢اَ ٦ر ََ ٣ـ َ
ُرف َٟطُ َ٣ا َت َ٘ َّس َ ٩ِ ٣ٔ ٦ذَِ٧بٔطٔ
إ ٔ َی٤اّ٧ا َوا ِحت َٔشا ّبا ُ ٔ َ

ہبیتقنبامکل،انباہشبفاحرثنبنیکسم،نباقمس،امکل،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽ
رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن اراشد رفامای  وصخش راضمؿ اابملرک ےک ہنیہم ںیم راوتں وک ڑھکا وہ ینعی راوتں ںیم رتافحی یک امنز
ے
ادارکےافردرگیابعداتںیموغشمؽرےہاامیؿےکاسھتوتاسےکامتؾاےلگانگہاعمػرک ئ
دیاجںیئےگ۔
رافی  :ہبیتقنبامکل،انباہشبفاحرثنبنیکسم،نباقمس،امکل،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
راضمؿاابملرکںیمابعدترکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1327

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًیً ،١بساهَّلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩اس٤اء ،جویزیة٣ ،اٟک ،زہزی ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤و ح٤یس ب٩
ًبساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَ ِس َ٤ا َئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُج َویِز ٔ َی ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی
أَ ِخب َ َرنٔي أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤وحُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َٗ ٩ِ ٣َ ٢ا٦
ُرف َُ ٟط َ٣ا َت َ٘ َّس َ ٩ِ ٣ٔ ٦ذَِ٧بٔطٔ
َر ََ ٣ـ َ
ا ٪إ ٔ َی٤اّ٧ا َوا ِحت َٔشابّا ُ ٔ َ

دمحم نب اامسلیع ،دبعاہلل نب دمحم نب اامسء  ،وریبئة ،امکل ،زرہی ،اوبہملس نب دبعارلنمح ف دیمح نب دبعارلنمح ،اوبرہریہ ےس رفاتی
ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش راضمؿ اابملرک ےک ہنیہم ںیم راوتں وک ڑھکا وہ (رتافحی ںیم)
اامیؿےکاسھتوثابےکفاےطسوتاسےکاےلگانگہاعمػرکدےیئاجںیئےگ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،دبعاہللنبدمحمنباامسء ،وریبئة،امکل،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمحفدیمحنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بشدقرںیمابعدترکان
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
بشدقرںیمابعدترکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1328

راوی  :ابواطٌث ،خاٟس شٌىي اب ٩حارث ،ہظا ،٦یحٌي ب ٩ابوٛثیر ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِط ٌَثٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َش ٌِىٔي ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦یَ ِحٌَي بِ ٔ ٩أَب ٔي َٛثٔیر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٩
ُرف َُ ٟط
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َٗ ٩ِ ٣َ ٢اَ ٦ر ََ ٣ـ َ
ا ٪إ ٔ َی٤اّ٧ا َوا ِحت َٔشا ّبا ُ ٔ َ

ُرف َُ ٟط َ٣ا َت َ٘ َّس ََ ٩ِ ٣ٔ ٦ذِ٧بٔطٔ
َ٣ا َت َ٘ َّس َ ٩ِ ٣ٔ ٦ذَِ٧بٔطٔ َو ََ َٗ ٩ِ ٣اَِ ٟ ٦ی ََ ٠ة ا ِِ َ٘ ٟسرٔ إ ٔ َی٤اّ٧ا َوا ِحت َٔشا ّبا ُ ٔ َ

اوباثعش ،اخدل ینعی انب احرث ،اشہؾ ،ییحی نب اوبریثک ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای وصخشامہراضمؿںیمراوتںںیمڑھکاوہاامیؿف ااستحبےکاسھتارجفوثابےکفاےطسوتاسےک
ے
اےلگ انگہ بس اعمػ رک ئ
دی اجںیئ ےگ افر  و وکیئ بش دقر ںیم ڑھکا وہ (ینعی بش دقر ںیم امنز التفت رقآؿ درفد رشفی یک

ے
رثکتفریغہابعدتںیموغشمؽرےہ)وتاسےکاےلگانگہاعمػرک ئ
دیاجںیئےگ۔
رافی  :اوباثعش،اخدلینعیانباحرث،اشہؾ،ییحینباوبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زوکةیھباامیؿںیمدالخےہ
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
زوکةیھباامیؿںیمدالخےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1329

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک ،ابوسہی ،١وہ اپ٨ے واٟس سے ،ك٠حہ بً ٩بیساهَّلل

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٣َ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ٟک َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو ُس َض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَب ٔیطٔ أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤كَ َِ ٠ح َة بِ ًَُ ٩ب َ ِیسٔ
ض ش ُِش ََ ٍُ ٤زو ٔ ُّی َػ ِوتٔطٔ َو َ ا ُشٔ َِض ُ٣َ ٥ا
اهَّللٔ َش ُ٘و َُ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَصِ ِٔ َ ٧ ١ح ٕس ثَائ َٔز اٟزَّأِ ٔ

ت فٔي ا َِ ٟی ِوَ ٔ ٦و َّ
َش ُ٘و َُ ٢حًَّي َزَ٧ا َٓإٔذَا ص َُو َش ِشأ َ ُِ ٩ِ ًَ ٢اِل ٔ ِس ََلَٗ ٔ ٦ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ُِ ٤ص َػََ ٠وا ٕ
اِ ٠ٟی َ٠ةٔ

اَٗ ٪ا َ ٢صَ ًَِ ١ل َ َّي َُیِرُ ُظ
َٗا ََ ٢ص ًَِ ١ل َ َّي َُیِرُصَُٗ َّ٩ا َ َ ٢ا إ ٔ َّ ا أَ َِ ٪ت َل َّو ََ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ٔػ َی ُاَ ٦ط ِضز ٔ َر ََ ٣ـ َ
َّ
ََک َُ ٟط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟزَّلَا َة َٓ َ٘ا ََ ٢ص ًَِ ١ل َ َّي َُیِرُصَا َٗا َ  ٢اَ إ ٔ َّ ا أَ َِ ٪ت َل َّو ََ َٓأ َ ِزبَ َز
َٗا َ َ ٢ا إٔ ا أَ َِ ٪ت َل َّو ََ َوذ َ َ
َ ١وص َُو َش ُ٘و ُ َ ٢ا أَزٔی ُس ًَل َي َص َذا َو َ ا أَ ِن ُ٘ ُؽ ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِٓ٠حَ إ ٔ َِ ٪ػ َس َٚ
اَّ ٟز ُج ُ

دمحمنبہملس،انباقمس،امکل،اوبنب ل،فہاےنپفادلےس،ہحلطنبدیبعاہللےسرفاتیےہہکاکیصخشدختموبنییلصاہللہیلع
فآہل فملس ںیم الہ دجن ںیم ےس احرض وہا سج ےک ابؽ رھکبے وہےئ ےھت افر اس یک آفاز ںیم انگنگٹہ ینس اجیت یھت نکیل اس یک
وگتفگ

ںیہنآریہیھتفہصخشآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرقبیوہااسفتقملعوہاہکفہصخشاالسؾےسقلعتمدرایتف

رکراہےہ۔روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامایراتافردؿ ںیماپچنامنز ںںیہاس ےنرعض ای ای اس ےکالعفہ
ریمےذےمافرھچکےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایںیہننکیلمت(امنز)لفنادارکانہاوہ(وتمتوکاساکا رایرےہ)رھپ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش وک امہ راضمؿ اابملرک ےک رفزے اراشد رفامےئ۔ اس ےن رعض ای ریمے ذےم اس
ےک العفہ افر وکیئ رفزہ ےہ؟ آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای ںیہن نکیل لفن۔رھپ روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےناس
صخشےسزوکةےکقلعتمایبؿرفامای۔اسےنرعضایریمےذےماسےکالعفہافرھچک(ابعداتفریغہ)ےہ؟آپیلصاہللہیلع

فآہلفملس ےن رفامای ںیہن نکیل ہیہک مت راہ دخا ںیمرخچ رکان ہاوہ لفن رھپفہ صخش تشپ ومڑرک لچ دای افر فہ صخش ہی اتہک اھت ہک ہن وت
اسےسزایدہرکفںاگہنمک(ینعیاسںیمیسکمسقیکیمکیشیبںیہنرکفںاگ)روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایارگ
ہیصخشچسوبؽراہےہوتاسےناجنتاحلصرکیل(ینعیاسیکاجنتافرذعابےسافحتظےکےیلاسدقراکیفےہ)۔
رافی  :دمحمنبہملس،انباقمس،امکل،اوبنب ل،فہاےنپفادلےس،ہحلطنبدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجداکایبؿ
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
اہجداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1330

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،سٌیسً ،لاء ب٣ ٩ی٨ا ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
ئ بِ ٔ٣ٔ ٩ی َ٨ا َئ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َش ُ٘و َُ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َخ ُد فٔي َسبٔیٔ٠طٔ  اَ یُ ِ ٔ
َخ ُج ُط إ ٔ َّ ا ِاِل ٔ َی٤ا ُ ٪بٔي َوا ِٟحٔ َضازُ فٔي َسبٔیلٔي أََّ٧طُ َؿا َٔ ٩ْ ٣حًَّي أ ُ ِزخٔ َ٠طُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢اَ ِ ٧ت َس َب اهَّللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟی ِ ُ
َّ
خ َد ُٔ ٨ِ ٣ط یَ َ٨ا ُ٣َ ٢ا َ٧ا َ ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِجز ٕأَ ِو ََُ ٔ ٨یٕ ٤ة
ا َِ ٟح ََّ ٨ة بٔأَیِّض ٔ َ٤ا ل َ َ
ا ٪إ ٔ َّ٣ا بٔ َ٘ ِت َٕ ١وإ ٔ َّ٣ا َوَٓاة ٕأَ ِو أَ ِ ٪یَزُ َّز ُظ إلٔ َي َِ ٣ش َٔ٨ٜطٔ أ ٟذی َ َ
ہبیتق،ثیل،دیعس،اطعءنبانیم،اوبرہریہ ےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنہک آپیلصاہللہیلعفآہل
فملسرفامےتےھتہکاہللاعتیلاسصخشاکاضنمےہہک وراہدخاںیمےلکننکیلاامیؿےکایخؽےسےلکنافرفہراہدخاںیموکشش
رکےنےکےیلےلکن(ہنہکداینفیاکؾےکےیلےلکن)اہللاسابتاکاضنمےہہکاسوکتنجںیمےلاجےئاگ۔سجرطہقیےسوہ
ہاےہفہصخشلتقرکدایاجےئایفہصخشاینپ ومتےسرماجےئایرھپاہللاعتیلاےنپفنطںیمالےئاگہکاہجںےسفہصخشالکناھت
وثابافرامؽتمینغےلرک۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،دیعس،اطعءنبانیم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
اہجداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1331

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز٤ً ،ارة بٌ٘ٗ ٩اَ ،ابوزرًة ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ا ٪بٔي
خ َد فٔي َسبٔیٔ٠طٔ َ ا یُ ِ ٔ
َخ ُج ُط إ ٔ َّ ا ا ِٟح ٔ َضازُ فٔي َسبٔیلٔي َوإ ٔ َیْ ٤
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َـ َّ ٩َ ٤اهَّللُ ًَزَّ َو َج ََّ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ ١

َّ
خ َد ُٔ ٨ِ ٣ط َ٧ا َ٣َ ٢ا َ٧ا َ ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِجز ٕأَ ِو ََُ ٔ ٨یٕ ٤ة
َو َت ِؼس ْٔی ٙبٔزُ ُسلٔي َٓ ُض َو َؿا ٔ ٩ْ ٣أَ ِ ٪أ ُ ِزخٔ َُ ٠ط ا َِ ٟح ََّ ٨ة أَ ِو أ ُ ِر ٔج ٌَ ُط إلٔ َي َِ ٣ش َٔ٨ٜطٔ أ ٟذی َ َ

دمحم نب دقامة ،رجری ،امعرة نب  ،عاع ،اوبزرعة ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہلل
اعتیلرہاسصخشاکاضنم ےہ وہکاسےکراہتسںیمےلکننکیلراہدخاںیموکششرکےنےکےیلافراس رپافر اسےکربمغیپ رپ
نیقی رھکرکاہللاعتیلاسوکتنجںیمدالخرفامےئاگایاسےک کلںیماسوکفاسپرفامےئاگارجفوثابافرامؽتمینغدےرک۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،امعرةنب ،عاع،اوبزرعة،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امؽتمینغںیمےسدخاےکراہتسںیماپوچناںہصحاکنکات
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
امؽتمینغںیمےسدخاےکراہتسںیماپوچناںہصحاکنکات

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1332

راوی ٗ :تیبہً ،باز ،ابً ٩باز ،ابوج٤زة ،ابً ٩باض

ض َٗا ََٗ ٢س ََٔ ٦و ِٓ ُس ًَ ِب ٔس ا ِِ َ٘ ٟی ٔص ًَل َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَبَّا ْز َوص َُو ابِ ًَُ ٩بَّاز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َج َِ ٤ز َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ک إ ٔ َّ ا فٔي َّ
ک
َحاِ ٤َُ ٓ ٔ ٦زَ٧ا بٔظَ ِی ٕئ َ٧أ ِ ُخ ُذ ُظ ًَ َِ ٨
 ١إَِٔ ٟی َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا إَّٔ٧ا َص َذا ا َِ ٟه َّي َٔ ٩ِ ٣ربٔی ٌَ َة َوَِ ٟش َ٨ا َن ٔؼ ُ
اٟظ ِضز ٔا َِ َ ٟ

َ
َُس َصا َُ ٟض َِ ٥ط َضا َزةُ أَ ِ َ ٪ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َوأَنِّي
َوِ َ ٧س ًُو إَِٔ ٟیطٔ ََ ٩ِ ٣و َرائ َ َ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢آ ُ٣زُ ُ ٥ِ ٛبٔأ ِربَ ٍٕ َوأََ ِ ٧ضا ُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛأَ ِربَ ٍٕ ِاِل ٔ َی٤ا ُ ٪بٔاهَّللٔ ث ُ ََّ َّ ٓ ٥
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وا َِ٘ ٤ُ ٟیَّر ٔ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ ٔ
اٟسبَّا ٔ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َوإ ٔ َٗ ُا ٦اٟؼَّ ََلة ٔ َوإٔی َتا ُئ اٟزَّلَاة ٔ َوأَ ِ ٪تُ َْ ُّزوا إلٔ َ َّي ُخ َُ ٤ص َ٣ا َُ٤ِ ٔ ٨ت َُِ ٥وأََ ِ ٧ضا ُُّ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛ

ہبیتق ،ابعد ،انب ابعد ،اوبرمجة ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک (ہلیبق) دبعاسیقل ےک گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ای رہعیب اک ہی ہلیبق ےہ افر مہ گوگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت ںیہن چنہپ  ےتک نکیل رحاؾ
ونیہمںںیموتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسمہوکمکحرفامںیئیسکاب ترپہکسجرپمہگوگملعرک ںافر وگوگامہرےےھچیپںیہاؿ
وکیھبہک د ں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیممتوکہارابوتںاکمکحداتیوہںافرمتوکہارابوتںےسعنمرک اوہں(افرنج

ابوتں اک مکح داتی وہں) فہ ہی ںیہ ( )7اامیؿ الان دخافدن دقفس رپ رھپ اس یک ریسفت ایبؿ رفامیئ اکی وت اس ابت یک اہشدت دانی ہک اہلل
اعتیلےکالعفہوکیئاچسرپفرداگرںیہنےہافرںیماہللاعتیلاک اجیھوہاوہں()5امنزادارکان()3زوکةدانی()3متوک وامؽتمینغاہھت
آےئاسںیمےساپوچناںہصحاکنکاتافرںیممتوکعنمرک ا وہںدکفےکوتےبنافرالھکےکرنتافرراؽےگلوہےئربونتںےسہک
سجوکریقمافرزمتفےتہکںیہ۔
رافی  :ہبیتق،ابعد،انبابعد،اوبرمجة،انب ابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزہںیمرشتکیھباامیؿںیمدالخےہ
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
انجزہںیمرشتکیھباامیؿںیمدالخےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1333

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ح٤س ب ٩سَل ،٦اسح ٙشٌىي اب ٩یوسٕ ب ٩ا ازرً ،ٚوٖ٣ ،ح٤س ب ٩سیری ،٩ابوہزیزہ

ٕ بِ ٔ ٩اْلِ َ ِز َر ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٚو ٕ
ٖ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩س ََّلَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح َُ ٙش ٌِىٔي ابِ َ ٩یُو ُس َ
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٩ِ ٣َ ٢ات َب ٍَ َج ََ ٨از َة ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠إ ٔ َی٤اّ٧ا َوا ِحت َٔشابّا ٓ ََؼلَّي ًََِ ٠یطٔ ث ُ َّ٥
سٔیر ٔ َ
اُ َٟ ٪ط ٗٔی َر ْان
اَ ِ ٧توَ َز َحًَّي یُ َ
اُ َٟ ٪ط ٗٔی َراكَا ٔ ٪أَ َح ُسص َُ٤ا ِٔ ٣ث ُ
 ١أ ُ ُح ٕس َو ََ ٩ِ ٣ػلَّي ًََِ ٠یطٔ ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ ل َ َ
وؿ ٍَ فٔي َٗبِرٔظ ٔل َ َ

دبعارلنمحنبدمحمنبالسؾ،ااحسؼینعیانبویفسنباالزرؼ ،وعػ،دمحمنبریسنی،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملس ےناراشد رفامای وصخشاملسمؿےکانجزہ ےکےھچیپارجفوثابےکفاےطساامیؿ ےکاسھتےلچرھپ اسرپامنزادا
رکےاس ےکدعبرہھٹارےہ سجفتقکتہکفہ(تیم)ربق ںیمراھکاجےئ وتاسوک دف ریقاطوثابےکںیلمےگ اکیریقاط ادح
ڑاہڑےکرباربےہافر ووکیئامنزڑپھرکفاسپآےئ(ینعیرصػامنزانجزہیہڑپےھ)وتاسوکوثاباکاکیریقاطےلماگ۔
رافی  :دبعارلنمحنبدمحمنبالسؾ،اقحسینعیانبویفسنباالزرؼ،وعػ،دمحمنبریسنی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشؾفایحئ

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
رشؾفایحئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1334

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساهَّلل٣ ،٩ٌ٣ ،اٟک و حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک ،اب ٩طہاب ،سا ،٥ٟحرضت ًبساهَّلل ب٩
ً٤ز

ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ٩ِ ًَ ٍُ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا صَ ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََٗ ٩ْ ٌِ ٣ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
ک ح َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
ک َو َّ
اب ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠زَّ ًَل َي
اُِ ٔ٠ٟى َٟطُ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥أَ ِخب َ َرنٔي َ٣اْ ٔ ٟ
ئ َٓ َ٘ا ََ ٢ز ًِ ُط َٓإ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح َیا َئ ِٔ ٩ِ ٣اِل ٔ َی٤ا ٔ٪
َر ُج َٕ ١شٌ ُٔى أَ َخا ُظ فٔي ا َِ ٟح َیا ٔ

اہرفؿ نب دبع اہلل ،نعم ،امکل ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،انب اہشب ،اسمل ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی آدیم ےک اپس ےس زگرے  و ہک اےنپ اھبیئ وک تحیصن رک راہ اھت رشؾ ف ایحء ےک ہلسلس ںیم
(ینعیرشؾفایحءےسرفکراہاھت)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسوکوھچڑدفرشؾفایحءوتاامیؿںیمدالخےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،نعم،امکلفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انباہشب،اسمل،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنیآاسؿوہےنےسقلعتم
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
دنیآاسؿوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1335

راوی  :ابوبَک ب٧ ٩آٍ٤ً ،ز بً ٩لي ٩ٌ٣ ،ب٣ ٩ح٤س ،سٌیس ،ابوہزیزہ

َک بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي ًَ ِ ٩ٔ ٌِ ٣َ ٩بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِ ٔ
ُُس َو ٩َِ ٟشُظَ ا َّز ِّ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٪ص َذا ِّ
ُسوا
اٟس َ
اٟس َ
ی ٩أَ َح ْس إ ٔ َّ ا َََُ ٠ب ُط ٓ ََش ِّسزُوا َو َٗارٔبُوا َوأَبِ ٔ ُ
رشوا َو َش ِّ ُ
ی ٩ش ِ ْ

اس َتٌٔیُ٨وا بٔا ِِ َِ ٟس َوة ٔ َواَّ ٟز ِو َح ٔة َو َط ِی ٕئ َّٔ ٩ِ ٣
اٟس َِ ٟحةٔ
َو ِ

اوبرکبنبانعف،رمعنبیلع،نعمنبدمحم،دیعس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہیدنی

آاسؿ ےہ افر  و صخش دنی ںیم یتخس رکے اگ وت اس رپ دنی اغبل وہاگ وت مت کیھٹ راےتس رپ ولچ ای ارگ کیھٹ راہتس رپ ہن لچ وکس وت اس
ےسزندکیروہافرگووگںوکوخشروھکافراؿوکآاسیندفافرحبصفاشؾدخافدندقفسےسدمداموگنافرھچکراتںیمےنلچےس۔
رافی  :اوبرکبنبانعف،رمعنبیلع،نعمنبدمحم،دیعس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللےکزندکیدنسپدیہابعدت
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
اہللےکزندکیدنسپدیہابعدت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1336

راوی  :طٌیب ب ٩یوسٕ ،اب ٩سٌیس ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،ائظہ ػسش٘ہ

رع َو َة أَ ِخبَرَنٔي أَبٔي ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ ًَ ِ ٩یَ ِحٌَي َوص َُو ابِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩

َک َٔ ٩ِ ٣ػ ََلت َٔضا َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ط ًََِ ٠ی ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜا ِ١ٔ ٤َ ٌَ ٟ
َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ََِ ٠ًَ ١ی َضا َوً ٔ َِ ٨سصَا ا َِ ٣زأَ ْة َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ص ٔذظ ٔ َٗا َََ ُٓ ِ ٟلُ َ ٧ة َ ا َت َُ ٨اَ ٦ت ِذ ُ ُ
ا ٪أَ َح َّب ِّ
اٟس ٔ
ی ٩إَِٔ ٟیطٔ َ٣ا َز َاَِ ٠ًَ ٦یطٔ َػاحٔبُطُ
وََ ٓ ٪واهَّللٔ َ ا َی َ ١ُّ ٤اهَّللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١حًَّي َت َ٠ُّ ٤وا َول َ َ
َ٣ا تُ ٔلی ُ٘ َ

بیعشنبویفس،انبدیعس،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
اؿ ےک اپس رشتفی ےل ےئگ فاہں رپ اکی وعرت وم ود یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی وکؿ ےہ؟ رضحت اعہشئ
دصہقیےن رفام ایہیالفںوعرتےہ وہکرات ںیمںیہن وسیت(اسرطحےس)اس وعرتیکابعدتیک تیفیکایبؿرکےن ںیگل
(ہینسرک)آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایمتاک ا ہن رکف سجدقرمت ںیمساتق ےہمترصػایسدقرابعدترکف۔آپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مسق اہلل یک ! دخافدن دقفس ارج فوثاب دےنی ےس ںیہن ےکھت اگ ہکلب مت گوگ لمع رکےت رکےت کھت اجؤ
ےگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکفہ دنیتہب دنسپاھت وہکہشیمہایاجےئ(ینعیایسی ابعدت وہکدرایمہندرہجیک وہافرسجرپ
ہشیمہاقمئراہاجےکسفہزایدہالضفافررتہبےہ)۔
رافی  :بیعشنبویفس،انبدیعس،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنییکافحتظیکاخرطونتفںےسرفارا رایررکان

ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
دنییکافحتظیکاخرطونتفںےسرفارا رایررکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1337

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساهَّلل ٩ٌ٣ ،و حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟکً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساهَّلل بً ٩بساٟزح ٩٤ب٩
ابوػٌؼة،

َ
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ َٗ ٥ا ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا صَ ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ٨ا َ ٩ْ ٌِ ٣ح َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
ک ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔي َػ ٌِ َؼ ٌَ َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
رط
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُو ٔط ُ
ک أَ ِ ٪یََ ُٜ
ٕ ا ِٟح ٔ َبا َٔ ٢و ََ ٣واٗ ٔ ٍَ ا ِٔ ِ َ٘ ٟ
وَ ٪خی ِ َر َ٣ا ِٔ ٣ُ ٢شَ ٥ْ ٨َ َُ ٥ٕ ٔ ٠یتَّب ٔ ٍُ ب ٔ َضا َط ٌَ َ

رف بٔسٔیٔ٨طٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔٔ ٟت َ ٔن
َش ٔ ُّ

اہرفؿنبدبعاہلل،نعمفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،دبعارلنمحنبدبعاہللنبدبعارلنمحنباوبصعصة،فہاےنپفادلےس،
اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای(فہزامہن)زندکیےہہکسجفتقاملسمؿ اک
دمعہرسامہی رکبایںوہںیگہک نجوکےل رک فہڑاہڑفںیک وچویٹںںیم الچ اجےئ اگافراپین ڑپےن یکہگج رےہ اگافردنی وکونتفں یک
فہجےسےلرکرفاروہاگ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،نعمفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،دبعارلنمحنبدبعاہللنبدبعارلنمحنباوبصعصة،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انمقفیکاثمؽےسقلعتم
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
انمقفیکاثمؽےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1338

٣وسي بً٘ ٩بہ٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز
راوی ٗ :تیبہ ،شٌ٘وبٰ ،

وسي بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
وب ًَ َِ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َش ٌِ ُ٘ ُ
 ١ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ َٔٔ ٤َٛ ٙث َّٔ ١
اٟظاة ٔا ٌَِ ٟائ َٔزة ٔبَی ِ َن ا ِ٤َ ٨َ َِ ٟی ِ ٔن َتٌٔیرُ فٔي َص ٔذظ ٔ َ٣زَّ ّة َوفٔي َص ٔذظ ٔ ََّ ٣ز ّة َ ا َت ِسرٔی أَیَّ َضا َتت ِ َب ٍُ
ََ ٣ث ُ
َ

ہبیتق،وقعیب،ومٰیسنبہبقع ،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایانمقفیک اثمؽایسی ےہ
ہکےسیجاکیرکبیدفولگںےکدرایمؿآاجےئفہیھبکوتاکیےلگںیماجیتےہافریھبکدفرسےںیمافرفہںیہناجیتنہکسکےک
اسھتوہں۔
رافی  :ہبیتق،وقعیب،ومٰیسنبہبقع،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومنمافرانمقفیکاثمؽ وہکرقآؿرکمیڑپےتھوہں
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
ومنمافرانمقفیکاثمؽ وہکرقآؿرکمیڑپےتھوہں

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1339

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یزیس ب ٩زریٍ ،سٌیسٗ ،تازة ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

وسي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ ٪أَبَا َُ ٣

 ١ا َِّ ٩ٔ ٣ٔ ِْ ٤ُ ٟأ ٟذی َش ِ ُ
 ١اْلِ ُ ِتزُ َّج ٔة ك َ ٌِ َُ ٤ضا كَی ِّْب
آَ ٣َ ٪ث ُ
اْلِ َ ِط ٌَز ٔ َّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠ث ُ
رق َ
رقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
 ١ا َِّ ٩ٔ ٣ٔ ِْ ٤ُ ٟأ ٟذی َ ا َش ِ ُ
 ١ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ َّٔٔ ٙأ ٟذی
آَ ٤َ َٛ ٪ث ٔ ١اَّ ٟت َِ ٤زة ٔ كَ ٌِ َُ ٤ضا كَی ِّْب َو َ ا رٔیحَ ََ ٟضا َو ََ ٣ث ُ
َورٔی ُح َضا كَی ِّْب َو ََ ٣ث ُ
رق َ
رقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
 ١ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ َّٔٔ ٙأ ٟذی  اَ َش ِ ُ
َش ِ ُ
آَ ٤َ َٛ ٪ث ٔ ١ا َِ ٟح ِ٨وَ َٔ ٠ة كَ ٌِ َُ ٤ضا
آَ ٤َ َٛ ٪ث ٔ ١اَّ ٟزیِ َحاَ٧ةٔ رٔی ُح َضا كَی ِّْب َوك َ ٌِ َُ ٤ضا ٌُّ ٣ز َو ََ ٣ث ُ
رق َ
رق َ
رقأ ا ِِ ُ ٟ
رقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
َ

ٌُّ ٣ز َو َ ا رٔیحَ ََ ٟضا
رمعف نب یلع ،زیدی نب زرعی ،دیعس ،اتقدة ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبومیس ارعشی ےن رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاسومنمیکاثمؽ وہکرقآؿرکمییکالتفترک اےہایسیےہےسیجہکرتجنہکاساکذاہقئیھبرتہب
ےہافراسیکوخوبشیھبدمعہےہافراسومنمیکاثمؽ وہکرقآؿیکالتفتںیہنرک اایسیےہےسیجہکوجھکراساکزماافرذاہقئ
دمعہےہنکیلاسںیموخوبشںیہنافراسانمقفیکاثمؽ وہکرقآؿرکمیڑپاتھےہہکےسیج ہکرمدہہکاسیکوخوبشدمعہےہنکیل
اس اک ذاہقئ ڑکفہ ےہ افراس انمقفیک اثمؽ  وہک رقآؿ رکمییک التفت ںیہن رک ا ےسیج ہک اڈناںیئ (لظنح) اک ذاہقئ یھب ڑکفہ ےہ
افراؿیکوخوبشیھبںیہنےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،زیدینبزرعی،دیعس،اتقدة،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومنمیکاشنینےسقلعتم
ابب  :اتکباامیؿافراسےکاراکؿ
ومنمیکاشنینےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1340

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،طٌبہٗ ،تازة ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا َ  ٢اَ یُ ِْ ٔ ٩ُ ٣أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛحًَّي یُ ٔح َّب ْٔلَخٔیطٔ َ٣ا یُ ٔح ُّب ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟشطٔ َٗا َ ٢ا َِ٘ ٟاضٔي َش ٌِىٔي ابِ َ ٩ا ِل ََّ ٜشارٔ َسِ ًَ ُ ٌِ ٔ٤ب َس اٟؼَّ َٔ ٤س ا ِٟبُ َدار َّٔی

َش ُ٘و َُ ٢حٔ ُِؽ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َّأ ٟذی یَ ِزؤی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
وَ ٪س َ٘ َم ا َِ ٟوا ُو َٔ ٩ِ ٣حٔ ِٔؽ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
ٔی  اَ أَ ِ ٔ
رع ُٓ ُط إ ٔ َّ ا أَ ِ ٪یََ ُٜ

اب ٔػ َٔةٔ ا ِِ ٤ُ ٟش٥ٔ ٔ ٠
اَّ ٟزبَال ٔ ِّي ا ِِ ٤َ ٟظ ُضو ُر بٔاِّ ٟز َوایَةٔ ًَ ِ ٩ا َِ ٟب ِ ٔ
ََک ُظ فٔي َص َذا ا َِ ٟدبَر ٔفٔي َحسٔیثٔ َُ ٨ِ ٣ؼورٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس فٔي بَ ٔ
صیِّی َن َوص َُو ٔث َ٘ ْة ذ َ َ
َسُ ٌِ ٔ٤تطُ َش ُ٘و ُ  ٢اَ أَ ًِ ََ ٥ُ ٠ر َوی َحس َ
اض بٔز َٔیا َزة ٔ َٗ ِؤٟطٔ َوا ِس َت ِ٘ َبُ٠وا ٗ ٔ ِب َ٠ت َ َ٨ا
ٔیث أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ا ِِ ٤َ ٟز ُٓو ََ أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أ ُ َٗات ٔ َ ١اَ ٨َّ ٟ

َوأَلَُ٠وا َذبٔی َحت َ َ٨ا َو َػ َِّ ٠وا َػ ََل َت َ٨ا ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َّ
ئ
ص َّی َوص َُو فٔي صَ َذا ا ُِ ٟحزِ ٔ
وب ا َِ ٟب ِ ٔ
اٟلؤی ٔ ١إ ٔ َّ ا ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ َویَ ِحٌَي بِ َ ٩أَ ُّی َ
اض
فٔي بَ ٔ
اب َ٣ا شُ َ٘ات ٔ ُ
 ١اَ ٨َّ ٟ
وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،ہبعش ،اتقدة ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہمترے
ںیمےسوکیئومنمںیہنوہ اسجفتقکتہکفہاےنپ(املسمؿ)اھبیئےکفاےطسفہابتہنہاےہ واےنپفاےطسہااتہےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ہبعش،اتقدة،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دیپایشئوتنسںےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک

دیپایشئوتنسںےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1341

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥وٛیٍ ،زَکیا ب ٩ابوزائسة٣ ،ؼٌب ب ٩طیبہ ،ك ٙ٠ب ٩حبیبً ،بساهَّلل ب ٩زبیرً ،ائظہ ػسش٘ہ

َکیَّا بِ ُ ٩أَبٔي َزائ َٔس َة ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩ط ِی َب َة ًَ ِ ٩كَ ِٙٔ ٠بِ َٔ ٩حبٔیبٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
رش ْة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٔٔ ٟرطة ٔ َٗ ُّؽ َّ
اٟظار ٔٔب َو َٗ ُّؽ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ِ ًَ ٥َ ٠
َ

 ١ا ِٟب َ َرا ٔج َٔ ٥وإ ٔ ًَِٔا ُئ اِ ٠ِّ ٟح َی ٔة َو ِّ
اٟش َوا ُ َو ٔا ا ِست ٔ ِ٨ظَ ُ
ئ َٗا َ٢
اؾ ا ِ٤َ ٟا ٔ
اْلِ َهِ َٔارٔ َوُ َِش ُ
اَ ٚوِ َ ٧ت ُ
ٕ ِاِلٔبِ ٔم َو َح ُِٙ ٠ا ٌَِ ٟأ َ ٧ة َواِ٧ت ٔ َ٘ ُ
و ٪ا ِِ ٤َ ٟـ ََ ٤ـ َة
اَش َة إ ٔ َّ ا أَ َِ ٪تَ ُٜ
ُِ ٣ؼ ٌَ ْب َو َن ٔشی ُ ا َِ ٔ ٌَ ٟ
ااحسؼ نب اربامیہ ،فعیک ،زرکای نب اوبزادئة ،بعصم نب ،ہبی ،قلط نب بیبح ،دبعاہلل نب زریب ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدسابںیتدیپایشئںیتنسںیہ()7وموھچنںاکرتکان()5اننخاکانٹ()3وپرفںافر
 وڑفںاک دوھان()3ڈاڑیھوھچڑان()2وسماک رکان( )4انکںیماپینڈاکات( )5لغب ےکابؽاکانٹ()6انػ ےک ےچینےکابؽومڈنان
()7اشیپبےکدعبااجنتسءرکان۔رضحتبعصمےنلقنرفامایہکںیمدوس ںابتوھبؽایگ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،فعیک،زرکاینباوبزادئة،بعصمنب،ہبی،قلطنببیبح،دبعاہللنبزریب،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دیپایشئوتنسںےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1342

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًليٌ٣ ،ت٤ز ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،حرضت س٠امی ٪تیَّم

ٔرطة ٔ ِّ
اٟش َوا َ َو َٗ َّؽ
َک ًَ ِ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤كَ ِّ٘ ٠ا یَ ِذ ُ ُ
رش ّة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ِ ٟٔ
َّ
اَ ٚوأََ٧ا َط ُ َِٜٜفٔي ا ِِ ٤َ ٟـ ََ ٤ـةٔ
ی ٥اْلِ َهِ َٔارٔ َوُ َِش َ ١ا ِٟب َ َرا ٔج َٔ ٥و َح َِٙ ٠ا ٌَِ ٟأ َ ٧ة َو ٔا ا ِست ٔ ِ٨ظَ َ
اٟظار ٔٔب َو َت َِ٘ ٔ ٠
دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،فہاےنپفادلےس،رضحتامیلسؿیمیتےسرفاتیےہہکرضحتقلطدسابںیتلقنرفامےتوسماکرکان
اننخا اران وڑفںاکدوھانانػےکےچینےکابؽومڈنانانکںیماپینڈاکات(رافیےتہکںیہ)ھجموکہبشےہہک یلرکانیھبایبؿرفامای۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،فہاےنپفادلےس،رضحتامیلسؿیمیت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دیپایشئوتنسںےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1343

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ة ،ابوبظیر

اٟش َوا ُ َو َٗ ُّؽ َّ
ٟش َّ٨ةٔ ِّ
اٟظار ٔٔب
رش ْة ٔ ٩ِ ٣ا ُّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔي بٔ ِرشٕ ًَ ِ ٩كَ ِٙٔ ٠بِ َٔ ٩حبٔیبٕ َٗا ََ ِ ًَ ٢
َوا ِِ ٤َ ٟـ ََ ٤ـ ُة َو ٔا ا ِست ٔ ِ٨ظَ ُ
اٟسبُز ٔ َٗا َ ٢أَبُو
ٕ ِاِلٔبِ ٔم َوا ِٟد ٔ َتا َُ ٪و َح ُِٙ ٠ا ٌَِ ٟاَ٧ةٔ َوُ َِش ُ
اَ ٚو َت ِوٓ ٔیرُ اِ ٠ِّ ٟح َیةٔ َو َٗ ُّؽ اْلِ َهِ َٔارٔ َوِ َ ٧ت ُ
ُّ ١

ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َحس ُ
َک
ٔیث ُسََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
رف بِ ٔ ٩إٔیَا ٕ
َّم َو َج ٌِ َ ٔ
ض أَ ِط َب ُط بٔاٟؼَّ َو ٔ
اب َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔ ُِ ٣ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩ط ِی َب َة َو ُِ ٣ؼ ٌَ ْب ُُ َ ٨ِ ٣
ا َِ ٟحسٔیثٔ
ہبیتق ،اوبوعابة ،اوبریشب ےس رفاتی ےہ ہک (نج اک انؾ رفعج نب اایس ےہ) اوہنں ےن ہک  قلط نب ئ
ج ےس فہ ےتہک ےھت ہک دس
ابںیت تنس ںیہ ( )7وسماک رکان ( )5ومںیھچن رتکان (  )3یل رکان ( )3انک ںیم اپین ڈاکات ( )2ڈاڑیھ رھب رک وھچڑان ( )4اننخ رتکان
()5لغبےکابؽومڈنانااھکڑان()6ہنتخرکان()7انػےکےچینےکابؽومڈنان()78افراپاخہنیکہگجدوھان۔اامؾاسنیئےنرفامایہک
امیلسؿیمیتافررفعجنباایسیکرفاتیکیھٹےہرضحتبعصمنب،ہبییکرفاتیےسفہرافیرکنمادحلثیںیہ۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعابة،اوبریشب

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

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دیپایشئوتنسںےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1344

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسة ،برشً ،بساٟزح ٩٤ب ٩اسح ،ٙسٌیس ٘٣بری ،ابوہزیزہ

رش َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ِ ٩بٔ ِ ٕ
ٕ َّ
اٟـ ِب ٍٔ َو َت ِ٘ٔ٠ی ُُّ ٥
اٟو ِ ٔ
رف َو َت ِ٘ ٔؼیرُ
ٔرطة ٔ ا ِٟد ٔ َتا َُ ٪و َح ُِٙ ٠ا ٌَِ ٟاَ٧ةٔ َوِ َ ٧ت ُ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِْ ٤ص ٔ ٩ِ ٣ا َِ ِ ٟٔ

َّ
ک
اٟظار ٔٔب َو َٗ َٔ ُط َ٣اْ ٔ ٟ

دیمحنبدعسمة،رشب،دبعارلنمحنبااحس ؼ،دیعسربقمی،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامایاپچنںیتنسدقمیںیہ()7ہنتخرکان()5انػےکےچینےکابؽومڈنان()3لغبےکابؽاڑیھکان()3اننخاکانٹ()2ومںیھچنرتکان۔

رضحتاامؾامکلےنزریرظندحثیرشفیوکوموقافرفاتیرفامای۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،رشب،دبعارلنمحنباقحس،دیعسربقمی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دیپایشئوتنسںےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1345

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اٟک٘٣ ،بری ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ا ِِ٘ ٤ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢خ ِ٤ص ٔ ٩ِ ٣ا ِِٔ ٟٔرطة ٔ َت ِ٘ٔ٠ی ُ ٥اْلِ َهِ َٔارٔ َو َٗ ُّؽ َّ
ٕ
اٟظار ٔٔب َوِ َ ٧ت ُ
ْ
َ
َ
ِاِلٔبِ ٔم َو َح ُِٙ ٠ا ٌَِ ٟاَ٧ةٔ َوا ِٟد ٔ َتا ُ٪
ہبیتق،امکل،ربقمی،اوبرہریہےنایبؿرفامایہکاپچنابںیترپایندیپایشئتنسںیہاکیوتاننخاکانٹ۔دفرسےومںیھچنرتکانرسیتے
لغبےکابؽاڑیھکانوچےھتانػےکےچینےکابؽومڈناناپوچن ںہنتخرکان۔
رافی  :ہبیتق،امکل،ربقمی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومںیھچنرتکےنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ومںیھچنرتکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1346

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟزح ،٩٤سٔیاً ،٪بساٟزح ٩٤ب٤٘٠ً ٩ہ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ٩
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِح ُٔوا َّ
اٟظ َوار َٔب َوأَ ًِ ُٔوا اَ ٠ِّ ٟهي
دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،دبعارلنمحنبہمقلع،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای
وموھچنںوکڈنمفاایرتکفاافرڈاڑویھںوکوھچڑدف(ینعیڈاڑیھمکہنرکاافرہنڈنما)
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،دبعارلنمحنبہمقلع،انبرمع

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

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ومںیھچنرتکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1347

راوی ٤ً :زو بً ٩ليً ،بساٟزح ،٩٤سٔیاً ،٪بساٟزح ٩٤ب ٩ابوً٤٘٠ہ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔي ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤
ابِ ََ ٤ًُ ٩ز َش ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًِ ُٔوا اَ ٠ِّ ٟهي َوأَ ِح ُٔوا َّ
اٟظ َوار َٔب
َ
رمعفنب یلع،دبعارلنمح ،ایفسؿ،دبعارلنمحنباوبہمقلع ،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد
رفامایوموھچنںوکڈنمفاایرتکفاافروھچڑدفڈاڑویھںوک۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ایفسؿ،دبعارلنمحنباوبہمقلع،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ومںیھچنرتکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1348

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًليٌ٣ ،ت٤ز ،یوسٕ ب ٩ػہیب ،حبیب ب ٩ششار ،زیس ب ٩ارٗ٥

یب بِ َٔ ٩ش َشا ٕر ًَ ِ٩
ٕ بِ َُ ٩ػ َض ِیبٕ یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤یُو ُس َ
َزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََٗ ٥ا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و َُ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٢یأ ِ ُخ ِذ َطارٔبَ ُط ََِٓ ٠ی َص ٔ٨َّ ٣ا
دمحم نب دبعاالیلع ،رمتعم ،ویفس نب بیہص،بیبح نب ک ار ،زدی نب ارمق ےس رفاتیےہہک ںیم ےن روسؽرکمییلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےس ہک  ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت  و وکیئ ومںیھچن ہن ےل (ینعی ومںیھچن ہن رتکفاےئ ہکلب وہںوٹں ےس
ڑباھےئ)فہامہرےںیمےسںیہنےہ(ینعیاک اصخشاملسمونںےکراہتسرپںیہنےہ)
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،ویفسنببیہص،بیبحنبک ار،زدینبارمق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسڈنماےنیکااجزت

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رسڈنماےنیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1349

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

َ
َ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ک َو َٗا َ ٢ا ِحُ٘ ٔ ٠و ُظ ل ُ َُّ ٠ط أَ ِو ا ِتزُ ُٛو ُظ ل ُ َّ٠طُ
َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی َػب ٔ ًّیا َحَ ََٙ ٠ب ٌِ َف َرأِ ٔسطٔ َو َت َز َ َب ٌِ ّـا َٓ ََ ٨هي ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ

ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اویب ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رمہبت
اکی ڑلےک وک داھکی ہک سج اک ھچک رس ڈنما وہا اھت افر ھچک رس ڈنما وہا ںیہن اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس عنم رفامای افر
اراشدرفامایامتؾرسڈنمفاایامتؾرسرپابؽروھک۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتوکرسڈنماےنیکاممتعنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وعرتوکرسڈنماےنیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1350

٣وسي رحشي ،ابوزاؤز ،ہ٤اٗ ،٦تازة ،خَلضً ،لي
راوی ٣ :ح٤س بٰ ٩

ض ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓي َ َ ٧هي َر ُسو ُ٢
َحش ُّٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩خٔ ََل ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩
وسي ا َِ َ ٟ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ت ِح َٙ ٔ ٠ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َرأِ َس َضا
دمحمنبومٰیسرحیش،اوبداؤد،امہؾ،اتقدة،الخس،یلعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنوعرتوکرسڈنماےن

ےسعنمرفامای۔
رافی  :دمحمنبومٰیسرحیش،اوبداؤد،امہؾ،اتقدة،الخس،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زقعیکاممتعنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
زقعیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1351

راوی ٤ً :زا ٪ب ٩یزیسً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابورجا٤ً ،٢ز ب٧ ٩آٍ ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔي اِّ ٟز َجا َٔ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٢ز بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرنٔي ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٩یز ٔ َ
ًُ ََ ٤ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َ ٧ ٢ضانٔي اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّ ٩ِ ًَ ١ا َِ٘ ٟزَ َٔ
رمعاؿ نب زیدی ،دبعارلنمح نب دمحم نب اوبراجؽ ،رمع نب انعف ،فہ اےنپ فادل ےس ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایھجموکدخافدندقفسےنزقعےسعنمرفامای۔
رافی  :رمعاؿنبزیدی،دبعارلنمحنبدمحمنباوبراجؽ،رمعنبانعف،فہاےنپفادلےس،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
زقعیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1352

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪ابوزاؤز ،سٔیاً ،٪بیساهَّلل ب٤ً ٩ز٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

اًُ ٩ِ ًَ ٪ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ٘ ٟزَ َٔ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤حس ُ
ٔیث یَ ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َو َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩بٔ ِرشٕ
اب
أَ ِول َي بٔاٟؼَّ َو ٔ
ادمح نب امیلسؿ ،اوبداؤد ،ایفسؿ ،دیبع اہلل نب رمع ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زقع یک
اممتعنرفامیئرضحتدبعارلنمحرافیرفامےتںیہرضحتییحینبدیعسافررضحترشبیکرفاتیحیحصےکزایدہرقبیےہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،اوبداؤد،ایفسؿ،دیبعاہللنبرمع،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسےکابؽرتکےنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رسےکابؽرتکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1353

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪سٔیا ،٪اخوٗبیؼة و ٌ٣اویہ ب ٩ہظا ،٦سٔیاً ،٪اػ ٥ب ٩ل٠یب

اػ ُ٥
یؼ َة َو ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ ُ ٩صٔظَ اَ َٗ ٕ ٦ا ا َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪أَ ُخو َٗب ٔ َ
اب َٓوَ َ ُ ٨ِ ٨أَُ َّ ٧ط َش ٌِٔ٨یىٔي
بِ ُ ٩لَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩وائ ٔ ٔ ١بِ ُٔ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أَ َت ِی ُ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ولٔي َط ٌِ ْز َٓ َ٘ا َ ٢ذُبَ ْ

ک َو َص َذا أَ ِح َش ُ٩
َٓأ َ َخ ِذ ُت َٔ ٩ِ ٣ط ٌِز ٔی ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُت ُط َٓ َ٘ا َ ٢لٔي  ٥َِ ٟأَ ًَِ ٔ ٨

ومحمدنبالیغؿ،ایفسؿ،اوخقتیئصةفاعمفہینباشہؾ،ایفسؿ،اعمصنببیلکفہاےنپفادلےس،فالئنبرجحےسرفاتیےہہکںیم
دختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاافرریمےرسرپابؽےھت۔آپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامای (ہیوت) وحنتس
ے
ےہ۔اسہلمجےسںیمہیاھجمسہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسھجموکہہکرےہںیہ۔انچہچنںیمےنابؽابلکلمتخرکفا ئ
دی۔اس رپ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمےنمتوکہیںیہناہکاھتافرہی(اکؾ)ااھچےہ(ینعیرسےکابؽرتکفاان)۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،ایفسؿ،اوخقتیئصةفاعمفہینباشہؾ،ایفسؿ،اعمصنببیلک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رسےکابؽرتکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1354

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،وہب ب ٩جزیز ،وہ اپ٨ے واٟس سےٗ ،تازة ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي َٗا ََ ٢سَ َٗ ُ ٌِ ٔ٤تا َز َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ل َ َ
اَ ٪ط ٌِزُ
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ٌِ ّزا َر ِج َّل َِ ٟی َص بٔا َِ ٟح ٌِ ٔس َو َ ا ب ٔ َّ
اٟش ِب ٔم بَی ِ َن أُذُِ َ ٧یطٔ َو ًَاتٔ٘ ٔطٔ
دمحمنبینثم ،فبہ نبرجری،فہ اےنپفادلےس،اتقدة،اسن ےسرفاتیےہہکروسؽ رکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےک ابؽ(ابمرک)
چیبچیبےکےھتہنوتتہبوگرگنایےلےھتافرہنتہبدیسےھاکونںافراکڈنوھںےکدرایمؿ۔

رافی  :دمحمنبینثم،فبہنبرجری،فہاےنپفادلےس،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رسےکابؽرتکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1355

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ة ،زاؤز ا اوزی ،ح٤یس بً ٩بساٟزح ٩٤ح٤یری

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٩زا ُو َز اْلِ َ ِوز ٔ ِّی ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ِٔ ٟح ِ٤ی َر ِّٔی َٗا ََٟٔ٘ ٢ی ُ َر ُج َّل َػ ٔح َب
أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َ َٛ ٥َ ٠ا َػحٔ َب ُط أَبُو ص َُزیِ َز َة أَ ِربَ ٍَ ٔسٔ٨ی َن َٗا ََ َ ٧ ٢ضاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یَ َِ ٤ت ٔظ َم
أَ َح ُسَ٧ا ل ُ َّ ١یَ ِوٕ ٦

ہبیتق ،اوبوعابة ،داؤد االفدی ،دیمح نب دبعارلنمح ریمحی ےس رفاتی ےہ ہک ریمی اکی آدیم ےس الماقت وہیئ  و ہک ہار اسؽ کت
دختم وبنی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ںیم راہ اھت سجرطح ہک رضحت اوبرہریہ دختم وبنی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ںیم ر ےت ےھت
اسےناہکہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہگووگںوکرفزاہنیھگنکرکےنیکاممتعنرفامیئ۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعابة،داؤداالفدی،دیمحنبدبعارلنمحریمحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدؿوھچڑرکیھگنکرکےنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اکیدؿوھچڑرکیھگنکرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1356

ًیسي ب ٩یو٧ص ،ہظا ٦ب ٩حشا ،٪حشً ،٩بساهَّلل ب١ِٔ٣ ٩
راوی ً :لي ب ٩ححزٰ ،

ا ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔٗ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩ا ََ َ ٧ ٢هي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩ح َّش َ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اٟت َّ َر ُّج ٔ ١إ ٔ َّ ا ُٔ ًّبا
یلع نب رجحٰ ،یسیع نب ویسن ،اشہؾ نب اسحؿ ،نسح ،دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

اممتعنرفامیئےہیھگنکرکےنےسنکیلاکیدؿوھچڑرک۔(ینعیرفزاہنیھگنکرکےنےسعنمای۔)
رافی  :یلعنبرجحٰ،یسیعنبویسن،اشہؾنباسحؿ،نسح،دبعاہللنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اکیدؿوھچڑرکیھگنکرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1357

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،ابوزاؤز ،ح٤از ب ٩س٤٠ہٗ ،تازة ،حش٩

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩اٟت َّ َر ُّج ٔ ١إ ٔ َّ ا ُٔ ًّبا
دمحم نب اشبر ،اوبداؤد،  ،ند نب ہملس ،اتقدة ،نسح ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ یھگنک
رکےنےسنکیلاکیدؿوھچڑرک۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبداؤد، ،ندنبہملس،اتقدة،نسح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اکیدؿوھچڑرکیھگنکرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1358

راوی ٗ :تیبہ ،برش ،یو٧ص ،حش ٩و ٣ح٤س

ٌّ ُٔ ١ب
رش ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩و َُ ٣ح َّٕ ٤س َٗ َا ا اٟت َّ َر ُّج ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
ہبیتق،رشب،ویسن،نسحفدمحمےنرفاماییھگنکاکیدؿرکےکرکینہاےیہ۔
رافی  :ہبیتق،رشب،ویسن،نسحفدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اکیدؿوھچڑرکیھگنکرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1359

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ب ٩حارثٛ ،ہ٤صً ،بساهَّلل ب ٩ط٘یٙ

اَ ٪ر ُج ْ٩ِ ٣ٔ ١
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِِ َٛ ٩ض َٕ ٤ص ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
یَٗ ٙا َ ٢ل َ َ
َّ
َّ
اَٗ ٪ا َ٣َ ٢ا لٔي
أَ ِػ َح ٔ
ص َٓأ َ َتا ُظ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َحابٔطٔ َٓإٔذَا ص َُو َط ٌٔ ُث اَّ ٟزأ ِ ٔ
ض ُِ ٣ظ ٌَ ٌّ
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسًَ ٥َ ٠ا َّٔ ٣ل بَٔ ِ ٔ٤
 ١ل ُ َّ١
أ َ ٧ ٪ي ُّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َِ ٨ضاَ٧ا ًَ ِِ ٩اِل ٔ ِرَٓاظ ٔ ُٗ ِ٨َ ٠ا َو َ٣ا ِاِل ٔ ِرَٓا ُظ َٗا َ ٢اٟت َّ َر ُّج ُ
أَ َرا َ ُِ ٣ظ ٌَاًّ٧ا َوأَ َ ِ ٧أَ ٔ٣ی ْر َٗا َ ٢ل َ َ
َی ِوٕ ٦
کہ
اامسلیع نب دوعسد ،اخدل نب احرث ،مش ،دبعاہلل نب قیقش ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم رضحات احصہب رکاؾ ںیم ےس  کل رصم

ںیماحمکاھتاکیرفزاساکاکیدفتساسےکاپسآایداھکیہکفہصخشرپاشیؿابؽافررپاشیؿاحؽےہاسےناہکاسیکایفہج
ےہہکاہمترےابؽرھکبےوہےئںیہافرمتاریم(ینعیاحمک)یھب وہاسصخش(ینعیاؿاحصیبافراحمک)ےناہکہکروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسمہوکارافہےسعنمرفامےتےھتمہےناہکارافہایےہ؟اوہنںےنرفامایرفزاہنیھگنکرکان۔
کہ
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدلنباحرث ،مش،دبعاہللنبقیقش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داںیئاجبنےسےلہپیھگنکرکان
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
داںیئاجبنےسےلہپیھگنکرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1360

راوی ٣ :ح٤س ب٤ٌ٣ ٩ز ،ابوًاػ٣ ،٥ح٤س ب ٩برش ،اطٌث ب ٩ابوطٌثاء ،اسوز ب ٩یزیسً ،ائظہ ػسش٘ہ

رش ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث بِ ٔ ٩أَبٔي َّ
یس
اػ َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩بٔ ِ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اٟظ ٌِ َثا ٔ
ئ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ٔح ُّب اٟت َّ َیا َُ ٩َ ٣یأ ِ ُخ ُذ ب ٔ َیٔ٤یٔ٨طٔ َوش ٌُِ ٔلي ب ٔ َیٔ٤یٔ٨طٔ َویُ ٔح ُّب اٟت َّ َی ُّ ٩َ ٤فٔي
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َ ِ ٟل َ َ
َجٔ٤ی ٍٔ أ ُ ُ٣ورٔظ ٔ
دمحمنبرمعم،اوباعمص،دمحمنبرشب،اثعشنباوباثعشء،اوسدنبزیدی،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس داںیئ اجبن ےس آاغز رفامےن وک وبحمب رےتھک ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داںیئ اجبن ےس ےتیل ےھت افر داںیئ اجبن
ےسدےتیےھتافررہاکیاکؾںیمداںیئاجبنےسرشفعرفاماندنسپرفامےتےھت۔

رافی  :دمحمنبرمعم،اوباعمص،دمحمنبرشب،اثعشنباوباثعشء،اوسدنبزیدی،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسرپابؽرےنھکےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رسرپابؽرےنھکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1361

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب٤ً ٩ارٌ٣ ،افي ،ارسائی ،١ابواسح ،ٙبزاء

ئ َٗا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُ أَ َح ّسا
رسائ ٔی َ ٩ِ ًَ ١أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ٌَِ ٤ُ ٟافَي ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
رض ُب َٜٔ ٨ِ ٣ب َ ِیطٔ
أَ ِح َش َ ٩فٔي ُح َّٕ ٠ة َح َِ ٤زا َئ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ُج َُّ ٤تطُ َت ِ ٔ
دمحم نب دبعاہلل نب امعر ،اعمیف ،ارسالیئ ،اوب ااحسؼ  ،رباء ےس رفاتی ےہ اوہنں ےن ایبؿ رفامای ںیم ےن یسک وک روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےس زایدہ وخوصبرت ںیہن داھکی ہک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس الؽ رگن اک  وڑا ےنہپ وہےئ ےھت افر آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےکابؽابمرکومڈنوھںکتےھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبامعر،اعمیف،ارسالیئ،اوباقحس،رباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رسرپابؽرےنھکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1362

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ثاب  ،ا٧ص

اَ ٪ط ٌِزُ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ل َ َ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َي أَ ِن َؼ ٔ
اٖ أُذُِ َ ٧یطٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اثتب ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابؽ (ابمرک) اکونں
ےکفصنکتےھت(ینعیاکونںیکگوےسھچکمکےھت)
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،اثتب،اسن

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

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رسرپابؽرےنھکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1363

راوی ً :بساٟح٤یس ب٣ ٩ح٤س٣ ،د٠س ،یو٧ص ب ٩ابواسح ،ٙوہ اپ٨ے واٟس سے ،بزاء

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣دَْ ٠س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔیطٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ا ِٟب َ َرا ُئ َٗا َ٢
ِقی ّبا ٜٔٔ ٨ِ ٣َ ٩ِ ٣ب َ ِیطٔ
َ٣ا َرأَیِ ُ َر ُج َّل أَ ِح َش َ ٩فٔي حُ َّٕ ٠ة َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َرأَیِ ُ َٟطُ ّ ٤َّ ٔ ٟة َت ِ ٔ
رض ُب َ ٔ
دبعادیمحلنبدمحم،دلخم،ویسننباوبااحسؼ،فہاےنپفادلےس،رباءےسرفاتیےہہکںیمےنیسکصخشوکرسخ وڑےںیماسدقر
وخوصبرت (ینعی رپششک) ںیہن داھکی ہک سج دقر ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ںیم ےن داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکابؽابمرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکومڈنوھںےکزندکیکتےھت۔
رافی  :دبعادیمحلنبدمحم،دلخم،ویسننباوباقحس،فہاےنپفادلےس،رباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچیٹرےنھکےکابرےںیم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وچیٹرےنھکےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1364

راوی  :حش ٩ب ٩اس٤اًی ١ب ٩س٠امیً ،٪بسة ب ٩س٠امی ،٪ا اً٤ع ،ابواسح ،ٙہبیرہ ب ٩یزی٥

أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙص َُبی ِ َر َة بِ َٔ ٩یز ٔ َی٥
ِقأِ ُت ًَل َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ِـ ٌّا
ِقائَةٔ ََ ٩ِ ٣تأ ِ ُ٣زُونِّي أَ َِ
ِقأ ُ َِ َ٘ ٟس ََ
َٗا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ًَل َي ٔ َ
َو َس ِبٌٔی َن ُس َور ّة َوإ ٔ ََّ ٪زیِ ّسا ََ ٟؼاح ُٔب ذُ َؤابَ َتی ِ ٔن َیُ ٌَِ ٠ب َِّ ٍَ ٣
اٟؼب ِ َیا ٔ٪

نسحنباامسلیعنبامیلسؿ،دبعةنبامیلسؿ،االشمع،اوب ااحسؼ،ریبہہنب ریمیےسرفاتیےہہکرضحتدبعاہللنبدوعسدےن
رفامایمترقآؿڑپےنھوکھجموکسکرقات رپےتہکوہ؟ںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمرتتسافردنچوسرںیتڑپھاکچ

اھتسجفتقرضحتزدینباحرہثےکرسرپدفوچایٹںںیھتافرفہڑلوکںےکاسھتےتلیھکےھت۔
رافی  :نسحنباامسلیعنبامیلسؿ،دبعةنبامیلسؿ،االشمع،اوباقحس،ریبہہنبریمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وچیٹرےنھکےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1365

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩شٌ٘وب ،سٌیس ب ٩س٠امی ،٪ابوطہاب ،ا اً٤ع ،ابووائ١

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َوائ ٔ ٕ١
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٔط َض ٕ
أَ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
ِقأ ُ ًَل َي َٔ
ِقأِ ُت ٔ ٩ِ ٣فٔي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
ٕ َتأ ِ ُ٣زُونِّي أَ َِ
ِقائَةٔ َزیِسٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕ َب ٌِ َس َ٣ا ََ
َٗا ََ ٢خ َلب َ َ٨ا ابِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٓ َ٘ا َِ َٛ ٢ی َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ ِـ ٌّا َو َس ِبٌٔی َن ُس َور ّة َوإ ٔ ََّ ٪زیِ ّسا َ ٍَ ٣ا ِ٤َِ ٠ِٟٔا ُٔ َٟ ٪ط ذُ َؤابَ َتا ٔ٪
اربامیہنبوقعیب،دیعسنب امیلسؿ،ا وباہشب،االشمع،اوبفالئےسرفاتی ےہہک رضحتدبعاہللنبدوعسد ےن مہوکہبطخ ہک ای
افررفامایمتھجموکمکحرکےتوہرضحتزدینباثتبیکرقات رپرقآؿرکمیڑپےنھےکدعباسابترپہکںیمروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےکہنمےس نساکچوہںرتتسرپ دنچ وسرںیت اسفتقزدیڑلوکںےکاسھترھپےت ےھت افراؿےک رسرپدفوچایٹں
ںیھت۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،دیعسنبامیلسؿ،اوباہشب،االشمع،اوبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وچیٹرےنھکےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1366

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩شت٤ز رعوفي ،ػ ٠ب٣ ٩ح٤سُ ،شا ٪ب ٩ا اَغ ب ٩حؼین ٧ہ٠شي ،زیاز ب ٩حؼین

أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا ِِ ٤ُ ٟش َتِّ ٔ٤ز ا ٌُِ ٟزُوي ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اٟؼَّ ِ ُ ٠بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُ ََّشا ُ ٪بِ ُ ٩اْلِ َ َ ِّ
َغ بِ ُٔ ٩ح َؼی ِ ٕن اِ ٨َّ ٟضظَ ل ٔ ُّي
َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ َِّّم زٔیَازُ بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َؼی ِ ٔن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َٗس ًََٔ ٦ل َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُسو ُ٢
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِز ُ٣ٔ ٪ىِّي ٓ ََسَ٧ا ٔ٨ِ ٣طُ ٓ ََو َؿ ٍَ یَ َس ُظ ًَل َي ذُ َؤابَتٔطٔ ث ُ َّ ٥أَ ِج َزی یَ َس ُظ َو َس ََِّ ٠ًَ َ ٤یطٔ َو َز ًَا َٟطُ

ب
اربامیہنبرمتسمرعفیف،تلصنبدمحم،اسغؿنباالرغنبنیصح ہلشی،زایدنبنیصحےسرفاتی ےہاوہنںےناےنپفادلےسہک 
سجفتقروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسرضحتیلعدمہنیونمرہںیمرشتفیالےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامای اے یلع ریمے اپس آ انچہچن فہ رقبی آےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک ابگوں یک اکی ٹل رپ اہھت راھک رھپ اہھت
ریھپاافراہللاعتیلاکانؾایلافراؿےکفاےطسداعرفامیئ۔

ب
رافی  :اربامیہنبرمتسمرعفیف،تلصنبدمحم،اسغؿنباالرغنبنیصح ہلشی،زایدنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابگوںوکابملرکےنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ابگوںوکابملرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1367

راوی  :اح٤س ب ٩رحبٗ ،اس ،٥سٔیاً ،٪اػ ٥ب ٩ل٠یب ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،وائ ١ب ٩ححز

اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩لَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩وائ ٔ ٔ ١بِ ٔ ٩حُ ِحز ٕ َٗا َ٢
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٗاس َْٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ َ ٩
اب َوهَ َ ُ ٨ِ ٨أَُ َّ ٧ط َش ٌِٔ٨یىٔي َٓاَ ِ ٧ل ََٓ ُ ِ٘ ٠أ َ َخ ِذ ُت َٔ ٩ِ ٣ط ٌِزٔی َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔي ٥َِ ٟ
أَ َت ِی ُ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ولٔي ُج َّْ ٤ة َٗا َ ٢ذُبَ ْ
ک َو َص َذا أَ ِح َش ُ٩
أَ ًَِ ٔ ٨

ادمحنبرحب،اقمس،ایفسؿ ،اعمصنببیلک،فہاےنپفادل ےس،فالئ نب رجح ےسرفاتیےہہک ںیمروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل
فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر ریمے رس رپ ےبمل ابؽ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای وحنتس ےہ۔ ںیم اھجمس ہک آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسھجموکرفامرےہںیہانچہچنںیمایگافررسےکابؽرتکفاےئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمےنھجتوک
ںیہناہکاھتنکیلمتےنہیااھچای(ینعیاہمتراہیادقاؾاکینسحتسمدقؾےہ)۔
رافی  :ادمحنبرحب،اقمس،ایفسؿ،اعمصنببیلک،فہاےنپفادلےس،فالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داڑیھوکومڑرکوھچاٹرکان

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
داڑیھوکومڑرکوھچاٹرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1368

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہب ،حیوہ بَ ٩شیحً ،یاؾ بً ٩باض ٗتباني ،طیی ٥ب ٩بیتا ،٪روشٍٔ ب ٩ثاب

ض ا ِٟٔ٘ت ِ َبان ٔ ِّي أَ َّ٪
غ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
آخ َٗ ِب َُ ٠ط ًَ ًَِ ٩یَّا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ َِ ٩ح ِی َو َة بِ َٔ ُ ٩
ََک َ َ
َشیِ ٕح َوذ َ َ

اَ ٪ح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َسُ ٍَ ٔ٤ر َو ِش ٔٔ ٍَ بِ َ ٩ثَاب ٔ ٕ َش ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَا ُر َو ِش ٔٔ ٍُ ١َّ ٌََ ٟ
ُط َی ِی َ ٥بِ َ ٩بَ ِی َت َ
َ
است َ َِ ٨طي ب ٔ َز ٔجی ٍٔ َزابَّ ٕة أَ ِو ًَوِ َٕٓ ٥إ ٔ َّ٪
ا َِ ٟح َیا َة َس َت ُلو ُ ٢ب ٔ َ
اض أَُ َّ ٧ط ََ َ٘ ًَ ٩ِ ٣س ِ ٔ ٟح َی َتطُ أَ ِو َت َ٘ ََّ ٠س َو َت ّزا أَ ِو ِ
ک َب ٌِسٔی َٓأ ِخبٔرِ اَ ٨َّ ٟ
یئ ُٔ ٨ِ ٣ط
َُ ٣ح َّّ ٤سا بَز ٔ ْ

ست ب
دمحمنبہملس،انبفبہ،ویحہنبرشحی،ایعصنبابعسابتقین ،ئ ئ نباتیبؿ،رفعفی نباثتبےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک ریمے دعب اے رفعفی وہ اتکس ےہ ہک مت زایدہ رعہص زدنہ روہ مت گووگں ےس ہہک دانی ہک سج یسک
ےن ڈاڑیھ ںیم رگںیھ ڈاؽ د ں ای وھگڑے ےک ےلگ ںیم  اتن ڈاال ای سج ےن ااجنتسء ای اجونر یک  دی ای ڈہی ےس وت دمحم (یلص اہلل ہیلع

فآہلفملس)اسےسربیےہ۔

سب
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،ویحہنبرشحی،ایعصنبابعسابتقین ،ت ئ ئ نباتیبؿ،رفعفینباثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیفسابؽااھکڑان
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دیفسابؽااھکڑان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1369

راوی ٗ :تیبہً ،بساٌٟزیز٤ً ،ارة بُ ٩زیة٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،حرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ َُٔ ٩زٔیَّ َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِِ َ ٧ ٩ت ٕٔ َّ
اٟظ ِی ٔب
ہبیتق،دبعازعلزی،امعرةنبزغبئة،رمعفنببیعش،فہاےنپفادلےس،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصےسرفاتیےہہکروسؽرکمی

یلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامیئدیفسابؽااھکڑےنےس۔
رافی  :ہبیتق،دبعازعلزی،امعرةنبزغبئة،رمعفنببیعش،فہاےنپفادلےس،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اضخبرکےنیکااجزت
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اضخبرکےنیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1370

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌس ب ٩ابزاہیًَّ ،٥م ،ابو ،ػاٟح ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

اب َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َِّّم َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبٔي ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
إ ٔ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح و أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي
اب ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ِخب َ َر ُظ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ا َِ ٟی ُضوزُ َواَ ٨َّ ٟؼ َاری  اَ َت ِؼبُ ُّ َٓ َدأُ ٔ ٟوص ُِ٥

دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ ،یمع ،اوب ،اصحل ،انب اہشب ،اوبہملس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےناراشدرفامایوہیدافراصنریاضخبںیہنرکےتوتمتگوگاؿےکالخػرکف۔
رافی  :دیبعاہللنبدعسنباربامیہ،یمع،اوب،اصحل،انباہشب،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اضخبرکےنیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

حسیث 1371

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بِٔ ٔ٤ثٔ٠طٔ

رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اضخبرکےنیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1372

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

وسي ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َس ََ ٤َ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
رحیِ ٕث َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرنٔي ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
َاػبُ ُِوا
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟی ُضو َز َواَ ٨َّ ٟؼ َاری َ ا َت ِؼبُ ُّ َٓ َدأُ ٔ ٟوا ًََِ ٠یض ٔ ِِ ٓ ٥

رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اضخبرکےنیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1373

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

رشَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي َوص َُو ابِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪وأَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ َُ ٩خ ِ َ
اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟی ُضو َز َواَ ٨َّ ٟؼ َاری َ ا َت ِؼبُ ُّ َٓ َدأُ ٔ ٟوص ُِ٥
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اضخبرکےنیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1374

ًیسي ب ٩یو٧ص ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،اب٤ً ٩ز
راوی ً :ث٤ا ٪بً ٩بساهَّلل ،اح٤س ب ٩ج٨ابٰ ،

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرنٔي ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ج َٕ ٨
اب َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ابِ َٔ ٤ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠یِّرُوا َّ
اٟظ ِی َب َو َ ا َتظَ َّب ُضوا بٔا َِ ٟی ُضوز ٔ
َ
امثعؿنب دبعاہلل،ادمح نبانجبٰ،یسیع نبویسن،اشہؾ نب رعفة،فہاےنپفادلےس،انبرمع ےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایڑباھےپاکرگندبتلیرکفافروہیدیکعاشتہبا رایرہنرکف۔

رافی  :امثعؿنبدبعاہلل،ادمحنبانجبٰ،یسیعنبویسن،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اضخبرکےنیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1375

راوی  :حرضت زبیر سے ب٬ي اسي ٣ـ٤و ٪کي روای ٘٨٣و ٢ےہ۔

رع َو َة
رع َو َة ًَ ِِ ًُ ٩ث ََ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩د َٔ ٠س بِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َشی ِ ٔن َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٨َ ُٛ ٩
ا ٪بِ ِٔ ُ ٩
اس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠یِّرُوا َّ
اٟظ ِی َب َو َ ا َتظَ َّب ُضوا بٔا َِ ٟی ُضوز ٔ َو ٔ َّلَکص َُ٤ا َُیِرُ َِ ٣ح ُٔويٕ
رضحتزریبےسیھبایسومضمؿیکرفاتیوقنمؽےہ۔
رافی  :رضحتزریبےسیھبایسومضمؿیکرفاتیوقنمؽےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکےلرگناکاضخبونممعوہےنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اکےلرگناکاضخبونممعوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1376

راوی ً :بساٟزح ٩٤بً ٩بیساهَّلل ح٠ييً ،بیساهَّلل ،اب٤ً ٩زوً ،بسالَکی ،٥سٌیس ب ٩جبیر ،ابً ٩باض

َِک ٔیَ ٩ِ ًَ ٥سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ ا َِ ٟح َٔ ٠ي ُّي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ َوص َُو ابِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ال َ ٔ

وَ ٪رائ ٔ َح َة ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
و ٪ب ٔ َض َذا َّ
آخ اٟزَّ َ٣ا َٔ َٛ ٪ح َو ٔ
ًَبَّا ٕ
اػ ٔ ١ا َِ ٟح َ٤ا َ ٔ ٦ا َیزٔی ُح َ
ض َرٓ ٌََ ُط أَُ َّ ٧ط َٗا َِ َٗ ٢و ْ ٦یَ ِد ٔـبُ َ
اٟش َواز ٔ ٔ َ
دبعارلنمح نب دیبع اہلل یبلح ،دیبع اہلل ،انب رمعف ،دبعارکلمی ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےن اراشد رفامای اریخ دفر ںیم اکیوقؾ وہیگ  و ہکایسہ رگن اک اصخب رکے یگ وبکرتفں ےک وپوٹںیک رطح۔فہ تنج یک
وخوبشکتںیہنوسھگنےکسیگ۔
رافی  :دبعارلنمحنبدیبعاہللیبلح،دیبعاہلل،انبرمعف،دبعارکلمی،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اکےلرگناکاضخبونممعوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1377

راوی  :یو٧ص بً ٩بسا اًلي ،اب ٩وہب ،اب ٩جزیخ ،ابوزبیر ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢أتُ َٔي بٔأبَٔي ُٗ َحا َٓ َة
َیوِ َٓ ٦تحٔ ََ َّٜ ٣ة َو َرأ ِ ُس ُط َوِ ٔ ٟح َی ُت ُط ل َ َّ
اؿا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََُّ ٥َ ٠یِّرُوا َص َذا بٔظَ ِی ٕئ َوا ِجت َٔ٨بُوا
اٟث َِا َٔ ٣ة بَ َی ّ
َِ
َّ
اٟش َوا َز
ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ ،انب رججی ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک سج رفز ہکم رکمہم حتف وہا وت رضحت اوباحقہف وک ےل رک
احرض وہےئ (ہی رضحت اوبرکب ےک فادل ےھت افر اؿ اک انؾ امثعؿ نب امعر اھت) اؿ اک رس افر اؿ یک ڈاڑیھ دفونں ثاہم یک رطح یھت۔
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاسرگنوکدبؽدفیسکدفرسےرگنےسنکیلایسیہےسوچب۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،انبرججی،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنہمیافرفہمساکاضخب
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دنہمیافرفہمساکاضخب

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1378

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ش ،٥٠یحٌي ب ٩شٌلي ،وہ اپ٨ے واٟس سےُ ،یَل ،٪ابواسح ،ٙاب ٩ابوٟیلي ،ابوذر

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩ش ٌِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔطٔ أَبٔي ًَ َِِ ُ ٩ی ََل َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙابِ ٔ ٩أَبٔي َِ ٟیل َي ًَ ِ٩
٣َ ١ا َُی َّ ِرتُ ِ ٥بٔطٔ َّ
اٟظ ََ ٤م ا ِٔ ٟح َّ٨ا ُئ َوا ِل ََ ٜت ُ٥
أَبٔي ذ ٓ َٕر ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَٓ َِـ ُ
دمحم نب  ملس ،ییحی نب یلعی ،فہ اےنپ فادل ےس ،الیغؿ ،اوب ااحسؼ  ،انب اوبیلیل ،اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایامتؾزیچفںںیمرتہبنجےسڑباھےپاکرگندبےتلوہدنہمیافرفہمسےہ۔
رافی  :دمحمنب ملس،ییحینبیلعی،فہاےنپفادلےس،الیغؿ،اوباقحس،انباوبیلیل،اوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دنہمیافرفہمساکاضخب

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1379

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩اْلِ َ ِجَ٠حٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِس َوز ٔ ِّ
اٟسیِل ٔ ِّي ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
أَبٔي ذ ٓ َٕر َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ ِح َش َ٣َ ٩ا َُی َّ ِرتُ ِ ٥بٔطٔ َّ
اٟظ ِی َب ا ِٔ ٟح َّ٨ا ُئ َوا ِل ََ ٜت ُ٥
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دنہمیافرفہمساکاضخب

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1380

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَ ِط ٌَ َث َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْٗ ٥ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ابِ ُ ٩أَبٔي َِ ٟیل َي

ًَ ِ ٩اْلِ َ ِجَ٠حٔ َٓ َٔ٘٠ی ُ اْلِ َ ِجَ٠حَ َٓ َح َّسثَىٔي ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِس َوز ٔ ِّ
اٟسیِل ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي ذ ٓ َٕر َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ
ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِح َش ٔ٣َ ٩ا َُی َّ ِرتُ ِ ٥بٔطٔ َّ
اٟظ ِی َب ا ِٔ ٟح َّ٨ا َئ َوا ِل ََ ٜت َ٥
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔

رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دنہمیافرفہمساکاضخب

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1381

راوی ٣ :ـ٤و ٪سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ تزج٤ہ کي َضورت ٧ہیں ےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِبث َ ْر ًَ ِ ٩اْلِ َ ِجَ٠حٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِس َوز ٔ ِّ
اٟسیِل ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي ذ ٓ َٕر َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ ِح َش َ٣َ ٩ا َُیَّرِتُ ِ ٥بٔطٔ َّ
اٟظ ِی َب ا ِٟحٔ َّ٨ا ُئ َوا ِلَ َٜت َُ ٥خا َُ َٔ ٟط ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی َو َِ ٛض َْ ٤ص
ومضمؿاسقبےکاطمقبےہرتہمجیکرضفرتںیہنےہ۔
رافی  :ومضمؿاسقبےکاطمقبےہرتہمجیکرضفرتںیہنےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دنہمیافرفہمساکاضخب

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1382

راوی ٣ :ـ٤و ٪سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ تزج٤ہ کي َضورت ٧ہیں ےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ ِح َش َ٣َ ٩ا َُی َّ ِرتُ ِ ٥بٔطٔ َّ
اٟظ ِی َب ا ِٔ ٟح َّ٨ا ُئ َوا ِل ََ ٜت ُ٥
ومضمؿاسقبےکاطمقبےہرتہمجیکرضفرتںیہنےہ۔
رافی  :ومضمؿاسقبےکاطمقبےہرتہمجیکرضفرتںیہنےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دنہمیافرفہمساکاضخب

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1383

راوی ٣ :ـ٤و ٪سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ تزج٤ہ کي َضورت ٧ہیں ےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سِ َٛ ُ ٌِ ٔ٤ض َّ ٤شا یُ َح ِّس ُث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة أَُ َّ ٧ط بَ َُ َِ ٠ط أَ َّ٪
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ ِح َش َ٣َ ٩ا َُی َّ ِرتُ ِ ٥بٔطٔ َّ
اٟظ ِی َب ا ِٟحٔ َّ٨ا ُئ َوا ِلَ َٜت ُ٥
ومضمؿاسقبےکاطمقبےہرتہمجیکرضفرتںیہنےہ۔
رافی  :ومضمؿاسقبےکاطمقبےہرتہمجیکرضفرتںیہنےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دنہمیافرفہمساکاضخب

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1384

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪ایاز بٟ٘ ٩یم ،ابور٣ثہ

ا ٩ِ ًَ ٪إ ٔ َیاز ٔبِ ٕٔ ٔ َٟ٘ ٩یم ًَ ِ ٩أَبٔي رٔ َِ ٣ث َة َٗا َ ٢أَ َت ِی ُ أََ٧ا َوأَبٔي أ ٨َّ ٟي َّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
ئ
اِ َٗ ٪س ََ ٟل َذ ِ ٔ ٟح َی َت ُط بٔا ِٔ ٟح َّ٨ا ٔ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ول َ َ
دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،اایدنبطیقل،اوبرہثمےسرفاتیےہہکںیمافرریمےفادلرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسیکدختمںیماحرضوہےئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپڈاڑیھںیمدنہمیاگلریھکیھت۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،اایدنبطیقل،اوبرہثم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دنہمیافرفہمساکاضخب

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1385

راوی ٤ً :زو بً ٩ليً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪ایاز بٟ٘ ٩یم ،ابور٣ثة

ا ٩ِ ًَ ٪إ ٔ َیاز ٔ بِ ٕٔ ٔ َٟ٘ ٩یم ًَ ِ ٩أَبٔي رٔ َِ ٣ث َة َرض َٔي اهَّللُ ًَ ِ٨طُ َٗا َ ٢أَ َت ِی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
رفة ٔ
أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َرأَیِ ُت ُط َٗ ِس ََ ٟل َذ ِ ٔ ٟح َی َتطُ ب ٔ ُّ
اٟؼ ِ َ
رمعف نبیلع،دبعارلنمح ،ایفسؿ،ااید نبطیقل،اوبرمتة ےس رفاتی ےہہک ںیمدختم وبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیم احرضوہا۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپڈاڑیھںیمزردیاگلریھکیھت۔

رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ایفسؿ،اایدنبطیقل،اوبرمتة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زدررگنےساضخبرکان
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
زدررگنےساضخبرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1386

راوی  :شٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اٟسراورزی ،زیس ب ٩اس٥٠

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
رف ِ ٔ ٟح َی َت ُط بٔا َِ ٟدُ٠و ٔٚ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
اٟس َرا َو ِرز ٔ ُّی ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَٗ ٥ََ ٠ا ََ ٢رأَیِ ُ ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ش َُؼ ِّ ُ
رف ب ٔ َضا
رف ِ ٔ ٟح َی َت َ
َٓ ُ٘ ِ ُ ٠یَا أَبَا ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤إَٔ َّ ٧
ک بٔا َِ ٟدُ٠و َٔٗ ٚا َ ٢إنِّٔي َرأَیِ ُ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ش َُؼ ِّ ُ
ک ُت َؼ ِّ ُ
ِ ٔ ٟح َی َت ُط َو ٥َِ ٟیََ ٩ِ ُٜط ِی ْئ ِّٔ ٩ِ ٣
اَ ٪ش ِؼبُ ُّ ب ٔ َضا ث َٔیابَ ُط ل ُ ََّ ٠ضا َحً َّي ً َٔ٤ا ََ ٣ت ُط َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
اٟؼ ِب ّٔ أَ َح َّب إَِٔ ٟیطٔ َٔ ٨ِ ٣ضا َو َِ َ٘ ٟس ل َ َ
اب َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔ ُٗت َ ِی َب َة
َو َص َذا أَ ِول َي بٔاٟؼَّ َو ٔ
وقعیبنباربامیہ،ادلرافردی،زدینباملسےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتدبعاہللنبرمعوکداھکیفہاینپڈاڑیھرےتگنےھتزرد
صولؼ ےس۔ ںیم ےن رعض ای اے دبعارلنمح مت اینپ ڈاڑیھ زرد رکےت وہ صولؼ ےس۔ اوہنں ےن رفامای ںیم ےن روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسوکداھکی ہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساینپڈاڑیھایسےسزردرکےتےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکوکیئ
دفرسا رگن زایدہ دنسپدیہ ںیہن اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ امتؾ ڑپکے اس ںیم رےتگن ےھت اہیں کت ہک امعہم یھب۔
رضحتاامؾاسنیئےنرفامایہیرفاتییلہپرفاتیےسزایدہحیحصےہ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ادلرافردی،زدینباملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
زدررگنےساضخبرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1387

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،ابوزاؤز ،ہ٤اٗ ،٦تازة ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَُ َّ ٧ط َسأ َ َُ ٟط َص َِ ١خ َـ َب َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ

اَ ٪ط ِی ْئ فٔي ُػ ِسُ َِیطٔ
َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٥َِ ٟ ٢ی ِب ِّ ُ٠ذََ ٔ ٟ
ک إٔ٤َ َّ ٧ا ل َ َ

دمحم نب ینثم ،اوبداؤد ،امہؾ ،اتقدة ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک اتقدہ ےن اؿ ےس درایتف ای ای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اضخبایاھت؟اوہنںےنرفامایاؿوکاضخبرکےنیکرضفرتںیہنیھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبداؤد،امہؾ،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
زدررگنےساضخبرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1388

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيً ،بساٟؼ٤س٣ ،ثىي ،اب ٩سٌیسٗ ،تازة ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َش ٌِىٔي ابِ ََ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص
ٔب إٔ٤َّ٧ا ل َ َ َّ
اٟؼ ِسَُی ِ ٔن َش ٔشی ّرا َوفٔي
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠یَ ٩ِ ُٜی ِدـ ُ َ
ا ٪اٟظ َُ ٤م ً ٔ َِ ٨س ا ِٔ َ٘ َٔ ٨ِ ٌَ ٟة َش ٔشی ّرا َوفٔي ُّ

ض َش ٔشی ّرا
اَّ ٟزأِ ٔ

دمحمنبینثم،دبعادمصل،ینثم،انبدیعس،اتقدة،اسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساضخبںیہنایرکےتےھت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدیفسیوھتڑییس ےچینےک وہٹن ےکابگوںںیم یھت افر ھچکدیفسیآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسیک
ویٹپنکںیکرطػافرھچکدیفسیرسںیموہیتیھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعادمصل،ینثم،انبدیعس،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
زدررگنےساضخبرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1389

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًليٌ٣ ،ت٤زٗ ،اس ٥ب ٩حشا٤ً ،٪ہ ًبساٟزح ٩٤ب ٩رح٠٣ةً ،بساهَّلل ب٣ ٩شٌوز

ا٤ِّ ًَ ٩ِ ًَ ٪طٔ ًَ ِبسٔ
اٟز َٛی ِ َن یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟا ٔس ٔ ٥بِ َٔ ٩ح َّش َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سُّ ُ ٌِ ٔ٤

رف َة َش ٌِىٔي
رح ََ ٠َ ٣ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ َ ٩
َک ُظ ًَ ِ َ
رش خ َٔؼا ُّٕ ٢
اٟؼ ِ َ
اَ ٪ی ِ َ
َّ
َّ
ا َِ ٟدَ ُ٠
اٟزيَي إ ٔ َّ ا
اٟرض َب بٔا ِلٔ ٌَٔ ٜ
اب َواَّ ٟتب َ ُّر َد بٔاٟزِّی َٔ ٨ة َِ ٔ ٟی ِر ٔ ََ ٣ح َِّ ٠ضا َو ُّ
وَ ٚو َت ِِیٔی َر اٟظ ِی ٔب َو َج َّز ِاِل ٔ َزارٔ َواَّ ٟت َد ُّت َ ٥بٔاٟذصَ ٔب َو َّ ِ
ئ بٔ َِی ِر ٔ ََ ٣ح ِّ٠طٔ َوإٔٓ َِشا َز اٟؼَّ ٔي ِّي َُی ِ َر ُِّ َ ٣
بٔا ٌَِ ٤ُ ٟوِّذَا ٔ
َح ٔ٣طٔ
ت َو َت ٌَِ ٔ ٠
ی ٙاَّ ٟت َ٤ائ َٔٔ ٥و ًَزِ َ ٢ا ِ٤َ ٟا ٔ
دمحم نب دبعاالیلع ،رمتعم ،اقمس نب اسحؿ ،عمہ دبعارلنمح نب رحملة ،دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس دس ابوتں وک ربا ایخؽ رفامےت ےھت اکی وت صولؼ ےس زردی اگلےن وک دفرسے ڑباھےپ اک رگن دبےنل وک رسیتے ےنخٹ ےک
ےچین ہہت دنب اکٹلےن وک۔ وچےھت وسےنیک اوگنیھٹ ےننہپ وک اپوچن ں رطشجنےنلیھک وک یٹھچ ےب ومعقوخوصبریت ےک ااہظر وک (ینعی وعرت اک
َ
َب الفَلق افر ُق
ریغ رحمؾ ےک اسےنم اےنپ نسح ف امجؽ ےک ااہظر وک) افر اسوت ں م ڑپےنھ وک العفہ وعمذات ےک (ینعی ُق ا ُ و
َع ُذ رِب ِّ
َب َّ
الاس ےک العفہ دؾ رکےن وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربا ےتھجمس ےھت) آوھٹ ں وعتذی اکٹلےن وک ون ں ہفطن وک ےب ہگج
ا ُو
َع ُذ رِب ِّ
اہبےن وک (ےسیج ہک تشم ےس ینم اکنےنل ای یسک دفرسی رطح ہفطن اضعئ رکےن وک) دوس ں ڑلےک وک اگبڑےن وک افر آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملساؿابوتںوکرحاؾںیہنرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،اقمسنباسحؿ،عمہدبعارلنمحنبرحملة،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخانیتاکاضخبرکان
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وخانیتاکاضخبرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1390

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼورٌ٣ ،لي ب ٩اسس٣ ،لیٍ ب٣ ٩ی٤و ،٪ػٔیة بً ٨ؼ٤ةً ،ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ٌَِ ٤ُ ٟلَّي بِ ُ ٩أَ َس ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُٔ ٣لی ٍُ بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕ ٪ح َّسثَت ِ َ٨ا َػ ٔٔ َّی ُة ب ٔ ِِٔ ً ُ ٨ؼ ََ ٤ة ًَ ِ٩
اب َٓ َ٘ َب َف َی َس ُظ َٓ َ٘ا ََ ِ ٟیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ ََ ٣س ِز ُت َیسٔی
ًَائٔظَ َة أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة ََّ ٣س ِت َی َس َصا إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َٔ ٜت ٕ
َار ٔ
اب ََٓ ٥َِ ٠تأ ِ ُخ ِذ ُظ َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔي  ٥َِ ٟأَ ِزرٔ أَ َی ُس ا َِ ٣زأَة ٕه ٔ َي أَ ِو َر ُج َٕٗ ١ا َ ِ ٟبَ َِ ١ی ُس ا َِ ٣زأَة ٕ َٗا ََِ ٟ ٢و ُ ٔ ٨ِ ٛا َِ ٣زأَ ّة ََِ ٟیَّرِ ٔ
ک ب ٔ َٔ ٜت ٕ
إَِٔ ٟی َ
ت أَهِ ٔ َ
ئ
بٔا ِٔ ٟح َّ٨ا ٔ
رمعف نب وصنمر ،معلی نب ادس ،عیطم نب ومیمؿ ،ہیفص تنب عصمة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن اانپ اہھت روسؽ

رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاجبنالیھپای اکیاتک ب ےنیلےکفاےطس۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناانپ(ابمرک)اہھتچنیھکایل
اس اخوتؿ ےن رعض ای ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اتکب دی یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ اتکب ہن یل۔
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ھجم وک ملع ںیہن ہک اہھت وعرت اک ےہ ای رمد اک؟ اس وعرت ےن اہک وعرت وہں۔ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایوعرتوہوتاانپاہھتدنہمیےسرگنیتیل۔(ینعیاہوھتںوکدنہمیاگلیت)۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،معلینبادس،عیطمنبومیمؿ،صف ئتةتنبعصمة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنہمییکوباندنسپوہان
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دنہمییکوباندنسپوہان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1391

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩شٌ٘وب ،ابوزیس سٌیس ب ٩ربیًٍ ،لي ب٣ ٩بار َ ،کیبةً ،ائظہ ػسش٘ہ

َک َیَ ٤ة
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزیِ ٕس َسٌٔی ُس بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ َٗا ََ ٢سٔ َ ُ ٌِ ٔ٤
أَ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
ِ
َک ُظ َص َذا ْٔلَ َّ ٪حٔيِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
اب بٔا ِٔ ٟح َّ٨ا ٔ
َٗا ََ ِ ٟسًَ ُ ٌِ ٔ٤ائٔظَ َة َسأ َ َِ ٟت َضا ا َِ ٣زأَ ْة ًَ ِ ٩ا ِٟد ٔ َـ ٔ
ئ َٗا َ َ ِ ٟا بَأ َض بٔطٔ َو َل ٩ِٔ ٜأَ ِ َ
َک ُظ رٔی َح ُط َت ٌِىٔي أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
ا ٪یَ ِ َ
اربامیہ نب وقعیب ،اوبزدی دیعس نب رعیب ،یلع نب ابمرک ،رک ئبتة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن درایتف ای
دنہمی اک رگن اسیک ےہ؟ اوہنں ےن رفامای اس ںیم یسک مسق یک ربایئ ںیہن ےہ نکیل ںیم اس وک ربا یتھجمس وہں ویکہکن ریمے وبحمب
(ینعیروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس)اسےسرفنترفامےتےھت۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،اوبزدیدیعسنبرعیب،یلعنبابمرک،رک ئبتة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیفسابؽااھکڑان
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دیفسابؽااھکڑان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1392

راوی ً :بساٟزح ٩٤بً ٩بساهَّلل بً ٩بساٟح ،٥ٜابو و ابو اسوز نرض بً ٩بساٟحبارٔ٣ ،ـ ١بٓ ٩ـاٟةً ،یاغ بً ٩باض
ٗتباني ،ابو اٟحؼین ہیث ٥ب ٩طفي

رض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحبَّارٔ َٗ َا ا َح َّسثَ َ٨ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي َوأَبُو اْلِ َ ِس َوز ٔ اُ ِ ٨َّ ٟ

ض ا ِٟٔ٘ت ِ َبان ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي ا ُِ ٟح َؼی ِ ٔن ا َِ ٟض ِی َث ٔ ٥بِ ُٔ ٩طفَ ٕٓي َو َٗا َ ٢أَبُو اْلِ َ ِس َوز ٔ ُطفَ ٌّي إُٔ َّ ٧ط َسُ ٌَ ٔ٤ط
غ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
 ١بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة ًَ ًَِ ٩یَّا ٔ
ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ُ
اػ ُض َِ ٥ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِزز ٔ ُش َ٘ا َُٟ ٢طُ
خ ِج ُ أََ٧ا َو َػاح ْٔب لٔي ش َُش ََّّم أَبَا ًَا ٔ٣ز ٕ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِٔ ٔ ٌَ ٤َ ٟ
اَف َ ُ٨ٟٔؼل َِّي بٔإٔیَ ٔ ٠یا َئ َول َ َ
اُّ َٗ ٪
َش ُ٘و َُ َ ٢
أَبُو َریِ َحاَ َ ٧ة ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ َحابَ ٔة َٗا َ ٢أَبُو ا ُِ ٟح َؼی ِ ٔن ٓ ََش َب َ٘ىٔي َػاح ٔ ٔيي إلٔ َي ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ث ُ َّ ٥أَ ِز َر ُِ ٛت ُط َٓ َحَِ ٠ش ُ إلٔ َي َج ِ٨بٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢صَ ِ١
َش
أَ ِز َر َِ َٗ َ ٛؼ َؽ أَبٔي َریِ َحاَ َ ٧ة َٓ ُ٘ ِ  ُ ٠اَ َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُط َش ُ٘و َُ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ًَ ٩ِ ًَ ٥َ ٠رشٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟو ِ ٔ

١
َوا َِ ٟو ِط َٔ ٥واِ ٨َّ ٟت ٕٔ َو ًَ ِ٣ُ ٩ک َا َٔ ٌَ ٣ة اَّ ٟز ُج ٔ ١اَّ ٟز ُج َ ١بٔ َِی ِر ٔ ٔط ٌَارٕ َو ًَ ِ٣ُ ٩کَا ٌََ ٣ةٔ ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔا ِِ ٤َ ٟزأَ َة بٔ َِی ِر ٔ ٔط ٌَارٕ َوأَ َِ ٪ی ِح ٌَ َ ١اَّ ٟز ُج ُ
وب ا٤ُ ٨ُّ ٟورٔ
رحی ّزا أَ َِ ٣ثا َ ٢اْلِ َ ًَا ٔج َٔ ٥و ًَ ِ ٩اِ ٨ُّ ٟض َيي َو ًَ ُِ ٩ر ُٔ ٛ
رحی ّزا ِٔ ٣ث َ ١اْلِ َ ًَا ٔج ٔ ٥أَ ِو یَ ِح ٌَ ًََ ١ل َي َٜٔ ٨ِ ٣ب َ ِیطٔ َ ٔ
أَ ِس َٔ َ ١ث َٔیابٔطٔ َ ٔ
ض ا َِ ٟد َوات ٔٔی ٥إ ٔ َّ ا ٔ ٔ ٟذی ُسَِ ٠لا ٕ٪
َوُٟبُو ٔ

دبعارلنمح نبدبعاہلل نب دبعامکحل،اوب فاوباوسد رضن نب دبعاابجلر،لضفم نباضفَة ،ایعش نبابعسابتقین،اوبانیصحل مثیہ نب یفش
ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر ریما اکی اسیھت ہک سج اک انؾ اوباعرم اھت ہلیبق اعمرف ےس تیب ادقملس یک اجبن ےلکن امنز ادا رکےن ےک
ےیلافرامہرےفاظعہلیبقازدےکاکیصخشےھت(فاحضرےہہکازداکیہلیبقاکانؾےہ)نجاکانؾاوبراحیہناھتافرفہاحصیبےھتوت
ھجمےسےلہپریمااسیھتدجسمںیمایگرھپںیماچنہپافرںیماسےک اپساھٹیباسصخشےناہکہکمتےناوبراحیہناکفظعںیہنہک ۔ںیم
ےن اہک ںیہن۔ اس ےن اہک ںیم ےن ہک  فہ رفامےت ےھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ دس ابوتں ےس ()7
داوتنں وک ربارب رکان ( )5وگدنان ( )3ابؽ ااھکڑان (ینعی دیفس ابؽ ونانچ) ( )3اکی رمد اک دفرسے رمد ےک اسھت ربہنہ وہ رک (ای اکی
ہادرںیموسان)()2وعرتاکوعرتےکاسھتوسان()4ڑپکےےکےچینیکاجبنرمشیاگلانالہمجعیکرطح()5ومڈنوھںرپالہمجع
یک رطح رمشی اگلان()6گوٹ امر رکان افر اانکچ( )7وتیچں یک اھکؽ رپ وساری رکان ( )78اوگنیھٹ اننہپ نکیل ارگ ےننہپفاال صخش اصبح
وکحتموہ۔
رافی  :دبعارلنمحنبدبعاہللنبدبعامکحل،اوبفاوباوسدرضننبدبعاابجلر،لضفمنباضفَة،ایعشنبابعسابتقین،اوبانیصحلمثیہ
نبیفش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابگوںوک وڑےنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ابگوںوک وڑےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1393

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،ہظاٗ ،٦تازة ،سٌیس ب٣ ٩شیبٌ٣ ،اویہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ص ٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ ٌََّ ٣ُ ٪او ٔ َی َة َٗا َ٢
إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩اٟزُّورٔ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،اشہؾ ،اتقدة ،دیعس نب بیسم ،اعمفہی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ابگوں وک
 وڑےن یک اممتعن رفامیئ (ینعی دفرسے ابؽ ےل رک اس یک وچیٹ انب رک اس وک اےنپ ابگوں ںیم المےن یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےناممتعنرفامیئ)
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،اشہؾ،اتقدة،دیعسنببیسم،اعمفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ابگوںوک وڑےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1394

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہبَ٣ ،خ٣ة ب ٩بٜیر ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،سٌیس ٘٣بری

َ
َخ َُ ٣ة بِ ُ ٩بَُٜیِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی َٗا َ٢
اُٟسحٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ََ ِ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
ئ َٔ ٩ِ ٣ط ٌِز ٕ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا بَا ُ ٢ا ِِ ٤ُ ٟش٤َ ٔ ٠ا ٔ
ت
اًَ ٪ل َي ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َو َُ ٌَ ٣ط فٔي یَ ٔسظ ٔ َُّ ٛب ْة َٔ ُٛ ٩ِ ٣ب ٔب اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َرأَیِ ُ ٌَُ ٣او ٔ َی َة بِ َ ٩أَبٔي ُسٔ َِی َ

َش ِؼ َِ ٣ٔ ٩َ ٌِ ٨ث ََ ١ص َذا إنِّٔي َسَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢أَ ُّی َ٤ا ا َِ ٣زأَة ٕ َزا َز ِت فٔي َرأِس َٔضا َط ٌِ ّزا َِ ٟی َص ُٔ ٨ِ ٣ط َٓإُٔ َّ ٧ط
ُور َتزٔی ُس ٓ ٔیطٔ
ز ْ
ادمح نب رمعف نب رسح ،انب فبہ ،رخممة نب ریکب ،فہ اےنپ فادل ےس ،دیعس ربقمی ےس رفاتی ےہ ہک ربنم رپ ںیم ےن اعمفہی نب ایب
ایفسؿ وک داھکی ویکہکن اؿ ےک اہوھتں ںیم وخانیت ےک (ابگوں اک) اکی وچاٹ (وگ)ہلس) اھت۔ اوہنں ےن رفامای ای احتل ےہ املسمؿ

وخانیتیکہکفہاسمسقاکاکؾرکیتںیہںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھت واخوتؿ
اےنپرسںیمابؽزایدہرکے(المےئ)وتفہدوھہکدیتیےہ۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،رخممةنبریکب،فہاےنپفادلےس،دیعسربقمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 واخوتؿابگوںںیم وڑاگلےئ
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
 واخوتؿابگوںںیم وڑاگلےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1395

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ابونرض ،طٌبہ ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،ا٣زاتہ ٓاك٤ة ،اس٤اء ب ٨ابوبَک

رع َو َة ًَ ِ ٩ا َِ ٣زأَتٔطٔ َٓاك ََٔ ٤ة
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
رض َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩

اػ ََ ٠ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔػ ََ ٠ة
ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ ٔ ٨أَبٔي بَ َِکٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩َ ٌََ ٟ ٥َ ٠ا َِ ٟو ٔ

دمحمنباامسلیعنباربامیہ،اوبرضن،ہبعش،اشہؾنبرعفة،ارماہتافطمة،اامسءتنباوبرکبےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےنتنعلرفامیئابؽ وڑےنفایلرپافرنجےکابؽ وڑےاجںیئ۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،اوبرضن،ہبعش،اشہؾنبرعفة،ارماہتافطمة،اامسءتنباوبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابگوںوکڑجفاان
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ابگوںوکڑجفاان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1396

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب ٩برشً ،بیساهَّلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

رش َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٩َ ٌََ ٟ ٢ر ُسو ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
اػ ََ ٠ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔػ ََ ٠ة َوا َِ ٟوا ٔط ََ ٤ة َوا ِ٤ُ ٟو َت ٔظ ََ ٤ة أَ ِر َس َُ ٠ط ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُ ٩أَبٔي صٔظَ إ ٦
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟو ٔ

ااحسؼنباربامیہ،دمحم نبرشب،دیبعاہلل،انعف،انب رمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملس ےنابؽ وڑےنفایل رپ
افرسجےکابؽ وڑےاجںیئافروگدنےنفایلرپافرسجاک(رس)وگدنااجےئ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دمحمنبرشب،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ابگوںوکڑجفاان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1397

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

َّاض بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩أَ ِس َ٤ا َئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُج َویِز ٔ َی ُة بِ ُ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ٌَِ ٟب ُ
اػ ََ ٠ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔػ ََ ٠ة َوا َِ ٟوا ٔط ََ ٤ة
بِ ٔ ٩أَبٔي صٔظَ اَ٧ ٩ِ ًَ ٕ ٦آ ٍٕٔ أَُ َّ ٧ط بَ ََِ ٠طُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩َ ٌََ ٟ ٥َ ٠ا َِ ٟو ٔ
َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔط ََ ٤ة
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ابگوںوکڑجفاان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1398

راوی  :حرضت ًائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ِٔ ٣شٜٔی ُن بِ ُ ٩بَُٜیِر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ِٔ ٣ُ ٩ش٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠
اػ ََ ٠ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔػ ََ ٠ة
َػ ٔٔ َّی َة ب ٔ َِ ٔ ٨ط ِی َب َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا ََٗ ِ ٟا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩َ ٌََ ٟ ٥َ ٠اهَّللُ ا َِ ٟو ٔ
رضحتاعہشئدصہقیےسایسومضمؿیکرفاتیوقنمؽےہ۔
رافی  :رضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ابگوںوکڑجفاان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1399

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼور ،خ ٕ٠ب٣ ٩وسي ،وہ اپ٨ے واٟس سےٗ ،تازةً ،زرة ،حش ٩رعني ،یحٌي ب ٩جزارُ٣ ،سوٚ

وسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ًَِ ٩زِ َر َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ا َِ ٌُ ٟزن ٔ ِّي ًَ َِ ٩ی ِحٌَي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخُ ٠
َٕ بِ َُ ٣ُ ٩
َ
َ َ
بِ ٔ ٩ا َِ ٟحزَّارٔ ًَ َِ ُ ِ ٣َ ٩
رعا ُئ أَ َش ِؼُ ُ٠ح أَ ِ ٪أَ ٔػ َ ١فٔي َط ٌِزٔی َٓ َ٘ا َ َ ٢ا
ُسو ٕ ٚأ َّ ٪ا َِ ٣زأ ّة أ َت ِ ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٓ َ٘ا َ ِ ٟإنِّٔي ا َِ ٣زأ ْة َز ِ َ
اب اهَّللٔ َٗا َ  ٢اَ بَ َِ ١سُ ٌِ ٔ٤تطُ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ
َٗا َ ِ ٟأَ َط ِی ْئ َسَ ٌِ ٔ٤تطُ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو َتحٔ ُس ُظ فٔي َ ٔ ٛت ٔ
ا ٚا َِ ٟحس َ
اب اهَّللٔ َو َس َ
ٔیث
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ٔج ُس ُظ فٔي َ ٔ ٛت ٔ
رمعف نب وصنمر ،فلخ نب ومیس ،فہ اےنپ فادل ےس ،اتقدة ،زعرة ،نسح رعین ،ییحی نب زجار ،رسمفؼ ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ
رضحتدبعاہلل نبدوعسدیک دختم ںیماحرضوہیئافر ےنہکیگل ہکریمےرس رپابؽتہبمک ںیہ ای ںیمابؽ وڑدفں؟اوہنںےن
رفامایںیہن۔اساخوتؿےناہکایمتےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسےسہک ےہایاہللاعتیلیکاتکبںیمےہ۔اوہنںےنرفامای
ںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک ےہافراتکباہللںیمیھبایسرطہقیےساپ اوہںرھپآرخکتایبؿرفامای۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،فلخنبومیس،فہاےنپفادلےس،اتقدة،زعرة،نسحرعین،ییحینبزجار،رسمفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ووخانیترہچہےکابؽ(ینعیہنماک)رفاںااھکڑ ں
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
 ووخانیترہچہےکابؽ(ینعیہنماک)رفاںااھکڑ ں

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1400

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ح٤س ب ٩سَل ،٦ابوزاؤز حرفی ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہً ،بساهَّلل ب٣ ٩شٌوز

اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩س ََّلَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز ا َِ ٟح َ ٔ
رف ُّی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

ت َوا َِ ٤ُ ٟت َٔ َِّ ٠حا ٔ
ت َوا ِ٤ُ ٟت َ ََ ٤ِّ ٨ؼا ٔ
ت َوا ِ٤ُ ٟو َت ٔظ َ٤ا ٔ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٩َ ٌََ ٟ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟوا ٔط َ٤ا ٔ
ت ُ ٠ِ ٔ ٟح ِش ٔ٩
ا َِِ ٤ُ ٟی ِّ َرا ٔ
ت

دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ ،اوبداؤد رفحی ،ایفسؿ ،وصنمر ،اربامیہ ،ہمقلع ،دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنتنعلرفامیئوگدنےنفایلرپافرسجاک(رس)وگدنااجےئافرابؽاڑیھکےنفایلرپینعیاشیپینےکایہنمےکابؽ
ااھکڑےنفایلرپ ا فر وداوتنں وکدرایمؿےسوھکںیلوخوصبریتےکےیلدخافدن دقفسیک دیپایکوہیئتیئہوکدبتلیرکےنفاویلں
رپ۔
رافی  :دبعارلنمحنبدمحمنبالسؾ،اوبداؤدرفحی،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،ہمقلع،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
 ووخانیترہچہےکابؽ(ینعیہنماک)رفاںااھکڑ ں

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1401

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اهَّللٔ ا َِ ٤ُ ٟت َٔ َِّ ٠حا ٔ
ت َو َس َ
اٚ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ َ ٩
ا َِ ٟحس َ
ٔیث
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
 ووخانیترہچہےکابؽ(ینعیہنماک)رفاںااھکڑ ں

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1402

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،ابا ٪ب ٩ػٌ٤ة ،ا٣ةً ،ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبَا ُ ٪بِ َُ ٩ػ َِ ٌَ ٤ة ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣طٔ َٗا ََ ِ ٟسًَ ُ ٌِ ٔ٤ائٔظَ َة َت ُ٘و َُ َ ٧ ٢هي
اػ َٔ ٠ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔػ َٔ ٠ة َوا٨َّ ٟا َٔ ٣ؼ ٔة َوا ِ٤ُ ٟت َ ََ ٤ِّ ٨ؼ ٔة
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟوا ٔط َٔ ٤ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔط َ٤ةٔ َوا َِ ٟو ٔ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،اابؿ نب یمعة ،امة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تنعل رفامیئ
وگدنےنےسافروگدنفاےنفاےلےسافر وڑےنےسافرڑجفاےنفاےلےسافر(ابؽ)اڑیھکےنافرابؽاڑھکفاےنفاےلےس۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،اابؿنبیمعة،امة،اعہشئدصہقی

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

مسجدگفاےنفاویلںاکایبؿافررافویںاکاالتخػافررافویںےکاالتخػاکایبؿ
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
مسجدگفاےنفاویلںاکایبؿافررافویںاکاالتخػافررافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1403

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبہ ،ا اً٤عً ،بساهَّلل ب٣ ٩زة ،حارثً ،بساهَّلل ب٣ ٩شٌوز

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٗا ََ ٢سِ ًَ ُ ٌِ ٔ٤ب َس اهَّللٔ بِ ََّ ٣ُ ٩ز َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ک َوا َِ ٟوا ٔط َُ ٤ة َوا ِِ ٤َ ٟو ُطو َُ ٣ة ُ ٠ِ ٔ ٟح ِش َٔ ٩و َ اؤی اٟؼَّ َس َٗ ٔة
 ١اِّ ٟزبَا َو ُ٣ولُٔ ُ٠ط َولَاتٔبُ ُط إ ٔذَا ًَ٤ُ ٔ ٠وا ذََ ٔ ٟ
ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َٗا َ ٢آل ٔ ُ

َ
رعاب ٔ ًّیا َب ٌِ َس ا ِٟض ٔ ِح َزة ٔ ٌَُ ٠ِ ٣وَُ ٧وًَ ٪ل َي َ ٔ ٟشا َٔ ٣ُ ٪ح َّٕ ٤س َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
َوا ِِ ٤ُ ٟز َت ُّس أ ِ َ

اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،ہبعش ،االشمع ،دبعاہلل نب رمة ،احرث ،دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن ایبؿ رفامای وسد
اھکےن فاال افر الھکےن فاال افر وسد اک اسحب ےنھکل فاال سج فتق فہ فافق وہں (ہک وسد انیل رحاؾ ےہ) افر وخوصبریت (ڑباھےن ےک
ےیل)ابؽوگدنےنافرابؽوگدنفاےنفایلرپافردصہقریخ اترف ےنفاےلرپ وہکرجہتےکدعباالسؾےسرحنمػوہاجےئاؿ
امتؾگووگںرپروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکتنعلےہ اایقتم۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،االشمع،دبعاہللنبرمة،احرث،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
مسجدگفاےنفاویلںاکایبؿافررافویںاکاالتخػافررافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1404

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،ہظی ،٥حؼین و ِ٣یرہ و ابً ٩و ،٪طٌيي ،حارثً ،لي

وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا حُ َؼی ِْن َو ُِٔ٣ی َرةُ َوابِ ُِ ًَ ٩و َّٕ ٩ِ ًَ ٪
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ِ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓي أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرنٔي زٔ َیازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ

اَ ٪ی َِ ٨هي ًَ ِ ٩اِ ٨َّ ٟو ٔح أَ ِر َس َُ ٠ط ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ٪
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩َ ٌََ ٟ ٥َ ٠آل ٔ َ ١اِّ ٟزبَا َو ُ٣ول ٔ َُ ٠ط َولَات َٔب ُط َو َ٣ا ٍَ ٔ ٧اٟؼَّ َس َٗ ٔة َول َ َ
َو ًَ َلا ُئ بِ َُّ ٩
اٟشائ ٔٔب

زاید نب اویب ،میشہ ،نیصح ف ریغمہ ف انب وعؿ ،یبعش ،احرث ،یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تنعل
رفامیئ وسد اھکےن افر الھکےن فاےل رپ افر وسد ےک ےنھکل فاےل رپ افر دصہق وک رف ےن فاےل رپ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس عنم
رفامےتےھتخیچرکرفےنےسرمےنفاےلرپ۔
رافی  :زایدنباویب،میشہ،نیصحفریغمہفانبوعؿ،یبعش،احرث،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
مسجدگفاےنفاویلںاکایبؿافررافویںاکاالتخػافررافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1405

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسة ،یزیس ب ٩زریٍ ،ابً ٩و ،٪طٌيي ،حارث

أَ ِخب َ َرَ٧ا حُِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َّٕ ٩ِ ًَ ٪
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٩َ ٌََ ٟ ٢ر ُسو ُ٢
َ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠آل ٔ َ ١اِّ ٟزبَا َو ُ٣ول ٔ َُ ٠ط َو َطاص َٔس ُظ َولَات َٔب ُط َوا َِ ٟوا ٔط ََ ٤ة َوا ِ٤ُ ٟو َت ٔظ ََ ٤ة َٗا َ ٢إ ٔ َّ ا َٔ ٩ِ ٣زا ٕئ َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ ِ٥

اَ ٪ی َِ ٨هي ًَ ِ ٩اِ ٨َّ ٟو ٔح َوَ ٥َِ ٟش ُ٘ ِ٩َ ٌََ ٟ ١
اَ ٢وا َِ ٤ُ ٟح َُّ ٠
َٟ ١طُ َو َ٣ا ٍُ ٔ ٧اٟؼَّ َس َٗ ٔة َول َ َ
َوا َِ ٟح ُّ

دیمح نب دعسمة ،زیدی نب زرعی ،انب وعؿ ،یبعش ،احرث ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن تنعل رفامیئ وسد
اھکےن فاےل رپ افر الھکےن فاےل رپ افر وسد ےک وگاہ رپ افر وسد ےنھکل فاےل رپ افر وگدنےن فایل رپ افر دگفاےن فایل رپ افر اکی آدیم
ےناہک ہکارگرمضیکفہج ےسوہ؟آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایریخافرالحہلرکےنفاےل رپافر سج ےکفاےطسالحہلای
اجےئافردصہقریخاترف ےنفاےلرپافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسعنمرفامےتےھتونہحےسنکیلتنعلںیہنرفامیئ۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،زیدینبزرعی،انبوعؿ،یبعش،احرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
مسجدگفاےنفاویلںاکایبؿافررافویںاکاالتخػافررافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1406

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ

اٟشائ ٔٔب ًَ َِّ ٩
ئ بِ َّٔ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي َٗا ََ ٩َ ٌَ َٟ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
َٕ َش ٌِىٔي ابِ ََ ٩خٔ٠ی َٔ َة ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخْ ٠

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠آل ٔ َ ١اِّ ٟزبَا َو ُ٣ول ٔ َُ ٠ط َو َطاص َٔس ُظ َولَات َٔب ُط َوا َِ ٟوا ٔط ََ ٤ة َوا ِ٤ُ ٟو َت ٔظ ََ ٤ة َوَ َ ٧هي ًَ ِ ٩اِ ٨َّ ٟو ٔح َوَ ٥َِ ٟش ُ٘ َِ ٩َ ٌََ ٟ ١ػاح َٔب
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہنکیلاسںیمالحہلافردصہقاککذرکہںیہنےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
مسجدگفاےنفاویلںاکایبؿافررافویںاکاالتخػافررافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1407

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥جزیز٤ً ،ارة ،ابو زرًة ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة ًَ ِ ٩أَبٔي ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أتُ َٔي ًُ َ٤زُ بٔا َِ ٣زأَة ٕ َت ٔظ َُ٘ َٓ ٥ا َ٢
أَ ِن ُظ ُس ُ ٥ِ ٛبٔاهَّللٔ َص َِ ١س ٍَ ٔ٤أَ َح ْس َٔ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َٓ ُ٘ َِ ُ ٠ِ ُ٘ َٓ ُ ٤یا أَ ٔ٣ی َر ا ِٔ٨٣ٔ ِْ ٤ُ ٟی َن
أََ٧ا َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٗا َ٤ََ ٓ ٢ا َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط ُٗ َِ ُ ٠سُ ٌِ ٔ٤ت ُط َش ُ٘و ُ َ ٢ا َت ٔظ َِ ٩َ ٤و َ ا َت ِش َت ِو ٔط ِ٩َ ٤

ااحسؼنباربامیہ،رجری،امعرة،اوبزرعة،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحترمعیکدختمںیماکیوعرتشیپوہیئ وہک(مسج)
وگدارکیتیھت۔اوہنںےنرفامایںیممتوکمسقداتیوہںاہللیکمتںیمےسیسکےنہک ےہروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےساس
ہلسلس ںیم۔ ںیم ااھٹ افر اہک اے اریم اوملنینم ںیم ےن ہک  ےہ اوہنں ےن رفامای ای ہک  ےہ؟ ںیم ےن اہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رفامےتےھتہکہنوگدفہندگفا۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رجری،امعرة،اوبزرعة،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داوتنںوکاشکدہرکےنفاایلں
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
داوتنںوکاشکدہرکےنفاایلں

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1408

راوی  :ابوًلي ٣ح٤س ب ٩یحٌي ٣زوزیً ،بساهَّلل بً ٩ث٤ا ،٪ابوح٤زةً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩یر ،رعیا ٪ب ٩ہیثٗ ،٥بیؼة ب ٩جابز،
اب٣ ٩شٌوز

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي َح ِ٤زَ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَل ٔ ٕٓي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یَ ِحٌَي ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
یؼ َة بِ َٔ ٩جاب ٔز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی٩ُ ٌَِ ٠
ا ِِ ٌُ ٟزیَا ٔ ٪بِ ٔ ٩ا َِ ٟض ِی َث َٔٗ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ
ت َّ
ت َوا ِ٤ُ ٟو َت ٔظ َ٤ا ٔ
ت َوا َِ ٤ُ ٟت َٔ َِّ ٠حا ٔ
ا ِ٤ُ ٟت َ ََ ٤ِّ ٨ؼا ٔ
اَٟلت ٔي ُش َِیِّرِ ََ ٪خ َِٙ ٠اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّ١

اوبیلعدمحمنبییحیرمفزی،دبعاہللنبامثعؿ،اوبزمحة،دبعاکلملنبریمع،رعایؿنبمثیہ،قتیئصةنباجرب،انبدوعسدےسرفاتیےہ
ہکںیمےنہک رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملستنعلرفامےتےھتابؽاڑیھکےنفاویلںرپ
افر وداوتنںوک(وخوصبریتڑباھےنےکےیل)اشکدہرکےنفاویلںرپ افروگدانوگدےنفایلوعروتںرپ وہکدخافدندقفسیکقولخؼ
یکوہیئتیئہوکدبتلیرکیتںیہ۔
رافی  :اوبیلعدمحمنبییحیرمفزی،دبعاہللنبامثعؿ،اوبزمحة،دبعاکلملنبریمع،رعایؿنبمثیہ،قتیئصةنباجرب،انبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
داوتنںوکاشکدہرکےنفاایلں

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1409

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ِ ٩ا ِِ ٌُ ٟز َیا ٔ ٪بِ ٔ٩
یؼ َة بِ َٔ ٩جابٔز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ٩ُ ٌَِ ٠ا ِ٤ُ ٟت َ ََ ٤ِّ ٨ؼا ٔ
ت
ا َِ ٟض ِی َث َٔٗ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ
ت َّ
ت َوا ِ٤ُ ٟو َت ٔظ َ٤ا ٔ
َوا َِ ٤ُ ٟت َٔ َِّ ٠حا ٔ
اَٟلت ٔي ُش َِیِّرِ ََ ٪خ َِٙ ٠اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
داوتنںوکاشکدہرکےنفاایلں

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

حسیث 1410

یَٗ ٙا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ َُ ٩واٗ ٔ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
یؼ َة بِ َٔ ٩جابٔز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ِ ٩ا ِِ ٌُ ٟز َیا ٔ ٪بِ ٔ ٩ا َِ ٟض ِی َث َٔٗ ٩ِ ًَ ٥ب ٔ َ

ت َّ
ت َوا َِ ٤ُ ٟت َٔ َِّ ٠حا ٔ
ت َوا ِ٤ُ ٟو َت ٔظ َ٤ا ٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٩َ ٌََ ٟ ٢اهَّللُ ا ِ٤ُ ٟت َ ََ ٤ِّ ٨ؼا ٔ
اَٟلت ٔي ُش َِیِّرِ ََ ٪خ َِٙ ٠اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داوتنںوکرڑگرکابرکیرکانرحاؾوہےنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
داوتنںوکرڑگرکابرکیرکانرحاؾوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1411

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ،٥حباً ،٪بساهَّلل ،حیوہ بَ ٩شیحً ،یاغ بً ٩باض ٗتباني ،ابوحؼین ح٤یری

َشیِ ٕح َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَی ُ
ض
َّاغ بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحبَّا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٩ح ِی َو َة بِ َٔ ُ ٩
َّ
رض َػاح ٔ ٔيي
ا ِٟٔ٘ت ِ َبان ٔ ُّي ًَ ِ ٩أَبٔي ا ُِ ٟح َؼی ِ ٔن ا ِٔ ٟح ِ٤ی َر ِّٔی أََّ٧طُ ل َ َ
ا ٪ص َُو َو َػاح ْٔب َُ ٟط یَ ِ٠زَ َ٣ا ٔ ٪أَبَا َریِ َحاَ َ ٧ة یَ َت ٌَ٤َ ٠ا ُٔ ٨ِ ٣ٔ ٪ط َخی ِ ّرا َٗا ََ َٓ ٢ح َ َ
َ
ٕ
َش َوا َِ ٟو ِط ََ ٥واِ ٨َّ ٟت َ
َی ِو ّ٣ا َٓأ ِخب َ َرنٔي َػاح ٔ ٔيي أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا َریِ َحاَ َ ٧ة َش ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رح ََّ ٦ا َِ ٟو ِ َ
دمحم نب احمت ،ةحؿ ،دبع اہلل ،ویحہ نب رشحی ،ایعش نب ابعس ابتقین ،اوبنیصح ریمحی افر اؿ ےک اکی اسیھت اوبراحیہن ےک اسھت
ر ےت ےھت افر اؿ ےس کین ابںیت ےتھکیس ےھت اکی دؿ اوبانیصحل ےن اہک ہک ریما اسیھت اوبراحیہن ےک اپس اھت اس ےن ایبؿ رفامای
اوبراحیہن ےس ہک  ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رحاؾ رفامای رڑگ رک داوتنں وک ربکی رکےن ےس افر ابؽ وگدنےن افر ابؽ
ااھکڑےنوک۔
رافی  :دمحمنباحمت،ةحؿ،دبعاہلل،ویحہنبرشحی،ایعشنبابعسابتقین،اوبنیصحریمحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
داوتنںوکرڑگرکابرکیرکانرحاؾوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1412

راوی  :حرضت ابوریحا٧ہ

اُٟسحٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَب ٔي ا ُِ ٟح َؼی ِ ٔن
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
َش َوا َِ ٟو ِط ٔ٥
ا ِٔ ٟح ِ٤ی َر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔي َریِ َحاَ َ ٧ة َٗا َ ٢بَ َ٨َ َِ ٠ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ا َِ ٟو ِ ٔ
رافیرضحتاوبراحیہنںیہرتہمجاسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رضحتاوبراحیہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
داوتنںوکرڑگرکابرکیرکانرحاؾوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1413

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ روای ٛے ٣لاب ٙےہ۔

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ا ُِ ٟح َؼی ِ ٔن ا ِٔ ٟح ِ٤ی َر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔي َریِ َحاَ َ ٧ة َٗا َ ٢بَ َ٨َ َِ ٠ا أَ َّ٪
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
َش َوا َِ ٟو ِط ٔ٥
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ا َِ ٟو ِ ٔ
رتہمجاسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسہماکایبؿ
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رسہماکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1414

راوی ٗ :تیبہ ،زاؤز ،ابً ٩بساٟزحً ٩٤لارً ،بساهَّلل بً ٩ث٤ا ٪ب ٩خثی ،٥سٌیس ب ٩جبیر ،ابً ٩باض

ا ٪بِ ُٔ ٩خ َث ِی َٕ ٩ِ ًَ ٥سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ
أَ ِخب َ َرَ ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ َوص َُو ابِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِّ ٌَ ٟلا ُر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ََّ ٩ِ ٣ٔ ٪خی ِر ٔأَ َِ ٛحالِٔ ٥ُ ُٜاِلٔثَِ ٔ٤س إُٔ َّ ٧ط َی ِحُ٠و ا َِ ٟب َص َویُ ِ٨ب ٔ ُ َّ
اٟظ ٌَ َز أَبُو
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َ
ا ٪بِ ُٔ ٩خ َث ِی َٕٟ ٥ی ِّ ُن ا َِ ٟحسٔیثٔ
ًَ ِبس اٟزَّ ِح َِ ًَ ٩ٔ ٤ب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ہبیتق ،داؤد ،انب دبعارلنمح اطعر ،دبعاہلل نبامثعؿ نب میثخ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایمتگووگںاکرتہبنیرسہمامثےہ(امثرعبںیماکیرھتپاپایاج اےہ)فہاگنہوکرفنشرک اےہافرابگوں
وکااگ اےہ۔رضحتاامؾاسنیئ ےنرفامایاسدحثیرشفییکاہک د ںیماوبدبعارلنمح دبعاہللامثعؿ نبمیثخ ےہہک سجیکدحثی
فیعضےہ۔
رافی  :ہبیتق،داؤد،انبدبعارلنمحاطعر،دبعاہللنبامثعؿنبمیثخ،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لیتاگلےنےسقلعتمدحثی
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
لیتاگلےنےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1415

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،ابوزاؤز ،طٌبہ ،س٤ا  ،جابز ب ٩س٤زة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕ َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤جاب ٔ َز بِ ََ ٩س َُ ٤ز َة ُسئ ٔ َ٩ِ ًَ ١
ا ٪إٔذَا ا َّز َص ََ ٩رأِ َس ُط  ٥َِ ٟیُ َز ُٔ ٨ِ ٣ط َوإٔذَا  ٥َِ ٟیُ َّس َص ُِ ٩رئ َٔي ٔ٨ِ ٣طُ
َط ِی ٔب َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ل َ َ
دمحمنبینثم،اوبداؤد،ہبعش،امسک،اجربنبرمسةےسیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکابگوںیکدیفسیےسقلعتموپاھچایگوتاوہنںےن
رفامایسجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسلیتاگلےتوتدیفسیولعمؾہنوہیتافرسجفتقہناگلےتوت(دیفسی)ولعمؾوہیت۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبداؤد،ہبعش،امسک،اجربنبرمسة
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زرفعاؿےکرگنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
زرفعاؿےکرگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1416

راوی ٣ :ح٤س بً ٩لي ب٣ ٩ی٤و٨ٌٗ ،٪ييً ،بساهَّلل ب ٩زیس ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،اب٤ً ٩ز

اَ ٪ش ِؼبُ ُّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّي بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ل َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ِؼبُ ُّ
رفا َٔٔ٘ٓ ٪ی ََٟ ١طُ َٓ َ٘ا َ ٢ل َ َ
ث َٔیابَ ُط بٔاٟزَّ ًِ َ َ
دمحمنبیلعنبومیمؿ،یبنعق ،دبعاہللنبزدی،فہاےنپفادل ےس،انبرمع اےنپڑپکفںوک زرفعاؿںیمرےتگنےھتگووگں ےنرعضای
ہیایےہ؟اوہنںےناہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسراگنرکےت
رافی  :دمحمنبیلعنبومیمؿ،یبنعق،دبعاہللنبزدی،فہاےنپفادلےس،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربنعاگلےنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ربنعاگلےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1417

راوی  :ابوًبیس ة ب ٩ابوسرفً ،بساٟؼ٤س بً ٩بساٟوارث ،بَک ٣زً ،ٟٙبساهَّلل بً ٩لاء ہاطَّم٣ ،ح٤س بً ٩لي

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًُب َ ِی َس َة بِ ُ ٩أَبٔي َّ
َک ا ِ٤ُ ٟزَ َِّٗ ُٙ ٟا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ٩
اٟش َ ٔ
رف ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِ ْ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َت َلی َُّب َٗا ََ ِ ٟن ٌَ ِ٥
َّم ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢سأ َ ًَِ ُ ٟائٔظَ َة أَل َ َ
ًَ َلا ٕئ ا َِ ٟضا ٔط ٔ ُّ

یب ا ِِ ٔ٤ٟش ٔک َوا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ٔ
ب ٔ ٔذل َ َارة ٔاِّ ٟل ٔ

اوبدیبعة نب اوبرفس ،دبعادمصل نب دبعاگوارث ،رکب زمقل ،دبعاہلل نب اطعء اہیمش ،دمحم نب یلع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت
اعہشئدصہقیےسدرایتفایہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوخوبشاگلےتےھت؟اوہنںےنرفامای اہں!رمداہنوخوبش(ینعی)
کشمافرربنع۔
رافی  :اوبدیبعةنباوبرفس،دبعادمصلنبدبعاگوارث،رکبزمقل،دبعاہللنباطعءاہیمش،دمحمنبیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدفںافروخانیتیکوخوبشںیمرفؼےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمدفںافروخانیتیکوخوبشںیمرفؼےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1418

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪ابوزاؤز شٌىي حرفی ،سٔیا ،٪جزیزی ،ابونرضة ،رج ،١ابوہزیزہ

رض َة ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َش ٌِىٔي ا َِ ٟح َ ٔ
رف َّی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َن ِ َ
ٔیب اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َ٣ا هَ َض َز َِ ٟوُ٧طُ
ٔیب اِّ ٟز َجا ٔ٣َ ٢ا هَ َض َز رٔی ُح ُط َو َخف َٔي َِ ٟوُ ُ ٧ط َوك ُ
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك ُ
َو َخف َٔي رٔی ُح ُط
ادمحنبامیلسؿ،اوبداؤدینعیرفحی،ایفسؿ،رجریی،اوبرضنة،رلج،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامایرمدفںیکوخوبشوتفہےہہکسجیکوب ولعمؾوہنکیلاسںیمرگنہنوہافروخانیتیکوخوبشفہےہہکسجاکرگن
ولعمؾوہنکیلہنوبےلیھپ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،اوبداؤدینعیرفحی،ایفسؿ،رجریی،اوبرضنة،رلج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمدفںافروخانیتیکوخوبشںیمرفؼےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1419

راوی ٣ :ح٤س بً ٩لي ب٣ ٩ی٤و ٪ريي٣ ،ح٤س ب ٩یوسٕ َفیابي ،سٔیا ،٪جزیزی ،ابونرضة ،كٔاوی ،ابوہزیزہ

رف َیاب ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّي بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و ٕ ٪اَّ ٟزي ُِّّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ ا ِِ ٔ ٟ
رض َة ًَ َِّ ٩
ٔیب
ٔیب اِّ ٟز َجا ٔ٣َ ٢ا هَ َض َز رٔی ُحطُ َو َخف َٔي َِ ٟوُ٧طُ َوك ُ
اٟلَٔاو ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ك ُ
َن ِ َ
اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َ٣ا هَ َض َز َِ ٟوُ ُ ٧ط َو َخف َٔي رٔی ُحطُ

دمحم نب یلع نب ومیمؿ ریق ،دمحم نب ویفس رفاییب ،ایفسؿ ،رجریی ،اوبرضنة ،افطفی ،اوبرہریہ روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
رفامای رمدفں یک وخوبش فہ ےہ ہک سج یک وب ولعمؾ وہ نکیل سج ںیم رگن ہن وہ افر وخانیت یک وخوبش فہ ےہ ہک سج اک رگن ولعمؾ وہ

نکیلاسیکوبہنےلیھپ۔
رافی  :دمحمنبیلعنبومیمؿریق،دمحمنبویفسرفاییب،ایفسؿ،رجریی،اوبرضنة،افطفی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بسےسرتہبوخوبش؟
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
بسےسرتہبوخوبش؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1420

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ح٤س ب ٩سَل ،٦طبابة ،طٌبہ ،خ٠یس ب ٩جٌرف ،ابونرضة ،ابوسٌیس خسری

رض َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩س ََّلَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩خَِ ٠ی ٔس بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ِ ٩أَبٔي َن ِ َ
َّ
َّ
رسائ ٔی ََّ ١ات َد َذ ِت َخات ّٔ٤ا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ
أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣بَىٔي إ ٔ ِ َ

یب
َو َحظَ ِت ُط ِٔ ٣شکّا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ص َُو أَك ِ َی ُب اِّ ٟل ٔ

دبعارلنمحنب دمحم نبالسؾ ،ابشبة،ہبعش ،خلت ئ دد نبرفعج،اوبرضنة،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایوقؾینبارسالیئیکاکیاخوتؿےناوگنیھٹانبیئافراسںیمکشمرھبیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ہیبسےسدمعہوخوبشےہ۔
رافی  :دبعارلنمحنبدمحمنبالسؾ،ابشبة،ہبعش،خلتئددنبرفعج،اوبرضنة،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زرفعاؿاگلےنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
زرفعاؿاگلےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1421

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا٤ً ،٪زا ٪ب ٩هبیا ،٪حٜی ٥ب ٩سٌس ،ابوہزیزہ

ا ٩ِ ًَ ٪حُ َِ ٜی ٔ ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ١
ا ٪بِ ٔ ٩هَ ب ِ َی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٪ز َ

إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔطٔ َر ِز َْ َٔ ٩ِ ٣خُ٠و َٕ٘ َٓ ٚا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اذِ َص ِب َٓاَ ِ ٧ضُ ِٜط ث ُ َّ ٥أَ َتا ُظ َٓ َ٘ا َ٢
اذِ َص ِب َٓاَ ِ ٧ضُ ِٜط ث ُ َّ ٥أَ َتا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢اذِ َص ِب َٓاَ ِ ٧ضُ ِٜط ث ُ َّ َ ٥ا َت ٌُ ِس
دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمعاؿنبایبظؿ،میکحنبدعس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکاکیصخشدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملس
ںیم وخوبش وخب اگلےئ وہےئ آای (ینعی فہ صخش صولؼ ڑیھتل رک آای) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اج افر اس وک دوھ ڈاگو۔ رھپ
آپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاجافراسوکدوھڈاگورھپفہصخشاحرضوہارھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاجافراسوک
دوھڈاگو۔رھپہناگلان۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمعاؿنبایبظؿ،میکحنبدعس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
زرفعاؿاگلےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1422

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،طٌبہً ،لاء ب ٩سائب ،ابوحٔؽ ب٤ً ٩زو ،شٌلي ب٣ ٩زة

ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا َحٔ ِٔؽ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َک ا َِ ٣زأَ ْة
َو َٗا ًََ ٢ل َي إٔثِزٔظ ٔیُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩ش ٌِل َي بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة أَُ َّ ٧ط َ٣زَّ ًَل َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َُ ٣ت َد َِّ٘ َٓ ْٙ ٠ا َُ َٟ ٢ط َص َِ ٟ ١

ُٗ ِ َ ُ ٠ا َٗا ََٓ ٢اُِ ٔش ُِ ٠ط ث ُ َّ ٥اُِ ٔش ُِ ٠ط ث ُ َّ َ ٥ا َت ٌُ ِس

دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ،اطعء نب اسبئ ،اوبصفح نب رمعف ،یلعی نب رمة ےس رفاتی ےہ ہک فہ صولؼ (انیم وخوبش) اگلےئ
وہےئ روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس زگرے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ای اہمتری ویبی وم ود ےہ؟
اوہنںےنرعضایںیہن۔اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاسوکدوھڈاگوافررھپہناگلان۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اطعءنباسبئ،اوبصفحنبرمعف،یلعینبرمة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
زرفعاؿاگلےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1423

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪ابوزاؤز ،طٌبہً ،لاء ،حٔؽ ب٤ً ٩زو ،شٌلي ب٣ ٩زة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا َحٔ ِٔؽ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩ش ٌِل َي
َّ
َّ
ص َر ُج َّل َُ ٣ت َد ِّّ٘ ٠ا َٗا َ ٢اذِ َص ِب َٓاُِ ٔش ُِ ٠ط ث ُ َّ ٥اُِ ٔش ِ٠طُ َو َ ا َت ٌُ ِس
بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَبِ َ َ
ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ،ہبعش،اطعء ،صفح نب رمعف ،یلعی نب رمة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن اکی
آدیموکداھکیصولؼاگلےئوہےئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاجدوھڈاؽدوھڈاؽافررھپہناگلان۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،اطعء،صفحنبرمعف،یلعینبرمة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
زرفعاؿاگلےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1424

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩ر ُج َٕ ٩ِ ًَ ١ش ٌِل َي ِ َ ٧ح َو ُظ
ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩حٔ ِٕؽ ًَ َِ ٩ش ٌِل َي
َخا َُ َٔ ٟط ُسٔ َِیا َُ ٪ر َوا ُظ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
زرفعاؿاگلےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1425

راوی ٣ :ح٤س ب ٩نرض ب٣ ٩شاور ،سٔیاً ،٪لاء ب ٩سائبً ،بساهَّلل ب ٩حٔؽ ،شٌلي ب٣ ٩زة ث٘في

ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٩حٔ ِٕؽ ًَ َِ ٩ش ٌِل َي بِ ٔ٩
رض بِ َٔ ٣ُ ٩شاؤرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ًَ ٩ِ ًَ ٪لا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
َّ
َک ا َِ ٣زأَ ْة ُٗ ِ َ ُ ٠ا َٗا َ٢
صنٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وبٔي َر ِز َْ َٔ ٩ِ ٣خُ٠و َٕٗ ٚا َ ٢یَا َش ٌِل َي َ ٟ
َُّ ٣ز َة اٟث َ٘ف ٔ ِّي َٗا َ ٢أَ ِب َ َ
اُِ ٔش ُِ ٠ط ث ُ َّ َ ٥ا َت ٌُ ِس ث ُ َّ ٥اُِ ٔش ُِ ٠ط ث ُ َّ َ ٥ا َت ٌُ ِس ث ُ َّ ٥اُِ ٔش ُِ ٠ط ث ُ َّ َ ٥ا َت ٌُ ِس َٗا ََ َِ َٓ ٢ش ُِ ٠تطُ ث ُ َّ ٥َِ ٟ ٥أًَُ ِس ث ُ َََّ ُ ٥ش ُِ ٠تطُ ث ُ َّ ٥َِ ٟ ٥أًَُ ِس ث ُ َََّ ُ ٥ش ُِ ٠تطُ

ث ُ َّ ٥َِ ٟ ٥أَ ًُ ِس
دمحمنبرضننباسمفر،ایفسؿ،اطعءنباسبئ،دبعاہللنبصفح،یلعینبرمةیفقثےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن ھجم وک داھکی افر (اس فتق) ریمے مسج رپ صولؼ اک دہبھ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے یلعی ای اہمتری
وعرتےہ؟ںیمےنرعضایںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسوکدوھڈاگورھپہناگلاناسوکدوھڈاگورھپہناگلاناسوک
دوھڈاگورھپہناگلان۔رضحتیلعیےناہکہکںیمےندوھدایرھپاسوکہناگلایرھپاسوکدوھدایرھپہناگلایرھپدوھدایرھپہناگلای۔
رافی  :دمحمنبرضننباسمفر،ایفسؿ،اطعءنباسبئ،دبعاہللنبصفح،یلعینبرمةیفقث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
زرفعاؿاگلےنےسقلعتم

حسیث 1426

ج٠س  :ج٠س سو٦

راوی  :اس٤اًی ١ب ٩شٌ٘وب ػبیهي ،اب٣ ٩وسي٣ ،ح٤س ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،لاء ب ٩سائبً ،بساهَّلل ب ٩حٔؽ ،شٌلي ب٣ ٩زہ

ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ٩
وسي َش ٌِىٔي َُ ٣ح َّّ ٤سا َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي أَبٔي ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
وب اٟؼَّ بٔیه ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٣ُ ٩
 ١بِ َُ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
َک
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩حٔ ِٕؽ ًَ َِ ٩ش ٌِل َي َٗا ََ ٣َ ٢ز ِر ُت ًَل َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا َُ ٣ت َد َِّ٘ َٓ ْٙ ٠ا َ ٢أَ ِی َش ٌِل َي َص َِ ٟ ١

ا َِ ٣زأَ ْة ُٗ ِ َ ُ ٠ا َٗا َ ٢اذِ َص ِب َٓاُِ ٔش ُِ ٠ط ث ُ َّ ٥اُِ ٔش ُِ ٠ط ث ُ َّ ٥اُِ ٔش ُِ ٠ط ث ُ َّ َ ٥ا َت ٌُ ِس َٗا َََ ٓ ٢ذ َص ِب ُ َٓ َِ َش ُِ ٠ت ُط ث ُ َََّ ُ ٥ش ُِ ٠ت ُط ث ُ َََّ ُ ٥ش ُِ ٠ت ُط ث ُ َّ٥َِ ٟ ٥
أًَُ ِس
اامسلیع نب وقعیب

ضت ئب

جی ،انب ومیس ،دمحم ،فہ اےنپ فادل ےس ،اطعء نب اسبئ ،دبعاہلل نب صفح ،یلعی نب رمہ ےس رفاتی ےہ ہک

ںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےسزگراافرںیماسفتقوخوبشاگلےئوہےئاھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایاج!اسوکدوھڈاگورھپاسوکدوھڈاگورھپاسوک(دفابرہ)ہناگلان۔رضحتیلعیےناہکںیمایگافراسوکدوھدایرھپاسوکدوھایلرھپ
(یھبک)ہناگلای۔

ضتبئ
رافی  :اامسلیعنبوقعیب جی،انبومیس،دمحم،فہاےنپفادلےس،اطعءنباسبئ،دبعاہللنبصفح،یلعینبرمہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخانیتوکوکیسنوخوبشاگلانونممعےہ؟

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وخانیتوکوکیسنوخوبشاگلانونممعےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1427

راوی  :اسٌ٤ی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،ثاب  ،اب٤ً ٩ارة٨ُ ،ی ٥بٗ ٩یص ،ا اطٌزی

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْ َوص َُو ابِ َُ ٤َٔ ً ٩ار َة ًَ ِِ ٨َ ُُ ٩ی ٔ ٥بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِ ٩اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
رط ِت ٓ ََ٤ز َِّت ًَل َي َٗ ِوَ ٔ ٟٕ ٦یحٔ ُسوا ٔ ٩ِ ٣رٔیحٔ َضا َٓه ٔ َي َزاَ ٔ ٧ی ْة
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َ٤ا ا َِ ٣زأَة ٕ ِ
اس َت ٌِ َ َ
الیعمسنبدوعسد،اخدل،اثتب،انبامعرة،مینغنبسیق،االرعشیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامای واخوتؿرطع(ایوخوبش)اگلےئافررھپفہگووگںےکاپساجےئاسےیلہکفہاس یکوخوبشوسںیھگنوتفہزاہینےہ(ینعیاسیک
اسرحتکاکانگہانگہریبکہافرزانیکرطحےہویکہکناسےنریغرمدفںوکاینپرطػوتمہجای)
رافی  :الیعمسنبدوعسد،اخدل،اثتب،انبامعرة،مینغنبسیق،االرعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتاکلسغرکےکوخوبشدفررکان
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وعرتاکلسغرکےکوخوبشدفررکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1428

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥س٠امی ٪ب ٩زاؤز بً ٩لي بً ٩بساهَّلل بً ٩باض ہاطَّم ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،ػٔوا ٪ب٩
س٠ی ،٥رج ،١ابوہزیزہ

َّم َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز بِ ًَٔ ٩ل ٔ ِّي بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
ض ا َِ ٟضا ٔط ٔ ُّ
اَُ ٪ی ِ َر ُظ یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩ر ُج ٕٔ ١ث َ٘ ٕة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة
ا ٪بِ َُ ٩سَِ ٠ی َٕ ٥و ٥َِ ٟأَ ِس ََ ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤ػٔ َِو َ
َح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ػٔ َِو َ
٩ِ ٣ٔ ١
خ َج ِ ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ إلٔ َي ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َِ ٠ت ِِ َت ٔش ِ ٩ِ ٣ٔ ١اِّ ٟل ٔ
یب َ٤َ ٛا َت ِِ َت ٔش ُ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َ َ
ص
ا َِ ٟح َ٨ابَةٔ ُِ ٣د َت َ ْ
دمحمنباامسلیعنباربامیہ،امیلسؿنبداؤدنبیلعنبدبعاہللنبابعساہیمش،اربامیہنبدعس،وفصاؿنبمیلس،رلج،اوبرہریہےس

رفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایسجفتقوعرتدجسماجےنےگل(افراسےنوخوبشاگلریھکوہ)
وتفہلسغرکےوخوبشےس(ینعیوخوبشدفررکے)سجرطہقیےسفہاناپیکدفررکیتےہ۔
رافی  :دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ ،امیلسؿ نب داؤد نب یلع نب دبعاہلل نب ابعس اہیمش ،اربامیہ نب دعس ،وفصاؿ نب میلس ،رلج،
اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئاخوتؿوخوبشاگلرکامجتعںیماشلمہنوہ
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وکیئاخوتؿوخوبشاگلرکامجتعںیماشلمہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1429

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ہظا ٦بً ٩یسي ،بِسازی ،ابوً٤٘٠ہ َفویً ،بساهَّلل ب٣ ٩ح٤س ،یزیس ب ٩خؼیٔة ،بُس ب ٩سٌیس،
ابوہزیزہ

رفو ٔ ُّی ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َیزٔی ُس بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩صٔظَ أ ٦بِ َٔٔ ً ٩یسي ا َِ ٟب ِِ َساز ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة ا ِِ َ ٟ
ُورا ٓ َََل
ُخ َؼ ِی َٔ َة ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
ُس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َ٤ا ا َِ ٣زأَة ٕ أَ َػابَ ِ بَد ّ

ُس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَل َي َٗ ِؤٟطٔ
خ َة َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َ َ ٩ٔ ٤ا أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَ َح ّسا َتابَ ٍَ یَز ٔ َ
یس بِ َُ ٩خ َؼ ِی َٔ َة ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
َت ِظ َض ِس َ٨َ ٌَ ٣ا ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ِاْل ٔ َ
وب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ َر َوا ُظ ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ا َّٟث َ٘ ٔٔ َّیةٔ
ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َو َٗ ِس َخا ََٔ ٟطُ َش ٌِ ُ٘ ُ
دمحم نب اشہؾ نب یسیع ،دغبادی ،اوبہمقلع رففی ،دبعاہلل نب دمحم ،زیدی نب ذضیئفة ،رسب نب دیعس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و وعرت وخوبش اگلےئ وہےئ وہ وت فہ امہرے اسھت امنز اشعء ںیم اشلم ہن وہ (رماد رہ
اکیامنزےہ)
رافی  :دمحمنباشہؾنبیسیع،دغبادی،اوبہمقلعرففی،دبعاہللنبدمحم،زیدینبذضیئفة،رسبنبدیعس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وکیئاخوتؿوخوبشاگلرکامجتعںیماشلمہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1430

راوی  :ہَل ٢ب ٩اٌَٟلء ب ٩ہَلٌ٣ ،٢لي ب ٩اسس ،وہب٣ ،ح٤س بً ٩حَل ،٪شٌ٘وب بً ٩بساهَّلل ب ٩ا اطخ ،بُس ب ٩سٌیس،
زی٨ب

وب
أَ ِخب َ َرنٔي ص ََٔل ُ ٢بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ بِ ٔ ٩ص ََٔل َٕٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣لَّي بِ ُ ٩أَ َس ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪ش ٌِ ُ٘ َ
ُس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ا َِ ٣زأَة ٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ َٗا ََٗ ِ ٟا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا
بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
ئ ٓ َََل َت ََّ ٤ص كٔی ّبا
َطض ٔ َس ِت إ ٔ ِح َسا َُ َّ٩ٛػ ََل َة ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ

الہؽنباالعلءنبالہؽ،معلینبادس،فبہ،دمحمنبالجعؿ،وقعیبنبدبعاہللنباالجش،رسبنبدیعس،زبنیےسرفاتیےہ وہک
رضحت دبعاہلل نب دوعسد یک اہیلہ مرتحہم ںیھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہمترے ںیم ےس وکیئ اخوتؿ

امنزاشعءںیماشلموہانہاےہوتاسوکہاےیہہکفہوخوبشہناگلےئ۔
رافی  :الہؽنباالعلءنبالہؽ،معلینبادس،فبہ،دمحمنبالجعؿ،وقعیبنبدبعاہللنباالجش،رسبنبدیعس،زبنی
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وکیئاخوتؿوخوبشاگلرکامجتعںیماشلمہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1431

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

ُس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪بَُٜی ِر ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
َزیِ ََ ٨ب ا َِ ٣زأَة ٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َٗا ََٗ ِ ٟا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َطض ٔ َس ِت إ ٔ ِح َسا ُ َّ٩ٛا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ٓ َََل َت ََّ ٤ص كٔی ّبا َٗا َ٢
أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤حس ُ
اب َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔ ُو َص ِی ٔب بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس َواهَّللُ َت ٌَال َي أَ ًِ َ٥ُ ٠
ٔیث یَ ِحٌَي َو َجزٔیز ٕأَ ِول َي بٔاٟؼَّ َو ٔ

رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وکیئاخوتؿوخوبشاگلرکامجتعںیماشلمہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1432

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

وب ا ِٟحٔ ِٔ ٤صي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩بَُٜی ِر ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرنٔي أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔیسٔ بِ َٔ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
ُّ
َّ
رقبَ َّ٩كٔی ّبا
بُ ِ ٔ
ُس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب اٟث َ٘ ٔٔ َّی ٔة أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَیَّ ُتَ َ َّ٩ُٜ
خ َج ِ إلٔ َي ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ٓ َََل َت ِ َ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وکیئاخوتؿوخوبشاگلرکامجتعںیماشلمہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1433

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،ابوزاؤز ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس٣ ،ح٤س بً ٩بساهَّلل ِقشي ،بٜیر ب ٩ا اطخ ،زی٨ب

رق ٔش ِّي ًَ ِ ٩بَُٜی ِر ٔبِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ ا َِ ُ ٟ
اْلِ َ َط ِّخ ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب َّ
خ َج ِ إلٔ َي
اٟث َ٘ ٔٔ َّی ٔة ا َِ ٣زأَة ٔ ًَ ِبسٔ اهَّللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز َصا أَ ِ َ ٪ا َت ََّ ٤ص اِّ ٟل َ
یب إٔذَا َ َ
خة ٔ
ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ئ ِاْل ٔ َ
رمعفنبیلع،اوبداؤد،اربامیہنبدعس،دمحمنبدبعاہللرقیش،ریکبنباالجش،زبنیوکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحرفامای
سجفتقامنزاشعءںیماحرضوہںوتوخوبشہناگلںیئ۔
رافی  :رمعفنبیلع،اوبداؤد،اربامیہنبدعس،دمحمنبدبعاہللرقیش،ریکبنباالجش،زبنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وکیئاخوتؿوخوبشاگلرکامجتعںیماشلمہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

حسیث 1434

ور بِ ُ ٩أَبٔي ُ٣زَاح َٕٔٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِ ٔ
َک بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ُ
ُس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب َّ
اٟث َ٘ ٔٔ َّی ٔة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا
بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦ب ُ َٜیِر ٕ ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ

خة ٔٓ َََل َت ََّ ٤ص كٔی ّبا
خ َج ِ ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ إلٔ َي ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ئ ِاْل ٔ َ
ََ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وکیئاخوتؿوخوبشاگلرکامجتعںیماشلمہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1435

راوی ٣ :ـ٤و ٪سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ تزج٤ہ کي َضورت ٧ہیں ےہ۔

ُس بِ ٔ٩
ٕ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا َ ٢بَ ََِ ٠ىٔي ًَ َِ ٩ححَّا ٕد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔي زٔ َیازُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرنٔي یُو ُس ُ
َسٌٔی ٕس ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب َّ
اٟث َ٘ ٔٔ َّی ٔة َٗا ََٗ ِ ٟا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َطض ٔ َس ِت إ ٔ ِح َسا ُ َّ٩ٛاٟؼَّ ََل َة ٓ َََل َت ََّ ٤ص كٔی ّبا َٗا َ٢

أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤و َص َذا َُیِرُ َِ ٣ح ُٔو ٕي َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔ اٟزُّصِز ٔ ِّی
ومضمؿاسقبےکاطمقبےہرتہمجیکرضفرتںیہنےہ۔

رافی  :ومضمؿاسقبےکاطمقبےہرتہمجیکرضفرتںیہنےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وکیئاخوتؿوخوبشاگلرکامجتعںیماشلمہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1436

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ابوكاہز ،اب ٩وہبَ٣ ،خ٣ة ،وہ اپ٨ے واٟس سے٧ ،آٍ

َ
ا ٪ابِ ُ٩
َخ َُ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا َ ٢ل َ َ
اُٟسحٔ أَبُو كَاصٔز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ََ ِ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
اَ ٪ش ِش َت ِحٔ٤زُ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
اس َت ِح ََ ٤ز بٔاْلِ ََّ ُٟوة َُٔی ِ َر َُّ َ ٣
رطحُطُ َ ٍَ ٣اْلِ ََّ ُٟوة ٔث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢صََ َٜذا ل َ َ
اس َت ِح ََ ٤ز ِ
ًُ ََ ٤ز إٔذَا ِ
رطاة ٕ َوبٔکَا ُٓورٕ یَ ِ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

ادمح نب رمعف نب رسح اوبسارہ ،انب فبہ ،رخممة ،فہ اےنپ فادل ےس ،انعف ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نبرمع سج فتق وخوبش
اگلےتوتفہوعد(انیموخوبشاک)دوھاںےتیل(ینعیوسےتھگن)افراسںیمدفرسیوکیئافروخوبشہناگلےتافریھبکاکوفروعد(انیموخوبش)

ںیماشلمرفامےتافررھپرفامےتہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنایسرطحیھبوخوبشاگلیئےہ۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسحاوبسارہ،انبفبہ،رخممة،فہاےنپفادلےس،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخانیتوکزویرافروسےنےکااہظریکرکاتہےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وخانیتوکزویرافروسےنےکااہظریکرکاتہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1437

راوی  :وہب ب ٩بیا ،٪اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،ابوًظا٧ةٌ٣ ،اَفیً٘ ،بہ بً ٩ا٣ز

اَف ُّی َح َّسثَطُ أَُ َّ ٧ط َسٍَ ٔ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا َوص ُِب بِ ُ ٩بَ َیا َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪أَبَا ًُ َّظاَ َ ٧ة ص َُو ا ِٔ ٔ ٌَ ٤َ ٟ
و ٪حَِٔ ٠ی َة
ا ٪یَ ِ ٍُ ٨َ ٤أَصِ َ٠طُ ا ِٔ ٟحَِ ٠ی َة َوا ِٔ َ ٟ
َح َیز َو َش ُ٘و ُ ٢إ ٔ ِ٨ِ ُٛ ٪ت ُِ ٥تُ ٔح ُّب َ
ًُ ِ٘ َب َة بِ ًََ ٩ا ٔ٣ز ٕیُ ِدبٔرُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
اٟسَ ِ ٧یا
ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َو َ ٔ
رح َیزصَا ٓ َََل َتَِ ٠ب ُشو َصا فٔي ُّ
فبہنبایبؿ،انبفبہ،رمعفنباحرث،اوباشعبة،اعمرفی،ہبقعنباعرمےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
اممتعنرفامےتےھتینعیویبویںوکزویرافررمشیےننہپےسافررفامےتےھتارگمتہایتہوہتنجےکزویرافراساکرمشیوتمتاسوکداین

ںیمہنونہپ۔
رافی  :فبہنبایبؿ،انبفبہ،رمعفنباحرث،اوباشعبة،اعمرفی،ہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وخانیتوکزویرافروسےنےکااہظریکرکاتہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1438

راوی ً :لي ب ٩ححز ،جزیز٨٣ ،ؼور٣ ،ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ربعي ،ا٣زاتہ ،اخ حذشٔہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا
ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ٕٓي ًَ ِ ٩ا َِ ٣زأَتٔطٔ ًَ ِ ٩أ ُ ِخ ٔ حُ َذ ِش َٔ َة َٗا ََ ِ ٟخ َلب َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا

ئ أَ َ٣ا َل َّ٩ُٜفٔي ا َِّٔ ٟٔـ ٔة َ٣ا َت َح َّ٠ی ِ َن أَ َ٣ا إُٔ َّ ٧ط َِ ٟی َص ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٣زأَة ٕ َت َح َّ ِ ٠ذَ َص ّبا تُوِ ضٔزُ ُظ إ ٔ َّ ا ًُ ِّذبَ ِ بٔطٔ
رش اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ََ َ ٌِ ٣
یلع نب رجح ،رجری ،وصنمر ،دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،وصنمر ،ریعب ،ارماہت ،اتخ ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنہبطخدایوترفامایوخانیت!ایمتہادنیاکزویرںیہنانب ںیتکدوھکی واخوتؿاہمترےںیمےسوسےناکزویرنہپ
رکدالھکےئ(ینعیریغرحمومںوکایرخففةکتےس)وتاسوکذعابوہاگ۔
رافی  :یلعنبرجح،رجری،وصنمر،دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،وصنمر،ریعب،ارماہت،اتخذحہفی
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وخانیتوکزویرافروسےنےکااہظریکرکاتہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1439

راوی  :اض حسیث لا تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سُ ٨ِ ٣َ ُ ٌِ ٔ٤ؼ ّورا یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ٕٓي ًَ ِ ٩ا َِ ٣زأَتٔطٔ ًَ ِ ٩أ ُ ِخ ٔ
رش اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ أَ َ٣ا َل َّ٩ُٜفٔي ا َِّٔ ٟٔـةٔ َ٣ا َت َح َّ٠ی ِ َن أَ َ٣ا إَّٔ٧طُ
ُح َذ ِش َٔ َة َٗا ََ ِ ٟخ َلب َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا ََ َ ٌِ ٣

َِ ٟی َص ٔ َّ٩ُٜ٨ِ ٣ا َِ ٣زأَ ْة تُ َحلَّي ذَ َص ّبا تُوِ ضٔزُ ُظ إ ٔ َّ ا ًُ ِّذبَ ِ بٔطٔ
اسدحثیاکرتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :اسدحثیاکرتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وخانیتوکزویرافروسےنےکااہظریکرکاتہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1440

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیسٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦وہ اپ٨ے واٟس سے ،یحٌي ب ٩ابوٛثیر٣ ،ح٤وز ب٤ً ٩زو ،اس٤اء ب ٨یزیس

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩ص ٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ ِ ٩یَ ِحٌَي بِ ٔ ٩أَب ٔي َٛثٔیر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َِ ٣ح ُ٤وزُ
یس َح َّسثَ ِت ُط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّی َ٤ا ا َِ ٣زأَة ٕ َت َح ََّ ِ ٠ش ٌِىٔي بٔ٘ ٔ ََل َزة ٕ ٔ٩ِ ٣
بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ َّ ٪أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ َ ٨یَز ٔ َ
خ ّػا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َج ٌَ َ ١اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّ ١فٔي أُذَُ ٔ ٧ضا ِٔ ٣ث َ٠طُ
َذصَبٕ ُج ٌٔ َ ١فٔي ًَُ ٔ ُ٘٨ضا ِٔ ٣ثَ ُ٠ضا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َوأَ ُّی َ٤ا ا َِ ٣زأَة ٕ َج ٌَ َ ِ ٠فٔي أُذَُ ٔ ٧ضا ُ ِ

خ ّػا ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة
ُِ
دیبعاہللنبدیعس،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،ییحینباوبریثک،ومحمدنبرمعف،اامسءتنبزیدیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص
اہلل ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای ووعرتوسےناکاہرےنہپوتاسےکےلگںیمایسرطحاکآگاکاہرڈاالاجےئاگافر ووعرتاےنپ
اکؿںیموسےنیکابیلےنہپوتدخافدندقفساسوکایسرطحیکابیل(ینعیدنبے)آگےکایقتمےکرفزانہپےئاگ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،ییحینباوبریثک،ومحمدنبرمعف،اامسءتنبزیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وخانیتوکزویرافروسےنےکااہظریکرکاتہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1441

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیسٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦وہ اپ٨ے واٟس سے ،یحٌي ب ٩ابوٛثیر ،زیس ،ابوسَل ،٦ابواس٤اء رحيي ،ثوبا٪

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩ص ٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ ِ ٩یَ ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َزیِ ْس ًَ ِ٩
اِ ٣َ ٪ول َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َّسثَ ُط َٗا ََ ٢جائ َ ِ ب ٔ ِ ُ ٨ص َُبی ِ َر َة إلٔ َي
أَبٔي َس ََّل ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔي أَ ِس َ٤ا َئ اَّ ٟز َح ٔي ِّي أَ َّ ٪ثَ ِوبَ َ

اب أَبٔي أَ ِی َخ َوات ٔی ُٔ ٥ؿ َد ْاَ َٓ ٦ح ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔي َی ٔسصَا َٓ َت ْذ َٓ َ٘ا ََ َٛ ٢ذا فٔي َ ٔ ٛت ٔ

رض ُب َی َس َصا ٓ ََس َخ ًََ ِ ٠ل َي َٓاك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٔ ٨ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِظُٜو إَِٔ ٟی َضا َّأ ٟذی َػ َ ٍَ ٨ب ٔ َضا
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ِ ٔ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اَ ِ ٧تزَ ًَ ِ َٓاك َُٔ ٤ة ٔس ِٔ ٠ش َّ ٠ة فٔي ًَُ ٔ ُ٘٨ضا ٔ ٩ِ ٣ذَصَبٕ َو َٗا ََ ِ ٟص ٔذظ ٔ أَص َِساصَا إلٔ َ َّي أَبُو َح َش ٕ٩

ٓ ََس َخ ََ ١ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ِّ
اض ابِ َُ ٨ة َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ
اٟش ِٔ ٠ش َُ ٠ة فٔي َی ٔسصَا َٓ َ٘ا َ ٢یَا َٓاك َُٔ ٤ة أَ َش ُِ ُّز ٔ أَ َِ ٪ش ُ٘و َ ٢اُ ٨َّ ٟ
خ َد َوَ ٥َِ ٟش ِ٘ ٌُ ِس َٓأ َ ِر َس ََٓ ِ ٠اك َُٔ ٤ة ب ٔ ِّ
اٟشو ََٔ ٓ ٚبا ًَ ِت َضا َوا ِطت َ َر ِت ب ٔ َث ََ ٔ ٨٤ضا ُ ََُل ّ٣ا
اٟش ِٔ ٠ش َٔ ٠ة إلٔ َي ُّ
َوفٔي َی ٔس َصا ٔس ِٔ ٠ش َْ ٠ة َٔ٧ ٩ِ ٣ا ٕر ث ُ ََّ َ ٥
ک َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َّأ ٟذی أََ ِ ٧طي َٓاك ََٔ ٤ة ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ
ََک لَّ ٤َ ٔ ٠ة َ٨َ ٌِ ٣ا َصا َٓأ َ ًِ َت َ٘ ِتطُ َٓ ُح ِّس َث ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َو َٗا ََّ ٣َ ٢ز ّة ًَ ِب ّسا َوذ َ َ
دیبعاہلل نبدیعس،اعمذ نب اشہؾ ،فہ اےنپفادل ےس،ییحی نب اوبریثک،زدی،اوبالسؾ،اوباامسء ر،یب،وثابؿ ےسرفاتیےہ ہک  وروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آزاد رکدہ الغؾ ےھت رفامای افہمط  و ہک ھتی ئرہ یک ڑلیک ںیھت اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ںیم احرض وہںیئ اؿ ےک اہھت ںیم ڑبے ڑبے ومےٹ ےلھچ ےھت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اہھت رپ امران
رشفع ای۔ فہ رضحت افہمط یک دختم ںیم ںیچنہپ  وہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملسیک اصزبحادیںیھت افر اوہنں ےن اؿ
ےسوکشہایروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساک۔رضحتافہمطےنہینسرکاےنپےلگاکاہراکنؽدای وہکوسےناکاھتافراہکہیھجموک

اوبانسحلےنہفحتاشخبےہ(اوبانسحلینعیرضحتیلعےن)۔اسدفراؿںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئافرفہ
اہررضحتافہمطےکاہھتںیماھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےافہمط!ایمتدنسپرکیتوہہکگوگںیہکہکروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکاصزبحادیےکاہھتںیماکیآگیکزریجنےہرھپآپیلص اہللہیلعفآہلفملسرشتفی ےلےئگافرایقؾ
ںیہنای۔رضحتافہمطےن فہزریجنابزار ںیمجیھبدیافراسوکرففتخ رک ےکاکیالغؾرخدیارھپاسوکآزادرکدای۔روسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس ابت یک االطع  یل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدن دقفس اک رکش ااسحؿ ےہ ہک سج ےن
(رضحت)افہمطوکدفزخیکآگےساجنتاطعءرفامیئ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،ییحینباوبریثک،زدی،اوبالسؾ،اوباامسءر،یب،وثابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وخانیتوکزویرافروسےنےکااہظریکرکاتہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1442

راوی  :س٠امی ٪ب ٩س ٥٠ب٠خي ،نرض ب ٩ط٤ی ،١ہظا ،٦یحٌي ،ابوسَل ،٦ابواس٤اء ،ثوبا٪

رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦یَ ِحٌ َي ًَ ِ ٩أَبٔي َس ََّل ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔي أَ ِس َ٤ا َئ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩س ٥ِٕ ٠ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ

اَٗ ٪ا ََ ٢جائ َ ِ ب ٔ ِ ُ ٨ص َُبی ِ َر َة إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔي َی ٔسصَا َٓ َت ْذ ٔ ٩ِ ٣ذَصَبٕ أَ ِی َخ َوات ٔی ُٔ ٥ؿ َد ْاِ َ ٧ ٦ح َو ُظ
ًَ ِ ٩ثَ ِوبَ َ

امیلسؿنبملسیخلب،رضننبلیمش،اشہؾ،ییحی،اوبالسؾ،اوباامسء،وثابؿےسرفاتیےہہکرضحتریبہہیکڑلیکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ اؿ ےک اہھت ںیم ومیٹ ومیٹ اوگنایھٹں ںیھت رھپ ایس ومضمؿ وک ایبؿ ای  و ہک افرپ ذموکر
ےہ۔
رافی  :امیلسؿنبملسیخلب،رضننبلیمش،اشہؾ،ییحی،اوبالسؾ،اوباامسء،وثابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وخانیتوکزویرافروسےنےکااہظریکرکاتہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1443

راوی  :اسح ٙب ٩طاہین واسلي ،خاٟس٣ ،رطٖ ،اح٤س ب ٩رحب ،اسبان٣ ،رطٖ ،ابوجہ ،٥ابوزیس ،ابوہزیزہ

َ
رط ٕ
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ِس َب ْان ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُ ٩طاصٔی َن ا َِ ٟوا ٔس ٔل ُّي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
ٖ ح َوأََ ِ ٧بأَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ َ ٩

رط ٕ
ُِّ َ ٣
ٖ ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٟح ِض ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ُ ٨ِ ُٛ ٢اً ّٔسا ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َت ِت ُط ا َِ ٣زأَ ْة َٓ َ٘ا َِ ٟ
َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ س َٔو َاریِ َٔ ٩ِ ٣ٔ ٩ذصَبٕ َٗا َ ٢س َٔو َارا َٔ٧ ٩ِ ٣ٔ ٪ا ٕر َٗا َ ِ ٟیَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ كَ ِو ْ ٩ِ ٣ٔ ٚذَصَبٕ َٗا َ ٢ك َ ِو َْ٧ ٩ِ ٣ٔ ٚا ٕر َٗا َِ ٟ

َف َ ِ ٣بٔض ٔ َ٤ا َٗا َ ِ ٟیَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة
ُ ِِقكَی ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣ذَصَبٕ َٗا َِِ ُ ٢قكَی ِ ٔن َٔ٧ ٩ِ ٣ا ٕر َٗا ََ ٢ول َ َ
اَِ ٠ًَ ٪یض ٔ َ٤ا س َٔو َارا َٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ذصَبٕ َ َ
َّ
رفا ٕ ٪أَ ِو بٔ ٌَبٔیر ٕ
رف ُظ بٔزَ ًِ َ َ
إٔذَا َ ٥َِ ٟت َتزَی ِٟٔ ٩زَ ِو ٔج َضا َػَ ٨ِ ٔ ً ِ َٔ ٔ ٠س ُظ َٗا َ٣َ ٢ا یَ ِ ٍُ ٨َ ٤إ ٔ ِح َسا ُ َّ٩ٛأَ َِ ٪ت ِؼ َِِ ُ ٍَ ٨قكَی ِ ٔن َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة ث ُ َُّ ٥ت َؼ ِّ َ
َّ
رح ٕب
اُِ ٔ٠ٟى ٔ ابِ ِٔ َ ٩

ااحسؼ نب اشنیہ فایطس ،اخدل ،رطمػ ،ادمح نب رحب ،اابسط ،رطمػ ،اوبمہج ،اوبزدی ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماھٹیباھتہکاسدفراؿاکیاخوتؿآیئافرےنہکیگلایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمے
اپس دف نگنک ںیہ وسےن ےک۔آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامایدف نگنک ںیہآگ ےک۔اس ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! اکی اہر
ےہوسےناک۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایآگ اکاہرےہ۔اساخوتؿےن رعض ایایروسؽاہلل!وسےنیک دفابایلںںیہ۔
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامایآگ یک دف ابایلں ںیہ۔ رافی ےن لقن ای ہک اس اخوتؿ ےک اپس وسےن ےک دف نگنک ےھت اس
ے
ےنفہا ار رک کنیھپ ئ
دیافر اس ےناہک ایروسؽاہلل!ارگ وعرتاانپانبؤاھگنسرہن رکے وشرہےکاسےنم وتفہاس رپ اھبریوہاجیت
ےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایاہمترےںیمےسوکیئاخوتؿہیںیہنرکیتہکفہہادنییکدفابایلںانبےئافررھپاس
وکزرفعاؿایریبعےسزردرکے۔
رافی  :اقحسنباشنیہفایطس،اخدل،رطمػ،ادمحنبرحب،اابسط،رطمػ،اوبمہج،اوبزدی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وخانیتوکزویرافروسےنےکااہظریکرکاتہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1444

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی ،٪اسح ٙب ٩بَک ،وہ اپ٨ے واٟس سے٤ً ،زو ب ٩حارث ،اب ٩طہاب ،رعوةً ،ائظہ ػسش٘ہ

رع َو َة
أَ ِخب َ َرنٔي اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩بَ َِکٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی ًََِ ٠ی َضا ََ ٣ش َِ َ ًٜي ذَصَبٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ ا

رفا ٕ ٪لَاَ َ ٧تا َح َش ََ ٨تی ِ ٔن َٗا َ٢
أ ُ ِخبٔرُ ٔ ب ٔ َ٤ا ص َُو أَ ِح َش َُ ٩ِ ٣ٔ ٩ص َذا َِ ٟو َ٧زَ ًِ ٔ َص َذا َو َج ٌَ َِ ٣َ ٔ ٠ش ََ ٜتی ِ ٔن َٔ ٩ِ ٣ورٔ ٕ ٚث ُ ََّ ٥ػ َّ ِ
رفت ٔض ٔ َ٤ا بٔزَ ًِ َ َ
أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ص َذا َُیِرُ َِ ٣ح ُٔو ٕي َواهَّللُ أَ ًِ َ٥ُ ٠

رعیب نبامیلس ؿ،ااحسؼ نبرکب،فہاےنپفادلےس،رمعف نب احرث،انباہشب ،رعفة ،اعہشئدصہقی ےسرفاتی ےہ ہکروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن اؿ وک وسےنیک اپزبی ےنہپ وہےئ داھکی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای ںیم مت وک التب ا وہں اس
ےسرتہبےہمتاسوکا اردفافرمتہادنییکاپزبیانبگو۔رھپمتاسوکزرفعاؿےسرگنگوہیرتہبےہ۔رضحتاامؾاسنیئےنرفامای
ہکہیدحثیوفحمظںیہنےہ۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،اقحسنبرکب،فہاےنپفادلےس،رمعفنباحرث،انباہشب،رعفة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدفںرپوسانرحاؾوہےنےکابرےںیم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمدفںرپوسانرحاؾوہےنےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1445

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابوحبیب ،ابوآ٠ح ہ٤ساني ،اب ٩زریزً ،لي ب ٩ابوكاٟب

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي أَ َِٓ٠حَ ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ِّي ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ز َُریِز ٕأََّ٧طُ َسًَ ٍَ ٔ٤ل ٔ َّي بِ َ ٩أَبٔي
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
رحی ّزا َٓ َح ٌَ َُ ٠ط فٔي یَٔ٤یٔ٨طٔ َوأَ َخ َذ َذ َص ّبا َٓ َح ٌَ َُ ٠ط فٔي ٔط َ٤أٟطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ٪
كَأٟبٕ َش ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َخ َذ َ ٔ
رح ْاًَ ٦ل َي ذُ ُٛورٔ أ ُ ًَّٔ٣ي
َص َذیِ َٔ َ ٩

ہبیتق ،ثیل،زیدی نباوببیبح،اوباحلفہداین،انبزرری،یلع نباوبسابل ےس رفاتیےہہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
اکیریمشیڑپکاایلاےنپداںیئاہھتںیمافروسانابںیئاہھتںیمایلرھپرفامایہیدفونںرحاؾںیہریمیاتمےکرمدفںرپ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،زیدینباوببیبح،اوباحلفہداین،انبزرری،یلعنباوبسابل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمدفںرپوسانرحاؾوہےنےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

حسیث 1446

أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسي بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َّ
اُ ٪ش َ٘ا َُٟ ٢طُ أَبُو
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي اٟؼَّ ٌِ َب ٔة ًَ َِ ٩ر ُج َٕ ٩ِ ٣َ ١ص َِ ٤س َ

رحی ّزا َٓ َح ٌَ َُ ٠ط فٔي یَٔ٤یٔ٨طٔ
َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ز َُریِز ٕأَُ َّ ٧ط َسًَ ٍَ ٔ٤ل ٔ َّي بِ َ ٩أَبٔي كَأٟبٕ َش ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َخ َذ َ ٔ

رح ْاًَ ٦ل َي ذُ ُٛورٔ أ ُ ًَّٔ٣ي
َوأَ َخ َذ َذصَ ّبا َٓ َح ٌَ َ٠طُ فٔي ٔط َ٤أٟطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذیِ َٔ َ ٩
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمدفںرپوسانرحاؾوہےنےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1447

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حٔبَّا َُٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِِ ٟ ٩یثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي یَزٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ ًَ ِ٩
ا ٪شُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط أَ ِٓ َُ ٠ح ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ز َُریِز ٕأَُ َّ ٧ط َسًّ ٔ ٠ًَ ٍَ ٔ٤یا َش ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
ابِ ٔ ٩أَبٔي اٟؼَّ ٌِ َب ٔة ًَ َِ ٩ر ُج َٕ ٩ِ ٣ٔ ١ص َِ ٤س َ

رحا ًَْ ٦ل َي ذُ ُٛورٔ أ ُ ًَّٔ٣ي َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس
َو َس َّ ٥َ ٠أَ َخ َذ َ ٔ
رحی ّزا َٓ َح ٌَ َُ ٠ط فٔي َیٔ٤یٔ٨طٔ َوأَ َخ َذ َذصَ ّبا َٓ َح ٌَ َُ ٠ط فٔي ٔط َ٤أٟطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ص َذیِ َٔ َ ٩
اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َحس ُ
اب إ ٔ َّ ا َٗ ِو َٟطُ أَ َِٓ٠حَ َٓإ ٔ َّ ٪أَبَا أَ َِٓ٠حَ أَ ِط َبطُ َواهَّللُ َت ٌَال َي أَ ًِ َ٥ُ ٠
ٔیث ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ أَ ِول َي بٔاٟؼَّ َو ٔ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمدفںرپوسانرحاؾوہےنےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1448

راوی ٣ :ـ٤و ٪سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ تزج٤ہ کي َضورت ٧ہیں ےہ۔

وَٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙیَز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩أَبٔي َحب ٔیبٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
بِ ٔ ٩أَبٔي اٟؼَّ ٌِ َبةٔ ًَ ِ ٩أَبٔي أَ َِٓ٠حَ ا َِ ٟض َِ ٤سان ٔ ِّي ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩ز َُریِز ٕا َِِ ٟآ ٔق ٔ ِّي َٗا ََ ٢سًّ ٔ ٠ًَ ُ ٌِ ٔ٤یا َش ُ٘و ُ ٢أَ َخ َذ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
رح ْاًَ ٦ل َي ذُ ُٛورٔ أ ُ ًَّٔ٣ي
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ذصَ ّبا ب ٔ َیٔ٤یٔ٨طٔ َو َ ٔ
رحی ّزا بٔ ٔظ َ٤أٟطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ص َذا َ َ

ومضمؿاسقبےکاطمقبےہرتہمجیکرضفرتںیہنےہ۔
رافی  :ومضمؿاسقبےکاطمقبےہرتہمجیکرضفرتںیہنےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمدفںرپوسانرحاؾوہےنےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1449

راوی ً :لي ب ٩حش ٩زرہَّمً ،بسا اًلي ،سٌیس ،ایوب٧ ،آٍ ،سٌیس ب ٩ابوہ٨س ،ابو٣وسي

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َشی ِ ٔن ِّ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي صٔ ِٕ ٨س ًَ ِ ٩أَبٔي
َّم َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َي ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اٟس ِر َص ٔ ُّ
وسي أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أُح ٔ ََّّ ١
َحیزُ ِٔلٔٔ َ ٧
رح ًََ ٦ل َي ذُ ُٛورٔصَا
اٟذ َص ُب َوا ِٔ َ ٟ
اث أ ُ ًَّٔ٣ي َو ُ ِّ
َُ ٣
یلعنبنسحدریمہ،دبعاالیلع،دیعس،اویب،انعف،دیعس نباوبدنہ،اوبومیسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامایریمیاتمیکوخانیتےکےیلوسانافرریمشیڑپکاالحؽےہافرہیرمدفںےکفاےطسرحاؾںیہ۔
رافی  :یلعنبنسحدریمہ،دبعاالیلع،دیعس،اویب،انعف،دیعسنباوبدنہ،اوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمدفںرپوسانرحاؾوہےنےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1450

راوی  :حش ٩بٗ ٩زًہ ،سٔیا ٪ب ٩حبیب ،خاٟس ،ابوَٗلبةٌ٣ ،اویہ

ا ٪بِ َٔ ٩حبٔیبٕ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُٗ ٩زَ ًَ َة ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َحیز ٔ َو َّ
اب َر َوا ُظ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤و ٕ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة
َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا ِٔ َ ٟ
اٟذ َص ٔب إ ٔ َّ ا َُّ َ٘ ٣ل ٌّا َخا َُ َٔ ٟط ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
نسحنبزقہع،ایفسؿنببیبح،اخدل،اوبالقبة،اعمفہیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرمدفںوکریمشی
ڑپکےےننہپےسافروسانےننہپےسعنمرفامایرگم(اؿوک)رزیہرزیہرکےک۔
رافی  :نسحنبزقہع،ایفسؿنببیبح،اخدل،اوبالقبة،اعمفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک

رمدفںرپوسانرحاؾوہےنےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1451

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟوہاب ،خاٟس٣ ،ی٤و ،٪ابوَٗلبةٌ٣ ،اویہ

اب َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤و ٕ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص َّ
وب ا َِ ٤َ ٟیاث ٔز ٔ
اٟذ َص ٔب إ ٔ َّ ا َُّ َ٘ ٣ل ٌّا َو ًَ ُِ ٩ر ُٔ ٛ
دمحم نب اشبر ،دبعاگواہب ،اخدل ،ومیمؿ ،اوبالقبة ،اعمفہی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ
وسےنےکےننہپیکنکیلاسوکرزیہرزیہرکےکافر(اممتعنرفامیئ)الؽرگنےکدگفںرپےنھٹیبےس۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعاگواہب،اخدل،ومیمؿ،اوبالقبة،اعمفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمدفںرپوسانرحاؾوہےنےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1452

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،اب ٩ابوًسی ،سٌیس ٗتازة ،ابوطیذ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔي َط ِی ٕذ أَُ َّ ٧ط َسٌَ ٣ُ ٍَ ٔ٤او ٔ َی َة َوً ٔ َِ ٨س ُظ َج ٍِْ ٤
و ٪أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص َّ
اٟذ َص ٔب إ ٔ َّ ا
ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
اب َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َت ٌَِ ٤َُ ٠

َُّ َ٘ ٣ل ٌّا َٗاُٟوا َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ن ٌَ ِ٥

دمحم نب ینثم ،انب اوبدعی ،دیعس اتقدة ،اوبخیش ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اعمفہی ےس ہک  اؿ ےک اپس دنچ رضحات احصہب
رکاؾرشتفیرفامےھت۔رضحتاعمفہیےنرفامایایمتوکملعںیہنہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایوسےنےکےننہپ
ےسرگمرزیہرزیہرکےک۔اوہنںےنرفامای اہں۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباوبدعی،دیعساتقدة،اوبخیش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمدفںرپوسانرحاؾوہےنےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1453

راوی  :اح٤س ب ٩رحب ،اسبانِ٣ ،یرہ٣ ،رط ،ابوطیذ

رح ٕب َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَ ِس َب ْان ًَ ِِٔ٣ُ ٩ی َر َة ًَ َِ ٣َ ٩رطٕ ًَ ِ ٩أَبٔي َط ِی ٕذ َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا ِ َ ٧ح ٌَُ ٣ُ ٍَ ٣َ ٩اؤیَ َة فٔي َب ٌِ ٔف
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ َ ٩
اب َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ض ِ ٥أََِ ٟشت َُِ ٥ت ٌِ٤َُ ٠و َ ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
َححَّاتٔطٔ إٔذِ َج ََ ٍَ ٤رص ِّلا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص َّ
اٟذ َص ٔب إ ٔ َّ ا َُّ َ٘ ٣ل ٌّا َٗاُٟوا َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ن ٌَ َِ ٥خا َُ َٔ ٟط َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ ًَل َي ا ِخت ََٔل ٕ
ٖ بَی ِ َن أَ ِػ َحابٔطٔ
ًََِ ٠یطٔ
ادمح نب رحب ،اابسط ،ریغمہ ،رطم ،اوبخیش ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ اکی جح ںیم رضحت اعمفہی ےک اسھت ےھت اوہنں ےن روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکدنچاحصہبرکاؾوکعمجایا فررفامایمتاسےسفافقںیہنہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
وسےنےکےننہپےسعنمرفاماینکیلاسوکرزیہرزیہرکےک۔اوہنںےناہکاےاہلل۔
رافی  :ادمحنبرحب،اابسط،ریغمہ،رطم،اوبخیش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےس قلعتمااحدتیابمرہک
رمدفںرپوسانرحاؾوہےنےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1454

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،یحٌي بٛ ٩ثیرً ،لي ب٣ ٩بار  ،یحٌي ،ابوطیذ ہ٨اني ،ابوح٤ا٪

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُٛ ٩ثٔیر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ َِ ٩ی ِحٌَي َح َّسثَىٔي أَبُو َط ِی ٕذ ا ُِ ٟض َ٨ائ ُّٔي
اب َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض ِ٥
ا ٪أَ ٌََّ ٣ُ ٪او ٔ َی َة ًَ َاَ ٦ح َّخ َج ََ ٍَ ٤ن َ ّرفا َ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
ًَ ِ ٩أَبٔي ح ٔ ََّ ٤
أَ ِن ُظ ُس ُ ٥ِ ٛاهَّللَ أََ َ ٧هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ُٟ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ب ٔص َّ
رح ُب بِ ُ٩
اٟذصَ ٔب َٗاُٟوا َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢وأََ٧ا أَ ِط َض ُس َخا َُ َٔ ٟط َ ِ
ا٪
َط َّساز ٕ َر َوا ُظ ًَ َِ ٩ی ِحٌ َي ًَ ِ ٩أَبٔي َط ِی ٕذ ًَ ِ ٩أَخٔیطٔ ح ٔ ََّ ٤

دمحم نب ینثم ،ییحی نب ریثک ،یلع نب ابمرک ،ییحی ،اوبخیش انہین ،اوب ،نؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمفہی ےن سج اسؽ جح ادا ای وت
اوہنںےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکدنچاحصہبرکاؾوکہکمرکمہمںیماخہنہبعکےکادنرعمجرفامایرھپاؿےسرفامایںیممت
وک مسق داتی وہں ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن ےک ےننہپ ےس عنم رفامای۔ اوہنں ےن رفامای اہں۔ رضحت اعمفہی
ےنرفامایںیمیھبایسابتاکوگاہوہں۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبریثک،یلعنبابمرک،ییحی،اوبخیشانہین،اوب ،نؿ

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

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمدفںرپوسانرحاؾوہےنےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1455

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،یحٌي بٛ ٩ثیرً ،لي ب٣ ٩بار  ،یحٌي ،ابوطیذ ہ٨اني ،ابوح٤ا٪

رح ُب بِ َُ ٩ط َّساز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو َط ِی ٕذ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ِ

اب َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ا ِلَ ٌِ َٜب ٔة َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض ِ٥
ا ٪أَ ٌََّ ٣ُ ٪اؤیَ َة ًَ َاَ ٦ح َّخ َج ََ ٍَ ٤ن َ ّرفا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
ًَ ِ ٩أَخٔیطٔ ح ٔ ََّ ٤
ض َّ
اٟذ َص ٔب َٗاُٟوا َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢وأََ٧ا أَ ِط َض ُس َخا ََٔ ٟطُ اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي
أَ ِن ُظ ُس ُ ٥ِ ٛبٔاهَّللٔ َص َِ َ ٧ ١هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّٟ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بُو ٔ
ًَل َي ا ِخت ََٔل ٔ
ٖ أَ ِػ َحابٔطٔ ًََِ ٠یطٔ ٓ ٔیطٔ
دمحمنبینثم،دبعادمصل،رحبنبدشاد،ییحی،اوبخیشانہین،اوب ،نؿےسرفاتیےہہکرضحتاعمفہیےنسجاسؽجحاداایوتاوہنں
ےنروسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملسےکدنچاحصہبرکاؾوکہکمرکمہمںیماخہنہبعکےکادنرعمجرفامایرھپاؿےسرفامایںیممتوکمسق
داتیوہںہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنوسےنےکےننہپےسعنمرفامای۔اوہنںےنرفامای اہں۔رضحتاعمفہیےنرفامای
ںیمیھبایسابتاکوگاہوہں۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبریثک،یلعنبابمرک،ییحی،اوبخیشانہین،اوب ،نؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمدفںرپوسانرحاؾوہےنےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1456

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،یحٌي بٛ ٩ثیرً ،لي ب٣ ٩بار  ،یحٌي ،ابوطیذ ہ٨اني ،ابوح٤ا٪

اب بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي ًَ َِ ٩حسٔیثٔ
أَ ِخب َ َرنٔي ُط ٌَ ِی ُب بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
یَ ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو َط ِی ٕذ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ح ٔ َّ٤ا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّخ ٌَُ ٣اؤیَ ُة ٓ ََس ًَا َن َ ّرفا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ فٔي ا ِل ََ ٌِ ٜبةٔ َٓ َ٘ا َ٢

أَ ِن ُظ ُس ُ ٥ِ ٛبٔاهَّللٔ أََ ٥َِ ٟت ِشٌُ ٤وا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َِ ٨هي ًَ َِّ ٩
اٟذ َص ٔب َٗاُٟوا َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢وأََ٧ا أَ ِط َض ُس
َ

بیعش نب بیعش نب ااحسؼ ،دبعاگواھب نب دیعس،بیعش ،افزایعٰ ،ییحی نب اوب ریثک ،اوبخیش انہین ،اوب ،نؿ ےس رفاتی ےہ ہک

رضحتاعمفہیےنسجاسؽ جحاداایوتاوہنںےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےکدنچاحصہبرکاؾوکہکمرکمہمںیماخہنہبعک
ےکادنر عمجرفامایرھپ اؿ ےس رفامایںیممت وکمسقداتیوہںہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےنوسےنےک ےننہپ ےسعنمرفامای۔
اوہنںےنرفامای اہں۔رضحتاعمفہیےنرفامایںیمیھبایسابتاکوگاہوہں۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبریثک،یلعنبابمرک،ییحی،اوبخیشانہین،اوب ،نؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمدفںرپوسانرحاؾوہےنےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1457

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،یحٌي بٛ ٩ثیرً ،لي ب٣ ٩بار  ،یحٌي ،ابوطیذ ہ٨اني ،ابوح٤ا٪

رش ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َ٢
رف ٔح َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ ََ ٤ارةُ بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا نُ َؼیِرُ بِ ُ ٩ا َِ َ ٟ
َح َّسثَىٔي ح ٔ َّ٤ا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّخ ٌَُ ٣او ٔ َی ُة ٓ ََس ًَا َن َ ّرفا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ فٔي ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِن ُظ ُس ُ ٥ِ ٛبٔاهَّللٔ أََ ٥َِ ٟت ِش ٌَُ ٤وا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي

اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ َِّ ٩
اٟذ َص ٔب َٗاُٟوا َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢وأََ٧ا أَ ِط َض ُس

ریصن نب رفح ،امعرہ نب رشب ،افزایعٰ ،ییحی نب اوب ریثک ،اوبااحسؼ،  ،نؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمفہی ےن سج اسؽ جح ادا ای وت
اوہنںےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکدنچاحصہبرکاؾوک ہکمرکمہمںیماخہنہبعکےکادنرعمجرفامایرھپاؿےسرفامایںیممت
وک مسق داتی وہں ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن ےک ےننہپ ےس عنم رفامای۔ اوہنں ےن رفامای اہں۔ رضحت اعمفہی
ےنرفامایںیمیھبایسابتاکوگاہوہں۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبریثک،یلعنبابمرک،ییحی،اوبخیشانہین،اوب ،نؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمدفںرپوسانرحاؾوہےنےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1458

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،یحٌي بٛ ٩ثیرً ،لي ب٣ ٩بار  ،یحٌي ،ابوطیذ ہ٨اني ،ابوح٤ا٪

َّاض بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ ٔ٣َ ٩زِ َی ٕس ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي َح َّسثَىٔي َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي
و أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ٌَِ ٟب ُ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّخ ٌَُ ٣او ٔ َی ُة ٓ ََس ًَا َن َ ّرفا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ فٔي ا ِلَ ٌِ َٜب ٔة َٓ َ٘ا َ ٢أََ ٥َِ ٟت ِش ٌَُ ٤وا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ٩
ح ٔ ََّ ٤
َّ
اٟذ َص ٔب َٗا ُٟوا َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢وأََ٧ا أَ ِط َض ُس
ابعس نب ف دی نب زمدی ،ہبقع ،افزایعٰ ،ییحی ،اوب ااحسؼ ،اوب ،نؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمفہی ےن سج اسؽ جح ادا ای وت اوہنں
ےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکدنچاحصہبرکاؾوکہکمرکمہمںیماخہنہبعکےکادنرعمجرفامایرھپاؿےسرفامایںیممتوکمسق
داتیوہںہکروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنوسےنےکےننہپےسعنمرفامای۔اوہنںےنرفامای اہں۔رضحتاعمفہیےنرفامای
ںیمیھبایسابتاکوگاہوہں۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبریثک،یلعنبابمرک،ییحی،اوبخیشانہین،اوب ،نؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمدفںرپوسانرحاؾوہےنےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1459

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،یحٌي بٛ ٩ثیرً ،لي ب٣ ٩بار  ،یحٌي ،ابوطیذ ہ٨اني ،ابوح٤ا٪

ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟزح ٔٔی ٥ا ِٟبَرِي ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ح ٔ َّ٤ا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّخ ٌَُ ٣او ٔ َی ُة ٓ ََس ًَا َن َ ّرفا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ فٔي ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َٓ َ٘ا َ٢
أَ ِن ُظ ُس ُ ٥ِ ٛبٔاهَّللٔ أََ ٥َِ ٟت ِشٌُ ٤وا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َِ ٨هي ًَ َِّ ٩
اٟذ َص ٔب َٗاُٟوا َّ
اُ ٠ٟض ََّ ٥ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢وأََ٧ا أَ ِط َض ُس َٗا َ٢
َ
اب
أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََ ٤َ ًُ ٩ٔ ٤ارةُ أَ ِحٔ َُى ٔ ٩ِ ٣یَ ِحٌَي َو َحسٔی ُث ُط أَ ِول َي بٔاٟؼَّ َو ٔ
دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلمیح ربیق ،دبعاہلل نب ویفس ،یحیٰ نب زمحہ ،افزایعٰ ،ییحی ،اوب ،نؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمفہی ےن
سجاسؽجحاداایوتاوہنںےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکدنچاحصہبرکاؾوکہکمرکمہمںیماخہنہبعکےکادنرعمجرفامایرھپ
اؿ ےس رفامای ںیم مت وک مسق داتی وہں ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن ےک ےننہپ ےس عنم رفامای۔ اوہنں ےن رفامای
اہں۔رضحتاعمفہیےنرفامایںیمیھبایسابتاکوگاہوہں۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبریثک،یلعنبابمرک،ییحی،اوبخیشانہین،اوب ،نؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک

رمدفںرپوسانرحاؾوہےنےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1460

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥نرض ب ٩ط٤ی ،١ےب٤٫ص بٓ ٩ہسا ،٪ابوطیذ ہ٨ائي

َ
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َط ِی ٕذ ا ُِ ٟض َ٨ائ ُّٔي
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا بَ ِی َض ُص بِ ُِ َٓ ٩ض َس َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
و ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اض ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َ
یَ ٩واْلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ض ِ ٥أَ َت ٌَِ ٤َُ ٠
َٗا ََ ٢سٌَ ٣ُ ُ ٌِ ٔ٤اؤیَ َة َو َح ِو َُ ٟط ْ َ ٧
َّ َّ
َّ
اب َر َوا ُظ
َغ ٕ
َ َ ٧هي ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا ِٔ َ ٟ
َحیز ٔ َٓ َ٘اُٟوا اُ ٠ٟض ََّ ٥ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢وَ َ ٧هي ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص اٟذ َص ٔب إٔ ا َُّ َ٘ ٣ل ٌّا َٗاُٟوا َن ٌَ َِ ٥خا َُ َٔ ٟط ًَل ٔ ُّي بِ َُ ُ ٩
ًَ ِ ٩بَ ِی َض ٕص ًَ ِ ٩أَبٔي َط ِی ٕذ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز

ھ
ااحسؼنباربامیہ،رضننبلیمش،ےب مشنبدہفاؿ،اوبخیشانہیئےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاعمفہیےسہک اؿےکہارفں
رطػدنچارفادےھٹیبےھت وہکاہمرجنیافرااصنرںیمےسےھت۔اوہنںےناہکایمتفافقوہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنعنمرفامایریمشیڑپکاےننہپےس؟اوہنںےنرفامای اہں!افروسےنےک ےننہپےسعنم رفاماینکیلاس وک وچرا وچرارکےک(نہپ ےنیل

یکااجزتدی)۔

ھ
رافی  :اقحسنباربامیہ،رضننبلیمش،ےب مشنبدہفاؿ،اوبخیشانہیئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمدفںرپوسانرحاؾوہےنےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1461

راوی  :زیاز ب ٩ایوبً ،لي بَ ٩غاب ،بی٤ص بٓ ٩ہسا ،٪ابوطیذ

اَٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو َط ِی ٕذ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤ابِ َ٩
َغ ٕ
اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِی َض ُص بِ ُِ َٓ ٩ض َس َ
أَ ِخب َ َرنٔي زٔیَازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّي بِ َُ ُ ٩
ًَُ ٤ز َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ُٟ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ب ٔص َّ
اٟذصَ ٔب إ ٔ َّ ا َُّ َ٘ ٣ل ٌّا َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤حس ُ
رض أَ ِط َب ُط
ٔیث أ ِ ٨َّ ٟ
َ

اب َواهَّللُ َت ٌَال َي أَ ًِ َ٥ُ ٠
بٔاٟؼَّ َو ٔ

بب
زاید نب اویب ،یلع نب رغاب ،ئمش نب دہفاؿ ،اوبخیش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ےس ہک  ہک روسؽ رکمی

یلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایوسےنےکےننہپےسرگماسوکرزیہرزیہرکےک۔
بب
رافی  :زایدنباویب،یلعنبرغاب ،ئمشنبدہفاؿ،اوبخیش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجیکانکٹکاجےئایفہصخشوسےنیکانکانباتکسےہ؟
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
سجیکانکٹکاجےئایفہصخشوسےنیکانکانباتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1462

راوی ٣ :ح٤س ب٤ٌ٣ ٩ز ،حبا ،٪س ٥٠ب ٩زریزً ،بساٟزح ٩٤ب ٩طٓة ،جسة رعٓحة ب ٩اسٌس

ط َٓ َة ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحبَّا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َس ِ ٥ُ ٠بِ ُ ٩ز َُریِز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ َ ٩
یب أَ ِن ُٔطُ یَ ِو َ ٦ا ِٟک ُ ََل ٔب فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة ٓ ََّات َد َذ أَ ِنّٔا َٔ ٩ِ ٣ورٔ َٕٓ ٚأَِ ٧ت َ َن ًََِ ٠یطٔ َٓأ َ ََ ٣ز ُظ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ
رع َٓ َح َة بِ ٔ ٩أَ ِس ٌَ َس أََّ٧طُ أ ُ ٔػ َ
َِ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یَ َّتد ٔ َذ أَ ِنّٔا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ
دمحم نب رمعم ،ةحؿ ،ملس نب زرری ،دبعارلنمح نب رط،ة ،دجة رعفجة نب ادعس یک انک (اکی گنج ںیم) اضعئ وہیئگ (ینعی ٹک یئگ)
الکب فاےل دؿ سپ اوہنں ےن ہادنی یک انک ونبایئ یھت فہ انک دبوبدار وہیئگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای
وسےنیکانکونبایلاجےئ۔
رافی  :دمحمنبرمعم،ةحؿ،ملسنبزرری،دبعارلنمحنبرط،ة،دجةرعفجةنبادعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
سجیکانکٹکاجےئایفہصخشوسےنیکانکانباتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1463

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

رع َٓ َح َة بِ ٔ ٩أَ ِس ٌَ َس بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِط َض ٔب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ َ ٩
ط َٓ َة ًَ ِِ َ ٩
یب أَ ِن ُٔ ُط َی ِو َ ٦ا ِٟک ُ ََل ٔب فٔي ا َِ ٟحاصَّٔ ٔ ٠ی ٔة َٗا َََّ ٓ ٢ات َد َذ أَ ِنّٔا َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة
َکیِبٕ َٗا ََ ٢ول َ َ
اَ ٪ج ُّس ُظ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَُ َّ ٧ط َرأَی َج َّس ُظ أ ُ ٔػ َ
َُ
َٓأَِ٧ت َ َن ًََِ ٠یطٔ َٓأ َ ََ ٣ز ُظ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ی َّتد ٔ َذ ُظ َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔

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

رمدفںےکےیلوسےنیکاوگنیھٹےننہپےسقلعتمدحثی
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمدفںےکےیلوسےنیکاوگنیھٹےننہپےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1464

ًیسي ب ٩یو٧ص ،ؿحا ب٩
٣وسي ب ٩اًین،
راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي ب٣ ٩ح٤س بٛ ٩ثیر رحاني ،سٌیس ب ٩حٔؽ،
ٰ
ٰ
ًبساٟزحً ،٩٤لاء خاساني ،سٌیس ب٣ ٩شیب

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یَ ِحٌَي بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔٛ ٩ثٔیر ٕا َِّ َ ٟ
وسي بِ ُ ٩أَ ًِی َ َن ًَ ِ٩
َحان ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ً َٔیسي بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص ًَ َِّ ٩
اسان ٔ ِّي ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟش َّی ٔب َٗا ََٗ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ ُ ٔ ٟؼ َض ِیبٕ َ٣ا
َخ َ
اٟـحَّا ٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ًَ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤لا ٕئ ا َِ ُ ٟ
ک َخا َت ََّ ٥
ک ََٓ ٥َِ ٠شٌ ِٔب ُط َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢ص َُو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟذصَ ٔب َٗا َِ َٗ ٢س َرآ ُظ َ ٩ِ ٣ص َُو َخی ِ ْر َٔ ٨ِ ٣
لٔي أَ َری ًََِ ٠ی َ

دمحم نب ییحی نب دمحم نب ریثک رحاین ،دیعس نب صفح ،ومٰیس نب انیعٰ ،یسیع نب ویسن ،احضک نب دبعارلنمح ،اطعء رخااسین ،دیعس نب
بیسمےسرفاتیےہہکرضحترمعےنرضحتبیہصوکوسےنیکاوگنیھٹےنہپوہےئداھکیوترفامایایفہجےہہکںیممتوکوسےن
یکاوگنیھٹےنہپوہےئداتھکیوہں؟اوہنںےنرفامایاساوگنیھٹوکوت ومتےس رتہبےھتفہدھکیےکچںیہنکیلاوہنںےناسوکدھکیرک
اسرپبیعںیہناگلای۔رضحترمعےنرفامایفہوکؿےھت؟رضحتبیہصےنرفامایفہروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےھت۔
رافی  :دمحم نب ییحی نب دمحم نب ریثک رحاین ،دیعس نب صفح ،ومٰیس نب انیعٰ ،یسیع نب ویسن ،احضک نب دبعارلنمح ،اطعء رخااسین،
دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےنیکاوگنیھٹےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1465

راوی ً :لي ب ٩ححز ،اس٤اًیً ،١بساهَّلل ب ٩زی٨ار ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َِ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََّ ٢ات َد َذ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت َ٥
اض َخ َوات َٔیَّ ٥
َّ
اٟذ َص ٔب َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟذ َص ٔب ََٓ٠ب ٔ َش ُط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٓ ٥َ ٠ات َد َذ اُ ٨َّ ٟ

اض َخ َوات َٔیُ ٤ض ِ٥
َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔي ُ ُ ٨ِ ٛأَ َِ ٟب ُص َص َذا ا َِ ٟدا َت ََ ٥وإنِّٔي  ٩َِ ٟأَ َِ ٟب َشطُ أَبَ ّسا َٓ ََ ٨ب َذ ُظ َٓ ََ ٨ب َذ اُ ٨َّ ٟ

یلعنبرجح،اامسلیع،دبعاہللنبدانیر،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنوسےنیکاوگنیھٹینہپامتؾ
رضحات ےن وسےن یک اوگنیھٹ ینہپ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم اس اوگنیھٹ وک اتنہپ اھت نکیل ںیم اب اس وک یھبک
ںیہنونہپںاگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکا اررککنیھپدای۔گووگںےنیھباینپاینپاوگنایھٹںا اررککنیھپد ں۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،دبعاہللنبدانیر،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1466

راوی ٗ :تیبہ ،ابوا احوؾ ،ابواسح ،ٙہبیرة ب ٩یزیً ،٥لي

ؾ ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙص َُبی ِ َر َة بِ َٔ ٩یز ٔ َیَٗ ٥ا ََٗ ٢ا ًََ ٢ل ٔ ٌّي َ َ ٧ضانٔي أ ٨َّ ٟي ُّي َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠خا َت َّٔ ٥
اٟذ َص ٔب َو ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟسِّ ِّي َو ًَ ِ ٩ا َِ ٤َ ٟیاث ٔز ٔا ُِ ٟح ِ٤ز ٔ َو ًَ ِ ٩ا ِٟح ٔ ٌَةٔ
ہبیتق ،اوبا الوحص ،اوب ااحسؼ ،ریبہة نبریمی ،یلع ےس رفاتی ےہہک ھجم وک روسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملس ےن وسےنیک اوگنیھٹ
ےننہپےسعنمرفامایافرریمشیڑپکےافرالؽرگنےکدگفںرپےنھٹیبےسافروہیگںافر ویکرشابےنیپےس۔
رافی  :ہبیتق،اوباالوحص،اوباقحس،ریبہةنبریمی،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1467

راوی ٣ :ح٤س ب ٩آزً ،٦بساٟزحی ،٥زَکیا ،ابواسح ،ٙہبیرةً ،لي

َکیَّا ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙص َُبی ِ َر َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز َِ ًَ ٩ِ ًَ ٦ب ٔس اَّ ٟزح ٔٔیَ ٩ِ ًَ ٥ز َ ٔ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠خا َت َّٔ ٥
اٟذصَ ٔب َو ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟسِّ ِّي َو ًَ ِ ٩ا َِ ٤َ ٟیاث ٔز ٔا ُِ ٟح ِ٤ز ٔ
دمحم نب آدؾ ،دبعارلمیح ،زرکای ،اوب ااحسؼ  ،ریبہة ،یلع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن یک
اوگنیھٹےننہپےسعنمرفامایافرریمشیڑپکاےننہپافررسخزنیرپڑچےنھیکاممتعنرفامیئ( ورمشیےکےنبوہں)
رافی  :دمحمنبآدؾ،دبعارلمیح،زرکای،اوباقحس،ریبہة،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1468

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب٣ ٩بار  ،یحٌي و اب ٩آز ،٦زہیر ،ابواسح ،ٙہبیرة،

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي َوص َُو ابِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُزصَی ِ ْر ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙص َُبی ِ َر َة
َسُ ٌَ ٔ٤ط ًَٔ ٩ِ ٣ل ٔ ٕي َش ُ٘و َُ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ح ِٔ َ٘ ٠ة َّ
اب
اٟذ َص ٔب َو ًَ ِ ٩ا ِٔ٤ٟیث َ َرة ٔ ا َِ ٟح َِ ٤زا ٔ
ئ َو ًَ ِ ٩اِّ ٟث َی ٔ
ٓ

َّ
ََک ٔٔ ٩ِ ٣ط َّستٔطٔ َخا َُ َٔ ٟط ًَ َّ٤ا ُر بِ ُُ ٩ر َزیِ َٕ ٙر َوا ُظ ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َٙ
ا ِِّ َ٘ ٟش َّی ٔة َو ًَ ِ ٩ا ِٟحٔ ٌَ ٔة َ َ
َش ْ
اب ش ُِؼ َ ٩ِ ٣ٔ ٍُ ٨اٟظٌٔیر ٔ َوا ِٟحٔ َِ ٨ل ٔة َوذ َ َ
ًَ َِ ٩ػ ٌِ َؼ ٌَ َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓي
دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،ییحی ف انب آدؾ ،زریہ ،اوب ااحسؼ  ،ریبہة ،یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اممتعنرفامیئوسےناک الھچےننہپےسافررسخزونیںرپڑچےنھےسافرریمشیڑپکفںےکےننہپےسافرہعجےکےنیپےسافررھپاسیک
زیتیاکاحؽایبؿرفامای۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،ییحیفانبآدؾ،زریہ،اوباقحس،ریبہة،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1469

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب٣ ٩بار  ،یحٌي ب ٩آز٤ً ،٦ار ب ٩رزی ،ٙابواسح ،ٙػٌؼة ب ٩ػوحاً ،٪لي

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َّ٤ا ُر بِ ُُ ٩ر َزیِ ٕ ٩ِ ًَ ٙأَبٔي إ ٔ ِس َح َ٩ِ ًَ ٙ

اًَ ٩ِ ًَ ٪ل ٔ ٕي َٗا ََ َ ٧ ٢ضانٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ح َِ٘ ٠ةٔ َّ
اٟذصَ ٔب َوا َِ٘ ٟسِّ ِّي َوا ِٔ٤ٟیث َ َرة ٔ َوا ِٟح ٔ ٌَ ٔة
َػ ٌِ َؼ ٌَ َة بِ ُٔ ٩ػو َح َ
ٓ

اب
َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤أ ٟذی َٗ ِب َُ ٠ط أَ ِط َب ُط بٔاٟؼَّ َو ٔ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،ییحی نب آدؾ،امعر نب رزقی ،اوب ااحسؼ  ،صعصة نب وصاحؿ ،یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنوسےناکالھچافرریمشیڑپکاےننہپےسعنمرفامایافرعنمرفامایالؽرگنیکزنیرپڑچےنھافرہعج(انیمرشاب) ےنیپ
ےس۔رضحتاامؾاسنیئےنرفاماییلہپرفاتیکیھٹےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،ییحینبآدؾ،امعرنبرزقی،اوباقحس،صعصةنبوصاحؿ،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1470

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بیساهَّلل ب٣ ٩وسي ،ارسائی ،١اس٤اًی ١ب ٩س٤یٍ٣ ،اٟک ب٤ً ٩یر ،ػٌؼة ب ٩ػوحا٪

َ
 ٩ِ ًَ ١إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ُٔ ٩س َِ ٤ی ٍٕ ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ٩
رسائ ٔی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
وسي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا إ ٔ َِ
اَٗ ٪ا ٌََ ٔ ٟ ُ ٠ِ ُٗ ٢ل ٔ ٕٓي اَ ِ ٧ض َ٨ا ًَ َّ٤ا َ َ ٧ضا َ ًَ ِ٨طُ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َ ٧ ٢ضانٔي ًَ ِ٩
ًُ َ٤ی ِر ٕ ًَ َِ ٩ػ ٌِ َؼ ٌَ َة بِ ُٔ ٩ػو َح َ
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥و َح َِ٘ ٠ةٔ َّ
ئ
َحیز ٔ َوا َِ٘ ٟسِّ ِّي َوا ِٔ٤ٟیث َ َرة ٔا َِ ٟح َِ ٤زا ٔ
اٟذ َص ٔب َوِ ُٟب ٔص ا ِٔ َ ٟ
اٟسبَّا ٔ
ُّ

ااحسؼنباربامیہ،دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،اامسلیعنبعیمس،امکلنبریمع،صعصةنبوصاحؿےسرفاتیےہہکںیمےنیلع
ےسرعضای متمہوکعنمرکفاسزیچےسہکسجزیچےس یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن عنمایےہ۔اوہنںےنرفامایھجموکعنم ای
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  اےبن افر الھک ےک ربنت ےس وسےن ےک ےلھچ افر رمشی ےک ڑپکے ےننہپ ےس افر رسخ رگن یک زنی
ےس۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،اامسلیعنبعیمس،امکلنبریمع،صعصةنبوصاحؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1471

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ

 ١ص َُو ابِ ُُ ٩س َِ ٤ی ٍٕ ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیُ ٥ز َح ِی َْٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣زِ َوا ُ ٪ص َُو ابِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ا ٪إلٔ َي ًَل ٔ ٕٓي َٓ َ٘ا َ ٢اَ ِ ٧ض َ٨ا ًَ َّ٤ا َ َ ٧ضا َ ًَ ُِ ٨ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ َٗا ََ ٢جا َئ َػ ٌِ َؼ ٌَ ُة بِ ُُ ٩ػو َح َ
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وأ٘٨َّ ٟیر ٔ َوا ِٟحٔ ٌَةٔ َوَ َ ٧ضاَ٧ا ًَ َِ ٩ح َِ٘ ٠ةٔ َّ
اٟذ َص ٔب َوِ ُٟب ٔص
اٟسبَّا ٔ
َٗا ََ َ ٧ ٢ضاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
ئ
َحیز ٔ َوِ ُٟب ٔص ا َِ٘ ٟسِّ ِّي َوا ِٔ٤ٟیث َ َرة ٔا َِ ٟح َِ ٤زا ٔ
ا ِٔ َ ٟ

رت ہمج اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ نکیل ہی ااضہف ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ وجھکر ےک ربنت ںیم ذیبن
ڈاےنلےسافر وافروہیگںیکرشابےس۔
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1472

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا َٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ُٔ ٩س َِ ٤ی ٍٕ ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ػ ٌِ َؼ ٌَ ُة بِ ُ٩
اٌَ ٔ ٟ ٪ل ٔ ٕٓي َیا أَ ٔ٣ی َر ا ِٔ٨٣ٔ ِْ ٤ُ ٟی َن اَ ِ ٧ض َ٨ا ًَ َّ٤ا َ َ ٧ضا َ ًَ ُِ ٨ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َ ٧ ٢ضاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
ُػو َح َ
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وا ِٟحٔ ٌَ ٔة َو ًَ ِ ٩حَّٔ َٙٔ ٠
ئ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس
َحیز ٔ َو ًَ ِ ٩ا ِٔ٤ٟیث َ َرة ٔ ا َِ ٟح َِ ٤زا ٔ
اٟذ َص ٔب َوِ ُٟب ٔص ا ِٔ َ ٟ
اٟسبَّا ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤حس ُ
رسائ ٔی َ١
اَ ٪و ًَ ِب ٔس ا َِ ٟواح ٔ ٔس أَ ِول َي بٔاٟؼَّ َو ٔ
ٔیث َِ ٣ز َو َ
اب َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔ إ ٔ ِ َ

رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1473

راوی  :ابوزاؤز ،ابوًلي ح٨في و ًث٤ا ٪ب٤ً ٩ز ،ابوًليً ،ث٤ا ،٪زاؤز بٗ ٩یص ،ابزاہی ٥بً ٩بساهَّلل ب ٩ح٨ین ،وہ اپ٨ے واٟس
سے ،ابً ٩باضً ،لي

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَل ٔ ٕٓي ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔي َوًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَبُو ًَل ٔ ٕٓي َح َّسثَ َ٨ا َو َٗاِ ًُ ٢ث َ٤ا ُ ٪أََ ِ ٧بأََ٧ا َزا ُوزُ بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص

ض ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ َ ٧ ٢ضانٔي حٔيِّي َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ثَ ََل ٕث َ ا
ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩حُ َ٨ی ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اض َ َ ٧ضانٔي ًَ َِ ٩ت َد ُّت َّٔ ٥
َ
ِقأ ُ َسا ٔج ّسا َو َ ا َراٌّ ٔ ٛا َتا َب ٌَ ُط
اٟذصَ ٔب َو ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا َِ٘ ٟسِّ ِّي َو ًَ ِ ٩ا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ
أَُٗو َُ َ ٧ ٢هي اَ ٨َّ ٟ
رف ا ََِّ ٔ٤ُ ٟس َٔ ٣ة َو َ ا أ ِ َ
َّ
ا٪
اٟـحَّا ُ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اوبداؤد،اوبیلعیفنحفامثعؿنبرمع،اوبیلع،امثعؿ،داؤدنبسیق،اربامیہ نبدبعاہللنبنینح،فہاےنپفادلےس،انبابعس،یلعےس
رفاتی ےہہک ھجم وک ریمے دفتس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن نیت ابوتں ےس عنم رفامای۔(ارگہچ) ںیم ہی ںیہن اتہک ہک
گووگںوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامای۔()7آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنھجموکوسےنیکاوگنیھٹےننہپےسعنمرفامای
( )5افر ریمشی ڑپکے ےس عنم رفامای( )3مسک ےک رگن ےس عنم رفامای  وہک کمچدار رسخ وہ افر روکع ای دجسہ ںیم رقآؿرکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسڑپےنھےس۔
رافی  :اوبداؤد،اوبیلعیفنحفامثعؿنبرمع،اوبیلع،امثعؿ،دا ؤدنبسیق،اربامیہنبدبعاہللنبنینح،فہاےنپفادلےس،انبابعس،
یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1474

راوی  :حش ٩ب ٩زاؤز ٜ٨٣سری ،اب ٩ابوٓسیک ،ؿحا  ،ابزاہی ٥ب ٩ح٨ین ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،بساهَّلل بً ٩باضً ،لي

أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٩زا ُو َز ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسر ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ُٓ َسیِ ٕک ًَ َِّ ٩
اٟـحَّا ٔ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ٔ ٩حُ َ٨ی ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
ض ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕي َٗا ََ َ ٧ ٢ضانٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ ا أَُٗو َُ َ ٧ ٢ضا َُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛت َد ُّت َّٔ ٥
اٟذ َص ٔب َو ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص
اهَّللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٓ
رقائَةٔ َراٌّ ٔ ٛا
ا َِ٘ ٟسِّ ِّي َو ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا ََِّ ٔ٤ُ ٟسَ ٔ ٦وا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ
رف َو ًَ ِ ٩ا َِ ٔ ٟ
نسح نبداؤد دکنمری،انب اوبدفکی،احضک،اربامیہ نب نینح ،فہاےنپفادلےس،دبعاہللنبابعس ،یلع ےسرفاتی ےہہکھجموک
عنمرفامایروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنوسےنیکاوگنیھٹےننہپےسافرریمشیڑپکےےکےننہپےسافر الؽرگنےکافرمسک

ےکرگنےکڑپکےےننہپےسافرروکعںیمرقآؿرکمیڑپےنھےس۔
رافی  :نسحنبداؤددکنمری،انباوبدفکی،احضک،اربامیہنبنینح،فہاےنپفادلےس،دبعاہللنبابعس،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1475

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل بً ٩بساٟزحی ٥بزيي ،ابواسوز٧ ،آٍ ب ٩یزیس ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابزاہیً ،٥لي

یس ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّح ٔٔی ٥ا ِٟب َ ِري ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِس َوز ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍُ بِ َُ ٩یز ٔ َ
َّ
َّ
رقائ َ ٔة َوأََ٧ا َراٍْ ٔ ٛ
ٔط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ َّ ٪أَبَا ُظ َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َسًّ ٔ ٠ًَ ٍَ ٔ٤یا َش ُ٘و َُ َ ٧ ٢ضانٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٔ ٟ

َو ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص َّ
رف
اٟذ َص ٔب َوا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ

دمحمنبدبعاہللنبدبعارلمیح ربیق،اوباوسد،انعف نبزیدی ،ویسن،انباہشب،اربامیہ،یلع ےسرفاتیےہہک ھجموکعنم رفامایروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنروکعںیمرقآؿرکمیڑپےنھےسافروسانافرمسکاکرگنےننہپےس۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدبعارلمیحربیق،اوباوسد،انعفنبزیدی،ویسن،انباہشب،اربامیہ،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1476

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُٗ ٩زَ ًَ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٩ح َ٨ی ِ ٕن
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سٔ٠ًَ ُ ٌِ ٔ٤یا َش ُ٘و َُ َ ٧ ٢ضانٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ ا أَُٗو َُ َ ٧ ٢ضا َُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛخا َت َّٔ ٥
اٟذ َص ٔب َو ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟسِّ ِّي
ًّ
َوا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ َ َ
ِقأَ َوأََ٧ا َراٍْ ٔ ٛ
رف َوأ ِ َ ٪ا أ ِ َ
نسحنبزقہع،اخدلنباحرث،دمحمنبرمعف،اربامیہنبدبعاہللنبنینح،یلعےسرفاتیےہہکھجموکعنمرفامایروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنروکعںیمرقآؿرکمیڑپےنھےسافروسانافرمسکاکرگنےننہپےس۔

رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1477

راوی ٔ٣ :ہو ٦سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ تزج٤ہ کي َضورت ٧ہیں۔

ارو ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩بَکَّارٔ بِ ٔ ٩ب ٔ ََل َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٢ح َّٔ ٤س بِ َٔٔ ً ٩یسي َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ُٔ ٩س َِ ٤ی ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرنٔي صَ ُ
َواٗ ٔ ٕس ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیِ ٣َ ٥ول َي ًَل ٔ ٕي ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕي َٗا ََ َ ٧ ٢ضانٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ت َد ُّت َّٔ ٥
اٟذ َص ٔب َو ًَ ِ٩
ٓ
ٓ
اٟز ُٛو َٔ
ا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ
رقائَةٔ فٔي ُّ
رف َو ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا َِ٘ ٟسِّ ِّي َو ًَ ِ ٩ا َِ ٔ ٟ
وہفمؾاسقبےکاطمقبےہرتہمجیکرضفرتںیہن۔
رافی  :وہفمؾاسقبےکاطمقبےہرتہمجیکرضفرتںیہن۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1478

راوی ٔ٣ :ہو ٦تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

َک بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟححَّا ٔد َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرنٔي أَبُو بَ ِ ٔ
رف َو ًَ ِ٩
ابِ ٔ ٩حُ َ٨ی ِ ٕن َِ ٣ول َي ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ ًَّّ ٔ ٠ًَ ٪یا َٗا ََ َ ٧ ٢ضانٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ُٟ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ب ٔص ا َِ٘ ٟسِّ ِّي َوا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ
اَّ ٟت َد ُّت ٔ ٥ب ٔ َّ
اٟذ َص ٔب

وہفمؾرتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :وہفمؾرتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1479

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

رش َوص َُو ابِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩حُ َ٨ی ِ ٕن َِ ٣ول َي
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
ًَل ٔ ٕي ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕي َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ َ ٧ ٢ضانٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَ ِربَ ٍٕ ًَ ِ ٩اَّ ٟت َد ُّت ٔ ٥ب ٔ َّ
اٟذ َص ٔب َو ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص
ٓ
ٓ
وب إ ٔ َّ ا أَُ َّ ٧ط  ٥َِ ٟش َُش ِّ ٥ا ِِ ٤َ ٟول َي
رقآ َٔ ٪وأََ٧ا َراَ ٍْ ٔ ٛو ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ
رف َو َوا َٓ َ٘ ُط أَ ُّی ُ
ِقائ َ ٔة ا ِِ ُ ٟ
ا َِ٘ ٟسِّ ِّي َو ًَ َِ ٔ ٩
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1480

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

ٔیس ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف اِ ٨َّ ٟی َشابُور ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحٔ ُِؽ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
رف َو ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟسِّ ِّي
ض أَ ًَّّ ٔ ٠ًَ ٪یا َٗا ََ َ ٧ ٢ضانٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ُٟ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ب ٔص ا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ٣َ ٩ولّي ٌَِ ٠ٟٔبَّا ٔ
أَ ُّی َ
َّ
َ َ
ِقأَ َوأََ٧ا َرأ ٍْ ٔ ٛا ا ِخت ََٔل ُٖ ًَل َي َی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕٓ ٔیطٔ
َو ًَ ِ ٩اَّ ٟت َد ُّت ٔ ٥بٔاٟذ َص ٔب َوأ ِ ٪أ ِ َ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ییحینبایبریثکےکابرےںیماالتخػ
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ییحینبایبریثکےکابرےںیماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1481

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ

رح ْب َوصُ َو ابِ َُ ٩ط َّساز ٕ ًَ َِ ٩ی ِحٌَي َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرنٔي صَ ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َ٤سٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ِ
َح َّسثَىٔي ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا ََِ ٟٔسک ٔ ُّي أَ ََّ٧ ٪آ ٔ ٌّا أَ ِخب َ َر ُظ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ابِ ُ ٩حُ َ٨ی ِ ٕن أَ ًَّّ ٔ ٠ًَ ٪یا َح َّسثَ ُط َٗا ََ َ ٧ ٢ضانٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
رف َو ًَ َِ ٩خا َت َّٔ ٥
اٟذ َص ٔب َو ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا َِ٘ ٟسِّ ِّي َوأَ ِ ٪أَ ِِقأَ َوأََ٧ا َراَ ٍْ ٔ ٛخا َُ َٔ ٟط َّ
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس
اب ا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ث َٔی ٔ
َ

رتہمجاسقبےکاطمقبےہاسرفاتیںیمییحینبایبریثکرپاالتخػذموکرےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ییحینبایبریثکےکابرےںیماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1482

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ روای ٛے ٣لاب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
ض ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓي أَ َّ٪
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ُٔ ٩ح َ٨ی ِ ٕن ًَ َِ ٩ب ٌِ ٔف ََ ٣والٔي ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
رقأَ َوص َُو َراٍْ ٔ ٛ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ
رف َواِّ ٟث َی ٔ
اب ا ِِّ َ٘ ٟش َّی ٔة َو ًَ ِ ٩أَ َِ ٪ش ِ َ

رتہمجاسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ییحینبایبریثکےکابرےںیماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1483

راوی  :تزج٤ہ اور ٔ٣ہو ٦سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِ٤ز ٕو اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي ًَ ِ ٩یَ ِحٌَي ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ َ ٧ ٢ضانٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
ا ٚا َِ ٟحس َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َس َ
ٔیث

رتہمجافروہفمؾاسقبےکاطمقبےہ۔

رافی  :رتہمجافروہفمؾاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ییحینبایبریثکےکابرےںیماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1484

راوی  :حرضت ًبیسہ سے ٣زوی حسیث۔ تزج٤ہ ساب٘ہ احازیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

یس َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ َ ٧ ٢ضانٔي أ ٨َّ ٟي ُّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ب ٔ َ
َّ
َ َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ٘ ٟسِّ ِّي َوا ِٔ َ ٟ
ِقأَ َراٌّ ٔ ٛا َخا ََٔ ٟطُ ص ٔظَ ْاَ ٦و ٥َِ ٟیَ ِزٓ ٌَِطُ
َحیز ٔ َو َخا َت ٔ ٥اٟذصَ ٔب َوأ ِ ٪أ ِ َ
رضحتدیبعہےسرمفیدحثی۔رتہمجاسہقبااحدثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رضحتدیبعہےسرمفیدحثی۔رتہمجاسہقبااحدثیےکاطمقبےہ۔
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ییحینبایبریثکےکابرےںیماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1485

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪یزیس ،ہظا٣ ،٦ح٤سً ،بیسةً ،لي

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا یَزٔی ُس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا صٔظَ ْاَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٦ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ب ٔ َ
یس َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ َ ٧ ٢هي ًَ َِ ٣َ ٩یاث ٔز ٔ
اْلِ ُ ِر ُج َوا َٔ ٪وِ ُٟب ٔص ا َِ٘ ٟسِّ ِّي َو َخا َت َّٔ ٥
اٟذصَ ٔب
ادمحنبامیلس ؿ،زیدی،اشہؾ،دمحم،دیبعة،یلعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامیئزونیںےسافر
ریمشیڑپکےےننہپےسافروسےنیکاوگنیھٹےننہپےس۔

رافی  :ادمحنبامیلسؿ،زیدی،اشہؾ،دمحم،دیبعة،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ییحینبایبریثکےکابرےںیماالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1486

راوی  :تزج٤ہ ساب ٙجیشا ےہ۔

یس َة َٗا ََ َ ٧ ٢هي ًَ َِ ٣َ ٩یاث ٔز ٔاْلِ ُ ِر ُج َوا َٔ ٪و َخ َوات ٔٔیَّ ٥
اٟذصَ ٔب
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ب ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ ٧ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
رتہمجاسقباسیجےہ۔
رافی  :رتہمجاسقباسیجےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاوبرہریہیکدحثیرشفیںیمرضحتاتقدہرپاالتخػ
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رضحتاوبرہریہیکدحثیرشفیںیمرضحتاتقدہرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1487

راوی  :اح٤س ب ٩حٔؽ ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابزاہی ،٥ححاد ،اب ٩ححادٗ ،تازةً ،بسا٠٤ٟک بً ٩بیس ،بظیر ب٧ ٩ہیک ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٩ِ ًَ ٥ا َِ ٟححَّا ٔد ص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟححَّا ٔد ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٩
یک ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٧ ٢ضانٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ت َد ُّت َّٔ ٥
ًُب َ ِی ٕس ًَ ِ ٩بُظَ ی ِر ٔبِ َٔ٧ ٩ض ٔ ٕ
اٟذ َص ٔب
ادمحنبصفح،فہاےنپفادلےس،اربامیہ،اجحج،انباجحج،اتقدة،دبعاکلملنبدیبع،ریشبنبکیہن،اوبرہریہےسرفاتیےہہکھجم
وکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنوسےنیکاوگنیھٹےننہپےسعنمرفامای۔
رافی  :ادمحنبصفح،فہاےنپفادلےس،اربامیہ،اجحج،انباجحج،اتقدة،دبعاکلملنبدیبع،ریشبنبکیہن،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رضحتاوبرہریہیکدحثیرشفیںیمرضحتاتقدہرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1488

راوی  :یوسٕ ب ٩ح٤از ٌ٣ىي بصیً ،بساٟوارث ،ابوتیاح ،حٔؽ ٟیثيً ،لي ً٤زا٪

ث ًَ ِ ٩أَبٔي اٟتَّیَّاحٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ َّ
ص ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
اِ ٠ٟیثٔ ُّي َٗا َ ٢أَ ِط َض ُس
ٕ بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕا ٌِِ ٤َ ٟىٔ ُّي ا َِ ٟب ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَ ٧ا یُو ُس ُ
َحیز ٔ َو ًَ ِ ٩اَّ ٟت َد ُّت ٔ ٥ب ٔ َّ
اٟرش ٔب
ا ٪أَُ َّ ٧ط َح َّسثَ َ٨ا َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ُٟ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ب ٔص ا ِٔ َ ٟ
ًَل َي ً َِٔ ٤ز َ
اٟذ َص ٔب َو ًَ ِِ ُّ ٩

فٔي ا َِ ٟح َ٨ات ٔٔ٥
ویفسنب ،ندینعم رصبی ،دبعاگوارث،اوبایتح،صفح ا ،ی،یلع رمعاؿےسرفاتی ےہہکروسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن
اممتعن رفامیئ ریمشی ڑپکے ےننہپ ےس افر وسےن یک اوگنیھٹ ےننہپ ےس افر زبس ای رسخ ربونتں ںیم اپین ےنیپ ےس  و ہک الھک ےک ےنب
وہےئوہںویکہکناسدفرںیمفہرشابےکربنتےھت۔
رافی  :ویفسنب ،ندینعمرصبی،دبعاگوارث،اوبایتح،صفحا ،ی،یلعرمعاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رضحتاوبرہریہیکدحثیرشفیںیمرضحتاتقدہرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1489

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،بَک ب ٩سوازة ،ابو٧حیب ،ابوسٌیس خسری

یب
َک بِ َٔ ٩س َوا َز َة أَ َّ ٪أَبَا ا٨َّ ٟحٔ ٔ
اُٟسحٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
ا ٪إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًََِ ٠یطٔ َخا َت ْ٩ِ ٣ٔ ٥
َح َّسثَ ُط أَ َّ ٪أَبَا َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر َّٔی َح َّسثَطُ أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗ ٔس َِ َ ٧ ٩ِ ٣ٔ ٦ح َز َ
َ
ک ٔجئِ َتىٔي َوفٔي َی ٔس َ َج َِ ٤ز ْة َٔ٧ ٩ِ ٣ارٕ
رع َق ًَ ُِ ٨ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ ٢إَٔ َّ ٧
َذصَبٕ َٓأ ِ َ

ادمح نب رمعف نب رسح ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،رکب نب وسادة ،اوب،بیج ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک  کل رجناؿ اک اکی
ابدنشہدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہافہوسےنیکاوگنیھٹےنہپوہےئاھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسیک
اجبنوتہجںیہنرفامیئافررفامایمتریمےاپسآگاکاکیہلعشےلرکآےئوہ؟
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،رمعفنباحرث،رکبنبوسادة،اوب،بیج،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رضحتاوبرہریہیکدحثیرشفیںیمرضحتاتقدہرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1490

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امیً ،٪بیساهَّلل ،ارسائی٨٣ ،١ؼور ،سا ،٥ٟرج ،١بزاء بً ٩ازب

ئ
ُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ؼورٕ ًَ َِ ٩ساَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟر ُج َٕ ١ح َّسثَطُ ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
رسائ ٔی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ

اَ ٪جاّ ٔ ٟشا ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًََِ ٠یطٔ َخا َت َْ ٩ِ ٣ٔ ٥ذصَبٕ َوفٔي َی ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
بِ ًَٔ ٩از ٕٔب أَ ََّ ٪ر ُج َّل ل َ َ

َّ
٣َ ١ا لٔي َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٗا َ ٢أَ اَ
ص ْة أَ ِو َجز ٔ َ
َرض َب ب ٔ َضا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِػ َب ٌَطُ َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َسِ ٣ٔ ٥َ ٠د َ َ
یس ْة ٓ َ َ
ک َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ٓ ٌََ َ ١ا َِ ٟدا َت ُ٥
َفآ ُظ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
رط ُح َص َذا َّأ ٟذی فٔي إ ٔ ِػ َبٌ َ
ٔک َٓأ َ َخ َذ ُظ اَّ ٟز ُج ُ
َت ِ َ
َفمَي بٔطٔ َ َ
ََ ١
َک
ک إٔ٤َ َّ ٧ا أَ َِ ٣زتُ َ
َٗا ََ ٢ر َِ ٣ی ُ بٔطٔ َٗا َ٣َ ٢ا ب ٔ َض َذا أَ َِ ٣زتُ َ
ک أَ َِ ٪تب ٔ َ
یٌ ُط َٓ َت ِش َتٌٔی َن ب ٔ َث َٔ٨٤طٔ َوصَ َذا َح ٔسیثْ ُْ َ ٨ِ ٣
ادمح نب امیلسؿ ،دیبع اہلل ،ارسالیئ ،وصنمر ،اسمل ،رلج ،رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہہک اکی آدیم اکی دؿ دختم وبنی یلص

اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا فہ صخش وسےن یک اوگنیھٹ ےنہپ وہےئ اھت افر اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک (ابمرک)
اہھتںیم اکیڑھچیای اکی اشخیھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےس امرااسیک ایلگنرپ۔اسصخشےن اہکںیم ےنایایای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاسوکاکنؽدفاینپایلگنےس۔ہیابتنسرکاسآدیمےن
اوگنیھٹوکاکنالافرکنیھپدایرھپآپیلصاہللہیلعفآہلف ملسےناسآدیموکداھکیوتدرایتفایہکاوگنیھٹایوہیگ۔اسےناہکںیم
ےنکنیھپ دیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیم ےنہیںیہناہک اھتہکلبریما بلطمہیاھتہک اسوکرففتخرکدف افراس یک
تمیقوکاےنپاکؾںیمرخچرکف۔رضحتاامؾاسنیئےنرفامایہیدحثیرکنمےہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،دیبعاہلل،ارسالیئ،وصنمر،اسمل،رلج،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رضحتاوبرہریہیکدحثیرشفیںیمرضحتاتقدہرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1491

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼورًٔ ،ا ،٪وہب ،نٌ٤ا ٪ب ٩راطس ،زہزیً ،لاء ب ٩یزیس ،ابوثٌ٠بة خظىي

یس
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩را ٔط ٕس ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َّ
َّ
رقًُ ُط بٔ َ٘ـٔیبٕ َُ ٌَ ٣ط َٓ َ٤َّ ٠ا
ًَ ِ ٩أَبٔي َث ٌََِ ٠ب َة ا ُِ ٟدظَ ىٔ ِّي أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَبِ َ َ
ص فٔي یَ ٔسظ ٔ َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َٓ َح ٌَ ََ ١ش ِ َ

ُ َّ
َّ
َّ
َغ ِ٨َ ٣ا َ َخا َُ َٔ ٟط یُوُُ ٧ص َر َوا ُظ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ٩
َُ َٔ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ َِ٘ ٟا ُظ َٗا َ٣َ ٢ا أ َراَ٧ا إٔ ا َٗ ِس أَ ِو َج ٌِ َ٨ا َ َوأَ ِ َ
ٔیص ُ٣زِ َس َّل
أَبٔي إ ٔ ِزر َ
رمعف نبوصنمر،افعؿ،فبہ ،امعنؿ نبرادش،زرہی،اطعء نبزیدی،اوبیعلتة ینشخ ےک اہھت ںیمروسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےن اکی اوگنیھٹ وسےن یک دیھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک اکی ڑھچی ےس امرےن ےگل سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس اغلف وہےئ وت رضحت اوب ہبلع ےن اس وک اکنؽ رک کنیھپ دای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مہ ےن مت وک فیلکت دی افر
اہمترااصقنؿای۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،افعؿ،فبہ،امعنؿنبرادش،زرہی،اطعءنبزیدی،اوبیعلتةینشخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رضحتاوبرہریہیکدحثیرشفیںیمرضحتاتقدہرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1492

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

ٔیص
اُٟسحٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي أَبُو إ ٔ ِزر َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
ا َِ ٟد ِو َ ان ٔ ُّي أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٤َّ ٣أَ ِز َر َ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٟ ٥َ ٠ب ٔ َص َخات ّٔ٤ا ٔ ٩ِ ٣ذَصَبٕ ِ َ ٧ح َو ُظ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َحس ُ
ٔیث

اب َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔ ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ٪
یُوَُ ٧ص أَ ِول َي بٔاٟؼَّ َو ٔ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔

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

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رضحتاوبرہریہیکدحثیرشفیںیمرضحتاتقدہرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1493

راوی ٔ٣ :ہو ٦سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ تزج٤ہ کي َضورت ٧ہیں ےہ۔

َ
رقش ُّٔي ِّ
ِقائ َ ّة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ًَُ ٩ائ ٔ ٕذ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا َِ ُ ٟ
اٟس َِ ٣ظق ٔ ُّي أبُو ًَ ِبسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ٔ َ
ٔیص ا َِ ٟد ِو َ ان ٔ ِّي أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی ًَل َي َر ُج َٕ ١خا َت ّ٤ا
بِ َُ ٩ح ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِزر َ
َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ ِ َ ٧ح َو ُظ
وہفمؾاسقبےکاطمقبےہرتہمجیکرضفرتںیہنےہ۔
رافی  :وہفمؾاسقبےکاطمقبےہرتہمجیکرضفرتںیہنےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رضحتاوبرہریہیکدحثیرشفیںیمرضحتاتقدہرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1494

راوی ٔ٣ :ہو ٦سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ تزج٤ہ کي َضورت ٧ہیں ےہ۔

ٔیص أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرنٔي أَبُو بَ ِ ٔ
َک بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔا ِ٤َ ٌُ ٟز ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِزر َ
َّ
َّ
اُ ٌَ ٣َ ٪ط َحًَّي َرمَي بٔطٔ
َرض َب إ ٔ ِػ َب ٌَ ُط بٔ َ٘ـٔیبٕ ل َ َ
أ ٨َّ ٟي َّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠رأَی فٔي َی ٔس َر ُج َٕ ١خا َت ََ ٥ذصَبٕ ٓ َ َ
وہفمؾاسقبےکاطمقبےہرتہمجیکرضفرتںیہنےہ۔
رافی  :وہفمؾاسقبےکاطمقبےہرتہمجیکرضفرتںیہنےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رضحتاوبرہریہیکدحثیرشفیںیمرضحتاتقدہرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1495

راوی  :ابوبَک اح٤س بً ٩لي ٣زوزی ،ورلاني ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،اب ٩طہاب

اب أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
أَ ِخب َ َرنٔي أَبُو بَ َِکٕ أَ ِح َُ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟو ِرلَان ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب َواهَّللُ ُس ِب َحاَ٧طُ َو َت ٌَال َي أَ ًِ َ٥ُ ٠
 ١أَ ِط َب ُط بٔاٟؼَّ َو ٔ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ز َس َْٗ ١ا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤وا َِ ٤َ ٟزاسٔی ُ
اوبرکب ادمح نب یلع رمفزی ،فراکین ،اربامیہ نب دعس ،انب اہشب ےن اس دحثی وک رمالس رفاتی ای ےہ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای
رملسکیھٹےہ۔
رافی  :اوبرکبادمحنبیلعرمفزی،فراکین،اربامیہنبدعس،انباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اوگنیھٹںیمہادنییکدقماراکایبؿ
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اوگنیھٹںیمہادنییکدقماراکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1496

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪زیس ب ٩حبابً ،بساهَّلل ب٣ ٩ش ،٥٠ابوكبیةً ،بساهَّلل ب ٩بزیسہ

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٩ِ ٣ٔ ٥ٕ ٔ ٠أَصِ ِٔ ٣َ ١ز َو أَبُو كَ ِی َب َة َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل َجا َئ إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًََِ ٠یطٔ َخا َت َْ ٩ِ ٣ٔ ٥حسٔی ٕس َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا لٔي
َرط َح ُط َٗا َ٢
َرط َح ُط ث ُ ََّ ٥جائ َ ُط َو ًََِ ٠یطٔ َخا َت َْ ٩ِ ٣ٔ ٥ط َبطٕ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا لٔي أَ ٔج ُس َٔ ٨ِ ٣
أَ َری ًََِ ٠ی َ
ک رٔیحَ اْلِ َ ِػ َ٨اَ َ ٓٔ ٦
ک حَِٔ ٠ی َة أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ ٓ َ َ
َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِّی َط ِی ٕئ أَ َّتد ٔ ُذ ُظ َٗا ََ ٩ِ ٣ٔ ٢ورٔ َٕ ٚو َ ا تُتٔ َّ٤طُ ِٔ ٣ث َ٘ ّا ا
ادمحنبامیلسؿ،زدینبةحب،دبعاہللنب ملس،اوبطتتئة،دبعاہللنبربدیہےسرفاتیےہہکاکیآدیمدختموبنییلصاہللہیلع
فآہلفملس ںیم احرض وہا افر فہ گوےہیک اوگنیھٹ ےنہپ وہےئ اھتآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیمداتھکی وہں ہک مت الہمنہج اک
زویرنہپرےہوہ(ہینسرک)اسےنفہاوگنیھٹا اررککنیھپدیرھپفہصخشآایافرفہلتیپیکاوگنیھٹےنہپوہےئاھتآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایںیممتےسوتبںیکدبوبوسحمسرکراہ وہںویکہکنتبلتیپےکایتر وہےتںیہاسصخشےنفہاوگنیھٹا ار
رک کنیھپ دی افر رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھپ ںیم اوگنیھٹ سک زیچ یک ایتر رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایہادنییکنکیلسجفتقفہاکیاقثمؽےسمکوہاجزئےہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،زدینبةحب،دبعاہللنب ملس،اوبطتتئة،دبعاہللنبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاوگنیھٹیکتیفیک
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاوگنیھٹیکتیفیک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1497

راوی ً :باض بً ٩بساٌٟوی٨ً ٥بریً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز ،یو٧ص ،زہزی ،ا٧ص

َّاض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟو ٔٔی ٥ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ٌَِ ٟب ُ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠ات َد َذ َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ورٔ َُّٕ ٓ ٚؼ ُط َح َبش ٌّٔي َونُ٘ ٔ َع ٓ ٔیطٔ َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
ابعس نب دبعامیظعل ربنعی ،امثعؿ نب رمع ،ویسن ،زرہی ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی

ہادنی یک اوگنیھٹ انبیئ یھت اس اوگنیھٹ اک ہنیگن (العہق) شبح اک اھت افر اس اوگنیھٹ ںیم شقن اھت دمحم روسؽ اہلل۔ (یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس)
رافی  :ابعسنبدبعامیظعلربنعی،امثعؿنبرمع،ویسن،زرہی،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاوگنیھٹیکتیفیک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1498

راوی  :ابوبَک بً ٩ليً ،باز ب٣ ٩وسي ،ك٠حہ ب ٩یحٌي ،یو٧ص ب ٩یزیس ،اب ٩طہاب ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

یس ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
وسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا كَ َِ ٠ح ُة بِ َُ ٩ی ِحٌَي َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي یُوُُ ٧ص بِ َُ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِ ٔ
َک بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَبَّا ُز بِ َُ ٣ُ ٩
اَ ٔ ٟ ٪ز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت َُّٔ ٓ ٥ـ ٕة َی َت َد َّت ُ ٥بٔطٔ فٔي َیٔ٤یٔ٨طٔ ٓ َُّؼ ُط َح َبش ٌّٔي
ٔط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ل َ َ

َٓ ١ؼَّ ُط ٔ٤َّ ٣ا َیلٔي َُ َّٔ ٛط
َی ِح ٌَ ُ

اوبرکب نب یلع ،ابعد نب ومیس ،ہحلط نب ییحی ،ویسن نب زیدی ،انب اہشب ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیکاوگنیھٹہادنییکیھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساسوکداںیئاہھتںیمانہپرکےتےھتافراساوگنیھٹاکہنیگنیشبحاھت
افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساساکہنیگنیلیھتہیکرطػراھکرکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبیلع،ابعدنبومیس،ہحلطنبییحی،ویسننبزیدی،انباہشب،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاوگنیھٹیکتیفیک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1499

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خاٟس ب ٩خلي ح٤صي ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،س٤٠ہ ،ابً ٩بسا٠٤ٟک ًوصي ،حش ،٩اب ٩ػاٟح ب ٩ويً ،اػ،٥
ح٤یس كوی ،١ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ئ ح َِٔ ٤ؽ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة َوص َُو
ا ٪أَبُو ُظ َخاْ ٔ ٟس ًَل َي َٗ َـا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩خأ ٔ ٟس بِ َٔ ٩خل ٔ ٕٓي ا ِٔ ٟح ِٔ ٤ص ُّي َول َ َ
اػ ُٕ ٩ِ ًَ ٥ح َِ ٤ی ٕس َّ
ا٪
ابِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ا ِِ ٌَ ٟوصٔ ُّي ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩وص َُو ابِ َُ ٩ػأ ٟحٔ بِ ٔ ٩و َٕٓي ًَ ِٔ ًَ ٩
اٟلؤی ٔ ٩ِ ًَ ١أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ل َ َ

اَُّ ٓ ٪ؼ ُط ُٔ ٨ِ ٣ط
َخا َت َُ ٥ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّٔ ٓ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ـ ٕة َول َ َ
دمحم نب اخدل نب یلخ یصمح ،فہ اےنپفادل ےس ،ہملس ،انب دبعاکلمل وعیص ،نسح ،انب اصحل نب یح ،اعمص ،دیمح وطلی ،اسن نب امکل
ےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاوگنیھٹہادنییکیھتافراساوگنیھٹاکہنیگنیھبہادنیاکاھت۔
رافی  :دمحم نب اخدل نب یلخیصمح ،فہ اےنپ فادل ےس ،ہملس ،انب دبعاکلمل وعیص ،نسح ،انب اصحل نب یح ،اعمص،دیمح وطلی ،اسن
نبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاوگنیھٹیکتیفیک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1500

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

َک بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أ ُ ََّ ٣ی ُة بِ ُ ٩بٔ ِش َل َاَٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َٗا ََ ٢سُ ُ ٌِ ٔ٤ح َِ ٤ی ّسا ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِ ٔ
اَ ٪خا َت ُُ ٤ط َٔ ٩ِ ٣ورٔ َُّٕ ٓ ٚؼ ُط ٔ٨ِ ٣طُ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
اوبرکبنبیلع،اہیمنباطسبؾ،رمتعم،دیمح،اسننبامکلےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاوگنیھٹہادنییک
یھتافراساوگنیھٹاکہنیگنیھبہادنیاکاھت۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاوگنیھٹیکتیفیک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1501

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

اَ ٪خا َت ُ٥
وسي بِ َُ ٩زا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُز َصیِرُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اؤیَ َة ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ل َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّٔ ٓ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ـ ٕة ٓ َُّؼ ُط ُٔ ٨ِ ٣ط
ادمح نب امیلسؿ  ،ومیس نب داؤد  ،زریہ نب اعمفہی  ،دیمح ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک

اوگنیھٹہادنییکیھتافراساوگنیھٹاکہنیگنیھبہادنیاکاھت۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاوگنیھٹیکتیفیک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1502

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسة ،برش ،ابٔ٣ ٩ـ ،١طٌبہٗ ،تازة ،ا٧ص

رش َوص َُو ابِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أَ َرا َز َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ِ ٩بٔ ِ ٕ
رقؤ ََُ ٔ ٛ ٪تابّا إ ٔ َّ ا َِ ٣دتُو ّ٣ا ٓ ََّات َد َذ َخا َت ّ٤ا َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َٛأنَِّي أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َي بَ َیا ٔؿطٔ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یَِٜت َُب إلٔ َي ُّ
اٟزوَ٘ َٓ ٔ ٦اُٟوا إُٔ َّ ٧ض ِ َ ٥ا َش ِ َ
فٔي َی ٔسظ ٔ َونُ٘ ٔ َع ٓ ٔیطٔ َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
دیمحنبدعسمة،رشب،انب لضفم،ہبعش،اتقدة،اسنےس رفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفؾےکابداشہوک ھچک
انھکل ہااہ گووگں ےن رعض ای مہ الہ رفؾ اس رحتری وک ںیہن ڑپےتھ ہک سج رپ رہم ہن وہ اس رپ آپ ےن ہادنی یک اکی اوگنیھٹ ونبایئ
وگایہکںیماسیکدیفسیدھکیراہوہںاسںیمرحتریاھتدمحمروسؽاہلل۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،رشب،انبلضفم،ہبعش،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاوگنیھٹیکتیفیک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1503

راوی  :اح٤س بً ٩ث٤ا ٪ابوجوزاء ،ابوزاؤزِ ،قة ب ٩خاٟسٗ ،تازة ،ا٧ص

خ
ا ٪أَب ُو ا َِ ٟح ِو َزا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُ َِّقةُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أَ َّ َ
ئ ِاْل ٔ َّ
رط َّ
اق
خ َد َٓ َؼلَّي ب ٔ َ٨ا َٛأنَِّي أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َي بَ َی ٔ
خة ٔ َحًي ََ ٣ضي َط ِ ُ
اِ ٠ٟی ٔ ١ث ُ ََّ َ ٥
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََل َة ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ َ
َخا َتٔ٤طٔ فٔي َی ٔسظ ٔ َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة

ادمحنبامثعؿاوب وزاء،اوبداؤد،رقةنباخدل،اتقدة،اسنےسرفاتیےہہکاکیرمہبتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنز

اشعءںیمآدیھراتکت اریخرفامدیرھپآپیلصاہللہیلعفآہل فملسابرہرشتفیالےئافرامنزاشعءمہگووگںےکاسھتادارفامیئ
وگایہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاہھتںیمہادنییکاوگنیھٹیھت۔
رافی  :ادمحنبامثعؿاوب وزاء،اوبداؤد،رقةنباخدل،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اوگنیھٹسکاہھتںیمےنہپ؟
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اوگنیھٹسکاہھتںیمےنہپ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1504

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی ،٪اب ٩وہب ،س٠امی ،٪اب ٩بَلَ ،٢شیک ،اب ٩ابو٤٧ز ،ابزاہی ٥بً ٩بساهَّلل ب ٩ح٨ین ،وہ اپ٨ے واٟس سے،
ًلي ،ابوس٤٠ہ

َش ٕ
یک ص َُو ابِ ُ ٩أَبٔي ٔ٤َ٧ز ٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
أَ ِخب َ َرَ٧ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ص َُو ابِ ُ ٩ب ٔ ََل ٕٔ َ ٩ِ ًَ ٢
اَ ٪یَِ ٠ب ُص َخا َت َ٤طُ فٔي
اهَّللٔ بِ ٔ ٩حُ َ٨ی ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا َٔ َ ٢
یک َوأَ ِخب َ َرنٔي أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
َش ْ
َیٔ٤یٔ٨طٔ
رعیبنبامیلسؿ،انبفبہ،امیلسؿ،انبالبؽ،رشکی،انباوبرمن،اربامیہنبدبعاہللنبنینح،فہاےنپفادلےس،یلع،اوبہملسےس
رفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسداںیئاہھتںیماوگنیھٹانہپرکےتےھت۔
رافی  :رعیب نب امیلسؿ ،انب فبہ ،امیلسؿ ،انب البؽ ،رشکی ،انب اوبرمن ،اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح ،فہ اےنپ فادل ےس ،یلع،
اوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اوگنیھٹسکاہھتںیمےنہپ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1505

راوی  :ابوس٤٠ہ

َحان ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحبَّا ُ ٪بِ ُ ٩ص ََٔل َٕٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َرآ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕا َِ ٟب ِ َ

ا ٪یَ َت َد َّت ُ ٥ب ٔ َیٔ٤یٔ٨طٔ
اهَّللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
دمحم نب رمعم رحباین  ،ةحؿ نب الہؽ ،  ،ند نب ہملس  ،انب ایب راعف ،دبعاہلل نب رفعج ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس داںیئ اہھت ںیم اوگنیھٹ انہپ رکےت ےھت۔ رضحت دبعاہلل نب رفعج ریض اہلل ہنع ےس املبق ذموکرہ ومضمؿ یسیج رفاتی وقنمؽ
ےہ۔
رافی  :اوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجگوےہرپہادنیڑچیھوہاسیکاوگنیھٹاننہپ
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
سجگوےہرپہادنیڑچیھوہاسیکاوگنیھٹاننہپ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1506

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،ابوًتاب سہ ١ب ٩ح٤از ،ابوزاؤز ،ابوًتاب سہ ١ب ٩ح٤از ،ابوٜ٣ین ،ایاض ب ٩حارث بٌ٣ ٩ی٘ب

اب َس ِض ٔ ١بِ َٔ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو
اب َس ِض ٔ ١بِ َٔ ٩ح َّ٤از ٕح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َّت ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ َّت ٕ
اَ ٪خا َت ُ ٥أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اض بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩ا ِِ ٌَ ٤ُ ٟی٘ ٔ ٔ
یب ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ُِ ٌَ ٣ی٘ ٔیبٕ أََّ٧طُ َٗا َ ٢ل َ َ
َٜٔ٣ی ٕن َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا إٔیَ ُ

یب ًَل َي َخا َت َٔ ٥ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َحس ّ
ا ٪فٔي َیسٔی َٓک َ َ
ٔیسا َِ٠٣و ٔ ًّیا ًََِ ٠یطٔ ٓ َّٔـ ْة َٗا ََ ٢و ُربَّ َ٤ا ل َ َ
اِ ٌَ ٣ُ ٪ی٘ ٔ ْ

رمعفنبیلع،اوباتعبلہسنب ،ند،اوبداؤد،اوباتعبلہسنب ،ند،اوبنیکم،اایسنباحرثنبمعیئقبےسرفاتیےہہکروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک(ابمرک) اوگنیھٹگوےہیکیھتافراسرپہادنییٹپلوہیئیھتفہاوگنیھٹیھبکریمےاہھتںیموہیت
یھتافررضحتبیقیعماسیکافحتظےکےیلرقمرےھت(ینعیفہاسیکافحتظرکےتےھت)
رافی  :رمعفنبیلع،اوباتعبلہسنب ،ند،اوبداؤد،اوباتعبلہسنب ،ند،اوبنیکم،اایسنباحرثنبمعیئقب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیسنیکاوگنیھٹاکایبؿ
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اکیسنیکاوگنیھٹاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1507

راوی ً :لي ب٣ ٩ح٤س بً ٩لي ٣ؼیصي ،زاؤز ب٨٣ ٩ؼورٟ ،یث ب ٩سٌس٤ً ،زو ب ٩حارث ،بَک ب ٩سوازة ،ابو٧حیب،
ابوسٌیس خسری

أَ ِخب َ َرنٔي ًَل ٔ ُّي بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓي ا ِِّ ٤َ ٟؼی ٔص ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ٔ ٩ِ ٣أَصِ َٔ ١ث ِِز ٕ ٔث َ٘ ْة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس

ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
َحیِ ٔ ٩إلٔ َي
َک بِ َٔ ٩س َوا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔي ا٨َّ ٟحٔ ٔ
ث ًَ ِ ٩بَ ِ ٔ
یب ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی َٗا َ ٢أَٗ َِب ََ ١ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟب ِ َ
َف َّز ًََِ ٠یطٔ
رحیز َٕٓأ َ َِ٘ ٟاص َُ٤ا ث ُ ََّ ٥س َََّ ٥َ ٠
ا ٪فٔي َیسٔظ ٔ َخا َت َْ ٩ِ ٣ٔ ٥ذصَبٕ َو ُج َّب ُة َ ٔ
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ش َّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠یُ َز َّز ًََِ ٠یطٔ َول َ َ
َ
َّ
ا ٪فٔي َی ٔس َ َج َِ ٤ز ْة َٔ٧ ٩ِ ٣ارٕ َٗا َِ َ٘ َٟ ٢س ٔجئِ ُ إٔذّا ب ٔ َح ِ٤ز ٕ
اٟش ََل َ ٦ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَ َت ِی ُت َ
رع ِؿ َ ًَىِّي َٓ َ٘ا َ ٢إَّٔ٧طُ ل َ َ
ک آنّٔٔا َٓأ ِ َ
َٛثٔیر ٕ َٗا َ ٢إ ٔ َّ٣َ ٪ا ٔجئِ َ بٔطٔ َِ ٟی َص بٔأ َ ِجزَأَ ًَ َّ٨ا ٔ ٩ِ ٣ح ٔ َح َارة ٔا َِّ َ ٟ
اٟسَ ِ ٧یا َٗا َ٤ََ ٓ ٢اذَا أَ َت َد َّت َُٗ ٥ا ََ ٢ح ِّ َ٘ ٠ة
َحة ٔ َو َل ُٔ ٨َّ ٜط ََ ٣تا َُ ا َِ ٟح َیاة ٔ ُّ
َٔ ٩ِ ٣حسٔی ٕس أَ ِو َورٔ ٕ ٚأَ ِو ُػ ِرفٕ
م
یلعنبدمحمنبیلع ضیئصی،داؤد نبوصنمر،ثیلنبدعس،رمعفنباحرث،رکبنبوسادة،اوب،بیج،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہک

اکیصخش اکیدؿدختم وبنییلصاہللہیلعفآہلفملس ںیمرحبنیےساحرضوہا افر اس ےنالسؾ ایآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ے
ےن وابںیہندایاسےکاہھتںیموسےنیکاوگنیھٹیھتافرفہصخشرمشیاکاکیوچہغےنہپوہےئاھت۔اسےنفہدفونںا ار ئ
دی
رھپ آای افر اس ےن السؾ ای آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اس ےکالسؾ اک  واب دای۔ رھپ اس ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسںیمایھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساحرضوہا اھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمیرطػںیہنداھکیاھت
آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاسفتقاہمترےاپسآگ اکاکی ہلعش اھتاس ےناہکںیم وتاکیف دقمارںیمآگےک ےلعش
ےل رک آای وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و مت ےل رک آےئ وہ فہ رحا ( و ہک دمہنی ونمرہ ےک زندکی اکی اقمؾ ےہ)
ےکرھتپفںےسزایدہدیفمںیہنےہینعیوسےنےکڈےلیھافرزنیمےکرھتپدفونںیہرباربںیہاہتبلہیداینیکوپیجنےہرھپاس ےن
اہکںیمسکشءیکاوگنیھٹانبؤں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتگوےہاکاکیہلھچانبگوایہادنیایلتیپاکہلھچانبگو۔
م
رافی  :یلعنبدمحمنبیلع ضیئصی،داؤدنبوصنمر،ثیلنبدعس،رمعفنباحرث،رکبنبوسادة،اوب،بیج،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اکیسنیکاوگنیھٹاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1508

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س بً ٩بساهَّلل انؼاری ،ہظا ٦ب ٩حشاً ،٪بساٌٟزیز ب ٩ػہیب ،ا٧ص

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ح َّش َ
خ َد َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِس َّات َد َذ َح ِّ َ٘ ٠ة َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َرا َز أَ ِ٪
ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُُ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ َ ٢
َش ُؼوَْ ًََِ ٠یطٔ ََِٓ ٠یٔ ٌَِ َِ ١و َ ا َت ُِ ُ٘ ٨ظوا ًَل َي َن ِ٘ ٔظطٔ

دمحم نب اشبر ،دمحم نبدبعاہللااصنری ،اشہؾ نب اسحؿ ،دبعازعلزی نب بیہص ،اسن ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہل
فملسےلکن(ینعیرفاہنوہےئگ)افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکی ہادنیاکالھچونباراھکاھت۔اراشدرفامایسجصخشاکدؽہاےہ
فہاسرطحاکہلھچونباےلنکیل واسرپدنکہےہفہدنکہہنرکاےئ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبدبعاہللااصنری،اشہؾنباسحؿ،دبعازعلزینببیہص،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اکیسنیکاوگنیھٹاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1509

راوی  :ابوزاؤز س٠امی ٪ب ٩سیٕ رحاني ،ہارو ٪ب ٩اس٤اًیً ،١لي ب٣ ٩بار ً ،بساٌٟزیزب ٩ػہیب ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩س ِی ٕٕ ا َِّ َ ٟ
ارو ُ ٪بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا
َحان ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َص ُ
ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُُ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََّ ٢ات َد َذ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت ّ٤ا َو َن َ٘ َع ًََِ ٠یطٔ َن ِ٘ ّظا َٗا َ٢
یؼطٔ فٔي َیسٔظ ٔ
إَّٔ٧ا َٗ ِس َّات َد ِذَ٧ا َخا َت ّ٤ا َو َن َ٘ ِظ َ٨ا ٓ ٔیطٔ َن ِ٘ ّظا ٓ َََل َی ِِ ُ٘ ٨ع أَ َح ْس ًَل َي َن ِ٘ ٔظطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَْ َ ٧ص َٓ َٜأنَِّي أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َي َوب ٔ ٔ
اوب داؤدامیلسؿنبفیسرحاین،اہرفؿنباامسلیع،یلعنبابمرک،دبعازعلزینببیہص،اسننبامکلےسرفاتیےہہکروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیاوگنیھٹونبایئافراسرپ(رحفػ)دنکہرکاےئرھپاراشدرفامایمہےناوگنیھٹانبیئےہافردنکہ
رکاای ےہ اب وکیئ دف رسا صخش اس رطح (اک ومضمؿ) ہن دھکفاےئ۔ رضحت اسن ےن رفامای ںیم اس یک رفینش وگای ہک آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےک(ابمرک)اہھتںیمدھکیراہوہں۔
رافی  :اوبداؤدامیلسؿنبفیسرحاین،اہرفؿنباامسلیع،یلعنبابمرک،دبعازعلزینببیہص،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفامؿوبنییلصاہللہیلعفآہلفملسہکاوگنیھٹرپرعیبابعرتہندھکفا
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رفامؿوبنییلصاہللہیلعفآہلفملسہکاوگنیھٹرپرعیبابعرتہندھکفا

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1510

٣وسي خوارزمي بِساز ،ہظیً ،٥وا ٦ب ٩حوطب ،ازہز ب ٩راطس ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک
راوی ٣ :حاہس بٰ ٩

وسي ا ِٟد َُوارٔزِ م ٔ ُّي ب ٔ َب ِِ َسا َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِّ ٌَ ٟو ُا ٦بِ َُ ٩ح ِو َطبٕ ًَ ِ ٩أَ ِز َص َز بِ َٔ ٩را ٔط ٕس ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣حاصٔ ُس بِ َُ ٣ُ ٩
رشٔٛی َن َو َ ا َت ُِ ُ٘ ٨ظوا ًَل َي َخ َوات ٔی٥ِ ُٜٔ٤
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َت ِش َتـٔیئُوا ب ٔ َ٨ارٔ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ

رعب ٔ ًّیا
ََ
اجمدہنبومٰیسوخارزیمدغباد،میشہ،وعاؾنبوحبش،ازرہنبرادش،اسننبامکلےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایمتگوگرشمنیکیکآگےسرفینشہنرکفافراینپاوگنویھٹںرپرعیب(ابعرت)ہندھکفا۔
رافی  :اجمدہنبومٰیسوخارزیمدغباد،میشہ،وعاؾنبوحبش،ازرہنبرادش،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہملکیکایلگنںیماوگنیھٹےننہپیکاممتعن
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ہملکیکایلگنںیماوگنیھٹےننہپیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1511

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیاً ،٪اػ ٥ب ٩ل٠یب ،ابوبززة ،ابوہزیزہ

اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩لَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي بُزِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ًََ ٢ل ٔ ٌّي َٗا َ ٢لٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪
اٟش َسا َز َوَ َ ٧ضانٔي أَ ِ ٪أَ ِج ٌَ َ ١ا َِ ٟدا َت َ ٥فٔي َص ٔذظ ٔ َو َص ٔذظ ٔ َوأَ َط َار َش ٌِىٔي ب ٔ َّ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا ًَل ٔ ٌّي َس ِ ١اهَّللَ ا ُِ ٟض َسی َو َّ
اٟشبَّابَ ٔة

َوا ُِ ٟو ِس َلي

دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،اعمص نب بیلک،اوبربدة ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہہک رضحت یلع ےن رفامای ھجم ےسروسؽرکمی یلص اہللہیلع

فآہلفملسےناراشدرفامایمتدخافدندقفسےسدہاتیافردیسےھراہتسیکداعاموگنافرمتکیھٹافردرتساکؾرکفافرآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنھجموکاسایلگنںیماوگنیھٹےننہپےسعنمرفامایافراراشدرفامایہملکیکایلگنافردرایمؿیکایلگنیکرطػ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اعمصنببیلک،اوبربدة،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ہملکیکایلگنںیماوگنیھٹےننہپیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1512

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

اًَ ٩ِ ًَ ٪ا ٔػ ٔ ٥بِ ٔ ٩لَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ب ُ ِز َز َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗ َا ا َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
اٟش َّبابَ َة َوا ُِ ٟو ِس َلي َو َّ
ًَل ٔ ٕٓي َٗا ََ َ ٧ ٢ضانٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟدا َت ٔ ٥فٔي َص ٔذظ ٔ َو َص ٔذظ ٔ َش ٌِىٔي َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٔ ابِ ٔ٩

ا َِ ٤ُ ٟثىَّي

رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ہملکیکایلگنںیماوگنیھٹےننہپیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1513

راوی  :تزج٤ہ ساب ٙروای ٛے ٣لاب ٙےہ۔

اػ ُ ٥بِ ُ ٩لَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ب ُ ِز َز َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
رش َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ

َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ١ِ ُٗ ٥َ ٠
رش ب ٔ َّ
اٟشبَّابَةٔ َوا ُِ ٟو ِس َلي
اُ ٠ٟض َّ ٥اصِ ٔسنٔي َو َس ِّس ِزنٔي َوَ َ ٧ضانٔي أَ ِ ٪أَ َؿ ٍَ ا َِ ٟدا َت ٔ ٥فٔي َص ٔذظ ٔ َوصَ ٔذظ ٔ َوأَ َط َار بٔ ِ ْ

اػ ْ ٥أَ َح ُسص َُ٤ا
َٗا ََ ٢و َٗا َٔ ًَ ٢

رتہمجاسقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیباالخلءاجےتفتقاوگنیھٹا ارےنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
تیباالخلءاجےتفتقاوگنیھٹا ارےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1514

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥سٌیس بً ٩ا٣ز ،ہ٤ا ،٦اب ٩جزیخ ،زہزی ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٩ِ ًَ ٥سٌٔی ٔس بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ َِ ٩ص َّ٤ا ٩ِ ًَ ٕ ٦ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
ا ٪إٔذَا َز َخ َ ١ا َِ ٟد ََل َئ َ٧زَ ََ َخا َت َ٤طُ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
دمحمنباامسلیعنباربامیہ،دیعسنباعرم،امہؾ،انبرججی،زرہی،اسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسسج
فتقاپاخئہنںیماجےنےتگلوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساینپاوگنیھٹا اردےتیویکہکناسںیماھکلوہ ااھتدمحمروسؽاہلل۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،دیعسنباعرم،امہؾ،انبرججی،زرہی،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
تیباالخلءاجےتفتقاوگنیھٹا ارےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1515

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیٌ٣ ،٥ت٤زً ،بیساهَّلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سًُ ُ ٌِ ٔ٤ب َ ِی َس اهَّللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََّ ٢ات َد َذ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
اض َخ َوات َٔیَّ ٥
اٟذ َص ٔب َٓأ َ َِ ٟقي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َو َج ٌَ ََٓ ١ؼَّ ُط َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ِّٔٔ َٛ ١طٔ ٓ ََّات َد َذ اُ ٨َّ ٟ
اض َخ َوات َٔیُ ٤ض ِ٥
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت َُ ٤ط َو َٗا َ  ٢اَ أَ َِ ٟب ُش ُط أَبَ ّسا َوأَ َِ ٟقي اُ ٨َّ ٟ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رمتعم ،دیبع اہلل ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن یک اکی اوگنیھٹ
ونبایئ افر اس اک ہنیگن یلیھتہ یک اجبن راھک۔گووگ ں ےن یھب وسےنیک اوگنایھٹں ایتر  ںی روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اینپ
اوگنیھٹا اررککنیھپدیانچہچنگووگںےنیھب(اینپاینپ)اوگنایھٹںا ارڈاںیل
رافی  :اقحسنباربامیہ،رمتعم،دیبعاہلل،انعف،انبرمع

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

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
تیباالخلءاجےتفتقاوگنیھٹا ارےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1516

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟسً ،بیساهَّلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َرط َحطُ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ َ ٢ا
َّات َد َذ َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َو َج ٌَ ََٓ ١ؼَّ ُط ٔ٤َّ ٣ا َیلٔي ََّٔ ٛطُ ٓ ََّات َد َذ اُ ٨َّ ٟ
اض َخ َوات َٔیَ َ ٓ ٥
أَ َِ ٟب ُش ُط أَبَ ّسا

اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،دیبع اہلل ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن یک اکی اوگنیھٹ
ونبایئ افر اس اک ہنیگن یلیھتہیک اجبن راھکگووگں ےن یھب وسےنیک اوگنایھٹں ونبایئ آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن یھب اینپ اوگنیھٹ
ا اررککنیھپدیافررفامایںیماباسوکںیہنونہپںاگ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
تیباالخلءاجےتفتقاوگنیھٹا ارےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1517

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩یزیس ،سٔیا ،٪ایوب ب٣ ٩وسي٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
وسي ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ل َ َ
وب بِ َٔ ٣ُ ٩
یس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
َّ
ط َح ُط َوَٟب ٔ َص َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ورٔ َٕ ٚو َن َ٘ َع ٓ ٔیطٔ َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َو َٗا َ َ ٢ا یَ َِ ٨بغٔي
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ت َد َّت ََ ٥خا َت ّ٤ا ٔ ٩ِ ٣ذَصَبٕ ث ُ ََّ َ ٥

ْٔلَ َح ٕس أَ َِ ٪ی َِ ُ٘ ٨ع ًَل َي َن ِ٘ ٔع َخا َت َّٔم َص َذا ث ُ ََّ ٥ج ٌَ ََٓ ١ؼَّ ُط فٔي بَ ِل ِّٔٔ َٛ ٩طٔ

دمحم نب دبعاہلل نب زیدی ،ایفسؿ ،اویب نب ومیس ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی
اوگنیھٹ وسےنیک ینہپ رھپآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےناس وک ا ار دای افر ہادنییک اوگنیھٹ نہپ یل سج ںیم ہیدنکہ اھت دمحم روسؽ
اہللافررفاماییسکوکہیںیہنہاےیہہکفہاینپاوگنیھٹںیمہیدنکہرکاےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناساکہنیگنیلیھتہیکاجبن

راھک۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزیدی،ایفسؿ،اویبنبومیس،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
تیباالخلءاجےتفتقاوگنیھٹا ارےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1518

راوی ٣ :ح٤س ب٤ٌ٣ ٩ز ،ابوًاػِ٣ ،٥یرہ ب ٩زیاز٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ بِ ٔ ٩زٔیَاز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
َّ
َّ
َ
َ َ َ
َفمَي بٔطٔ ٓ َََل ِ َ ٧سرٔی َ٣ا
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٟ ٥َ ٠ب ٔ َص َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ ث ََلث َة أیَّا٤َّ ٠َ َٓ ٕ ٦ا َرآ ُظ أ ِػ َحاب ُ ُط َٓظَ ِ َخ َوات ٔی ُ ٥اٟذ َص ٔب َ َ
ات َوفٔي َیسٔ أَبٔي بَ َِکٕ
ا ٪فٔي َی ٔس َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َحًَّي ََ ٣
ٓ ٌََ َ ١ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ب ٔ َدا َت َّٕٔ ٓ ٩ِ ٣ٔ ٥ـ ٕة َٓأ َ ََ ٣ز أَ ِ ٪یُ َِ َ٘ ٨ع ٓ ٔیطٔ َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َول َ َ
أ ٪س َّ ٔسٔ٨ی َن ٔٔ٠٤َ ًَ ٩ِ ٣طٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َٛث ُ َر ِت ًََِ ٠یطٔ ا ِلُٜت ُُب َزٓ ٌََ ُط إلٔ َي َر ُج ٕ٩ِ ٣ٔ ١
ات َوفٔي َی ٔس ًُ ََ ٤ز َحًَّي ََ ٣
َحًَّي ََ ٣
ات َوفٔي َی ٔس ًُ ِث ََ ٤
اََ ٓ ٪ش َ٘ َم َٓا ُِ ٟتَ ٔ٤ص َٓ ٥َِ ٠یُو َج ِس َٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ َدا َت ِٕ ٣ٔ ٥ثٔ٠طٔ َو َن َ٘ َع
ََخ َد اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی إلٔ َي َٗٔ٠یبٕ ِ ٌُ ٔ ٟث ََ ٤
اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓک َ َ
اَ ٪ی ِدتٔ ُ ٥بٔطٔ ٓ َ َ
ٓ ٔیطٔ َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
دمحمنبرمعم،اوباعمص،ریغمہ نبزاید،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنوسےنیکاوگنیھٹنیت
رفزکتینہپسجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبرکاؾےنداھکیوت(ہارفںرطػےس)وسےنیکاوگنایھٹںلیھپ ںیئ
(ینعی امتؾیہگوگاسوک ےننہپےگل)آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ہیدھکیرک اوگنیھٹ کنیھپدیہنولعمؾفہ ای وہیئگ رھپآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنہادنییکاوگنیھٹونبایئافرمکحرفامایاسںیمہیابعرتدنکہرکاےناکدمحمروسؽاہلل(یلصاہللہیلعفآہلفملس)
فہ اوگنیھٹ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت ںیم ریہ۔ اہیں کت ہک اؿ یک فافت وہیئگ رھپ رضحت رمع ےک اہھت ںیم ریہ اہیں
کت ہک اؿ یک فافت وہیئگ رھپ رضحت امثعؿ ےک اہھت ںیم فہ اوگنیھٹ ھچ اسؽ کت ریہ افر اؿ ےک اامعتسؽ ںیم ریہ بج اکیف دعتاد
ںیم وطخط ےھکل اجےن ےگل وت رضحت امثعؿ ےن فہ اوگنیھٹ اکی ااصنری وک انعتئ رفام دی اس ےس رہم اگلیئ اجیت ریہ اکی رفز فہ
ااصنری احصیب رضحت امثعؿ ےک ونکںیئ رپ ےئگ وت فہ اوگنیھٹ اس ںیم رگ یئگ اس یک اکیف التش رکایئ یئگ نکیل فہ ہن لم یکس وت رضحت
امثعؿےنمکحرفامایایسمسقیکاوگنیھٹونباےئاجےناکافراوہنںےناسںیمدمحمروسؽاہلل(یلصاہللہیلعفآہلفملس)دنکہرکاای۔
رافی  :دمحمنبرمعم،اوباعمص،ریغمہنبزاید،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
تیباالخلءاجےتفتقاوگنیھٹا ارےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1519

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ة ،ابوبظیر٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

رش ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠ات َد َذ َخا َت ّ٤ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔي بٔ ِ ٕ
َرط َح
َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َول َ َ
اَُّ ٓ ٪ؼ ُط فٔي بَاك ِّٔٔٔ َٛ ٩طٔ ٓ ََّات َد َذ اُ ٨َّ ٟ
َرط َح ُط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٓ ٥َ ٠
اض َخ َوات َٔیَ ٩ِ ٣ٔ ٥ذصَبٕ ٓ َ َ
اَ ٪ی ِدتٔ ُ ٥بٔطٔ َو َ ا َیَِ ٠ب ُش ُط
اض َخ َوات َٔیُ ٤ض َِ ٥و َّات َد َذ َخا َت ّ٤ا َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َٓک َ َ
اُ ٨َّ ٟ
ہبیتق ،اوبوعابة ،اوبریشب ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن یک اوگنیھٹ ونبایئ افر اوہنں
ےناساکہنیگنادنریکرطػراھکافریلیھتہیکرطػراھکانچہچنگووگںےن یھبوسےنیکاوگنیھٹونبایل(نکیل)روسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناسوککنیھپدایگووگںےنیھباینپاوگنایھٹںا اررککنیھپڈاںیلرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہادنییک
اوگنیھٹونبایئاسےسرہماگلیئاجیتریہنکیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسوکںیہنےتنہپےھت۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعابة،اوبریشب،انعف،انبرمع

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

وھگرگنفافرہٹنھگےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وھگرگنفافرہٹنھگےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1520

راوی ٣ :ح٤س بً ٩ث٤ا ٪ب ٩ابوػٔوا ٪ث٘فيً ،ث٤ا ٪ب ٩ابوًاؾ ،ابزاہی ٥ب ٩ابووزیز٧ ،آٍ ب٤ً ٩ز ج٤هي ،ابوبَک ب٩
ابوطیذ

اَّ ٪
اؾ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩أَبٔي ا َِ ٟوزٔیز ٔ َٗا َ٢
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔي ا ِٔ ٌَ ٟ
اٟث َ٘ف ُّٔي َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟس ًُ ِث ََ ٤
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔي َػٔ َِو َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
َک بِ ٔ ٩أَبٔي َط ِی ٕذ َٗا ََ ُ ٨ِ ُٛ ٢جاّ ٔ ٟشا ََ ٍَ ٣ساَّ ٤ََ ٓ ٥ٕ ٔ ٟز ب ٔ َ٨ا َر ِْ ٛب ْٔل ُ ِّ ٦ا ِٟبَٔ٨ی َن َُ ٌَ ٣ض ِ٥
َح َّسثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍُ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ُّي ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ

أَ ِج َز ْاض َٓ َح َّس َث َ٧آ ٔ ٌّا َسا ٩ِ ًَ ٥ْ ٔ ٟأَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ  ٢اَ َت ِؼ َح ُب ا ََِ ٤َ ٟلئُٔ َٜة َر ِّ ٛبا َُ ٌَ ٣ض ُِ ٥ج ُِ ٠ح ْ٥ِ َٛ ١

َت َزی ََ ٍَ ٣ص ُْ َ ا ٕئ ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟح ُِ ٠ح ٔ١
دمحم نب امثعؿ نب اوبوفصاؿ یفقث ،امثعؿ نب اوباعص ،اربامیہ نب اوبفزری ،انعف نب رمع ،یحم ،اوبرکب نب اوبخیش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
َت
رضحت اسمل ےک اپس اھٹیب اھت ہک اس دفراؿ اؿ ےک اسھت ہلیبق اام تتئں اک اکی اقہلف لکن آای اؿ گووگں ےک اسھت ایٹنھگں ںیھت وت
رضحتاسملےنرضحتانعفےسدحثیلقنیکںیم ےناےنپفادلاصبحےس ہک ہک روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
رفےتشاسھتںیہناجےتاساقہلفےکسجںیمہٹنھگوہاؿےکاسھتوتسکدقرےٹنھگوہےتںیہ۔
رافی  :دمحمنبامثعؿنباوبوفصاؿیفقث،امثعؿنباوباعص،اربامیہنباوبفزری،انعفنبرمع،یحم،اوبرکبنباوبخیش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وھگرگنفافرہٹنھگےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1521

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ح٤س ب ٩سَل ٦طسوسي ،یزیس ب ٩ہارو٧ ،٪آٍ ب٤ً ٩ز ج٤هي ،ابوبَک ب٣ ٩وسي

وَٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َ٧آ ٔ ٍُ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ا ُِ ٟح َ٤ه ٔ ُّي ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩س ََّل ٕ ٦اٟرطُّ ِ ُسوس ُّٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ص ُ
ار َ
وسي َٗا ََ ٍَ ٣َ ُ ٨ِ ُٛ ٢سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٓ َح َّس َث َسا ٩ِ ًَ ٥ْ ٔ ٟأَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا
أَبٔي بَ ِ ٔ
َک بِ َٔ ٣ُ ٩
َت ِؼ َح ُب ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة ُر ِٓ َ٘ ّة ٓ َٔیضا ُج ُِ ٠ح ْ١

دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ رطوسیس ،زیدی نب اہرفؿ ،انعف نب رمع ،یحم ،اوبرکب نب ومٰیس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اسمل ےک
اسھتراتہاھتاوہنںےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرفےتشاؿگووگںےکاسھت
ںیہنر ےتہکنجےکاسھتہٹنھگوہ۔
رافی  :دبعارلنمحنبدمحمنبالسؾرطوسیس،زیدینباہرفؿ،انعفنبرمع،یحم،اوبرکبنبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وھگرگنفافرہٹنھگےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

حسیث 1522

َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩بَابَ ِیطٔ َِ ٣ول َي آ ِٔ َ ٧ ٢وٓ َٕ٩ِ ًَ ١
ٕ بِ َُ ٩سٌٔیسٔ بِ ِٔ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ
َسا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ َرٓ ٌََ ُط َٗا َ َ ٢ا َت ِؼ َح ُب
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وھگرگنفافرہٹنھگےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1523

راوی  :یوسٕ ب ٩سٌیس ب٣ ٩ش ،٥٠ححاد ،اب ٩جزیخ ،س٠امی ٪ب ٩بابیہ ،ا ٦س٤٠ہ

َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُ ٩بَابَ ِیطٔ َِ ٣ول َي آ ِٔ َ ٧ ٢وٓ َٕ ١أَ َّ٪
ٕ بِ َُ ٩سٌٔی ٔس بِ ِٔ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َحح ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ

 ١ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة
أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ِ ٟسَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ َ ٢ا َت ِس ُخ ُ
بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ ُج ُِ ٠ح َْ ١و َ ا َج َز ْض َو َ ا َت ِؼ َح ُب ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة ُر ِٓ َ٘ ّة ٓ َٔیضا َج َز ْض
ویفس نب دیعس نب  ملس ،اجحج ،انب رججی ،امیلسؿ نب ابہیب ،اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایرفےتشاساکمؿںیمدالخںیہنوہےتہکسجںیمہکوھگرگنفایہٹنھگوہافررفےتشاؿگووگںےکاسھتیھبںیہنر ےت
ہکنجےکاسھتہٹنھگوہ۔
رافی  :ویفسنبدیعسنب ملس،اجحج،انبرججی،امیلسؿنبابہیب،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وھگرگنفافرہٹنھگےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1524

راوی  :ابوَکیب ٣ح٤س ب ٩اٌَٟلء ،ابوبَک بً ٩یاغ ،ابواسح ،ٙابوا احوؾ

ؾ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
َک بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
َکیِبٕ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
غ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔي اْلِ َ ِح َو ٔ
ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ُ َ
َّ
َّ
ُ
اَ ُ ٠ِ ُٗ ٢ن ٌَ ِ ٥یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ
اب َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََ ٟ
َفآنٔي َر َّث اِّ ٟث َی ٔ
ک َْ ٣
َٗا ََ ُ ٨ِ ٛ ٢جاّ ٔ ٟشا ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠

ک
ٔ ٩ِ ٣لُ ِّ١ا ِ٤َ ٟا َٔٗ ٢ا ََٓ ٢إٔذَا آ َتا َ اهَّللُ َّ ٣ا ا َٓ ِ٠ی ُ َر أَثَزُ ُظ ًََِ ٠ی َ
اوبرکبیدمحمنب االعلء،اوبرکبنبایعش،اوبااحسؼ،اوباالوحصےسرفاتیےہہکاوہنںےناےنپفادلےسہک ہکںیمروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساھٹیبوہااھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمےڑپکےےٹھپوہےئدےھکی(ینعیھجموکرخابابلس
ںیمداھکی)وتدرایتفرفامای ای اہمترےاپس امؽدفتلےہ؟ںیمےن رعضای اہںای روسؽاہلل!بسھچکوم ودےہ۔آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرھپسجفتقدخافدندقفسےنمتوکامؽاطعءرفامایےہوتمترپاساکا راظرہوہانہاےیہ۔
رافی  :اوبرکبیدمحمنباالعلء،اوبرکبنبایعش،اوباقحس،اوباالوحص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وھگرگنفافرہٹنھگےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1525

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪ابونٌی ،٥زہیر ،ابواسح ،ٙابوا احوؾ

ؾ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط أَتَي أ ٨َّ ٟي َّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُز َصی ِ ْر ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَب ٔي اْلِ َ ِح َو ٔ
اَٗ ٢ا ََ ٢ن ٌَ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥لُ ِّ١ا ِ٤َ ٟا َٔٗ ٢ا َ ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِّی
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ثَ ِو ٕب زُو َٕ٘ َٓ ٪ا َُ َٟ ٢ط أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ ٟ
َک َْ ٣
ک أَثَزُ ن ٌِٔ َٔ ٤ة اهَّللٔ
یَٗ ٙا ََٓ ٢إٔذَا آ َتا َ اهَّللُ َّ ٣ا ا َٓ ِ٠ی ُ َر ًََِ ٠ی َ
ا ِ٤َ ٟا َٔٗ ٢ا َِ َٗ ٢س آ َتانٔي اهَّللُ ِٔ ٩ِ ٣اِلٔب ٔ َٔ ١وا َِ ٥ٔ ٨َ َِ ٟوا َِ ٟد ِی َٔ ١واَّ ٟزٗ ٔ ٔ
َکا َ٣تٔطٔ
َو َ َ
ادمحنبامیلسؿ،اوبمیعن،زریہ،اوبااحسؼ،اوباالوحصےسرفاتیےہہکاوہنںےناےنپفادلےسہک ہکفہروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسیکدختمادقسںیماحرضوہےئرخابڑپکےےنہپوہےئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکدھکیرکرفامایاہمترے
اپس امؽ وم ود ےہ؟ اوہنں ےن رعض ای اہں ریمے اپس امؽ ےہ۔اس رپآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای اہمترےاپس
سک مسقاک امؽوم ودےہ؟ اوہنںےن واب دایافٹن اگےئرکبایںوھگڑےالغؾ افر ابدنی(بسھچک)ےہ۔اس رپآپ یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایبجدخافدندقفسےنمتوکامؽاطعرفامایےہ(ینعیمتوکونازاایگےہ)وتمتوکہاےیہہکاساکااسحؿافرلضف
اظرہرکف(ینعیمتزدنیگاسرطحےسزگارفہکگوگمتوکوخشاحؽںیھجمس)۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،اوبمیعن،زریہ،اوباقحس،اوباالوحص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رطفتاکایبؿ
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رطفتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1526

راوی  :اب ٩سىي ،ابو ًبساٟزح ٩٤اح٤س ب ٩طٌیب٣ ،ح٤س بً ٩بسا اًليٌ٣ ،ت٤ز ،اب ٩س٠امی٤ٌ٣ ،٪ز ،زہزی ،سٌیس ب٩
٣شیب ،ابوہزیزہ

ِقائ َ ّة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ َِٟٔوّ ا َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ ُُّ ٩
اٟشىِّ ِّي ٔ َ
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َوص َُو ابِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢سّ ٤َ ٌِ ٣َ ُ ٌِ ٔ٤زا ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔي

َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِ٤ص ٔ ٩ِ ٣ا ِِٔ ٟٔرطة ٔ َٗ ُّؽ َّ
ٕ ِاِلٔبِ ٔم َو َت ِ٘ٔ٠ی ُ ٥اْلِ َهِ َٔارٔ َو ٔا ا ِستٔ ِح َسازُ
اٟظار ٔٔب َوِ َ ٧ت ُ
ْ
َ

َوا ِٟد ٔ َتا ُ٪
انب ینس ،اوب دبعارلنمح ادمح نب بیعش ،دمحم نب دبعاالیلع ،رمتعم ،انب امیلسؿ ،رمعم ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ےس رفاتی
ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اپچن زیچ ں رطفیت ںیہ ( )7ومںیھچن رتکان ( )5لغب ےک ابؽ اڑیھکان ()3
اننخاکانٹ()3انػےکےچینےکابؽومڈنان()2ہنتخرکان۔
رافی  :انبینس،اوبدبعارلنمحادمحنببیعش،دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،انبامیلسؿ،رمعم،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومںیھچنوٹکاےنافرداڑیھڑباھےناکایبؿ
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ومںیھچنوٹکاےنافرداڑیھڑباھےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1527

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیس ،یحٌيً ،بیساهَّلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِح ُٔوا َّ
اٟظ َوار َٔب َوأَ ًِ ُٔوا اَ ٠ِّ ٟهي
دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوموھچنںوکرتکف
افرڈاڑویھںوکوھچڑدف۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچبںاکرسومڈنےناکایبؿ
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وچبںاکرسومڈنےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1528

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼور ،وہب ب ٩جزیز ،وہ اپ٨ے واٟس سے٣ ،ح٤س ب ٩ابوشٌ٘وبً ،بساهَّلل ب ٩جٌرف

َ
وب ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي َٗا ََ ٢سَ ٣ُ ُ ٌِ ٔ٤ح ََّ ٤س بِ َ ٩أَبٔي َش ٌِ ُ٘ َ
َس ٌِ ٕس یُ َح ِّس ُث ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َرفٕ َٗا َ ٢أَ َِ ٣ض ََ ١ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠آ ََ ٢ج ٌِ َرفٕ ثَ ََلثَ ّة أَ َِ ٪یأِت ٔ َی ُض ِ ٥ث ُ َّ ٥أَ َتاص ُِ٥

َٓ َ٘ا َ  ٢اَ َت ِبُٜوا ًَل َي أَِٔي َب ٌِ َس ا َِ ٟی ِو ٔ ٦ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ا ِزًُوا إلٔ َ َّي بَىٔي أَِٔي َٓحٔی َئ ب ٔ َ٨ا َٛأََّ٧ا أََفِ ُ ْر َٓ َ٘ا َ ٢ا ِزًُوا إلٔ َ َّي ا َِ ٟح ََّل ََٓ ٚأ َ ََ ٣ز ب ٔ َحِٙٔ ٠
ص
ُر ُؤ ٔس َ٨ا ُِ ٣د َت َ ْ
ااحسؼنبوصنمر،فبہنبرجری،فہاےنپفادلےس،دمحمنباوبوقعیب،دبعاہللنبرفعجےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن تلہم اطعء رفامیئ رضحت رفعج نب ایب سابل ےک رہتش دارفں وک نیت دؿ یک (ینعی نیت رفز کت اؿ یک فافت رپ مغ
انمےن یک) رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اپس رشتفی الےئ افر رفامای مت گوگ اب ریمے اھبیئ رپ ہن رف افر رفامای ریمے
اھبیئ ےک وچبں وک الب انچہچن مہ گوگ وچرفں یک رطح الےئ ےئگ (ینعی مہ گوگ وھچےٹ وھچےٹ ڑبے ڑبے ابؽ ںیم الےئ ےئگ) رھپ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاجحؾوکالبرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرسومڈنےناکمکحرفامای۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،فبہنبرجری،فہاےنپفادلےس،دمحمنباوبوقعیب،دبعاہللنبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےچباکرسھچکڈنماانافرھچکوھچڑانونممعےہ
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ےچباکرسھچکڈنماانافرھچکوھچڑانونممعےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1529

راوی  :اح٤س بً ٩بسة ،ح٤ازً ،بیساهَّلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َح َّ٤ا ْز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ َ ٧هي ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟزَ َٔ
ادمحنبدبعة، ،ند،دیبعاہلل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنزقعےسعنمرفامای۔
رافی  :ادمحنبدبعة، ،ند،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ےچباکرسھچکڈنماانافرھچکوھچڑانونممعےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1530

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

َّاد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔي ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ أَُ َّ ٧ط أَ ِخب َ َر ُظ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤ابِ َ٩
أَ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
ًُ ََ ٤ز َش ُ٘و َُ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َِ ٨هي ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟزَ َٔ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ےچباکرسھچکڈنماانافرھچکوھچڑانونممعےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

حسیث 1531

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِرشٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٢
َ َ ٧هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ٘ ٟزَ َٔ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ےچباکرسھچکڈنماانافرھچکوھچڑانونممعےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1532

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًُ َ٤زُ بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ٪

أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟزَ َٔ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔

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

رسرپابؽرےنھکےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رسرپابؽرےنھکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1533

راوی ً :لي ب ٩حشین ،ا٣یة ب ٩خاٟس ،طٌبہ ،اسح ،ٙبزاء

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َشی ِ ٔن ًَ ِ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
ئ َٗا َ ٢ل َ َ
رع َیف َ٣ا بَی ِ َن ا َِٔ ٜ٨ِ ٤َ ٟبی ِ ٔن ََّ ٛث اِ ٠ِّ ٟح َیةٔ َت ٌُِ٠و ُظ ُح َِ ٤ز ْة ُج َُّ ٤ت ُط إلٔ َي َط ِح َِ َ ً٤ي أُذُِ َ ٧یطٔ َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُت ُط فٔي ُح َّ٠ةٕ
َو َس ََّ ٥َ ٠ر ٔج َّل َِ ٣زبُو ًّا َ ٔ
َح َِ ٤زا َئ َ٣ا َرأَیِ ُ أَ ِح َش َُ ٨ِ ٣ٔ ٩ط

یلع نب نیسح ،امتئة نب اخدل ،ہبعش ،ااحسؼ  ،رباء ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس اک دق ابمرک درایمہن اھت افر
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفونں ومڈنوھں ےک درایمؿ تہب ہگج یھت افر ڈاڑیھ ابمرک تہب ینھگ یھت افر ھچک رسیخ اظرہ
یھت افر رس ےک ابؽ اکونں یک گو کت ےھت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک الؽ رگن اک  وڑا ےنہپ وہےئداھکی ےہ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےس زایدہ ںیم ےن یسک وک وخوصبرت افر الیجس ںیہنداھکی ےہ (ینعی آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس اک مسج ابمرک انتمبس
اجسفٹفاالاھت)۔
رافی  :یلعنبنیسح،امتئةنباخدل،ہبعش،اقحس،رباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رسرپابؽرےنھکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1534

راوی  :حاجب ب ٩س٠امی ،٪وٛیٍ ،سٔیا ،٪ابواسح ،ٙبزاء

أَ ِخب َ َرَ٧ا َحا ٔج ُب بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪وٕ ٔ ٛ
ئ َٗا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُ ٔ ٩ِ ٣ذٔی ٕ ٤َّ ٔ ٟة أَ ِح َش َ ٩فٔي ُح َّٕ ٠ة
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
یٍ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
رض ُب َٜٔ ٨ِ ٣ب َ ِیطٔ
َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َُ ٟط َط ٌِ ْز َش ِ ٔ
احبجنبامیلسؿ،فعیک ،ایفسؿ،اوبااحسؼ،رباءےسرفاتیےہہکںیم ےنیسکابؽ فاےلوک وڑاےنہپوہےئروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسزایدہوخوصبرتںیہنداھکی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکابؽابمرکومڈنوھںےکزندکیےھت۔
رافی  :احبجنبامیلسؿ،فعیک،ایفسؿ،اوباقحس،رباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رسرپابؽرےنھکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1535

راوی ً :لي ب ٩ححز ،اس٤اًی ،١ح٤یس ،ا٧ص

اَ ٪ط ٌِزُ أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َي ن ِٔؼ ٕٔ أُذُِ َ ٧یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ٩ِ ًَ ١حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ل َ َ
یلعنبرجح،اامسلیع،دیمح،اسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکابؽابمرکآدےھاکونںکتےھت۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،دیمح،اسن

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

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رسرپابؽرےنھکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1536

راوی ٣ :ح٤س ب٤ٌ٣ ٩ز ،حبا ،٪ہ٤اٗ ،٦تازة ،ا٧ص

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحبَّا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
رض ُب َط ٌِزُ ُظ إلٔ َي َٜٔ ٨ِ ٣ب َ ِیطٔ
َش ِ ٔ
دمحمنب رمعم،ةحؿ،امہؾ،اتقدة ،اسنےسرفاتی ےہہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہل فملس ےکابؽ (ابمرک)ومڈنوھںکتےتچنہپ
ےھت۔
رافی  :دمحمنبرمعم،ةحؿ،امہؾ،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابگوںوکرباربرکےنینعییھگنکرکےنافرلیتاگلےنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ابگوںوکرباربرکےنینعییھگنکرکےنافرلیتاگلےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1537

راوی ً :لي ب ٩خرشً ،٦یسي ،ا اوزاعي ،حشا ٪بً ٩لیہ٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،جابز بً ٩بساهَّلل

ا ٪بِ ٔٔ ًَ ٩ل َّی َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
رشَٗ ٕ ٦ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ً َٔیسي ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي ًَ َِ ٩ح َّش َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ َُ ٩خ ِ َ
َّ
َّ
َ
َ
ض َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ٣ا َیح ٔ ُس َص َذا َ٣ا ش َُش ِّ ٩ُ ٜبٔطٔ َط ٌِ َز ُظ
َفأَی َر ُج َّل ثَائ َٔز اَّ ٟزأِ ٔ
اهَّللٔ أُ َّ ٧ط َٗا َ ٢أ َتاَ٧ا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
یلعنبرشخؾ،یسیع،االفزایع،اسحؿنبہیطع،دمحمنبدکنمر،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
مہ گووگں ےک اپس رشتفی الےئ وت آپ ےن اکی آدیم وک داھکی ہک اس ےک رس ےک ابؽ رپادنگہ (ینعی رھکبے وہےئ) ےھت۔ آپ
ےنرفامایایاسصخشےسہیںیہنوہاتکسہکفہاےنپابؽربارب(حیحص)رکےل۔
رافی  :یلعنبرشخؾ،یسیع،االفزایع،اسحؿنبہیطع،دمحمنبدکنمر،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ابگوںوکرباربرکےنینعییھگنکرکےنافرلیتاگلےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1538

راوی ٤ً :زو بً ٩لي٤ً ،ز بً ٩لي ب٘٣ ٩س ،٦یحٌي ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،ابوٗتازة

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّي بِ َّٔ َ٘ ٣ُ ٩سَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ ِ ٩أَب ٔي
َٗ َتا َز َة َٗا َ ٢لَاُ َٟ ِ َ ٧ط ُج َّْ ٤ة َؿ ِد َْ ٤ة ٓ ََشأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز ُظ أَ ِ ٪یُ ِح ٔش َ ٩إ ٔ َِ ٟی َضا َوأَ َِ ٪یت َ َر َّج َ ١ل ُ َّ ١یَ ِوٕ ٦
رمعفنب یلع ،رمعنب یلعنبدقمؾ ،ییحینبدیعس،دمحم نب دکنمر،اوباتقدةےسرفاتی ےہہک اؿ ےک رس رپابگوںاک وجہؾ اھتاوہنں ےن
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےسدرایتف ایآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایمتاؿوک ایھچرطح ےس روھکافرمترفزاہن
یھگنکرکف۔
رافی  :رمعفنبیلع،رمعنبیلعنبدقمؾ،ییحینبدیعس،دمحمنبدکنمر،اوباتقدة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابگوںںیمامگناکنکات
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ابگوںںیمامگناکنکات

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1539

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،زہزیً ،بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل ،ابً ٩باض

ض أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
ا ٪ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ُوُ ٪ط ٌُ َورص َُِ ٥ول َ َ
رفٗ َ
رش َُ ٛ
اَ ٪ش ِش ُس َُ ٢ط ٌِ َز ُظ َول َ َ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
وَ ٪ش ِ ُ

ُ
ک
َف ََ ٚر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َو َس َّ ٥َ ٠یُ ٔح ُّب َُ ٣وا َٓ َ٘ َة أَصِ ٔ ١ا ِل َٔ ٜت ٔ
اب ٓ ٔ َامی  ٥َِ ٟیُ ِْ َِ ٣ز ٓ ٔیطٔ بٔظَ ِی ٕئ ث ََّ َ ٥

دمحمنبہملس،انبفبہ،ویسن،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسابگوں
وکوھچڑدایرکےت ےھتافر رشمنیکابگوں ںیمامگناکنال رکےتےھت افرروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسالہاتکبیکوماتقف وک
دفتسرےتھکےھتاؿابوتںیکہکنجابوتںںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکھچکمکحہنوہ اافراسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہل

فملسامگناکنےنلےگل۔
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،ویسن،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یھگنکرکےنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
یھگنکرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1540

راوی  :شٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب٠ً ٩یة ،جزیزیً ،بساهَّلل ب ٩بزیسہ

اب أ ٨َّ ٟي ِّي
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َس َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
ا ٪یَ َِ ٨هي ًَ َِٛ ٩ثٔیر ٕ ِٔ ٩ِ ٣اِل ٔ ِرَٓاظ ٔ ُسئ ٔ َ١
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠شُ َ٘ا َُٟ ٢طُ ًُب َ ِی ْس َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ

١
ابِ ُ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِِ ٩اِل ٔ ِرَٓاظ ٔ َٗا َُ ٨ِ ٣ٔ ٢ط اٟت َّ َر ُّج ُ

وقعیب نب اربامیہ ،انب علتئة ،رجریی ،دبعاہلل نب ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی احصیب ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےسرعضایسجاکانؾدیبعاھتہکروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملساممتعنرفامےتےھتتہبشیعںیم ڑپےن ےس۔ایسیک
اکیمسقیھگنکرکانےہ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،انبعلتئة،رجریی،دبعاہللنبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یھگنکداںیئاجبنےسرشفعرکےنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
یھگنکداںیئاجبنےسرشفعرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1541

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،طٌبہ ،اطٌث ،وہ اپ٨ے واٟس سےُ٣ ،سوً ،ٚائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي اْلِ َ ِط ٌَ ُث َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبٔي یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩

ا ٪یُ ٔح ُّب اٟت َّ َیا ُ٣َ ٩َ ٣ا ا ِس َت َلا ََ فٔي ك ُ ُضورٔظ ٔ َو َت َٔ٠ٌُّ ٨طٔ
ََک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
َُ ِ ٣
ُسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َوذ َ َ
َو َت َز ُّجٔ٠طٔ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ،اثعش ،فہ اےنپ فادل ےس ،رسمفؼ ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسدنسپرفامےتےھتداںیئاجبنےسرشفعرکےنوکفوضافر و اےننہپافریھگنکرکےنںیم۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اثعش،فہاےنپفادلےس،رسمفؼ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اضخبرکےنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اضخبرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1542

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥سٔیا ،٪زہزی ،ابوس٤٠ہ و س٠امی ٪ب ٩ششار ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة َو ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ش َشارٕ أَُ َّ ٧ض َ٤ا َسٌَ ٔ٤ا أَبَا ص َُزیِ َز َة یُ ِدبٔرُ
وَ َٓ ٪دأُ ٔ ٟوص ُِ٥
ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟی ُضو َز َواَ ٨َّ ٟؼ َاری َ ا َش ِؼبُ ُِ َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ ،زرہی ،اوبہملس ف امیلسؿ نب ک ار ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اؿ دفونں ےن اوبرہریہ ےس ہک  ہک روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوہیدافراصنریابگوںوکںیہنرےتگنںیہ(ذہلا)متاؿےکالخػرکف۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،ایفسؿ،زرہی،اوبہملسفامیلسؿنبک ار،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اضخبرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1543

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،اب ٩حارثً ،زرة ،اب ٩ثاب  ،ابوزبیر ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَزِ َرةُ َوص َُو ابِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ٩

َجابٔز ٕ َٗا َ ٢أتُ َٔي أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأبَٔي ُٗ َحا َٓ َة َو َرأِ ُس ُط َوِ ٔ ٟح َی ُت ُط َٛأَُ َّ ٧ط َث َِا َْ ٣ة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َُیِّرُوا أَ ِو ا ِخ ٔـبُوا
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،انب احرث ،زعرة ،انب اثتب ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختم ںیم رضحت اوباحقہف (رضحت اوبرکب دصقی ےک فادل) وک ےل رک آےئ اؿ ےک رس ےک ابؽ افر ڈاڑیھ ےک ابؽ دفونں ےک
دفونںیہاکیرطحےکوہرےہےھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاؿاکرگندبتلیرکگوافرمتاضخبرکگو۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انباحرث،زعرة،انباثتب،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داڑیھزردرکےنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
داڑیھزردرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1544

راوی  :یحٌي ب ٩حٜی ،٥ابوٗتیبہً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساهَّلل ب ٩زی٨ار ،زیس ب ٩اسً ،٥٠بیس

أَ ِخب َ َرَ٧ا یَ ِحٌَي بِ َُ ٩حٕٔ ٜیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُٗت َ ِی َب َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِس٩ِ ًَ ٥ََ ٠
رف ِ ٔ ٟح َی َت ُط
رف ِ ٔ ٟح َی َت ُط َٓ ُ٘ ُِ َٟ ُ ٠ط فٔي ذََ ٔ ٟ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢رأَیِ ُ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ش َُؼ ِّ ُ
ًُب َ ِی ٕس َٗا ََ ٢رأَیِ ُ ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز شُ َؼ ِّ ُ
ییحینبمیکح،اوبہبیتق،دبعارلنمحنبدبعاہللنبدانیر،زدینباملس،دیبعےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتدبعاہللنبرمعوکداھکی
ہک ف ہ اینپ ڈاڑیھ زرد ای رکےت ےھت ںیم ےن اؿ ےساس ےک قلعتماس ہلسلس ںیمدرایتف ای وت اوہنں ےن اہک ہک روسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملساسرطحےسایرکےتےھت۔
رافی  :ییحینبمیکح،اوبہبیتق،دبعارلنمحنبدبعاہللنبدانیر،زدینباملس،دیبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فرسافرزرفعاؿےسداڑیھوکزردرکان
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
فرسافرزرفعاؿےسداڑیھوکزردرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1545

راوی ً :بسة بً ٩بساٟزحی٤ً ،٥زو ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩ابوزاؤز ٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب َسةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّح ٔٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُ ٩أَبٔي َر َّواز ٕ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ل َ َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یََِ ٠ب ُص اٌَ ٨ِّ ٟا َِّ ٢
ک
 ١ذََ ٔ ٟ
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َشٔ ٌَِ ُ
رفا َٔ ٪ول َ َ
رف ِ ٔ ٟح َی َت ُط بٔا َِ ٟو ِر ٔ
اٟشبِت ٔ َّی َة َوش َُؼ ِّ ُ
ض َواٟزَّ ًِ َ َ
دبعةنبدبعارلمیح،رمعفنبدمحم،انباوبداؤد،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسڑمچےےک وےت
انہپ رکےت ےھت افر ڈاڑیھ وک زرد ای رکےت ےھت فرس ےس (فرس زرد رگن یک اھگس وہیت ےہ) افر زرفعاؿ ےس افر دبعاہلل نب رمع

یھبایسرطحےسرکےتےھت۔
رافی  :دبعةنبدبعارلمیح،رمعفنبدمحم،انباوبداؤد،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابگوںںیم وڑاگلےنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ابگوںںیم وڑاگلےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1546

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪زہزی ،ح٤یس بً ٩بساٟزح٩٤

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢سٌَ ٣ُ ُ ٌِ ٔ٤او ٔ َی َة َوص َُو ًَل َي ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ
خ َد ٔ٤ِّ ُٛ ٩ِ ٣طٔ ُٗؼَّ ّة َٔ ٩ِ ٣ط ٌِز ٕ َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَصِ َ ١ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة أَیِ َ٤ََ ٠ًُ ٩ا ُؤ َُ ٥ِ ٛس ُ ٌِ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َِ ٨هي
بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َوأَ ِ َ
رسائ ٔی َ ١ح ٔی َن َّات َد َذ ن َٔشا ُؤص ُِِ ٣ٔ ٥ث ََ ١ص َذا
ًَ ِِ ٣ٔ ٩ث َٔ ١ص ٔذظ ٔ َو َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َص َ ِ َٜ ٠بَُ٨و إ ٔ ِ َ
ہبیتق ،ایفسؿ ،زرہی،دیمح نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن رضحت اعمفہی ےس ہک  فہ دمہنی ونمرہ ںیمربنم رپ ےھت۔ اوہنں
ےناینپآصت ئتیووںےسابگوںاکاکیاچھگاکنالافررفامایاےالہدمہنی!متگووگںےکاملعءاہکںںیہ؟ںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اکؾ یک اممتعن رفامےت ےھت افر رفامےت ےھت ہک ینب ارسالیئ یک وتسمرات ابتہ وہ
 ںیئہاوہنںےناسرطحیکرحاکت ںی۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ابگوںںیم وڑاگلےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1547

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي و ٣ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زة ،سٌیس ب٣ ٩شیب

رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٗا ََٗ ٢س ٌََٔ ٣ُ ٦اؤیَ ُة ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓ َد َلب َ َ٨ا َوأَ َخ َذ َُّ ٛب ّة َٔ ٩ِ ٣ط ٌِز ٕ َٗا َ٣َ ٢ا ُ ُ ٨ِ ٛأَ َری أَ َح ّسا َشٔ ٌَُِ ُ٠ط إ ٔ َّ ا ا َِ ٟی ُضو َز َوإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ٢

ور
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ َُ َِ ٠ط ٓ ََش َّ٤ا ُظ اٟزُّ َ

دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،رمعف نب رمة ،دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمفہی دمہنی ونمرہ ںیم
رشتفیالےئوتاوہنںےن مہگووگںوکہبطخہک ایافر ابگوںاکاکیاھچگایل افررفامایںیم ےنہیاکؾیسکوکرکےتوہےئ ںیہنداھکیےہ
العفہوہیدےکافرروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناساکانؾزفرراھکےہ۔
رافی  :دمحمنبینثمفدمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،رمعفنبرمة،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیجھےسابؽ وڑےنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دیجھےسابؽ وڑےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1548

راوی ٤ً :زو ب ٩یحٌي ب ٩حارث٣ ،حبوب ب٣ ٩وسي ،اب٣ ٩بار  ،شٌ٘وب بٌ٘ٗ ٩اَٗ ،تازة ،اب٣ ٩شیبٌ٣ ،اویہ

َ
وب بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ
وب بِ َُ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩یَ ِحٌَي بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣حبُ ُ
وسي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ َِ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
اض إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ضا ُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛاٟزُّورٔ َٗا َ٢
ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢یَا أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
َخ َٗ ٕة َس ِو َزا َئ َٓأ َ َِ٘ ٟا َصا بَی ِ َن أَیِسٔیض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢ص َُو صَ َذا َت ِح ٌَُ٠طُ ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ فٔي َرأِس َٔضا ث ُ ََّ ٥ت ِد َتٔ٤زُ ًََِ ٠یطٔ
َو َجا َئ ب ٔ ٔ ِ

رمعف نبییحینباحرث ،وبحمبنب ومیس،انبابمرک،وقعیبنب ،عاع،اتقدة،انببیسم،اعمفہی ےسرفاتی ےہہکاوہنں ےن
رفامای اے گووگ! روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای ےہ مت وک زفر ےس۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ایسہ

رگنےک ڑپکےاک اڑااکنالافررفاماییہیزفرےہافروکیئوعرتاسوکاےنپرسںیمرھکرکرسرپافرپےسدفہٹپافڑھیتیلےہ۔
رافی  :رمعفنبییحینباحرث،وبحمبنبومیس،انبابمرک،وقعیبنب ،عاع،اتقدة،انببیسم،اعمفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دیجھےسابؽ وڑےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1549

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل بً ٩بساٟزحی ،٥اسس ب٣ ٩وسي ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ہظا ٦ب ٩ابوًبساهَّللٗ ،تازة ،سٌیس ب٣ ٩شیب،
ٌ٣اویہ

وسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ٔ ٩أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّح ٔٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَ َس ُس بِ َُ ٣ُ ٩
ور
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟش َّی ٔب ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩اٟزُّورٔ َواٟزُّ ُ
ٕ ًَل َي َرأِس َٔضا
ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َتُّ ُ٠

دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلمیح ،ادس نب ومیس، ،ند نب ہملس ،اشہؾ نب اوبدبع اہلل ،اتقدة ،دیعس نب بیسم ،اعمفہی ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن زفر ےس اممتعن رفامیئ افر زفرفہ ےہہک  و اےنپ رس رپ ٹیپل ےل(ینعی دفرسے وک اےنپ ابؽ
زایدہدالھکےنےکےیلابؽںیم وڑاگلےئ)۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدبعارلمیح،ادسنبومیس، ،ندنبہملس،اشہؾنباوبدبعاہلل،اتقدة،دیعسنببیسم،اعمفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وڑاگلےنفایلینعیابؽںیمابؽالمےنفایلرپتنعلےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
 وڑاگلےنفایلینعیابؽںیمابؽالمےنفایلرپتنعلےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1550

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیسً ،ليً ،بیساهَّلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

اػ ََ ٠ة
 ٩َ ٌََ ٟا َِ ٟو ٔ
دیبع اہلل نب دیعس ،یلع ،دیبع اہلل ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن ابؽ ںیم ابؽ المےن فایل رپ
تنعلرفامیئ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،یلع،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابؽںیمابؽالمےنفایلافرابؽناواےنفایلدفونںتنعلیکہ قحتںیہ
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ابؽںیمابؽالمےنفایلافرابؽناواےنفایلدفونںتنعلیکہ قحتںیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1551

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،یحٌي ،ہظآ ،٦اك٤ة ،اس٤اء

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ِ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ ِتىٔي َٓاك َُٔ ٤ة ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َجائ َ ِ إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ
َّ
َّ
وض َوإَٔ َّ ٧ضا ا ِط َتَ َٓ ِ َٜت َ٤زَّ ََ ٚط ٌِزُ َصا ٓ ََض ًَِ ١ل َ َّي ُج َْ ٨اح إ ٔ َِ ٪و َػ ُِ ٠
رع ْ
َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ِ ٟیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ ٔ َّ ٪ب ٔ ِّ ٨تا لٔي َ ُ

اػ ََ ٠ة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِو ٔػ ََ ٠ة
ََ ٟضا ٓ ٔیطٔ َٓ َ٘ا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢اهَّللُ ا َِ ٟو ٔ

دمحمنبینثم،ییحی،اشہؾ،افطمة،اامسءےسرفاتیےہہکاکیاخوتؿدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہیئافررعضایای
روسؽاہلل!اکیڑلیکےہ وہکیئنونیلیدنہلےہفہامیبرڑپیئگافراسےکرسےکابؽڑھجےئگوت ایھجمرپیسکمسقاکانگہےہارگںیم
اس ےک رس ںیم ابؽ ناوا دفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہلل اعتیل ےن تنعل رفامیئ ےہ ابؽ ںیم ابؽ ناواےن فایل افر ابؽ
المےنفایلرپ۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،اشہؾ،افطمة،اامسء

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

مسجوکوگدےنافروگداےنفایلوعروتںرپتنعل
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
مسجوکوگدےنافروگداےنفایلوعروتںرپتنعل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1552

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب ٩برشً ،بیساهَّلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

رش َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٩َ ٌََ ٟ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ

اػ ََ ٠ة َوا ِ٤ُ ٟو َت ٔؼ ََ ٠ة َوا َِ ٟوا ٔط ََ ٤ة َوا ِ٤ُ ٟو َت ٔظ ََ ٤ة
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟو ٔ

ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبرشب،دیبعاہلل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنتنعلرفامیئابگوںوک
 وڑےنفایلافر وڑفاےنفایلرپمسجوگدےنافرمسجدگفاےنفایلرپ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دمحمنبرشب،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہچہاکرفاںااھکڑےنفایلافرداوتنںوکاشکدہرکےنفایلرپتنعل
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رہچہاکرفاںااھکڑےنفایلافرداوتنںوکاشکدہرکےنفایلرپتنعل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1553

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہً ،بساهَّلل ب٣ ٩شٌوز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا َ٢
ت َوا َِ ٤ُ ٟت َٔ َِّ ٠حا ٔ
 ٩َ ٌََ ٟاهَّللُ ا ِ٤ُ ٟت َ ََ ٤ِّ ٨ؼا ٔ
ت أَ َ ا أَ َِ ٩َ ٌََ ٟ ٩ِ ٣َ ٩ُ ٌَ ٟر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دمحم نب اشبر ،دمحم ،ہبعش ،وصنمر ،اربامیہ ،ہمقلع ،دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
(وخوصبریتےئلیک)رفںیئااھکڑےنفایلوعروتںداوتنںوکاشکدہرکےنفایلوعروتںافر ودخافدندقفسیکدیپاشئوکدبیتلںیہاؿرپ
تنعلرفامیئ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،وصنمر،اربامیہ،ہمقلع،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رہچہاکرفاںااھکڑےنفایلافرداوتنںوکاشکدہرکےنفایلرپتنعل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1554

راوی  :اح٤س ب ٩سٌیس ،وہب ب ٩جزیز ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ا اً٤ع ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہً ،بساهَّلل ب٣ ٩شٌوز

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َح َّسثَ َ٨ا أَب ٔي َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤اْلِ َ ًِ ََ ٤ع یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِ٩
ت َخ َِٙ ٠اهَّللٔ ًَزَّ
ت ا َِِ ٤ُ ٟی ِّ َرا ٔ
ت َوا ِ٤ُ ٟت َ ََ ٤ِّ ٨ؼا ٔ
ت َوا َِ ٤ُ ٟت َٔ َِّ ٠حا ٔ
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٩َ ٌََ ٟ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟوا ٔط َ٤ا ٔ
َو َج َّ١
ا دمح نبدیعس،فبہ نب رجری ،فہ اےنپفادل ےس ،االشمع ،اربامیہ ،ہمقلع ،دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےنتنعلرفامیئ(ابگوںوک)ااھکڑےنفاویلںرپافررہچہاکرفاںااھکڑےنفاویلںرپ وہکدخافدن دقفسیکدیپاشئ وک
دبیتلںیہ۔
رافی  :ادمحنبدیعس،فبہنبرجری،فہاےنپفادلےس،االشمع،اربامیہ،ہمقلع،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رہچہاکرفاںااھکڑےنفایلافرداوتنںوکاشکدہرکےنفایلرپتنعل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1555

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌي ب٣ ٩ح٤س٤ً ،ز ب ٩حٔؽ ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ا اً٤ع ،ابزاہی ،٥ابوًبیس ةً ،بساهَّلل ب٣ ٩شٌوز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یَ ِحٌَي بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔي ًُب َ ِی َس َة
ت ا َِِ ٤ُ ٟی ِّ َرا ٔ
ت َوا َِ ٤ُ ٟت َو ِّط َ٤ا ٔ
ت َوا َِ ٤ُ ٟت َٔ َِّ ٠حا ٔ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢اهَّللُ ا ِ٤ُ ٟت َ ََ ٤ِّ ٨ؼا ٔ
ت َخ َِٙ ٠اهَّللٔ َٓأ َ َت ِت ُط ا َِ ٣زأَ ْة َٓ َ٘ا َ ِ ٟأََ ِ ٧
َّأ ٟذی َت ُ٘و َُ َٛ ٢ذا َو ََ ٛذا َٗا ََ ٢و َ٣ا لٔي َ ا أَُٗو ُ٣َ ٢ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دمحم نب ییحی نب دمحم،رمع نب صفح ،فہ اےنپفادل ےس ،االشمع ،اربامیہ ،اوبدیبع ة ،دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک اہلل ےن تنعل
رفامیئرہچہےکابؽااھکڑےنفاویلںرپداتناشکدہرکےنفاویلںرپافروگدےنفاویلںرپ واہللیکقولخؼوکدبیتلںیہاکیاخوتؿ(ہی
ابتنسرک)اؿےکاپساحرضوہیئافررعضرکےنیگلہکمتاک ااک اےتہکوہ؟اوہنںےناہکںیمہیابتسکفہجےسہنوہکںاسیج
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےہ۔
رافی  :دمحمنبییحینبدمحم،رمعنبصفح،فہاےنپفادلےس،االشمع،اربامیہ،اوبدیبعة،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک

رہچہاکرفاںااھکڑےنفایلافرداوتنںوکاشکدہرکےنفایلرپتنعل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1556

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،س٠امی ٪ا اً٤ع ،ابزاہی٥

رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢لَا َ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثى َّي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ت َوا َِ ٤ُ ٟت َٔ َِّ ٠حا ٔ
ت َوا ِ٤ُ ٟت َ ََ ٤ِّ ٨ؼا ٔ
ًَ ِب ُس اهَّللٔ َش ُ٘و ُ ٩َ ٌََ ٟ ٢اهَّللُ ا َِ ٤ُ ٟت َو ِّط َ٤ا ٔ
ت أَ َ ا أَ َِ ٩َ ٌََ ٟ ٩ِ ٣َ ٩ُ ٌَ ٟر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
دمحمنبینثم ،دمحمنبرفعج ،ہبعش،امیلسؿاالشمع،اربامیہےسرفاتی ےہہک رضحتدبعاہلل نبدوعسدےنرفامایاہللاعتیلےن تنعل
رفامیئوگدےنفایل وعروتں رپ افررہچہ ےک ابؽ ااھکڑےنفاویلں رپ افرداوتنں وک اشکدہ رکےنفاویلں رپآاگہ وہ اجؤ ہک ںیم تنعل رک ا
وہںنجرپروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنتنعلرفامیئےہ
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،امیلسؿاالشمع،اربامیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زرفعاؿےکرگنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
زرفعاؿےکرگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1557

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥اس٤اًیً ،١بساٌٟزیز ،ا٧ص

َّ
َّ
رف
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َِ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ َِ ٪ی َتزَ ًِ َ َ
١
اَّ ٟز ُج ُ
ااحسؼ نب اربامیہ ،اامسلیع ،دبعازعلزی ،اسن ےس رفاتی ےہہک روسؽ رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن اممتعن رفامیئرمدفں ےک
ےیلزرفعاؿےس(ینعیوعرتےکےیلہیرگنالحؽےہ)
رافی  :اقحسنباربامیہ،اامسلیع،دبعازعلزی،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
زرفعاؿےکرگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1558

راوی ٣ :ح٤س ب٤ً ٩ز بً ٩لي ب٘٣ ٩س ،٦زَکیا ب ٩یحٌي ب٤ً ٩ارة انؼاریً ،بساٌٟزیز ب ٩ػہیب ،ا٧ص

َکیَّا بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ار َة اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِیبٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ًَٔ ٩ل ٔ ِّي بِ َّٔ َ٘ ٣ُ ٩سَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
َّ
َّ
ٔ ١جَِ ٠س ُظ
رف اَّ ٟز ُج ُ
ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِ ٪یُزَ ًِ ٔ َ
دمحمنبرمعنبیلعنبدقمؾ،زرکاینبییحینبامعرةااصنری،دبعازعلزینببیہص،اسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےناممتعنرفامیئرمدوکمسجرپزرفعاؿاگلےنےس۔
رافی  :دمحمنبرمعنبیلعنبدقمؾ،زرکاینبییحینبامعرةااصنری،دبعازعلزینببیہص،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخوبشےکقلعتمااحدثی
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وخوبشےکقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1559

راوی  :اسح ،ٙوٛیًٍ ،زرة ب ٩ثاب  ،ث٤ا٣ة بً ٩بساهَّلل ب ٩ا٧ص ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح َُٗ ٙا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَزِ َرةُ بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕ ًَ ِ ٩ث ُ َ٤ا ََ ٣ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٢
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أتُ َٔي ب ٔ ٔلیبٕ َ ٥َِ ٟیزُ َّز ُظ
لَ َ
ااحسؼ  ،فعیک ،زعرة نب اثتب ،امثمة نب دبعاہلل نب اسن ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختم ںیم سج فتق وکیئ صخش وخوبش ےک رک احرض وہ ا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک فاسپ ہن رفامےت (ینعی وخوبش ےل ایل

رکےتےھت)۔
رافی  :اقحس،فعیک،زعرةنباثتب،امثمةنبدبعاہللنباسن،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وخوبشےکقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1560

راوی ً :بیساهَّلل بٓ ٩ؼاٟة ب ٩ابزاہیً ،٥بساهَّلل ب ٩یزیس ٘٣بری ،سٌیسً ،بیساهَّلل ب ٩ابوجٌرف ،ا ارعد ،ابوہزیزہ

ٔیس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرنٔي ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
رق ُئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
یس ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ

َ
ٔیب ٓ َََل َیزُ َّز ُظ َٓإُٔ َّ ٧ط
بِ ُ ٩أَبٔي َج ٌِ َ ٕ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َٔ ُ ٩ِ ٣َ ٢
رع َق ًََِ ٠یطٔ ك ْ
رف ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

ٔیٕ ا ِِ ٤َ ٟح َ ١ٔ ٤كَی ُِّب اٟزَّائ ٔ َح ٔة
َخٔ ُ

دیبعاہللنباصفَةنبارب امیہ،دبعاہللنبزیدیربقمی،دیعس،دیبعاہللنباوبرفعج،االرعج،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجیسکےکاسےنموخوبششیپیکاجےئوتفہصخشاسوکفاسپےنرکےویکہکناساکفزؿ
مکےہنکیلوخوبشدمعہےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباصفَةنباربامیہ،دبعاہللنبزیدیربقمی،دیعس،دیبعاہللنباوبرفعج،االرعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وخوبشےکقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1561

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،ابً ٩حَل ،٪بٜیرً ،بیساهَّلل ب ٩سٌیس ،یحٌي ،ابً ٩حَل ،٪بٜیر بً ٩بساهَّلل ب ٩ا اطخ،
بُس ب ٩سٌیس ،زی٨ب

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪ب ُ َٜی ِر ٕح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي
ُس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ا َِ ٣زأَة ٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ َٗا ََٗ ِ ٟا َ٢
ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي ب ُ َٜیِرُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َطض ٔ َس ِت إ ٔ ِح َسا ُ َّ٩ٛا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ٓ َََل َت ََّ ٤ص كٔی ّبا

ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،انب الجعؿ ،ریکب ،دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،انب الجعؿ ،ریکب نب دبعاہلل نب االجش ،رسب نب دیعس ،زبنی ےس
رفاتی ےہ ہک  و رضحت دبعاہلل نب دوعسد یک اہیلہ مرتحہم ںیھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق
وکیئ اہمترے ںیم ےس امنز اشعء ےکفاےطس دجسم ںیم احرض وہ ینعی  و اخوتؿ امنز اشعء ےکفاےطس دجسم ںیم احرض وہان ہاےہ وتوخوبش ہن
اگلےئ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رجری،انبالجعؿ،ریکب،دیبعاہللنبدیعس،ییحی،انبالجعؿ،ریکبنبدبعاہللنباالجش،رسبنبدیعس،زبنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وخوبشےکقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1562

راوی  :اح٤س ب ٩سٌیس ،شٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥وہ اپ٨ے واٟس سے ،ػاٟح٣ ،ح٤س بً ٩بساهَّلل ب٤ً ٩زو ب ٩ہظا ،٦بٜیر بً ٩بساهَّلل
ب ٩ا اطخ ،بُس ب ٩سٌیس ،زی٨ب

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبٔي ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َش ٌِ ُ٘ ُ
ُس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس أَ ِخب َ َر ِتىٔي َزیِ َُ ٨ب َّ
اٟث َ٘ ٔٔ َّی ُة ا َِ ٣زأَةُ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي
صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦بَُٜی ِر ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
ئ ٓ َََل َت َِّ ٤ص كٔی ّبا
خ ِج ٔ إلٔ َي ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٟ ٢ضا إٔذَا َ َ

ادمحنبدیعس،وقعیبنباربامیہ،فہاےنپفادلےس،اصحل ،دمحمنبدبعاہللنبرمعفنب اشہؾ،ریکبنبدبعاہللنباالجش ،رسبنبدیعس،
زبنیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجفتقمتامنزاشعءےکفاےطسولکنوتوخوبشہناگلؤ۔
رافی  :ادمح نبدیعس ،وقعیب نب اربامیہ ،فہ اےنپفادل ےس ،اصحل ،دمحم نب دبعاہلل نبرمعف نب اشہؾ ،ریکب نب دبعاہلل نب االجش ،رسب
نبدیعس،زبنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وخوبشےکقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1563

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،اب ٩ابوجٌرف ،بٜیر بً ٩بساهَّلل ب ٩ا اطخ ،بُس ب ٩سٌیس ،زی٨ب ث٘ٔیة

و َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
ُس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ِ ٩ب ُ َٜی ِر ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
َّ
رقبَ َّ٩كٔی ّبا
اٟث َ٘ ٔٔ َّی ٔة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَیَّ ُتَ َ َّ٩ُٜ
خ َج ِ إلٔ َي ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ٓ َََل َت ِ َ
ہبیتق،ثیل،انباوبرفعج،ریکبنبدبعاہللنباالجش،رسبنبدیعس،زبنییقفتئةےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامایسجفتقمتںیمےسوکیئصخشدجسمںیماجےنےگلوتوخوبشہناگلےئ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباوبرفعج،ریکبنبدبعاہللنباالجش،رسبنبدیعس،زبنییقفتئة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیسنوخوبشدمعہےہ؟
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وکیسنوخوبشدمعہےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1564

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ہظا ٦بً ٩یسي ،ابو ً٤٘٠ہ َفویً ،بساهَّلل ب٣ ٩ح٤س ،یزیس ب ٩خؼیٔة ،بُس ب ٩سٌیس ،ابوہزیزہ

رفو ٔ ُّی ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َیزٔی ُس بِ ُُ ٩خ َؼ ِی َٔ َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔٔ ً ٩یسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة ا ِِ َ ٟ
ُس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّی َ٤ا ا َِ ٣زأَة ٕ أَ َػابَ ِ بَ ُد ّورا ٓ َََل َت ِظ َض ِس َ٨َ ٌَ ٣ا
ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ
خ َة
ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ِاْل ٔ َ
دمحمنباشہؾنبیسیع،اوبہمقلعرففی،دبعاہللنبدمحم،زیدینبذضیئفة،رسبنبدیعس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای ووکیئوعرت(وخوبشیک)دوھینےلوتفہامہرےاسھتامنزاشعءیکامجتعںیماشلمہنوہ۔
رافی  :دمحمنباشہؾنبیسیع،اوبہمقلعرففی،دبعاہللنبدمحم،زیدینبذضیئفة،رسبنبدیعس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخوبشےکقلعتمااحدثی
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وخوبشےکقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1565

راوی  :حرضت ابو سٌیس

رف َوا ِِ ٤ُ ٟش َتٔ٤زُ ًَ ِ ٩أَبٔي
اَٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩خَِ ٠ی ٔس بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِ ٔ
َک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُُ ٩زِ َو َ
یب
ََک أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٣زأَ ّة َحظَ ِ َخا َت ََ ٤ضا بٔا ِِ ٔ٤ٟش ٔک َٓ َ٘ا ََ ٢وص َُو أَك ِ َی ُب اِّ ٟل ٔ
رض َة ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس َٗا َ ٢ذ َ َ
َن ِ َ
رضحتاوبدیعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیاخوتؿاککذرکہایہکسجےناینپاوگنیھٹںیمکشم
رھبیلیھتوترفامایہیبسےسدمعہمسقیکوخوبشےہ۔

رافی  :رضحتاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسانےننہپیکاممتعنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسانےننہپیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1566

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي و یزیس و ٌ٣ت٤ز و برش بٔ٣ ٩ـً ،١بیساهَّلل٧ ،آٍ ،سٌیس ب ٩ابوہ٨س ،ابو٣وسي

رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١اُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َو َیزٔی ُس َو َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َوبٔ ِ ُ
َح َیز َو َّ
وسي أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اهَّللَ ًَزَّ َو َج َّ ١أَ َح َِّٔ ١لٔٔ َ ٧
اٟذ َص َب
اث أ ُ ًَّٔ٣ي ا ِٔ َ ٟ
بِ ٔ ٩أَبٔي صٔ ِٕ ٨س ًَ ِ ٩أَبٔي َُ ٣

رح َُ ٣ط ًَل َي ذُ ُٛورٔصَا
َو َ َّ

رمعف نب یلع ،ییحیف زیدی ف رمتعم ف رشب نب لضفم،دیبع اہلل ،انعف ،دیعس نب اوبدنہ ،اوبومیس ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنا راشدرفامایالبہبشدخافدندقفسےنالحؽرفامایریمیاتمیکوخانیتےکےیلرمشیافروسےنوکافررمدفںےکےیل
اؿدفونںوکرحاؾای۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحیفزیدیفرمتعمفرشبنبلضفم،دیبعاہلل،انعف،دیعسنباوبدنہ،اوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےنیکاوگنیھٹےننہپیکاممتعنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےننہپیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1567

راوی ٣ :ح٤س ب ٩وٟیس٣ ،ح٤س ،طٌبہ ،ابوبَک ب ٩حٔؽً ،بساهَّلل ب ٩ح٨ین ،ابً ٩باض

َک بِ َٔ ٩حٔ ِٕؽ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٩ح َ٨ی ِ ٕن ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ

َّ
َّ
َ َ
َ
ِقأَ َوأََ٧ا َراٍْ ٔ ٛ
ًَبَّا ٕ
ض َٗا َُ ٧ ٢ضٔی ُ ًَ ِ ٩اٟث ِو ٔب اْلِ ِح َ٤ز ٔ َو َخا َت ٔ ٥اٟذ َص ٔب َوأ ِ ٪أ ِ َ
دمحمنبف دی،دمحم،ہبعش،اوبرکب نبصفح،دبعاہللنبنینح ،انبابعسےنرفامایہکںیمالؽرگنےکڑپکےےننہپےسافروسےنیک
اوگنیھٹےننہپےسافرروکعںیمرقآؿرکمیڑپےنھےسعنمایایگوہں۔
رافی  :دمحمنبف دی،دمحم،ہبعش،اوبرکبنبصفح،دبعاہللنبنینح،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےننہپیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1568

راوی  :شٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥یحٌي ،ابً ٩حَل ،٪ابزاہی ٥بً ٩بساهَّلل ب ٩ح٨ین ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابً ٩باضً ،لي

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََٗ ٪ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩حُ َ٨ی ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
َّ
َّ
َّ
َ َ
آَ ٪وأََ٧ا َراَ ٍْ ٔ ٛو ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟسِّ ِّي
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رق َ
ِقأَ ا ِِ ُ ٟ
ض ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ َ ٧ ٢ضانٔي أ ٨َّ ٟي ُّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٩ِ ًَ ٥َ ٠خا َت ٔ ٥اٟذ َص ٔب َوأ ِ ٪أ ِ َ

رف
َو ًَ ِ ٩ا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ

وقعیب نب اربامیہ ،ییحی ،انب الجعؿ ،اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح ،فہ اےنپ فادل ےس ،انب ابعس ،یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکعنمرفامایوسےنیکاوگنیھٹےننہپےسافررقآؿرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسروکعںیمڑپےنھےسافر
ریمشیڑپکاےننہپےسافرمسکاکرگنےننہپےس۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحی،انبالجعؿ،اربامیہنبدبعاہللنبنینح،فہاےنپفادلےس،انبابعس،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےننہپیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1569

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسي بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ ًَ َِّ ٩
یس بِ ٔ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ُٔ ٩ح َ٨ی ِ ٕن أَ َّ ٪أَبَا ُظ َح َّسث َ ُط أَُ َّ ٧ط َسٍَ ٔ٤
اِ ٠ٟیثٔ ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
ًَٔ٠یا َش ُ٘و َُ َ ٧ ٢ضانٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠خا َت َّٔ ٥
رقآ َٔ ٪وأََ٧ا
ض ا َِ٘ ٟسِّ ِّي َوا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ
اٟذصَ ٔب َو ًَ ُِٟ ٩بُو ٔ
ًّ
ِقائ َ ٔة ا ِِ ُ ٟ
رف َو ٔ َ

َراٍْ ٔ ٛ

بب ج
یسیع نب  ،ند  ،ثیل  ،زیدی نب ایب بیبح ،اربامیہ تتئں  ،یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک عنم
رفامایوسےنیکاوگنیھٹےننہپ ےسافررقآؿرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسروکعںیم ڑپےنھےسافرریمشیڑپکاےننہپ ےسافرمسک اکرگن

ےننہپےس
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےننہپیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1570

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک٧ ،آٍ ،ابزاہی ٥بً ٩بساهَّلل ب ٩ح٨ین ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،لي

ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟک ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٩
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
َّ
َّ
اٟز ُٛو َٔ
رقائ َ ٔة فٔي ُّ
ُح َ٨ی ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ َ ٧ ٢ضانٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٔ ٟ
احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،انعف ،اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح ،فہ اےنپفادل ےس ،یلع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک روسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنروکعںیمرقآؿرکمیڑپےنھےسعنمرفامای۔
رافی  :احرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انعف،اربامیہنبدبعاہللنبنینح،فہاےنپفادلےس،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےننہپیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1571

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک٧ ،آٍ ،ابزاہی ٥بً ٩بساهَّلل ب ٩ح٨ین ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،لي

رح ْب ًَ َِ ٩ی ِحٌَي َح َّسثَىٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرنٔي َص ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ِ
اب
َس ٌِ ٕس ا ََِ ٟٔسک ٔ ُّي أَ ََّ٧ ٪آ ٔ ٌّا أَ ِخب َ َر ُظ َح َّسثَىٔي ابِ ُ ٩حُ َ٨ی ِ ٕن أَ ًَّّ ٔ ٠ًَ ٪یا َح َّسثَ ُط َٗا ََ َ ٧ ٢ضانٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ث َٔی ٔ
َّ
َ َ
ِقأَ َوأََ٧ا َراٍْ ٔ ٛ
ا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ
رف َو ًَ َِ ٩خا َت ٔ ٥اٟذصَ ٔب َوِ ُٟب ٔص ا َِ٘ ٟسِّ ِّي َوأ ِ ٪أ ِ َ

اہرفؿنبدبعاہلل،دبعادمصلنبدبعاگوارث،رحبٰ،ییحی،رمعفنبدعسےسرفاتیےہہکھجموکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنروکعںیمرقآؿرکمیڑپےنھےسعنمرفامای۔
رافی  :احرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انعف،اربامیہنبدبعاہللنبنینح،فہاےنپفادلےس،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےننہپیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1572

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩زُ ُر ِس َ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَب ُو إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕأَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س بِ َ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ح َّسث َ ُط ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
رف َو ًَ ِ ٩اَّ ٟت َد ُّت ٔ ٥ب ٔ َدا َت ٔ٥
حُ َ٨ی ِ ٕن ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ َ ٧ ٢ضانٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَ ِربَ ٍٕ ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ث َ ِو ٕب ُِ ٌَ ٣ؼ َ ٕ
َّ
َ َ
آَ ٪وأََ٧ا َراٍْ ٔ ٛ
رق َ
ِقأَ ا ِِ ُ ٟ
اٟذ َص ٔب َو ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا ِِّ َ٘ ٟش َّیةٔ َوأ ِ ٪أ ِ َ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےننہپیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1573

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک٧ ،آٍ ،ابزاہی ٥بً ٩بساهَّلل ب ٩ح٨ین ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،لي

ا ٪أَ َّ٪
وسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَي أَ ِخب َ َرنٔي َخاُ ٔ ٟس بِ َُ ٌِ ٣َ ٩س َ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
رقأَ َوص َُو
رف َو ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٟ
اب ا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ
ابِ َ ٩حُ َ٨ی ِ ٕن َح َّسثَطُ أَ ًَّّ ٔ ٠ًَ ٪یا َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ث َٔی ٔ
َحیز ٔ َوأَ َِ ٪ش ِ َ
َراَ ٍْ ٔ ٛو ًَ َِ ٩خا َت َّٔ ٥
اٟذ َص ٔب
اربامیہنبوقعیب،نسحنب ومیس،ابیشؿ،اخدلنبدعماؿ،انبنینح،یلع ےسرفاتیےہہکھجموکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےنروکعںیمرقآؿرکمیڑپےنھےسعنمرفامای۔

رافی  :احرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انعف،اربامیہنبدبعاہللنبنینح،فہاےنپفادلےس،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےننہپیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1574

راوی  :حرضت ابوہزیزہ

َّ
رض بِ َ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ب ٔظیر ٔبِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤اَ ِ ٨َّ ٟ
یک ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َ َ ٧هي ًَ َِ ٩خا َت َّٔ ٥
َ ٧ض ٔ ٕ
اٟذصَ ٔب
دمحم نب ینثم ،دمحم،ہبعش ،اتقدہ ،رضن نب اسن ،ریشب نب کیہن ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فملسےناممتعنرفامیئوسےنیکاوگنیھٹےننہپےس
رافی  :رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وسےنیکاوگنیھٹےننہپیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1575

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

ا ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟححَّا ٔد َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟححَّا ٔد ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َح َّسثَىٔي أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩كَ ِض ََ ٤
َٗ َتا َز َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕس ًَ َِ ٩ب ٔظیر ٔبِ َٔ٧ ٩ض ٔ ٕ
یک ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ت َد ُّت ٔ٥
َّ
اٟذ َص ٔب

رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک(ابمرک)اوگنیھٹافراسرپدنکہابعرت
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک(ابمرک)اوگنیھٹافراسرپدنکہابعرت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1576

راوی ً :لي ب ٩ححز ،اس٤اًیً ،١بساهَّلل ب ٩زی٨ار ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َِ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََّ ٢ات َد َذ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت َ٥
اض َخ َوات َٔیَّ ٥
َّ
اٟذ َص ٔب َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟذ َص ٔب ََٓ٠ب ٔ َش ُط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّّ ٓ ٥َ ٠ات َد َذ اُ ٨َّ ٟ

اض َخ َوات َٔیُ ٤ض ِ٥
َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔي ُ ُ ٨ِ ٛأَ َِ ٟب ُص َص َذا ا َِ ٟدا َت ََ ٥وإنِّٔي  ٩َِ ٟأَ َِ ٟب َش ُط أَبَ ّسا َٓ ََ ٨ب َذ ُظ َٓ ََ ٨ب َذ اُ ٨َّ ٟ

یلعنبرجح،اامسلیع،دبعاہللنبدانیر،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنوسےنیکاوگنیھٹونبایئرھپ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکنہپایل۔گووگںےنیھبوسےنیکاوگنایھٹںونباںیئآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیم
اس وک اتنہپ وہں نکیل ںیم یھبک اب اس وک ںیہن ونہپں اگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ اس وک ا ار دای گووگں ےن یھب فہ
اوگنایھٹںا ارد ں۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،دبعاہللنبدانیر،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک(ابمرک)اوگنیھٹافراسرپدنکہابعرت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1577

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب ٩برشً ،بیساهَّلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

اَ ٪ن ِ٘ ُع َخا َت ٔ٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِ ٕ
رش َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ل َ َ
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّى اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٣ُ ٥َ ٠ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبرشب،دیبعاہلل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاوگنیھٹرپہیابعرت
شقنیھتدمحمروسؽاہلل(یلصاہللہیلعفآہلفملس)

رافی  :اقحسنباربامیہ،دمحمنبرشب،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک(ابمرک)اوگنیھٹافراسرپدنکہابعرت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1578

راوی ً :باض بً ٩بساٌٟویً ،٥ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز ،یو٧ص ،زہزی ،ا٧ص

َّاض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟو ٔٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػل َّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ٌَِ ٟب ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠ات َد َذ َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ورٔ َٕ ٚوٓ َُّؼ ُط َح َبش ٌّٔي َو َن ِ٘ ُظ ُط َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
ابعسنبدبعامیظعل،امثعؿنبرمع،ویسن،زرہی،اسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنہادنییکاوگنیھٹ
ونبایئاساکہنیگنقیقعاھتاکےلرگناکافراسرپہیشقناھتدمحمروسؽاہلل(یلصاہللہیلعفآہلفملس)
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،امثعؿنبرمع،ویسن،زرہی،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک(ابمرک)اوگنیھٹافراسرپدنکہابعرت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1579

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسة ،برش ،ابٔ٣ ٩ـ ،١طٌبہٗ ،تازة ،ا٧ص

رش َوص َُو ابِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أَ َرا َز َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ِ ٩بٔ ِ ٕ
رقؤ ََُ ٔ ٛ ٪تابّا إ ٔ َّ ا َِ ٣دتُو ّ٣ا ٓ ََّات َد َذ َخا َت ّ٤ا َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َٛأنَِّي أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َي بَ َیا ٔؿطٔ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یَِٜت َُب إلٔ َي ُّ
اٟزوَ٘ َٓ ٔ ٦اُٟوا إُٔ َّ ٧ض ِ َ ٥ا َش ِ َ
فٔي َی ٔسظ ٔ َونُ٘ ٔ َع ٓ ٔیطٔ َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
دیمح نب دعسمة ،رشب ،انب لضفم ،ہبعش ،اتقدة ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشہ رفؾ وک ھچک رحتری
رفامان ہااہ گووگں ےن رعض ای الہ رفؾ اس رحتری ای وتکمب وک ںیہن ڑپےتھ سج رپ رہم ہن وہ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ہادنییکاکیرہمونبایئہکوگایںیماسیکدیفسیوکدھکیراہوہںافراسںیمہیرحتریافرشقنرکاایدمحمروسؽاہلل۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،رشب،انبلضفم،ہبعش،اتقدة،اسن
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک(ابمرک)اوگنیھٹافراسرپدنکہابعرت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1580

راوی ٗ :تیبہ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،زہزی ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠ات َد َذ َخا َت ّ٤ا

َٔ ٩ِ ٣ورٔ َٕ ٚوٓ َُّؼ ُط َح َبش ٌّٔي
ہبیتق ،انبفبہ،ویسن،زرہی،اسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنہادنییکاکیاوگنیھٹونبایئسجاک
ہنیگنیشبحاھت(ینعیفہہنیگنابلکلایسہرگناکاھتایاساکانبےنفاالصخشیشبحاھت)
رافی  :ہبیتق،انبفبہ،ویسن،زرہی،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک(ابمرک)اوگنیھٹافراسرپدنکہابعرت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1581

راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیاً ،بیساهَّلل ،حش ،٩اب ٩ػاٟحً ،اػ ،٥ح٤یس ،ا٧ص

ا٪
َکیَّا َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩وص َُو ابِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
اػ ُٕ ٩ِ ًَ ٥ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ل َ َ
َخا َت ُ ٥أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّٔ ٓ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ـ ٕة َوٓ َُّؼ ُط ُٔ ٨ِ ٣ط
اقمس نب زرکای ،دیبع اہلل ،نسح ،انب اصحل ،اعمص ،دیمح ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اوگنیھٹ
ہادنییکیھتافراساکہنیگنیھبہادنیاکاھت۔
رافی  :اقمسنبزرکای،دیبعاہلل،نسح،انباصحل،اعمص،دیمح،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک(ابمرک)اوگنیھٹافراسرپدنکہابعرت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1582

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ٥و ًلي ب ٩ححز ،اس٤اًیً ،١بساٌٟزیز ب ٩ػ٬یب ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ًَلٔي بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َو َّ
ِ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َض ِیبٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا َ٢
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط َٗ َا ا َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ُّ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س ِاػ َل َ٨َ ٌِ ٨ا َخا َت ّ٤ا َو َن َ٘ ِظ َ٨ا ًََِ ٠یطٔ َن ِ٘ ّظا ٓ َََل یَ ِِ ُ٘ ٨ع ًَ َِ ٠یطٔ أَ َح ْس

ااحسؼ نب اربامیہ ف یلع نب رجح ،اامسلیع ،دبعازعلزی نب یّی ئب ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

اراشدرفامایمہےناوگنیھٹونبایئافراسرپہیابعرتدنکہیھتہکابوکیئصخشاسمسقاک(ومضمؿ)شقنہنرکاےئ۔
رافی  :اقحسنباربامیہفیلعنبرجح،اامسلیع،دبعازعلزینبیّی ئب،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیسنایلگنںیماوگنیھٹےنہپ؟
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وکیسنایلگنںیماوگنیھٹےنہپ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1583

راوی ٤ً :زا ٪ب٣ ٩وسيً ،بساٟوارثً ،بساٌٟزیز ،ا٧ص

وسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠اػ َل ٍََ ٨
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
ص َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي
َخا َت ّ٤ا َٓ َ٘ا َ ٢إَّٔ٧ا َٗ ِس َّات َد ِذَ٧ا َخا َت ّ٤ا َو َن َ٘ ِظ َ٨ا ًََِ ٠یطٔ َن ِ٘ ّظا ٓ َََل یَ ِِ ُ٘ ٨ع ًََِ ٠یطٔ أَ َح ْس َوإنِّٔي َْل َ َری بَزٔش َ٘طُ فٔي خٔ ِٔ َ ٨
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
رمعاؿنبومیس،دبعاگوارث،دبعازعلزی،اسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناوگنیھٹونبایئافررفامایمہ
ےناوگنیھٹونبایئےہافراسرپہیابع رتدنکہرکایئےہہکابوکیئصخشاسرطہقیےس(ینعیاسومضمؿوک)شقنہنرکاےئافر
ںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکیلگنھچایلگنںیماسیککمچدھکیراہوہں
رافی  :رمعاؿنبومیس،دبعاگوارث،دبعازعلزی،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وکیسنایلگنںیماوگنیھٹےنہپ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1584

راوی ٣ :ح٤س بً ٩ا٣ز٣ ،ح٤س بً ٩یسيً ،باز بً ٩وا ،٦سٌیسٗ ،تازة ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَبَّا ُز بِ ُ ٩ا َِّ ٌَ ٟواَ ٩ِ ًَ ٔ ٦سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ٪
اَ ٪ی َت َد َّت ُ ٥فٔي یَٔ٤یٔ٨طٔ
أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ

دمحم نب اعرم ،دمحم نب یسیع  ،ابعد نب وعاؾ ،دیعس ،اتقدة ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داںیئ اہھت ںیم
اوگنیھٹےتنہپےھت۔
رافی  :دمحمنباعرم،دمحمنبیسیع،ابعدنبوعاؾ،دیعس،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وکیسنایلگنںیماوگنیھٹےنہپ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1585

ًیسي بشلامي ،س ٥٠بٗ ٩تیبہ ،طٌبہٗ ،تازة ،ا٧ص
راوی  :حشین بٰ ٩

أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ َُٔ ً ٩یسي ا ِٟب ٔ ِش َلام ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َس ِ ٥ُ ٠بِ ُُٗ ٩ت َ ِی َب َة ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٛ ٢أنَِّي أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َي
َّ
َّ
ُسی
بَ َی ٔ
اق َخا َت ٔ ٥أ ٨َّ ٟي ِّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠فٔي إ ٔ ِػ َب ٌٔطٔ ا ُِ ٟی ِ َ

نیسحنبٰیسیعاطسبیم،ملسنبہبیتق،ہبعش،اتقدة ،اسنےسرفاتیےہہکوگایںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاوگنیھٹیک
دیفسیدھکیراہوہںآپےکابںیئ(ابمرک)اہھتںیم۔
رافی  :نیسحنبٰیسیعاطسبیم،ملسنبہبیتق،ہبعش،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وکیسنایلگنںیماوگنیھٹےنہپ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی  :ابوبَک ب٧ ٩آٍ ،بہز ب ٩اسس ،ح٤از ،ثاب

حسیث 1586

َک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضز ُ بِ ُ ٩أَ َس ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْ أَُ َّ ٧ض َِ ٥سأَُٟوا أَ َن ّشا ًَ َِ ٩خا َت ٔ٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِ ٔ
ص
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٛ ٢أنَِّي أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َي َوب ٔ ٔ
ُسی ا ِٟد ٔ ََِ ٨
یؽ َخا َتٔ٤طٔ َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َو َر َٓ ٍَ إ ٔ ِػ َب ٌَ ُط ا ُِ ٟی ِ َ

اوبرکب نب انعف ،زہب نب ادس،  ،ند ،اثتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اوگنیھٹ ےک قلعتم گووگں ےن
رضحت اسن ےس درایتف ای وت اوہنں ےن رفامای وگای ںیم اس اوگنیھٹ یک کمچ دھکی راہ وہں (ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
ابمرکاوگن یھٹتہبزایدہکمچداریھت) وہکہادنییکیھتافراوہنںےناےنپابںیئاہھتیکیلگنھچایلگنوکافک ا ایینعیفہاسایلگن
ںیماوگنیھٹانہپرکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبانعف،زہبنبادس، ،ند،اثتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وکیسنایلگنںیماوگنیھٹےنہپ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1587

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ،طٌبہً ،اػ ٥ب ٩ل٠یب ،ابوبززة ،حرضت ابوہزیزہ

اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩لَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ب ُ ِز َز َة َٗا ََ ٢سًّ ٔ ٠ًَ ُ ٌِ ٔ٤یا
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِٔ ًَ ٩
َش ُ٘و َُ َ ٧ ٢ضانٔي ٔ َ ٧ي ُّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟدا َت ٔ ٥فٔي َّ
اٟشبَّابَ ٔة َوا ُِ ٟو ِس َلي
دمحم نباشبر،دمحم،ہبعش،اعمصنببیلک،اوبربدة،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہک ںیمےنرضحتیلعرمےس  ےسہک فہ رفامےت
ےھتہکھجموکعنمرفامایروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناوگنیھٹےننہپےسینعیاہشدتیکایلگنافردرایمؿیکایلگنںیم۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،اعمصنببیلک،اوبربدة،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وکیسنایلگنںیماوگنیھٹےنہپ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1588

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابوا احوؾً ،اػ ٥ب ٩ل٠یب ،ابوبززةً ،لي

اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩لَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ب ُ ِز َز َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ َ ٧ ٢ضانٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
ؾ ًَ ِٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َص َّ٨ا ُز بِ ُٔ َّ ٩
اُٟس ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِح َو ٔ

یضا
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪أَ َِ ٟب َص فٔي إ ٔ ِػ َبعٔي صَ ٔذظ ٔ َوفٔي ا ُِ ٟو ِس َلي َو َّأًٟي َتَ ٔ ٠

انہد نب رسی،اوباالوحص ،اعمص نب بیلک،اوبربدة ،یلع ےس رفاتی ےہہک ھجم وک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن عنم رفامای
اوگنیھٹےننہپےساسایلگنںیمینعیاہشدتیکایلگنںیم افردرایمؿیکایلگنںیمافر وایلگناسےکزندکیےہ(اسںیمیھباوگنیھٹ

ےننہپےسعنمرفامای)
رافی  :انہدنبرسی،اوباالوحص،اعمصنببیلک،اوبربدة،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنیگنیکہگج
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ہنیگنیکہگج

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1589

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩یزیس ،سٔیا ،٪ایوب ب٣ ٩وسي٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
وسي ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ل َ َ
وب بِ َٔ ٣ُ ٩
یس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
َّ
ط َح ُط َوَٟب ٔ َص َخا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ورٔ َٕ ٚونُ٘ ٔ َع ًََِ ٠یطٔ َُ ٣ح َّْ ٤س َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ َ ٢ا
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠یَ َت َد َّت ُ ٥ب ٔ َدا َت َٕ ٩ِ ٣ٔ ٥ذصَبٕ ث ُ ََّ َ ٥

َی َِ ٨بغٔي ْٔل َ َح ٕس أَ َِ ٪ی َِ ُ٘ ٨ع ًَل َي َن ِ٘ ٔع َخا َت َّٔم َص َذا َو َج ٌَ ََٓ ١ؼَّ ُط فٔي بَ ِل ِّٔٔ َٛ ٩طٔ

دمحم نب دبعاہلل نب زیدی ،ایفسؿ ،اویب نب ومیس ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسےن یک
اوگنیھٹ انہپ رکےت ےھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ا ار دای افر ہادنی یک اوگنیھٹ نہپ یل افر اس رپ ہی شقن رکاای دمحم
روسؽ اہلل رھپ رفامای یسک صخش وک ںیہن ہاےیہ ہک فہ اینپ اوگنیھٹ رپ ہی شقن رکاےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اوگنیھٹ اک
ہنیگنیلیھتہیکرطػراھک۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزیدی،ایفسؿ،اویبنبومیس،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اوگنیھٹا ارانافراسوکہناننہپ
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اوگنیھٹا ارانافراسوکہناننہپ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1590

راوی ٣ :ح٤س بً ٩لي ب ٩رحبً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز٣ ،اٟک بِ٣ ٩و ،٢س٠امی ٪طیباني ،سٌیس ب ٩جبیر ،ابً ٩باض

ک بِ َُ ِِ ٣ٔ ٩و ُٕ ٩ِ ًَ ٢سََ ِ ٠امی ََّ ٪
اٟظ ِی َبان ٔ ِّي ًَ ِ٩
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّي بِ ِٔ َ ٩
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠ات َد َذ َخا َت ّ٤ا ََٓ٠ب ٔ َش ُط َٗا ََ ٢ط َِ َ٠ىٔي َص َذا ًَ ُِ ٨ِ ٣ُ ٥ِ ُٜ٨ذ
َسٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ا َِ ٟی ِو َ ٦إَِٔ ٟیطٔ َ ٧وِ َز ْة َوإَِٔ ٟیَ٧ ٥ِ ُٜوِ َز ْة ث ُ َّ ٥أَ َِ٘ ٟا ُظ

دمحمنبیلعنبرحب،امثعؿنبرمع،امکلنبوغمؽ،امیلسؿابیشین،دیعسنبریبج،انبابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناکیاوگنیھٹونبایئافراسوکنہپایلرھپرفامایاساوگنیھٹےنریمیوتہجاٹہدیںیمیھبکاوگنیھٹوکداتھکیوہںافر
اسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفہاوگنیھٹا اردی۔
رافی  :دمحمنبیلعنبرحب،امثعؿنبرمع،امکلنبوغمؽ،امیلسؿابیشین،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اوگنیھٹا ارانافراسوکہناننہپ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1591

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠اػ َل ََ ٍَ ٨خا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ

اض ث ُ َّ ٥إُٔ َّ ٧ط َجََ ٠ص ًَل َي ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َٓ َ٨زَ ًَ ُط َو َٗا َ ٢إنِّٔي ُ ُ ٨ِ ٛأَ َِ ٟب ُص َص َذا ا َِ ٟدا َت َ٥
َول َ َ
اَ ٪یَِ ٠ب ُش ُط َٓ َح ٌَ ََٓ ١ؼَّ ُط فٔي بَاك ِّٔٔٔ َٛ ٩طٔ ٓ ََؼ َ ٍَ ٨اُ ٨َّ ٟ
اض َخ َوات َٔیُ ٤ض ِ٥
َوأَ ِج ٌَ ُ
َفمَي بٔطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢واهَّللٔ َ ا أَ َِ ٟب ُشطُ أَبَ ّسا َٓ ََ ٨ب َذ اُ ٨َّ ٟ
َٓ ١ؼَّ ُط َٔ ٩ِ ٣زاخ َٕٔ َ ١
ہبیتق ،ثیل ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن یک اوگنیھٹ ونبایئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساسوکانہپرکےتےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناساکہنیگنیلیھتہیکاجبنایگووگںےنیھبایسرطحرکایلرھپآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسربنمرپھٹیبےئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناساوگنیھٹوکا ارایلافررفامایںیماساوگنیھٹوکانہپرک ااھتافر
ںیماساکہنیگنادنریکاجبنراھکرک ااھترھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکا اررککنیھپڈاالافررفامایدخایکمسقاسوکںیم
ابیھبکہنونہپںاگگووگںےنیھب(آرخاکر)اینپاینپاوگنایھٹںا اررککنیھپد ں۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک

اوگنیھٹا ارانافراسوکہناننہپ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1592

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٠امی ،٪ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،اب ٩طہاب ،ا٧ص

َ
اب ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أََّ٧طُ َرأَی ف ٔي َیسٔ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
ِقائ َ ّة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
أ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٔ ٪

َّ
َّ
اض
ط َح اُ ٨َّ ٟ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ورٔ َٕ ٚی ِو ّ٣ا َواح ّٔسا ٓ ََؼ ٌَُ ٨و ُظ ََٓ٠ب ٔ ُشو ُظ ٓ َ َ
َرط َح أ ٨َّ ٟي ُّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و َ َ

دمحم نب امیلسؿ ،اربامیہ نب دعس ،انب اہشب ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت ںیم
اکیہادنییکاوگنیھٹدیھکی اکیرفزگووگںےنیھباوگنایھٹںونباںیئافراؿوکنہپایلرھپروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اسوکا اردایافرگووگںےنیھباسوکا اردای۔
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،اربامیہنبدعس،انباہشب،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اوگنیھٹا ارانافراسوکہناننہپ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1593

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ة ،ابوبرش٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

رش ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠ات َد َذ َخا َت ّ٤ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔي بٔ ِ ٕ
َرط َح ُط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َول َ َ
اَ ٪ج ٌَ ََٓ ١ؼَّ ُط فٔي بَاك ِّٔٔٔ َٛ ٩طٔ ٓ ََّات َد َذ اُ ٨َّ ٟ
اض َخ َوات َٔیَ ٩ِ ٣ٔ ٥ذصَبٕ ٓ َ َ
ا ٪یَ ِدتٔ ُ ٥بٔطٔ َو َ ا َیَِ ٠ب ُشطُ
اض َخ َوات َٔیُ ٤ض َِ ٥و َّات َد َذ َخا َت ّ٤ا َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َٓک َ َ
َرط َح اُ ٨َّ ٟ
ٓ ََ
ہبیتق ،اوبوعابة ،اوبرشب ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن یک اوگنیھٹ ونبایئ افر اس اک
ہنیگنیلیھتہیکاجبنرفامایگووگںےنیھبوسےنیکاوگنایھٹںونباںیئرھپروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکا اردای۔انچہچن
گووگں ےن یھب اینپ اینپ اوگنایھٹں ا ار د ں رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہادنی یک اوگنیھٹ ونبایئ اس ےس آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسرہماگلےتنکیلاسوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسںیہنےتنہپےھت۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعابة،اوبرشب،انعف،انبرمع

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

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اوگنیھٹا ارانافراسوکہناننہپ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1594

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب ٩برشً ،بیساهَّلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩بٔ ِرشٕ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََّ ٢ات َد َذ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
اض ا َِ ٟد َوات َٔیَٓ ٥أ َ َِ٘ ٟا ُظ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ذصَبٕ َو َج ٌَ ََٓ ١ؼَّ ُط ٔ٤َّ ٣ا َیلٔي بَ ِل َِّٔ َٛ ٩طٔ ٓ ََّات َد َذ اُ ٨َّ ٟ
ا ٪فٔي
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا أَ َِ ٟب ُشطُ أَبَ ّسا ث ُ ََّّ ٥ات َد َذ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت ّ٤ا َٔ ٩ِ ٣ورٔ َٕٓ ٚأ َ ِز َخ َ٠طُ فٔي یَ ٔسظ ٔث ُ َّ ٥ل َ َ
َک فٔي بٔئِز ٔأَر ٕ
ٔیص
اَ ٪حًَّي َصَ ٠
ا ٪فٔي َیسٔ ًُ ِث ََ ٤
ا ٪فٔي َیسٔ ًُ ََ ٤ز ث ُ َّ ٥ل َ َ
َی ٔس أَبٔي بَ َِکٕ ث ُ َّ ٥ل َ َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب رشب ،دیبع اہلل ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسےن یک اوگنیھٹ
ونبایئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک ہنیگن یلیھتہ یک اجبن راھک گووگں ےن یھب ایس رطح یک اوگنایھٹں ونباںیئ رھپ روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکا اردایافررفامایںیمابیھبکاسوکںیہنونہپںاگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہادنی
یکاوگنیھٹونبایئافراسوکاےنپاہھتںیمراھکرھپفہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفافتےکدعبرضحتاوبرکبدصقیےکاہھتںیم
ریہرھپرضحتامثعؿےکاہھتںیمریہاہیںکتہکفہاربسی(انیم)ونکںیئںیمرگیئگرھپاکیفالتشےکدعبیھبہنلمیکسافراس
دؿےسیہہنتف(فداسد)رشفعوہایگ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دمحمنبرشب،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سکمسقےکڑپکےاننہپرتہبںیہافرسکمسقےکڑپکےربےںیہ؟
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
سکمسقےکڑپکےاننہپرتہبںیہافرسکمسقےکڑپکےربےںیہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1595

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب ٩یزیس ،اس٤اًی ١ب ٩ابوخاٟس ،ابواسح ،ٙابوا احوؾ

ؾ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩یز ٔ َ
 ١بِ ُ ٩أَبٔي َخإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔي اْلِ َ ِح َو ٔ
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

َّ
َّ
َ
َفآنٔي َس ِّی َئ ا َِ ٟض ِیئَ ٔة َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ِ١
ًَ ِ ٩أبٔیطٔ َٗا ََ ٢ز َخ ًَِ ُ ٠ل َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
ک
ا٠ِ َٓ ٢ی ُ َر ًََِ ٠ی َ
اَ ٟ ٪
َ ٟ
َک َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥لُ ِّ١ا ِ٤َ ٟا ِٔ َٗ ٢س آ َتانٔي اهَّللُ َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا ل َ َ
َک َْ ٣
ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبزیدی،اامسلیعنباوباخدل،اوبااحسؼ،اوباالوحصےسرفاتیےہہکاوہنںےناےنپفادلےسہک فہرفامےت
ےھت ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمی احتل ربی
(ینعی رخاب)دیھکی وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای ای اہمترے اپس ھچک وم ود ےہ؟ ںیم ےن رعض ای اہں رہ رطح اک
امؽ دخافدن دقفس ےن ھجم وک اطعء رفامایآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای بج اہمترےاپس امؽ وم ود ےہ وت مت ےس فہ امؽرظن
آانہاےیہ
رافی  :اقحسنباربامیہ،دمحمنبزیدی،اامسلیعنباوباخدل،اوباقحس،اوباالوحص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریسا(ابلس)یکاممتعنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ریسا(ابلس)یکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1596

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼورً ،بساهَّلل ب٤٧ ٩یرً ،بیساهَّلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز٤ً ،ز ب ٩خلاب

اب
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأ ََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩ی ِر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ ُ٘ َِ ُ ٠یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َِ ٟو ِ
اطت َ َریِ َ َص َذا َ ٔ ٟی ِو ٔ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َوَِ ٠ٟٔو ِٓ ٔس إٔذَا َٗ ٔس ُ٣وا
أَُ َّ ٧ط َرأَی ُح ََّ ٠ة ٔسی َ َرا َئ تُ َبا َُ ً ٔ َِ ٨س بَ ٔ

خة ٔ َٗا ََٓ ٢أت ُ َٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
ًََِ ٠ی َ
ک َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا َیَِ ٠ب ُص َص ٔذظ ٔ َ  ٩ِ ٣اَ َخ ََل َُ َٟ ٚط فٔي ِاْل ٔ َ

یضا َو َٗ ِس ُٗ َِٔ ٓ َ ٠یضا َ٣ا ُٗ َِٗ َ ٠ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌِ ُس َٔ ٨ِ ٣ضا ب ٔ ُحَ َٜ َٓ ١َٕ ٠شانٔي َٔ ٨ِ ٣ضا حُ َّّ ٠ة َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ ََ ٛش ِو َتَ ٔ ٨
رشلّا
یٌ َضا َٓ ََ ٜشا َصا ًُ َ٤زُ أَ ّخا َُ ٟط ٔ ٩ِ ٣أ ُ ِّ٣طٔ ُٔ ِ ٣
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠أَ ُِ ٛش ََ ٜضا َ ٔ ٟتَِ ٠ب َش َضا إٔ٤َ َّ ٧ا ََ ٛش ِوتُ ََ ٜضا َ ٔ ٟتُ ِٜش َو َصا أَ ِو ٟٔتَب ٔ َ

ااحسؼنب وصنمر،دبعاہللنبریمن،دیبعاہلل،انعف،انبرمع،رمعنباطخبےسرفاتیےہہکاوہنںےناکی وڑاداھکی ریسااک وہک
دجسمےکدرفازہرپرففتخوہراہاھتوترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایہکاکشآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
اس وک ےل ےتیل ہعمج ےکدؿ اامعتسؽ رفامےن ےک ےیل افر اس دؿ ےک ےیل (ےل ےتیل ہک) سج دؿ دفرسے اممکل ےک گوگ آپ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس الماقت رکےن ےک ےیل آےت ںیہ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس وک فہ صخش
ےنہپاگ ہکسجاکآرختںیمیسکمسقاکہصحںیہنےہرھپایسمسقےکدنچ وڑےدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیمشیپےیک
ےئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اس ںیم ےس اکی  وڑا رضحت رمع وک اطع رفامای اوہنں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس!آپ یلصاہللہیلع فآہلفملسھجم وکہی( وڑا) انہپےتںیہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناس ےسلبق ایاراشدرفامای
اھت؟اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمےنمتوکاسفہجےسںیہندایہکمتوخداسوکنہپگوہکلبمتاسوکیسکدفرسے
وکانہپایمتاسوکرففتخرکدف۔رضحترمعےنفہ وڑااےنپاکیامںرشکی(اایخیف)اھبیئوکدےدای وہکرشمکاھت۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،دبعاہللنبریمن،دیبعاہلل،انعف،انبرمع،رمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعروتںوکریسا(انیمابلس)یکااجزتےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وعروتںوکریسا(انیمابلس)یکااجزتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1597

ًیسي ب ٩یو٧ص٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،ا٧ص
راوی  :حشین ب ٩رحیثٰ ،

رحیِ ٕث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢رأَیِ ُ ًَل َي َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِٔ ٨
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
رحیز ٕ ٔسی َ َرا َئ
یؽ َ ٔ
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ٤َٗ ٥َ ٠
نیسحنبرحثیٰ،یسیعنب ویسن،رمعم،زرہی ،اسنےسرفاتیےہہکاوہنں ےن رضحتزبنیوک وہکروسؽرکمی یلصاہللہیلع
فآہلفملسیکاصزبحادیںیھتاکیرکہتریمشیریسااکےنہپوہےئداھکی۔
رافی  :نیسحنبرحثیٰ،یسیعنبویسن،رمعم،زرہی،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وعروتںوکریسا(انیمابلس)یکااجزتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1598

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ،٪ب٘یہ ،زبیسی ،زہزی ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

اَ ٩ِ ًَ ٪ب٘ ٔ َّی َة َح َّسثَىٔي اٟزُّبَ ِیس ُّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَُ َّ ٧ط َح َّسثَىٔي أَُ َّ ٧ط َرأَی ًَل َي أ ُ ِّ ٦ل ُ ُِ ٠ثوٕ ٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ب ٔ َِ ٔ ٨ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ُ ِز َز ٔسی َ َرا َئ َو ِّ
اٟشی َ َرا ُئ ا َِ ٤ُ ٟـ َّ ٍُ ٠بٔا َِ٘ ٟزِّ

رمعف نب امثعؿ ،ہیقب ،زدیبی ،زرہی ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہہک اوہنں ےن رضحت اؾ وثلکؾ وک  وہک روسؽرکمی یلص اہللہیلع
فآہلفملسیکاصزبحادیںیھتاکیریسایکہادرےنہپوہےئداھکی۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،ہیقب،زدیبی،زرہی،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وعروتںوکریسا(انیمابلس)یکااجزتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1599

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥نرض و ابوًا٣ز ،طٌبہ ،ابوًو ٪ث٘في ،ابوػاٟح ح٨فيً ،لي

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔیَٗ ٥ا َ ٢أَِ٧بأََ٧ا اِ ٨َّ ٟرض َوأَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َٗ َا ا َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِب ُة ًَ ِ ٩أَبي ًَو َّٕ ٪
اٟث َ٘ف ٔ ِّي َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا َػإ ٔ ٟح
َ
َ
َ
ٔ ِ
ُ
ا َِ ٟح َ٨ف ٔ َّي َش ُ٘و َُ ٢سًّ ٔ ٠ًَ ُ ٌِ ٔ٤یا َش ُ٘و ُ ٢أُصِ ٔسیَ ِ َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ح َُّ ٠ة ٔسی َ َرا َئ ٓ ََب ٌَ َث ب ٔ َضا إلٔ َ َّي ََٓ٠ب ٔ ِشت َُضا ٓ ٌََ َز ِٓ ُ
َ
َ
طتُ َضا بَی ِ َن ن َٔشائٔي
ا َِ َِ ٟـ َب فٔي َو ِجضٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ٣ا إنِّٔي  ٥َِ ٟأ ُ ًِ ٔل ََ ٜضا َ ٔ ٟتَِ ٠ب َش َضا َٓأ ََ ٣زنٔي َٓأ َ ِ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رضن ف اوباعرم ،ہبعش ،اوبوعؿ یفقث ،اوباصحل یفنح ،یلع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختمادقسںیماکی وڑاآایریسااک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفہریمےاپسجیھبدایانچہچنںیمےناسوکنہپایوتآپ
یلصاہللہیلعفآہل فملس ےکرہچہرپہصغآایگآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیم ےنمتوک اسفہج ےسںیہندای اھتہک متاس وک
نہپگورھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکمکحرفامایںیمےناسوکاینپوتسمراتںیممیسقترکدای۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رضنفاوباعرم،ہبعش،اوبوعؿیفقث،اوباصحلیفنح،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اربتسؼےننہپیکاممتعن
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اربتسؼےننہپیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1600

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بساهَّلل ب ٩حارث ٣دزومي ،ح٨و٠ة ب ٩ابوسٔیا ،٪سا ٥ٟبً ٩بساهَّلل ،اب٤ً ٩ز

اَ ٩ِ ًَ ٪سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ُّي ًَ َِ ٩ح ِ٨وَ ََ ٠ة بِ ٔ ٩أَبٔي ُسٔ َِی َ
اٟشو َٔٓ ٚأتََي َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َفأَی حُ ََّ ٠ة إ ٔ ِس َتب ِ َر ٕ ٚتُ َبا َُ فٔي ُّ
َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز َ َ
خ َد َ َ
ک ا َِ ٟو ِٓ ُس َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا
َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ ا ِطتَر ٔ َصا َٓا َِ ٟب ِش َضا یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َوح ٔی َن َش ِ٘ َس َُِ ٠ًَ ٦ی َ
َیَِ ٠ب ُص َص َذا َ  ٩ِ ٣اَ َخ ََل َُ َٟ ٚط ث ُ َّ ٥أتُ َٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َث ََل ٔث حَُ ٨ِ ٣ٔ ١َٕ ٠ضا َٓ ََ ٜشا ًُ ََ ٤ز حُ َّّ ٠ة َو ََ ٛشا ًًَّ ٔ ٠یا حُ َّّ ٠ة
ک أَ ِو َط ِّ٘ ِ٘ َضا
َو ََ ٛشا أ ُ َسا ََ ٣ة حُ َّّ ٠ة َٓأ َ َتا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ ُٗ َِٔ ٓ َ ٠یضا َ٣ا ُٗ ِ َ ٠ث ُ ََّ ٥ب ٌَ ِث َ إلٔ َ َّي َٓ َ٘ا َ ٢بٔ ٌِ َضا َواٗ ِٔف ب ٔ َضا َحا َج َت َ

ک
ُخ ُّ ٤زا بَی ِ َن ن َٔشائ ٔ َ

ظ
ااحسؼنباربامیہ،دبعاہللنباحرثوزخفیم،ذیطلةنباوبایفسؿ،اسملنبدبعاہلل،انبرمعےسرفاتیےہہکرضحترمعاکیرفز
ابرہےلکنوتاوہنںےناربتسؼاکاکی وڑاابزارںیمرففتخوہےتوہےئداھکی۔انچہچنفہ وڑاروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک
دختمادقسںیمےلرکاحرضوہےئافررعضای ایروسؽاہلل!اسوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرخدیںیلافرآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس اس وک ہعمج ےک دؿ نہپ ایل رک ں افر سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس گوگ دفرسے اممکل ےس آںیئ
(اس فتق اس وک نہپایل رک ں) ہی نس رک روسؽ رکمییلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای ہی ابلس وت فہصخش ےنہپ اگ ہک سج وک آرخت
ںیمھچکںیہنےلماگرھپاسمسقےکنیت وڑےروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمشیپےیکےئگآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن اکی  وڑا رضحت رمع وک انعتئ رفامای۔ اوہنں ےن رعض ای ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک قلعتم ای
اراشد رفامای اھت؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اس وک رففتخ رک دف افر مت اینپ رضفرت وپری رکف ای مت اس ےک ( اڑے

 اڑےرکےک)اسےکاینپوتسمراتےکدفےٹپانبدف۔
ظ
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعاہللنباحرثوزخفیم،ذیطلةنباوبایفسؿ،اسملنبدبعاہلل،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اربتسؼیکتیفیکےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اربتسؼیکتیفیکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1601

راوی ٤ً :زا ٪ب٣ ٩وسيً ،بساٟوارث ،یحٌي اب ٩ابواسحٙ

وسي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََٗ ٢ا ََ ٢سا٣َ ٥ْ ٔ ٟا ِاِل ٔ ِس َتب ِ َر ُٚ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
ُٗ ِ٣َ ُ ٠ا ََُ ُ٠ى ِّٔ ٩ِ ٣
ض َٓأتََي ب ٔ َضا
اٟس َیبا ٔد َو َخ ُظ َ٨ِ ٣ٔ ٩طُ َٗا ََ ٢سِ ًَ ُ ٌِ ٔ٤ب َس اهَّللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َش ُ٘و َُ ٢رأَی ًُ َ٤زُ ََ ٍَ ٣ر ُج ٕ ١حُ ََّ ٠ة ُس ُِ ٨س ٕ
أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َِ ٢
ا ٚا َِ ٟحس َ
اطتَر ٔ َص ٔذظ ٔ َو َس َ
ٔیث

رمعاؿ نب ومیس ،دبعاگوارث ،ییحی انب اوب ااحسؼ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اسمل ےن رفامای اربتسؼ ای ےہ؟ ںیم ےن رعض ای فہ
اکیمسقاکدةی(ینعیاکیمسقاکرمشیاکڑپکاوہ اےہ)رضحتاسملےناہکںیمےنرضحتدبعاہللےسہک فہرفامےتےھتہکرضحت
رمعےناکی وڑادنسساک(ہییھبرمشیےکڑپکےیکاکی مسقوہیتےہ)داھکیفہروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم
ےلرکاحرضوہےئافررعضایآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسوکرخدیںیل۔آرخدحثیکت۔
رافی  :رمعاؿنبومیس،دبعاگوارث،ییحیانباوباقحس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دةیےننہپیکاممتعنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دةیےننہپیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1602

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩یزیس ،سٔیا ،٪اب ٩ابو٧حیح٣ ،حاہس ،اب ٩ابوٟیلي و یزیس ب ٩ابوزیاز ،اب ٩ابوٟیلي و ابوَفوة،
ًبساهَّلل بًٜ ٩ی٥

یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي َ٧حٔ ٕ
یح ًَ َِ ٣ُ ٩حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َِ ٟیل َي َو َیزٔی ُس
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ئ ٔ٩ِ ٣
ئ فٔي إَٔ٧ا ٕ
ا ٪ب ٔ َ٤ا ٕ
بِ ُ ٩أَب ٔي زٔ َیاز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َِ ٟیل َي َوأَبُو َ َِف َو َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ َٜ ًُ ٩ی َٕٗ ٥ا َ ٢ا ِس َت ِش َقي حُ َذ ِش َٔ ُة َٓأ َ َتا ُظ زُصِ َ٘ ْ
رشبُوا فٔي
ٓ َّٔـ ٕة َٓ َح َذ َٓ ُط ث ُ َّ ٥ا ًِ َت َذ َر إَِٔ ٟیض ٔ ِ٤َّ ٣ٔ ٥ا َػ َ ٍَ ٨بٔطٔ َو َٗا َ ٢إنِّٔي ُ ٧ضٔی ُت ُط َسَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ َ ٢ا َت ِ َ
ئ َّ
خة ٔ
اٟذصَ ٔب َوا َِّٔ ٟٔـ ٔة َو َ ا َتَِ ٠ب ُشوا ِّ
اٟس َیبا َد َو َ ا ا ِٔ َ ٟ
إَٔ٧ا ٔ
َح َیز َٓإَٔ َّ ٧ضا َُ ٟض ِ ٥فٔي ُّ
اٟسَ ِ ٧یا َو َ٨َ ٟا فٔي ِاْل ٔ َ
دمحمنبدبعاہللنبزیدی،ایفسؿ،انباوبحیجن ،اجمدہ،انباوبیلیلفزیدینباوبزاید،انباوبیلیلفاوبرففة،دبعاہللنبمیکعےسرفاتیےہ

ہک رضحت ذحہفی ےن اپین اماگن وت اکی داہییت صخش ہادنی ےک ربنت ںیم اپین ےل رک آای رضحت ذحہفی ےن اس وک کنیھپ دای رھپ
ذعمرترکیلافررفامایھجموکاسےکےننہپیکاممتعنےہ۔ںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک ےہآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس رفامےت ےھت مت گوگ وسےن افر ہادنی ےک ربنت ںیم ہن ںوی افر مت گوگ دةی ہن ونہپ افر رحری (ینعی رمشی) ہن ونہپ ہی اؿ ےک
(ینعیافکرےکےیل)داینںیمںیہافرمہگووگںےکفاےطسآرختںیمںیہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزیدی،ایفسؿ،انباوبحیجن،اجمدہ،انباوبیلیلفزیدینباوبزاید،انباوبیلیلفاوبرففة،دبعاہللنبمیکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دةیاننہپ وہکوسےنیک ارےسانبایگوہ
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دةیاننہپ وہکوسےنیک ارےسانبایگوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1603

راوی  :حش ٩بٗ ٩زًة ،خاٟس ،اب ٩حارث٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ،واٗس ب٤ً ٩زو ب ٩سٌس بٌ٣ ٩اذ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُٗ ٩زَ ًَ َة ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩واٗ ٔ ٔس بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ٩
ٌَُ ٣اذ ٕ َٗا ََ ٢ز َخ ًَِ ُ ٠ل َي أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک ح ٔی َن َٗس َٔ ٦ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ٓ ََش ََِّ ٠ًَ ُ ٤ِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٢أَ ُ ٠ِ ُٗ َ ِ ٧أََ٧ا َواٗ ٔ ُس بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩

ض َوأَك ِ َو َُ ٟط ث ُ َّ ٥بَکَي َٓأ َ ِٛث َ َر ا ِٟبُکَا َئ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
َس ٌِ ٔس بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اذ ٕ َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪س ٌِ ّسا ل َ َ
ا ٪أَ ًِوَ َ ٥ا٨َّ ٟا ٔ
َو َس ََّ ٥َ ٠ب ٌَ َث إلٔ َي أ ُ َِ ٛی ٔس ٕر َػاح ٔٔب زُو ََ ٣ة بَ ٌِ ّثا َٓأ َ ِر َس َ ١إَِٔ ٟیطٔ ب ٔ ُح َّبةٔ ز ٔ َیبا ٕد َُ ٨ِ ٣شو َج ٕة ٓ َٔیضا َّ
اٟذ َص ُب ََٓ٠ب ٔ َش ُط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي

وَ ٩ِ ٣ٔ ٪ص ٔذظ ٔ
اض َی ُِ ٔ٤٠شوَ َ ٧ضا بٔأَیِسٔیض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَ َت ٌِ َحبُ َ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ َٗ ٥اًَ ٦ل َي ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َو َٗ ٌَ َس ََٓ ٥َِ ٠ی َتک َ ََّ ٥ِ ٠وَ٧زَ ََ َٓ ٢ح ٌَ َ ١اُ ٨َّ ٟ

َ ١س ٌِ ٕس فٔي ا َِ ٟح َّٔ ٨ة أَ ِح َش ُ٤َّ ٣ٔ ٩ا َت َز ِو َ٪
٨َ ٤ََ ٟازٔی ُ

نسح نب زقعة ،اخدل ،انب احرث ،دمحم نب رمعف ،فادق نب رمعف نب دعس نب اعمذ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اسن نب امکل یک
دختمںیماحرضوہاسجفتقفہدمہنیونمرہںیمرشتفیال ےئںیمےناؿوکالسؾایاوہنںےنرفامایمتوکؿوہ؟ںیمےنرعض
ای ںیم فادق وہں۔ رضحت رمعف اک ڑلاک افر رضحت دعس نب اعمذ اک وپ ا۔ رضحت اسن ےن ہی ابت نس رک اہک رضحت دعس نب اعمذ وت
ڑبےآدیمےھتافرفہتہبےبملےھت۔ہیابتہہکرکفہرفےئافرتہبرفےئرھپرفامایروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکی
رکشلابداشہادیکر ےکاپسرفاہنرفامای وہکرفہم اکرسدار اھت۔اس ےنروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےکفاےطس اکیہبجدةی اک

 اجیھ وہکوسےنےسانبوہااھت(ینعیفہوچہغوسےنیک ارفںےسایترایایگاھت)روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکانہپرھپ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ڑھکے وہےئ افر ھٹیب ےئگ (ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی رفام وہےئ) افر آپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وگتفگ ںیہن رفامیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس (ےچین) ارت آےئ گوگ اس وک اہھت ےس وھچےن گل ےئگ افر
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسبجعترفامےنےگل(ینعیاسیککمچدکمےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسریحاؿوہےئگ)افرآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتگوگایبجعترکرےہوہرضحتدعسنباعمذےکرفامؽتنجںیماسےسرتہبںیہ(وتاؿےکابلس
اکایاحؽوہاگ؟)
رافی  :نسحنبزقعة،اخدل،انباحرث،دمحمنبرمعف،فادقنبرمعفنبدعسنباعمذ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذموکرہابالےشدةیےکوسنمخوہےنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ذموکرہابالےشدةیےکوسنمخوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1604

راوی  :یوسٕ ب ٩سٌیس ،ححاد ،اب ٩جزیخ ،ابوزبیر ،جابز

َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔأَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َش ُ٘و َُٟ ٢ب ٔ َص أ ٨َّ ٟي ُّي
ٕ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
َح َّسثَ َ٨ا یُو ُس ُ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٗ ٥َ ٠ب ّ
ک َ٣ا َ٧زَ ًِ َتطُ َیا
ک أَ َِ٧ ٪زَ ًَ ُط َٓأ َ ِر َس َ ١بٔطٔ إلٔ َي ًُ ََ ٤ز َٓ٘ٔی َُ َٟ ١ط َٗ ِس أَ ِو َط َ
ائ ٔ ٩ِ ٣ز ٔ َیبا ٕد أُصِس َٔی َٟطُ ث ُ َّ ٥أَ ِو َط َ

َِ ٠ًَ ١یطٔ َّ
َک ِص َ أَ ِّ ٣زا َوأَ ًِ َل ِیتَٔ٨یطٔ َٗا َ ٢إنِّٔي ٥َِ ٟ
اٟش ََلَ َٓ ٦حا َئ ًُ َ٤زُ یَ ِبکٔي َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َ ٔ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٗا ََ َ ٧ ٢ضانٔي ًَ ُِ ٨ط ٔجبِرٔی ُ
یٌ ُط ٓ ََبا ًَ ُط ًُ َ٤زُ بٔأ َ ِٟفَ ِي ز ٔ ِر َص ٕ٥
أ ُ ًِ ٔل َُ ٜط َ ٔ ٟتَِ ٠ب َش ُط إٔ٤َ َّ ٧ا أَ ًِ َل ِی ُت َُ ٜط ٟٔتَب ٔ َ
ویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی،اوبزریب،اجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندةییکاکیابقءینہپ وہک
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس دہہی ںیم پ یچن یھت۔ رھپ ھچک دری ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ ابقء ا ار دی افر
رضحت رمع ےک اپس رفاہن رفام دی گووگں ےن رعض ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک سک فہج ےس ا ارا ےہ؟ روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ھجم وک رضحت ربجالیئ ےن اس ےک ےننہپ ےس عنم رفامای ےہ ہی ابت نس رک رضحت رمع رفےت وہےئ
آےئ افررفامےنےگلایروسؽاہلل!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکفہےشانعتئ رفامیئےہاسفہجےسںیمےنںیہندیہک

مت اس وک ونہپ ںیم ےن مت وک اس فہج ےس دی ےہ ہک مت اس وک رففتخ رکف۔ انچہچن رضحت رمع ےن اس وک دف زہار درمہ ںیم رففتخ
ای۔
رافی  :ویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمشیےننہپیکازاافرفدیعافر وصخشاسوکداینںیمےنہپاگآرختںیمںیہنےنہپاگ
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمشیےننہپیکازاافرفدیعافر وصخشاسوکداینںیمےنہپاگآرختںیمںیہنےنہپاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1605

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤از ،ثاب ً ،بساهَّلل ب ٩زبیر

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕ َٗا ََ ٢سِ ًَ ُ ٌِ ٔ٤ب َس اهَّللٔ بِ َ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َوص َُو ًَل َي ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔیَ ِد ُل ُب َو َش ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س
خة ٔ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٟ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ب ٔ َص ا ِٔ َ ٟ
َح َیز فٔي ُّ
اٟسَ ِ ٧یا َٓ ٩َِ ٠یََِ ٠ب َش ُط فٔي ِاْل ٔ َ
ہبیتق،  ،ند ،اثتب ،دبعاہلل نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک فہ ربنم رپ ہبطخ دے رےہ ےھت افر رفامےت ےھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامای وصخشریمشیڑپکاداینںیمےنہپاسوکآرختںیمںیہنےلماگ۔
رافی  :ہبیتق، ،ند،اثتب،دبعاہللنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمشیےننہپیکازاافرفدیعافر وصخشاسوکداینںیمےنہپاگآرختںیمںیہنےنہپاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1606

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪نرض ب ٩ط٤ی ،١طٌبہ ،خ٠یٔةً ،بساهَّلل ب ٩زبیر

َ
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕٗ ١ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخٔ٠ی َٔ ُة َٗا ََ ٢سِ ًَ ُ ٌِ ٔ٤ب َس اهَّللٔ بِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
اب َش ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
اٟزُّبَی ِر ٔ َٗا َ  ٢اَ تُِ٠ب ٔ ُشوا ن َٔشائَ ٥ِ ُٜا ِٔ َ ٟ
َح َیز َٓإٔنِّي َسَ ٤َ ًُ ُ ٌِ ٔ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ

خة ٔ
َٟب ٔ َش ُط فٔي ُّ
اٟسَ ِ ٧یا  ٥َِ ٟیََِ ٠ب ِشطُ فٔي ِاْل ٔ َ

ومحمد نب الیغؿ ،رضن نب لیمش ،ہبعش ،خلیئفة ،دبعاہلل نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک (فہ ربنم رپ) رفام رےہ ےھت ہک مت گوگ اینپ
وتسمراتوکریمشیڑپکاہنانہپاسےیلہکںیمےنرضحترمعےسہک فہرفامےتےھتہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
 وصخشریمشیڑپکاداینںیمےنہپآرختںیمفہاسوکہنےنہپاگ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،رضننبلیمش،ہبعش،خلیئفة،دبعاہللنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمشیےننہپیکازاافرفدیعافر وصخشاسوکداینںیمےنہپاگآرختںیمںیہنےنہپاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1607

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼورً ،بساهَّلل ب ٩رجاء ،رحب ،یحٌي ب ٩ابوٛثیر٤ً ،زا ٪ب ٩حلا٪

َ
رح ْب ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩ر َجا ٕئ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َ ِ
َحیز ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢س ًَِ ١ائٔظَ َة ٓ ََشأ َ ًََ ِ ٟائٔظَ َة َٗا ََ ِ ٟس ِِ ًَ ١ب َس اهَّللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
ض ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا ِٔ َ ٟ
ا ٪أَُ َّ ٧ط َسأ َ َِ ًَ ٢ب َس اهَّللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ
ح َّٔل َ

اٟسَ ِ ٧یا ٓ َََل َخ ََل َٚ
ٓ ََشأ َ ِ ُ ٟابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٓ َ٘ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو َحٔ ِٕؽ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٟ ٩ِ ٣َ ٢ب ٔ َص ا ِٔ َ ٟ
َح َیز فٔي ُّ
خة ٔ
َُ ٟط فٔي ِاْل ٔ َ
رمعف نب وصنمر ،دبعاہلل نب راجء ،رحب ،ییحی نب اوبریثک ،رمعاؿ نب اطحؿ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت دبعاہلل نب ابعس
ےسدرایتفہکریمشیڑپکااننہپ اسیکےہ؟اوہنںےنرفامایمترضحتاعہشئدصہقیےسدرایتفرکف۔رضحتاعہشئدصہقیےنرفامای
متاسہلسلسںیمرضحتدبعاہللنبرمعےسدرایتفرکف۔ںیمےنرضحتدبعاہللنبرمعےسدرایتفایوتاوہنںےنرفامایھجمےس
رضحت اوبصفح ےن لقن ای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  و صخش داین ںیم ریمشی ڑپکا ےنہپ اگ وت اس اک
آرختںیمیسکمسقاکوکیئہصحںیہنےہ۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،دبعاہللنبراجء،رحب،ییحینباوبریثک،رمعاؿنباطحؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمشیےننہپیکازاافرفدیعافر وصخشاسوکداینںیمےنہپاگآرختںیمںیہنےنہپاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1608

راوی  :س٠امی ٪ب ٩س ،٥٠نرض ،طٌبہٗ ،تازة ،بَک بً ٩بساهَّلل و برش ب٣ ٩حتٔز ،اب٤ً ٩ز

َ
رش بِ ٔ ٩ا ِِ ٤ُ ٟح َتٔٔز ٔ ًَ ِ٩
َک بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َوبٔ ِ ٔ
رض َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩سَٗ ٥ِٕ ٠ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
َح َیز َ َ ٩ِ ٣ا َخ ََل َُ َٟ ٚط
ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا یََِ ٠ب ُص ا ِٔ َ ٟ
م
امیلسؿ نبملس،رضن،ہبعش ،اتقدة ،رکب نبدبعاہلل فرشب نب جیفر،انب رمعےسرفاتیےہ ہکروسؽرکمی یلصاہلل ہیلع فآہلفملس ےن

اراشدرفامایریمشیابلسفہصخشاتنہپےہہکسجاکآرختںیمہصحںیہنےہ۔
م
رافی  :امیلسؿنبملس،رضن،ہبعش،اتقدة،رکبنبدبعاہللفرشبنب جیفر،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمشیےننہپیکازاافرفدیعافر وصخشاسوکداینںیمےنہپاگآرختںیمںیہنےنہپاگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1609

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩شٌ٘وب ،ابونٌ٤ا ،٪ػٌ ٙب ٩حزٗ ،٪تازةً ،لي باريي

وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٪س ََ ٨ة َس ِب ٍٕ َو ٔ٣ائ َ َتی ِ ٔن َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اٟؼَّ ٌِ ُ ٙبِ َُ ٩حزِ َٕ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َز َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
ًَل ٔ ٕٓي ا َِ ٟبارٔي ٔ ِّي َٗا َ ٢أَ َت ِتىٔي ا َِ ٣زأَ ْة َت ِش َت ِٔت ٔیىٔي َٓ ُ٘ ََِ ٟ ُ ٠ضا َص َذا ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ٓ ََّات َب ٌَ ِت ُط َت ِشأ َ ُُ ٟط َو َّات َب ٌِت َُضا أَ ِس َ٣َ ٍُ ٤ا َش ُ٘و َُٗ ٢ا َِ ٟ

َحیز ٔ َٗا ََ َ ٧ ٢هي ًَ ُِ ٨ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِٓتٔىٔي فٔي ا ِٔ َ ٟ

اربامیہ نب وقعیب ،اوبامعنؿ ،صعق نب زحؿ ،اتقدة ،یلع ابریق ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ریمے اپس آیئ فہ ھجم ےس ہلئسم
درایتفرکےنیگلںیمےناہکہیرضحتدبعاہللنبرمعںیہ (ینعیمتاؿےسدرایتفرکگو)انچہچنفہاخوتؿاؿےکےھچیپیلچیئگ اہک
ہلئسمدرایتفرکےکس۔ںیماساخوتؿ ےکےھچیپ ےننسےک ےیلایگایبؿرکےتںیہہک اساخوتؿ ےنرعض ای ھجموک ریمشیابلس ےس

قلعتمہلئسمالتبؤ۔اوہنںےنرفامایروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکاسےسعنمرفامای۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،اوبامعنؿ،صعقنبزحؿ،اتقدة،یلعابریق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریمشیابلسےننہپیکاممتعناکایبؿ،
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ریمشیابلسےننہپیکاممتعناکایبؿ،

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1610

راوی  :س٠امی ٪ب٨٣ ٩ؼور ،ابوا احوؾ ،اطٌث ب ٩ابوطٌثاءٌ٣ ،اویہ ب ٩سویس ،بزاء بً ٩ازب

ؾ ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث بِ ٔ ٩أَبٔي َّ
ئ بِ ٔ٩
ئ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
اٟظ ٌِ َثا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ًَاز ٕٔب َٗا َ ٢أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َش ِب ٍٕ َوَ َ ٧ضاَ٧ا ًَ َِ ٩س ِب ٍٕ َ َ ٧ضاَ٧ا ًَ َِ ٩خ َوات ٔٔیَّ ٥
اٟذ َص ٔب َو ًَ ِ ٩آَ ٔ ٧ی ٔة ا َِّٔ ٟٔـةٔ
َو ًَ ِ ٩ا َِ ٤َ ٟیاث ٔز ٔ َوا ِِّ َ٘ ٟش َّی ٔة َو ِاِل ٔ ِس َتب ِ َر َٔ ٚو ِّ
اٟس َیبا ٔد َوا ِٔ َ ٟ
َحیز ٔ
امیلسؿ نب وصنمر،اوباالوحص ،اثعش نب اوباثعشء ،اعمفہی نب وسدی ،رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہہک مہ وک روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناستابوتںاکمکحرفامایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہوکاستزیچفںےسعنمرفامایآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےناممتعنرفامیئ وسےنیکاوگنویھٹں ےس( )7ہادنیےکربونتںےکاامعتسؽ ےس()5ریمشیہاراجومں ےس()3قشی()3
اربتسؼ()2دةی()4رحریےس(ہیامتؾےکامتؾریمشیڑپکےوہےتںیہ)
رافی  :امیلسؿنبوصنمر،اوباالوحص،اثعشنباوباثعشء،اعمفہینبوسدی،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمشیےننہپیکااجزتےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمشیےننہپیکااجزتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1611

ًیسي ب ٩یو٧ص ،سٌیسٗ ،تازة ،ا٧ص
راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیٰ ،٥

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر َخ َؽ ِ ٌَ ٔ ٟبسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
رحیز ٕ ٔ ٩ِ ٣ح َّٕٔ ٜة ل َا ِ َ ٧بٔض ٔ َ٤ا
ٖ َواٟزُّبَی ِر ٔبِ ٔ ٩ا َِّ ٌَ ٟوأ ٦فٔي ٗ ُُٔ ٤ؽ َ ٔ
ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،دیعس ،اتقدة ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااجزت رفامیئ
رضحتدبعارلنمحنبوعػافررضحتزریبنبوعاؾوکریمشیابلسےننہپیکاؿرضحاتوک(مسجںیم)اخرشوہاجےنیکفہجےس۔
رافی  :اقحسنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،دیعس،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمشیےننہپیکااجزتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1612

راوی  :نص بً ٩لي ،خاٟس ،سٌیسٗ ،تازة ،ا٧ص

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َّخ َؽ
ص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َن ِ ُ
رحیز ٕلَا ِ َ ٧بٔض ٔ َ٤ا َش ٌِىٔي ٔ ٔ ٟح َّٕ ٜة
ِ ٌَ ٔ ٟب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤واٟزُّبَی ِر ٔفٔي ٗ ُُٔ ٤ؽ َ ٔ
رصن نب یلع ،اخدل ،دیعس ،اتقدة ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت دبعارلنمح نب وعػ افر
رضحتزریبنبوعاؾوکریمشیرکےتےننہپیکمسجںیمیلجھکوہاجےنیکفہجےس وہکاؿوکوہیئگیھتااجزترفامیئ۔
رافی  :رصننبیلع،اخدل،دیعس،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمشیےننہپیکااجزتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1613

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،س٠امی ٪تیَّم ،ابوًث٤ا٧ ٪ہسی

ا ٪اِ ٨َّ ٟض ٔس ِّی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ًَُ ٍَ ٣ت ِ َب َة بِ َِٔ َ ٩ف َٗ ٕس
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َّم ًَ ِ ٩أَبٔي ًُ ِث ََ ٤
اب ًُ ََ ٤ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا َیَِ ٠ب ُص ا َِّ ٔ َ ٟ
خة ٔ إ ٔ َّ ا
َٓ َحا َئ َ ٔ ٛت ُ
َح َیز إٔ ا ََِ ٟ ٩ِ ٣ی َص َُ ٟط ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِی ْئ فٔي ِاْل ٔ َ
َص ََ ٜذا و َٗا ٢أَبُو ًُ ِثُ َ ٤
َّ
اٟل َیاَ ٔ ٟش ٔة َحًَّي َرأَیِ ُ َّ
َفأَیِ ُت ُض َ٤ا أَ ِز َر َار َّ
اٟل َیاَ ٔ ٟش َة
َ َ
َ
ا ٪بٔأ ِػبُ ٌَ ِیطٔ اَ ٠ٟتی ِ ٔن َتَ ٔ ٠یا ِٔ ٪اِلٔبِ َض َاَ َ ٦
ااحسؼنباربامیہ،رجری،امیلسؿیمیت،اوبامثعؿیدہیےسرفاتیےہہکمہگوگرضحتہبتعنبرفدقےکاسھتےھتہکاسدفراؿ
رضحترمعاکمکحوموصؽوہاہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرمشی ںیہناتنہپنکیل فہصخش ہک سجاکآرخت
ںیم وکیئ ہصح ںیہن ےہ نکیل اس دق ر ااشرہ رفامای رضحت اوبامثعؿ ےن اینپ دفونں اویلگنں ےس  و ہک اوگنےھٹ ےک زندکی ںیہ ینعی
درایمؿ یک ایلگن الم رک ہی اتھجمس وہں ہک ےسیج ایلتؿ یک ڈنھگایں رھپ ںیم ےن ایلتؿ وک داھکیہک فہ وت اکی وہشمر ابلس ےہ ہک سج وک ہک
دنکےھرپڈاےتلںیہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رجری،امیلسؿیمیت،اوبامثعؿیدہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رمشیےننہپیکااجزتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1614

راوی ً :بساٟح٤یس ب٣ ٩ح٤س٣ ،د٠س٣ ،شٌز ،وبزة ،طٌيي ،سویس ب٠ُٔ ٩ة ،اح٤س ب ٩س٠امیً ،٪بیساهَّلل ،ارسائی،١
ابوحؼین ،ابزاہی ،٥سویس ب٠ُٔ ٩ة٤ً ،ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣دَْ ٠س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ِٔ ٣ش ٌَ ْز ًَ َِ ٩وبَ َز َة ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ُِ ٩س َویِسٔ بِ َٔ ٠َ َٔ َُ ٩ة ح و

 ٩ِ ًَ ١أَبٔي َح ٔؼی ٕن ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیُ ٩ِ ًَ ٥س َویِسٔ بِ َٔ ٠َ َٔ َُ ٩ة ًَ ِ٩
رسائ ٔی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ
ًُ ََ ٤ز أََّ٧طُ  ٥َِ ٟیُ َز ِّخ ِؽ فٔي ِّ
اٟس َیبا ٔد إ ٔ َّ ا َِ ٣و ٔؿ ٍَ أَ ِربَ ٍٔ أَ َػاب ٔ ٍَ
دبعادیمحل نب دمحم ،دلخم ،رعسم ،فربة ،یبعش ،وسدی نب عفلة ،ادمح نب امیلسؿ ،دیبع اہلل ،ارسالیئ ،اوبنیصح ،اربامیہ ،وسدی نب عفلة ،رمع
ےندةیرمشییکمسقےکےننہپیکااجزتاطعںیہنرفامیئنکیلہارالگنیک۔
رافی  :دبعادیمحل نب دمحم ،دلخم ،رعسم ،فربة ،یبعش ،وسدی نب عفلة ،ادمح نب امیلسؿ ،دیبعاہلل ،ارسالیئ ،اوبنیصح ،اربامیہ ،وسدی نب
عفلة،رمع

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

ڑپکفںےک وڑےاننہپ
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ڑپکفںےک وڑےاننہپ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1615

راوی  :شٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ہظی ،٥طٌبہ ،ابواسح ،ٙبزاء

ئ َٗا ََ ٢رأَیِ ُ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَب ٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ط
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًََِ ٠یطٔ حُ َّْ ٠ة َح َِ ٤زا ُئ ُ٣ت َ َر ِّج َّل  ٥َِ ٟأَ َر َٗ ِب َُ ٠ط َو َ ا َب ٌِ َس ُظ أَ َح ّسا ص َُو أَ ِج َُ ٤
وقعیب نب اربامیہ ،میشہ ،ہبعش ،اوب ااحسؼ  ،رباء ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک داھکی الؽ رگن اک
ابلسےنہپوہےئابگوں ںیم یھگنکےئکوہےئافر ںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنزایدہوخوصبرتیسک وک ںیہنداھکیہنآپ

یلصاہللہیلعفآہلفملسےسلبقافرہندعب۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،میشہ،ہبعش،اوباقحس،رباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نمییکہادرےننہپےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
نمییکہادرےننہپےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1616

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیسٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦وہ اپ٨ے واٟس سےٗ ،تازة ،ا٧ص

اب
ا ٪أَ َح ُّب اِّ ٟث َی ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩ص ٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ل َ َ
إلٔ َي ٔ َ ٧ي ِّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٔ ٟحبَرَ َة
دیبع اہلل نب دیعس ،اعمذ نب اشہؾ ،فہ اےنپ فادل ےس ،اتقدة ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امتؾ ابلس
ںیمنمییکہادرزایدہدنسپدیہیھت۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زرفعاینرگنیکاممتعنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
زرفعاینرگنیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1617

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،اب ٩حارث ،ہظا ،٦یحٌي ب ٩ابوٛثیر٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی ،٥خاٟس بٌ٣ ٩سا ،٪جبیر ب٩
نٔیرً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ص ٔظَ ْاَ ٩ِ ًَ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

ا ٪أَ ِخب َ َر ُظ أَ َُّ ٪ج َبی ِ َر بِ َ ٩نُ َٔیِر ٕأَ ِخب َ َر ُظ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَُ َّ ٧ط َرآ ُظ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥أَ ََّ ٪خاَ ٔ ٟس بِ ََ ٌِ ٣َ ٩س َ

َّ
اب ا ِلَّٔ ُٜارٔ ٓ َََل َتَِ ٠ب ِش َضا
رفا َٔ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ص ٔذظ ٔث َٔی ُ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و ًَ َِ ٠یطٔ ثَ ِوبَا ِٔ ٌَ ٣ُ ٪ؼ َ َ

اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،انب احرث ،اشہؾ ،ییحی نب اوبریثک ،دمحم نب اربامیہ ،اخدل نب دعماؿ ،ریبج نب ،ریف ،دبعاہلل نب رمع ےس
رفاتی ےہ ہک اؿ وک روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن داھکی دف ڑپکے زرفعاین رگن ےک ےنہپ وہےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےنرفامایہیڑپکےافکرےکںیہمتاؿوکہنونہپ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،انباحرث،اشہؾ،ییحینباوبریثک،دمحمنباربامیہ،اخدلنبدعماؿ،ریبجنب،ریف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
زرفعاینرگنیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1618

راوی  :حاجب ب ٩س٠امی ،٪اب ٩ابورواز ،اب ٩جزیخ ،اب ٩كاؤض ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَُ َّ ٧ط
أَ ِخب َ َرنٔي َحا ٔج ُب بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔي َر َّواز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
َّ
َّ
َّ
َّ
َاط ِح ُض َ٤ا
رفا َِٔ َٓ ٪ـ َ
ٔب أ ٨َّ ٟي ُّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و َٗا َ ٢اذِصَ ِب ٓ ِ َ
أَتَي أ ٨َّ ٟي َّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و ًََِ ٠یطٔ ث َ ِوبَا ِٔ ٌَ ٣ُ ٪ؼ َ َ
ک َٗا َ ٢أَیِ َ ٩یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٗا َ ٢فٔي ا٨َّ ٟارٔ
ًَ َِ ٨

احبج نب امیلسؿ ،انب اوبرفاد ،انب رججی ،انب ساؤس ،فہ اےنپ فادل ےس ،دبعاہلل نب رمع اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ںیم احرض وہےئ مسک ینعی زرفعاین رگن ںیم رےگن وہےئ دف ڑپکے نہپ رک (ہی دھکی رک) روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
ہصغ آایگافرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاجؤ مت اؿ وککنیھپدف۔اوہنں ےن رعض ای ایروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
اسوکںیمسکہگجوکنیھپں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایآگںیم۔
رافی  :احبجنبامیلسؿ،انباوبرفاد،انبرججی،انبساؤس،فہاےنپفادلےس،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
زرفعاینرگنیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1619

راوی ً :یسي ب ٩ح٤ازٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابوحبیب ،ابزاہی ٥بً ٩بساهَّلل ب ٩ح٨ینً ،لي

أَ ِخب َ َرَ ٧ا ً َٔیسي بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ أَ َّ ٪إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩حُ َ٨ی ِ ٕن أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪أَبَا ُظ َح َّسثَ ُط
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
أَُ َّ ٧ط َسٔ٠ًَ ٍَ ٔ٤یا َش ُ٘و َُ َ ٧ ٢ضانٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠خا َت َّٔ ٥
ِقائَةٔ
رف َو َٔ
ض ا َِ٘ ٟسِّ ِّي َوا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ
اٟذ َص ٔب َو ًَ ُِٟ ٩بُو ٔ
ًّ
رقآ َٔ ٪وأََ٧ا َراٍْ ٔ ٛ
ا ِِ ُ ٟ
یسیع نب  ،ند ،ثیل ،زیدی نب اوببیبح ،اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح ،یلع ےن لقن ای ھجم وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
وسےنیکاوگنیھٹافرریمشیابلسافرمسکںیمرےگنوہےئڑپکےےسعنمرفامایافرروکعںیمرقآؿرکمیڑپےنھےسعنمرفامای۔
رافی  :یسیعنب ،ند،ثیل،زیدینباوببیبح،اربامیہنبدبعاہللنبنینح،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہےرگناکابلساننہپ
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رہےرگناکابلساننہپ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1620

راوی ً :باض ب٣ ٩ح٤س ،ابو٧وح ،جزیز ب ٩حازً ،٦بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩یر ،ایاز بٟ٘ ٩یم ،ابور٣ثہ

َّاض بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو ُ ٧و ٕح َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ ًَ ِ ٩إٔیَاز ٔبِ ٕٔ ٔ َٟ٘ ٩یم ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ٌَِ ٟب ُ
َّ
َّ
رضا ٔ٪
أَبٔي رٔ َِ ٣ث َة َٗا ََ َ ٢
خ َد ًَ َِ ٠ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و ًََِ ٠یطٔ ثَ ِوبَا ٔ ٪أَ ِخ َ َ
ابعس نب دمحم ،اوبونح ،رجری نب احزؾ ،دبعاکلمل نب ریمع ،ااید نب طیقل ،اوبرہثم ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساکیرفزدفرہےرگنےکڑپکےےنہپوہےئرشتفیالےئ۔
رافی  :ابعسنبدمحم،اوبونح،رجرینباحزؾ،دبعاکلملنبریمع،اایدنبطیقل،اوبرہثم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہادر ںےننہپےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک

ہادر ںےننہپےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1621

راوی  :شٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥و ٣ح٤س ب٣ ٩ثىي ،یحٌي ،اس٤اًیٗ ،١یص ،خباب ب ٩ا ارت

َّاب بِ ٔ ٩اْلِ َ َر ِّت َٗا َ٢
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي ًَ َِ ٩ی ِحٌَي ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َٗ ِی ْص ًَ َِ ٩خب ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
َّ
َّ
ص َ٨َ ٟا أَ َ ا َت ِسًُو اهَّللَ َ٨َ ٟا
َط َِ ٜوَ٧ا إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠وص َُو َُ ٣ت َو ِّس ْس ب ُ ِز َز ّة َُ ٟط فٔي ه ٔ ِّ١ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا أَ َ ا َت ِشت َ ُِ ٔ ٨
وقعیبنباربامیہفدمحمنبینثم،ییحی،اامسلیع،سیق،ابخبنباالرتےسرفاتیےہہکمہےن روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےس افکر ف رشمنیک یک اکشتی یک (ینعی اؿ یک اکتفیل یک  و فلتخم رطےقی ےس فہ املسمونں وک اچنہپےت ےھت) آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسہادررپہیکتاگلےئرشتفیرفامےھتاخہنہبعکےکاسہیںیممہےنرعضایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےفاےطسدخاےس
دمدںیہنامےتگنافرمہگووگںےکفاےطسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسداعںیہنرفامےت۔
رافی  :وقعیبنباربامیہفدمحمنبینثم،ییحی،اامسلیع،سیق،ابخبنباالرت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ہادر ںےننہپےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1622

راوی ٗ :تیبہ ،شٌ٘وب ،ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس

َ
و٣َ ٪ا
وب ًَ ِ ٩أَبٔي َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِض ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢جائ َ ِ ا َِ ٣زأَ ْة بٔب ُ ِر َزة ٕ َٗا ََ ٢س ِض َْ ١ص َِ ١ت ِس ُر َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
ا ِٟب ُ ِر َزةُ َٗاُٟوا َن ٌَ َِ ٥ص ٔذظ ٔ َّ
ود فٔي َحا ٔط َیت َٔضا َٓ َ٘ا َ ِ ٟیَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إنِّٔي َن َش ِح ُ َص ٔذظ ٔ ب ٔ َیسٔی أَ ُِ ٛش َوَ ٛضا َٓأ َ َخ َذ َصا
اٟظ ُِ ٠َ ٤ة َُ ٨ِ ٣ش ْ
ََخ َد إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َوإَٔ َّ ٧ضا َِل ٔ َز ُار ُظ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠ح َتا ّجا إَِٔ ٟی َضا ٓ َ َ
ہبیتق،وقعیب،اوباحزؾ،لہسنبدعسےنرفامایاکیاخوتؿاکیدؿہادرےلرکاحرضوہیئ۔فہسکمسقیکہادریھتمتگوگفافق
وہ؟ینعیاسےکوکےنںیمہلمشانبوہےئ ےھت۔اسےنرعضایایروسؽاہلل!ںیمےناسوکاےنپاہھتےسانبےہںیمہیآپیلص
اہللہیلعفآہلفملس وکانہپؤں یگ۔انچہچنآپ ےناسوک ےلایلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسیک رضفرت یھب یھت۔سج فتق
آپابرہرشتفیالےتوتآپایساکہہتدنبابدناھرکےتےھت۔
رافی  :ہبیتق،وقعیب،اوباحزؾ،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیفسڑپکےےننہپےکمکحےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دیفسڑپکےےننہپےکمکحےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1623

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي ب ٩سٌیس ،سٌیس ب ٩ابورعوبة ،ایوب ،ابوَٗلبة ،ابو٣ہ٠ب ،س٤زة

وب ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤سٌ َ
رعوبَ َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ٔیس بِ َ ٩أَبٔي َ ُ
أَبٔي ا َِ ٤ُ ٟض َّٔ ٠ب ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٟب ُشوا ٔ ٩ِ ٣ث َٔیابٔ ٥ِ ُٜا ِٟب َ َی َ
اق َٓإَٔ َّ ٧ضا أَك ِ َضزُ َوأَك ِ َی ُب َو َُ٨ِّٔ ٛوا ٓ َٔیضا

َِ ٣و َتا َُٗ ٥ِ ٛا ََ ٢ی ِحٌَي  ٥َِ ٟأَ ِٛت ُ ِب ُط ُٗ َِٗ ٥َ ٔ ٟ ُ ٠ا َ ٢ا ِس َت ِِ َِ ٨ی ُ ب ٔ َحسٔیثٔ َِ ٣ی ُ٤و ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔي َطبٔیبٕ ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة

رمعف نب یلع ،ییحی نب دیعس ،دیعس نب اوبرعفبة ،اویب ،اوبالقبة ،اوببلہم ،رمسة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامایمتگوگ دیفسڑپکےانہپرکف اسےیل ہک فہاپہزیہ افراصػ وہےت ںیہافر متگوگ  نفدایرکف اےنپرمدفں وک
دیفسڑپکفںاک۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،دیعسنباوبرعفبة،اویب،اوبالقبة،اوببلہم،رمسة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دیفسڑپکےےننہپےکمکحےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1624

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤از ،ایوب ،ابوَٗلبة ،س٤زة

وب ًَ ِ ٩أَبٔي ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠ی٥ِ ُٜ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
اب ََِٓ ٠یَِ ٠ب ِش َضا أَ ِح َیا ُؤ َُ ٥ِ ٛو َُ٨ِّٔ ٛوا ٓ َٔیضا َِ ٣و َتا َُٓ ٥ِ ٛإَٔ َّ ٧ضا َٔ ٩ِ ٣خی ِر ٔث َٔیابٔ٥ِ ُٜ
بٔا ِٟب َ َی ٔ
اق ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟث َی ٔ
ہبیتق، ،ند،اویب،اوبالقبة ،رمسة ےس رفاتیےہہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامای متگوگ دیفسابلس انہپرکف
زدنہگوگیھبدیفسابلسںینہپافررمدفںوکاؿاک نفدفویکہکنہیدمعہافررتہبڑپکےںیہ۔
رافی  :ہبیتق، ،ند،اویب،اوبالقبة،رمسة

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

ابقءےننہپےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ابقءےننہپےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1625

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،اب ٩ابو٠٣یٜہ٣ ،شور بَ٣ ٩خ٣ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
َخ ََ ٣ة َٗا ََ َٗ ٢ش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َُِ ٠٣یَ َٜة ًَ ِ ٩ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ بِ َٔ ِ ٣َ ٩

َخ َُ ٣ة َیا ب ُى َ َّي اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠ب ٔ َ٨ا إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َخ ََ ٣ة َط ِیئّا َٓ َ٘ا ََ ِ ٣َ ٢
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٗب ٔ َی ّة َو ٥َِ ٟش ٌُِ ٔم ََ ِ ٣
َک َٓ َ٨وَ َز إَِٔ ٟیطٔ
ََخ َد إَِٔ ٟیطٔ َو ًََِ ٠یطٔ َٗ َبائْ َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َ٘ا ََ ٢خ َّبأ ِ ُت َص َذا َ ٟ
َٓاَ ِ ٧ل ٌََ ٣َ ُ ِ٘ ٠طُ َٗا َ ٢ا ِز ُخ َِٓ ١ا ِزًُطُ لٔي َٗا َََ ٓ ٢س ًَ ِوتُطُ ٓ َ َ
َخ َُ ٣ة
ََٓ٠ب ٔ َش ُط ََ ِ ٣
ہبیتقنبدیعس،ثیل،انباوبملتئکہ،وسمرنبرخمہمےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنابقںیئمیسقترفامںیئنکیل
رضحت رخمہم وک انعتئ ںیہن رفامیئ اوہنں ےن ھجم ےس رفامای اٹیب مت ریمے اسھت ولچ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک الب گو
انچہچن ںیم ایگ افر ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک البای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساؿیہابقؤںںیمےساکیابقءےنہپوہےئےھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیںیمےناہمترےفاےطساپھچریھکیھت
رضحترخمہمےناسوکداھکیافررھپاسوکنہپایل۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انباوبملتئکہ،وسمرنبرخمہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپاجئہمےننہپےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اپاجئہمےننہپےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1626

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ،طٌبہ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،جابز ب ٩زیس ،ابً ٩باض

ض
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢بٔ ٌَ َزَٓا ٕ
اُٟساؤی ََ ١و ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یح ٔ ِس َن ٌِ َ٠ی ِ ٔن
ت َٓ َ٘ا ََ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٢یحٔ ِس إ ٔ َز ّارا ََِٓ ٠یَِ ٠ب ِص َّ َ

ََِٓ ٠یَِ ٠ب ِص ُخ َّٔی ِ ٔن

دمحم نب اشبر ،دمحم ،ہبعش ،رمعف نب دانیر ،اجرب نب زدی ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رعافت ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت  و صخش ہہت دنب ہن اپےئ وت فہ اپاجئہم نہپ ےل افر  و صخش  وےت ہن اپےئ
(ینعیسجےکاپس وےتہنوہں)وتفہومزےنہپےل۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،رمعفنبدانیر،اجربنبزدی،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تہبزایدہہہتدنباکٹلےنیکاممتعن
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
تہبزایدہہہتدنباکٹلےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1627

راوی  :وہب ب ٩بیا ،٪اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ساً ،٥ٟبساهَّلل ب٤ً ٩ز

اب أَ ََّ ٪سا٤ّ ٔ ٟا أَ ِخب َ َر ُظ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
أَ ِخب َ َرَ٧ا َوص ُِب بِ ُ ٩بَ َیا َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ق
َح َّسثَ ُط أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِی َ٨ا َر ُج َْ ١ی ُح ُّز إ ٔ َز َار ُظ ٔ ٩ِ ٣ا ِٟد َُی ََل ٔ
 ١فٔي اْلِ َ ِر ٔ
ٕ بٔطٔ َٓ ُض َو َی َت َح َِ ٠ح ُ
ئ ُخ ٔش َ
إلٔ َي یَ ِؤ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
فبہنبایبؿ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسمل،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامایاکیصخشاینپیگنل(ہہتدنب)اکٹلایرک ااھتةکتیکفہجےسوت فہصخشایقتمکتزنیمںیمداتسنھالچاجےئاگ۔
رافی  :فبہنبایبؿ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسمل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
تہبزایدہہہتدنباکٹلےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1628

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٧ ،آٍ ،اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،برشً ،بیساهَّلل٧ ،آًٍ ،بساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
رش َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا بٔ ِ ْ

ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ج َّز ثَ ِوبَطُ أَ ِو َٗا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪أ ٟذی یَ ُح ُّز ثَ ِوبَطُ ٔ٩ِ ٣
ئ  ٥َِ ٟیَ ُِ ٨وزِ اهَّللُ إ ٔ َِ ٟیطٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة
ا ِٟد َُی ََل ٔ
ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،انعف ،اامسلیع نب دوعسد ،رشب ،دیبع اہلل ،انعف ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامای وصخشةکتےساےنپڑپکےاکٹلےئوتدخافدندقفسایقتمےکدؿاسیکاجبنہندےھکیاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انعف،اامسلیعنبدوعسد،رشب،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
تہبزایدہہہتدنباکٹلےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1629

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،طٌبہ٣ ،حارب ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩حار ٕٔب َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز یُ َح ِّس ُث أَ َّ٪
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ج َّز ث َ ِوبَ ُط ٔ٣َ ٩ِ ٣دٔی َٕ ٠ة َٓإ ٔ َّ ٪اهَّللَ ًَزَّ َو َج ََّ ٥َِ ٟ ١ی ُِ ٨وزِ إَِٔ ٟیطٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،احمرب،انبرمعےسرفاتی ےہہکروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامای وصخشاےنپ
ڑپکےةکتےساکٹلےئوتدخافدندقفسایقتمےکدؿاسیکاجبنہندےھکیاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،احمرب،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہہتدنبسکہگجکتوہانہاےیہ؟
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ہہتدنبسکہگجکتوہانہاےیہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1630

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ٥و٣ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز ،ا اً٤ع ،ابواسح٣ ،ٙش ٥٠ب٧ ٩ذیز ،حذشٔہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َِ ٣ُ ٩ِ ًَ ٙش ٥ٔ ٔ ٠بِ َُٔ ٧ ٩ذیِز ٕ ًَ ِ ٩حُ َذ ِش َٔ َة
اٖ ا َّ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٣َ ٥َ ٠و ٔؿ ٍُ ِاِل ٔ َزارٔ إلٔ َي أَ ِن َؼ ٔ
ٟشا َٗی ِ ٔن َوا َِ ٌَ ٟـ َ٠ةٔ َٓإ ٔ ِ ٪أَبَ ِی َ َٓأ َ ِس َٔ ََٓ ١إ ٔ ِ ٪أَبَ ِی َ
اٟشا َٔ ٚو َ ا َح ََّ ٌِ َٜ ٠ِ ٔ ٟ ٙبی ِ ٔن فٔي ِاِل ٔ َزارٔ َو َّ
ئ َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٤ُ ٔ ٟح َّٕ ٤س
ََٓ ٩ِ ٔ٤و َرا ٔ
ااحسؼ نب اربامیہ فدمحم نب دقامة ،رجری ،االشمع ،اوب ااحسؼ   ،ملس نب ذنری ،ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامایہہتدنبآدیھڈنپویلںکتوہانہاےیہہکسجہگجکت(ڈنپویلںاک)تہبوگتشےہاسہگجکتارگاسےس
زایدہ ہاےہ وت افر زایدہ اچین حیحص ےہ ارگ اس ےس زایدہ دؽ ہاےہ وت ڈنپویلں ےک آرخ کت نکیل ونخٹں اک وکیئ قح ںیہن ےہ ہہت دنب ںیم
(بلطمےنخٹےلھکرانہرضفریںیہفہہنےپھچ)۔
رافی  :اقحسنباربامیہفدمحمنبدقامة،رجری،االشمع،اوباقحس ،ملسنبذنری،ذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونخٹںےسےچینازاررےنھکاکمکح(فدیع)
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ونخٹںےسےچینازاررےنھکاکمکح(فدیع)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1631

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،اب ٩حارث ،ہظا ،٦یحٌي٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی ،٥ابوشٌ٘وب ،ابوہزیزہ

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ص ٔظَ ْاَ ٩ِ ًَ ٦ی ِحٌَي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
وب أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َش ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َت ِح َ ا ِلَ ٌِ َٜبی ِ ٔن ِٔ ٩ِ ٣اِل ٔ َزارٔ
َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو َش ٌِ ُ٘ َ
َٓف ٔي ا٨َّ ٟارٔ
اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،انب احرث ،اشہؾ ،ییحی ،دمحم نب اربامیہ ،اوبوقعیب ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایونخٹںےسےچینہہتدنبدفزخںیمدالخوہاگ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،انباحرث،اشہؾ،ییحی،دمحمنباربامیہ،اوبوقعیب،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ونخٹںےسےچینازاررےنھکاکمکح(فدیع)

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1632

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

ا ٪یُ ِدبٔرُ ًَ ِ ٩أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي َسٌ ْ
ٔیس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ُّٔی َو َٗ ِس ل َ َ
ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا أَ ِس َٔ َ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِل ََ ٌِ ٜبی ِ ٔن ِٔ ٩ِ ٣اِل ٔ َزارٔ َٓف ٔي ا٨َّ ٟارٔ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہہتدنباکٹلےنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ہہتدنباکٹلےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1633

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل بً ٩بیس بً٘ ٩ی ،١وہ اپ٨ے زازا سے ،طٌبہ ،اطٌث ،سٌیس ب ٩جبیر ،ابً ٩باض

ٔیس
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٔس بِ ًَٔٔ٘ ٩ی َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َج ِّسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤سٌ َ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اهَّللَ ًَزَّ َو َج َّ َ ١ا َی ُِ ٨وزُ إلٔ َي ُِ ٣شب ٔ ِٔ ١اِل ٔ َزارٔ
بِ َُ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
دمحمنبدبعاہللنبدیبعنبلیقع،فہاےنپداداےس،ہبعش،اثعش،دیعسنبریبج،انبابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایدخافدندقفسہہتدنباکٹلےنفاےلیکاجبنںیہندےھکیاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدیبعنبلیقع،فہاےنپداداےس،ہبعش،اثعش،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ہہتدنباکٹلےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1634

راوی  :برش ب ٩خاٟس٨ُ ،سر ،طٌبہ ،س٠امی ٪ب٣ ٩ہزا ٪ا اً٤ع ،س٠امی ٪ب٣ ٩شہز ،خطة ب ٩رح ،ابوذر

ا ٪اْلِ َ ًِ ََ ٤ع ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ِٔ ٣ُ ٩شضٔز ٕ ًَ ِ٩
رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ ٢سُ ُ ٌِ ٔ٤سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َِ ٣ٔ ٩ض َز َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا بٔ ِ ُ
خ َط َة بِ ٔ ٩ا ِِّ ُ ٟ
َح ًَ ِ ٩أَبٔي ذ َٓرٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث َ ََلثَ ْة َ ا یُک َ ُِّ ٤ُ ٠ض ِ ٥اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّ ١یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َو َ ا
ََ
 ١إ ٔ َز َار ُظ َوا َِ ُٙ ِّٔ ٨َ ٤ُ ٟسَ ٌَِ ٠ت ُط بٔا َِ ٟح ٕٔ ٔ ٠ا ِٟکَاذ ٔ ٔب
اب أَْ ٔ ٟی ٥ا ِ٨َّ ٤َ ٟا ُ ٪ب ٔ َ٤ا أَ ًِ َلي َوا ِِ ٤ُ ٟشب ٔ ُ
یُزَِّٛیض ٔ َِ ٥و َُ ٟض َِ ًَ ٥ذ ْ

رشب نب اخدل ،ردنر ،ہبعش ،امیلسؿ نب رہماؿ االشمع ،امیلسؿ نب رہسم ،رخسة نب رح ،اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ایقتم ےکدؿ دخافدن دقفس نیتآدویمں ےس الکؾ ںیہن رفامےئ اگ افر اؿ گووگں وک فیلکتف ذعاب وہاگ
(اؿںیمےس)اکیوتفہصخش وہکیسکوکھچکدےرکااسحؿالتجےئدفرسافہصخش وہکہہتدنبایاپاجئہمفریغہاکٹلےئافررسیتافہ
صخش وہکوھجیٹمسقاھکرکامؽالچےئ(رففتخرکے)۔
رافی  :رشبنباخدل،ردنر،ہبعش،امیلسؿنبرہماؿاالشمع،امیلسؿنبرہسم،رخسةنبرح،اوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ہہتدنباکٹلےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1635

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،حشین بً ٩ليً ،بساٌٟزیز ب ٩ابو رواز ،سا ،٥ٟاب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َشی ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ٔ ٩أَبٔي َر َّواز ٕ ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
یؽ َوا ِ٤َٔ ٌٟا َٔ ٣ة ََ ٩ِ ٣جزَّ َٔ ٨ِ ٣ضا َط ِیئّا ُخ َی ََل َئ َ ا یَ ُِ ٨وزُ اهَّللُ إَِٔ ٟیطٔ یَ ِو َ٦
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠اِل ٔ ِس َبا ُ ٢فٔي ِاِل ٔ َزارٔ َوا ِٔ ٔ٤َ٘ ٟ
ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
دمحم نب راعف ،نیسح نب یلع ،دبعازعلزی نب اوب رفاد،اسمل ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامایہہتدنبرکہتافرڑگپی ووکیئاؿونیتںںیمےسیسکوکاکٹلےئدخافدندقفساسیکاجبنںیہندےھکیاگ۔
رافی  :دمحمنبراعف،نیسحنبیلع،دبعازعلزینباوبرفاد،اسمل،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک

ہہتدنباکٹلےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1636

٣وسي بً٘ ٩بہ ،سا٥ٟ
راوی ً :لي ب ٩ححز ،اس٤اًیٰ ،١

وسي بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
ئ َ ا یَ ُِ ٨وزُ اهَّللُ إَِٔ ٟیطٔ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو بَ َِکٕ یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ ٔ َّ ٪أَ َح َس ٔط َّق ِي إ ٔ َزارٔی
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ج َّز ثَ ِوبَ ُط ٔ ٩ِ ٣ا ِٟد َُی ََل ٔ
ک ُخ َی ََل َئ
ک َِ ٟش َ َٔ ٩ِ ٤َّ ٣ش ِؼ َ ٍُ ٨ذََ ٔ ٟ
ک ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔ َّ ٧
َش ِشت َ ِرِٔي إ ٔ َّ ا أَ ِ ٪أَ َت ٌَا َص َس ذََ ٔ ٟ
یلعنبرجح،اامسلیع،ومٰیسنبہبقع،اسملروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای ووکیئاانپڑپکاةکتےساکٹلےئایقتم
ےک دؿ دخافدن دقفس اس صخش یک اجبن ںیہن دےھکی اگ اس رپ رضحت اوبرکب دصقی ےن رعض ای (ریغ ا رایری رطہقی ےس)
ریمےہہتدنباکوکہنےچین کٹلاج اےہ نکیلارگںیماساکایخؽروھکںوتفہہنےکٹل اگروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشد
رفامایمتاؿگووگںںیمےسںیہنوہ وہکةکتافررغفریکفہجےسہیرحتکرکےتںیہ(ینعیةکتیکفہجےسہہتدنباکٹلےتںیہ)۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،ومٰیسنبہبقع،اسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخانیتسکدقرآلچناکٹلںیئ؟
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وخانیتسکدقرآلچناکٹلںیئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1637

راوی ٧ :وح ب ٩حبیبً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُ ٧و ُح بِ َُ ٩حبٔیبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

ٕ َت ِؼ َ ٍُ ٨اَ ٨ِّ ٟشا ُئ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ج َّز ثَ ِوبَ ُط ٔ ٩ِ ٣ا ِٟد َُی ََل ٔ
ئ  ٥َِ ٟیَ ُِ ٨و ِز اهَّللُ إَِٔ ٟیطٔ َٗا َ ِ ٟأ ُ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٓ َِ ٜی َ
ٕ أَٗ َِسا ُُ ٣ضَٗ َّ٩ا َ ٢تُ ِزخٔی َُ ٨ط ذ ٔ َرا ًّا َ ا َتز ٔ ِز ََِ ٠ًَ ٪یطٔ
ب ٔ ُذیُؤٟضَٔٗ َّ٩ا َ ٢تُ ِزخٔی َ٨طُ ٔطب ِ ّرا َٗا َ ِ ٟإٔذّا َت ِٔ َٜ ٨ظ َ

ونحنببیبح،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای ووکیئ
ةکت ےس ڑپکا ےچین اکٹلےئ اہلل اعتیل اس یکرطػ ہندےھکی اگ (ہی نس رک) رضحت اؾ ہملس ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! رپ وخانیت اےنپ

دانموکایرک ں؟آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفہ اےنپاےنپدانماکیابتشل اکٹلںیئ۔رضحتاؾہملس ےن اسرپ رعض
ای(اسرطح)وتاؿےکاپؤںلھکاجںیئےگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوتفہاکیاہھتاکٹلںیئاسےسزایدہہنرک ں۔
رافی  :ونحنببیبح،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وخانیتسکدقرآلچناکٹلںیئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1638

راوی ً :باض ب ٩وٟیس ب٣ ٩زیس ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ا اوزاعي ،یحٌي ب ٩ابوٛثیر٧ ،آٍ ،ا ٦س٤٠ہ

َّاض بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ ٔ٣َ ٩زِ َی ٕس َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ٩
َح َّسثَ َ٨ا ا ٌَِ ٟب ُ
ئ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِزخٔی َن
ََک ِت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذُیُو َ ٢اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أََ َّ ٧ضا ذ َ َ

ٕ ًَ َِ ٨ضا َٗا َ ٢تُ ِزِٔي ذ ٔ َرا ًّا َ ا َتزٔی ُس ًََِ ٠یطٔ
ٔطب ِ ّرا َٗا َ ِ ٟأ ُ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة إٔذّا یَ ِٔ َٜ٨ظ َ

ابعسنبف دینبزمدی،فہاےنپفادلےس،االفزایع،ییحینباوبریثک،انعف،اؾہملسےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسوخانیت
ےک دانم ےس قلعتم رعض ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ اےنپ دانم اکی ابتشل اکٹلںیئ اوہنں ےن رعض ای (اس
رطحوت)فہلھکاجےئاگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاکیاہھتاکٹلںیئاسےسااضہفہنرک ں۔
رافی  :ابعسنبف دینبزمدی،فہاےنپفادلےس،االفزایع،ییحینباوبریثک،انعف،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وخانیتسکدقرآلچناکٹلںیئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1639

راوی ً :بساٟحبار ب ٩اٌَٟلء بً ٩بساٟحبار ،سٔیا ،٪ایوب ب٣ ٩وسي٧ ،آٍ ،ػٔیة ،ا ٦س٤٠ہ

وسي ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّی َة ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحبَّارٔ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحبَّارٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
وب بِ َُ ٣ُ ٩
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَ ُّی ُ

َّ
َّ
ئ َٗا َ ٢یُزِخٔی َن ٔطب ِ ّرا
ٕ بٔاَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َک َٗا َ ِ ٟأ ُ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٓ َِ ٜی َ
َک فٔي ِاِل ٔ َزارٔ َ٣ا ذُ ٔ َ
َسَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس٤َّ َٟ ٥َ ٠ا ذُ ٔ َ
َٗا َ ِ ٟإٔذّا َت ِب ُس َو أَٗ َِسا ُُ ٣ضَٗ َّ٩ا َٔ َٓ ٢ذ َرا ًّا َ ا َیز ٔ ِز ََِ ٠ًَ ٪یطٔ

دبعاابجلر نب االعلء نب دبعاابجلر ،ایفسؿ ،اویب نب ومیس ،انعف ،صفتئة ،اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنسجفتقہہتدنباککذرکہرفامایوترضحتاؾہملسےنرعضایرھپوخانیتایرک ں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
فہاکیابتشل(دانم)اکٹلںیئ۔اوہنںےنرعضایاےنتںیموتاؿےکاپؤںلھکاجںیئےگ
رافی  :دبعاابجلرنباالعلءنبدبعاابجلر،ایفسؿ،اویبنبومیس،انعف،صفتئة،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وخانیتسکدقرآلچناکٹلںیئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1640

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،نرضٌ٣ ،ت٤ز ،اب ٩س٠امیً ،٪بیساهَّلل٧ ،آٍ ،س٠امی ٪ب ٩ششار ،ا ٦س٤٠ہ

رض َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َوص َُو ابِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ

ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ش َشا ٕر ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗا َُ ِ ٟسئ ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥ِ َٛ ٥َ ٠ت ُح ُّز ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ٔ ٩ِ ٣ذَیَِ ٔ ٠ضا َٗا َٔ ٢طب ِ ّرا
ٕ ًَ َِ ٨ضا َٗا َ ٢ذ ٔ َرا َْ َ ا َتزٔی ُس ًََِ ٠ی َضا
َٗا َ ِ ٟإٔذّا َی ِٔ َٜ ٨ظ َ
دمحمنبدبعاالیلع،رضن،رمتعم،انبامیلسؿ،دیبعاہلل،انعف،امیلسؿنبک ار،اؾہملسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےسدرایتفایایگوکیئاخوتؿاانپدانمانتکاکٹلےئ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاکیابتشل۔اوہنںےناہکاسدقر
وتلھکاجےئاگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاکیاہھتےسااضہفہنرک ں۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رضن،رمتعم،انبامیلسؿ،دیبعاہلل،انعف،امیلسؿنبک ار،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امتؾمسجرپڑپکاےنٹیپلےسقلعتماسرطہقیےسہکاہھتابرہہنلکن ںیکونممعےہ۔
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
امتؾمسجرپڑپکاےنٹیپلےسقلعتماسرطہقیےسہکاہھتابرہہنلکن ںیکونممعےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1641

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،اب ٩طہابً ،بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل ،ابوسٌیس

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ

اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
ئ َوأَ َِ ٪ی ِح َت ٔي َي فٔي ثَ ِو ٕب َواح ٔ ٕس َِ ٟی َص ًَل َي َ َِف ٔجطٔ ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِی ْئ
اطت َٔ٤ا ٔ ٢اٟؼَّ َّ٤ا ٔ
ہبیتق،ثیل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل،اوبدیعسےسرفاتیےہہکروسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایامتؾمسجرپ
ڑپکاٹیپلےنیلےسافراکیڑپکےںیموگٹرکےنھٹیبےسہرشؾاگہرپھچکہنوہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
امتؾمسجرپڑپکاےنٹیپلےسقلعتماسرطہقیےسہکاہھتابرہہنلکن ںیکونممعےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1642

راوی  :حشین ب ٩رحیث ،سٔیا ،٪زہزیً ،لاء اب ٩یزیس ،ابوسٌیس خسری

یس ًَ ِ ٩أَبٔي َس ٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ٢
رحیِ ٕث َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
 ١فٔي ثَ ِو ٕب َواح ٔ ٕس َِ ٟی َص ًَل َي َ َِف ٔجطٔ ُٔ ٨ِ ٣ط َط ِی ْئ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِطت َٔ٤ا ٔ ٢اٟؼَّ َّ٤ا ٔ
ئ َوأَ ِ ٪یَ ِح َت ٔي َي اَّ ٟز ُج ُ
نیسحنبرحثی،ایفسؿ،زرہی،اطعءانبزیدی،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامای

امتؾمسجرپڑپکاےنٹیپلےسابیقومضمؿاسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی  :نیسحنبرحثی،ایفسؿ،زرہی،اطعءانبزیدی،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکییہڑپکےںیموگٹامررکےنھٹیبیکاممتعنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اکییہڑپکےںیموگٹامررکےنھٹیبیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1643

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،ابوزبیر ،جابز

َح َّسثَ َ٨ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِِ ٩
اطت َٔ٤ا ٔ٢
ئ َوأَ َِ ٪ی ِح َت ٔي َي فٔي ثَ ِو ٕب َواح ٔ ٕس
اٟؼَّ َّ٤ا ٔ

ہبیتق،ثیل،اوبزریب،اجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایامتؾمسجرپاکیڑپکاٹیپلےنیلےسافر
اکیڑپکےںیموگٹامررکےنھٹیبےس۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایسہرگناکامعہمابدنانھ
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ایسہرگناکامعہمابدنانھ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1644

راوی ً :بساهَّلل ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا٣ ،٪شاور اٟورا ،ٚجٌرف ب٤ً ٩زو ب ٩رحیث

رحیِ ٕث ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪شاؤرٕ ا َِ ٟو َّرا َٔ ٩ِ ًَ ٚج ٌِ َ ٔ
رف بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ُ ٩
رح َٗاَّ ٔ ٧ی ّة
أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُ ًَل َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َٔ ً ٥َ ٠ا َّ ٣ة َ ِ
دبعاہللنبدمحم،دبعارلنمح،ایفسؿ،اسمفراگوراؼ،رفعجنبرمعفنبرحثیاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہکںیمےنروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکاکےلرگناکامعہمابدنےھوہےئداھکی۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،دبعارلنمح،ایفسؿ،اسمفراگوراؼ،رفعجنبرمعفنبرحثی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ایسہرگناکامعہمابدنانھ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1645

راوی ٗ :تیبہٌ٣ ،اویہ ب٤ً ٩ار ،ابوزبیر ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ َ١
َّ
رحإ ٦
َی ِو َِ َٓ ٦تحٔ ََ ٜ٣ة َو ًََِ ٠یطٔ ً َٔ٤ا َْ ٣ة َس ِو َزا ُئ بٔ َِی ِر ٔإ ٔ ِ َ
ہبیتق،اعمفہی نبامعر،اوبزریب ،اجربےسرفاتی ےہہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس سجرفزہکمحتفوہاریغب ارحاؾ ےکہکم ںیم
دالخوہےئایسہرگناکامعہمابدنےھوہےئ۔

رافی  :ہبیتق،اعمفہینبامعر،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ایسہرگناکامعہمابدنانھ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1646

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼورٓ ،ـ ١ب ٩زٛینَ ،شیک٤ً ،ار اٟسہىي ،ابوزبیر ،جابز

َش ٕ
اٟسصِىٔ ِّي ًَ ِ ٩أَب ٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢ز َخ َ١
 ١بِ ُ ٩زُ َٛی ِ ٕن ًَ ِٔ َ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
یک ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ا ٕر ُّ
أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ َو ًََِ ٠یطٔ ً َٔ٤ا َْ ٣ة َس ِو َزا ُئ
رمعف نب وصنمر ،لضف نب دنیک ،رشکی ،امعر ادلینہ ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس سج رفز
ہکمرکمہمحتفوہاوتہکمرکمہمںیمدالخوہےئریغبارحاؾےکایسہرگناکامعہمابدنےھوہےئ۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،لضفنبدنیک،رشکی،امعرادلینہ،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفونںدنکوھںےکدرایمؿ(امعہماک)ہلمشاکٹلےنےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دفونںدنکوھںےکدرایمؿ(امعہماک)ہلمشاکٹلےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1647

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابا ،٪ابواسا٣ة٣ ،شاور اٟورا ،ٚجٌرف ب٤ً ٩زو ب ٩ا٣یہ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ َِ ٣ُ ٩شاو ٔ ٕر ا َِ ٟو َّرا َٔ ٩ِ ًَ ٚج ٌِ َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبَ َ
رف بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٛ ٢أنَِّي أَُ ِ ٧وزُ
َّ
َّ
َّ
طٓ ََضا بَی ِ َن َٛتٔٔ َِیطٔ
اٟشا ًَ َة إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسًَ ٥َ ٠ل َي ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َو ًََِ ٠یطٔ ً َٔ٤ا َْ ٣ة َس ِو َزا ُئ َٗ ِس أَ ِرَِي َ َ
دمحمنباابؿ،اوبااسمة،اسمفراگوراؼ،رفعجنبرمعفنباہیمےسرفاتیےہوگایںیماسفتقروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوک
ربنمرپدھکیراہوہںآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکےل رگناکامعہمابدنےھوہےئےھتافراساکہلمشدفونںومڈنوھںےکدرایمؿ

کٹلراہاھت۔
رافی  :دمحمنباابؿ،اوبااسمة،اسمفراگوراؼ،رفعجنبرمعفنباہیم

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

اصتفریےکایبؿےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اصتفریےکایبؿےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1648

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪زہزیً ،بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل ،ابً ٩باض ،ابوك٠حہ

ض ًَ ِ ٩أَبٔي ك َ َِ ٠ح َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
 ١ا ََِ ٤َ ٟلئُٔ َٜة بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ لَِْ ٠ب َو َ ا ُػ َور ْة
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا َت ِس ُخ ُ

ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہللنبدبع اہلل،انبابعس،اوبہحلطےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای
رفےتشاساکمؿںیمدالخںیہنوہےتہکاہجںرپاتکایوصتریوہ
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس،اوبہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اصتفریےکایبؿےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1649

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا٠٤ٟک ب ٩ابوطوارب ،یزیس٤ٌ٣ ،ز ،زہزیً ،بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل ،ابً ٩باض ،ابوك٠حہ

أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤ٟک بِ ٔ ٩أَبٔي َّ
اٟظ َوار ٔٔب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
َ
 ١ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ لَِْ ٠ب
اهَّللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض ًَ ِ ٩أَبٔي كَ َِ ٠ح َة َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ َ ٢ا َت ِس ُخ ُ

َو َ ا ُػ َورةُ َت َ٤اث ٔی َ١
دمحمنبدبعاکلملنباوبوشارب،زیدی،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس،اوبہحلطےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس رفامےت ےھتہک رفےتشاس اکمؿ ںیمدالخ ںیہن وہےت ہک اہجں رپ اتک ای
وصتریوہ۔

رافی  :دمحمنبدبعاکلملنباوبوشارب،زیدی،رمعم،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس،اوبہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اصتفریےکایبؿےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1650

راوی ً :لي ب ٩طٌیب٣ ،٩ٌ٣ ،اٟک ،ابونرضً ،بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل سے روای ےہ ٛہ وہ حرضت ابوك٠حہ

رض ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ أَُ َّ ٧ط َز َخ ًََ ١ل َي أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََٗ ٩ْ ٌِ ٣ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔي أ ِ ٨َّ ٟ
كَ َِ ٠ح َة اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َش ٌُوزُ ُظ ٓ ََو َج َس ً ٔ َِ ٨س ُظ َس ِض َ ١بِ َ ٩حُ َِ ٨ی ٕٕ َٓأ َ ََ ٣ز أَبُو كَ َِ ٠ح َة إ ٔ ِن َشاّ٧ا یَ ِ٨زَ َُ ّ ٤َ َ ٧لا َت ِح َت ُط َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َس ِض َْ ٥َ ٔ ٟ ١ت ِ٨ز ٔ َُ

اَ ٪رٗ ِّ٤ا فٔي
َٗا َْٔ ٢لَ َّٔ ٓ ٪یطٔ َت َؼاؤیزُ َو َٗ ِس َٗا ََٔ ٓ ٢یضا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َٗ ِس ًََٗ َ ٤ِ ٔ ٠ا َ ٢أََ ٥َِ ٟش ُ٘ ِ ١إ ٔ َّ ا َ٣ا ل َ َ
ثَ ِو ٕب َٗا َ ٢بَل َي َو َل ٔ٨َّ ٜطُ أَك ِ َی ُب ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟسي
یلعنببیعش،نعم،امکل،اوبرضن،دیبعاہللنبدبعاہللےسرفاتیےہہکفہرضحتاوبہحلطیکایعدتےکےیلرشتفیےلےئگوت
اس فتق اوہنں ےن اؿ ےک اپس رضحت لہس نب فینح وک اپای۔ رضحت اوبہحلط ےن اکی صخش وک مکح رفامای ہک فہ اؿ ےک ےچین ےس
وھچباناکنؽدے۔رضحت لہسےن رعضای سکفہجےس؟رضحتاوبہحلط ےنرفامایاس ںیماصتفریںیہ۔ افر رضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےن واراشدرفامایےہاسےسمتفافقوہ۔رضحتلہسےنرفامایآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنہییھب وت
رفامای ےہ ہک ارگ یسک ڑپکے ںیم اصتفری ےک شقن وہں وت اس ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ۔ رضحت اوبہحلط ےن رفامای اہں نکیل ھجم وک
ایھچرطحےسملعےہہکیسکیھبمسقیکوصتریہنروھک۔
رافی  :یلعنببیعش،نعم،امکل،اوبرضن،دیبعاہللنبدبعاہللےسرفاتیےہہکفہرضحتاوبہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اصتفریےکایبؿےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1651

راوی ً :یسي ب ٩ح٤ازٟ ،یث ،بٜیر ،بُس ب ٩سٌیس ،زیس ب ٩خاٟس ،ابوك٠حہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسي بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
ُس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔي كَ َِ ٠ح َة أَ َّ٪
اِ ٠ٟی ُث َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي بَُٜی ِ ْر ًَ ِ ٩بُ ِ ٔ

ُس ث ُ َِّ ٥
اط َتکَي َزیِ ْس َٓ ٌُ ِسَ٧ا ُظ َٓإٔذَا ًَل َي
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ  ٢اَ َت ِس ُخ ُ
 ١ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ ُػ َور ْة َٗا َ ٢بُ ِ ْ

اٟؼ َورة ٔ یَ ِو َ ٦اْلِ َ َّو َٔٗ ٢ا ََٗ ٢ا ًَُ ٢ب َ ِی ُس اهَّللٔ أََ ٥َِ ٟت ِش َُ ٌِ ٤ط
بَابٔطٔ ٔست ِ ْر ٓ ٔیطٔ ُػ َور ْة ُٗ ٌُِ ٔ ٟ ُ ٠ب َ ِی ٔس اهَّللٔ ا َِ ٟد ِو َ ان ٔ ِّي أَ ٥َِ ٟیُ ِدب ٔ ِرَ٧ا َزیِ ْس ًَ ُِّ ٩
َش ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ا َرٗ ِّ٤ا فٔي ثَ ِو ٕب
یسیع نب  ،ند ،ثیل ،ریکب ،رسب نب دیعس ،زدی نب اخدل ،اوبہحلط ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای
رفےتش اس اکمؿ ںیم دالخ ںیہن وہےت ہک سج ںیم وصتری وہ (رافی) رسب  و ہک اس دحثی رشفی ےک رفاتی رکےن فاےل ںیہ
اوہنںےنرفامایاکیرمہبترضحتزدینباخدلامیبرڑپےئگوتمہگوگاؿیکزماجرپیسےکےیلےئگاؿےک(اکمؿےک)درفازہرپ
اکیرپدہکٹلراہاھتہکسجرپہکوصترییھتںیمےنرضحتدیبعاہللےسرعضایرضحتزدیےنوصتریےکقلعتممہےساہکہک
ےلہپ دؿ رضحت دیبع اہلل ےن اہک ای مت ےن ںیہن ہک  اوہنں ےن ہی یھب اہک اھت ہک ارگ یسک ڑپکے رپ وصتری ینب وہ وت اس ںیم رحج ںیہن
ےہ۔
رافی  :یسیعنب ،ند،ثیل،ریکب،رسبنبدیعس،زدینباخدل،اوبہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اصتفریےکایبؿےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1652

راوی ٣ :شٌوز ب ٩جویزیة ،وٛیٍ ،ہظاٗ ،٦تازة ،سٌیس ب٣ ٩شیبً ،لي

َح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ش ٌُوزُ بِ ُُ ٩ج َویِزٔیَ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩ص ٔظَ اَ َٗ ٩ِ ًَ ٕ ٦تا َز َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ػ َُ ٌِ ٨
َّ
َّ
١
ََخ َد َو َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة َ ا َت ِس ُخ ُ
َفأَی ٔست ِ ّرا ٓ ٔیطٔ َت َؼاؤیزُ ٓ َ َ
كَ ٌَا ّ٣ا ٓ ََس ًَ ِو ُت أ ٨َّ ٟي َّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َٓ ٥َ ٠حا َئ ٓ ََس َخ ََ َ ١

بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ َت َؼاؤیزُ

دوعسدنب وریبئة،فعیک،اشہؾ،اتقدة،دیعسنببیسم،یلعےسرفاتیےہہکںیمےن(اکیرفز)اھکانانبایافرروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس وک دموع ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ وت آپ ےن اکی رپدہ داھکی ہک سج رپ اصتفری ںیھت آپ ابرہ
رشتفیےلےئگافررفامایرفےتشاساکمؿںیمںیہندالخوہےتسجںیموصتری ںوہں۔
رافی  :دوعسدنب وریبئة،فعیک،اشہؾ،اتقدة،دیعسنببیسم،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اصتفریےکایبؿےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1653

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ٥ابوٌ٣اویہ ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،ائظہ ػسش٘ہ

خ َد َر ُسو ُ٢
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائ ٔظَ َة َٗا ََ َ ِ ٟ
أَ ِخب َ َرَ ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
َّ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ِ َ ٥َ ٠
 ١أ ُ َو ا ُت اْلِ َ ِجَ ٔ ٨ح ٔة َٗا َ٤َّ ٠َ َٓ ِ ٟا َرآ ُظ َٗا َ ٢اِ٧زًٔ ٔیطٔ
ِقا ّ٣ا ٓ ٔیطٔ ا َِ ٟد ِی ُ
خ َج ّة ث ََّ ٥ز َخ ََ ١و َٗ ِس ًََ ٔ ُ ِ٘ ٠
ااحسؼ نباربامیہاوباعمفہی ،اشہؾنب رعفة،فہاےنپفادل ےس ،اعہشئدصہقی ےسرفاتیےہہکروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس
ابرہرشتفیالےئافررھپادنررشتفیالےئںیمےناکیرپدہاکٹلایاھتہک سجںیموھگڑفںیکاصتفریںیھت۔آپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےناسوکداھکیوترفامایمتاسوکاکنؽڈاگو۔
رافی  :اقحسنباربامیہاوباعمفہی،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اصتفریےکایبؿےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1654

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩بزیٍ ،یزیس ب ٩زریٍ ،زاؤز ب ٩ابوہ٨سً ،زرًة ،ح٤یس بً ٩بساٟزح ،٩٤اب ٩ہظاً ،٦ائظہ
ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩بَز ٔ ٕ
یٍ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ بِ ُ ٩أَبٔي ص ٔ ِٕ ٨س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَزِ َرةُ ًَ ِ٩
ا٨َ َٟ ٪ا ٔست ِ ْر ٓ ٔیطٔ ت َِٔ ٤ثا ُ ٢كَی ِر ٕ
ُح َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ابِ ٔ ٩صٔظَ اًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّي َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ِ ٟل َ َ

َّ
َّ
َّ
ُِ ٣ش َت ِ٘ب ٔ َ ١ا ِٟب َ ِی ٔ إٔذَا َز َخ ََّ ١
َفأَیِ ُت ُط
اٟساخٔ ُ
َ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠یَا ًَائٔظَ ُة َحؤِّ ٟیطٔ َٓإٔنِّي لُ٤َ ٠ا َز َخ َِ َ ُ ٠
ا٨َ َٟ ٪ا َٗ ٔلی َٔ ْة ََ ٟضا ًَ٨َّ َُٜٓ ٥َْ ٠ا َِ ٠َ٧ب ُش َضا ََٓ ٥َِ ٠ن ِ٘ َل ٌِطُ
اٟسَ ِ ٧یا َٗا ََ ِ ٟول َ َ
ََک ُت ُّ
ذ َِ
دمحمنبدبعاہللنبزبعی،زیدینبزرعی،داؤدنباوبدنہ،زعرعة،دیمحنبدبعارلنمح،انباشہؾ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکمہ
گووگں ےک اپس اکی رپدہ اھت ہک سج رپ ہک ڑچویں یک اصتفری ںیھت سج فتق وکیئ ادنر دالخ وہ ا وت رپدہ اسےنم یک رطػ وہ ا۔
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے اعہشئ دصہقی مت اس وک ٹلپ دف اس ےیل ہک سج فتق ںیم ادنر دالخ وہ ا

وہں افر اس وک داتھکی وہں وت ھجم وک داین اید آیت ےہ افر مہ گووگ ں ےک اپس اکی ہادر یھت ہک سج رپ شقن ےھت مہ گوگ اس وک انہپ
رکےتےھتمہےناسوکںیہناکاٹ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزبعی،زیدینبزرعی،داؤدنباوبدنہ،زعرعة،دیمحنبدبعارلنمح،انباشہؾ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اصتفریےکایبؿےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1655

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،طٌبہً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اسٗ ،٥اسً ،٥ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥یُ َح ِّس ُث
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٪فٔي بَ ِیًٔي ثَ ِو ْب ٓ ٔیطٔ َت َؼاؤیزُ َٓ َح ٌَ ُِ ٠ت ُط إلٔ َي َس ِض َوة ٕ فٔي ا ِٟب َ ِی ٔ َٓک َ َ
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َ ِ ٟل َ َ
خیطٔ ًَىِّي َٓ َ٨زَ ًِ ُت ُط َٓ َح ٌَ ُِ ٠ت ُط َو َسائ َٔس
ش َُؼل ِّي إَِٔ ٟیطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ًَائٔظَ ُة أَ ِّ ٔ
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل ،ہبعش،دبعارلنمحنباقمس،اقمس ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکریمےاکمؿںیماکیڑپکااھتہکسج
رپاصتفریںیھتںیمےناسوک(اکیدؿ)رفنشداؿرپاکٹلدایاسرطػرضحتیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامنزادارفامےتےھت
رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےاعہشئدصہقیمتاسوکاٹہدفںیمےناسوکا اررکاسےکےیکتانبےیل۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،دبعارلنمحنباقمس،اقمس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اصتفریےکایبؿےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1656

راوی  :وہب ب ٩بیا ،٪اب ٩وہب٤ً ،زو ،بٜیرً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اسً ،٥ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َوص ُِب بِ ُ ٩بَ َیا َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَُٜی ِ ْر َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٥
أَ َّ ٪أَبَا ُظ َح َّسثَ ُط ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا َن َؼ َب ِ ٔست ِ ّرا ٓ ٔیطٔ َت َؼاؤیزُ ٓ ََس َخ ََ ١ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ٨َ َٓ ٥َ ٠زَ ًَ ُط َٓ َ٘ َل ٌَ ِت ُط

ئ أََ٧ا َس ُ ٌِ ٔ٤أَبَا َُ ٣ح َّٕ ٤س َش ٌِىٔي ا َِ٘ ٟاس ًََٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة
یٌ ُة بِ َُ ًَ ٩لا ٕ
و ٔ َسا َز َتی ِ ٔن َٗا ََ ٢ر ُج ْ ١فٔي ا ِِ ٤َ ٟحٔ ٔ ٠ص ح ٔی َ٨ئ ٔ ٕذ شُ َ٘ا َُٟ ٢طُ َرب ٔ َ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِز َتٔ َُِٔ ٠ًَ ٙیض ٔ َ٤ا
َٗا َ ِ ٟل َ َ
فبہ نب ایبؿ ،انب فبہ ،رمعف ،ریکب ،دبعارلنمح نب اقمس ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اکی رپدہ اکٹلای سج ںیم
اصتفریںیھت۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسادنررشتفیالےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکا اردای۔رھپرضحت
اعہشئدصہقیےناسوکاکٹرکاسےکدفےیکتانبےیل۔سلجمںیمےساکیصخشےنرعضایسجاکانؾرہعیبنباطعءاھتاسےن
اہک ںیم ےن اوبدمحم ینعی رضحت اقمس ےس ہک  اوہنں ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس ہک  ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ
اہسرااگلےئوہےئےھت۔
رافی  :فبہنبایبؿ،انبفبہ،رمعف،ریکب،دبعارلنمحنباقمس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بسےسزایدہذعابںیمالتبمگوگ
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
بسےسزایدہذعابںیمالتبمگوگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1657

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیاً ،٪بساٟزح ٩٤بٗ ٩اس ،٥وہ اپ٨ے واٟس سےً ،ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا ََٗ ِ ٟس ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
َّ
ض ًَ َذابّا َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠س َ ٕ
رقاًَ ٕ ٦ل َي َس ِض َوة ٕ لٔي ٓ ٔیطٔ َت َؼاؤیزُ َٓ َ٨زَ ًَ ُط َو َٗا َ ٢أَ َط ُّس ا٨َّ ٟا ٔ
رف َو َٗ ِس َست ِر ُت بٔ ٔ َ
ُو ٪ب ٔ َد ِٙٔ ٠اهَّللٔ
َّأ ٟذ َ
ی ٩ش َُـاص َ
ہبیتق ،ایفسؿ ،دبعارلنمح نب اقمس ،فہ اےنپفادل ےس ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس رفس ےس
(فاسپ) رشتفی الےئ ںیم ےن اکی رپدہ اکٹلای اھت رفنشداؿ رپ سج رپ ہک وصتری ں ںیھت۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اس وک
ا اردایافررفامایبسےسزایدہایقتمےکدؿاؿگووگںوکذعابوہاگ وہکدخافدندقفسیکقولخؼیکلکشفوصرتانبےتںیہ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،دبعارلنمحنباقمس،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
بسےسزایدہذعابںیمالتبمگوگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1658

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ٥و ٗتیبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪زہزیٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤سً ،ائظہ ػسش٘ہ

ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی أََّ٧طُ َس ٍَ ٔ٤ا َِ٘ ٟاس َٔ ٥بِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س یُ ِدبٔرُ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َز ِو ٔد
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
٤َّ ٠َ َٓ ١ا
رقأ ٓ ٕ ٦یطٔ َت َ٤اث ٔی ُ
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ِ ٟز َخ ًََ ١ل َ َّي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و َٗ ِس َسترِ ُت بٔ ٔ َ
و ٪ب ٔ َد ِٙٔ ٠اهَّللٔ
ض ًَ َذا ّبا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َّأ ٟذ َ
ی ٩شُظَ ِّب ُض َ
َرآ ُظ َت ََّ ٠و ََ ٪و ِج ُض ُط ث ُ َّ ٥صَ َت َُ ٜط ب ٔ َی ٔسظ ٔ َو َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َط َّس ا٨َّ ٟا ٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ف ہبیتق نب دیعس ،ایفسؿ ،زرہی ،اقمس نب دمحم ،اعہشئ دصہقی رتہمج اسہقب رفاتی ےک اطمقب ےہ نکیل اس رفاتی
ںیماسدقرااضہفےہہکسجفتقآپےنرپدہوکداھکیوتآپےکرہچہ اونراکرگندبتلیوہایگ(ینعیہصغیکفہجےسآپیلص
اہللہیلعفآہلفملساکرہچہابمرکرسخوہایگ)رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکاےنپاہھتےسہاکرکدای۔
رافی  :اقحسنباربامیہفہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،زرہی،اقمسنبدمحم،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وصتریاسزیرکےنفاگوںوکایقتمےکدؿسکرطحاکذعابوہاگ؟
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وصتریاسزیرکےنفاگوںوکایقتمےکدؿسکرطحاکذعابوہاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1659

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،خاٟس ،اب ٩حارث ،سٌیس ب ٩ابورعوبة ،نرض ب ٩ا٧ص

رض بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ٢
رعوبَ َة ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔي َ ُ
ض أَ َتا ُظ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِص ٔ ١ا َِٔ ٌٟزا َٔ٘ َٓ ٚا َ ٢إنِّٔي أ ُ َػوِّ ُر َص ٔذظ ٔاَّ ٟت َؼاو ٔ َیز ٓ ََ٤ا َت ُ٘و َُٔ ٓ ٢یضا َٓ َ٘ا َ ٢ا ِزِ ُ ٧ط ا ِزِ ُ ٧ط
َُ ُ ٨ِ ٛجاّ ٔ ٟشا ً ٔ َِ ٨س ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

وح َوَِ ٟی َص
اٟز َ
َسَ ٣ُ ُ ٌِ ٔ٤ح َّّ ٤سا َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ػ َّو َر ُػ َور ّة فٔي ُّ
اٟسَ ِ ٧یا ل ُ َِّ ٠
ٕ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ أَ ِ ٪یَ َِ ُٔ ٨ذ ٓ َٔیضا ُّ
ب ٔ َ٨آٔدٔطٔ
رمعفنب یلع،اخدل،انباحرث ،دیعس نباوبرعفبة،رضن نب اسن ےسرفاتی ےہ ہکںیم رضحتدبعاہللنبابعس ےک اپس اھٹیبوہا
اھتہکاسدفراؿرعاؼاکاکیصخشآای افر رعض رکےناگلںیموصتریاسزیاکاکؾرک اوہںاسابرےںیم اہمتریایراےئےہ؟
اوہنں ےن رفامای مت ریمے اپس آاج ریمے اپس آاج ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسرفامےتےھتہک  و وکیئداین ںیموکیئوصتریانبےئ اگوت ایقتمےکدؿ اس وک مکحوہاگاس ںیمرفحڈاےنلاک افرفہاس ںیم
رفحہنڈاؽےکساگ۔
رافی  :رمعفنبیلع،اخدل،انباحرث،دیعسنباوبرعفبة،رضننباسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وصتریاسزیرکےنفاگوںوکایقتمےکدؿسکرطحاکذعابوہاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1660

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤از ،ایوبًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض

ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب ًَ ِٔ ِ ً ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َّ
وح َوَِ ٟی َص ب ٔ َ٨آ ٕٔذ ٓ َٔیضا
اٟز َ
َػ َّو َر ُػ َور ّة ًُ ِّذ َب َحًي یَ َِ ُٔ ٨ذ ٓ َٔیضا ُّ
ہبیتق، ،ند،اویب،رکعمة،انب ابعس ےسرفاتی ےہ ہکروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہل فملس ےناراشدرفامای  ووکیئ وصتریانبےئ اگ وت
اسوکذعابوہاگاہیںکتہکفہاسںیمرفحڈاےلافرفہاسںیمرفحہنڈاؽےکساگ۔
رافی  :ہبیتق، ،ند،اویب،رکعمة،انبابعس

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

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وصتریاسزیرکےنفاگوںوکایقتمےکدؿسکرطحاکذعابوہاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1661

راوی ٤ً :زو بً ٩لئً ،ا ،٪ہ٤اٗ ،٦تازةًَ ،ک٣ة ،ابوہزیزہ

َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِٔ ِ ً ٩
وح َوَِ ٟی َص ب ٔ َ٨آ ٕٔذ
اٟز َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ػ َّو َر ُػ َور ّة ل ُ َِّ ٠
ٕ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة أَ ِ ٪یَ َِ ُٔ ٨ذ ٓ َٔیضا ُّ

رمعفنبیلع،افعؿ،امہؾ،اتقدة،رکعمة،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای ووکیئوصتری
انبےئاگوتاسوکذعابوہاگاہیںکتہکفہاسںیمرفحڈاےلافرفہصخشاسںیمرفحہنڈاؽےکساگ۔
رافی  :رمعفنبیلع،افعؿ،امہؾ،اتقدة،رکعمة،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وصتریاسزیرکےنفاگوںوکایقتمےکدؿسکرطحاکذعابوہاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1662

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤از ،ایوب٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

اب َص ٔذظ ٔ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ ِػ َح َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

وَ ٪ی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة شُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ض ِ ٥أَ ِح ُیوا َ٣ا َخ َِ٘ ٠ت ُِ٥
اٟؼ َورٔ َّأ ٟذ َ
یَ ٩ش ِؼ ٌَُ ٨وَ َ ٧ضا ش ٌَُ َّذب ُ َ
ُّ

ہبیتق،  ،ند ،اویب ،انعف ،انبرمع ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشدرفامای ہی وصتریاسزیرکےنفاےل
گوگذعابںیمالتبموہںےگافرایقتم ےکدؿاؿےساہکاجےئاگہکمتاسوکزدنہرکفنجوکمتےنانبایےہ(ینعیاینپانبیئوہیئ
وصتریںیمرفحڈاگو)۔
رافی  :ہبیتق، ،ند،اویب،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وصتریاسزیرکےنفاگوںوکایقتمےکدؿسکرطحاکذعابوہاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1663

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث٧ ،آٍٗ ،اسً ،٥ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي
وَ ٪ی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َوشُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ض ِ ٥أَ ِح ُیوا َ٣ا َخ َِ٘ ٠ت ُِ٥
اٟؼ َورٔ ش ٌَُ َّذب ُ َ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ ِػ َح َ
اب َص ٔذظ ٔ ُّ
ہبیتق،ثیل،انعف،اقمس،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہ وہکدنمرہجابالرفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انعف،اقمس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
وصتریاسزیرکےنفاگوںوکایقتمےکدؿسکرطحاکذعابوہاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1664

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ة ،س٤ا ٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤سً ،ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ َّ ٧ضا
ُو ٪اهَّللَ فٔي َخ ِٔ٘٠طٔ
ض ًَ َذابّا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َّأ ٟذ َ
ی ٩ش َُـاص َ
َٗا َ ِ ٟإ ٔ َّ ٪أَ َط َّس ا٨َّ ٟا ٔ
ہبیتق،اوبوعابة،امسک،اقمس نب دمحم،اعہشئدصہقیےس رفاتیےہاوہنںےنرفامایایقتمےکدؿدشدیرتنیذعاباؿگووگںوک
وہاگ وہکاہللاعتیلیکقولخؼیکوصرںیتانبےتںیہ(ینعیوصتریاسزیرکےتںیہ)
رافی  :ہبیتق،اوبوعابة،امسک،اقمسنبدمحم،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نکگووگںوکدشدیرتنیذعابوہاگ؟
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
نکگووگںوکدشدیرتنیذعابوہاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1665

راوی  :اح٤س ب ٩رحب ،ابوٌ٣اویہ ،ا اً٤ع٣ ،ش٣ ،٥٠ح٤س ب ٩یحٌي ب٣ ٩ح٤س٣ ،ح٤س ب ٩ػباح ،اس٤اًی ١ب ٩زَکیا،
حؼین بً ٩بساٟزح٣ ،٩٤ش ٥٠ب ٩ػبیحُ٣ ،سوً ،ٚبساهَّلل ب٣ ٩شٌوز

رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ َ ٩
َک َّیا َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُح َؼی ِ ُن بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َِ ٣ُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ُٔ ٩ػب َ ِی ٕح
 ١بِ َُ ٩ز َ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

ض ًَ َذا ّبا یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
ُسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚبسٔ اهَّللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪أَ َط ِّس ا٨َّ ٟا ٔ
ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ی٩
وَ ٪و َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س ا َِ ٤ُ ٟؼوِّرٔ َ
ا َِ ٤ُ ٟؼو ُِّر َ

ادمحنبرحب،اوباعمفہی،االشمع ،ملس،دمحمنبییحینبدمحم،دمحمنبابصح،اامسلیعنبزرکای،نیصحنبدبعارلنمح ،ملسنبحیبص،
رسمفؼ ،دبعا ہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دشدی ذعاب ایقتم ےک دؿ
وصتریانبےنفاےلگووگںوکوہاگ۔
رافی  :ادمحنبرحب،اوباعمفہی،االشمع ،ملس،دمحمنبییحینبدمحم،دمحمنبابصح،اامسلیعنبزرکای،نیصحنبدبعارلنمح ،ملس
نبحیبص،رسمفؼ،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
نکگووگںوکدشدیرتنیذعابوہاگ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1666

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابوبَک ،ابواسح٣ ،ٙحاہس ،ابوہزیزہ

َِ ٠ًَ ١یطٔ َّ
اٟش ََلًَ ٦ل َي
أَ ِخب َ َرَ٧ا صَ َّ٨ا ُز بِ ُٔ َّ ٩
اس َتأ ِذ ََٔ ٪جبِرٔی ُ
اُٟس ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي بَ َِکٕ ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٙحاصٔ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َِ ٢

ک ٔست ِ ْر ٓ ٔیطٔ َت َؼاؤیزُ َٓإ ٔ َّ٣ا أَ ُِ ٪ت ِ٘ َل ٍَ ُر ُؤ ُس َضا أَ ِو
َ ١وفٔي بَ ِیتٔ َ
ٕ أَ ِز ُخ ُ
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِز ُخ َِ٘ َٓ ١ا َِ َٛ ٢ی َ
ُ
رش ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ َ ا ِ َ ٧س ُخ ُ
 ١بَ ِی ّتا ٓ ٔیطٔ َت َؼاؤیزُ
تُ ِح ٌَ َ ١بٔ َشاكّا یُوكَأ َٓإَّٔ٧ا ََ َ ٌِ ٣
انہدنبرسی،اوبرکب،اوب ااحسؼ،اجمدہ،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتربجالیئانیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےس
ادنردالخوہےنیکااجزتبلطرفامیئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایآاج۔اوہنںےنرفامایںیمسکرطہقیےسآؤںاس
ہگجوترپدہاکٹلوہاےہسجرپہکاصتفریںیہ متایوتاؿاصتفریاکرس ملرکدفایاؿ(ہادرفں)وک اھچدف اہکفہاصتفریرفدنیدیاجںیئ
ویکہکنمہرفےتشاسہگجرپںیہناجےتاہجںرپاصتفریوہں۔
رافی  :انہدنبرسی،اوبرکب،اوباقحس،اجمدہ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افڑےنھیکہادرےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
افڑےنھیکہادرےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1667

راوی  :حش ٩بٗ ٩زًة ،سٔیا ٪ب ٩حبیب و ٌ٣ت٤ز ب ٩س٠امی ،٪اطٌث٣ ،ح٤س ب ٩سیریً ،٩بساهَّلل ب ٩ط٘یً ،ٙائظہ ػسش٘ہ

یِ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٩
ا ٪بِ َٔ ٩حبٔیبٕ َو َُ ٌِ ٣تٔ٤ز ٔبِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَ ِط ٌَ َث ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُٗ ٩زِ ًَ َة ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا ش َُؼل ِّي فٔي ُ ُٟح ٔٔ َ٨ا َٗا َُ ٢سٔ َِیا ََُ ٣َ ٪لح ٔ ٔٔ َ٨ا
َط٘ ٔ ٕ
یًَ ٩ِ ًَ ٙائٔظَ َة َٗا َ ِ ٟل َ َ
نسح نب زقعة ،ایفسؿ نب بیبح ف رمتعم نب امیلسؿ ،اثعش ،دمحم نب ریسنی ،دبعاہلل نب قیقش ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامہریافڑےنھیکہادرفںںیمامنزںیہنڑپےتھ۔

رافی  :نسحنبزقعة،ایفسؿنببیبحفرمتعمنبامیلسؿ،اثعش،دمحمنبریسنی،دبعاہللنبقیقش،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک وےتےسیکےھت؟
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک وےتےسیکےھت؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1668

راوی ٣ :ح٤س ب٤ٌ٣ ٩ز ،حبا ،٪ہ٤اٗ ،٦تازة ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َح َّبا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َص َّْ ٤اَٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَْ َ ٧ص أَ ََّ ٪ن ٌِ ََ ١ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ
اََ ٟ ٪ضا ٗ ٔ َب َا ا ٔ٪
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ

دمحمنبرمعم،ةحؿ،امہؾ،اتقدة،اسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےک وےتںیمدفےمستےھت۔
رافی  :دمحمنبرمعم،ةحؿ،امہؾ،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
آپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےک وےتےسیکےھت؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1669

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

ا١ٔ ٌِ ٨َ ٔ ٟ ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َػٔ َِوا ُ ٪بِ َُٔ ً ٩یسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٦ح َّٕ ٤س ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
ض َٗا َ ٢ل َ َ
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٗ ٥َ ٠ب َا ا ٔ٪
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکی وہتنہپرکانلچونممعوہےنےسقلعتم

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اکی وہتنہپرکانلچونممعوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1670

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س بً ٩بیس ،ا اً٤ع ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ا ِن َ٘ َل ٍَ ٔط ِش ٍُ َن ٌِ ٔ ١أَ َح ٔس َََُ ٓ ٥ِ ٛل َی ِٔ ٤ع فٔي َن ٌِ َٕ ١واح َٔسة ٕ َحًَّي ش ُِؼَ ٔ ٠ح َضا
ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب دیبع ،االشمع ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای
سجفتقمتںیمےسیسکےکاکی وہتاکہمستوٹٹاجےئوتاکی وےتںیمہنےلچسجفتقکتہکاسوککیھٹہنرکےل۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دمحمنبدیبع،االشمع،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اکی وہتنہپرکانلچونممعوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1671

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥ابوٌ٣اویہ ،ا اً٤ع ،ابورزی٩

رض ُب ب ٔ َی ٔسظ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔي َر ٔز ٕ
یَٗ ٩ا ََ ٢رأَیِ ُ أَبَا ص َُزیِ َز َة َش ِ ٔ
و ٪أَنِّي أَ ِٔ ٛذ ُب ًَل َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِط َض ُس ََ ٟشَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ
ًَل َي َج ِب َضتٔطٔ َش ُ٘و َُ ٢یا أَصِ َ ١ا َِٔ ٌٟزا َٔ ٚتزًُِ َُ ٤
خی َحًَّي ُش ِؼَ ٔ ٠ح َضا
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢إٔذَا ا ِن َ٘ َل ٍَ ٔط ِش ٍُ َن ٌِ ٔ ١أَ َح ٔس َََُ ٓ ٥ِ ٛل یَ ِٔ ٤ع فٔي اْلِ ُ ِ َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،اوباعمفہی ،االشمع ،اوبرزنی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ وک داھکی فہ اینپ اشیپین رپ اہھت ریھپےت
ےھتافررفامےتےھتہکاےرعاؼےکرےنہفاگو!متگوگےتھجمسوہہکںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرپوھجٹوبؽراہوہں
(ینعی آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػےسوھجیٹابتیکتبسنرکراہوہں)ںیماہشدتداتیوہںںیمےنروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسہک ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتبجاہمترےںیمےسیسکےک وےتاکہمستوٹٹاجےئوتفہدفرسا
 وہتنہپرکہنےلچبجکتاسوککیھٹہنرکےل۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،اوباعمفہی،االشمع،اوبرزنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکگوںرپانھٹیبافرانٹیل
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
اھکگوںرپانھٹیبافرانٹیل

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1672

راوی ٣ :ح٤س ب٤ٌ٣ ٩ز٣ ،ح٤س ب٤ً ٩ز ب ٩ابووزیز ،ابو٣رطٖ٣ ،ح٤س ب٣ ٩وسيً ،بساهَّلل ب ٩ابوك٠حہ ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

رط ٕ
وسي ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟوزٔیز ٔأَبُو ُِّ َ ٣
ٖ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩

ُ
رعٗٔطٔ
بِ ٔ ٩أَبٔي كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
اؿ َل َح ٍَ ًَل َي ِ َ ٧ل ٍٕ ٓ ٌََز ٔ ََ٘ َٓ ٚا َ ِ ٣أ ُُّ ٦سَِ ٠ی ٕ ٥إلٔ َي َ َ
١
َٓ ََّ ٨ظ َٔ ِتطُ َٓ َح ٌَ َِ ٠تطُ فٔي َٗ ُ
َفآصَا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َص َذا َّأ ٟذی َت ِؼ ٌَٔ ٨ی َن یَا أُُ َّ٦سَِ ٠ی َٕٗ ٥ا َ ِ ٟأَ ِج ٌَ ُ
ار َ
ورة ٕ َ َ
ک أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ک فٔي كٔی ٔيي ٓ ََـ ٔح َ
رع َٗ َ
ََ

دمحمنبرمعم،دمحم نبرمع نباوبفزری،اوبرطمػ،دمحم نب ومیس،دبعاہلل نباوبہحلط،اسننب امکلےسرفاتیےہہکروسؽرکمی یلص
اہلل ہیلعفآہل فملس اکی اھکؽ رپ ےٹیل۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وک ہنیسپ آایگ وت رضحت اؾہملس اھٹ  ںیئ افر فہ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکہنیسپوک اکیہگجرکےکاکییشیشںیمرھبےنںیگل۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندھکیرکرفامایمتہیایرک
ریہوہاےاؾہملس!اسرپاوہنںےنرعضایایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآاکپ(ابمرک)ہنیسپںیماینپوخوبشںیمالمؤںیگ
ہیابتنسرکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنسنہےگل۔
رافی  :دمحمنبرمعم،دمحمنبرمعنباوبفزری،اوبرطمػ،دمحمنبومیس،دبعاہللنباوبہحلط،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دختمےکےیلالمزؾرانھکافروساریرےنھکےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
دختمےکےیلالمزؾرانھکافروساریرےنھکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1673

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ابووائ ،١س٤زة ب ٩سہ٥

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ُٗ ٩سا ََ ٣ة ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي َوائ َٕٔ ٩ِ ًَ ١س َُ ٤ز َة بِ َٔ ٩س ِض َٕ ٥ر ُج ِْ َٗ ٩ِ ٣ٔ ١و ٔ٣طٔ َٗا ََ٧ ٢زَ ًَِ ُ ٟل َي أَبٔي
اٟسَ ِ ٧یا
ٔین َٓأ َ َتا ُظ ٌَُ ٣او ٔ َی ُة َش ٌُو ُز ُظ ٓ ََبکَي أَبُو َصا ٔط َٕ٘ َٓ ٥ا ٌََ ٣ُ ٢اؤیَ ُة َ٣ا یُ ِبٜٔی َ
ک أَ َو َج ٍْ ش ُِظئٔز ُ َ أَ ًَِ ٦ل َي ُّ
َصا ٔط ٔ ٥بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة َوص َُو كٌَ ْ

َٓ َ٘ ِس ذَ َص َب َػٔ ُِو َصا َٗا َ ٢ل ُ ٌّ َ ١ا َو َلَ َّ٩ٜٔر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ض ٔ َس إلٔ َ َّي ًَ ِض ّسا َوز ٔ ِز ُت أَنِّي َُ ُ ٨ِ ٛتب ٔ ٌِ ُتطُ َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ط
ک َخاز ٔ َْ ٦و َِ ٣ز َْ ٛب فٔي َسبٔی ٔ ١اهَّللٔ َٓأ َ ِز َر َِ َٓ ُ ٛح َُ ٌِ ٤
ٔیک ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ک تُ ِسرٔ ُ أَ َِ ٣و ّا ا ُت ِ٘ َش ُ ٥بَی ِ َن أَٗ َِواَ ٕ ٦وإٔ٤َ َّ ٧ا یََ ِٜٔ
َ ٠َّ ٌََ ٟ
دمحم نب دقامة ،رجری ،وصنمر ،اوبفالئ ،رمسة نب مہس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اوباہمش یک دختم ںیم احرض وہا فہ دام ںیم التبم
ےھتہکاسدفراؿرضحتاعمفہیرشت فیےلآےئاؿیکایعدتےکےیل۔رضحتاوباہمشرفےنےگل۔رضحتاعمفہیےنرفامای
متسکفہجےسرفرےہوہایھچکدردافرفیلکتےہایمتداینیکفہجےسرفرےہوہ؟داینوتایھچزگریئگ۔(ہینسرک)اوہنںےناہکہی
وکیئ اخص ابت ںیہن ےہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک اکی تحیصن رفامیئ یھت ںیم ہااتہ وہں ہک ںیم اس یک اابتع
رکفں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمتاےسیامؽدوھکیےگہک وگووگںوکمیسقتایاجےئاگ(ینعیامؽتمینغ)نکیلمتوک
دختمےکےیلاکیالمزؾافرراہدخاںیماجےنےکےیلاکیوساری اکیفےہنکیلںیمےنسجفتقامؽاپایوتںیمےناسوکااٹھک
رکایل۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،اوبفالئ،رمسةنبمہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولتارےکزویرےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ولتارےکزویرےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1674

ًیسي ب ٩یو٧صً ،ث٤ا ٪ب ٩حٜی ،٥ابوا٣ا٣ة ب ٩سہ١
راوی ٤ً :زا ٪ب ٩یزیسٰ ،

یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٩حٕٔ ٜی ٩ِ ًَ ٥أَبٔي أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِض َٕٗ ١ا َ ٢لَاِ َ ٧
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُ ٩یَز ٔ َ
یٌ ُة َس ِی ٕٔ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّٔ ٓ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ـ ٕة
َٗب ٔ َ
رمعاؿ نب زیدیٰ ،یسیع نب ویسن ،امثعؿ نب میکح ،اوبااممة نب لہس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس یک ولتار یک
وٹکریہادنییکیھت۔

رافی  :رمعاؿنبزیدیٰ،یسیعنبویسن،امثعؿنبمیکح،اوبااممةنبلہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ولتارےکزویرےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1675

راوی  :ابوزاؤز٤ً ،زو بً ٩اػ ،٥ہ٤ا ٦و جزیزٗ ،تازة ،ا٧ص

َ ١س ِی ٕٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
اَ ٪ن ٌِ ُ
اػ َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا صَ َّْ ٤اَ ٦و َجز ٔ ْیز َٗ َا ا َح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ل َ َ
ک حَّٔٔ ٓ َُٙ ٠ـ ٕة
یٌ ُة َس ِی ٔٔطٔ ٓ َّٔـ ْة َو َ٣ا بَی ِ َن ذََ ٔ ٟ
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّٔ ٓ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ـ ٕة َو َٗب ٔ َ
اوبداؤد،رمعفنباعمص،امہؾف رجری،اتقدة،اسنےسرفاتی ےہہکروسؽرکمی یلصاہللہیلع فآہلفملسیکولتاریک اوگنیھٹہادنییک
یھتافراسیکوٹکرییھبہادنییکیھتافراسےکدرایمؿںیمہادنیےکےقلحےھت۔
رافی  :اوبداؤد،رمعفنباعمص،امہؾفرجری،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
ولتارےکزویرےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1676

راوی ٗ :تیبہ ،یزیس ،اب ٩زریٍ ،ہظاٗ ،٦تازة ،سٌیس ب ٩ابوحش٩

یٌ ُة َس ِی ٕٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا یَزٔی ُس َوص َُو ابِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ ِ ٩صٔظَ اَ َٗ ٩ِ ًَ ٕ ٦تا َز َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا َ ٢لَاَٗ ِ َ ٧ب ٔ َ
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّٔ ٓ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ـ ٕة
ہبیتق،زیدی،انبزرعی،اشہؾ،اتقدة،دیعسنباوبنسحےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکولتاریکوٹکریہادنی
یکیھت۔
رافی  :ہبیتق،زیدی،انبزرعی،اشہؾ،اتقدة،دیعسنباوبنسح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الؽرگنےکزنیوپشےکاامعتسؽیکاممتعن

ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
الؽرگنےکزنیوپشےکاامعتسؽیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1677

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اٌَٟلء ،اب ٩ازریصً ،اػ ٥ب ٩ل٠یب ،ابوبززةً ،لي

اػ َ ٥بِ َ ٩لَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ب ُ ِز َز َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔي
ٔیص َٗا ََ ٢سٔ ًَ ُ ٌِ ٔ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ١ِ ُٗ ٥َ ٠
ض ًَل َي ا َِ ٤َ ٟیاث ٔز ٔ َوا َِ ٤َ ٟیاثٔزُ َٗسِّ ٌّي لَاِ َ ٧
اُ ٠ٟض ََّ ٥س ِّس ِزنٔي َواصِ ٔسنٔي َوَ َ ٧ضانٔي ًَ ِ ٩ا ُِ ٟحُ٠و ٔ

َت ِؼ ٌَُ ٨طُ اَ ٨ِّ ٟشا ُئ ٟٔبُ ٌُو َٟت ٔضًَٔ َّ٩ل َي اَّ ٟز ِح ٔ ١لَا َِ َ٘ ٟلائ ٕٔٔ ٔ ٩ِ ٣اْلِ ُ ِر ُج َوا ٔ٪

دمحمنباالعلء،انبادرسی،اعمصنببیلک،اوبربدة،یلعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےسرفامایہک
متاسرطہقی ےس وہکہکایاہلل!ھجموک وبضمط افرمکحتسم رکدے افرھجموکراہتسدالھکدے افرآپ یلصاہللہیلعفآہل فملس ےنھجموک
ایم رانیمڑپکےرپےنھٹیبےسعنمرفامایہیڑپکاوخانیتاےنپوشرہفںےکفاےطساپالؿڑپڈاےنلےکفاےطسانبایرکیتںیھت۔
رافی  :دمحمنباالعلء،انبادرسی،اعمصنببیلک،اوبربدة،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکویسںرپےنھٹیبےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
رکویسںرپےنھٹیبےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1678

راوی  :شٌ٘وب ب ٩ابزاہیً ،٥بساٟزح ،٩٤س٠امی ٪بِ٣ ٩یرہ ،ح٤یس ب ٩ہَل٢

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیِ ًَ ٩ِ ًَ ٥بسٔ اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٔس بِ ٔ ٩ص ََٔل َٕٗ ٢ا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو رَٔٓا ًَ َة اَ ِ ٧ت َض ِی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
یب َجا َئ َش ِشأ َ ُ ٩ِ ًَ ٢زٔیٔ٨طٔ َ ا َی ِسرٔی َ٣ا
إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو َی ِد ُل ُب َٓ ُ٘ َِ ُ ٠یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َر ُج ْٔ َ ١
َغ ْ
ُ
َ
َّ
َّ
َّ
ٔیسا َٓ َ٘ ٌَ َس
َکس ٕ ٓٔي خٔ َِ َٗ ُ ٠وائ َُٔ ٤ط َحس ّ
زٔیُ٨طُ َٓأٗ َِب ََ ١ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠و َت َز َ ُخ ِلب َ َتطُ َحًي اَ ِ ٧ت َهي إلٔ َ َّي َٓأت َٔي ب ٔ ُ ِ
ًََِ ٠یطٔ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح ٌَ َ ١ش ٌَُ ِّ٤ُ ٠ىٔي ٔ٤َّ ٣ا ًَ َُّ ٤َ ٠ط اهَّللُ ث ُ َّ ٥أَتَي ُخ ِلب َ َت ُط َٓأ َ َت ََّ ٤ضا
وقعیبنباربامیہ،دبعارلنمح،امیلسؿنبریغمہ،دیمحنبالہؽےسرفاتیےہ ہکرضحتاوبرافہعےنایبؿایہکںیمروسؽرکمی

یلصاہلل ہیلعفآہلفملسیک دختم ںیماحرضوہا۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملسہبطخ ںیم وغشمؽےھت ںیم ےنرعض ای ایروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملساکی اسمرفصخشاحرضوہاےہفہصخشدنیےسقلعتمدرایتفرکراہےہاسوکملعںیہنہک دنیایےہ؟ہی
ابتنسرکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرفاہنوہےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہبطخوھچڑدایاہیںکتہکآپ یلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ریمے اپسرشتفی الےئاس فتق اکی رکیسشیپ یکیئگ ریما ایخؽ ےہہکاس رکیس ےک اپؤں گوےہ ےک ےنب
وہےئ ےھت۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ ھٹیب ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک الھکسےن ےگل  و ہک دخافدن
دقفسےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکالھکسایاھت۔رھپآپفاسپوہےئگافرآپےنہبطخلمکمای۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،دبعارلنمح،امیلسؿنبریغمہ،دیمحنبالہؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الؽرگنےکومیخںےکاامعتسؽےسقلعتم
ابب  :زتنی(آراشئ)ےسقلعتمااحدتیابمرہک
الؽرگنےکومیخںےکاامعتسؽےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1679

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ح٤س ب ٩سَل ،٦اسح ٙا ارز ،ٚسٔیاً ،٪و ٪ب ٩ابوجحیٔة ،ابوجحیٔة

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩س ََّلَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙاْلِ َ ِز َر َُٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪و ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔي ُج َح ِی َٔ َة ًَ ِ٩
اض َش ٔشیرُ َٓ َحائ َ ُط ب ٔ ََل ْ٢
أَبٔي ُج َح ِی َٔ َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٟب ِل َحا ٔ
ئ َوص َُو فٔي ُٗ َّب ٕة َح َِ ٤زا َئ َوً ٔ َِ ٨س ُظ أُْ َ ٧
َٓأ َ َّذ ََ َٓ ٪ح ٌَ َ ١یُتِب ٔ ٍُ َٓا ُظ َصاصُ َ٨ا َو َصاصُ َ٨ا
دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ ،ااحسؼ االرزؼ ،ایفسؿ ،وعؿ نب اوبدجیئفة ،اوبدجیئفة ےس رفاتی ےہ ہک مہ گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےکاسھت (اقمؾ) احطب ںیم ےھت افرآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک اسھت ھچکگوگ ےھت ہک اس دفراؿ رضحت البؽ
رشتفیالےئافراوہنںےناذاؿدیآپیلصاہللہیلعفآہلفملساؿےکہنمیکاابتعرفامرےہےھت۔
رافی  :دبعارلنمحنبدمحمنبالسؾ،اقحساالرزؼ،ایفسؿ،وعؿنباوبدجیئفة،اوبدجیئفة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکبادابااضقلة
اعدؽاحمکیکرعتفیافرفنصماحمکیکتلیضف
ابب  :اتکبادابااضقلة
اعدؽاحمکیکرعتفیافرفنصماحمکیکتلیضف

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1680

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا٤ً ،٪زو٣ ،ح٤س ب ٩آز ٦ب ٩س٠امی ،٪اب٣ ٩بار  ،سٔیا ٪بً ٩یی٨ہ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار٤ً ،زو ب٩
اوضً ،بساهَّلل ب٤ً ٩زو ب ٩اٌٟاؾ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز َ ٦بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ ِ٩
اؾ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
ض ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ا ٪بِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
ُسٔ َِی َ

و ٪فٔي حُٔ٤ِٜض ٔ َِ ٥وأَصِٔ٠یض ٔ َِ ٥و َ٣ا
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِٔ ِ٘ ٤ُ ٟش ٔلی َن ً ٔ َِ ٨س اهَّللٔ َت ٌَال َي ًَل َي َ٨َ ٣اب ٔ َز ُٔ ٧ ٩ِ ٣ورٕ ًَل َي َیٔ٤ی ٔن اَّ ٟز ِح ََّ ٩ٔ ٤أ ٟذ َ
یَ ٩ش ٌِ ٔسَ ُٟ

َوُٟوا َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س فٔي َحسٔیثٔطٔ َول ٔ َِ ٠تا َی َسیِطٔ َیٔ٤ی ْن

ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،رمعف ،دمحمنبآدؾنب امیلسؿ،انب ابمرک،ایفسؿنب ہنییع،رمعف نبدانیر،رمعف نبافس،دبعاہللنبرمعف نب
ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک  وگوگ ااصنػ رکےت ںیہ فہ دخافدن دقفس ےک
اپسونرےکربنمفںرپوہںےگینعیدخافدندقفسےکداںیئاجبنوہںےگینعی وگوگاےنپہلصیفںیمگووگںےکاسھتافراےنپ
رھگفاگوں(نیقلعتمافرامتحتگووگں)ےکاسھتااصنػرکےتںیہافرنجاومرںیماؿوکا رایراحلصےہ(اسںیمااصنػےس
اکؾےتیلںیہ)رضحتدمحماسےنرفاتیےسقلعتمرفامایدخافدندقفسےکدفونںاہھتںیہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،رمعف،دمحمنبآدؾنبامیلسؿ،انبابمرک،ایفسؿنبہنییع،رمعفنبدانیر،رمعفنبافس،دبعاہللنب
رمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااصنػرکےنفاالاامؾ

ابب  :اتکبادابااضقلة
ااصنػرکےنفاالاامؾ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1681

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّللً ،بیساهَّلل ،خبیب بً ٩بساٟزح ،٩٤حٔؽ بً ٩اػ ،٥ابوہزیزہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي ص َُزیِ َز َة
یب بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤حٔ ِٔؽ بِ ٔٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ ًَ َِ ٩خب ٔ ٔ
َّ
َّ
َّ
اب
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٢س ِب ٌَ ْة یُ ٔو ُُّ ٠ض ِ ٥اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّ ١یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة یَ ِو َ َ ٦ا ه ٔ َّ ١إٔ ا ه ٔ ُُّ ٠ط إ ٔ َْ ٣اًَ ٦از ٔ َْ ٢و َط ٌّ
َ
ا٠ِ َٗ ٪بُطُ ُّ٘ ٠َّ ٌَ ٣ا فٔي ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َو َر ُج ََل ٔ٪
ََک اهَّللَ فٔي َخ ََل ٕئ َٓٔ َ
َاؿ ِ ًَ ِی َ٨ا ُظ َو َر ُج ْ ١ل َ َ
َنظَ أ فٔي ً َٔبا َزة ٔ اهَّللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َر ُج ْ ١ذ َ َ
َات َٔ ٨ِ ٣ؼبٕ َو َج َ٤ا ٕ ٢إلٔ َي َن ِٔ ٔش َضا َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔي أَ َخا ُٖ اهَّللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َر ُج َْ ١ت َؼ َّس َٚ
َت َحابَّا فٔي اهَّللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َر ُج َْ ١ز ًَ ِت ُط ا َِ ٣زأَ ْة ذ ُ
بٔ َؼ َس َٗ ٕة َٓأ َ ِخَٔا َصا َحًَّي َ ا َت ٌِٔ ٥ََ ٠ط َ٤اُ ُٟط َ٣ا َػ َ ِ ٌَ ٨یَٔ٤یُ ُ٨ط
وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،دیبع اہلل ،بیبخ نب دبعارلنمح ،صفح نب اعمص ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اراشد رفامای است ااخشص وک دخافدن دقفس اس دؿ اسہی ںیم رےھک اگ ہک سج دؿ یسک اک اسہی ہن وہاگ العفہ اس ےک (ینعی
دخافدن دقفس ےک العفہ) اکی وت ااصنػ رکےن فاےل اامؾ (افر احمک وک) دفرسے اس  واؿ صخش وک  و ہک ابعدت ایہل ںیم آےگ
ڑباتھ اجےئ (ینعی ون واؿ وہ رک ابعدت ںیم وخب وغشمؽ رےہ) رسیتے فہ صخش ہک سج ےن اہنتیئ ںیم دخافدن دقفس وک اید ای وت
اسیکآںیھکنرھب ںیئافرآوھکنںےسآوسنلکنڑپے(ینعیانگوہںوکایدرکےکوخبرفےئ)وچےھتاسصخشوکہکسجاکدؽ
دجسم ںیم اگل وہ (ینعی اظبرہ فہ صخش داینفی اکؾ ںیم وغشمؽ ےہ نکیل اس یک وتہج امنز یک رطػ ےہ) اپوچن ں اؿ دف وصخشں وک  و ہک
دخاف دن دقفس ےک ےیل اکی دفرسے ےک اسیھت افر دفتس ںیہ (ہن ہک داینفی دصقم ےک ےیل) ےٹھچ اس صخش وک دخافدن دقفس
ایقتمےکدؿاسہیاطعرفامےئاگ)ہکسجوکابداجتہنیسحفلیمجاخوتؿزاناکریےکےیلالبےئافرفہصخشوخػدخافدنییک
فہجےسابزرےہافراسوت ںاسصخشوکسج ےنراہدخاںیمدصہقایافراسوکایسدقریفخمراھکہکابںیئاہھتوکیھبربخہنوہیئہک
داںیئاہھتےنایای۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،دیبعاہلل،بیبخنبدبعارلنمح،صفحنباعمص،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئصخشحیحصہلصیفرکے

ابب  :اتکبادابااضقلة
ارگوکیئصخشحیحصہلصیفرکے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1682

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،سٔیا ،٪یحٌي ب ٩سٌیس ،ابوبَک ٣ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩حز ،٦ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

اَ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌ َي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔي بَ َِکٕ َُ ٣ح َّٔ ٤س
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حزِ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َح َ ٥َ ٜا َِ ٟحآَ ٥ُ ٔ ٛا ِج َت َض َس

َ
اب َٓ َُ ٠ط أَ ِج َزا َٔ ٪وإٔذَا ا ِج َت َض َس َٓأ َ ِخ َلأ َ َٓ َُ ٠ط أَ ِج ْز
َٓأ َػ َ

ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،ایفسؿ ،ییحی نب دیعس ،اوبرکب دمحم نب رمعف نب زحؾ ،اوبہملس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجفتقوکیئاحمکوغرفرکفےکدعبوکیئمکحرکےرھپفہمکحکیھٹوہوتاسوکدفانگارج
ےہافر وصخشوغرفرکفرکے(افراےنپایخؽںیمحیحصہلصیفرکے)نکیلفہہلصیفحیحصہنوہبجیھباسےکےیلوثابےہ۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،دبعارلزاؼ،رمعم،ایفسؿ،ییحینبدیعس،اوبرکبدمحمنبرمعفنبزحؾ،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ووکیئاقیضےننبیکآرزفرکےاسوکیھبکاقیضہنانبایاجےئ
ابب  :اتکبادابااضقلة
 ووکیئاقیضےننبیکآرزفرکےاسوکیھبکاقیضہنانبایاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1683

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼور ،س٠امی ٪ب ٩رحب٤ً ،ز بً ٩لي ،ابوً٤یص ،سٌیس ب ٩ابوبززة ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابو٣وسي

رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي ًَ ِ ٩أَبٔي ًُ َِ ٤ی ٕص ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي بُزِ َز َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

اض ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِط ٌَزٔیِّی َن َٓ َ٘اُٟوا اذِصَ ِب َ٨َ ٌَ ٣ا إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إ ٔ َّ٨َ َٟ ٪ا
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َُ ٣
وسي َٗا َ ٢أَ َتانٔي ْ َ ٧

وسي َٓا ًِ َت َذ ِر ُت ٔ٤َّ ٣ا َٗاُٟوا َوأَ ِخبَرِ ُت أَنِّي  اَ
اس َتٌ ِٔ ٩ب ٔ َ٨ا فٔي ًَ ََ ٔ ٠٤
ک َٗا َ ٢أَبُو َُ ٣
َحا َج ّة ٓ ََذ َص ِب ُ َُ ٌَ ٣ض َِ٘ َٓ ٥اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ ِ
أَ ِزرٔی َ٣ا َحا َج ُت ُض ََِ ٓ ٥ؼ َّس َٗىٔي َو ًَ َذ َرنٔي َٓ َ٘ا َ ٢إَّٔ٧ا َ ا َن ِش َتٌٔی ُن فٔي ًَ َ٨َ ٔ ٠٤ا ب ٔ ََ ٩ِ ٤سأ َ َ٨َ ٟا

رمعف نب وصنمر ،امیلسؿ نب رحب ،رمع نب یلع ،اوبسیمع ،دیعس نب اوبربدة ،فہ اےنپ فادل ےس ،اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک ریمے

اپس ارعشی گوگ آےئ افر اوہنں ےن اہک مہ وک مت گوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےل ولچ مہ وک ھچک اکؾ
درشیپےہانچہچنںیماؿےکاسھتاسھتایگاوہنںےناہکمہگووگںوکانعتئرفامد ں(ینعییسکبصنمرپافزئرکد ں)ہیابتنس
رک ںیم ےن اؿ یک ابت یک ذعمرت یک افر رعض ای ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اس ےس فافق ںیہن وہں ہک ہی اس
رغضےساحرضوہےئںیہفرہنںیماؿوکاےنپاسھتےلرکہنآ ا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتچسہہکرےہوہافرریما
ذعروظنمرفوبقؽایرھپاؿگووگںوک وابدایہک وصخشامہرےےسام اتگےہمہگوگفہاکؾںیہنرکےت۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،امیلسؿنبرحب،رمعنبیلع،اوبسیمع،دیعسنباوبربدة،فہاےنپفادلےس،اوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکبادابااضقلة
 ووکیئاقیضےننبیکآرزفرکےاسوکیھبکاقیضہنانبایاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1684

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،طٌبہٗ ،تازة ،ا٧ص ،اسیس ب ٩حرض

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَ َن ّشا یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ُ َس ِی ٔس بِ ٔ٩
اس َت ٌِ َََ ُٓ َ ٠ِ ٤لّ٧ا َٗا َ٢
حُ َـی ِر ٕأَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َجا َئ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َ ا َت ِش َت ٌُِ٠ٔ٤ىٔي َ٤َ ٛا ِ

ق
َاػبٔرُوا َحًَّي َت ِِ َ٘ ٠ونٔي ًَل َي ا َِ ٟح ِو ٔ
إَٔ ٥ِ َُّٜ٧س َت ِِ َ٘ ٠و ََ ٪ب ٌِسٔی أَثَ َز ّة ٓ ِ

دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اتقدة،اسن،ادیسنبرضحےسرفاتیےہہکاکیااصنریصخشدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملس
ںیم احرضوہا افر رعض ایآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس یسکاکؾیکااجنؾ دیہ ھجم ےس قلعتمںیہنرفامےتافرآپ یلصاہلل ہیلعفآہل
فملسےنوتالفںصخشوکاکؾدایےہ(ینعیاسےسقلعتمالفںالفںاکؾیکااجنؾدیہیکےہ)اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای(ںیموتاقتیلبیکاینبد رپ اکؾمیسقترک اوہں)نکیل متگوگریمےدعبدوھکی ےگہک مترپا رہآےئاگمتگوگ اےسیفتقربص
ےساکؾانیلاہیںکتہکمتگوگایقتمےکدؿھجمےسوحضوک ررپالماقترکفےگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اتقدة،اسن،ادیسنبرضح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکحتمیکوخاشہہنرکان

ابب  :اتکبادابااضقلة
وکحتمیکوخاشہہنرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1685

راوی ٣ :حاہس ب٣ ٩وسي ،اس٤اًی ،١یو٧ص ،حشً ،٩بساٟزح ٩٤ب ٩س٤زة

 ٩ِ ًَ ١یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ٩
وسي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣حاصٔ ُس بِ َُ ٣ُ ٩
ًَل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
ک إ ٔ ِ ٪أ ُ ًِ ٔلی َت َضا ًَ ِِ ٣َ ٩شأ َ َٕ ٟة ُول ٔ ِ َ ٠إَِٔ ٟی َضا َوإ ٔ ِ ٪أ ُ ًِ ٔلی َت َضا ًَ َُِ ٩ی ِر ٔ َِ ٣شأ َ َٕ ٟة أًُ ٔ َِِ ٠ًَ َ ٨ی َضا
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا َت ِشأ َ ِِ ٢اِل ٔ ََ ٣ار َة َٓإَٔ َّ ٧

اجمدہنبومیس،اامسلیع،ویسن،نسح،دبعارلنمحنبرمسةےسرفاتیےہہک روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمت
گوگوکحتم(افردہعہ)یکوخاشہہنرکفاسےیلہکارگوکحتمامےنگنےسےلمیگوت(وکحتمامےنگنفاال)وھچڑدایاجےئاگ(ینعی
ایسیوصرتںیمدمددخافدنیںیہنوہیگ)افرارگریغببلطےکمتوکوکحتماحلصوہیگوتمتوکدخافدندقفسیکادمادےچنہپیگ۔
رافی  :اجمدہنبومیس،اامسلیع،ویسن،نسح،دبعارلنمحنبرمسة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکبادابااضقلة
وکحتمیکوخاشہہنرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1686

راوی ٣ :ح٤س ب ٩آز ٦ب ٩س٠امی ،٪اب٣ ٩بار  ،اب ٩ابوذ٧ب٘٣ ،بری ،ابوہزیزہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز َ ٦بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَب ٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ
ُس ّة َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َٓ ٔ ٤َ ٌِ ٔ ٨ا ِ٤ُ ٟزِؿ ٌَٔ ُة َوبٔئ َِش ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إَٔ ٥ِ َُّٜ٧س َت ِ ٔ
َح ُػ َ
وًَ ٪ل َي ِاِل ٔ ََ ٣ارة ٔ َوإَٔ َّ ٧ضا َس َتُٜو َُ َ ٧ ٪سا َّ ٣ة َو َح ِ َ

ا َِٟٔاك َُٔ ٤ة

دمحم نب آدؾ نب امیلسؿ ،انب ابمرک ،انب اوبذبن ،ربقمی ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشد رفامای متگوگ وکحتم لم اجےن یک انمت رکےت وہ احالہکنایقتم ےکدؿ (وکحتم اک لم اجان) رسحت افر دناتم ےہ وت ایھچ
ےہدفدھےساگلےنفایلافررھپربیےہدفدھےسڑھچاےنفایل۔
رافی  :دمحمنبآدؾنبامیلسؿ،انبابمرک،انباوبذبن،ربقمی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(اکیینمیوقؾ)ارعشویںوکوکحتمےسونازان
ابب  :اتکبادابااضقلة
(اکیینمیوقؾ)ارعشویںوکوکحتمےسونازان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1687

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤س ،ححاد ،اب ٩جزیخ ،اب ٩ابو٠٣یٜہً ،بساهَّلل ب ٩زبیر

َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ابِ ُ ٩أَبٔي َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَی ِر ٔأَ ِخب َ َر ُظ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
أَُ َّ ٧ط َٗس ََٔ ٦ر ِْ ٛب ٔ ٩ِ ٣بَىٔي َتٕ ٔ٤یًَ ٥ل َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو بَ َِکٕ أَ ِِّ ٣ز ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا ََ بِ ََ ٌِ ٣َ ٩ب ٕس َو َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َرض َٔي اهَّللُ

َ َ
ی ٩آ َُ٨٣وا َ ا ُت َ٘ ِّس ُ٣وا بَی ِ َن
ک یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
ِق ََ بِ ََ ٩حاب ٔ ٕص َٓ َت ََ ٤اریَا َحًَّي ِار َتٔ ٌََ ِ أَ ِػ َواتُ ُض َ٤ا َٓ َ٨زَ َ ِ ٟفٔي ذََ ٔ ٟ
ًَ ُِ ٨ط بَ ِ ١أ ِِّ ٣ز اْلِ ِ َ
َّ
َّ
اَ ٪خی ِ ّرا َُ ٟض ِ٥
َخ َد إَِٔ ٟیض ٔ َِٟ ٥ک َ َ
َی َس ِی اهَّللٔ َو َر ُسؤٟطٔ َحًي ا ِن َ٘ َـ ِ ِاْلیَ ُة َوَِ ٟو أَُ َّ ٧ض َِ ٥ػبَرُوا َحًي َت ِ ُ

نسح نب دمحم ،اجحج ،انب رججی ،انب اوبملتئکہ ،دبعاہلل نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق ینب میمت ےک ھچک وسار اکی دؿ دختم وبنی
یلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہےئوترضحتاوبرکبےنرعضایایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپ ،عاعنبدبعموکاحمک
انبںیئ۔ رضحت رمع ےن رفامای رضحت ارقع نب احسب وک احمک رقمر رفامںیئ رھپ دفونں رضحات ںیم ڑگھجا وہےن اگل اہیں کت ہک اؿ
رضحاتیکآفاز ںیدنلوہےنںیگلاسرپآتیرکہمیانزؽوہیئ(اسآتیرکہمیاکرتہمجہیےہہکاےاامیؿفاگو!ہنآےگڑبوھ
اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےکاسےنم اہیںکت ہک ارگ فہگوگ ربص رک ںریتے ابرہ ےنلکن کت وت اؿ ےک فاےطس
رتہبوہ۔
رافی  :نسحنبدمحم،اجحج،انبرججی،انباوبملتئکہ،دبعاہللنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقیسکوکہلصیفےکےیلاثثلرقمررک ںافرفہہلصیفدے
ابب  :اتکبادابااضقلة
سجفتقیسکوکہلصیفےکےیلاثثلرقمررک ںافرفہہلصیفدے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1688

راوی ٗ :تیبہ ،یزیس ،اب٘٣ ٩سا ٦بَ ٩شیحَ ،شیح ب ٩ہاني سے روای ےہ ٛہ ا٧ہوں ےن اپ٨ے واٟس ہاني

َشیِحٔ بِ َٔ ٩صإ ٔ ٧ئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َصإ ٔ ٧ئ أَُ َّ ٧ط َ٤َّ ٟا َوٓ ََس إلٔ َي َر ُسو ٔ٢
َشیِ ٕح ًَ َِ ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ٔ ٦بِ َٔ ُ ٩
و ٪صَأ٧ئّا أَبَا ا َِ ٟح َََ ٓ ٥ٔ ٜس ًَا ُظ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ َٟ ٢ط إ ٔ َّ ٪اهَّللَ ص َُو
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سٌَ ٔ٤طُ َوصُ ِ ٥یََ ُ٨ِٜ

َ
َّ َ
رفش َ٘ی ِ ٔن
َفض َٔي ٔ َّلَک ا ِٔ َ ٟ
ا َِ ٟح ََ ٥ُ ٜوإَِٔ ٟیطٔ ا ُِ ٟح ِ ٥َ ٔ ٠َٓ ٥ُ ٜتُ َٜىي أبَا ا َِ ٟح ََ٘ َٓ ٥ٔ ٜا َ ٢إ ٔ َِّ َٗ ٪ومٔي إٔذَا ا ِخ َت َُٔ ٠وا فٔي َط ِی ٕئ أ َت ِونٔي َٓ َح َ ُ ٤ِ ٜبَ ِی َُ ٨ض َِ َ ٥
َشیِ ْح َٗا ََٓ ٢أَ َ ِ ٧أَبُو
َٗا َ٣َ ٢ا أَ ِح َش ََ ٩ِ ٣ٔ ٩ص َذا ٓ ََ٤ا ََ ٟ
َشیِ ْح َو ًَ ِب ُس اهَّللٔ َو ُِ ٣شَٗ ٥ْ ٔ ٠ا َ ٩ِ ٤ََ ٓ ٢أَ ِٛبَرُصُ َِٗ ٥ا ََ ُ ٢
ک ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟو ِٔ ٟس َٗا َ ٢لٔي ُ َ
َشیِ ٕح ٓ ََس ًَا َٟطُ َوَ ٔ ٟو َٟسٔظ ٔ
َُ
ہبیتق ،زیدی،انبدقماؾنب رشحی،رشحی نباہینےسرفاتی ےہہکاوہنںےناےنپفادل اہینےسہک سجفتقروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئآپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن ہک  گووگں وک فہ اکپرےت ےھتاس وک اوبامکحل آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اس وک البای افر رفامای ہک مکح اہلل ےہ افر مکح اصدر رکان ایس ذات اک اکؾ ےہ رھپ اہمترا انؾ اوبامکحل سک فہج ےس ےہ؟
اس صخش ےن رعض ای ہک ریمیوقؾ ےک گوگ سج فتق یسک ہلئسم ںیم ڑگھجا رکےت وہں وت فہگوگ ریمے اپس آےت ںیہ ںیم  و
مکح داتی وہں اس ےس فہ دفونں اجبن ےک گوگ راض دنم وہ اجےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےس ای رتہب ےہ
اہمترےےنتکڑلےکںیہ؟اسےناہکرشحیافردبعاہللافر ملس(نیتڑلےکںیہ)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایڑباڑلاکوکؿ
اسےہ؟اسےناہکرشحی۔آپےنرفامایاہمتراانؾاوبرشحیےہرھپاسےکفاےطسافراسےکڑلےکےکفاےطسداعرفامیئ۔
رافی  :ہبیتق،زیدی،انبدقماؾنبرشحی،رشحینباہینےسرفاتیےہہکاوہنںےناےنپفادلاہین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخانیتوکاحمکانبےنیکاممتعنےسقلعتم
ابب  :اتکبادابااضقلة
وخانیتوکاحمکانبےنیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1689

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،خاٟس ب ٩حارث ،ح٤یس ،حش ،٩ابوبَکة

َّ
َ
َ
َک َة َٗا ََ ًَ ٢ؼ َ٤ىٔي اهَّللُ
أ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أبٔي بَ ِ َ
اس َت ِد َُٔ ٠وا َٗاُٟوا ب ٔ َِ ٨ت ُط َٗا َُ ٩َِ ٟ ٢ش ِٔٔ٠حَ
بٔظَ ِی ٕئ َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َص ََ ٠
ُسی َٗا َِ ٩ِ ٣َ ٢
کَ ِ ٔٛ

َٗ ِو َْ ٦و َِّ ٟوا أَ َِ ٣زص ُِ ٥ا َِ ٣زأَ ّة
دمحمنبینثم،اخدلنباحرث،دیمح،نسح،اوبرکبةےسرفاتیےہہکدخافدندقفسےنھجموکاکیابتےسوفحمظراھک وہکںیمےن
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسینسیھت(فہابتہیےہہکاریاؿاکابداشہ)رسکیرمایگ وتآپےنرفامایاباسیکہگجسک
وک رقمر ای ایگ؟ گووگں ےن رعض ای اس یک ڑلیک وک۔ آپ ےن رفامای فہ وقؾ یھبک الفح ایب ہن وہیگ  و ہک اینپ وکحتم وعرت ےک
ا رایرںیمدےدے(ینعیوعرتوکاحمکانبےئ)۔
رافی  :دمحمنبینثم،اخدلنباحرث،دیمح،نسح،اوبرکبة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اثمؽشیپرکےکاکیمکحاکنکاتافررضحتانبابعسیکدحثیںیمف دینب ملسرپرافویںاکاالتخػ
ابب  :اتکبادابااضقلة
اثمؽشیپرکےکاکیمکحاکنکاتافررضحتانبابعسیکدحثیںیمف دینب ملسرپرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1690

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ہاط ،٥وٟیس ،ا اوزاعي ،زہزی ،س٠امی ٪ب ٩ششار ،ابً ٩باضٓ ،ـ ١بً ٩باض

ض ًَ ِ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩صا ٔط ٕ ٩ِ ًَ ٥ا َِ ٟؤٟی ٔس ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ش َشارٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َح َٓأ َ َت ِت ُط ا َِ ٣زأَ ْة َٔ ٩ِ ٣خ ِث ٌَ ََ٘ َٓ ٥ا ََ ِ ٟیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ ٔ َّ٪
یٕ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ُ ٥َ ٠سا َة أ ِ ٨َّ ٟ
ًَبَّا ٕ
ض أَُ َّ ٧ط ل َ َ
اَ ٪رز ٔ َ
شـ َة اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّ ١فٔي ا َِ ٟح ِّخ ًَل َي ً َٔبازٔظ ٔأَ ِز َر َ ِ ٛأَبٔي َط ِیدّا َٛبٔی ّرا َ ا َش ِش َت ٔلی ٍُ أَ َِ ٪یزِ ََ ٛب إ ٔ َّ ا ٌُِ ٣تَر ّٔؿا أََٓأَحُ ُّخ ًَ ِ٨طُ َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
َ َٔف َ
اَِ ٠ًَ ٪یطٔ َزیِ َْ َٗ ٩ـ ِیت ٔیطٔ
ُحطِّي ًَ ُِ ٨ط َٓإُٔ َّ ٧ط َِ ٟو ل َ َ
دمحمنباہمش،ف دی ،االفزایع،زرہی،امیلسؿنبک ار،انبابعس،لضفنبابعسےسرفاتیےہہکفہروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
ذشّ
فملسےکرمہاہوسارےھتدوس ں ارخیحبصوکینعیرقابینفاےلدؿاسدفراؿہلیبق یکاکیاخوتؿاحرضوہیئافررعضرکےن
یگلایروسؽاہلل!دخافدندقفساکرفض (جح)اسےکدنبفںرپ(ینعیریمےفادلرپ)اسفتق(رفض)وہاہفہوبڑاھوہایگےہ
افر وساری رپ یھب (ڑچےنھ یک) ساتق ںیہن راتھک نکیل ڑپےڑپے (ینعی ریمےفادلٹیل  ےتکںیہ) ای ںیم اؿ یک اجبن ےس جح رک
گوں؟آپےنرفامای اہںمتاسیکاجبنےسجحرکگوویکہکنارگاسےکذہموکیئرقہضوہ اوتفہرقضادارکیت۔
رافی  :دمحمنباہمش،ف دی،االفزایع،زرہی،امیلسؿنبک ار،انبابعس،لضفنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکبادابااضقلة
اثمؽشیپرکےکاکیمکحاکنکاتافررضحتانبابعسیکدحثیںیمف دینب ملسرپرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1691

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ،٪وٟیس ،ا اوزاعي ،اب ٩طہاب٣ ،ح٤وز ب ٩خاٟس٤ً ،ز ،ا اوزاعي ،زہزی ،س٠امی ٪ب ٩ششار ،ابً ٩باض

اب ح َوأَ ِخب َ َرن ٔي َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا َ٢
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ابِ ُٔ ٩ط َض ٕ
أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اس َت ِٔ َت ِ
َح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي َح َّسثَىٔي اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ش َشا ٕر أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َٔ ٩ِ ٣خ ِث ٌَ َِ ٥

شـ َة اهَّللٔ
یٕ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ِ ٟیَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ ٔ ََّٔ َ ٪ف َ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا َِِ ٟٔـ ُ
َ ١رز ٔ ُ
ًَزَّ َو َج َّ ١فٔي ا َِ ٟح ِّخ ًَل َي ً َٔبازٔظ ٔ أَ ِز َر َ ِ ٛأَبٔي َط ِیدّا َٛبٔی ّرا َ ا َش ِش َت ٔلی ٍُ أَ َِ ٪ش ِش َتو ٔ َی ًَل َي اٟزَّاح ٔ َ٠ةٔ ٓ ََض ِ ١یُ ِحز ٔ ُئ َٗا َِ ٣َ ٢ح ُ٤و ْز

ٓ ََض َِ ١ش ِ٘ ٔضي أَ ِ ٪أَحُ َّخ ًَ ُِ ٨ط َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َٗ ِس َر َوی َص َذا ا َِ ٟحس َ
َک
ٔیث َُیِرُ َواح ٔ ٕس ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ََٓ ٥َِ ٠ی ِذ ُ ِ
ََک ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩ش٥ٕ ٔ ٠
ٓ ٔیطٔ َ٣ا ذ َ َ

رمعفنبامثعؿ،ف دی،االفزایع،انباہشب،ومحمدنباخدل،رمع،االفزایع،زرہی،امیلسؿنبک ار،انبابعسےسرفاتیےہہکہلیبق
ذشّ
یکاکیاخوتؿ ےنروسؽرکمی یلصا ہللہیلعفآہل فملسےسدرایتفایہک سجفتقلضف(یھب)آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس
ےکاسھتوسارےھت۔ایروسؽاہلل!اہللاعتیلاکرفضجحاسےکدنبفںرپاےسیفتقںیمرفضوہاہکریمافادلابلکلوبڑاھوہایگےہ
فہافٹنرپںیہنمجاتکس۔ایںیماسیکاجبنےسارگجح رکفںوتاکیفوہاگ؟ایاداوہاجےئاگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
اہں۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،ف دی،االفزایع،انباہشب،ومحمدنباخدل،رمع،االفزایع،زرہی،امیلسؿنبک ار،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکبادابااضقلة
اثمؽشیپرکےکاکیمکحاکنکاتافررضحتانبابعسیکدحثیںیمف دینب ملسرپرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1692

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک ،اب ٩طہاب ،س٠امی ٪ب ٩ششارً ،بساهَّلل بً ٩باض

ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َضا ٕب ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ٩
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ

یٕ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠حائ َ ِت ُط ا َِ ٣زأَ ْة ٔ٩ِ ٣
 ١بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َش َشارٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا ٪ا َِِ ٟٔـ ُ
ض َٗا َ ٢ل َ َ
ض َرز ٔ َ
ص ُٖ َو ِج َط ا َِِ ٟٔـ ٔ ١إلٔ َي
َ ١ی ُِ ٨وزُ إَِٔ ٟی َضا َو َت ُِ ٨وزُ إَِٔ ٟیطٔ َو َج ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ِ ٔ
َخ ِث ٌَ ََ ٥ت ِش َت ِٔت ٔیطٔ َٓ َح ٌَ َ ١ا َِِ ٟٔـ ُ
ِّ
شـ َة اهَّللٔ ًَزَّ َو َج ًََّ ١ل َي ً َٔبازٔظ ٔفٔي ا َِ ٟح ِّخ أَ ِز َر َ ِ ٛأَبٔي َط ِیدّا َٛبٔی ّرا َ ا َش ِش َت ٔلی ٍُ أَ ِ٪
خ َٓ َ٘ا َ ِ ٟیَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ ٔ ََّٔ َ ٪ف َ
اٟظ ِِّ ٙاْل َ ٔ
ک فٔي َح َّحةٔ ا َِ ٟو َزا َٔ
َی ِثبُ َ ًَل َي اٟزَّاح ٔ َ٠ةٔ أََٓأ َ ُح ُّخ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥وذََ ٔ ٟ
احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،انب اہشب ،امیلسؿ نب ک ار ،دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت لضف نب ابعس
ذشّ
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپوسارےھتہکاسدفراؿہلیبق یکاکیاخوتؿےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےس
ہلئسم درایتف ای۔ رضح ت لضف ےن اس یک اجبن دانھکی رشفع رک دای افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لضف اک رہچہ دفرسی
اجبنریھپےنےگل۔اساخوتؿےنرعضایایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدخافدندقفساکرفضدنبفںرپجحاےسیفتقںیم
وہا ہک ریمے فادل ابلکل وبڑےھ وہ ےئگ ںیہ۔ ا فٹن رپ (یھب ںیہن رہھٹ  ےتک ای ںیم اؿ یک اجبن ےس جح رک گوں؟ آپ ےن رفامای
اہں!ہیکذرکہدجةاگوداعاکےہ
رافی  :احرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انباہشب،امیلسؿنبک ار،دبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکبادابااضقلة
اثمؽشیپرکےکاکیمکحاکنکاتافررضحتانبابعسیکدحثیںیمف دینب ملسرپرافویںاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1693

راوی  :ابوزاؤز ،شٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥وہ اپ٨ے واٟس سے ،ػاٟح بٛ ٩یشا ،٪اب ٩طہاب ،س٠امی ٪ب ٩ششار ،ابً ٩باض

اب أَ َُّ ٪سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َ٩
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َش ٌِ ُ٘ ُ
شـ َة اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّ ١فٔي ا َِ ٟح ِّخ ًَل َي ً َٔبازٔظ ٔ
ض أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َٔ ٩ِ ٣خ ِث ٌَ ََٗ ٥ا َ ِ ٟیَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ ٔ ََّٔ َ ٪ف َ
َش َشا ٕر أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
أَ ِز َر َ ِ ٛأَبٔي َط ِیدّا َٛبٔی ّرا َ ا َش ِش َتؤی ًَل َي اٟزَّاح ٔ َٔ ٠ة ٓ ََض َِ ١ش ِ٘ ٔضي ًَ ِ٨طُ أَ ِ ٪أَحُ َّخ ًَ ِ٨طُ َٗا َََ ٟ ٢ضا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
 ١یَ َِ ٠ت ٔٔ ُ إَِٔ ٟی َضا َولَا ِ َ ٧ا َِ ٣زأَ ّة َح ِش َ٨ا َئ َوأَ َخ َذ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِِ ٟٔـ ََ َٓ ١ح َّو ََ ٢و ِج َض ُط ٔ٩ِ ٣
َن ٌَ َِٓ ٥أ َ َخ َذ ا َِِ ٟٔـ ُ

ِّ
خ
اٟظ ِِّ ٙاْل َ ٔ

اوبداؤد ،وقعیب نب ارب امیہ ،فہ اےنپ فادل ےس ،اصحل نب اسیکؿ ،انب اہشب ،امیلسؿ نب ک ار ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق
ذشّ
یکاکیاخوتؿےنرعضایایروسؽاہلل!دخافدندقفساکرفضجحاسےکدنبفںرپ(ریمےفادلاصبحرپ)اسفتقوہا

ہفہوبڑےھافرالرغوہےکچںیہفہافٹنرپںیہنمج  ےتکایںیماؿیکاجبنےسارگجحرکفںوتجحاداوہاجےئاگایںیہن؟روسؽ
رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامای اہں۔اسدفراؿ رضحتلضف اس اخوتؿ یک رطػدےنھکی ےگل۔ فہ اکی وخوصبرت
اخوتؿیھتافرروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساساکرہچہدفرسیاجبنریھپےنےگل۔
رافی  :اوبداؤد،وقعیبنباربامیہ،فہاےنپفادلےس،اصحلنباسیکؿ،انباہشب،امیلسؿنبک ار،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زریرظندحثیںیمرضحتییحینبایباقحسرپاالتخػ
ابب  :اتکبادابااضقلة
زریرظندحثیںیمرضحتییحینبایباقحسرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1694

راوی ٣ :حاہس ب٣ ٩وسي ،ہظی ،٥یحٌي ب ٩ابواسح ،ٙس٠امی ٪ب ٩ششارً ،بساهَّلل بً ٩باض

ض أَ ََّ ٪ر ُج َّل
وسي ًَ ِ ٩صُظَ ِی َٕ ٩ِ ًَ ٥ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َُ ٩ِ ًَ ٙسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ش َشا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣حاصٔ ُس بِ َُ ٣ُ ٩
َسأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَبٔي أَ ِز َر َٛطُ ا َِ ٟح ُّخ َوص َُو َط ِی ْذ َٛبٔی ْر َ ا َی ِثبُ ُ ًَل َي َراح ٔ َ٠تٔطٔ َٓإ ٔ َِ ٪ط َس ِزتُطُ َخ ٔظی ُ أَ ِ٪
یََ َ َ ٤
َ
ک
اِ ٣ُ ٪حزٔئّا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َُ َٓ ٢ح َّخ ًَ ِ ٩أَبٔی َ
اَِ ٠ًَ ٪یطٔ َزیِ َْ َ٘ َٓ ٩ـ ِی َت ُط أَل َ َ
َفأَیِ َ َِ ٟو ل َ َ
ُ
وت أَٓأحُ ُّخ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢أ َ َ
اجمدہ نب ومیس ،میشہ ،ییحی نب اوب ااحسؼ  ،امیلسؿ نب ک ار ،دبعاہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن رضحت روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتف ایہکریمےفادل رپ جح رفضوہا ےہافرفہوبڑاھافر زمکفرےہ افر فہ افٹنرپ ںیہن رہھٹاتکس۔
ارگ ںیم اس وک ابدنھدفں وت ھجم وک ادنہشی ےہہک اک ا ہن وہہک فہ رم اجےئ۔ ای ںیم اؿیک اجبن ےس جحرک گوں؟ آپ ےن رفامایدوھکی
ارگ اس رپ رقہض وہ وت فہ رقہض ادا رک اتیل وت اکیف وہ ا اس ےن رعض ای اہں۔ آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت اےنپفادل یک
اجبنےسجحرکگو۔
رافی  :اجمدہنبومیس،میشہ،ییحینباوباقحس،امیلسؿنبک ار،دبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکبادابااضقلة
زریرظندحثیںیمرضحتییحینبایباقحسرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1695

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪یزیس ،ہظا٣ ،٦ح٤س ،یحٌي ب ٩ابواسح ،ٙس٠امی ٪ب ٩ششارٓ ،ـ ١بً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٦ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَب ٔي إ ٔ ِس َح َُ ٩ِ ًَ ٙسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ش َشارٕ

یٕ أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠حائَطُ َر ُج َْ٘ َٓ ١ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ ٔ َّ ٪أُم ِّي ًَ ُح ْوز
ض أَُ َّ ٧ط ل َ َ
ًَ ِ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١بِ ٔ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
اَ ٪رز ٔ َ
ا٪
َٛبٔی َر ْة إ ٔ َِ ٪ح َ٠ِ ٤ت َُضا َ ٥َِ ٟت ِش َت ِٔ ٤ش ِ
ک َوإ ٔ َِ ٪ربَ ِلت َُضا َخ ٔظی ُ أَ ِ ٪أَ ِٗ ُتََ ٠ضا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َرأَیِ َ َِ ٟو ل َ َ
ک
ک َزیِ ْ ٩أَ َُٗ َ ٨ِ ٛاؿ َٔی ُط َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َُ َٓ ٢ح َّخ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٣
ًَل َي أ ُ َِّ ٣

ادمح نب امیلسؿ ،زیدی ،اشہؾ ،دمحم،ییحی نب اوب ااحسؼ ،امیلسؿ نب ک ار،لضف نب ابعس ےس رفاتی ےہہک فہ روسؽرکمی یلص اہللہیلع
فآہلفملسیک وساریےکےھچیپےھٹیبےھتہکاسدفراؿاکیرمداحرضوہاافراسےنرعضایایروسؽاہلل!ریمیفادلہمرتحہمابلکل
ڑبایھافرزمکفرںیہارگںیماؿوکافٹنرپوساررکفںوتفہوساریرپںیہنرکےکسیگارگںیماؿوکابدنھدفںوتےھجمادنہشیےہہک
فہرماجںیئ۔روسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکدوھکیارگاہمتریفادلہرپرقہضوہ اوتمترقضادارکےتاسےن
رعضای اہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوترھپمتاینپفادلہیکاجبنےسجحرکف۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،زیدی،اشہؾ،دمحم،ییحینباوباقحس،امیلسؿنبک ار،لضفنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکبادابااضقلة
زریرظندحثیںیمرضحتییحینبایباقحسرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1696

راوی  :ابوزاؤز ،وٟیس ب٧ ٩آٍ ،طٌبہ ،یحٌي ب ٩ابواسح ،ٙس٠امی ٪ب ٩ششارٓ ،ـ ١بً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢سُ ُ ٌِ ٔ٤سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ََ ٩ش َشارٕ
ض َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا ٔ َ ٧ي َّي اهَّللٔ إ ٔ َّ ٪أَبٔي َط ِی ْذ َٛبٔی ْر  اَ
یُ َح ِّسث ُ ُط ًَ ِ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١بِ ٔ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
ک َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َُ ٩ٔ ٤سََ ِ ٠امی َُ ٥َِ ٟ ٪ش ِش َ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤
َش ِش َت ٔلی ٍُ ا َِ ٟح َّخ َوإ ٔ َِ ٪ح َُ ٠ِ ٤ت ُط َ ٥َِ ٟش ِش َت ِٔ ٤ش ِ
ک أََٓأَحُ ُّخ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢حُ َّخ ًَ ِ ٩أَبٔی َ
ض
ا َِِ ٟٔـ ٔ ١بِ ٔ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
اوبداؤد،ف دینبانعف،ہبعش،ییحینباوبااحسؼ،امیلسؿنبک ار،لضفنبابعسےسرفاتیےہہکاکیصخشدختموبنییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاافراسےن رعضایایروسؽاہلل!ریمےفادلوبڑےھٹوھسنوہےئگںیہفہجحںیہنرک ےتکارگںیماس
وکافٹن(اییسکدفرسیوساری)رپوساررکدفںوتفہوساریرپرکںیہن ےتک(ینعیزمکفرییکفہجےسرگاجںیئےگ)آپیلصاہلل

ہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاےنپفادلیکرطػےسجحرکف۔
رافی  :اوبداؤد،ف دینبانعف،ہبعش،ییحینباوباقحس،امیلسؿنبک ار،لضفنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکبادابااضقلة
زریرظندحثیںیمرضحتییحینبایباقحسرپاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1697

راوی ٣ :ح٤س ب٤ٌ٣ ٩ز ،ابوًاػ ،٥زَکیا ب ٩اسح٤ً ،ٙزو ب ٩زی٨ار ،ابوطٌثاء ،ابً ٩باض

َکیَّا بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ٔ ٩ز ٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي َّ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اٟظ ٌِ َثا ٔ
اػ َٕ ٩ِ ًَ ٥ز َ ٔ
اَِ ٠ًَ ٪یطٔ
ًَبَّا ٕ
ض أَ ََّ ٪ر ُج َّل َجا َئ إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَبٔي َط ِی ْذ َٛبٔی ْر أََٓأ َ ُح ُّخ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥أَ َرأَیِ َ َِ ٟو ل َ َ
ا ٪یُ ِحز ٔ ُئ ًَ ِ٨طُ
َزیِ َْ َ٘ َٓ ٩ـ ِی َت ُط أَل َ َ

دمحمنبرمعم،اوباعمص،زرکاینبااحسؼ،رمعفنبدانیر،اوباثعشء،انبابعسےسرفاتیےہہکاکیآدیمدختموبنییلصاہللہیلع
فآہلفملسںیماحرضوہاافراسےنرعضایریمےفادلابلکلوبڑےھافرزمکفروہےئگںیہایںیماؿیکاجبنےسجحرکگوںآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای اہںمتدوھکیارگاہمترےفادلےکذہمرقضوہ اوتفہاکیفوہ اوتفہاکیفہنوہ ا۔
رافی  :دمحمنبرمعم،اوباعمص،زرکاینباقحس،رمعفنبدانیر،اوباثعشء،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املعءسجارمرپاافتؼرک ںاسےکاطمقبمکحرکےنےسقلعتم
ابب  :اتکبادابااضقلة
املعءسجارمرپاافتؼرک ںاسےکاطمقبمکحرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1698

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اٌَٟلء ،ابوٌ٣اویہ ،ا اً٤ع٤ً ،ارة ،اب٤ً ٩یرً ،بساٟزح ٩٤ب ٩یزیسً ،بساهَّلل ب ٩یزیس

یس َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة ص َُو ابِ ُ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
ک ث ُ َّ ٥إ ٔ َّ ٪اهَّللَ ًَزَّ َو َج َّ١
أَ ِٛثَرُوا ًَل َي ًَ ِب ٔس اهَّللٔ ذ َ
اَ ٪وَِ ٟش َ٨ا َن ِ٘ ٔضي َوَِ ٟش َ٨ا صُ َ٨اَ ٔ ٟ
َات یَ ِوَ٘ َٓ ٕ ٦ا َِ ًَ ٢ب ُس اهَّللٔ إُٔ َّ ٧ط َٗ ِس أَتَي ًَ َِ ٠ی َ٨ا َز َْ ٣

َ
اب اهَّللٔ َٓإ ٔ َِ ٪جا َئ أَ ِْ ٣ز َِ ٟی َص فٔي
رع َق َُ ٟط َٔ َٗ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ـائْ َب ٌِ َس ا َِ ٟی ِوَ ٠ِ َٓ ٔ ٦ی ِ٘ ٔف ب ٔ َ٤ا فٔي َ ٔ ٛت ٔ
َٗ َّس َر ًَ َِ ٠ی َ٨ا أ ِ ٪بَ َ٨َ ِِ ٠ا َ٣ا َت َز ِو ََ َ ٩ِ ٤ََ ٓ ٪
اب اهَّللٔ َو َ ا َٗ َضي بٔطٔ َ٧ب ٔ ُّی ُط َػلَّي اهَّللُ
اب اهَّللٔ ََِٓ ٠ی ِ٘ ٔف ب ٔ َ٤ا َٗ َضي بٔطٔ َ٧ب ٔ ُّیطُ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إ ٔ َِ ٪جا َئ أَ ِْ ٣ز َِ ٟی َص فٔي َ ٔ ٛت ٔ
َ ٔ ٛت ٔ
اب اهَّللٔ َو َ ا َٗ َضي بٔطٔ َ٧ب ٔ ُّیطُ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وَٓ ٪إ ٔ َِ ٪جا َئ أَ ِْ ٣ز َِ ٟی َص فٔي َ ٔ ٛت ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٠َٓ ٥َ ٠ی ِ٘ ٔف ب ٔ َ٤ا َٗ َضي بٔطٔ اٟؼَّ اُ ٔ ٟح َ
ک أ ُ ُْ ٣ور
اٖ َوإنِّٔي أَ َخ ُ
وَِ ٠َٓ ٪ی ِح َتض ٔ ِس َرأ ِ َی ُط َو َ ا َش ُ٘و ُ ٢إنِّٔي أَ َخ ُ
َح َا ٦بَی ِّ ْن َوبَی ِ َن ذََ ٔ ٟ
َو َ ا َٗ َضي بٔطٔ اٟؼَّ اُ ٔ ٟح َ
اٖ َٓإ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح ََل َ ٢بَی ِّ ْن َوا َِ َ ٟ
ک َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ص َذا ا َِ ٟحس ُ
ٔیث َجی ِّْس َجی ِّْس
ُِ ٣ظت َب ٔ َض ْ
ک إلٔ َي َ٣ا َ ا یَزٔیبُ َ
ات ٓ ََس َِ َ٣ا َیزٔیبُ َ

دمحم نب االعلء ،اوباعمفہی ،االشمع ،امعرة ،انب ریمع ،دبعارلنمح نب زیدی ،دبعاہلل نب زیدی ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ گووگں ےن
رضحتدبعاہللنبدوعسدےستہبابںیت ںی۔اوہنںےنرفامایاکیدفراک ااھتہکمہیسکابتاکمکحںیہنرکےتےھتافرہنیہ مہ
مکحرکےنےکالقئےھترھپدخافدندقفسےنامہریدقتریںیماھکلاھتہکمہاسدرہج وکچنہپےئگہکسجوکمتدھکیرےہوہسپاب
آجےکدؿےسسجصخشوک اہمترےںیمےس ہلصیفرکےنیکرضفرتشیپآاجےئوت اسوکہاےیہہک فہدخافدندقفسیکاتکب
ےک اطمقب مکح دے ارگ فہ ہلصیف اتکب اہلل ںیم ہنےلم وت اس ےک روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک مکح ےک اطمقب مکح دے افر فہ
ہلصیفاتکباہللافرربمغیپفںےکولصیفںںیمیھبہنوہوتکینگووگںےکولصیفںےکاطمقبےلصیفدے۔کینرضحاتےساسہگج
رمادرضحاتافلخءرادشنیافررضحتاحصہبرکاؾںیہافرارگفہاکؾاک اوہ وہکدخافدندقفسیکاتکبںیملمےکسافرہنیہاس
ےکروسؽیلص اہللہیلعفآہلفملسےکااکحؾںیمےلمافرہنیہکینرضحاتےکولصیفںںیموتمتاینپلقعفمہفےساکؾگوافرہیہنوہ
ہک ںیمڈر اوہں افر ںیماسفہجےسوخػوسحمسرک ا وہںہکالحؽ(یھب)الھکوہا ینعی اظرہےہ افررحاؾ(یھب) الھک وہاےہافر
دفونں(ینعیرحاؾف الحؽ)اتکباہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدحثیےسولعمؾوہےتںیہاہتبلاؿدفونںےک
درایمؿضعباےسیاکؾںیہہکنجںیمہبشےہوتمتاساکؾوکوھچڑدف واکؾمتوککشفہبشںیمالتبمرکےرضحتاامؾاسنیئےنرفامای
ہکہیدحثیدیجےہینعیہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :دمحمنباالعلء،اوباعمفہی،االشمع،امعرة،انبریمع،دبعارلنمحنبزیدی،دبعاہللنبزیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکبادابااضقلة
املعءسجارمرپاافتؼرک ںاسےکاطمقبمکحرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ روای ٛے ٣لاب ٙےہ۔

حسیث 1699

رفیَاب ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّي بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ِِ ٔ ٟ
ک َوإ ٔ َّ ٪اهَّللَ ًَزَّ َو َج ََّّ َٗ ١س َر أَ ِ٪
ٔین َوَِ ٟش َ٨ا َن ِ٘ ٔضي َوَِ ٟش َ٨ا صُ َ٨اَ ٔ ٟ
رحیِثٔ بِ ُٔ ٩ه َضیِر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا َ ٢أَتَي ًَ َِ ٠ی َ٨ا ح ْ
َُ

اب اهَّللٔ
اب اهَّللٔ َٓإ ٔ َِ ٪جا َئ أَ ِْ ٣ز َِ ٟی َص فٔي َ ٔ ٛت ٔ
رع َق َٟطُ َٗ َـائْ بَ ٌِ َس ا َِ ٟی ِوَِ ٠َٓ ٔ ٦ی ِ٘ ٔف ٓ ٔیطٔ ب ٔ َ٤ا فٔي َ ٔ ٛت ٔ
بَ َ٨َ ِِ ٠ا َ٣ا َت َز ِو ََ َ ٩ِ ٤ََ ٓ ٪
اب اهَّللٔ َوَ ٥َِ ٟش ِ٘ ٔف بٔطٔ َ٧ب ٔ ُّی ُط َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٠َٓ ٥َ ٠ی ِ٘ ٔف ب ٔ َ٤ا َٗ َضي
ََِٓ ٠ی ِ٘ ٔف ب ٔ َ٤ا َٗ َضي بٔطٔ َ٧ب ٔ ُّی ُط َٓإ ٔ َِ ٪جا َئ أَ ِْ ٣ز َِ ٟی َص فٔي َ ٔ ٛت ٔ
ک أ ُ ُْ ٣ور ُِ ٣ظت َب ٔ َض ْة ٓ ََس َِ
اٖ َوإنِّٔي أَ َخ ُ
وَ ٪و َ ا َش ُ٘و ُ ٢أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛإنِّٔي أَ َخ ُ
َح َا ٦بَی ِّ ْن َوبَی ِ َن ذََ ٔ ٟ
بٔطٔ اٟؼَّ اُ ٔ ٟح َ
اٖ َٓإ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح ََل َ ٢بَی ِّ ْن َوا َِ َ ٟ

ک
ک إلٔ َي َ٣ا َ ا یَزٔیبُ َ
َ٣ا یَزٔیبُ َ
رتہمجاسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکبادابااضقلة
املعءسجارمرپاافتؼرک ںاسےکاطمقبمکحرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1700

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،ابوًا٣ز ،سٔیا ،٪طیباني ،طٌييَ ،شیح حرضت ً٤ز

اٟظ ِی َبان ٔ ِّي ًَ َِّ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُّ ٩ِ ًَ ٪
َشیِ ٕح أَُ َّ ٧ط ََ ٛت َب إلٔ َي
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ َِ ُ ٩
اب اهَّللٔ َٓب ٔ ُش َّ٨ةٔ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اب اهَّللٔ َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ی ٩ِ ُٜفٔي َ ٔ ٛت ٔ
ًُ ََ ٤ز َش ِشأ َُ ُٟط َٓ ََ ٜت َب إَِٔ ٟیطٔ أَ ِ ٪اٗ ِٔف ب ٔ َ٤ا فٔي َ ٔ ٛت ٔ
وَٓ ٪إ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ی ٩ِ ُٜفٔي
َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ی ٩ِ ُٜفٔي َ ٔ ٛت ٔ
اب اهَّللٔ َو َ ا فٔي ُس َّ٨ةٔ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اٗ ِٔف ب ٔ َ٤ا َٗ َضي بٔطٔ اٟؼَّ اُ ٔ ٟح َ
َ
خ
َ ٔ ٛت ٔ
اب اهَّللٔ َو اَ فٔي ُس َّٔ ٨ة َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَ ٥َِ ٟش ِ٘ ٔف بٔطٔ اٟؼَّ اُ ٔ ٟح َ
وَٓ ٪إ ٔ ِٔ ٪ط ِئ َ َٓ َت َ٘ َّس َِ ٦وإ ٔ ِٔ ٪طئِ َ َٓ َتأ َّ ِ
َ
َک َو َّ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی٥ِ ُٜ
خ إ ٔ َّ ا َخی ِ ّرا َ ٟ
َو َ ا أَ َری اَّ ٟتأ ُّ َ
دمحمنباشبر،اوباعرم،ایفسؿ،ابیشین،یبعش،رشحیرضحترمعوکرحتریرفامایفہاؿےسدرایتفرفامرےہےھتوتاوہنںےن وابںیم
رحتری ای ہک مت اتکب اہلل ےک اطمقب ہلصیف رکف ارگ اتکب اہلل ںیم ہن وہ وت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس یک تنس ےک اطمقب ارگ
اسںیمیھبہنوہوتکینگووگںےکمکحےکوماقفہنوہوت اہمترادؽہاےہوتمتےھچیپ وٹہافرریماایخؽےہہکےھچیپیک رطػٹہاجان
اہمترےفاےطسرتہبےہ۔

رافی  :دمحمنباشبر،اوباعرم،ایفسؿ،ابیشین،یبعش،رشحیرضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آتیرکمییکریسفتےسقلعتم
ابب  :اتکبادابااضقلة
آتیرکمییکریسفتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1701

راوی  :حشین ب ٩رحیثٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسي ،سٔیا ٪ب ٩سٌیسً ،لاء ب ٩سائب ،سٌیس ب ٩جبیر ،ابً ٩باض

ئ بِ ٔ ٩ا َّ
ٟشائ ٔٔب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
رحیِ ٕث َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِِ ٟٔـ ُ
وسي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ َُ ُ ٩
ض َٗا َ ٢لَاُ٠٣ُ ِ َ ٧و ْ َب ٌِ َس ً َٔیسي ابِ ِٔ ٣َ ٩ز َی ََِ ٠ًَ ٥یطٔ اٟؼَّ ََلة َو َّ
ا٪
ُج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟش ََل ُ ٦بَ َّسُٟوا اَّ ٟت ِو َرا َة َو ِاِلِٔ٧حٔی ََ ١ول َ َ
رقؤ ََُ ٪و َ٥َِ ٟ ٩ِ ٣
رقؤ َُ ٪اَّ ٟت ِو َرا َة ٗٔی َُ٠٤ُ ٔ ٟ ١ؤٛض ٔ ِ٣َ ٥ا َ٧ح ٔ ُس َط ِت ّ٤ا أَ َط َّس َٔ ٩ِ ٣ط ِت َٕ ٥ش ِظت ُٔ٤وَّ٧ا َص ُْ َ ا ٔ
ٓ ٔیض ٔ َِ ُ٨٣ٔ ِْ ٣ُ ٥
ئ إ ُٔ َّ ٧ض َِ ٥ش ِ َ
وَ ٪ش ِ َ
َ
ئ ِاْل َیا ٔ
رقؤُا
وَ ٪و َص ُْ َ ا ٔ
َی ِح ٥ِ ُٜب ٔ َ٤ا أَِ٧زَ َ ٢اهَّللُ َٓأُو َٟئ ٔ َ
اَف َ
ِقائَت ٔض ٔ َِٓ ٥ا ِزًُ ُض َِِ ٠َٓ ٥ی ِ َ
ک ص ُِ ٥ا ِٟک َ ٔ ُ
ت َ٣َ ٍَ ٣ا َشٌٔیبُوَّ٧ا بٔطٔ فٔي أ ًِ َ٤ا٨َ ٔ ٟا فٔي ٔ َ

َ٤َ ٛا َن ِ ُ
َ ُ
ِقائ َ َة اَّ ٟت ِو َراة ٔ َو ِاِلِٔ٧حٔی ٔ ١إ ٔ َّ ا َ٣ا بَ َّسُٟوا
َ
رقأ َو ُِ ٟی ِْ ُٔ٨٣وا َ٤َ ٛا آ َ٨َّ ٣ا ٓ ََس ًَاص َُِ َٓ ٥ح َُ ٌَ ٤ض َِ ٥و َ َ
رع َق ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥ا ِِ َ٘ ٟت َ ١أ ِو َیتِرُٛوا ٔ َ

ک َزًُوَ٧ا َٓ َ٘ا َ ِ ٟكَائ ٔ َٔ ْة ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥ابُِ٨وا َ٨َ ٟا أ ُ ِس ُل َواّ َ ٧ة ث ُ َِّ ٥ار َٓ ٌُوَ٧ا إ َِٔ ٟی َضا ث ُ َّ ٥ا ًِ ُلوَ٧ا َط ِیئّا ِ َ ٧ز َٓ ٍُ بٔطٔ
و ٪إلٔ َي ذََ ٔ ٟ
َٔ ٨ِ ٣ضا َٓ َ٘اُٟوا َ٣ا تُزٔی ُس َ

رش ُب ا َِ ٟو ِح ُع َٓإ ٔ ِ٪
َشابَ َ٨ا ٓ َََل َ٧زٔزُ ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜو َٗا َ ِ ٟكَائ ٔ َٔ ْة ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥ز ًُوَ٧ا َن ٔشی ُح فٔي اْلِ َ ِر ٔ
كَ ٌَا َ٨َ ٣ا َو َ َ
رش ُب َ٤َ ٛا َش ِ َ
ق َوَ٧ضٔی َُ ٥و َن ِ َ
رف ِاْلبَ َار َوِ َ ٧حتَر ُٔث ا ِٟبُ ُ٘و ََََ ٓ ٢ل َ٧ز ٔ ُز
َٗ َس ِرتُ ِِ ٠َ ًَ ٥ی َ٨ا فٔي أَ ِر ٔؿَٓ ٥ِ ُٜا ِٗ ُتُ٠وَ٧ا َو َٗا َ ِ ٟكَائ ٔ َٔ ْة ُٔ ٨ِ ٣ض ِ ٥ابُِ٨وا َ٨َ ٟا ُز ّ
ورا فٔي ا ََِ ٟٔیافٔي َوِ َ ٧ح َت ٔ ُ
ک َٓأَِ ٧زَ َ ٢اهَّللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َرص َِباَّ ٔ ٧ی ّة
ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜو َ ا ُّ ٤ُ َ ٧ز بَٔ ٥ِ ُٜوَِ ٟی َص أَ َح ْس ٔ ٩ِ ٣ا َِ َ٘ ٟبائ ٔ ٔ ١إ ٔ َّ ا َو َٟطُ َحْ ٔ٤یٔ ٓ ٥یض ٔ َِٗ ٥ا َُ٠ٌََ َٔٓ ٢وا ذََ ٔ ٟ
وَٗ ٪اُٟوا َ َ ٧ت ٌَ َّب ُس َ٤َ ٛا َت ٌَب ََّس ُٓ ََل ْ٪
خ َ
ابِ َت َس ًُوصَا َ٣ا َٛتَب ِ َ٨اصَا ًََِ ٠یض ٔ ِ ٥إ ٔ َّ ا ابِتٔ َِا َئ ر ِٔؿ َوا ٔ ٪اهَّللٔ ٓ ََ٤ا َر ًَ ِوصَا َح َّ ٙرٔ ًَایَت َٔضا َو ِاْل َ ُ

ی ٩ا ِٗ َت َس ِوا بٔطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َب ٌَ َث
َشٔٛض ٔ ِ َ ٥ا ًُٔ َٟ ٥َِ ٠ض ِ ٥بٔإ ٔ َی٤ا َّٔ ٪أ ٟذ َ
اح ُٓ ََل َْ ٪وَّ َ ٧تد ٔ ُذ ُز ّ
َو َن ٔشیحُ َ٤َ ٛا َس َ
ورا َ٤َ ٛا َّات َد َذ ُٓ ََل َْ ٪وص ًَُِ ٥ل َي ٔ ِ

اهَّللُ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ٥َِ ٟیَ ِب َُ ٨ِ ٣ٔ ٙض ِ ٥إ ٔ َّ ا َٗٔ٠ی ْ ١اَ ِ ٧ح َّم َر ُج َْ ٩ِ ٣ٔ ١ػ ِو ٌََ ٣تٔطٔ َو َجا َئ َسائ ْٔح ٔ ٩ِ ٣س َٔیا َحتٔطٔ
َو َػاح ُٔب َّ
ی ٩آ َُ٨٣وا َّات ُ٘وا اهَّللَ َوآ ُٔ٨٣وا ب ٔ َز ُسؤٟطٔ
اٟسیِز ٔ َٔ ٩ِ ٣زیِزٔظ َٔٓآ َُ٨٣وا بٔطٔ َو َػ َّسُٗو ُظ َٓ َ٘ا َ ٢اهَّللُ َت َب َار َ َو َت ٌَال َي َیا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
ٔیسي َوبٔاَّ ٟت ِو َراة ٔ َو ِاِلِٔ٧حٔی َٔ ١وبٔإ ٔ َی٤أ٧ض ٔ ِ ٥ب ٔ َُ ٤ح َّٕ ٤س َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
یُ ِْتٔ٠َ ِٔ ٔ ٛ ٥ِ ُٜی ِ ٔن َٔ ٩ِ ٣ر ِح َ٤تٔطٔ أَ ِج َزیِ ٔ ٩بٔإ ٔ َی٤أ٧ض ٔ ِ ٥بٌٔ َ

١
آَ ٪وا ِّت َبا ًَ ُض ِ ٥أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٔ ٟ ٢ئ ََّل َش ٌِ ٥ََ ٠أَ ِص ُ
رق َ
َو َت ِؼسٔش٘ٔض ٔ َِٗ ٥ا ََ ٢ی ِح ٌَ َِ ١لُّ ٧ ٥ِ ُٜورا َت ُِ ٤ظ َ
و ٪بٔطٔ ا ِِ ُ ٟ
وًَ ٪ل َي َط ِی ٕئ َِٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٔ ١اهَّللٔ ِاْل َی َة
ا ِل َٔ ٜت ٔ
و ٪بٔ ٥ِ ُٜأَ ِ َ ٪ا َش ِ٘س ُٔر َ
اب َی َتظَ َّب ُض َ
نیسحنب رحثی،لضف نب ومیس،ایفسؿ نبدیعس،اطعءنباسبئ،دیعس نبریبج،انبابعس ےسرفاتی ےہہک رضحتٰیسیع ےک
دعبدنچابداشہزگرےہکوہنجںےنوتراتا فرالیجنوکدبتلیرکدای(ینعیاؿدفونںےکالخػرکےنےگل)افردنچگوگاامیدنار
یھب ےھت  و ہک وترات افر الیجن ڑپاھ رکےت ےھت۔ گووگں ےن اؿ ابداشوہں ےس اہک مہ وک  و گوگ اس ےس زایدہ اگیل دےتی ںیہ ای
وہیگ ہی گوگ اسآتی رکہمی یک التفت رکےت ںیہ ینعی  و وکیئ مکح ہن رکے دخافدن دقفس ےک مکح ےک وماقف وت فہ اکرف ےہ۔ اس
رطح یک آایت افر نج ےس امہرے اکؾ اک بیع اتلکن ےہ ڑپےتھ ںیہ وت مت گوگ اؿ وک مکح دف سج رطہقی ےس مہ گوگ ڑپےتھ ںیہ
(بلطم ہی ےہ ہک اس رطح یک آایت رکہمی وک دبتلی رک د ں ای اکنؽ د ں) افر اامیؿ الںیئ سج رطہقی ےس اامیؿ الےئ (انچہچن)
ابداشہ ےن اؿ گووگں وک عمج ای افر اؿ ےس اہک ہک ای وت لتق وہ افر ای وترات افر الیجن اک ڑپانھ وھچڑ دے اہتبل مہ ےن سج رطہقی ےس
دبتلی ای ےہ وت مت ڑپوھ۔ اؿ گووگں ےن اہکاس ےس ای بلطم ےہ مہ وک وھچڑدف ھچکگووگں ےن اؿ ںیم ےس اہک مہ گووگں ےک ےیل
اکیانیمرریمعترکادفرھپاسرپمہوکڑچاھدفافرمہوکھچکاھکےنوکدےدف۔اہمترےاپسمہیھبکہنآںیئےگ۔ضعبگووگںےناہک
متگوگںیمہوھچڑدف مہریسف ایستحرک ں ےگافرمہ لگنجںیمےلچاجںیئ ےگ افریلگنج اجونرفںیکرطحاھکںیئ ےگ ارگمت مہ وک
یتسبںیم دوھکیوتمتمہوکامرڈاکات۔ضعبےناہکمہوکلگنجںیمرھگانبدفمہگوگ(لگنجںیم)ونکںیئوھکد ںےگافرزبسایںاگلںیئےگ
ہن مہ مت گووگں ےک اپس آںیئ ےگ افر وکیئ ہلیبق اک ا ںیہن اھت ہک سج اک رہتش دار دفتس اؿ گووگں ںیم ہن وہ آرخ اکر اؿ گووگں ےن
ایس رطہقی ےس ای۔ اؿ یہ گووگں ےس قلعتم دخافدن دقفس ےن آتی رکہمی انزؽ رفامیئ۔ ینعی اؿ گووگں ےن وخد اس رطح یک
درفیشیاکنؽیلیھت۔مہےناؿوکمکحںیہنایاھترھپاسوکیھباسیجدؽہاےہفک اہنرکےکس۔زابؿےسضعبگوگےنہکےگلہکمہ
گوگ یھبایسرطحیکابعدترک ں ےگ ہکیسیج ابعدت الفںآدیمرک ا ےہافرمہ گوگ لگنج یکریس فقرفحی یھب رک ں ےگےسیج
الفںےنریسفقرفحییکیھتافرمہگوگایسرطحاکاکمؿریمعترک ںےگاسیجاکمؿالفںےنانباینکیلفہگوگرشکںیمالتبمےھت
افرنجگووگںیکاابتعرکےتےھتاؿےکاامیؿےسےبربخےھتبج دخافدندقفسےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوک اجیھ
وتاؿںیمےسھچکگوگابیقےھتوکیئاےنپابعدترکےنیکہگجاچنہپوتوکیئصخشلگنجےسآایافروکیئرگاجےسآایافرآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس رپ اامیؿ الےئ آوکپ اچس رقار دای۔ اس رپ دخافدن دقفس ےن ہی آتی رکہمی انزؽ رفامیئ۔ ینعی اے اامیؿ فاگو! دخافدن
دقفس ےسڈرف افراامیؿالؤاسےکربمغیپرپ فہمتوکدفانگ ہصحاینپرتمحاکاطع رفامےئاگاکیوترضحتٰیسیعافروتراتافرالیجن
رپ اامیؿ الےن اک وثاب دفرسے رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اامیؿ الےن اک افر اؿ وک اچس امےنن اک وثاب فہ اہمترے فاےطس
اکیرفینشاطعرفامےئاگینعیرقآؿافرربمغیپیکریپفی۔رھپاہکہیاسےیلہکالہاتکبینعیوہیدفاصنری واہمتریعاشتہبرکےت

ںیہ نکیل اہمتری رطح اامیؿ ںیہن الےئ رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رقآؿ رپ فہ ہی اجؿ ںیل ہک اہلل اک لضف احلص ہن رک
 ںیکےگ۔
رافی  :نیسحنبرحثی،لضفنبومیس،ایفسؿنبدیعس،اطعءنباسبئ،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اقیضاکاظرہرشحرپمکح
ابب  :اتکبادابااضقلة
اقیضاکاظرہرشحرپمکح

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1702

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،زی٨ب ب ٨ابوس٤٠ہ ،ا ٦س٤٠ہ

رع َو َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ ٔ ٨أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ص ٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
رش َوَ ١َّ ٌََ ٟب ٌِ َـ ٥ِ ُٜأَ َِ ٟح ُ ٩ب ٔ ُح َّحتٔطٔ ٔ٩ِ ٣
َسَ ٤ََ ٠ة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إَٔ ٥ِ َُّٜ٧ت ِد َت ٔؼ َُ ٤
و ٪إلٔ َ َّي َوإٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا َب َ ْ

َب ٌِ ٕف ٓ َََ َٗ ٩ِ ٤ـ ِی ُ َُ ٟط َٔ ٩ِ ٣ح ِّ ٙأَخٔیطٔ َط ِیئّا ٓ َََل َیأ ِ ُخ ِذ ُظ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا أَٗ َِل ٌُ ُط بٔطٔ ٗ ٔ ِل ٌَ ّة ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ

رمعف نب یلع ،ییحی ،اشہؾ نب رعفة ،فہ اےنپ فادل ےس ،زبنی تنب اوبہملس ،اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
ف ملسےناراشدرفامایریمےاسےنممتگوگدقمہمالےتوہںیمااسنؿوہںاشدیاہمترےںیمیسکیکزابؿافردلیلزیتوہارگ ںیم
ذبہ
اسےکاھبیئاکقحاسوکدگوادفںوتفہہنےلمافرہی ےلہکںیمےناکی اڑااسوکآگ( )اکدگواایےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،زبنیتنباوبہملس،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمکاینپلقعےسہلصیفرکاتکسےہ
ابب  :اتکبادابااضقلة
احمکاینپلقعےسہلصیفرکاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1703

راوی ٤ً :زا ٪ب ٩بکار ب ٩راطسً ،لي بً ٩یاغ ،طٌیب ،ابوز٧ازً ،بساٟزح ٩٤ا ارعد ،ابوہزیزہ

غ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌَ ِی ْب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو اٟزَِّ٧از ٔ ٔ٤َّ ٣ا َح َّسثَ ُط
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُ ٩بَکَّارٔ بِ َٔ ٩را ٔط ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّي بِ ًَُ ٩یَّا ٕ

َ
ََک أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة یُ َح ِّس ُث بٔطٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا
رع ُد ٔ٤َّ ٣ا ذ َ َ
ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اْلِ ِ َ

ا َِ ٣زأَ َتا ُٔ ٌَ ٣َ ٪ض َ٤ا ابِ َ٨اص َُ٤ا َجا َئ ِّ
خی
اٟذئ ِ ُب ٓ ََذصَ َب بٔابِ ٔ ٩إ ٔ ِح َساص َُ٤ا َٓ َ٘ا ََ ِ ٟص ٔذظ َٔ ٔ ٟؼاحٔبَت َٔضا إٔ٤َ َّ ٧ا َذ َص َب بٔابِٔ ٔ ٨ک َو َٗا َ ِ ٟاْلِ ُ ِ َ
إٔ٤َ َّ ٧ا ذَ َص َب بٔابِٔ ٔ ٨ک َٓ َت َح َاَ ٤َ ٛتا إلٔ َي َزا ُو َز ًََِ ٠یطٔ َّ
ََخ َج َتا إلٔ َي ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩زا ُو َز َٓأ َ ِخب َ َر َتا ُظ َٓ َ٘ا َ٢
اٟش ََلَ َ٘ َٓ ٦ضي بٔطٔ ُٜ٠ِ ٔ ٟب ِ َری ٓ َ َ
ائ ِ ُتونٔي ب ٔ ِّ
٠ؼ ِِ َزی َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة َواهَّللٔ َ٣ا
اٟؼ ِِ َزی َ ا َتٔ ٌَِ َِ ١ی ِز َح َُ ٤
ک اهَّللُ ص َُو ابَِ ُ٨ضا َٓ َ٘ َضي بٔطٔ ُّ ٔ ٟ
اٟش ِّٜی ٔن أَ ُط ُّ٘طُ بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َٓ َ٘ا َُّ ِ ٟ

َس ُ ٌِ ٔ٤ب ٔ ِّ
اٟش ِّٜی ٔن َٗ ُّم إ ٔ َّ ا یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ َ٣ا ُ٨َّ ٛا َن ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ا ا ِِ ٤ُ ٟسیَ َة

رمعاؿ نب اکبر نب رادش ،یلع نبایعش ،بیعش ،اوبزاند ،دبعارلنمح االرعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایدفوخانیتاکیہگجںیھتافراؿدفونںاکاکیاکیہچباھتاسدفراؿاکییڑیھایآایگافراکیےکےچبوک
فہ ااھٹ رک ےل ایگ سج ےک ےچب وک فہ ےل یگ فہ دفرسی اخوتؿ ےس ےنہک یگل ہک ریتا ہچب ےل ایگ افر فہ ےنہک یگل ہک ریتا ہچب (یڑیھای) ےل
ایگ۔ رھپدفونںرضحتداؤدیکدختم ںیماحرضوہںیئافراؿےسرعض ای ہلصیفرکاےن ےکےیل۔اوہنںےن اؿ ںیمےسڑبی
اخوتؿوک ہچبدگواےناکمکحایاسےکدعبفہدفونںرضحتامیلسؿیکدختمںیماحرضوہںیئافراؿےسرعضایاوہنںےنرفامای
مت اکی ہاوق رھچی الؤ۔ ںیم ےچب وک دف وصحں ںیم ابٹن دفں اگ (ینعی اس ہچب ےک دف  اڑے رک دفں اگ) ہی ابت نس رک وھچیٹ وعرت
ےناہکمتاک اہنرکفدخافدن دقفسمترپرمحرفامےئفہڑبی یہوعرتاکہچبےہ۔رضحتامیلسؿےنہیابتنسرک فہ ہچباسوھچیٹ
وعرت وک دگوا دای رضحت اوبرہریہ ےن رفامای رھچی اک انؾ نیکس مہ ےن یھبک ںیہن ہک  اھت مہگوگ وت اس وک دمہی ےک انؾ ےس اکپرا رکےت
ےھت۔
رافی  :رمعاؿنباکبرنبرادش،یلعنبایعش،بیعش،اوبزاند،دبعارلنمحاالرعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اقیضفاحمکےکےیلاسیکاجنگشئہک واکؾہنرکانوہاسوکاظرہرکےہکںیمہیاکؾرکفںاگ اہکقحاظرہوہاجےئ
ابب  :اتکبادابااضقلة
اقیضفاحمکےکےیلاسیکاجنگشئہک واکؾہنرکانوہاسوکاظرہرکےہکںیمہیاکؾرکفںاگ اہکقحاظرہوہاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1704

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی ،٪طٌیب بٟ ٩یثٟ ،یث ،ابً ٩حَل ،٪ابوز٧از ،ا ارعد ،ابوہزیزہ

َّ
َّ
َ
َ
َ
رع ٔد
أ ِخب َ َرَ٧ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩اِ ٠ٟیثٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪أبٔي اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

خ َج ِ ا َِ ٣زأَ َتا ُٔ ٌَ ٣َ ٪ض َ٤ا َػبٔیَّا ُٔ َٟ ٪ض َ٤ا ٓ ٌََ َسا ِّ
اٟذئ ِ ُب ًَل َي
ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َٗا ََ َ ٢
إ ٔ ِح َساص َُ٤ا َٓأ َ َخ َذ َوََ ٟس َصا َٓأ َ ِػ َب َح َتا َت ِد َت ٔؼ َ٤ا ٔ ٪فٔي اٟؼَّ ٔي ِّي ا َِ ٟبائي إلٔ َي َزا ُو َز ًََِ ٠یطٔ َّ
اٟش ََلَ َ٘ َٓ ٦ضي بٔطٔ ُٜ٠ِ ٔ ٟب ِ َری ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ٓ َََّ ٤ز َتا ًَل َي

ٕ أَ ِ٣زُ ُ٤َ ٛا َٓ َ٘ؼَّ َتا ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َ ٢ائ ِ ُتونٔي ب ٔ ِّ
اٟؼ ِِ َزی أَ َت ُظ ُّ٘ ُط َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
ُسََ ِ ٠امی ََ٘ َٓ ٪ا َِ َٛ ٢ی َ
اٟش ِّٜی ٔن أَ ُط ُّ ٙا ََِ ُِ ٟل َ ٦بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا َٓ َ٘ا َُّ ِ ٟ
َٓ َ٘ا َ  ِ ٟاَ َتٔ ٌَِ َِ ١ح ِّوي ٔ٨ِ ٣طُ ََ ٟضا َٗا َ ٢ص َُو ابِٔ ُ٨ک َٓ َ٘ َضي بٔطٔ ََ ٟضا
رعیبنبامیلسؿ،بیعشنبثیل،ثیل،انبالجعؿ،اوبزاند،االرعج،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اراشد رفامای دف وخانیت ںیلکن افر اؿ ےک اسھت اؿ ےک ےچب یھب ےھت اؿ ںیم ےس اکی ےچب رپ یڑیھےی ےن ہلمح رک دای افر اس وک
ےلایگرھپفہدفونںاس ڑلےکےکفاےطس وہکابیق اھتڑلیتوہںیئرضحتداؤدیک دختمںیم احرضوہںیئ۔اوہنںےنفہہچبڑبی
وعرت گودگوا دای۔ رھپ فہ دفونں رضحت امیلسؿ ےک اپس ےس زگر ں اوہنں ےن اؿ اک احؽدرایتف ای۔ رضحت امیلسؿ ےن اراشد
رفامایریمےاپسمترھچیےلرکآںیمےچبےکدفےصحرکدفںاگ۔ہیابتنسرکوھچیٹوعرتےن(وفرا)اہکایفایعقہیابتچسےہ
ہک آپ اس ہچب وکرھچی ےس اکٹ د ں ےگ؟ رضحت امیلسؿ ےن رفامای اہں۔اس رپ اس وعرت ےن رعض ای وھچڑ د ں افر ریما
یھبہصحایسوکدےد ں۔رضحتامیلسؿےنرفامایاجاٹیباہمتراےہرھپفہڑلاکاسوکدگوادای۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،بیعشنبثیل،ثیل،انبالجعؿ،اوبزاند،االرعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیاحمکاےنپرباربفاےلاکایاےنپےسزایدہدرہجفاےلصخشاکہلصیفوتڑاتکسےہارگاسںیمیطلغاکملعوہ
ابب  :اتکبادابااضقلة
اکیاحمکاےنپرباربفاےلاکایاےنپےسزایدہدرہجفاےلصخشاکہلصیفوتڑاتکسےہارگاسںیمیطلغاکملعوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1705

راوی :

أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ِِٔ٤ُ ٟی َرةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ِٔ ٣شٜٔی ُن بِ ُ ٩ب ُ َٜیِر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩أَبٔي َح ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ٩
َ
خ َج ِ ا َِ ٣زأَ َتا ُٔ ٌَ ٣َ ٪ض َ٤ا َوََ ٟساص َُ٤ا َٓأ َ َخ َذ ِّ
اٟذئ ِ ُب أَ َح َسص َُ٤ا
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َ ٢
اْلِ ِ َ
َٓا ِخ َت َؼ ََ ٤تا فٔي ا َِ ٟو َٔ ٟس إلٔ َي َزا ُو َز أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ضي بٔطٔ ُٜ٠ِ ٔ ٟب ِ َری ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا َٓ ََّ ٤ز َتا ًَل َي ُسََ ِ ٠امی ََِ ٠ًَ ٪یطٔ َّ
اٟش ََل٦

ٕ َٗا َِ ٟ
َٓ َ٘ا َِ َٛ ٢ی َ
ٕ َوَ ٔ ٟض ٔذظ ٔ ن ِٔؼ ْ
ٕ َٗ َضي بَ ِی َ٤َ ُٜ٨ا َٗا ََ َٗ ِ ٟضي بٔطٔ ُٜ٠ِ ٔ ٟب ِ َری َٗا َُ ٢سََ ِ ٠امی ُ ٪أَٗ َِل ٌُ ُط بِٔ ٔ ٨ؼ َٔی ِ ٔن َ ٔ ٟض ٔذظ ٔ ن ِٔؼ ْ
اٟؼ ِِ َزی َ ا َت ِ٘ َل ٌِطُ ص َُو َو َُ ٟس َصا َٓ َ٘ َضي بٔطٔ ًٔ٠َّ ٔ ٟي أَبَ ِ أَ َِ ٪ش ِ٘ َل ٌَطُ
ا ِلُٜب ِ َری َن ٌَ ِ ٥اٗ َِل ٌُو ُظ َٓ َ٘ا َُّ ِ ٟ
رفاتیےہ ہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایدف وخانیتںیلکن اؿ ےکاسھتاؿ ےکڑلےک یھب ےھتیڑیھایآایگ
افرفہاکی(ڑلےک)وکےلایگ۔فہدفونںوخانیتڑگھجارکیتوہںیئرضحتداؤدیکدختمںیماحرضوہںیئ۔اوہنںےنڑبیاخوتؿ
(ینعیاؿدفونںںیمےسرمعردیسہاخوتؿوک)ڑلاکدگوادای۔رھپفہدفونںوخانیترضحتامیلسؿیکدختمںیماحرضوہںیئ۔اوہنں
ےندرایتفرفامایرضحتداؤدےن(اسدقمہماک)ایہلصیفاصدررفامایےہ؟اؿوخانیتےناہکرضحتداؤدےنڑبیاخوتؿوکفہڑلاک
دگواایےہ۔رضحتامیلسؿےنرفامایںیموتاسوک اکٹرکدفہصحرک اوہںاکیہصح اسوکافراکیہصح اسوک۔ڑبیوعرتےن
اہکاسڑلےکوکاکٹدفافروھچیٹوعرتےناہکاسوکہناکوٹفہوتاساکڑلاکےہرھپرضحتامیلسؿےنفہڑلاکاسوعرتوکدالدای۔
سجےنہکاسڑلےکوکاکےنٹےسعنمایاھت۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجوکیئاحمکانقحہلصیفرکدےوتاسوکردرکانحیحصےہ
ابب  :اتکبادابااضقلة
بجوکیئاحمکانقحہلصیفرکدےوتاسوکردرکانحیحصےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1706

راوی  :زَکیا ب ٩یحٌيً ،بسا اًلي ب ٩ح٤از ،برش ب ٩رسیً ،بساهَّلل ب٣ ٩بار ٤ٌ٣ ،ز ،اح٤س بً ٩لي ب ٩سٌیس ،یحٌي ب٩
ٌ٣ین ،ہظا ٦ب ٩یوسٕ و ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ،٥ٟحرضت ًبساهَّلل ب٤ً ٩ز

اُٟس ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ٩
رش بِ ُٔ َّ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َز َ ٔ
َکیَّا بِ َُ ٩ی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َي بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
ٕ َو ًَ ِب ُس
ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ٌُٔ٣َ ٩ی ٕن َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩یُو ُس َ
اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیطٔ َٗا ََ ٢ب ٌَ َث أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خاَ ٔ ٟس بِ َ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس إلٔ َي بَىٔي
ج ٔذیَ ٤ة ٓ ََس ًَاصُ ٥إلٔ َي ِاِلٔس ََل ٥َ٠َٓ ٔ ٦یُح ٔشُ٨وا أَ َِ ٪ش ُ٘وُٟوا أَس٨َ ٤َ٠ا َٓحٌُ٠وا َش ُ٘وِ َ ُٟ
رسا َٗا َََ ٓ ٢س َٓ ٍَ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ََ
وَ ٪ػ َبأَ٧ا َو َج ٌَ ََ ١خاْ ٔ ٟس َٗ ِت َّل َوأَ ِ ّ
َ َ
إلٔ َي لَُ ِّ١ر ُج ٕ ١أَسٔی َر ُظ َحًَّي إٔذَا أَ ِػ َبحَ یَ ِو ُ٨َ ٣ا أَ ََ ٣ز َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس أَ َِ ٪ش ِ٘ ُت َ ١ل ُ َُّ ١ر ُج ٕ٨َّ ٣ٔ ١ا أَسٔی َر ُظ َٗا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٓ ُ٘ َِ ُ ٠واهَّللٔ

َّ
َّ
َک َُ ٟط
 ١أَسٔیر ٔی َو َ ا َش ِ٘ ُت ُ
َ ا أَ ِٗ ُت ُ
 ١أَ َح ْس َو َٗا َ ٢بٔ ِ ْ
رش ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔي أَسٔی َر ُظ َٗا َٔ َ٘ َٓ ٢س ِ٨َ ٣ا ًَل َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَُ ٓ ٥َ ٠ذ ٔ َ

ُػ َِ ٍُ ٨خإ ٔ ٟس َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟيي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر َٓ ٍَ یَ َسیِطٔ َّ
َکیَّا فٔي َحسٔیثٔطٔ
ک ٔ٤َّ ٣ا َػ ََ ٍَ ٨خاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ز َ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أَبِ َزأ ُ إَِٔ ٟی َ
ُّ

ٓ َُذ َٔک َوفٔي َحسٔیثٔ بٔ ِرشٕ َٓ َ٘ا ََّ ٢
ک ٔ٤َّ ٣ا َػ ََ ٍَ ٨خاْ ٔ ٟس ََّ ٣ز َتی ِ ٔن
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أَبِ َزأ ُإَِٔ ٟی َ
َ

زرکای نب ییحی ،دبعاالیلع نب  ،ند ،رشب نب رسی ،دبعاہلل نب ابمرک ،رمعم ،ادمح نب یلع نب دیعس ،ییحی نب نیعم ،اشہؾ نب ویفس ف
دبعارلزاؼ،رمعم ،زرہی ،اسمل ،رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رضحت اخدل نب
ف دیوک(ہلیبق)ینبذجہمییکدختمںیم اجیھاوہنںےناؿوکاالسؾیکاجبنالباینکیلفہایھچرطحےسہیہنہہکےکسہکمہاملسمؿ
وہ ےئگ افر ےنہکےگل مہ ےن اانپ دنی وھچڑ دای۔ رضحت اخدل ےن اؿ وک لتق رکان افر دیق رکان رشفعرک دای رھپ اکی صخش وک اس اک دیقی
دے دای ایگ۔ سج فتق حبص وہیئگ وت اخدل ےن رہ اکی صخش وک اےنپ دیقی ےک لتقرکےن اک مکحدای۔ رضحت دبعاہلل نب رمع ےن رفامای
دخایکمسقںیماےنپدیقیوک لتقںیہنرکفںاگ افرہنوکیئریمےگووگںںیمےسدیقی وکلتقرکےاگ۔وترضحتاخدلےکمکحوک
 و ہک اکی انقح مکح اھت اس وک رد رک دای سج فتق مہگوگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملسیک دختم ںیم احرض وہےئ افرآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضای ورضحتاخدلےنایاھتوتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپدفونںاہھتااھٹےئافر
رفامایایاہلل! ںیمدحیلعہوہںاساکؾےس ورضحتاخدل ےنایدفرسیرفاتی ںیم ےہہکآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملسےن دفرسی
رمہبتیہیرفامای۔
رافی  :زرکای نب ییحی ،دبعاالیلع نب  ،ند ،رشب نب رسی ،دبعاہلل نب ابمرک ،رمعم ،ادمح نب یلع نب دیعس ،ییحی نب نیعم ،اشہؾ نب
ویفسفدبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکؿیسابوتںےس(اقیضف)احمکوکانچبہاےیہ
ابب  :اتکبادابااضقلة
وکؿیسابوتںےس(اقیضف)احمکوکانچبہاےیہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1707

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ةً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩یرً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابوبَکة

َ
َ
َ
َک َة َٗا ََ َٛ ٢ت َب أَبٔي َو َٛت َِب ُ َُ ٟط إلٔ َي
أ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أب ٔي بَ ِ َ

َ
ا ٪أَ ِ  ٪اَ َت ِح ٥َ ُٜبَی ِ َن اث ِ َ٨ی ِ ٔن َوأََِ ُ َ ِ ٧ـ َبا َُٓ ٪إٔنِّي َسَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
َک َة َوص َُو َٗاضٔي ٔسحٔ ِش َت َ
ًُب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩أبٔي بَ ِ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ َ ٢ا َی ِح ٥ِ ُٜأَ َح ْس بَی ِ َن اث ِ َ٨ی ِ ٔن َوص َُو ُ َِـ َبا ُ٪
ہبیتق ،اوبوعابة ،دبعاکلمل نب ریمع ،دبعارلنمح نب اوبرکبة ےس رفاتی ےہ ہک ریمے فادل ےن دیبع اہلل نب ایب رکبہ وک  و ہک ستئشااؿ
ےکاقیضےھت،وکاھکلسج فتقمتہصغیکاحتلںیموہوت(اسفتق)دفآدویمںےکدرایمؿہلصیفہنرکف۔اسےئل ہکںیمےن
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکہنمکحرکےوکیئآدیم دفااخشصےکدرایمؿبجفہ
ہصغںیموہ۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعابة،دبعاکلملنبریمع،دبعارلنمحنباوبرکبة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 واحمکاامیدناروہوتفہاحبتلہصغہلصیفرکاتکسےہ
ابب  :اتکبادابااضقلة
 واحمکاامیدناروہوتفہاحبتلہصغہلصیفرکاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1708

راوی  :یو٧ص بً ٩بسا اًلي وحارث ب٣ ٩شٜین ،اب ٩وہب ،یو٧ص ب ٩یزیس وٟیث ب ٩سٌس ،اب ٩طہاب ،رعوة ب ٩زبیر،
ًبساهَّلل ب ٩زبیر ،زبیر بً ٩وا٦

أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي یُوُُ ٧ص بِ َُ ٩یزٔی َس َو َّ
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ٩
اػ ََ ٥ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ
ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
رع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َح َّسثَطُ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ بِ َ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َح َّسثَطُ ًَ ِ ٩اٟزُّبَی ِر ٔبِ ٔ ٩ا َِّ ٌَ ٟوأ ٦أَُ َّ ٧ط َخ َ
اب أَ َِّ ُ ٪

َشا ٔد ا َِّ َ ٟ
َحة ٔ لَاَ٧ا َش ِش٘ ٔ َیا ٔ ٪بٔطٔ ٔ َّلَکص َُ٤ا اِ ٨َّ ٟد ََ٘ َٓ ١ا َ ٢اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی
َٗ ِس َطض ٔ َس بَ ِس ّرا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ٔ َ
َ
َ ِّ
ٔب
اس ٔ ٙیَا ُزبَیِرُ ث ُ َّ ٥أَ ِر ٔس ِ ١ا ِ٤َ ٟا َئ إلٔ َي َجارٔ َ َٓ َِـ َ
رس ِح ا ِ٤َ ٟا َئ َی ُُّ ٤ز ًََِ ٠یطٔ َٓأبَي ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ٥َ ٠

اس ٔٙ
ا ٪ابِ َ٤َّ ًَ ٩تٔ َ
اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َو َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَ ِ ٪ل َ َ
ک َٓ َت ََّ ٠و ََ ٪و ِج ُط َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ُزبَیِرُ ِ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
َاس َت ِوفَي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٠ٟٔ ٥َ ٠زُّبَی ِر ٔ َح َّ٘ ُط َول َ َ
ث ُ َّ ٥ا ِحب ٔ ِص ا ِ٤َ ٟا َئ َحًَّي َی ِز ٔج ٍَ إلٔ َي ا َِ ٟح ِسرٔ ٓ ِ
ی ٓ ٔیطٔ َّ
ک أَ َط َار ًَل َي اٟزُّبَی ِر ٔب ٔ َزأِ ٕ
اٟش ٌَ ُة َُ ٟط َوََ ِ ٔ ٟل ِن َؼار ِّٔی َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِحٔ ََى َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ب َ ١ذََ ٔ ٟ
و٪
اس َت ِوفَي ٠ٟٔزُّبَی ِر ٔ َح َّ٘طُ فٔي َ ٔ
ک ٓ َََل َو َربِّ َ
رصیحٔ ا ُِ ٟحَٗ ٥ٔ ِٜا َ ٢اٟزُّبَیِرُ َ ا أَ ِح َش ُب َص ٔذظ ٔ ِاْلیَ َة أُِ٧ز ٔ َ ِ ٟإ ٔ َّ ا فٔي ذََ ٔ ٟ
ک َ ا یُ ِْ َٔ ُ٨٣
اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ِ

َحًَّي یُ َح ِّ٤ُ ٜو َ ٓ ٔ َامی َط َح َز بَ ِی َُ ٨ض َِ ٥وأَ َح ُسص َُ٤ا یَزٔی ُس ًَل َي َػاح ٔبٔطٔ فٔي ا ِٟٔ٘ؼَّ ةٔ
ویسن نبدبعاالیلعفاحرث نبنیکسم،انب فبہ،ویسن نبزی دیفثیل نب دعس،انباہشب،رعفة نبزریب،دبعاہللنبزریب،زریب
نب وعاؾ اک اکی ااصنری صخش ےس ڑگھجا وہایگ اپین ےک اہب ےک ہلسلس ںیم رحہ رپ (فاحض رےہ ہک رحہ دمہنی ونمرہ ںیم اکی رھتپیلی
زنیم ےہ) دفونں(ینعی رضحت زریب افر فہ ااصنری) اس اپین ےس وجھکر ےکدروتخں وک ریساب رکےت ےھت ااصنری صخش اتہک اھت ہک
اپینےنہبدفرضحتزریبےناسابتوکمیلستںیہنرفامایافرااکنرای۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاےزریبمت
اپین اےنپ دروتخں وک دے دف رھپ وھچڑ دف اےنپ ڑپفیس یک رطػ۔ ہی ابت نس رک ااصنری وکہصغ آایگ افر ےنہک اگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس (رضحت) زریب ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ٹوھیھپ ےک ڑلےک ےھت (ینعی اس فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اؿ گووگں یک راعتی رفامیئ) ہی ابت نس رک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچہ اونر اک (ہصغ یک فہج ےس) رگن
دبتلیوہایگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےزریبمتدروتخںوکاپینالپؤافر رھپمتاپینوکرفےکوہےئروھک اہیںکت ہک
فہاپیندروتخںیکڈنیموھںےکرباربڑچھاجےئ۔ابروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتزریبوکاؿاکوپراقحدالدایافر
ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن  و مکح رفامای اھت اس ںیم ااصنری اک عفن اھت افر رضحت زریب اک اکؾ یھب لچ راہ اھت نکیل سج فتق
ااصنریےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکانراضرکدایوتآپےنرضحتزریبوکفاحضمکحاجریرفامرکوپراقحدگواای۔رضحتزریب
ےنرفامایریمیراےئےہہکہیآتیرکہمیایسہلسلسںیمانزؽوہیئریتےرپفرداگریکمسق!فہگوگیھبکاملسمؿ ںیہنوہںےگ
سجفتقکتہکاےنپڑگھجفںںیماہمتریوکحتموبقؽہنرکںیلرھپمت ومکحدفاسےسدؽگنتہنوہں(افرالبذعراسوکمیلست
رکںیل)اسدحثیرشفیےکدفرافیںیہاکیےندفرسےےسزایدہفاہعقلقنایےہ۔
رافی  :ویسن نب دبعاالیلع فاحرث نب نیکسم ،انب فبہ ،ویسن نب زیدی فثیل نب دعس ،انب اہشب ،رعفة نب زریب ،دبعاہلل نب
زریب،زریبنبوعاؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےنپرھگںیمہلصیفرکان
ابب  :اتکبادابااضقلة
اےنپرھگںیمہلصیفرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1709

راوی  :ابوزاؤزً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩ز ،یو٧ص ،زہزیً ،بساهَّلل بٌٛ ٩ب

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط َت َ٘اضَي
َّ
ََخ َد
اَِ ٠ًَ ٪یطٔ ٓ ِ
ابِ َ ٩أَبٔي َح ِس َرز ٕ َزیِ ّ٨ا ل َ َ
َار َتٔ ٌََ ِ أَ ِػ َواتُ ُض َ٤ا َحًي َسُ ٌَ ٔ٤ض َ٤ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وص َُو فٔي بَ ِیتٔطٔ ٓ َ َ
ک َص َذا
ک یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ؿ ٍِ َٔ ٩ِ ٣زیَِ ٔ ٨
ٕ ٔست ِ َر حُ ِح َزتٔطٔ َٓ َ٨ا َزی یَا َُ ٌِ ٛب َٗا ََٟ ٢ب َّ ِی َ
إَِٔ ٟیض ٔ َ٤ا َٓ َٜظَ َ
َوأَ ِو َ٣أ َإلٔ َي َّ
رط َٗا َِ َٗ ٢س ٓ ٌََ َِٗ ُ ٠ا ََٓ ٥ُِ ٗ ٢ا ِٗ ٔـطٔ
اٟظ ِ ٔ
اوبداؤد،امثعؿنبرمع،ویسن،زرہی،دبعاہللنببعکےناےنپرقضاکاقتاضایانبایبدحردےسافراؿدفونںیکآفاز ںافیچنوہ
 ںیئروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکمؿںیمےسہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسدرفازہرپرشتفیالےئافرآپےنرپدہ
ااھٹای افر آفاز دی اے بعک فہ رعض رکےن ےگل ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اانپ آداھ رقض اعمػ رک دف۔
رضحتبعکےنرفامایںیمےناعمػایرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنانبایبدحردےساہکاوھٹافررقضادارکف۔
رافی  :اوبداؤد،امثعؿنبرمع،ویسن،زرہی،دبعاہللنببعک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دمدہاےنہےسقلعتم
ابب  :اتکبادابااضقلة
دمدہاےنہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1710

راوی  :حشین ب٨٣ ٩ؼور ب ٩جٌرف٣ ،برش بً ٩بساهَّلل ب ٩رزی ،٩سٔیا ٪ب ٩حشین ،ابوبرش جٌرف ب ٩ایاضً ،باز ب٩
َشجی١

رش بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩ر ٔز ٕ
یَٗ ٩ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ ُُ ٩ح َشی ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ب ِّ ُ
بٔ ِ ٕ
َرف ُِ ٛ
رف بِ ٔ ٩إ ٔ َیا ٕ
رش َج ٌِ َ ٔ
ض ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔبِ َٔ ُ ٩
َش ِحبٔی ََٗ ١ا ََٗ ٢سٔ ِ٤ُ ًُ ٍَ ٣َ ُ ٣و ًَٔ٣ي ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ٓ ََس َخ َِ ُ ٠حائ ّٔلا ٔ ٩ِ ٣ح َٔیلاَ ٔ ٧ضا ٓ َ َ
َ
َضبَىٔي َٓأ َ َت ِی ُ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِس َت ٌِسٔی ًََِ ٠یطٔ
ُٔ ٩ِ ٣س ِ٨بُٔ٠طٔ َٓ َحا َئ َػاح ُٔب ا َِ ٟحائ ٔٔم َٓأ َخ َذ َ ٔ ٛشائٔي َو َ َ
َ
َرف َُ ٛط
َٓأ َ ِر َس َ ١إلٔ َي اَّ ٟز ُج َٔ َٓ ١حاؤُا بٔطٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َح ََ ٠َ ٤
ک ًَل َي َص َذا َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إُٔ َّ ٧ط َز َخ ََ ١حائ ٔ ٔلي َٓأ َخ َذ ُٔ ٩ِ ٣س ِ٨بُٔ٠طٔ ٓ َ َ

اَ ٪جائ ٔ ٌّا ِارزُ ِز ًََِ ٠یطٔ َ ٔ ٛشائ َ ُط َوأَ ََ ٣ز لٔي
اَ ٪جاص َّٔل َو َ ا أَك ِ ٌَ َِ ٤ت ُط إٔذِ ل َ َ
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ًَ ََّ ٤ِ ٠ت ُط إٔذِ ل َ َ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َو ِس ٕ ٙأَ ِو ن ِٔؼ ٕٔ َو ِس ٕٙ

نیسحنبوصنمرنبرفعج،رشبمنبدبعا ہللنبرزنی،ایفسؿنبنیسح،اوبرشبرفعجنباایس،ابعدنبرشلیجےسرفاتیےہہک
ںیم اےنپ اچچؤں ےک اسھت دمہنی ونمرہ ںیم احرض وہا وت اکی ابغ ںیمدالخ وہا افر فاہں یک اکی یلھپ ےلرک ںیم ےن لم ڈایل ہک اس
دفراؿ ابغ فاال آای افر ریما لبمک نیھچ ایل افر ھجم وک امرا ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر ںیم ےن
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفایدیکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسابغفاےلوکالبرک اجیھافردرایتفایہکمتےنسکفہج
ےساک ااکؾایےہ؟اسےنرعضایایروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسہیریمےابغںیمآایےہافراکیلھپوکےلرکلمڈاال۔
روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ارگ فہ ںیہن اجاتن اھت وت مت ےن اس وک ویکں ںیہن الھکسای افر ارگ فہ وھباک اھت وت وت ےناس وک
ویکںںیہنالھکایاجاساکلبمکفاسپرکدفرھپھجموکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیفقسایآداھفقسدےنیاکمکحای۔
رافی  :نیسحنبوصنمرنبرفعج،رشبمنبدبعاہللنبرزنی،ایفسؿنبنیسح،اوبرشبرفعجنباایس،ابعدنبرشلیج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخانیتوکدعاتلںیماحرضرکےنےساچبےنےسقلعتم
ابب  :اتکبادابااضقلة
وخانیتوکدعاتلںیماحرضرکےنےساچبےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1711

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اس٣ ،٥اٟک ،اب ٩طہابً ،بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل بً ٩تبة ،ابوہزیزہ و زیس ب٩
خاٟس ،ابوہزیزہ

اب ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٣َ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ًُت ِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َو َزیِ ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ا ُِ ٟح َضىٔ ِّي أَُ َّ ٧ض َ٤ا أَ ِخب َ َرا ُظ أَ ََّ ٪ر ُج َ٠ی ِ ٔن ا ِخ َت َؼ َ٤ا إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢
ا٪
أَ َح ُسص َُ٤ا اٗ ِٔف بَ ِی َ٨َ ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
خ َوص َُو أَ ِٓ َ٘ ُض ُض َ٤ا أَ َج َِ ١یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َوأِذ َِ ٪لٔي فٔي أَ ِ ٪أَ َتک َ ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ابِىٔي ل َ َ
اب اهَّللٔ َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ
ًَ ٔشیّٔا ًَل َي َص َذا َٓزَنَي بٔا َِ ٣زأَتٔطٔ َٓأ َ ِخبَرُونٔي أَ ًََّ ٪ل َي ابِىٔي اَّ ٟز ِج ََٓ ٥ا ِٓ َت َسیِ ُ بٔٔ٤ائ َ ٔة َطاة ٕ َوب ٔ َحارٔ َی ٕة لٔي ث ُ َّ ٥إنِّٔي َسأ َ ِ ُ ٟأَصِ َ ١ا ِ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟ

یب ًَاَ ٕ ٦وإٔ٤َ َّ ٧ا اَّ ٟز ِج ًَُ ٥ل َي ا َِ ٣زأَتٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٓأ َ ِخبَرُونٔي أَ٤َ َّ ٧ا ًَل َي ابِىٔي َج ُِ ٠س ٔ٣ائ َ ٕة َو َت ِِز ٔ ُ
َغبَ ُط ًَا ّ٣ا َوأَ ََ ٣ز
ک َو َجََ ٠س ابِ َ٨طُ ٔ٣ائ َ ّة َو َ َّ
َف ٌّز إَِٔ ٟی َ
ک َو َجارٔ َی ُت َ
اب اهَّللٔ أَ َّ٣ا َُ ََ ٤ُ ٨
َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َی ٔسظ ٔ َْلَ ِٗ ٔـی َ َّن بَ ِی َ٤َ ُٜ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
ک ََ
َف َج ََ ٤ضا
أُِ َ ٧ی ّشا أَ َِ ٪یأتِ َٔي ا َِ ٣زأَ َة ِاْل َ ٔ
خ َٓإ ٔ ِ ٪ا ًِت َ َر َٓ ِ ٓ ِ
َار ُج َِ ٤ضا َٓا ًِت َ َر َٓ ِ َ َ

دمحمنبہملس،دبعارلنمحنباقمس،امکل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبعتتة،اوبرہریہف زدینباخدل،اوبرہریہےسرفاتیےہ
ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےکاسےنم دف آدویمں ےن ڑگھجا ای اکی ےن اہک ای روسؽ اہلل! امہرے درایمؿ ہلصیف
رفامںیئ اتکب اہلل ےک اطمقب افر دفرسے ےن اہک  و ہک زایدہ

دار اھت اہں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک ااجزت اطع

رفامیئ وگتفگ رکےن یک۔ ریما ڑلاک اس ےک رھگ المزؾ اھت وت اس ےن اس یک ویبی ےس زان رک ایل گووگں ےن ھجم ےس اہک اہمترے ڑلےک وک
رھتپفں ےس الہک رکان ہاےیہ ںیم ےن اکی وس رکبایں افر اکی ابدنیھ دے رک اےنپ ڑلےک وک ڑھچا ایل رھپ ںیم ےن الہ ملع ےس
درایتف ای وت اوہنں ےن اہک اہمترے ڑلےک رپ اکی وس وکڑے ڑپان ےھت اکی اسؽ ےک ےیل  کل ےس ابرہ وہان اھت افر اس یک ویبی وک
رھتپفں ےس امر ڈاکات اھت۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس ذاتیک مسق ہک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ
ںیم اہمترا ہلصیف اہلل یک اتکب ےک وماقف رکفں اگ اہمتری رکبایں افر ابدنیھ مت وک رھپ ںیلم یگ افر اس ےک ڑلےک وک اکی وس وکڑے
امرے اکی اسؽ ےک ےیل الج فنط ای افر اس وک مکح دای ہک دفرسے آدیم یک ویبی ےک اپس اجےئ ارگ فہ زان اک ارقار رکے وت اس وک
رھتپفںےسامرڈاےلاسےنارقاررکایلرھپفہوعرترمجیکیئگینعیاسرپرھتپرباسےئےئگ۔
رافی  :دمحمنبہملس،دبعارلنمحنباقمس،امکل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبعتتة،اوبرہریہفزدینباخدل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکبادابااضقلة
وخانیتوکدعاتلںیماحرضرکےنےساچبےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦
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راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪زہزیً ،بیساهَّلل بً ٩بساهَّلل ،ابوہزیزہ و زیس ب ٩خاٟس ،طب١

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َو َزیِسٔ بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس َو ٔط ِب َٕٗ ١اُٟوا ُ٨َّ ٛا
اب اهَّللٔ َٓ َ٘ َاَ ٦خ ِؼ ُ٤طُ
ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ا ٦إَِٔ ٟیطٔ َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢أَ ِن ُظ ُس َ بٔاهَّللٔ إ ٔ َّ ا َ٣ا َٗ َـ ِی َ بَ ِی َ٨َ ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ

أ ًَ ٪شیّٔا ًَل َي َص َذا َٓزَنَي بٔا َِ ٣زأَتٔطٔ
ا ٪أَ ِٓ َ٘ َط ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ َ٘ا ََ ٢ػ َس َ ٚاٗ ِٔف بَ ِی َ٨َ ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
اب اهَّللٔ َٗا ََٗ ١ِ ُٗ ٢ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ابِىٔي ل َ َ
َول َ َ
َٓا ِٓ َت َسیِ ُ ُٔ ٨ِ ٣ط بٔٔ٤ائَةٔ َطاة ٕ َو َخازَٔ ٕ ٦و َٛأ َُ َّ ٧ط أ ُ ِخب ٔ َر أَ ًََّ ٪ل َي ابِٔ٨طٔ اَّ ٟز ِج ََٓ ٥ا ِٓ َت َسی ُٔ ٨ِ ٣ط ث ُ ََّ ٥سأ َ ِ ُ ٟرٔ َج ّا ا ٔ ٩ِ ٣أَصِ ٔ ١ا ِ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟ
یب ًَاَ٘ َٓ ٕ ٦ا ََٟ ٢طُ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسي ب ٔ َیسٔظ ٔ َْلَ ِٗ ٔـی َ َّن
َٓأ َ ِخبَرُونٔي أَ ًََّ ٪ل َي ابِىٔي َج ُِ ٠س ٔ٣ائ َ ٕة َو َت ِِز ٔ ُ
َ
یب ًَا ٕ ٦اُِ ُس َیا أُِ َ ٧ی ُص
ک َو ًَل َي ابَِ ٔ ٨
َف ٌّز ًََِ ٠ی َ
بَ ِی َ٤َ ُٜ٨ا ب ٔ َٔ ٜت ٔ
ک َج ُِ ٠س ٔ٣ائ َ ٕة َو َت ِِز ٔ ُ
اب اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّ ١أ َّ٣ا ا ِٔ٤ٟائ َ ُة َطاة ٕ َوا َِ ٟداز ٔ َُ َ ٦
َف َج ََ ٤ضا
ًَل َي ا َِ ٣زأَة ٔ َص َذا َٓإ ٔ ِ ٪ا ًِت َ َر َٓ ِ ٓ ِ
َار ُج َِ ٤ضا َٓ َِ َسا ًَ َِ ٠ی َضا َٓا ًِت َ َر َٓ ِ َ َ

ہبیتق ،ایفسؿ ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،اوبرہریہ ف زدی نب اخدل ،ش ےس رفاتی ےہ اوہنں ےن اہک مہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےک اپس ےھٹیب ےھت ہک اس دفراؿ اکی صخش احرض وہا افر رعض ای ںیمآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دخافدندقفس یک
مسقداتیوہںامہراآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہلصیفرفامںیئاہللیکاتکبےکوماقف۔رھپاساکاخمفلاھٹڑھکاوہافہاسےسزایدہ
دھجمساراھتاسےنرعضای چساتہکےہاتکباہللےکوماقفآپیلصاہللہیلعفآہلفملسمکح رفامںیئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای ہہک دف۔ اس ےن اہک ریما ڑلاکاس ےک اپس زمدفری اک اکؾ رک ا اھت وتاس یک ویبی ےس زان رک ایل۔ ںیم ےن اکی وس رکبایں افر
اکیاخدؾ دے رکاس وک ڑھچا ایل۔ ویکہکن ھجم ےسگووگں ےن اہک اھتہک اہمترے ڑلےک رپ رمج(ینعی رھتپفں ےس امر ڈاکات ےہ) وت ںیم
ےن دفہی ادا رکدای رھپ ںیم ےن دنچ اجےننفاگوں ےسدرایتف ای وت اوہنں ےن اہک اہمترے ڑلےک وک اکی وس وکڑے  ےنگ ہاںیئہ ےھت
افراکیاسؽےکفاےطس کلدبروہ ا۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاسذاتیکمسقسجےکاہھتںیمریمی
اجؿےہںیماہمتراہلصیف اتکباہللےکوماقفرکدفںاگ نکیلاکیوسرکبایںافراخدؾ متاےنپےلگو افراہمترےڑلےکوکاکیوس
وکڑے ںیگل ےگ افر حبص وکاس دفرسے صخش یک ویبی ےک اپس اج ارگ فہ ارقار زان رکے وت اس وک رھتپفں ےس امر ڈاؽ۔ انچہچن حبص
ےکفتقاسیناسےکاپسےچنہپاسےنارقاررکایلاوہنںےناسےکافرپرھتپرباسےئ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،اوبرہریہفزدینباخدل،ش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےنزانایوہاحمکوکاساکبلطرکان
ابب  :اتکبادابااضقلة
سجےنزانایوہاحمکوکاساکبلطرکان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1713

راوی  :حش ٩ب ٩اح٤س َک٣اني ،ابوربیٍ ،ح٤از ،یحٌي ،ابوا٣ا٣ة ب ٩سہ ١ب ٩ح٨یٕ

َِک َ٣ان ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اَّ ٟزبٔی ٍٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ِ ٩أَبٔي أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِض ٔ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ِح ََ ٤س ال َ ِ
بِ ٔ ٩حُ َِ ٨ی ٕٕ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔي بٔا َِ ٣زأَة ٕ َٗ ِس َزَ٘ َٓ ِ َ ٧ا ََٗ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٢ا َ ٩ِ ٣ٔ ِ ٟا ٌَِ ِ٘ ٤ُ ٟسٔ َّأ ٟذی فٔي َحائ ٔٔم َس ٌِ ٕس

ُ
َ
َّ
َّ
َرضبَ ُط َو َرح َٔ٤طُ
َٓأ ِر َس َ ١إَِٔ ٟیطٔ َٓأت َٔي بٔطٔ َِ ٣ح ُّ ٤و ا ٓ َُو ٔؿ ٍَ بَی ِ َن یَ َسیِطٔ َٓا ًِتَرَ َٖ ٓ ََس ًَا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠بٔإٔثِکَا َٕ َ ٓ ٢
ٕ ًَ ُِ ٨ط
ٟٔزَ َ٣اَ٧تٔطٔ َو َخ َّٔ َ

نسحنبادمحرکامین،اوبرعیب، ،ند،ییحی،اوبااممةنبلہسنبفینحےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختم
ںیم اکی وعرت وک احرض ای ایگ ہک سج ےن زان رکاای اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سک صخش ےن اس ےک اسھت زان اک
اراکتب ای ےہ؟ گووگں ےن اہک اس ااپجہ صخش ےن اس ےس زان ای ےہ  و ہک رضحت دعس ےک ابغ ںیم راتہ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناسوکالبایگوگاسوکااھٹرکالےئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوجھکرےکوخیئشاگنمےئافراس(زاینوک)اسےس
امراافراسےکفاےطسفیفخترفامیئ۔
رافی  :نسحنبادمحرکامین،اوبرعیب، ،ند،ییحی،اوبااممةنبلہسنبفینح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمکاکراعایےکدرایمؿحلصرکاےنےکےیلوخداجان
ابب  :اتکبادابااضقلة
احمکاکراعایےکدرایمؿحلصرکاےنےکےیلوخداجان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1714

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس ساًسی

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َحازَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤س ِض َ ١بِ ََ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟشأًس َّٔی َش ُ٘و َُ ٢و َٗ ٍَ
َّ
َّ
َّ
رض ِت
بَی ِ َن َح َّیی ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َ َّلَک َْ ٦حًي َت َزا َِ ٣وا بٔا ِٔ ٟح َح َارة ٔ ٓ ََذ َص َب أ ٨َّ ٟي ُّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسُ ٔ ٟ ٥َ ٠ی ِؼٔ٠حَ بَ ِی َُ ٨ض َِ َٓ ٥ح َ َ
اٟؼَّ ََلةُ َٓأ َ َّذ َ ٪ب ٔ ََل َْ ٢واُ ِ ٧تو َٔز َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِحتُب ٔ َص َٓأ َ َٗ َا ٦اٟؼَّ ََل َة َو َت َ٘ َّس َ ٦أَبُو بَ َِکٕ َرض َٔي اهَّللُ ًَ ِ٨طُ
ا ٪أَبُو بَ َِکٕ َ ا َی َِ ٠ت ٔٔ ُ فٔي اٟؼَّ ََلة ٔ
اض َػ َّٔ ُحوا َول َ َ
َٓ َحا َئ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو بَ َِکٕ ش َُؼل ِّي بٔا٨َّ ٟا ٔ
ض َٓ َ٤َّ ٠ا َرآ ُظ اُ ٨َّ ٟ
َ
َف َٓ ٍَ أَبُو
خ َٓأ َ َط َار إَِٔ ٟیطٔ أَ ِ ٪اثِبُ ِ ََ
َٓ َ٤َّ ٠ا َسَ ٍَ ٔ٤ت ِؼٔٔی َح ُض ِ ٥ا َِ ٟت َٔ َ َٓإٔذَا ص َُو ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َرا َز أَ َِ ٪ی َتأ َّ َ
ُ
رقی َو َت َ٘ َّس ََ ٦ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼلَّي َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
بَ َِکٕ َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط َش ٌِىٔي َی َسیِطٔ ث ََّ َٜ َ ٧ ٥ؽ ا ِِ َ٘ ٟض َ َ
ا ٪اهَّللُ ٟٔی َ َری ابِ َ ٩أَبٔي ُٗ َحا َٓ َة بَی ِ َن َی َس ِی َ٧ب ٔ ِّیطٔ ث ُ َّ ٥أَٗ َِب َ١
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟؼَّ ََل َة َٗا َ٣َ ٢ا ََ ٌَ ٨َ ٣
ک أَ َِ ٪ت ِثبُ َ َٗا َ٣َ ٢ا ل َ َ
ئ ََ٧ ٩ِ ٣ابَ ُط َط ِی ْئ فٔي َػ ََلتٔطٔ ََِٓ ٠ی ُ٘ ِ١
ک َ ٨ِّ ٠ٟٔشا ٔ
ض َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َل ٥ِ ُٜإٔذَا َ٧ابََ ٥ِ ُٜط ِی ْئ فٔي َػ ََلتَٔ ٥ِ ُٜػ َّٔ ِحت ُِ ٥إ ٔ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
ًَل َي ا٨َّ ٟا ٔ

ا ٪اهَّللٔ
ُس ِب َح َ
دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اوباحزؾ،لہسنبدعساسدعیےسرفاتیےہہک ااصنرےکدفابقلئےکدرایمؿتخسوگتفگوہیئگاہیںکت

ہکاؿےکدرایمؿرھتپلچےئگروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیےلےئگاؿدفونںںیماصمتحلےکےیلاسدفراؿ
امنز اک فتق آایگ رضحت البؽ ےن اذاؿ دی افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ااظتنر ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس ہگج رپ
رہھٹےرےہاہیںکتہکریبکتوہیئگافررضحتاوبرکبامنزڑپاھےنےکےیلآےگڑبےھ۔رھپروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
رشتفیالےئ افررضحتاوبرکبامنزڑپاھرےہےھتسجفتقگووگں ےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیوت دکتسدیرضحت
اوبرکب امنز ںیم یسک دفرسی رطػ ایخؽ ںیہن رفام رےہ ےھت نکیل سج فتق دکتس یک آفاز ینس وت اگنہ ٹلپ رک داھکی وت ولعمؾ وہا ہک
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی رفام ںیہ اوہنں ےن ےھچیپ یک رطػ ٹہ اجےن اک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ااشرہ
رفامایافرروسؽرک مییلصاہللہیلعفآہلفملسآےگیکرطػ ڑبھےئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنامنزڑپاھیئ سجفتقامنز
ےس افرغ وہ ےئگ وت رضحت اوبرکب ےس رفامای مت اینپ ہگج رپ سک فہج ےس ںیہن رےہ؟ اوہنں ےن رفامای ہی سک رطح وہ اتکس ےہ ہک
دخافدن دقفس اوباحقہف ےک ڑلےک وک اےنپ روسؽ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےکآےگ دےھکی۔ رھپآپ یلص اہللہیلعفآہلفملسگووگں یک
اجبنوتمہج وہےئ افر رفامای اہمتری ای احتل ےہ سج فتق امنز ںیم وکیئفاہعق شیپ آاج ا ےہ وت مت گوگ  اایلں اجبےت وہ ہی ابت وت
وخانیتےکےیلےہسجیسکوکوکیئابتامنزںیمشیپآےئوتےہک۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اوباحزؾ،لہسنبدعساسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمکدفونںرفقیںیمےسیسکاکیوکاصمتحلےکفاےطسااشرہرکاتکسےہ
ابب  :اتکبادابااضقلة
احمکدفونںرفقیںیمےسیسکاکیوکاصمتحلےکفاےطسااشرہرکاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1715

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی ،٪طٌیب بٟ ٩یث ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،جٌرف ب ٩ربیٌةً ،بساٟزح ٩٤ا ارعدً ،بساهَّلل بٌٛ ٩ب ب٩
٣اٟک انؼاریٌٛ ،ب ب٣ ٩اٟک لا ِقق حرضت ًبساهَّلل ب ٩ابي حسرز

أَ ِخب َ َرَ٧ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ َُّ ٩
َ
رع ٔد ًَ ِ٩
اِ ٠ٟیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
رف بِ َٔ ٩رب ٔ َ
یٌ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اْلِ ِ َ
ََّم َش ٌِىٔي
اُ َٟ ٪ط ًَل َي ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َح ِس َرز ٕ اْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَُ َّ ٧ط ل َ َ
ات ٓ َََّ ٤ز بٔض ٔ َ٤ا َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َُ ٌِ ٛب َٓأ َ َط َار
َزیِ ّ٨ا َٓ ََ ٔ ٘٠ی ُط ََٓ٠ز ٔ َُ ٣ط َٓ َتک َ َّ٤َ ٠ا َحًَّي ِار َتٔ ٌََ ِ اْلِ َ ِػ َو ُ

ٕ َٓأ َ َخ َذ ن ِٔؼّٔا ٔ٤َّ ٣ا ًََِ ٠یطٔ َو َت َز َ ن ِٔؼّٔا
ب ٔ َی ٔسظ ٔ َٛأَُ َّ ٧ط َش ُ٘و ُ ٢اِ ٨ِّ ٟؼ َ
رعیب نب امیلسؿ ،بیعش نب ثیل ،فہ اےنپ فادل ےس ،رفعج نب ربی ئعة ،دبعارلنمح االرعج ،دبعاہلل نب بعک نب امکل ااصنری ،بعک
نب امکل اک رقض رضحت دبعاہلل نب ایب دحرد ےک ذہم اھت اوہنں ےن راہتس ںیم اس وک داھکی وت ڑکپ ایل افر ابوتں(ابوتں) ںیم آفاز ں
یدنلوہ ںیئروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناہھتےسااشرہرفامایینعیآداھےنیلاک۔اوہنںےنآداھےلایلافرآداھاعمػرک
دای۔
رافی  :رعیب نب امیلسؿ ،بیعش نب ثیل ،فہ اےنپ فادل ےس ،رفعج نب ربی ئعة ،دبعارلنمح االرعج ،دبعاہلل نب بعک نب امکل
ااصنری،بعکنبامکلاکرقضرضحتدبعاہللنبایبدحرد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمکاعمػرکےنےکفاےطسااشرہرکاتکسےہ
ابب  :اتکبادابااضقلة
احمکاعمػرکےنےکفاےطسااشرہرکاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1716

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار ،یحٌي ب ٩سٌیسً ،وٖ ،ح٤زة ابوً٤ز ًائذی٤٘٠ً ،ہ ب ٩وائ ،١وائ ١ب ٩ححز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩و ٕ
ٖ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َح ِ٤زَةُ أَبُو ًُ ََ ٤ز ا ٌَِ ٟائ ٔ ٔذ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة

بِ َُ ٩وائ َٕٔ ٩ِ ًَ ١وائ ٔ َٕٗ ١ا ََ ٢طض ٔ ِس ُت َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔی َن َجا َئ بٔا َِ٘ ٟات ٔ َٔ ١ش ُ٘وزُ ُظ َول ٔ ُّي ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ٔ ٢فٔي ن ِٔش ٌَ ٕة
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ول ٔ ِّي ا ِِ٘ ٤َ ٟتُو ٔ ٢أَ َت ٌِ ُٔو َٗا َ َ ٢ا َٗا ََ َٓ ٢تأ ِ ُخ ُذ ِّ
اٟس َی َة َٗا َ َ ٢ا َٗا ََ َٓ ٢ت ِ٘ ُتُ ُ٠ط َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
َٗا َ ٢اذِصَ ِب بٔطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َذصَ َب ٓ ََولَّي ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سظ ٔ َز ًَا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َت ٌِ ُٔو َٗا َ َ ٢ا َٗا ََ َٓ ٢تأ ِ ُخ ُذ ِّ
اٟس َی َة َٗا َ َ ٢ا َٗا ََ َٓ ٢ت ِ٘ ُت ُُ ٠ط َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
َٗا َ ٢اذِصَ ِب بٔطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َذصَ َب ٓ ََولَّي ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سظ ٔ َز ًَا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َت ٌِ ُٔو َٗا َ َ ٢ا َٗا ََ َٓ ٢تأ ِ ُخ ُذ ِّ
اٟس َی َة َٗا َ َ ٢ا َٗا ََ َٓ ٢ت ِ٘ ُتُ ُ٠ط َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
ک ٓ ٌَََٔا
ک إ ٔ َِِ ًَٔ ٪و َت ًَ ُِ ٨ط َیبُو ُئ بٔإٔثِٔ٤طٔ َوإٔث ِ َٔ ٥ػاح ٔب ٔ َ
ک أَ َ٣ا إَٔ َّ ٧
َٗا َ ٢اذِ َص ِب بٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س ذََ ٔ ٟ
ًَ ُِ ٨ط َو َت َز َُ ٛط َٓأََ٧ا َرأَیِ ُت ُط َی ُح ُّز ن ِٔش ٌَ َت ُط
دمحم نب اشبر ،ییحی نب دیعس ،وعػ ،زمحة اوبرمع اعذئی ،ہمقلع نب فالئ ،فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس یک دختم ںیم احرض اھت سج فتق وتقمؽ اک فارث اقلت وک اکی ریس ںیم اتچنیھک وہا الای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

وتقمؽ ےکفارث ےس رفامای متدتی اعمػ رکےت وہ ای ںیہن؟اس ےن رعض ای ںیہن۔ رھپآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامایمت
دتیگوےگ؟اسےنرعضایںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتدبہلگوےگ۔اسےنرعضای اہں۔آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایااھچاسوکےلاج(افراسوکلتق رکف)سجفتقفہصخشتشپومڑرکالچوترھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اس وک البای افر رفامای اعمػ رکےت وہ؟ اس ےن اہک ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ااھچ مت دتی ےتیل وہ؟ اس ےن
رعضایںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتوخؿاکدبہل گوےگ؟اسےن رعضای اہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایمتاسوکےلاج۔سجفتقفہےلرکالچافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاجبنتشپیکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناسوکالبایافررفامایاعمػرک اےہ؟اسےناہکںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہل فملسےن رھپرفامایمتدتیانیلہا ےتوہ؟اسےن
اہکںیہن۔اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسوک متلتقرکفےگ؟اس رپاسصخشےنرعضای اہں۔آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایااھچاجؤ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگمتاسوکاعمػرکدفوتاہمترےافراہمترےاسیھت
ےک ہک سج وک اس ےن لتق ای ےہ دفونں انگہ ٹیمس ےل اگ۔ ہی نس رک اس ےن اعمػ رک دای افر وھچڑ دای ںیم ےن داھکی ہک فہ صخش
اینپریسچنیھکراہاھت۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،وعػ،زمحةاوبرمعاعذئی،ہمقلعنبفالئ،فالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمکےلہپرنیمرکےناکمکحدےاتکسےہ؟
ابب  :اتکبادابااضقلة
احمکےلہپرنیمرکےناکمکحدےاتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1717

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،رعوةً ،بساهَّلل ب ٩زبیر

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
رع َو َة أَُ َّ ٧ط َح َّسثَ ُط أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ بِ َ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ َح َّسثَ ُط أَ ََّ ٪ر ُج ََل ٔ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
َشا ٔد ا َِّ َ ٟ
و ٪ب ٔ َضا اِ ٨َّ ٟد ََ٘ َٓ ١ا َ ٢اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی
َحة ٔ َّأًٟي َش ِش ُ٘ َ
اْلِ َ ِن َؼارٔ َخ َ
اػ َ ٥اٟزُّبَی ِ َر إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي ٔ َ
َ ِّ
رس ِح ا ِ٤َ ٟا َئ یَ ُُّ ٤ز َٓأبََي ًََِ ٠یطٔ َٓا ِخ َت َؼ ُ٤وا ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٪ابِ َ٤َّ ًَ ٩ت َٔک َٓ َت ََّ ٠و ََ ٪و ِج ُط َر ُسو ٔ٢
ٔب اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَ ِ ٪ل َ َ
اس ٔ ٙیَا ُزبَیِرُ ث ُ َّ ٥أَ ِر ٔس ِ ١ا ِ٤َ ٟا َئ إلٔ َي َجارٔ َ َٓ َِـ َ
ِ

اس ٔ ٙث ُ َّ ٥ا ِحب ٔ ِص ا ِ٤َ ٟا َئ َحًَّي َی ِز ٔج ٍَ إلٔ َي ا َِ ٟح ِسرٔ َٗا َ ٢اٟزُّبَیِرُ إنِّٔي أَ ِح َش ُب أَ ََّ ٪ص ٔذظ ٔ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ُزبَیِرُ ِ
وِ ٪اْل َی َة
ک ٓ َََل َو َرب َ
ِاْل َی َة َ٧زَ َ ِ ٟفٔي ذََ ٔ ٟ
ِّک َ ا یُ ِْ َٔ ُ٨٣
ہبیتق،ثیل،انباہشب،رعفة،دبعاہللنبزریبےسرفاتیےہہکاکیااصنریصخشےنڑگھجاایرضحتزریبےسروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاپساپینےکاہبؤےکہلسلسںیمسجےسہکوجھکرےکدروتخںوکاچنیسرکےتےھت۔ااصنریےناہکاپینوکوھچڑ
دف فہ الچ اجےئ اگ۔ رضحت زریب ےن اس ابت وک میلست ںیہن ایآرخ اکر دقمہم روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملسیک دختم ادقس
ںیمےلرکاحرضوہےئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےلہپمکحرنؾدایافررضحتزریبوکاؿاکوپراقحںیہندالایافررفامایاےزریب
متاےنپدروتخںوکاپینالپدےرھپاؿوکاےنپڑپفیسیکرطػوھچڑدف۔ہیابتنس رکااصنریصخشانراضوہایگافراسےنرعض
ایایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآرخرضحتزریبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکٹوھیھپےکڑلےکںیہ۔ہیابتنسرکروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےکرہچہاونراکرگندبتلی وہایگرھپآپیلصاہللہیلعفآہل فملسےن رنیم ےساکؾ ںیہنای اس رپآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےزریب!متدروتخںوکاپیندفرھپمتاپینرفےکروھکاہیںکتہکاپینانویلںیکڈنمریکتچنہپاجےئ
(ینعیوخباپیناپینوہاجےئ)رضحتزریبےنرفامایریمیراےئےہہکہیآتیرکہمیایسہلسلسںیمانزؽوہیئےہینعیآتیرکہمی
آرخکت۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،رعفة،دبعاہللنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دقمہمےکہلصیفےسلبقلبقاحمکےکافسرشرکےنےسقلعتم
ابب  :اتکبادابااضقلة
دقمہمےکہلصیفےسلبق لبقاحمکےکافسرشرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1718

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟوہاب ،خاٟسًَ ،ک٣ة ،ابً ٩باض

ا٪
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِٔ ِ ً ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوصَّ ٔ
ض أَ ََّ ٪ز ِو َد بَز ٔ َیز َة ل َ َ
ًَ ِب ّسا ُش َ٘ا َُٟ ٢طُ ُْ ِ٣
ًَ ١ل َي ِ ٔ ٟح َیتٔطٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٔیث َٛأنَِّي أَُ ِ ٧وزُ إَِٔ ٟیطٔ یَ ُل ُ
وٖ َخ ََِ ٔ٠ضا یَ ِبکٔي َوزُ ُ٣وًُطُ َت ٔشی ُ

َّاض أَ َ ا َت ٌِ َح ِب ُٔ ٩ِ ٣حبِّ ُٕ ِ٣
ٔیث بَز ٔ َیز َة َو ٔ ٩ِ ٣بُ ِِ ٔف بَز ٔ َیز َة ُِٔ٣ی ّثا َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ضا أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و
َّ ٌَِ ٠ٟٔبا ٔ
ض یَا ًَب ُ

َرا َج ٌِت ٔیطٔ َٓإُٔ َّ ٧ط أَبُو َو َٔ ٟس ٔ َٗا ََ ِ ٟیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَ َتأ ِ ُ٣زُنٔي َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا َطٔٔی ٍْ َٗا ََََ ٓ ِ ٟل َحا َج َة لٔي ٓ ٔیطٔ
دمحمنباشبر،دبعاگواہب،اخدل،رکعمة،انبابعسےسرفاتیےہہکرضحتربریہاکوشرہالغؾاھتاؿاکانؾثیغماھت۔اک اگلراہےہ
ہکںیماؿوکدھکیراہوہںفہاؿےکےھچیپےھچیپرھپراہاھتافرفہآوسنےسرف ااج ااھتافراؿیکڈاڑیھرپآوسناجریےھت۔روسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ابعس ےس رفامای اے ابعس مت بجعت ںیہن رکےت ثیغم یک تبحم ےس  و ہک رضحت ربریہ ےک
اسھتےہافررضحتربریہیک(وشرہےس)رفنترکےنےس وہکرضحتثیغمےکاسھتےہرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رضحتربریہےسرفامایارگمت رھپرضحتثیغمےکاپس یلچاج(وتکیھٹےہ) فہاہمترےےچبےکابپںیہ۔اس رپ رضحتربریہ
ےنرعضایایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسھجموکمکحرفامرےہںیہوتھجموکہیمکحالزاممیلسترکان
وہاگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیموتافسرشرکراہوہں۔رضحتربریہےنرعضایےھجماسیکرضفرتںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعاگواہب،اخدل،رکعمة،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگیسکصخشوکامؽیکرضفرتوہافرفہصخشاےنپامؽوکاضعئرکدےوتاحمکرفکاتکسےہ
ابب  :اتکبادابااضقلة
ارگیسکصخشوکامؽیکرضفرتوہافرفہصخشاےنپامؽوکاضعئرکدےوتاحمکرفکاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1719

راوی ً :بسا اًلي ب ٩واػ ١بً ٩بسا اًلي٣ ،حاَض ب٣ ٩ورَ ،ا اً٤ع ،س٤٠ہ ب٬ٛ ٩یً ،١لاء ،جابز بً ٩بساهَّلل

اَض بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟو ِّر َٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩س ََ ٤َ ٠ة بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َي بِ َُ ٩و ٔ
اػ ٔ ١بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح ٔ ُ
اَِ ٠ًَ ٪یطٔ
اِ ٣ُ ٪ح َتا ّجا َول َ َ
َُ ٛض ِی َٕ ًَ ٩ِ ًَ ١لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا َ ٢أَ ًِ َت ََ ٙر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ ُ ََُل ّ٣ا َُ ٟط ًَ ُِ ٩زبُز ٕ َول َ َ
ک
ک َوأَ ِنٔ ًَِٔ ٙل َي ً َٔیاَ ٔ ٟ
َزیِ ََْ ٓ ٩با ًَ ُط َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َث َ٤ا ٔ٣ٔ ٪ائ َ ٔة ز ٔ ِر َص َٕٓ ٥أ َ ًِ َلا ُظ َٓ َ٘ا َ ٢اٗ ِٔف َزیِ ََ ٨
دبعاالیلعنبفالصنبدبعاالیلع،احمرضنبومرع،االشمع،ہملسنبلیھک،اطعء،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکاکیااصنری
صخش ےن  و ہک اندار افر اتحمج ےھت اےنپ الغؾ وک رمےن ےک دعب آزاد رک دای اھت افر فہ صخش رقمفض یھب اھت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناسالغؾ وکآھٹوسدرمہ ںیمرففتخرفامای افراراشدرفامایہکمت(ےلہپ) اانپرقہضادارکف افراےنپالہف ایعؽرپرخچ
رکف۔

رافی  :دبعاالیلعنبفالصنبدبعاالیلع،احمرضنبومرع،االشمع،ہملسنبلیھک،اطعء،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہلصیفرکےنںیموھتڑاافرزایدہامؽرباربےہ
ابب  :اتکبادابااضقلة
ہلصیفرکےنںیموھتڑاافرزایدہامؽرباربےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1720

راوی ً :لي ب ٩ححز ،اس٤اًی ،١اٌَٟلءٌ٣ ،بس بٌٛ ٩بً ،بساهَّلل بٌٛ ٩ب ،ابوا٣ا٣ة

َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ََِ ٌَ ٟل ُئ ًَ َِ ٌِ ٣َ ٩ب ٔس بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ًَ ِ ٩أَخٔیطٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ًَ ِ ٩أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أ ُ َ٣ا ََ ٣ة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ا ِٗ َت َل ٍَ َح َّ ٙا ِ٣ز ٔ ٕئ ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠ب ٔ َیٔ٤یٔ٨طٔ َٓ َ٘ ِس أَ ِو َج َب اهَّللُ َُ ٟط اَ ٨َّ ٟار َو َرح ََّ٦

اَٗ ٪ـٔی ّبا ٔ ٩ِ ٣أَ َرا ٕ
اَ ٪ط ِیئّا َش ٔشی ّرا یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٗا ََ ٢وإ ٔ ِ ٪ل َ َ
ًََِ ٠یطٔ ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ َر ُج َْ ١وإ ٔ ِ ٪ل َ َ

یلع نب رجح ،اامسلیع ،االعلء ،دبعم نب بعک ،دبعاہلل نب بعک ،اوبااممة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامای ووکیئیسکاملسمؿاکقحمسقاھکرکےلوتدخافدندقفسےناسےکفاےطسدفزخفابجرکدیافرتنجاسےکفاےطس
رحاؾرکدی۔اکیصخشےنرعضایایروسؽاہلل!ارگہچومعمیلیسزیچوہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگولیپےکدرتخ
یکاکیاشخوہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،االعلء،دبعمنببعک،دبعاہللنببعک،اوبااممة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقاحمکیسکصخشوکاچہپؿراہوہافرفہصخشوم ودہنوہوتاسےکابرےںیمہلصیفرکانحیحصےہ
ابب  :اتکبادابااضقلة
سجفتقاحمکیسکصخشوکاچہپؿراہوہافرفہصخشوم ودہنوہوتاسےکابرےںیمہلصیفرکانحیحصےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1721

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥وٛیٍ ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،ائظہ ػسش٘ہ

َ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا ََ ِ ٟجائ َ ِ ص ٔ ِْ ٨س إلٔ َي
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩

یح َو َ ا یُ ًَِ ُٙٔ ٔ٨ل َ َّي َو َو َٟسٔی َ٣ا یَِٜٔٔیىٔي
اَ ٪ر ُج َْ ١ط ٔح ْ
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ِ ٟیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ ٔ َّ ٪أَبَا ُسٔ َِی َ
أََٓآ ُخ ُذ ٔ٣َ ٩ِ ٣أٟطٔ َو َ ا َش ِظ ٌُزُ َٗا َُ ٢خ ٔذی َ٣ا یَٔ ِٜٔ
ٔیک َو َو َٔ ٟس ٔ بٔا ٌِِ ٤َ ٟزُ ٔ
وٖ
ااحسؼنباربامیہ،فعیک،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکدنہہاوبایفسؿیکاہیلہدختموبنییلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ںیم احرض وہںیئ افر اوہن ں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! اوبایفسؿ اکی وجنکس صخش ےہ فہ ہن وت ھجم وک افر ہن ریمی
افالدوکرخہچدےتیںیہایںیماؿےکامؽںیمےسریغباالطعےکےلگوں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاسدقرےلگو
سجدقرمتافراہمترےےچباکیفوہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،فعیک،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیمکحںیمدفمکحرکےنےسقلعتم
ابب  :اتکبادابااضقلة
اکیمکحںیمدفمکحرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1722

راوی  :حشین ب٨٣ ٩ؼور ب ٩جٌرف٣ ،برش بً ٩بساهَّلل ،سٔیا ٪ب ٩حشین ،جٌرف ب ٩ایاضً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابوبَکة

رف بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
رش بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ ُُ ٩ح َشی ِ ٕن ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ب ِّ ُ
َ
َ
َک َة َش ُ٘و َُ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي
إ ٔ َیا ٕ
اًَ ٪ا َّٔ ٣ل ًَل َي ٔسحٔ ِش َت َ
َک َة َول َ َ
اَٗ ٪ا ََ َٛ ٢ت َب إلٔ َ َّي أبُو بَ ِ َ
ض ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔي بَ ِ َ
ئ بٔ َ٘ َـائَی ِ ٔن َو َ ا َش ِ٘ ٔضي أَ َح ْس بَی ِ َن َخ ِؼ َ٤ی ِ ٔن َوص َُو ُ َِـ َبا ُ٪
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ َ ٢ا َش ِ٘ ٔـی َ َّن أَ َح ْس فٔي َٗ َـا ٕ
نیسح نب وصنمر نب رفعج ،رشبم نب دبع اہلل ،ایفسؿ نب نیسح ،رفعج نب اایس ،دبعارلنمح نب اوبرکبة ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہن مکح رکے وکیئ صخش اکی دقمہم ںیم دف
دقمامتاکافرہنوکیئمکحدےدفآدویمںےکدرایمؿسجفتقفہہصغںیموہ(ینعیہصغیکاحتلںیمہلصیفہنرکے)۔
رافی  :نیسحنبوصنمرنبرفعج،رشبمنبدبعاہلل،ایفسؿنبنیسح،رفعجنباایس،دبعارلنمحنباوبرکبة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہلصیفوکایزیچوتڑیتےہ؟
ابب  :اتکبادابااضقلة
ہلصیفوکایزیچوتڑیتےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1723

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥وٛیٍ ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،زی٨ب ب ٨ا ٦س٤٠ہ

رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ ٔ ٨أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗا َِ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
رش َوَ ١َّ ٌََ ٟب ٌِ َـ ٥ِ ُٜأَ َِ ٟح ُ ٩ب ٔ ُح َّحتٔطٔ َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٕف َٓإٔ٤َ َّ ٧ا
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔ ٥ِ َُّٜ٧ت ِد َت ٔؼ َُ ٤
و ٪إلٔ َ َّي َوإٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا َب َ ْ
أَ ِٗ ٔضي بَ ِی َ٤َ ُٜ٨ا ًَل َي ِ َ ٧حو ٔ َ٣ا أَ ِس ََ َٗ ٩ِ ٤ََ ٓ ٍُ ٤ـ ِی ُ َُ ٟط َٔ ٩ِ ٣ح ِّ ٙأَخٔیطٔ َط ِیئّا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا أَٗ َِل ٍُ َُ ٟط ٗ ٔ ِل ٌَ ّة ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ

ااحسؼ نب اربامیہ ،فعیک ،اشہؾ نب رعفة ،فہ اےنپ فادل ےس ،زبنی تنب اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ ریمے اپس ڑگھجے (افر دقمامت) الےت وہ ںیم وت ااسنؿ وہں اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش زابؿ
درازوہ اےہرھپںیمہلصیفرکفںاگایسرپ وونسںاگرھپارگںیمیسکوکاسےکاھبیئاکقحانقحدگواؤںوتفہاسوکاجزئہنوہاگہکلب
آگاکاکی اڑادال اوہں۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،فعیک،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،زبنیتنباؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنتفداسداچمےنفاال
ابب  :اتکبادابااضقلة
ہنتفداسداچمےنفاال

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1724

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥وٛیٍ ،اب ٩جزیخ٣ ،ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪اب ٩جزیخ ،اب ٩ابو٠٣یٜہً ،ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٪
َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا ََٗ ِ ٟا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَبِ َِ َف اِّ ٟز َجا ٔ٢

إلٔ َي اهَّللٔ اْلِ ََُّ ٟس ا َِ ٟد ٔؼ ُ٥
ااحسؼ نب اربامیہ ،فعیک ،انب رججی ،دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،انب رججی ،انب اوبملتئکہ ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای بس ےس ربا صخش دخافدن دقفس ےک زندکی ڑگھجا گو صخش ےہ (ینعی  و دفرسفں ےس ہنتف
داسدرکے)۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،فعیک،انبرججی،دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،انبرججی،انباوبمل ئتکہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجںرپوگاہہنوہوتفہسکرطہقیےسمکحدے
ابب  :اتکبادابااضقلة
اہجںرپوگاہہنوہوتفہسکرطہقیےسمکحدے

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1725

راوی ٤ً :زو بً ٩ليً ،بسا اًلي ،سٌیسٗ ،تازة ،سٌیس ب ٩ابوبززة ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابو٣وسي

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩أَبٔي ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
وسي أَ ََّ ٪ر ُج َ٠ی ِ ٔن ا ِخ َت َؼ َ٤ا إلٔ َي أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َزابَّ ٕة َِ ٟی َص َ ٔ ٟواح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا بَ ِّی َْ ٨ة َٓ َ٘ َضي ب ٔ َضا بَ ِی َُ ٨ض َ٤ا ن ِٔؼ َٔی ِ ٔن
َُ ٣
رمعفنبیلع،دبعاالیلع،دیعس،اتقدة،دیعسنباوبربدة،فہاےنپفادلےس،اوبومیسےسرفاتیےہہکدفآدویمںےنروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہلفملس ےک اپس اکی اجونر ےک ہلسلس ںیم ڑگھجا ای یسک ےک اپس وگاہ ںیہن اھت آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن دفونں وک
آداھآداھدالدای۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعاالیلع،دیعس،اتقدة،دیعسنباوبربدة،فہاےنپفادلےس،اوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمکاکمسقدالےنےکفتقتحیصنرکےنےسقلعتم
ابب  :اتکبادابااضقلة
احمکاکمسقدالےنےکفتقتحیصنرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1726

راوی ً :لي ب ٩سٌیس بُ٣ ٩سو ،ٚیحٌي ب ٩ابوزائسة٧ ،آٍ ب٤ً ٩ز ،اب ٩ابو٠٣یٜة

ُسو َٕٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔي َزائ َٔس َة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔي َُِ ٠٣ی ََ ٜة َٗا َ ٢لَاِ َ ٧
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ َُ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ِ ٣َ ٩
َ
َ
َ
َخ َزا ٔ ٪ب ٔ َّ
خی َٓ َٜت َِب ُ
َجارٔیَ َتا َٔ ٪ت ِ ُ
اٟلائ ٕٔٔ ٓ َ َ
َک ِت اْلِ ُ ِ َ
ََخ َج ِ إ ٔ ِح َساص َُ٤ا َو َی ُسصَا َت ِسمَي َٓزَ ًَ َ ِ ٤أ ََّ ٪ػاحٔب َ َت َضا أ َػابَ ِت َضا َوأَ َ ِ ٧

اض
إلٔ َي ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض فٔي ذََ ٔ ٟ
ک ََٓ َٜت َب أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ضي أَ َّ ٪ا َِ ٟیٔ٤ی َن ًَل َي ا َِّ ٤ُ ٟسع َي ًََِ ٠یطٔ َوَِ ٟو أَ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
و ٪بٔ ٌَ ِض ٔس اهَّللٔ
َِ ٠ًَ ١ی َضا َص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة إ ٔ ََّّ ٪أ ٟذ َ
اض أَ َِ ٣وا ََ٧ ٢ا ٕ
ض َوز ٔ َ٣ائ َ ُض َِٓ ٥ا ِز ًُ َضا َوا ِت ُ
یَ ٩ش ِظتَرُ َ
أ ُ ًِ ُلوا ب ٔ َس ًِ َواص ُِ َ ٥ا َّزع َي ْ َ ٧

َُس ُظ
ک ٓ َ َّ
خة ٔ َحًَّي َخ َت َِ ٥اْل َی َة ٓ ََس ًَ ِوتُ َضا َٓ َتَِ ٠و ُت ًََِ ٠ی َضا َٓا ًِت َ َر َٓ ِ ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َوأَیِ َ٤أ٧ض ٔ ِ ٥ثَ َ٨ّ ٤ا َّٗ ٔ ٠یَل أُو َٟئ ٔ َ
ک َ ا َخ ََل َُ َٟ ٚض ِ ٥فٔي ِاْل ٔ َ

یلعنبدیعسنبرسمفؼ،ییحینباوبزادئة،انعفنبرمع،انباوبملتئکةےسرفاتیےہہکدفڑلایںسافئںیمومزےایسرکیتںیھت
اکی یلکن وت اس ےک اہھت ےس وخؿ اجری وہ راہ اھت اس ےن اہک ریمی اسیھت ےن ھجم وک امرا افر دفرسی ےن ااکنر ای ںیم ےن رضحت
دبعاہللنبابعسوکرحتریایاوہنںےن وابںیماھکلہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنایسرطہقیےسہلصیفایےہہکمسق
دمیعہیلع رپےہارگگووگںوکاؿےکدوعےےکاطمقبلماج اوتگوگدفرسفںےکامگوںافراجونںاکدوعیرکےتافراساخوتؿ
ےکاسےنمڑپھاسآتی رکہمیوک(آتیرکہمیےہ)آرخکتینعی وگوگاہللےکاسھتدہعافرمسقےکوعضھچکامتیلرخدیےت
ںیہاؿاک آرخت ںیمھچک ہصحںیہن ےہاہی ں کتہکآتیرکہمیوک متخ ایرھپ ںیم ےناساخوتؿوکالبای افرہی آتیرکہمیالتفت
یک۔اسےنارقارایاےنپرجؾاکسجفتقہیربخرضحتانبابعسوکپ یچنوتفہیھبرسمفروہےئ۔
رافی  :یلعنبدیعسنبرسمفؼ،ییحینباوبزادئة،انعفنبرمع،انباوبملتئکة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمکسکرطہقیےسےل؟
ابب  :اتکبادابااضقلة
احمکسکرطہقیےسےل؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1727

راوی  :سوار بً ٩بساهَّلل٣ ،زحو ٦بً ٩بساٌٟزیز ،ابونٌا٣ة ،ابوًث٤ا٧ ٪ہسی ،ابوسٌیس خسری

ا ٪اِ ٨َّ ٟضس ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس
أَ ِخب َ َرَ٧ا َس ُّوا ُر بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣زحُ ُو ٦بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َن ٌَا ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔي ًُ ِث ََ ٤

خ َد ًَل َي َح ِٕ َ٘ ٠ة َش ٌِىٔي ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔطٔ
ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ٌََ ٣ُ ٢اؤیَ ُة َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠

ک
ک َٗا َ ٢آهَّللُ َ٣ا أَ ِج ََ ٠ش ٥ِ ُٜإ ٔ َّ ا ذََ ٔ ٟ
َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ ِجََ ٠شَٗ ٥ِ ُٜاُٟوا َجَِ ٠ش َ٨ا ِ َ ٧س ًُو اهَّللَ َوِ َ ٧ح َُ ٤س ُظ ًَل َي َ٣ا َص َساَ٧ا ٟٔسٔیٔ٨طٔ َو َِ ٠َ ًَ َّ٩٣ی َ٨ا ب ٔ َ
اٟش ََلَٓ ٦أ َ ِخب َ َرنٔي أَ َّ ٪اهَّللَ ًَزَّ
َِ ٠ًَ ١یطٔ َّ
َٗاُٟوا آهَّللُ َ٣ا أَ ِجََ ٠ش َ٨ا إ ٔ َّ ا ذََ ٔ ٟ
ک َٗا َ ٢أَ َ٣ا إنِّٔي  ٥َِ ٟأَ ِس َت ِح ٥ِ ُِٜٔ ٔ ٠تُ َض َّ ٤ة َلَ ٥ِ ُٜوإٔ٤َ َّ ٧ا أَ َتانٔي ٔجبِرٔی ُ

َو َج َّ ١یُ َباهٔي بٔ ٥ِ ُٜا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة

وسار نب دبع اہلل ،رموحؾ نب دبعازعلزی ،اوبماعمة ،اوبامثعؿ یدہی ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمفہی ےن رفامای ہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسابرہےلکناحصہبرکاؾےکہقلحرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندرایتفرفامایمتسکفہجےسےھٹیب
وہ؟اوہنںےنرعضای دخافدندقفسےسداعرکےتوہےئےھٹیبںیہافراساکرکشادارکےتںیہہکاسےناانپدنیمہالتبایافرمہ
رپااسحؿایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکجیھبرک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای اہںدخایکمسقمتاسفہجےسےھٹیبوہ؟
اوہنںےناہکدخایکمسقمہ ایسفاےطسےھٹیبںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمےنمتوکاسفاےطسمسقںیہندیہکمتوک
وھجاٹ اھجمس ہکلباس ےیلہک ربجالیئ ریمےاپس رشتفی الےئ افر ھجم ےسایبؿ ایہک دخافدن دقفس مت گووگں ےس رفوتشں رپ رخف
رک اےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن دخااعتیلیکمسقاحصہبرکاؾوکدیافریہیرطہقیےہمسقےنیلاکدخافدندقفسےکالعفہافر
یسکیکمسقںیہناھکانہاےیہ۔
رافی  :وسارنبدبعاہلل،رموحؾنبدبعازعلزی،اوبماعمة،اوبامثعؿیدہی،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکبادابااضقلة
احمکسکرطہقیےسےل؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1728

٣وسي بً٘ ٩بہ ،ػٔوا ٪ب ٩س٠یً ،٥لاء ب ٩ششار ،ابوہزیزہ
راوی  :اح٤س ب ٩حٔؽ ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابزاہی ٥ب ٩كہ٤اٰ ،٪

ا ٪بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٕ٩ِ ًَ ٥
وسي بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ك َ ِض ََ ٤
اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪
ئ بِ َٔ ٩ش َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی ً َٔیسي ابِ ُِ ٣َ ٩ز َی ََِ ٠ًَ ٥یطٔ َّ
اٟش ََلَ ٦ر ُج َّل
ًَ َلا ٔ
رس ِٗ َ َٗا َ َ ٢ا َواهَّللٔ َّأ ٟذی َ ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا ص َُو َٗا ََٔ ً ٢یسي ًََِ ٠یطٔ َّ
صی
َش ِ ٔ
اٟش ََل ٦آ َ ُ ٨ِ ٣ب ٔاهَّللٔ َو ََّ ٛذبِ ُ َب َ ٔ
ُس َُ٘ َٓ ٚا َُ َٟ ٢ط أَ َ َ

ادمح نب صفح ،فہ اےنپ فادل ےس ،اربامیہ نب امہطؿ ،ومٰیس نب ہبقع ،وفصاؿ نب میلس ،اطعء نب ک ار ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایٰیسیعےناکیصخشوکداھکیوچریرکےتوہےئوتاسےسرفامایوتےنوچرییک؟
اسےناہکںیہن!اہللیکمسقہکسجےکالعفہوکیئوبعمد ںیہن۔ ٰیسیعےنرفامایںیمےندخافدندقفسرپنیقیای افراینپآھکن(ینعی

اےنپعاشدہہوک)وھجاٹاتھجمسوہں۔
رافی  :ادمحنبصفح،فہاےنپفادلےس،اربامیہنبامہطؿ،ومٰیسنبہبقع،وفصاؿنبمیلس،اطعءنبک ار،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
انپہہاانہ
ابب  :اتکباالاعتسذة
انپہہاانہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1729

راوی  :ابوًبساٟزح ٩٤اح٤س ب ٩طٌیب٤ً ،زو بً ٩لي ،ابوًاػ ،٥اب ٩ابوذ٧ب ،اسیس ب ٩ابواسیسٌ٣ ،اذ ب ٩جب١

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔػ َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ َٗا َ٢
َح َّسثَىٔي أَسٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔي أَسٔی ٕس ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢أَ َػابَ َ٨ا ك َ ٌّع َو ُهْ ٤َِ ٠ة َٓاَ ِ ٧توَ زَِ٧ا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
َّ
ََخ َد َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٔ ٟ ٥َ ٠ی َؼل َِّي ب ٔ َ٨ا َٓ َ٘ا َ٣َ ُ ٠ِ ُ٘ َٓ ١ِ ُٗ ٢ا
ََک َ َّلَک ّ٣ا َ٨َ ٌِ ٣ا ُظ ٓ َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َسُ ٔ ٟ ٥َ ٠ی َؼل َِّي ب ٔ َ٨ا ث ُ َّ ٥ذ َ َ
ٔیک ل ُ ََّ ١ط ِی ٕئ
أَُٗو َُٗ ٢ا َ ١ِ ُٗ ٢ص َُو اهَّللُ أَ َح ْس َوا ٌَِ ٤ُ ٟوِّ َذ َتی ِ ٔن ح ٔی َن تُ ِٔ ٤سي َوح ٔی َن ُت ِؼب ٔ ُح ثَ ََلثّا یََ ِٜٔ

اوبدبعارلنمح ادمح نب بیعش ،رمعف نب یلع ،اوباعمص ،انب اوبذبن ،ادیس نب اوبادیس ،اعمذ نب لبج ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن
اےنپ فادل امدج ےس ہک  ھچک ابرش ربیس افر ادنریھا اھچ ایگ وت مہ گووگں ےن امنز ڑپےنھ ےک ےیل روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک
ااظتنر ای رھپ ھچک اہک سج اک ہی بلطم اھت ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ رشتفی الےئامنز ڑپےنھ ےک فاےطس وت آپ یلص
ُ
ح۔
ّلَّ َأ َ ٌ د
ها ُ
۔ق ُ َ و
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوہکوتںیمےناہکایوہکں(ینعیایڑپوھں)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایڑپوھ ْ
َ
َب َّ
الاسحبصفاشؾ)ہیوسرںیتمتوکاکیربایئےساچبںیل یگ۔
َبالفَلقافر ُقا ُ و
افروعمذنیت(ینعی ُقا ُ و
َع ُذرِب ِّ
َع ُذرِب ِّ
رافی  :اوبدبعارلنمحادمحنببیعش،رمعفنبیلع،اوباعمص،انباوبذبن،ادیسنباوبادیس،اعمذنبلبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة

انپہہاانہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1730

راوی  :یو٧ص بً ٩بسا اًلي ،اب ٩وہب ،حٔؽ ب٣ ٩یُسہ ،زیس ب ٩اسٌ٣ ،٥٠اذ بً ٩بساهَّلل ب ٩خبیب

ُس َة ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩أَ ِس ٌََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اذ ٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي َحٔ ُِؽ بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ
یَ َّٜ ٣َ ٙة َٓأ َ َػ ِب ُ ُخَِ ٠و ّة َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ٢
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٩خب َ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٍَ ٣َ ُ ٨ِ ُٛ ٢ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َ ٔ
ط ٔ

اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠سِ َ ٧و ُت ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ َ٘ا َ٣َ ُ ٠ِ ُ٘ َٓ ١ِ ُٗ ٢ا أَُٗو َُٗ ٢ا َ٣َ ُ ٠ِ ُٗ ١ِ ُٗ ٢ا أَُٗو َُٗ ٢ا َ ١ِ ُٗ ٢أَ ًُوذُ ب ٔ َز ِّب ا َِ َٙٔ ٠َٔ ٟحًَّي
اض بٔأَٓ َِـ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ض َ٤ا
َخ َت ََ ٤ضا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ١ِ ُٗ ٢أًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا٨َّ ٟا ٔ
ض َحًَّي َخ َت ََ ٤ضا ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣َ ٢ا َت ٌَ َّو َذ اُ ٨َّ ٟ
ویسن نبدبعاالیلع،انب فبہ ،صفح نب رسیمہ،زدی نباملس،اعمذ نبدبعاہلل نب بیبخ ےسرفاتی ےہہک ںیم روسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےکرمہاہ اھتہکمرکمہمےکراہتسںیم اکیرمہبت ںیمےنآپیلص اہللہیلعفآہلفملسوکاہنتاپایوتآپیلصاہلل ہیلع
فآہل فملس ےک اپساچنہپ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مت وہک ںیم ےن رعض ای ای وہکں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
َ
ُ
َبالْفَل ِق۔اہیںکتہکاسوسرت
ق َأ ُ و
رفامایوہک۔ںیمےنرعضای ایوہکں؟آپیلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفامایوہک۔ ْ
ع ُذرِب ِّ
ُ
َب َّ
اس۔ وک یھب متخ رفامای ہک ںیہن نکیل
ق َأ ُ و
ال ِ
وک متخ ای (ینعی لمکم وسرںیت التفت رفامیئ) اس ےک دعب (وسرہ اکاتس ینعی) ْ
ع ُذ رِب ِّ
گووگںےنانپہبلطیکدفونںےسرتہب۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،صفحنبرسیمہ،زدینباملس،اعمذنبدبعاہللنببیبخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
انپہہاانہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1731

راوی ٣ :ح٤س بً ٩لي٨ٌٗ ،ييً ،بساٌٟزیزً ،بساهَّلل ب ٩س٠امیٌ٣ ،٪اذ بً ٩بساهَّلل ب ٩خبیب ،وہ اپ٨ے واٟس سےً٘ ،بہ بً ٩ا٣ز
جہىي

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ا ِٔ ٨َ ٌِ َ٘ ٟي ُّي ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی ٌََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪اذ ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٩خب َ ِیبٕ
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕا ُِ ٟح َضىٔ ِّي َٗا َ ٢بَ ِی َ٨ا أََ٧ا أَُٗوزُ ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠راح ٔ ََ ٠ت ُط فٔي َُزِ َوة ٕإٔذِ َٗا َ ٢یَا ًُ ِ٘ َب ُة
َّ
ُ
اٟشو َر َة َحًَّي
ُٗ ِِ ٓ ١
َرقأَ ُّ
َاس َت َ ُ ٌِ ٤ث ََّٗ ٥ا ََ ٢یا ًُ ِ٘ َب ُة ُٗ َِٓ ١ا ِس َت ََ٘ َٓ ُ ٌِ ٤اََ ٟضا اٟثاَ ٔ ٟث َة َٓ ُ٘ ِ٣َ ُ ٠ا أَُٗو َُ٘ َٓ ٢ا َ ١ِ ُٗ ٢ص َُو اهَّللُ أَ َح ْس ٓ َ َ

َّ
ُ
َخ َت ََ ٤ضا ث ُ ََِّ ٥قأَ ُٗ ِ ١أًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا َِ َٙٔ ٠َٔ ٟو َ ِ
َرقأِ ُت َُ ٌَ ٣ط َحًَّي َخ َت ََ ٤ضا ث ُ َّ٥
ِقأَ ُٗ ِ ١أَ ًُوذُ ب ٔ َز ِّب ا٨َّ ٟا ٔ
ضٓ َ َ
ِقأ ُت َُ ٌَ ٣ط َحًي َخ َت ََ ٤ضا ث ََّ َ ٥
َ
َ

َٗا َ٣َ ٢ا َت ٌَ َّوذَ بِٔ ٔ٤ثٔ٠ضٔ َّ٩أَ َح ْس

دمحم نب یلع ،یبنعق ،دبعازعلزی ،دبعاہلل نب امیلسؿ ،اعمذ نب دبعاہلل نب بیبخ ،فہ اےنپفادل ےس ،ہبقع نب اعرم ینہج ےس رفاتی ےہ
ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افینٹن وک چنیھک راہ اھت اکی اہجد ےک رفس ںیم۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وہک
اے ہبقع! ںیم نس رک اخومش وہایگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وہک اے ہبقع! ںیم نس رک اخومش راہ۔ رھپ رسیتی
رمہبتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوہک(ینعیڑپوھ)ںیمےنرعضایایوہکں(ینعیایڑپوھں)آپیلصاہللہیلعفآہلفملس
َ
ُ
َبالْفَل ِق۔ انچہچنںیمےنیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتڑپاھاہیںکتہکوسرتوکلمکمای
ق َأ ُ و
ےنرفامایڑپوھ ْ
ع ُذرِب ِّ
ُ
َب َّ
اس۔ڑپاھںیمےنیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتڑپاھاہیںکتہکمتخای۔رھپرفامایاؿیکلثم
ال ِ
رھپ ْ
۔ق َأ ُعوذُ رِب ِّ
یسکےنانپہںیہنام یگ(ینعییسیجانپہاسوسرتںیمام یگیئگےہیسکوسرتںیمانپہںیہنام یگیئگ)
رافی  :دمحمنبیلع،یبنعق،دبعازعلزی،دبعاہللنبامیلسؿ،اعمذنبدبعاہللنببیبخ،فہاےنپفادلےس،ہبقعنباعرمینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
انپہہاانہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1732

راوی  :اح٤س بً ٩ث٤ا ٪ب ٩حٜی ،٥خاٟس ب٣ ٩د٠سً ،بساهَّلل ب ٩س٠امی ٪ا اسَّ٠مٌ٣ ،اذ بً ٩بساهَّلل ب ٩خبیبً٘ ،بہ بً ٩ا٣ز
جہىي

َ
َّ َ
َّ َ
ََّم ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪بِ َٔ ٩حٕٔ ٜیَٗ ٥ا ََ ٢حسث َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َٗا ََ ٢حسثىٔي ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ ِسُّ ٔ ٠
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٩خب َ ِیبٕ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕا ُِ ٟح َضىٔ ِّي َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ُ ٠ِ ُٗ ١ِ ُٗ ٥َ ٠و َ٣ا أَُٗو ُ٢
َرقأَصَُ َّ٩ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َ٥َِ ٟ ٢
َٗا َ ١ِ ُٗ ٢ص َُو اهَّللُ أَ َح ْس ُٗ ِ ١أًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا ِ ١ِ ُٗ َٙٔ ٠َٔ ٟأًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا٨َّ ٟا ٔ
ضٓ َ َ
اض بِٔ ٔ٤ثٔ٠ضَّٔ٩
اض بِٔ ٔ٤ثٔ٠ضٔ َّ٩أَ ِو َ ا َی َت ٌَ َّوذُ اُ ٨َّ ٟ
َی َت ٌَ َّوذِ اُ ٨َّ ٟ

ادمحنبامثعؿنبمیکح ،اخدل نبدلخم،دبعاہللنبامیلسؿ االیملس،اعمذ نبدبعاہللنب بیبخ،ہبقع نباعرمینہجےس رفاتیےہہک
ُ
ق
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےسرفامایوہکںیمےنرعضایایوہکں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوہک۔ ْ
ع ُذرِبَبالْفَلَق ُ
ّلَّ َأ د ُ
َب َّ
َ
ُ
وذُ
اس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرھپاؿیکالتفترفامیئافراراشدرفامای
رِب
ع
أ
ق
ُ َو
ال ِ
ْ
حافر ْ
ق َأ ُ و ِّ ِ
ها ُ َ ٌ
ِّ

اؿوسروتںیسیجانپہیسکےنںیہنام یگایگوگاؿیسیجانپہںیہنامےتگن (ینعیاؿوسروتںںیمیسیجاجعمافرؤم رانپہام یگیئگےہیسک
وسرتںیمایسیانپہںیہنام یگیئگ)
رافی  :ادمحنبامثعؿنبمیکح،اخدلنبدلخم،دبعاہللنبامیلسؿاالیملس،اعمذنبدبعاہللنببیبخ،ہبقعنباعرمینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
انپہہاانہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1733

راوی ٣ :ح٤وز ب ٩خاٟس ،وٟیس ،ابوً٤زو ،یحٌي٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی ٥ب ٩حارث ،ابوًبساهَّلل ،ابً ٩ابص جہىي

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًَ ِ٤ز ٕو ًَ َِ ٩ی ِحٌَي ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ ِخب َ َرنٔي
ک أَ ِو َٗا َ٢
أَبُو ًَ ِبسٔ اهَّللٔ أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩اب ٔ ٕص ا ُِ ٟح َضىٔ ِّي أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٟ ٢طُ یَا ابِ ًََ ٩اب ٔ ٕص أَ َ ا أَزُ َُّ ٟ
ض
أَ َ ا أ ُ ِخبٔرُ َ بٔأَٓ َِـ ٔ٣َ ١ا یَ َت ٌَ َّوذُ بٔطٔ ا َِ ٤ُ ٟت ٌَوِّذُ َ
وَٗ ٪ا َ ٢بَل َي یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٗا َ ١ِ ُٗ ٢أًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا َِ َٙٔ ٠َٔ ٟو ُٗ ِ ١أَ ًُوذُ ب ٔ َز ِّب ا٨َّ ٟا ٔ

اٟش َور َتی ِ ٔن
َصا َتی ِ ٔن ُّ
ومحمدنباخدل،ف دی،اوبرمعف،ییحی،دمحمنباربامیہنباحرث،اوبدبعاہلل،انباعسبینہجےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےناؿ ےسرفامایاےاعسب!ایںیمھجتوکہنالتبؤںبسےسرتہبانپہہکسج ےسانپہامےتگنںیہانپہامےنگنفاےل۔ اوہنں
ع ُذرِب ل ْ َل َ ُ
ُ
ب َّ
اس۔
ق َأ ُ و
ال ِ
َبا ف ِق ْ
ےنرعضایویکںںیہناتبںیئایروسؽاہلل!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای۔ ْ
ع ُذ َرِب ِّ
ق َأ ُ و ِّ
رافی  :ومحمدنباخدل،ف دی،اوبرمعف،ییحی،دمحمنباربامیہنباحرث،اوبدبعاہلل،انباعسبینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
انپہہاانہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1734

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ،٪ب٘یہ ،بحیر ب ٩سٌس ،خاٟس بٌ٣ ٩سا ،٪جبیر ب ٩نٔیرً٘ ،بہ بً ٩ا٣ز

اُ ٩ِ ًَ ٪ج َبی ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔیِر ٕ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا بَ ٔحیرُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩س َ
أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤

َّ
َّ
ُ
َفَ ٔ ٛب َضا َوأَ َخ َذ ًُ ِ٘ َب ُة َش ُ٘وزُ َصا بٔطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا َ ٢أصِسٔ َی ِ ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ب ِِ َْ ٠ة َط ِض َبا ُئ َ َ

اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ِ٘ ٌُ ٔ ٟ ٥َ ٠ب َة ِاِقأ ِ َٗا ََ ٢و َ٣ا أَ ِ ُ
اِقأِ ُٗ ِ ١أَ ًُوذُ ب ٔ َز ِّب ا ِِّ َ ٩ِ ٣ٔ َٙٔ ٠َٔ ٟ
َش َ٣ا َخَٓ ََٙ ٠أ َ ًَا َزصَا ًَل َ َّي
ِقأ َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٗا ََ ِ ٢
َ
َ
َحًَّي َ ِ
َ َ
ک َت َضا َو َ ِ ٧ب ٔ َضا ٓ ََ٤ا ٗ َُِ ُ ٤ش ٌِىٔي بِٔ ٔ٤ثَ ٔ ٠ضا
َف ِح ب ٔ َضا ٔج ًّسا َٗا ََ ٠َّ ٌََ ٟ ٢
ِقأتُ َضا ٓ ٌََ َز َٖ أنِّي  ٥َِ ٟأ ِ َ
َ
رمعفنبامثعؿ،ہیقب،ریحبنبدعس،اخدلنبدعماؿ،ریبجنب،ریف،ہبقعنباعرمےسرفاتیےہہکںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےکفاےطس اکی دیفس مسق ےک رچخ اک ہفحت آایآپ یلص اہللہیلعفآہلفملساس رپ وسار وہےئ افر رضحتہبقعاس وک ہ ےتچنی وہےئ
لچ ڑپے۔ روسؽ رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رضحت ہبقع ےس رفامای اے ہبقعڑپوھ۔ اوہنں ےن رعض ای ای ڑپوھں؟آپ
َ
ُ
َبالْفَل ِق۔ رھپاسوک دفابرہ ڑپاھ۔ اہیںکت ہک ںیم ےناسوک ڑپاھ۔ آپ یلص
۔ق َأ ُ و
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایڑپوھ ْ
ع ُذرِب ِّ
اہللہیلعفآہلفملسےناچہپؿایلہکںیمتہبوخشںیہنوہا۔ہیابتنسرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاک ااتگلےہہکمتےن
اسیکدقرںیہنیکھجموکاسیسیجوکیئدفرسیوسرتںیہن یل۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،ہیقب،ریحبنبدعس،اخدلنبدعماؿ،ریبجنب،ریف،ہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
انپہہاانہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1735

راوی ٣ :وسي ب ٩حزا ٦تز٣ذی ،ابواسا٣ة ،سٔیاٌ٣ ،٪اویہ ب ٩ػاٟحً ،بساٟزح ٩٤ب ٩جبیر ب ٩نٔیر،

اٌَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪اؤیَ َة بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٔ
وسي بِ ُ ٩حٔزَا ٕ ٦اٟتِّرِ ٔٔ ٣ذ ُّی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣
بِ ٔ ٩نُ َٔیِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕأَُ َّ ٧ط َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ٌَِ ٤ُ ٟوِّ َذ َتی ِ ٔن َٗا ََ ِ٘ ًُ ٢ب ُة َٓأ َ َّ٨َ ٣ا
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔض ٔ َ٤ا فٔي َػ ََلة ٔا َِ َِ ٟساة ٔ
ومیسنبزحاؾرتذمی،اوبااسمة،ایفسؿ ،اعمفہینباصحل ،دبعارلنمحنبریبجنب،ریف،فہاےنپفادلےس ،ہبقعنباعرم ےسرفاتی
ےہ اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ای وسرہ وعمذنیت ےک ابرے ںیم (ینعی اؿ وسروتں وک چ انھک ہااہ)
رضحت ہبقع ےن اہک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رجف یک اامتم رفامیئ افر یہی دفونں وسرںیت التفت رفامںیئ  اہک امتؾ

گوگنسرکھکیسںیل۔
رافی  :ومیسنبزحاؾرتذمی،اوبااسمة،ایفسؿ،اعمفہینباصحل،دبعارلنمحنبریبجنب،ریف،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
انپہہاانہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1736

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟزحٌ٣ ،٩٤اویہ ،اٌَٟلء ب ٩حارثٜ٣ ،حوً٘ ،٢بہ بً ٩ا٣ز

ئ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩حو َٕ ِ٘ ًُ ٩ِ ًَ ٢ب َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ

َّ
َّ
َ
ِقأَبٔض ٔ َ٤ا فٔي َػ ََلة ٔاُّ ٟؼ ِبحٔ
أ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٥َ ٠

دمحمنباشبر،دبعارلنمح،اعمفہی،االعلء نباحرث،وحکمؽ،ہبقع نباعرمےسرفاتیےہہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
امنزرجفںیماؿدفونںوسرتیکالتفترفامیئ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،اعمفہی،االعلءنباحرث،وحکمؽ،ہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
انپہہاانہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1737

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ،اب ٩وہبٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح ،اب ٩حارث ،اٌَٟلءٗ ،اسٌ٣ ،٥اویہً٘ ،بہ بً ٩ا٣ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َوص َُو ا ََِ ٌَ ٟل ُئ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٥
َِ ٣ول َي ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا َ ُ ٨ِ ُٛ ٢أَُٗوزُ ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َّ
رف َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
اٟش َ ٔ
ض َٓ ََ ٥ِ ٠ی َزنٔي
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَا ًُ ِ٘ َب ُة أَ َ ا أ ُ ًَ َِّ ٤ُ ٠
ک َخی ِ َر ُس َور َتی ِ ٔن ُ ٔ
ِقئ َ َتا ٓ ٌََ َّ٤َ ٠ىٔي ُٗ ِ ١أًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا َِ َٙٔ ٠َٔ ٟو ُٗ ِ ١أًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا٨َّ ٟا ٔ
َفَْ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُٔ
اٟؼ ِبحٔ ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
اٟؼ ِبحٔ َػلَّي بٔض ٔ َ٤ا َػ ََل َة ُّ
رس ِر ُت بٔض ٔ َ٤ا ٔج ًّسا َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧زَ ََ ٔ ٟ ٢ؼ ََلة ٔ ُّ
ض َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ

ٕ َرأَیِ َ
ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََلة ٔا َِ ٟت َٔ َ إلٔ َ َّي َٓ َ٘ا ََ ٢یا ًُ ِ٘ َب ُة َِ ٛی َ

ادمح نب رمعف ،انب فبہ ،اعمفہی نب اصحل ،انب احرث ،االعلء ،اقمس ،اعمفہی ،ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رفس ںیم روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکوساریاکاجونرچنیھکراہاھت۔اسدفراؿآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاےہبقع!ای ںیم
ُ
َب
ق َأ ُ و
مت وک بس ےس رتہب وسرںیت  و ڑپیھ یئگ ںیہ فہ دف وسرت الھکسؤں؟ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک ۔ ْ
ع ُذ رِب ِّ
َّ
اس۔الھکسںیئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالم ہظرفامایںیمزایدہوخشںیہنوہاسجفتقحبصیکامنزےکےیلآپارتے
ال ِ

وتآپ یلصاہللہیلعفآہل فملس ےنامنز ںیمیہی وسرںیت التفترفامںیئ۔سجفتقامنز ےسرفاتغوہیئگ وتآپیلص اہللہیلعفآہل
فملسےنریمیاجبنداھکیافررفامایاےہبقعمتایت ےھج؟
رافی  :ادمحنبرمعف،انبفبہ،اعمفہینباصحل،انباحرث،االعلء،اقمس،اعمفہی،ہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
انپہہاانہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1738

راوی ٣ :ح٤وز ب ٩خاٟس ،وٟیس ،اب ٩جابزٗ ،اس ٥ابوًبساٟزحً٘ ،٩٤بہ بً ٩ا٣ز

أَ ِخب َ َرن ٔي َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ابِ َُ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥أَبٔي ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح ََ ِ٘ ًُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا َ٢
اب إٔذِ َٗا َ ٢أَ اَ َت ِز َُ ٛب یَا ًُ ِ٘ َب ُة َٓأ َ ِج ََ ُ ٠ِ ٠ر ُسو َ ٢اهَّللٔ
ک أ َ٘ ٨ِّ ٟ
بَ ِی َ٨ا أَُٗوزُ ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔي َن َ٘بٕ ٔ ٩ِ ٣ت ٔ َِ ٠

و٪
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪أَ ِر َِ ٛب َِ ٣ز ََ ٛب َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ اَ َت ِز َُ ٛب َیا ًُ ِ٘ َب ُة َٓأ َ ِط َٔ ِ٘ ُ أَ ِ ٪یََ ُٜ
ک ُس َور َتی ِ ٔن َٔ ٩ِ ٣خی ِر ٔ
َٔ ٌِ ٣ؼ َی ّة َٓ َ٨زَ ََ ٢و َرِ ٔ ٛب ُ صُ َِ ٨ی َض ّة َوَ٧زَ َِ ُ ٟو َرَ ٔ ٛب َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َ ا أ ُ ًَ َِّ ٤ُ ٠
س َور َتی ِ ٔن َِقأَ بٔض٤ا ا٨َّ ٟاض َٓأ َ ِِقأَنٔي ُٗ ١أًَُوذُ بٔز ِّب ا ِ َٙٔ ٠َٔ ٟو ُٗ ١أًَُوذُ بٔز ِّب ا٨َّ ٟا ُ
َرقأَ بٔض ٔ َ٤ا ث ُ ََّّ ٣َ ٥ز
ٔ
َ ِ
ُ َ ِ
ُ
َ
َ
َ َٔ
ض َٓأٗ ٔ َی ِ ٤اٟؼَّ ََلةُ َٓ َت َ٘ َّس ََ َ ٓ ٦
بٔي َٓ َ٘ا َِ َٛ ٢ی َ َ
اِقأِبٔض ٔ َ٤ا ل ُ َّ٤َ ٠ا َ َ ٤ِ ٔ ٧وٗ َُِ ٤
ٕ َرأیِ َ یَا ًُ ِ٘ َب َة بِ ًََ ٩ا ٔ٣ز ٕ ِ َ
ومحمد نب اخدل ،ف دی ،انب اجرب ،اقمس اوبدبعارلنمح ،ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اھگویٹں ںیم ےس اکی اھگیٹ ںیم روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وساری اک اجونر چنیھک راہ اھت ہک اس دفراؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ہبقع ای مت وسار
ںیہن وہےت؟ ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تمظع اک ایخؽ ای افر رعض ای ںیم سک رطہقی ےس آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیکوساریرپڑچھاتکسوہں۔ھچکدریےکدعبرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتوسارںیہنوہےتاےہبقع!ںیم
ڈرایگہکاک اہنوہہکانرفامینرکےنےسانگہوہاجےئ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسارتےافرںیمھچکدریےکفاےطسوساروہارھپ
ںیمارتاافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوساروہےئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمھجتوکدفرتہبوسرتالھکسؤں؟نج
ع ُذ رِب ل ْ َل َ ُ
ُ
َب َّ
اس۔ڑپاھںیئ
ال ِ
َبا ف ِق ْ
وکگووگںےن ڑپاھےہ رھپ آپیلصاہلل ہیلع فآہلفملسےن ےھجمدفوسرںیت۔ ْ
ق َأ ُعوذُ رِب ِّ
ق َأ ُ و ِّ
ہک اس دفراؿ امنزیک ریبکت وہیئگآپ یلص اہللہیلع فآہل فملسآےگ ڑبھ ےئگ افر یہی وسرںیت التفت رفامںیئ رھپ ریمے اسےنم ےس
ےلکنافررفامایمتایت ےھجاےہبقع!متاؿدفونںوسرتوکڑپوھوسےنافراےنھٹےکفتق۔

رافی  :ومحمدنباخدل،ف دی،انباجرب،اقمساوبدبعارلنمح،ہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
انپہہاانہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1739

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،ابً ٩حَل ،٪سٌیس ٘٣بریً٘ ،بہ بً ٩ا٣ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا َ ُ ٨ِ ُٛ ٢أَ ِ٣شٔي ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ٢
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا ًُ ِ٘ َب ُة ُٗ ِ٣َ ُ ٠ِ ُ٘ َٓ ١اذَا أَُٗو ُ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ ٓ ََشًَ َ َٜىِّي ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ًُ ِ٘ َب ُة ُٗ ِ٣َ ُ ٠ِ ُٗ ١اذَا

أَُٗو َُ ٢یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ ٓ ََشًَ َ َٜىِّي َٓ ُ٘ َِّ ُ ٠
اُ ٠ٟض َِّ ٥ارزُ ِز ُظ ًَل َ َّي َٓ َ٘ا ََ ٢یا ًُ ِ٘ َب ُة ُٗ ِ٣َ ُ ٠ِ ُٗ ١اذَا أَ ُٗو ُ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٓ َ٘ا َ١ِ ُٗ ٢
ض
َرقأِتُ َضا َحًَّي أَ َت ِی ُ ًَل َي ٔ ٔ
آخ َصا ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣َ ُ ٠ِ ُٗ ١ِ ُٗ ٢اذَا أَُٗو ُ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٗا َ ١ِ ُٗ ٢أًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا٨َّ ٟا ٔ
أًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا َِ َ ٓ َٙٔ ٠َٔ ٟ
ک َ٣ا َسأ َ ََ ٢سائ ٔ ْ ١بِٔ ٔ٤ثٔ٠ض ٔ َ٤ا َو اَ
آخ َصا ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س ذََ ٔ ٟ
َرقأِتُ َضا َحًَّي أَ َت ِی ُ ًَل َي ٔ ٔ
ََٓ
اس َت ٌَا َذ ُِ ٣ش َتٌٔیذْ بِٔ ٔ٤ثٔ٠ض ٔ َ٤ا
ِ
ہبیتق ،ثیل ،انب الجعؿ،دیعس ربقمی،ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہہک ںیم روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس ےک رمہاہ اج راہ اھت ہک
اسدفراؿ آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےہبقع! وہک۔ںیمےنرعضایایوہکں؟(ینعیایڑپوھں؟)ایروسؽاہلل!آپ
اخومشوہےئگرھپرفامایاےہبقع!(ہبقع ےنرھپاہک) ای ڑپوھں؟ایروسؽاہلل!رھپآپ اخومشوہےئگ۔ںیم ےناہک دخارک ں رھپ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامںیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ہبقع وہک ینعی ڑپوھ۔ ںیم ےن رعض ای ای وہکں؟
َ
ُ
َبالْفَل ِق۔ںیمےنڑپاھاہیںکتہکاسوکمتخایرھپآپیلصاہللہیلعفآہل
۔ق َأ ُ و
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوہک ْ
ع ُذرِب ِّ
فملسےنرفامایوہکںیم ےنرعضایایوہکں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوہک۔لقاوعذربباکاتس۔ںیمےناسوکڑپاھ
آرخکت۔رھپاسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماییسکامےنگنفاےلےناسےکرباربںیہناماگنافرہنیسکانپہہاےنہفاےل
ےناسےکرباربانپہہایہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انبالجعؿ،دیعسربقمی،ہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة

انپہہاانہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1740

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابوحبیب ،ابوً٤زا ٪اسً٘ ،٥٠بہ بً ٩ا٣ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
ا ٪أَ ِسَ ِ٘ ًُ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا َ ٢أَ َت ِی ُ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ً َِٔ ٤ز َ
ٕ َٓ َ٘ا َ٩َِ ٟ ٢
ِقئِىٔي ُس َور َة صُوز ٕ أَ ِ ٔ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وصُ َو َراْ ٔ ٛب ٓ ََو َؿ ٌِ ُ َیسٔی ًَل َي َٗ َس ٔ٣طٔ َٓ ُ٘ ِ ُ ٠أَ ِ ٔ
ِقئِىٔي ُس َور َة یُو ُس َ
رقأَ َط ِیئّا أَبِ ََ ٨ِ ٔ ً َّ ٠س اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّ ١ِ ُٗ ٩ِ ٣ٔ ١أًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا َِٙٔ ٠َٔ ٟ
َت ِ َ

ہبیتق ،ثیل ،زیدی نب اوببیبح ،اوبرمعاؿ املس،ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس یک دختم
ںیم احرض وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسار ےھت ںیم ےن اانپ اہھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دقؾ رپ راھک افر رعض ای ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےھجمڑپاھںیئوسرہوہدافروسرہویفس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرہزگںیہنڑپوھےگ
دخافدندقفسےکزندکیرتہبزایدہوسرہقلفےس۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،زیدینباوببیبح،اوبرمعاؿاملس،ہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
انپہہاانہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1741

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،یحٌي ،اس٤اًیٗ ،١یصً٘ ،بہ بً ٩ا٣ز

َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٗ ِی ْص ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
آخ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أُِ٧ز ٔ ًََ ٢ل َ َّي آیَ ْ
ض إلٔ َي ٔ ٔ
ات  ٥َِ ٟیُ َز ِٔ ٣ثُ ُ٠ض ١ِ ُٗ َّ٩أًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا ِ َٙٔ ٠َٔ ٟإلٔ َي ٔ ٔ
اٟش َورة ٔ َو ُٗ ِ ١أًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا٨َّ ٟا ٔ
آخ ُّ

اٟش َورة ٔ
ُّ
دمحمنبینثم،ییحی،اامسلیع،سیق،ہبقعنباعرمےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایھجمرپدنچآایت
ل ْ َل َ
ُ
ُ
َب َّ
اس۔
ق َأ ُ و
ق َأ ُ و
ال ِ
َبا ف ِقآرخکتافر ْ
انزؽوہںیئنجیسیجدےنھکیںیمںیہنآیئ۔ ْ
ع ُذرِب ِّ
ع ُذرِب ِّ
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،اامسلیع،سیق،ہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
انپہہاانہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1742

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،بس ،٢طساز ب ٩سٌیس ابوك٠حہ ،سٌیس جزیزی ،ابونرضة ،جابز بً ٩بساهَّلل

ٔیس ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي بَ َس َْٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َط َّسازُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس أَبُو كَ َِ ٠ح َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َن ِرض َة ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ِ ٥َ ٠
َ
ِقأ ُبٔأبَٔي
َ
اِقأ َیا َجابٔزُ ُٗ َِ ُ ٠و َ٣اذَا أ ِ َ
َ
ض ٓ ََرقأِتُ ُض َ٤ا َٓ َ٘ا َِ ِ ٢
أََ َ ِ ٧وأُم ِّي یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٗا َِ ِ ٢
رقأَ
اِقأ بٔض ٔ َ٤ا َوَ ٩َِ ٟت ِ َ
اِقأ ُٗ ِ ١أًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا َِ َٙٔ ٠َٔ ٟو ُٗ ِ ١أًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا٨َّ ٟا ٔ َ
َ
َ

بِٔ ٔ٤ثٔ٠ض ٔ َ٤ا

رمعف نب یلع ،دبؽ ،دشاد نب دیعس اوبہحلط ،دیعس رجریی ،اوبرضنة ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
ِٰڑپوھ۔ںیمےنرعضایایڑپوھں؟ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپدفاوہںایروسؽاہلل!
فملسےنرفامایاےاجرب !
ع ُذ رِبَب الْفَلَق ُ
ُ
َب َّ
َ
ُ
ُ
اس ڑپوھ۔ ںیم ےن اؿ دفونں وک ڑپاھ رھپ آپ یلص
رِب
ذ
و
ع
أ
ق
ال ِ
ْ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای۔ ْ
ق َأ ُ و ِّ ِ
ِّ
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایڑپوھمتاؿیسیج(وسرت)رہزگہنڑپوھےگ۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبؽ،دشادنبدیعساوبہحلط،دیعسرجریی،اوبرضنة،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسدؽےسانپہہکسجںیموخػایہلہنوہ
ابب  :اتکباالاعتسذة
اسدؽےسانپہہکسجںیموخػایہلہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1743

راوی  :یزیس ب ٩س٨اً ،٪بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪ابوس٨اً ،٪بساهَّلل ب ٩ابوہذیً ،١بساهَّلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َیزٔی ُس بِ ُٔ ٩س َ٨ا َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي ٔس َ٨ا ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي ا ُِ ٟض َذیِ ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس
ا ٪یَ َت ٌَ َّوذُ ٔ ٩ِ ٣أَ ِربَ ٍٕ ٔ َ ٥ِٕ ٠ًٔ ٩ِ ٣ا یَ َِ ٍُ َٔ ٨و ٔ٠ِ َٗ ٩ِ ٣بٕ َ ا َی ِدظَ ٍُ َو ُز ًَا ٕئ  اَ
اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ

ش ُِش ََ ٍُ ٤و َنٔ ِٕص َ ا َت ِظ َب ٍُ

زیدی نب ہک ؿ ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،اوبہک ؿ ،دبعاہلل نب اوبیذلی ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
بج ے
فملسہارابوتںےسانپہامےتگنےھتاسملعےسہک وعفنہن شبیافراسدؽےس وہکوخػدخاہنرکےافراسداعےسہکسجیک
وبقتیلہنوہافراسسفنےسہک ورھب اوہ(ینعیسجسفنںیمتیشخدخافدنیہنوہ)۔
رافی  :زیدینبہک ؿ،دبعارلنمح،ایفسؿ،اوبہک ؿ،دبعاہللنباوبیذلی،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنیسےکہنتفےسانپہامانگن
ابب  :اتکباالاعتسذة
ہنیسےکہنتفےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1744

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بیساهَّلل ،ارسائی ،١ابواسح٤ً ،ٙزو ب٣ ٩ی٤و٤ً ،٪ز

َ
 ٩ِ ًَ ١أَبٔي إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٪ز أَ َّ٪
رسائ ٔی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
اَ ٪ی َت ٌَ َّوذُ ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحب ِ ٔن َوا ِٟبُ ِد َٔ ١وٓٔت ِ َٔ ٨ة اٟؼَّ ِسرٔ َو ًَ َذ ٔ
أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ

ااحسؼنباربامیہ،دیبعاہلل ،ارسالیئ،اوبااحسؼ،رمعفنب ومیمؿ،رمعےسرفاتیےہہک روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسانرمدی
وجنکیسہنیسےکہنتفافرذعابربقےسانپہامےتگنےھت۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دیبعاہلل،ارسالیئ،اوباقحس،رمعفنبومیمؿ،رمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکؿافرآھکنےکہنتفےسانپہامےنگنےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
اکؿافرآھکنےکہنتفےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1745

راوی  :حشین ب ٩اسح ،ٙابونٌی ،٥سٌس ب ٩اوض ،بَل ٢ب ٩یحٌي ،طتیر ب ٩طک ،١ابوطک ١ب ٩ح٤یس

ض َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ب ٔ ََل ُ ٢بِ َُ ٩ی ِحٌَي أَ َُّ ٪ط َتی ِ َر بِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َس ٌِ ُس بِ ُ ٩أَ ِو ٕ

َطک َ ٕ ١أَ ِخب َ َر ُظ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َطک َ ٔ ١بِ ُٔ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗا َ ٢أَ َت ِی ُ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ُ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥َ ٠یا ٔ َ ٧ي َّي اهَّللٔ ًَ ِّ٤ِ ٠ىٔي َت ٌَ ُّوذّا أَ َت ٌَ َّوذُ بٔطٔ
َش َٗ ِٔ ٠يي َو َ ِّ
َش َ ٔ ٟشانٔي َو َ ِّ
صی َو َ ِّ
َش َس ِ٤عٔي َو َ ِّ
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش ٌَِّٔ٨٣ي َٗا ََ ٢حًَّي َحٔٔوِ ت َُضا َٗا َ٢
َش َب َ ٔ
َٓأ َ َخ َذ ب ٔ َیسٔی ث ُ ََّٗ ٥ا َ ١ِ ُٗ ٢أًَُوذُ ب ٔ َ
َس ٌِ ْس َوا ِ٤َ ٟىٔ ُّي َ٣ا ُؤ ُظ
نیسحنبااحسؼ،اوبمیعن،دعسنبافس،البؽنبییحی ،ئ
شنبلکش،اوبلکشنبدیمحےسرفاتیےہہکںیمروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملس یکدختمادقسںیماحرضوہاافررعضایاےاہللےکینب!ھجموکوعتذالتبںیئسجےسںیم(اہللےس)انپہاماگنرکفں۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایوہکایاہلل!ںیمانپہام اتگوہںریتیاکؿیکربایئےسزابؿیکربایئےسدؽیک ربایئےسافرینم
یکربایئےس۔رافیےنایبؿایہکاہیںکتہکںیمےندایرکایل۔دعسےناہکہکینمےسرمادہفطنےہ۔
رافی  :نیسحنباقحس،اوبمیعن،دعسنبافس،البؽنبییحی ،ئ
شنبلکش،اوبلکشنبدیمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زبدیلافرابرمدیےسانپہامانگن
ابب  :اتکباالاعتسذة
زبدیلافرابرمدیےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1746

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبہً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩یر٣ ،ؼٌب ب ٩سٌس

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ َٗا ََ ٢سِ ٣ُ ُ ٌِ ٔ٤ؼ ٌَ َب بِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِس ًُو بٔض َٔ َّ٩و َش ُ٘وُ ُٟضَّ َّ٩
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي
اَ ٪ش ُ٘و ُ ٢ل َ َ
ا ٪ش ٌَُ ِّ٨َ ٤ُ ٠ا َخ ِّ ٤شا ل َ َ
َس ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ٢ل َ َ
ک
اٟسَ ِ ٧یا َوأَ ًُوذُ ب ٔ َ
ک أَ ِ ٪أ ُ َر َّز إلٔ َي أَ ِرذَ ٔ ٢ا ِ٤ُ ٌُ ٟز ٔ َوأَ ًُوذُ ب ٔ َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحب ِ ٔن َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُ ِد َٔ ١وأًَُوذُ ب ٔ َ
أَ ًُوذُ ب ٔ َ
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ُّ

اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،ہبعش ،دبعاکلمل نب ریمع ،بعصم نب دعس ےن لقن ای امہرےفادل رضحت دعس نب ایبفاقص مہ وک اپچن
ابںیتالھکسےتےھتافررفامےتےھتہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساؿےکاسھتداعامےتگنےھتہکایاہلل!انپہام اتگوہںریتی
انرمدیےسافرانپہام اتگوہںریتیذلیلرمع وہےنکت(ینعیاےسیڑباھےپےسانپہام اتگوہںہکسجںیمااسنؿوخد اےنپےساعزج
وہاج اےہرقآؿرکمیںیماسوکارزؽرمعرفامایایگےہ)افرںیمانپہام اتگوہںریتیداینےکہنتفےسافرذعابربقےس۔

رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،دبعاکلملنبریمع،بعصمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجنکیسےسانپہامےنگنےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
وجنکیسےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1747

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساٌٟزیزٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسي ،زَکیا ،ابواسح٤ً ،ٙزو ب٣ ٩ی٤و ،٪اب٣ ٩شٌوز

َکیَّا ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و ٕ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ٩
وسي ًَ َِ ٩ز َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
ئ ا ِ٤ُ ٌُ ٟز ٔ َوٓٔت ِ َٔ ٨ة اٟؼَّ ِسرٔ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َت ٌَ َّوذُ َٔ ٩ِ ٣خ ِٕ ٤ص ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُ ِد َٔ ١وا ُِ ٟحب ِ ٔن َو ُسو ٔ
َِ ٣ش ٌُوز ٕ َٗا َ ٢ل َ َ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
َو ًَ َذ ٔ

دمحم نب دبعازعلزی ،لضف نب ومیس ،زرکای ،اوب ااحسؼ  ،رمعف نب ومیمؿ ،انب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسانپہامےتگنےھتاپچنزیچفںوجنکیسانرمدیڑبیرمعےنیسےکےنتفافرذعابربقےس۔
رافی  :دمحمنبدبعازعلزی،لضفنبومیس،زرکای،اوباقحس،رمعفنبومیمؿ،انبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
وجنکیسےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1748

راوی  :یحٌي ب٣ ٩ح٤س ،حبا ٪ب ٩ہَل ،٢ابوًوا٧ةً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩یر٤ً ،زو ب٣ ٩ی٤و ٪ا اوزی

أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَي بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحبَّا ُ ٪بِ ُ ٩ص ََٔل َٕٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
ئ ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
اَ ٪و َش ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
اَ ٪س ٌِ ْس ش ٌَُ ِّ ٥ُ ٠بَٔ٨یطٔ َص ُْ َ ا ٔ
ت َ٤َ ٛا ش ٌَُ ِّ ٥ُ ٠ا ِ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟا َِ ٤َِ ٠ِٟٔ
َِ ٣ی ُ٤و ٕ ٪اْلِ َ ِوز ٔ ِّی َٗا َ ٢ل َ َ
اَ ٪ی َت ٌَ َّوذُ بٔضُٔ َّ٩زب ُ َز اٟؼَّ ََلة ٔ َّ
ک أَ ِ ٪أ ُ َر َّز إلٔ َي
ک ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحب ِ ٔن َوأَ ًُوذُ ب ٔ َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُ ِد َٔ ١وأَ ًُوذُ ب ٔ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ

اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َٓ َح َّسث ِ ُ ب ٔ َضا ُِ ٣ؼ ٌَ ّبا ٓ ََؼ َّس َٗ ُط
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اٟسَ ِ ٧یا َوأًَُوذُ ب ٔ َ
أَ ِر َذ ٔ ٢ا ِ٤ُ ٌُ ٟز ٔ َوأَ ًُوذُ ب ٔ َ
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ُّ

ییحی نب دمحم ،ةحؿ نب الہؽ ،اوبوعابة ،دبعاکلمل نب ریمع ،رمعف نب ومیمؿ االفدی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس اےنپ ڑلوکں وک ہی
املکتالھکسےتےھتسجرطہقیےسااتسدوچبںوکالھکس اےہافرایبؿرکےتےھتہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساؿوکڑپاھ
رکےت ےھت افر امنز ےک دعب ڑپےتھ ےھت ای اہلل انپہ ام اتگ وہں ںیم وجنکیس ےس افر ںیم انپہ ام اتگ وہں ان رمدی ےس افر انپہ ام اتگ وہںںیم
ذلیل رمع ےس افر انپہ ام اتگ وہں ںیم داین ےک ےنتف ےس افر انپہ ام اتگ وہں ربق ےک ذعاب ےس (رافی ےن لقن ای ہی دحثی ںیم ےن
رضحتبعصمےسایبؿیکاوہنںےناہکچسےہ)۔
رافی  :ییحینبدمحم،ةحؿنبالہؽ،اوبوعابة،دبعاکلملنبریمع،رمعفنبومیمؿاالفدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
وجنکیسےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1749

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦وہ اپ٨ے واٟس سےٗ ،تازة ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔ بِ ٔ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اَ ٪ش ُ٘و َُّ ٢
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َوٓٔت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟح َیا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
ت
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌَ ٟحز ٔ َوا ِل ََ ٜش َٔ ١وا ِٟبُ ِد َٔ ١وا َِ ٟض َزَ ٔ ٦و ًَ َذ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُب ٔ َ
لَ َ
دمحم نب ینثم ،اعمذ نب اشہؾ ،فہ اےنپ فادل ےس ،اتقدة ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ای اہلل!
ںیمانپہام اتگوہںریتیاعزجیافریتسسےسوجنکیسافرڑباھےپےسافرزدنیگافرومتےکےنتفےس۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجنفمغےسانپہامانگن
ابب  :اتکباالاعتسذة
رجنفمغےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1750

راوی ً :لي ب٨٣ ٩ذر ،ابٓ ٩ـی٣ ،١ح٤س ب ٩اسح٨٣ ،ٙہا ٢ب٤ً ٩زو ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ُٓ ٩ـ ِی َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا َِ ٨ِ ٔ٤ٟضا ٔ ٢بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ٢

اَ ٪ش ُ٘و َُّ ٢
ک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟض َِّ ٥وا َِ ٟحزَ َٔ ٪وا ِِ ٌَ ٟحز ٔ
اَ ٔ ٟ ٪ز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز ًَ َو ْ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أَ ًُوذُ ب ٔ َ
ات َ ا َی َس ًُ ُض َّ٩ل َ َ
لَ َ

َوا ِل ََ ٜش َٔ ١وا ِٟبُ ِد َٔ ١وا ُِ ٟحب ِ ٔن َوَََُ ٠ب ٔة اِّ ٟز َجا ٔ٢

یلع نب ذنمر ،انب لیضف ،دمحم نب ااحسؼ  ،اہنمؽ نب رمعف ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
داعںیئ رقمر ںیھت نج وک آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ںیہن وھچڑےت ےھت۔آپ رفامےت ےھتہک ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی رجن
افرمغےسافراعزجیافریتسسےسافرانرمدیےسافرگووگںےکاغبلآےنےسھجمرپ۔
رافی  :یلعنبذنمر،انبلیضف،دمحمنباقحس،اہنمؽنبرمعف،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
رجنفمغےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1751

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥جزیز٣ ،ح٤س ب ٩اسح٤ً ،ٙزو ب ٩ابوً٤زو ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ل َ َ
ات  اَ َی َسًُ ُضَّ َّ٩
ک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟض َِّ ٥وا َِ ٟحزَ َٔ ٪وا ِِ ٌَ ٟحز ٔ َوا ِل ََ ٜش َٔ ١وا ِٟبُ ِد ٔ١
َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز ًَ َو ْ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ

ٔیث ابِ َُ ُٓ ٩ـی َٕ ١خ َلأ ْ
َوا ُِ ٟحب ِ ٔن َو َّ
اب َو َحس ُ
اٟسیِ َٔ ٩وَََُ ٠ب ٔة اِّ ٟز َجا َٔٗ ٢ا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ص َذا اٟؼَّ َو ُ
ِ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،دمحم نب ااحسؼ  ،رمعف نب اوبرمعف ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
داعںیئ رقمر ںیھت ہک نج وک آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ںیہن وھچڑےت ےھت(فہداعںیئ ہی ںیہ) ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی رجن
افر مغ ےس افر اعزجی افر یتسس افر وجنکیس افر انرمدی ےس افر گووگں ےک ہبلغ ےس۔ اامؾ اسنیئ ےن اہک ہی رفاتی کیھٹ ےہ افر یلہپ
رفاتیاطخءےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رجری،دمحمنباقحس،رمعفنباوبرمعف،اسننبامکل
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
رجنفمغےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1752

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسة ،برش ،ح٤یس ،ا٧ص

ا ٪أ ٨َّ ٟيي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِسًُو َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ْ
رش ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَْ َ ٧ص ل َ َ ُّ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِل ََ ٜش َٔ ١وا َِ ٟض َزَ ٔ ٦وا ُِ ٟحب ِ ٔن َوا ِٟبُ ِد َٔ ١وٓٔت ِ َ٨ةٔ َّ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
اٟس َّجا َٔ ٢و ًَ َذ ٔ
أًَُوذُ ب ٔ َ

دیمحنبدعسمة،رشب،دیمح،اسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکداعامےتگنےھتایاہلل!ںیمانپہام اتگوہںریتی
یتسس،ڑباھےپ،انرمدی،وجنکیسافر(ایقتمےکلبقےک)داجؽےکہنتفافرذعابربقےس۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،رشب،دیمح،اسن
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
رجنفمغےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1753

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ػٌ٨انيٌ٣ ،ت٤ز ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ا٧ص

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
َش ُ٘و َُّ ٢
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟح َیا
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌَ ٟحز ٔ َوا ِل ََ ٜش َٔ ١وا َِ ٟض َزَ ٔ ٦وا ِٟبُ ِد َٔ ١وا ُِ ٟحب ِ ٔن َوأًَُوذُ ب ٔ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
ت
دمحمنبدبعاالیلعاعنصین،رمتعم،فہاےنپفادلےس،اسنےس رفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتایاہللںیم
انپہام اتگوہںریتییتسسافراعزجیافروبڑاھوہےن،وجنکیسافرانرمدیےسافرانپہام اتگوہںریتےذعابربقافرزدنیگافرومت
ےس
رافی  :دمحمنبدبعاالیلعاعنصین،رمتعم،فہاےنپفادلےس،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
رجنفمغےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1754

راوی  :ابوحات ٥سحشتانيً ،بساهَّلل ب ٩رجاء ،سٌیس ب ٩س٤٠ہ٤ً ،زو ب ٩ابوً٤زو٣ ،ولي ا٠٤ٟل٠بً ،بساهَّلل ب٠٤ٟ ٩ل٠ب ،ا٧ص

ب٣ ٩اٟک

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َحات ِّٕٔ ٥
اٟشحٔ ِش َتان ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩ر َجا ٕئ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َسٌٔی ُس بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أَبٔي
ا ٪إٔذَا َز ًَا َٗا َ٢
ًَ ِ٤ز ٕو َِ ٣ول َي ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
َّ
ک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟض َِّ ٥وا َِ ٟحزَ َٔ ٪وا ِِ ٌَ ٟحز ٔ َوا ِلَ َٜش َٔ ١وا ِٟبُ ِد َٔ ١وا ُِ ٟحب ِ ٔن َو َؿ ََّ ٍٔ ٠
اٟسیِ َٔ ٩و َََُ ٠بةٔ اِّ ٟز َجا َٔٗ ٢ا َ ٢أَبُو ًَ ِبس
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ

خ ِج َ٨ا ُظ ٠ٟٔزِّ َیا َزة ٔفٔي ا َِ ٟحسٔیثٔ
اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤سٌٔی ُس بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َط ِی ْذ َؿٌ ْ
ٔیٕ َوإ ٔ٤َ َّ ٧ا أَ ِ َ

اوباحمتاتسجسین،دبعاہللنبراجء،دیعسنبہملس،رمعفنباوبرمعف،ومیلالملطلب،دبعاہللنبلملطلب،اسننبامکلےسرفاتیےہہک
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی یتسس افر وجنکیس افر انرمدی افر رقض ےک وب ھ افر
گووگں ےک داسد ےس۔ اامؾ اسنیئ ےن رفامایاس دحثی یک اہک د ںیم دیعس نب ملس فیعض ےہ افر مہ ےناس رفاتی وک رحتری ای ویکہکن

اسںیمابعرتزادئےہ۔

رافی  :اوباحمتاتسجسین،دبعاہللنبراجء،دیعسنبہملس،رمعفنباوبرمعف،ومیلالملطلب،دبعاہللنبلملطلب،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 افاؿافرانگہےسانپہامےنگنےکابرےںیم
ابب  :اتکباالاعتسذة
 افاؿافرانگہےسانپہامےنگنےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1755

راوی ٣ :ح٤س بً ٩ث٤ا ٪ب ٩ابوػٔوا ،٪س٤٠ہ ب ٩سٌیس بً ٩لیہ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،رعوةً ،ائظہ ػسش٘ہ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔٔ ًَ ٩ل َّی َة َولَا ََ ٪خی ِ َر أَصِ َٔ ١ز َ٣أ٧طٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔي َػٔ َِو َ
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٛث َ َر َ٣ا َی َت ٌَ َّوذُ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ِِ ٤َ ٟزَ ٔ ٦وا ِ٤َ ٟأِثَ ٔ٥
رع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َ ِ ٟل َ َ
َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َٕ
ُٗ ِ ُ ٠یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َ٣ا أَ ِٛث َرَ َ٣ا َت َت ٌَ َّوذُ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ِِ ٤َ ٟزَٗ ٔ ٦ا َ ٢إُٔ َّ ٧ط َٔ َ ٩ِ ٣
َغ ََ ٦ح َّس َث َٓ ََ ٜذ َب َو َو ًَ َس َٓأ َ ِخَ ٠
دمحم نب امثعؿ نب اوبوفصاؿ ،ہملس نب دیعس نب ہیطع ،رمعم ،زرہی ،رعفة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسارثکانپہامےتگنےھترقضداریافرانگہےسںیمےنرعضایایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپرقضداری
(ینعیرقمفضوہےنےس)تہبانپہامےتگنںیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای وصخشرقمفضوہاگوتفہوھجیٹابتےہکاگافر

فدعہالخیفرکےاگ۔
رافی  :دمحمنبامثعؿنباوبوفصاؿ،ہملسنبدیعسنبہیطع،رمعم،زرہی،رعفة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکؿافرآھکنیکربایئےسانپہامانگن
ابب  :اتکباالاعتسذة
اکؿافرآھکنیکربایئےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1756

راوی  :حش ٩ب ٩اسح ،ٙابونٌی ،٥سٌس ب ٩اوض ،بَل ٢ب ٩یحٌي ،طتیر ب ٩طک ،١طک ١ب ٩ح٤یس

ض َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َبَل ُ ٢بِ َُ ٩ی ِحٌَي أَ َُّ ٪ط َتی ِ َر بِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َس ٌِ ُس بِ ُ ٩أَ ِو ٕ
َطک َ ٕ ١أَ ِخبَرَ ُظ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َطک َ ٔ ١بِ ٔ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا َ ٢أَ َت ِی ُ أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ُ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥َ ٠یَا ٔ َ ٧ي َّي اهَّللٔ ًَ ِّ٤ِ ٠ىٔي َت ٌَ ُّوذّا أَ َت ٌَ َّوذُ بٔطٔ
َش َٗ ِٔ ٠يي َو َ ِّ
َش َ ٔ ٟشانٔي َو َ ِّ
صی َو َ ِّ
َش َس ِ٤عٔي َو َ ِّ
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش ٌَِّٔ٨٣ي َٗا ََ ٢حًَّي َحٔٔوِ ت َُضا َٗا َ٢
َش َب َ ٔ
َٓأ َ َخ َذ ب ٔ َیسٔی ث ُ ََّٗ ٥ا َ ١ِ ُٗ ٢أَ ًُوذُ ب ٔ َ
َس ٌِ ْس َوا ِ٤َ ٟىٔ ُّي َ٣ا ُؤ ُظ َخا ََٔ ٟطُ َؤٛی ٍْ فٔي َٔ ِٔ ٟوطٔ
نسح نب ااحسؼ  ،اوبمیعن ،دعس نب افس ،البؽ نب ییحی ،ئ
ش نب لکش ،لکش نب دیمح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر ںیم ےن رعض ای اے اہلل ےک ینب یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ھجم وک وکیئ وعتذ التبںیئ ہک سج وک
ںیم ڑپھ ایل رکفں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریما اہھت ڑکپا افر رھپ رفامای وہک ںیم انپہ ام اتگ وہں اکؿ یک ربایئ افر ہفطن یک ربایئ
ےس(ینعیزاناکریںیمالتبموہےنےس)۔
رافی  :نسحنباقحس،اوبمیعن،دعسنبافس،البؽنبییحی ،ئ
شنبلکش،لکشنبدیمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آھکنیکربایئےسانپہامانگن
ابب  :اتکباالاعتسذة
آھکنیکربایئےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1757

راوی ً :بیس ب ٩وٛیٌب جزاح ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،سٌس ب ٩اوض ،بَل ٢ب ٩یحٌي ،طتیر ب ٩طک ١ب ٩ح٤یس

ض ًَ ِ ٩ب ٔ ََل ٔ ٢بِ َٔ ٩ی ِحٌَي ًَ ُِ ٩ط َتی ِر ٔبِ َٔ ٩طک َ ٔ ١بِ ُٔ ٩ح َِ ٤ی ٕس
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس بِ َُ ٩ؤٛی ٍٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔح َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ

ائ أََ ِ ٧ت ٔٔ ٍُ بٔطٔ َٗا ََّ ١ِ ُٗ ٢
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ ُ ٠ِ ُٗ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ ًَ ِّ٤ِ ٠ىٔي زُ ًَ ّ
اُ ٠ٟض ًََّ ٥آٔىٔي ِّٔ َ ٩ِ ٣
صی َوَ ٔ ٟشانٔي َو َٗ ِٔ ٠يي
َش َس ِ٤عٔي َو َب َ ٔ
َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
ََک ُظ
َش ٌَِّٔ٨٣ي َش ٌِىٔي ذ َ َ
دیبع نب فكی ئعب رجاح ،فہ اےنپ فادل ےس ،دعس نب افس ،البؽ نب ییحی ،ئ
ش نب لکش نب دیمح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ای ای
روسؽاہلل!ےھجمداعالھکسںیئہکاسےسںیمعفناحلصرکوکسں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوہکایاہلل!اچبھجموکاکؿافر
زابؿافردؽیکافرینمیکربایئ(ینعیرشؾاگہیکربایئ)ےس۔
رافی  :دیبعنبفكی ئعبرجاح،فہاےنپفادلےس،دعسنبافس،البؽنبییحی ،ئ
شنبلکشنبدیمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یتسسےسانپہامےنگنےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
یتسسےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1758

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،خاٟس ،ح٤یس

اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو ًَ َِّ ٩
اٟس َّجا ٔ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُح َِ ٤ی ْس َٗا َُ ٢سئ ٔ َ ١أَْ َ ٧ص َوص َُو ابِ ُ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ َِ ًَ ٩ذ ٔ
أ َ ٧ ٪يي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و َُّ ٢
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِل ََ ٜش َٔ ١وا َِ ٟض َزَ ٔ ٦وا ُِ ٟحب ِ ٔن َوا ِٟبُ ِد َٔ ١وٓٔت ِ َٔ ٨ة َّ
اٟس َّجا ٔ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
َٗا َ ٢ل َ َ ُّ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
َو ًَ َذ ٔ
دمحمنبینثم،اخدل،دیمحےسرفاتیےہہکاسننبامکلےسدرایتفایایگذعابربقافرداجؽےکقلعتموتاوہنںےنرفامایروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتایاہلل!ںیمانپہام اتگوہںیتسسڑباھےپانرمدیوجنکیسافرداجؽےکہنتفےسافرذعابربق
ےس۔
رافی  :دمحمنبینثم،اخدل،دیمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعزجیےسانپہامےنگنےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
اعزجیےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1759

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی٣ ،٪حاَضً ،اػ ٥ا احوً ،٢بساهَّلل ب ٩حارث ،زیس ب ٩ارٗ٥

اػ ْ ٥اْلِ َ ِح َو ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٢بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ َ٥
اَض َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح ٔ ْ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ش ٌَُ ِّ٨َ ٤ُ ٠ا َش ُ٘و َُّ ٢
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌَ ٟحز ٔ َوا ِل ََ ٜش ٔ١
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أَ ًُوذُ ب ٔ َ
َٗا َ َ ٢ا أ ُ ًَ ِّ ٥ِ ُٜ٤ُ ٠إ ٔ َّ ا َ٣ا ل َ َ

ت َن ِٔ ٔسي َت ِ٘ َواصَا َو َزَ ِّٛضا أََ َ ِ ٧خیِرُ ََ ٩ِ ٣زلَّا َصا أََ َ ِ ٧ؤٟی َضا َو َِ ٣و َ ا َصا َّ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥آ ٔ
اُ ٠ٟض َّ٥
َوا ِٟبُ ِد َٔ ١وا ُِ ٟحب ِ ٔن َوا َِ ٟض َزَ ٔ ٦و ًَ َذ ٔ
ُّ
اب ََ ٟضا
إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
ک ٔ٠ِ َٗ ٩ِ ٣بٕ  اَ َی ِدظَ ٍُ َو َٔ ٩ِ ٣نٔ ِٕص َ ا َت ِظ َب ٍُ َؤً َ ٥ِٕ ٠ا َی َِ ٍُ َٔ ٨و َز ًِ َوة ٕ َ ا ش ُِش َت َح ُ
ادمحنبامیلسؿ،احمرض،اعمصاالوحؽ،دبعاہللنباحرث،زدینبارمقےسرفاتیےہہکاوہنںےنایبؿایںیممتوکںیہنالھکس ا
رگم وروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسمہوکالھکسےتےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتایاہلل!ںیمانپہام اتگوہںریتی
اعزجی افر یتسس افر وجنکیس ےس افر انرمدی ےس افر ڑباھےپ افر ذعابربق ےس ای اہلل! ریمے سفن وک وقتی اطع رفامافر اس وک اپک
رفامدےوترتہبنیاپکرکےنفاالےہافروتیہاساکامکلفاتخمرےہایاہلل!ںیمانپہام اتگوہںریتیاسدؽےسہکسجںیمدردہنوہ
افراسسفنےس وہکریسوہافراسملعےسسجںیمعفنہنوہافراسداعےس وہکوبقؽہنوہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،احمرض،اعمصاالوحؽ،دبعاہللنباحرث،زدینبارمق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
اعزجیےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1760

راوی ٤ً :زو بً ٩ليٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦وہ اپ٨ے واٟس سےٗ ،تازة ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩صٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َوٓٔت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟح َیا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
ت
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌَ ٟحز ٔ َوا ِل ََ ٜش َٔ ١وا ِٟبُ ِد َٔ ١وا ُِ ٟحب ِ ٔن َوا َِ ٟض َزَ ٔ ٦و ًَ َذ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ

رمعفنبیلع،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،اتقدة،اسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایایاہلل
ںیمانپہام اتگوہںریتیاعزجیافریتسسافروجنکیسافرانرمدیافرڑباھےپافرذعابربقافرزدنیگافرومتےکےنتفےس۔
رافی  :رمعفنبیلع،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذتلفروسایئےسانپہامانگن
ابب  :اتکباالاعتسذة
ذتلفروسایئےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1761

راوی  :ابوًاػ ٥خظیع ب ٩ارص ،٦حبا ،٪ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،اسح ٙبً ٩بساهَّلل ب ٩ابوك٠حہ ،سٌیس ب ٩ششار ،ابوہزیزہ

رص ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحبَّا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ ٔ
اػ ُٕ ٥خظَ ِی ُع بِ ُ ٩أَ ِ َ
اَ ٪ش ُ٘و َُّ ٢
َرق
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٟٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أَ ًُوذُ ب ٔ َ
كَ َِ ٠ح َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩ش َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ

ک ٔ ٩ِ ٣ا ِ٠َّ ٔ ٟ٘ةٔ َو ِّ
ک أَ ِ ٪أَهِ  ٥َ ٔ ٠أَ ِو أُهِ َ ٥ََ ٠خا ََٔ ٟطُ اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي
اٟذ َّٔ ٟة َوأًَُوذُ ب ٔ َ
َوأًَُوذُ ب ٔ َ

اوباعمصشیشخنبارصؾ،ةحؿ، ،ندنبہملس،ااحسؼنبدبعاہللنباوبہحلط،دیعسنبک ار،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریقفی ےس افر انپہ ام اتگ وہں ریتی یمک ےس افر ذلیل وہےن ےس افر انپہ
ام اتگوہںریتییسکرپملظرکےنےسایھجمرپملظوہےنےس۔
رافی  :اوباعمصشیشخنبارصؾ،ةحؿ، ،ندنبہملس،اقحسنبدبعاہللنباوبہحلط،دیعسنبک ار،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
ذتلفروسایئےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1762

راوی ٣ :ح٤وز ب ٩خاٟس ،وٟیس ،ابوً٤زو ،ا اوزاعي ،اسح ٙبً ٩بساهَّلل ب ٩ابوك٠حہ ،جٌرف بً ٩یاق ،ابوہزیزہ

َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ ِ٤ز ٕو ص َُو اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي

رف بِ َُٔ ً ٩یاقٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ٌَ َّوذُوا بٔاهَّللٔ
كَ َِ ٠ح َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َج ٌِ َ ُ

َرق َوا ِٔ ٠َّ ٔ ٟ٘ة َو ِّ
اٟذ َّٔ ٟة َوأَ َِ ٪توِ  ٥َ ٔ ٠أَ ِو تُوِ ٥ََ ٠
ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٟٔ

ومحمد نباخدل،ف دی،اوبرمعف،االفزایع،ااحسؼ نبدبعاہلل نباوبہحلط،رفعج نبایعض ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمتگوگانپہاموگناہللیکریقفیافریمکافرذتلےسافرملظرکےنےسایمترپملظوہےنےس۔
رافی  :ومحمدنباخدل،ف دی،اوبرمعف،االفزایع،اقحسنبدبعاہللنباوبہحلط،رفعجنبایعض،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
ذتلفروسایئےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1763

راوی  :اح٤س ب ٩نصً ،بس اٟؼ٤س بً ٩بساٟوارث ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،اسح ،ٙسٌیس ب ٩ششار ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩س ََ ٤َ ٠ة ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔی ٔس بِ ٔ٩
اَ ٪ش ُ٘و َُّ ٢
َرق َو ِّ
ک
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٠َّ ٔ ٟ٘ة َوا ِٔ ِ ٟٔ
اٟذ َّٔ ٟة َوأَ ًُوذُ ب ٔ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
َش َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ

أَ ِ ٪أَهِ  ٥َ ٔ ٠أَ ِو أُهِ ٥ََ ٠

ادمح نب رصن ،دبع ادمصل نب دبعاگوارث،  ،ند نب ہملس ،ااحسؼ  ،دیعس نب ک ار ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسرفامےتےھتایاہلل! ںیمانپہام اتگوہںریتییمکافرریقفیافرروسایئےسافر ںیمانپہام اتگوہںریتیملظرکےنےسایھجم
رپملظوہےنےس۔
رافی  :ادمحنبرصن،دبعادمصلنبدبعاگوارث، ،ندنبہملس،اقحس،دیعسنبک ار،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(ےبربیتکافر)یمکےسانپہامانگن
ابب  :اتکباالاعتسذة
(ےبربیتکافر)یمکےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1764

راوی ٣ :ح٤وز ب ٩خاٟس٤ً ،ز شٌىي ابً ٩بساٟواحس ،ا اوزاعي ،اسح ٙبً ٩بساهَّلل ،جٌرف بً ٩یاق ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ َش ٌِىٔي ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟواح ٔ ٔس ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا َ٢
َرق
رف بِ َُٔ ً ٩یاقٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ٌَ َّوذُوا بٔاهَّللٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٟٔ
َح َّسثَىٔي َج ٌِ َ ُ

َو ٔ ٩ِ ٣ا ِ٠َّ ٔ ٟ٘ةٔ َو ِّٔ ٩ِ ٣
اٟذ َّٟةٔ َوأَ ِ ٪أَهِ  ٥َ ٔ ٠أَ ِو أُهِ ٥ََ ٠

ومحمد نب اخدل ،رمع ینعی انب دبعاگوادح ،االفزایع ،ااحسؼ نب دبع اہلل ،رفعج نب ایعض ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمتگوگانپہاموگناہللیکریقفیافریمکافرذتلےسافرملظرکےنایملظوہےنےس۔
رافی  :ومحمدنباخدل،رمعینعیانبدبعاگوادح،االفزایع،اقحسنبدبعاہلل،رفعجنبایعض،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریقفیےسانپہامےنگنےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
ریقفیےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1765

٣وسي ب ٩طیبة ،ا اوزاعي ،اسح ٙبً ٩بساهَّلل ب ٩ابوك٠حہ ،جٌرف بً ٩یاق،
راوی  :یو٧ص بً ٩بسا اًلي ،اب ٩وہبٰ ،
ابوہزیزہ

وسي بِ َُ ٩ط ِی َب َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َُ ٣
رف بِ َُٔ ً ٩یاقٕ أَ َّ ٪أَبَا ص َُزیِ َز َة َح َّسثَ ُط ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ت ٌَ َّوذُوا
اهَّللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي كَ َِ ٠ح َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َج ٌِ َ ُ

َرق َوا ِٔ ٠َّ ٔ ٟ٘ة َو ِّ
اٟذ َّٔ ٟة َوأَ َِ ٪توِ  ٥َ ٔ ٠أَ ِو تُوِ ٥ََ ٠
بٔاهَّللٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٟٔ

ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ ،ومٰیس نب ،ہبی  ،االفزایع ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط ،رفعج نبایعض ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ
ہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایانپہاموگناہللیکریقفیافریمکافرذتلےسافرملظرکےنایملظوہےنےس۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،ومٰیسنبس ئتتة،االفزایع،اقحسنبدبعاہللنباوبہحلط،رفعجنبایعض،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة

ریقفیےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1766

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،اب ٩ابوًسیً ،ث٤ا ٪شٌىي طحا٣ ،٦ش ٥٠شٌىي اب ٩ابوبَکة

ٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث٤ا َُ ٪ش ٌِىٔي َّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ًَس ٓ ٕ
َّاَٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُِ ٣شَ ٥ْ ٔ ٠ش ٌِىٔي ابِ َ٩
اٟظح َ
َ
اَ ٪سَ ٍَ ٔ٤واَ ٔ ٟس ُظ َش ُ٘و ُ ٢فٔي ُزبُز ٔاٟؼَّ ََلة ٔ َّ
َ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َٓ َح ٌَ ِ ُ ٠أَ ِز ًُو بٔضَّٔ٩
رف َوا ِٔ ِ ٟٔ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِلٔ ِ ُٜ
َرق َو ًَ َذ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أَ ًُوذُ ب ٔ َ
َک َة أَُ َّ ٧ط ل َ َ
أبٔي بَ ِ َ
ئ ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
ک َٗا ََٓ ٢ا ِٟزَ ُِ ٣ضَّ٩
َٓ َ٘ا ََ ٢یا بُى َ َّي أَنَّي ًُ َِّ َ ٤ِ ٠ص ُْ اَ ٔ
ُک َت ِسًُو بٔضٔ َّ٩فٔي ُزبُز ٔاٟؼَّ ََلة َٔٓأ َ َخ ِذتُ ُضَ ٨ِ ًَ َّ٩
ت ُٗ ِ ُ ٠یَا أَبَ ٔ َسٌِ ٔ٤ت َ
اَ ٪ی ِسًُو بٔضٔ َّ٩فٔي زُبُز ٔاٟؼَّ ََلة ٔ
َیا بُى َ َّي َٓإ ٔ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
دمحم نب ینثم ،انب اوبدعی ،امثعؿ ینعی احشؾ  ،ملس ینعی انب اوبرکبة ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس ہک  فہ امنز ےک دعب
رفامےتےھتایاہللںیمانپہام اتگوہںرفکےسریقفیےسافرذعابربقےسوتںیمیھبیہیداعامےنگناگل۔اؿےکفادلےنایبؿایاٹیبمت
ےنےسیکہیداعیھکیس؟اوہنںےناہکاےریمےفادل!ںیمےنآپوکہیداعامےتگنوہےئہک رہاکیامنزےکدعبوتںیمےنیھبایدرک
یل۔اؿےکفادلےناہکاسداعوکاےنپذہمالزؾرقاردےگوویکہکنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرہاکیامنزےکدعبہیداعامےتگن۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباوبدعی،امثعؿینعیاحشؾ ،ملسینعیانباوبرکبة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنتفربقےسانپہامےنگنےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
ہنتفربقےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1767

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ،ابواسا٣ة ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،ائظہ ػسش٘ہ

ُ
اَ ٪ر ُسو ُ٢
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َ ِ ٟل َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
ت َّ
اب ا٨َّ ٟارٔ َوٓٔت ِ َ٨ةٔ
ئ ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٛ ٥َ ٠ثٔی ّرا َ٣ا یَ ِسًُو ب ٔ َض ُْ َ ا ٔ
ک ٔٔ ٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا٨َّ ٟارٔ َو ًَ َذ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
ئ َّ
َش ٓٔت ِ َ٨ةٔ ا ِِٟٔى َي َّ
َش ٓ ٔت ِ َ٨ةٔ ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ َّ
َرق َو َ ِّ
اٟس َّجا َٔ ٢و َ ِّ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو َ ِّ
اٟث ِٔ ٠خ
ای ب ٔ َ٤ا ٔ
َش ٓٔت ِ َٔ ٨ة ا ِٔ ِ ٟٔ
ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو ًَ َذ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُِ ٔش َِ ١خ َلا َی َ
َوا ِٟب َ َرز ٔ َوأَٔ ٠ِ َٗ ٙٔ ِ ٧يي ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟد َلا َیا َ٤ٛا أَ ِن َ٘ ِی َ َّ
اٟث ِو َب اْلِ َبِ َی َف َّٔ ٩ِ ٣
ای َ٤َ ٛا بَا ًَ ِس َت بَی ِ َن
اٟسٔ َ ٧ص َوبَاً ِٔس بَ ِیىٔي َوبَی ِ َن َخ َلایَ َ
َ

رش َٔ ٚوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َّ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِل ََ ٜش َٔ ١وا َِ ٟض َزَ ٔ ٦وا ِ٤َ ٟأِثَ َٔ ٥وا َِ ِِ ٤َ ٟزٔ ٦
ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أَ ًُوذُ ب ٔ َ
دمحمنبدبعاہلل،اوبااسمة،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسارثک
رمہبتہیداعامےتگنےھتایاہلل!ںیمانپہام اتگوہںریتیدفزخےکہنتفےسافردفزخےکذعابےسافرربقےکہنتفےسافرذعابربق
ےسافرداجؽےکداسدےسافرگنتدیتسےکہنتفافرامؽداریےکہنتفےساےدخاریمیایطلغںربػافرافےلےکاپینےسدوھ
دے افر ریمےدؽ ےکانگہ وک اصػ رکدے ےسیج وت ےن اصػ ای دیفس ڑپکے وکلیتےس افردفررک دے ھجم وک انگوہں ےس اس
دقردفررکدےہکسجدقررشمؼرغمبےسدفرےہاےدخاںیمانپہام اتگوہںاکیلہافرڑباھےپےسافرانگہافررقمفضوہےن
ےس۔
رافی  :دمحمنبدبعاہلل،اوبااسمة،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وسفنریسہنوہاسےسانپہامےنگنےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
 وسفنریسہنوہاسےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1768

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،سٌیس ب ٩ابوسٌیسً ،باز ب ٩ابوسٌیس ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
ا٪
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَخٔیطٔ ًَبَّاز ٔبِ ٔ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َش ُ٘و ُ ٢ل َ َ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و َُّ ٢
ک ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِربَ ٍٔ ٔ َ ٥ِٕ ٠ًٔ ٩ِ ٣ا یَ َِ ٍُ َٔ ٨و ٔ٠ِ َٗ ٩ِ ٣بٕ َ ا َی ِدظَ ٍُ َو َٔ ٩ِ ٣نٔ ِٕص
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
ئ َ ا ش ُِش ٍَُ ٤
َ ا َت ِظ َب ٍُ َو ُٔ ٩ِ ٣ز ًَا ٕ
ہبیتق ،ثیل،دیعسنباوبدیعس،ابعدنباوبدیعس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتاےدخا
بج ے
ںیمانپہام اتگوہںریتیہار اایشء ےس( )7اس ملع ےسہک  وعفنہن شبی افراسدؽ ےس ہکسج ںیموخػدخافدنیہنوہافراس
سفنےس وہکریسہنوہافراسداعےس وہکوبقؽہنوہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،دیعسنباوبدیعس،ابعدنباوبدیعس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھبکےسانپہامےنگنےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
وھبکےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1769

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اٌَٟلء ،اب ٩ازریص ،ابً ٩حَل٘٣ ،٪بری ،ابوہزیزہ

َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ٔیص ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَب ٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ل َ َ
ئ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و َُّ ٢
ک ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحو َٔ َٓإُٔ َّ ٧ط بٔئ َِص َّ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِٟد ٔ َیاَ٧ةٔ َٓإَٔ َّ ٧ضا بٔئ َِش ٔ ا ِٟب ٔ َلاُ َ ٧ة
اٟـحٔی ٍُ َوأًَُوذُب ٔ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أَ ًُوذُ ب ٔ َ

دمحم نب االعلء ،انب ادرسی ،انب الجعؿ ،ربقمی ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ای اہلل!
ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی وھبک ےس افر ربے اسیھت ےس افر انپہ ام اتگ وہں ریتی ایختن ےس افر ربی ابت ےس  و یپھچ وہیئ وہ ینعی
وپدیشہوہ۔
رافی  :دمحمنباالعلء،انبادرسی،انبالجعؿ،ربقمی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایختنےسانپہامےنگنےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
ایختنےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1770

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيً ،بساهَّلل ب ٩ازریص ،ابً ٩حَل ،٪سٌیس ب ٩ابوسٌیس ،ابوہزیزہ

آخ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
ََک َ َ
ٔیص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩ح ََل ََ ٪وذ َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و َُّ ٢
ک ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحو َٔ َٓإُٔ َّ ٧ط بٔئ َِص َّ
اٟـحٔی ٍُ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ل َ َ

َو ٔ ٩ِ ٣ا ِٟد ٔ َیأ َ ٧ة َٓإَٔ َّ ٧ضا بٔئ َِش ٔ ا ِٟب ٔ َلاُ َ ٧ة

دمحم نب ینثم ،دبعاہلل نب ادرسی ،انب الجعؿ ،دیعس نب اوبدیعس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

رفامےتےھتایاہلل!ںیمانپہام اتگوہںریتیوھبکےسفہریمیاسیھتےہافرایختنےسفہاکیربیاعدتےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاہللنبادرسی،انبالجعؿ،دیعسنباوبدیعس،اوبرہریہ
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دینمشافنؼافرربےاالخؼےسانپہےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
دینمشافنؼافرربےاالخؼےسانپہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1771

راوی ٗ :تیبہ ،خ ،ٕ٠حٔؽ ،ا٧ص

ت َّ
َٕ ًَ َِ ٩حٔ ِٕؽ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠لَا ََ ٪ی ِسًُو ب ٔ َض ٔذظ ٔ َّ
اٟس ًَ َوا ٔ
اُ ٠ٟض َّ٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخْ ٠

ک ٔ َ ٥ِٕ ٠ًٔ ٩ِ ٣ا یَ َِ ٍُ َٔ ٨و َٗ ِ٠بٕ َ ا یَ ِدظَ ٍُ َوزُ ًَا ٕئ َ ا ش ُِش ََ ٍُ ٤و َنٔ ِٕص َ ا َت ِظ َب ٍُ ث ُ ََّ ٥ش ُ٘و َُّ ٢
ئ
ک َٔ ٩ِ ٣ص ُْ َ ا ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
اْلِ َ ِربَ ٍٔ

ہبیتق،فلخ،صفح،اسنےس رفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسہیداعامےتگنےھتایاہلل!ںیمریتیانپہام اتگوہںاس
ملعےس  وہکعفنہندےافراسدؽےسسجںیمہکوخػہنوہافراسداعےس وہکوبقؽہنوہافراسسفنےس وہکریسہنوہرھپ
رفامےتےھتہکایاہلل!ںیماؿہارفںےسریتیانپہام اتگوہں۔
رافی  :ہبیتق،فلخ،صفح،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
دینمشافنؼافرربےاالخؼےسانپہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1772

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ،٪ب٘یہ ،ؿبارة ،زویس ب٧ ٩آٍ ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُؿ َب َارةُ ًَ ُِ ٩ز َویِ ٔس بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو َػإ ٔ ٟح َٗا َ ٢أَبُو ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
اَ ٪ی ِسًُو َّ
ک ِّٔ ٩ِ ٣
ئ اْلِ َ ِخ ََل ٔٚ
اٟظ َ٘ا َٔ ٚوأَ٨ِّ ٟا َٔ ٚو ُسو ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ

رمعفنبامثعؿ،ہیقب،ابضرة،دفدینبانعف،اوباصحل،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسہیداعامےتگنےھتای
اہلل!ںیمانپہام اتگوہںریتیدینمشافنؼافرربےاالخؼفاعداتےس۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،ہیقب،ابضرة،دفدینبانعف،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 افاؿےسانپہ
ابب  :اتکباالاعتسذة
 افاؿےسانپہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1773

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥ب٘یہ ،ابوس٤٠ہ ،س٠امی ٪ب ٩س٠ی ٥ح٤صي ،زہزی ،رعوة ،اب ٩زبیرً ،ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َب٘ ٔ َّی ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُُ ٩سَِ ٠ی ٕ ٥ا ِٔ ٟح ِٔ ٤ص ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي اٟزُّصِز ٔ ُّی ًَ ِ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُِٜثٔرُ اَّ ٟت ٌَ ُّوذَ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ِِ ٤َ ٟزَ ٔ ٦وا ِ٤َ ٟأِثَ َٔٔ٘ٓ ٥ی َُ َٟ ١ط یَا
رع َو َة ص َُو ابِ ُ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َ ِ ٟل َ َ
ُِ
َٕ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إَٔ َّ ٧
ک تُِٜثٔرُ اَّ ٟت ٌَ ُّو َذ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ِِ ٤َ ٟزَ ٔ ٦وا ِ٤َ ٟأِثَ َٔ٘ َٓ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج َ ١إٔذَا َ ٔ
َغ ََ ٦ح َّس َث َٓ ََ ٜذ َب َو َو ًَ َس َٓأ َ ِخَ ٠
ااحسؼ نب اربامیہ ،ہیقب ،اوبہملس ،امیلسؿ نب میلس یصمح ،زرہی ،رعفة ،انب زریب ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملستہبانپہ امےتگنےھتانگہ افررقضدا ریےس یسک ےندرایتف ایآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایسجفتق
ااسنؿرقمفضوہ اےہوتفہوھجٹوباتلےہافرفدعہالخیفرک اےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،ہیقب،اوبہملس،امیلسؿنبمیلسیصمح،زرہی،رعفة،انبزریب،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقضےسانپہامےنگنےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
رقضےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1774

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩یزیس ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،حیوہ ،سا ٥ٟبُ ٩یَل ٪تحیيي ،ابوہیث ،٥ابوسٌیس

آخ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َسا ٥ُ ٔ ٟبِ َُِ ُ ٩ی ََل َ ٪اُّ ٟتحٔی ٔي ُّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ََک َ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح ِی َوةُ َوذ َ َ
أَُ َّ ٧ط َسَ ٍَ ٔ٤ز َّرا ّجا أَبَا َّ
اٟش ِ٤حٔ أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ا َِ ٟض ِی َث ٔ ٥أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا َسٌٔی ٕس َش ُ٘و َُ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠

اٟسیِ َٔٗ ٩ا ََ ٢ر ُج ْ ١یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَ َت ٌِ ٔس َُّ ٢
رف َو َّ
رف َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
اٟسیِ َ ٩بٔا ِلٔ ِ ُٜ
َش ُ٘و ُ ٢أًَُوذُ بٔاهَّللٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِلٔ ِ ُٜ

َو َس ََّ ٥َ ٠ن ٌَ ِ٥

ب
دمحم نب دبعاہلل نب زیدی ،فہ اےنپ فادل ےس ،ویحہ ،اسمل نب الیغؿ جتئبی ،اوبمثیہ ،اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےسہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتںیمانپہام اتگ وہںاہللےکرفکےسافررقضےس۔اکیآدیمےن

رعضایایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرقضوکرفکےکرباربرفامرےہںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای اہں۔
ب
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزیدی،فہاےنپفادلےس،ویحہ،اسملنبالیغؿ جتئبی،اوبمثیہ،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
رقضےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1775

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

رق ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح ِی َوةُ ًَ َِ ٩ز َّرا ٕد أَبٔي َّ
اٟش ِ٤حٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٟض ِی َث ٔ٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اٟسیِ َٔ٘ َٓ ٩ا ََ ٢ر ُج َْ ١ت ٌِسٔ َُّ ٢
رف َو َّ
رف
اٟسیِ َ ٩بٔا ِلٔ ِ ُٜ
ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أًَُوذُ بٔاهَّللٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِلٔ ِ ُٜ
َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقمفضوہےنےکہبلغےسانپہامےنگنےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
رقمفضوہےنےکہبلغےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1776

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب ،حٌي بً ٩بساهَّلل ،ابوًبساٟزح ٩٤حبليً ،بساهَّلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ

اُٟسحٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي حٌُ َ ُّي بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
ت َّ
ئ ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي
ا ٪یَ ِسًُو ب ٔ َض ُْ اَ ٔ
ا ُِ ٟحبُل ٔ ُّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
ک ََٔ ٠َُ ٩ِ ٣بةٔ َّ
ئ
اٟسیِ َٔ ٩وَََُ ٠ب ٔة ا ُِ ٌَ ٟس ِّو َو َط َ٤ا َت ٔة اْلِ َ ًِ َسا ٔ
أَ ًُوذُ ب ٔ َ
ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ییحنبدبعاہلل،اوبدبعارلنمحیلبح،دبعاہللنبرمعفنباعصےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسہیداعاماگنرکےتےھتایاہلل!ںیمانپہام اتگوہںرقضےسافردنمشےکہبلغےسافردونمشںیکالمتمےس۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ییحنبدبعاہلل،اوبدبعارلنمحیلبح،دبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
رقمفضوہےنےکہبلغےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1777

راوی  :اح٤س ب ٩رحبٗ ،اس ،٥اب ٩یزیس جزميً ،بساٌٟزیز٤ً ،زو ب ٩ابوً٤زو ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

یس ا َِ ٟحزِم ٔ ُّي ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔأَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أَبٔي ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس َُ ٥وص َُو ابِ ُ ٩یَز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ َ ٩
ا ٪أ ٨َّ ٟيي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و َُّ ٢
ک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟض َِّ ٥وا َِ ٟحزَ َٔ ٪وا ِل ََ ٜش َٔ ١وا ِٟبُ ِد َٔ ١وا ُِ ٟحب ِ ٔن
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
َ٣إ ٔ ٟک َٗا َ ٢ل َ َ
ُّ

َو َؿ ََّ ٍٔ ٠
اٟسیِ َٔ ٩وَََُ ٠ب ٔة اِّ ٟز َجا ٔ٢

ادمح نب رحب ،اقمس ،انب زیدی رجیم ،دبعازعلزی ،رمعف نب اوبرمعف ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
ف ملسرفامےتےھتایاہلل!ںیمانپہام اتگوہںرجنفمغافراکیلہافرانرمدیافروجنکیسافررقضداریےکوب ھےسافررمدفںےکہبلغ
ےس(ینعیگووگںےکہنتفداسداچمےنےس)
رافی  :ادمحنبرحب،اقمس،انبزیدیرجیم،دبعازعلزی،رمعفنباوبرمعف،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امدلاریےکہنتفےسانپہامےنگنےسقلعتم

ابب  :اتکباالاعتسذة
امدلاریےکہنتفےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1778

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،ہظا ٦ب ٩رعوة ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،ائظہ ػسش٘ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
رع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َ ِ ٟل َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

َش ٓٔت ِ َٔ ٨ة ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو َ ِّ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َوٓٔت ِ َٔ ٨ة ا٨َّ ٟارٔ َوٓٔت ِ َٔ ٨ة ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو ًَ َذ ٔ
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢ا َُّ ٠ٟض َّ ٥إن ِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
ئ َّ
َرق َّ
َّ
َش ٓٔت ِ َٔ ٨ة ا ِِٟٔى َي َو َ ِّ
اٟس َّجا َٔ ٢و َ ِّ
اٟث ِٔ ٠خ َوا ِٟب َ َرز ٔ َؤ ٠ِ َٗ ِّٙ َ ٧يي ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟد َلایَا َ٤َ ٛا
ای ب ٔ َ٤ا ٔ
َش ٓٔت ِ َٔ ٨ة ا ِٔ ِ ٟٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥اُِ ٔش َِ ١خ َلایَ َ
َن َّ٘ ِی َ َّ
اٟسٔ َ ٧ص َّ
اٟث ِو َب اْلِ َبِ َی َف َّٔ ٩ِ ٣
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِل ََ ٜش َٔ ١وا َِ ٟض َزَ ٔ ٦وا َِ ِِ ٤َ ٟزَ ٔ ٦وا ِ٤َ ٟأِثَ ٔ٥
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أَ ًُوذُ ب ٔ َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،اشہؾ نب رعفة ،فہ اےنپ فادل ےس ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم ریتی انپہ ام اتگ وہں ذعاب ربق ےس افر دفزخ ےک ہنتف ےس داجؽ ےک ہنتف ےس ای اہلل! ریمے انگہ دوھ دے
ربػافرافےلےکاپینےسافرریمےبلقوکرباویئںےساصػرکدےسجرطہقیےسہکوتےناصػایدیفس ڑپکےوکلیت
ےسایاہلل!ںیمانپہام اتگوہںریتیاکیلہڑباھےپافررقمفضوہےنافرانگہےس۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رجری،اشہؾنبرعفة،فہ اےنپفادلےس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنتفداینےسانپہامانگن
ابب  :اتکباالاعتسذة
ہنتفداینےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1779

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪ابوزاؤز ،طٌبہً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩یر٣ ،ؼٌب ب ٩سٌس

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩ی ِر ٕ َٗا ََ ٢سِ ٣ُ ُ ٌِ ٔ٤ؼ ٌَ َب بِ َ٩
ت َو َی ِزؤیضٔ ٩ِ ًَ َّ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
ئ ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُ ِد ٔ١
اَ ٪س ٌِ ْس ش ٌَُ ُِّ ٤ُ ٠ط َص ُْ َ ا ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
َس ٌِ ٕس َٗا َ ٢ل َ َ

اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
اٟسَ ِ ٧یا َو ًَ َذ ٔ
ک ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪أ ُ َر َّز إلٔ َي أَ ِر َذ ٔ ٢ا ِ٤ُ ٌُ ٟز ٔ َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحب ِ ٔن َوأًَُوذُ ب ٔ َ
َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َ٨ةٔ ُّ

ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد ،ہبعش،دبعاکلمل نبریمع،بعصمنبدعس ےسرفاتی ےہہکرضحتدعساؿ وکہی داعالھکسےتےھتافر
اسوکرفاتیرکےتےھتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےس۔ایاہلل!ںیمریتیانپہام اتگوہںوجنکیسےسافرریتیانپہام اتگوہں
انرمدی ےس افر ریتی انپہ ام اتگ وہں روسا رکےن فایل رمع کت زدنہ رےنہ ےس افر ریتی انپہ ام اتگ وہں داین ےک ہنتف ےس افر ذعاب ربق
ےس۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،دبعاکلملنبریمع،بعصمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
ہنتفداینےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1780

راوی  :ہَل ٢ب ٩اٌَٟلء ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،بیساهَّلل ،ارسائیً ،١بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩یر٣ ،ؼٌب ب ٩سٌس و ً٤زو ب٣ ٩ی٤و٪
ا اوزی

رسائ ٔی َِ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرنٔي ص ََٔل ُ ٢بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
ئ ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
اَ ٪و َش ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ٪
اَ ٪س ٌِ ْس ش ٌَُ ِّ ٥ُ ٠بَٔ٨یطٔ َص ُْ َ ا ٔ
ت َ٤َ ٛا ش ٌَُ ِّ ٥ُ ٠ا ِِٜ٤ُ ٟت ُٔب ا َِ ٤َِ ٠ِٟٔ
َس ٌِ ٕس َو ًَ ِ٤زٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و ٕ ٪اْلِ َ ِوز ٔ ِّی َٗ َا ا ل َ َ

اَ ٪ی َت ٌَ َّوذُ بٔضٔ َّ٩فٔي ُزبُز ٔلَُ ِّ١ػ ََلة ٕ َّ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحب ِ ٔن
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُ ِد َٔ ١وأَ ًُوذُ ب ٔ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
اٟسَ ِ ٧یا َو ًَ َذ ٔ
ک ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪أ ُ َر َّز إلٔ َي أَ ِر َذ ٔ ٢ا ِ٤ُ ٌُ ٟز ٔ َوأًَُوذُ ب ٔ َ
َوأَ ًُوذُ ب ٔ َ
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ُّ
الہؽ نب االعلء ،فہ اےنپفادل ےس ،دیبع اہلل ،ارسالیئ ،دبعاکلمل نب ریمع ،بعصم نب دعس ف رمعف نب ومیمؿ االفدی ےس رفاتی ےہ
ہک دفونں رضحات ےن ایبؿ ای ہک رضحت دعس اےنپ ڑلوکں وک ہی داع الھکسےت ےھت ےسیج ااتسذ وچبں وک الھکس ا ےہ افر ایبؿ رکےت
ےھتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتانپہامےتگنےھترہامنزےکدعبایاہلل!ںیمانپہام اتگوہںوجنکیسےسافرریتیانپہام اتگ
وہںانرمدیےسافرریتیانپہام اتگوہںذلیلرمعکتزدنہرےنہےسافرریتیانپہام اتگوہںداینےکےنتفےسافرذعابربقےس۔
رافی  :الہؽنباالعلء،فہاےنپفادلےس،دیبعاہلل،ارسالیئ،دبعاکلملنبریمع،بعصمنبدعسفرمعفنبومیمؿاالفدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
ہنتفداینےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1781

راوی  :اح٤س بٓ ٩ـاٟةً ،بیساهَّلل ،ارسائی ،١ابواسح٤ً ،ٙزو ب٣ ٩ی٤و٤ً ،٪ز

َ
 ٩ِ ًَ ١أَبٔي إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٪ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي
رسائ ٔی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا إ ٔ َِ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
اَ ٪ی َت ٌَ َّوذُ ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحب ِ ٔن َوا ِٟبُ ِد َٔ ١و ُسو ٔ
ئ ا ِ٤ُ ٌُ ٟز ٔ َوٓٔت ِ َٔ ٨ة اٟؼَّ ِسرٔ َو ًَ َذ ٔ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ

ادمح نب اضفَة ،دیبع اہلل ،ارسالیئ ،اوب ااحسؼ  ،رمعف نب ومیمؿ ،رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انپہ امےتگن
ےھتانرمدیافروجنکیسافرربیرمعافرہنیسےکےنتفافرذعابربقےس۔
رافی  :ادمحنباضفَة،دیبعاہلل،ارسالیئ،اوباقحس،رمعفنبومیمؿ،رمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
ہنتفداینےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1782

راوی  :س٠امی ٪ب ٩س ٥٠ب٠خي ،ابوزاؤز ٣ؼاحفي ،نرض ،یو٧ص ،ابواسح٤ً ،ٙزو ب٣ ٩ی٤و٪

َ
رض َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩س ٥ِٕ ٠ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّي ص َُو أَبُو َزا ُو َز ا َِ ٤ُ ٟؼاحٔف ُّٔي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َت ٌَ َّوذُ َٔ ٩ِ ٣خ ِٕ ٤ص َّ
ک
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
َِ ٣ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََ ٢سَ ٤َ ًُ ُ ٌِ ٔ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َش ُ٘و ُ ٢ل َ َ

اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحب ِ ٔن َوا ِٟبُ ِد َٔ ١و ُسو ٔ
ئ ا ِ٤ُ ٌُ ٟز ٔ َوٓٔت ِ َٔ ٨ة اٟؼَّ ِسرٔ َو ًَ َذ ٔ

امیلسؿ نب ملس یخلب ،اوبداؤد اصمذفی ،رضن ،ویسن ،اوب ااحسؼ  ،رمعف نب ومیمؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت رمع ےس ہک  فہ ایبؿ
رکےت ےھت ہک روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس اپچن اایشء ےس انپہ امےتگن ےھت ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی انرمدی افر وجنکیس افر

ربیرمعافرہنیسےکےنتفافرذعابربقےس۔
رافی  :امیلسؿنبملسیخلب،اوبداؤداصمذفی،رضن،ویسن،اوباقحس،رمعفنبومیمؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
ہنتفداینےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1783

راوی  :ہَل ٢ب ٩اٌَٟلء ،حشین ،زہیر ،ابواسح٤ً ،ٙزو ب٣ ٩ی٤و٪

ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُح َشی ِْن َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُزصَی ِ ْر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي
أَ ِخب َ َرنٔي ص ََٔل ُ ٢بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
اٟظ ِّح َوا ُِ ٟحب ِ ٔن َوٓٔت ِ َ٨ةٔ
اَ ٪ی َت ٌَ َّوذُ ُّٔ ٩ِ ٣
اب َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
أَ ِػ َح ُ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
اٟؼَّ ِسرٔ َو ًَ َذ ٔ
الہؽ نب االعلء ،نیسح ،زریہ ،اوب ااحسؼ  ،رمعف نب ومیمؿ ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب
رکاؾےنلقنرفامایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسانپہامےتگنےھتوجنکیسافرانرمدیافرہنیسےکےنتفافرذعابربقےس۔
رافی  :الہؽنباالعلء،نیسح،زریہ،اوباقحس،رمعفنبومیمؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
ہنتفداینےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1784

راوی  :حرضت ً٤زو ب٣ ٩ی٤و٪

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا َ ٢ل َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َت ٌَ َّوذُ ُ٣زِ َس ْ١

رضحترمعفنبومیمؿےسرفاتیےہہک وافرپےکاطمقبےہ۔
رافی  :رضحترمعفنبومیمؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
ہنتفداینےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1785

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩وٛیٍ ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،سٌس ب ٩ابواوض ،بَل ٢ب ٩یحٌي ،طتیر ب ٩طک ١ب ٩ح٤یس

أَ ِخب َ َرنٔي ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩وٕ ٔ ٛ
ض ًَ ِ ٩ب ٔ ََل ٔ ٢بِ ٔ ٩یَ ِحٌَي ًَ ُِ ٩ط َتی ِر ٔبِ َٔ ٩طک َ ٔ ١بِ ٔ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ٩
یٍ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔي ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي أَ ِو ٕ
ائ أََ ِ ٧ت ٔٔ ٍُ بٔطٔ َٗا ََّ ١ِ ُٗ ٢
أَبٔیطٔ َٗا َ ُ ٠ِ ُٗ ٢یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ ًَ ِّ٤ِ ٠ىٔي ُز ًَ ّ
صی َوَ ٔ ٟشانٔي َو َٗ ِٔ ٠يي َو َ ِّ
اُ ٠ٟض ًََّ ٥آٔىٔي ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش
َش َس ِ٤عٔي َو َب َ ٔ
ََک ُظ
ٌَِّٔ٨٣ي َش ٌِىٔي ذ َ َ

دیبع اہلل نب فعیک ،فہ اےنپ فادل ےس ،دعس نب اوبافس ،البؽ نب ییحی ،ئ
ش نب لکش نب دیمح ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل
ےسہک ۔ںیمےناہکایروسؽاہلل!ھجموکایسیداعالھکسںیئہکسجےسںیمعفناحلصرکفں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
وہکایاہلل!ھجموکاکؿآھکنافرزابؿیکافردؽیکربایئےساچب۔
رافی  :دیبعاہللنبفعیک،فہاےنپفادلےس،دعسنباوبافس،البؽنبییحی ،ئ
شنبلکشنبدیمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفکےکرشےسانپہ
ابب  :اتکباالاعتسذة
رفکےکرشےسانپہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1786

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب ،سا ٥ٟبُ ٩یَل ،٪زراد ابوس٤ح ،ابوہیث ،٥ابوسٌیس خسری

اُٟسحٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي َسا ٥ُ ٔ ٟبِ َُِ ُ ٩ی ََل ََ ٩ِ ًَ ٪ز َّرا ٕد أَبٔي َّ
اٟش ِ٤حٔ ًَ ِ ٩أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
اَ ٪ش ُ٘و َُّ ٢
رف
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِلٔ ِ ُٜ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
ا َِ ٟض ِی َث ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ ل َ َ
َرق َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ١و َش ٌِسٔ اَ َٔٗ ٪ا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
َوا ِٔ ِ ٟٔ

شم
ادمحنبرمعفنب رسح،انب فبہ،اسملنبالیغؿ،دراج اوب ح،اوبمثیہ،اوبدیعسدخری ےسرفاتیےہہکروسؽ رکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسرفامےتےھتایاہلل!ںیمانپہام اتگوہںریتیرفکےسافراتحم ےسافراکیصخشےناہکدفونںرباربںیہ۔آپیلصاہللہیلع

فآہلفملسےنرفامای اہں۔

شم
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،اسملنبالیغؿ،دراجاوب ح،اوبمثیہ،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمگایہےسانپہامےنگنےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
رمگایہےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1787

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز٨٣ ،ؼور ،طٌيي ،ا ٦س٤٠ہ

أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ َِّ ٩
ا٪
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
ک ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪أَزٔ َّ ٢أَ ِو أَ ٔؿ َّ ١أَ ِو أَهِ  ٥َ ٔ ٠أَ ِو أُهِ  ٥ََ ٠أَ ِو أَ ِج َض َ ١أَ ِو یُ ِح َض ًََ ١ل َ َّي
خ َد ٔ ٩ِ ٣بَ ِیتٔطٔ َٗا َ ٢بٔ ِش ٔ ٥اهَّللٔ َر ِّب أًَُوذُ ب ٔ َ
إٔذَا َ َ
دمحم نب دقامة ،رجری ،وصنمر،یبعش ،اؾہملس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس سجفتق اکمؿ ےک ابرہ رشتفی
الےت وت رفامےت (رفاہن وہےت فتق) مسب اہلل ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی اے رپفرداگر لسھپ اجےن ےس (ینعی الب ارادہ انگہ رکےن ےس ای
ےنلچںیماپؤںےکلسھپاجےنےس)ایراہتسوھبؽاجےنےسایھجمرپملظوہےنےسایاہجتلرکےنےسایھجمرپاہجتلوہےنےس۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،یبعش،اؾہملس

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

دنمشےکہبلغےسانپہامانگن
ابب  :اتکباالاعتسذة
دنمشےکہبلغےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1788

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب ،حٌي بً ٩بساهَّلل ،ابوًبساٟزح ٩٤حبليً ،بساهَّلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ

اُٟس ٔح َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ُحٌ َ ُّي بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
ت َّ
ئ ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي
اَ ٪ی ِسًُو ب ٔ َض ُْ اَ ٔ
ا ُِ ٟحبُل ٔ ُّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اؾ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
ک ََٔ ٠َُ ٩ِ ٣بةٔ َّ
ئ
اٟسیِ َٔ ٩وَََُ ٠ب ٔة ا ُِ ٌَ ٟس ِّو َو َط َ٤ا َت ٔة اْلِ َ ًِ َسا ٔ
أًَُوذُ ب ٔ َ

ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ییحنبدبعاہلل،اوبدبعارلنمحیلبح،دبعاہللنبرمعفنباعصےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسہیداعامےتگنےھتایاہلل!ںیمانپہام اتگوہںریتیرقضےکہبلغافردنمشےکہبلغےسافردنمشیکالمتمےس۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ییحنبدبعاہلل،اوبدبعارلنمحیلبح،دبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دونمشںیکالمتمےسانپہامےنگنےسقلعتم

ابب  :اتکباالاعتسذة
دونمشںیکالمتمےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1789

راوی  :یہ روای ٨٣سرجہ با ا روای ٛے ٣لاب ٙےہ۔

أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََٗ ٢ا َُ ٢حٌ َ ٌّي َح َّسثَىٔي أَبُو ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟحبُل ٔ ُّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٩
ت َّ
ک ََٔ ٠َُ ٩ِ ٣ب ٔة َّ
اٟسیِ َٔ ٩و َط َ٤ا َتةٔ
ئ ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
اَ ٪ی ِسًُو ب ٔ َض ُْ َ ا ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
ًَ ِ٤ز ٕو أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
ئ
اْلِ َ ًِ َسا ٔ

ہیرفاتیدنمرہجابالرفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی  :ہیرفاتیدنمرہجابالرفاتیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑباھےپےسانپہامانگن
ابب  :اتکباالاعتسذة
ڑباھےپےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1790

راوی ً :بساهَّلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟزح ،٩٤ح٤از ب٣ ٩شٌسة ،ہارو ٪ب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤سً ،ث٤ا ٪ب ٩ابوًاؾ

و ٪بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ح َّٕ ٤س ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ِ ٩صَ ُ
ار َ
ت َّ
ا ٪یَ ِسًُو ب ٔ َض ٔذظ ٔ َّ
اٟس ًَ َوا ٔ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِل ََ ٜش َٔ ١وا َِ ٟض َزٔ ٦
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔي ا ِٔ ٌَ ٟ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
اؾ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
ًُ ِث ََ ٤
َوا ُِ ٟحب ِ ٔن َوا ِِ ٌَ ٟحز ٔ َو ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟح َیا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
ت
دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمح، ،ندنبدعسمة،اہرفؿنباربامیہ،دمحم،امثعؿنباوباعصےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسہیداعامےتگنےھتایاہلل!ںیمریتیانپہام اتگوہںاکیلہڑباھےپافرانرمدیافراعزجیےسافرزدنیگافرومتےکہنتفےس۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمح، ،ندنبدعسمة،اہرفؿنباربامیہ،دمحم،امثعؿنباوباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
ڑباھےپےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1791

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل بً ٩بساٟح ،٥ٜطٌیبٟ ،یث ،یزیس ب ٩ہاز٤ً ،زو ب ٩طٌیب

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟح َُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜط ٌَ ِیبٕ ًَ َِّ ٩
یس بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
اِ ٠ٟیثٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َج ِّسظ ٔ َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و َُّ ٢
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِل ََ ٜش َٔ ١وا َِ ٟض َزَ ٔ ٦وا َِ ِِ ٤َ ٟزَ ٔ ٦وا ِ٤َ ٟأِثَ ٔ٥
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
َش ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ َّ
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
اب ا٨َّ ٟارٔ
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اٟس َّجا َٔ ٢وأًَُوذُ ب ٔ َ
َوأًَُوذُ ب ٔ َ
دمحمنبدبعاہلل نبدبعامکحل ،بیعش،ثیل،زیدی نباہد،رمعف نببیعشےسرفاتیےہہک ںیمےنرضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلع
فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم ریتی انپہ ام اتگ وہں اکیلہ ڑباھےپ افر رقمفض وہےن ےس افر
انگہےسافرںیمانپہام اتگوہںریتیداجؽیکربایئےسافرانپہام اتگوہںریتیربقےکذعابےسافرانپہام اتگوہںریتیدفزخےک
ذعابےس۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدبعامکحل،بیعش،ثیل،زیدینباہد،رمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربیاضقءےسانپہامےنگنےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
ربیاضقءےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1792

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥سٔیا ،٪سَّم ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُسٔ َِیا ُُ ٩ِ ًَ ٪س َ ٕٓ
َّم ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح إ ٔ َِ ٪طا َئ اهَّللُ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ل َ َ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥٠ی َتٌ َّوذُ َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔ َّ
اٟث ََلثَةٔ َٔ ٩ِ ٣ز َر ٔ َّ
ئ َٗا َُ ٢سٔ َِیا ُ٪
ئ َو َج ِض ٔس ا َِ ٟب ََل ٔ
ئ ا َِ َ٘ ٟـا ٔ
ئ َو ُسو ٔ
ئ َو َط َ٤ا َت ٔة اْلِ َ ًِ َسا ٔ
اٟظ َ٘ا ٔ
َ َ
َک ُت أَ ِر َب ٌَ ّة ْٔلَنِّي َ ا أَ ِحٔ َُى ا َِ ٟواح َٔس َّأ ٟذی َِ ٟی َص ٓ ٔیطٔ
ص َُو ث َ ََلثَ ْة ٓ ََذ َ ِ
ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ ،یمس،اوباصحل،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسانپہامےتگن ےھتنیتزیچفں

ےس دبیتخب آےن ےسدونمشں یک المتم ےس ربیاضقء ےس تخس الب افرآتف ےس۔ رضحت ایفسؿ ےنایبؿ ای ہک دحثی ںیم نیت
اایشءںیھتنکیلںیمےنہارلقنیکویکہکنھجموکایدںیہنراہہکوکؿیساسںیمںیہنیھت۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،ایفسؿ،یمس،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دبیبیصنےسانپہامےنگنےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
دبیبیصنےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1793

راوی  :تزج٤ہ سابٛ ٙے ٣لاب ٙےہ۔

اَ ٪ش ِش َتٌ ُ
ٔیذ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٩ِ ًَ ٪س َ ٕٓ
َّم ًَ ِ ٩أَبٔي َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
ئ َو َز َر ٔ َّ
ئ
ئ َو َج ِض ٔس ا َِ ٟب ََل ٔ
اٟظ َ٘ا ٔ
ئ َو َط َ٤ا َتةٔ اْلِ َ ًِ َسا ٔ
ئ ا َِ َ٘ ٟـا ٔ
ُٔ ٩ِ ٣سو ٔ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونجؿےسانپہامےنگنےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
ونجؿےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1794

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،ابوزاؤز ،ہ٤اٗ ،٦تازة ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َص َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اَ ٪ش ُ٘و َُّ ٢
ؾ َو َسی ِّٔئ اْلِ َ ِس َ٘أ ٦
ک ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحُ٨و َٔ ٪وا ُِ ٟح َذاَ ٔ ٦وا ِٟب َ َر ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُب ٔ َ
لَ َ
دمحم نب ینثم ،اوبداؤد ،امہؾ ،اتقدة ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم ریتی انپہ ام اتگ

وہںونجؿذجاؾربصافردفرسی(کلہم)امیبرویںےس۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبداؤد،امہؾ،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجتےکرظناگلےنےسانپہ
ابب  :اتکباالاعتسذة
انجتےکرظناگلےنےسانپہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1795

راوی  :ہَل ٢ب ٩اٌَٟلء ،سٌیس ب ٩س٠امیً ،٪باز ،جزیزی ،ابونرضة ،ابوسٌیس

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ص ََٔل ُ ٢بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَبَّا ْز ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َن ِ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َت ٌَ َّوذُ ًَٔ ٩ِ ٣ی ِ ٔن ا َِ ٟح ِّ
اَ ٪و ًَی ِ ٔن ِاِلٔٔ ِ ٧ص َٓ َ٤َّ ٠ا َ٧زَ َ ِ ٟا ٌَِ ٤ُ ٟوِّ َذ َتا ٔ ٪أَ َخ َذ بٔض ٔ َ٤ا َو َت َز َ َ٣ا
لَ َ
ک
س َٔوی ذََ ٔ ٟ
الہؽ نب االعلء ،دیعس نب امیلسؿ ،ابعد ،رجریی ،اوبرضنة ،اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انپہ امےتگن
ع ُذرِب ل ْ َل َ ُ
ُ
َب َّ
اس۔انزؽوہیئ
ق َأ ُ و
ال ِ
َبا ف ِق ْ
ےھتانجتیکرظنےسافرااسنونںیکرظن(اگلےن)ےسافررھپسجفتق۔ ْ
ع ُذرِب ِّ
ق َأ ُ و ِّ
وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکےلایلافرامتؾوکوھچڑدای۔
رافی  :الہؽنباالعلء،دیعسنبامیلسؿ،ابعد،رجریی،اوبرضنة،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رغفریکربایئےسانپہ
ابب  :اتکباالاعتسذة
رغفریکربایئےسانپہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1796

راوی ٣ :وسي بً ٩بساٟزح ،٩٤حشین ،زائسة ،ح٤یس ،ا٧ص

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
وسي بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َشی ِ ْن ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ل َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣

اَ ٪ش ُ٘و َُّ ٢
ئ ا ِل ٜٔبَر ٔ َوٓٔت ِ َ٨ةٔ
ئ ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِل ََ ٜش َٔ ١وا َِ ٟض َزَ ٔ ٦وا ُِ ٟحب ِ ٔن َوا ِٟبُ ِد َٔ ١و ُسو ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠یَ َت ٌَ َّوذُ ب ٔ َض ُْ َ ا ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
تل َ َ
َّ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
اٟس َّجا َٔ ٢و ًَ َذ ٔ

ومیس نب دبعارلنمح ،نیسح ،زادئة ،دیمح ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انپہ امےتگن ےھت یتسس افر
ڑباھےپافرانرمدیافروجنکیسافررغفریکربایئےسافرہنتفداجؽافرذعابربقےس۔
رافی  :ومیسنبدبعارلنمح،نیسح،زادئة،دیمح،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربیرمعےسانپہامانگن
ابب  :اتکباالاعتسذة
ربیرمعےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1797

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،طٌبہً ،بسا٠٤ٟک ب٤ً ٩یر٣ ،ؼٌب ب ٩سٌس

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ٤َ ًُ ٩یِر ٕ َٗا ََ ٢سِ ٣ُ ُ ٌِ ٔ٤ؼ ٌَ َب بِ ََ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِسًُو بٔضَٔ َّ٩و َش ُ٘و َُّ ٢
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُ ِد ٔ١
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
ا ٪ش ٌَُ ِّ٨َ ٤ُ ٠ا َخ ِّ ٤شا ل َ َ
أَبٔیطٔ َٗا َ ٢ل َ َ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
ک ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪أ ُ َر َّز إلٔ َي أَ ِر َذ ٔ ٢ا ِ٤ُ ٌُ ٟز ٔ َوأَ ًُوذُ ب ٔ َ
ک ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحب ِ ٔن َوأَ ًُوذُ ب ٔ َ
َوأَ ًُوذُ ب ٔ َ

دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ،دبعاکلمل نب ریمع ،بعصم نب دعس ےن ہک  اےنپ فادل ےس فہ مہ وک الھکسےت ےھت اپچن ابںیت  و ہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس داعامےتگنےھت افر ےتہک ےھتایاہلل!ںیمانپہام اتگوہں ریتیوجنکیسافرانپہام اتگوہں ریتیانرمدی
ےسافرانپہام اتگوہںذعابربقےس۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،دبعاکلملنبریمع،بعصمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمعیکربایئےسانپہامانگن
ابب  :اتکباالاعتسذة

رمعیکربایئےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1798

راوی ٤ً :زا ٪ب ٩بکار ،اح٤س ب ٩خاٟس ،یو٧ص ،ابواسح٤ً ،ٙزو ب٣ ٩ی٤و٪

أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُ ٩بَکَّارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح ََ ٙش ٌِىٔي أَبَا ُظ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و ٕ٪

اَ ٪ی َت ٌَ َّوذُ َٔ ٩ِ ٣خ ِٕ ٤ص َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ بَٔٝ
َٗا ََ ٢ح َح ِح ُ ََ ٤َ ًُ ٍَ ٣ز ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت ُط َش ُ٘و ُ ٢ب ٔ َح ِ ٍٕ ٤أَ َ ا إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّى اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُ ِد َٔ ١وا ُِ ٟحب ِ ٔن َوأَ ًُوذُ بُٔ ٩ِ ٣ٔ َٝسْٔ ا ِ٤ُ ٌُ ٟز ٔ َوأَ ًُوذُبٔٔٓ ٩ِ ٣ٔ َٝت ِ َٔ ٨ة اٟؼَّ ِسرٔ َوأًَُوذُبَٔ ًَ ٩ِ ٣ٔ َٝذ ٔ

رمعاؿ نب اکبر ،ادمح نب اخدل ،ویسن ،اوب ااحسؼ  ،رمعف نب ومیمؿ ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن رضحترمع ےک اسھت جح ادا ای فہزمدہفل
ںیم ےتہکےھتہک ںیم ےنوخد ہک ہکابربخوہاجؤہکروسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسانپہ امےتگنےھت اؿاپچن اایشءےسای اہلل! ںیمانپہ
ام اتگوہںریتیوجنکیسےسافرانرمدیےسافرانپہام اتگوہںریتیربیرمعےسافرانپہام اتگوہںریتیہنیسےکہنتفےسافرریتیانپہ
ام اتگوہںذعابربقےس۔
رافی  :رمعاؿنباکبر،ادمحنباخدل،ویسن،اوباقحس،رمعفنبومیمؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عفنےکدعباصقنؿےسانپہامےنگنےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
عفنےکدعباصقنؿےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1799

راوی  :ازہز ب ٩ج٤ی ،١خاٟس ب ٩حارث ،طٌبہً ،اػً ،٥بساهَّلل ب ٩رسجص

رس ٔج َص أَ َّ٪
یَٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِز َصزُ بِ َُ ٩جٕ ٔ٤
اػ ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ َ ٩

اَف َٗا ََّ ٢
ئ َّ
رف َو َٛآبَ ٔة ا َِٔ ٠َ٘ ٨ِ ٤ُ ٟب َوا َِ ٟح ِورٔ َب ٌِ َس
ک َٔ ٩ِ ٣و ًِ َثا ٔ
اٟش َ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
ا ٪إٔذَا َس َ َ
ئ ا ِ٨ِ ٤َ ٟوَ ز فٔٔي اْلِ َصِ َٔ ١وا ِ٤َ ٟا ٔ٢
ا ِلِ َٜورٔ َو َز ًِ َوة ٔا ِ٤َ ٟوِ ُ٠وَ ٔ ٦و ُسو ٔ
ازرہنبلیمج،اخدلنباحرث ،ہبعش،اعمص ،دبعاہللنب رسسجےسرفاتیےہہک روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسسجفتق
رفسرکےتوترفامےتایاہلل!ںیمریتیانپہام اتگوہںرفسیکیتخسےسافرگوےنٹےکرجنفمغےسافرعفنےکدعباصقنؿےسافرولظمؾ

یکدبداعےسافرربیابتدےنھکیےسرھگافردفتلںیم۔
رافی  :ازرہنبلیمج،اخدلنباحرث،ہبعش،اعمص،دبعاہللنبرسسج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
عفنےکدعباصقنؿےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1800

راوی  :ازہز ب ٩ج٤ی ،١خاٟس ب ٩حارث ،طٌبہً ،اػً ،٥بساهَّلل ب ٩رسجص

رس ٔج َص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ َ ٩
اَف َٗا ََّ ٢
ئ َّ
ئ
رف َو َٛآبَ ٔة ا َِٔ ٠َ٘ ٨ِ ٤ُ ٟب َوا َِ ٟح ِورٔ َب ٌِ َس ا ِلِ َٜورٔ َو َز ًِ َوة ٔ ا ِ٤َ ٟوِ ُ٠وَ ٔ ٦و ُسو ٔ
ک َٔ ٩ِ ٣و ًِ َثا ٔ
اٟش َ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أَ ًُوذُ ب ٔ َ
لَ َ
ا ٪إٔذَا َس َ َ
ا ِ٨ِ ٤َ ٟوَ ز فٔٔي اْلِ َصِ َٔ ١وا ِ٤َ ٟا َٔ ٢وا َِ ٟو َٔ ٟس

ازرہنبلیمج،اخدلنباحرث ،ہبعش،اعمص،دبعاہللنب رسسجےسرفاتیےہہک روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسسجفتق
رفسرکےتوترفامےتایاہلل!ںیمریتیانپہام اتگوہںرفسیکیتخسےسافرگوےنٹےکرجنفمغےسافرعفنےکدعباصقنؿےسافرولظمؾ
یکدبداعےسافرربیابتدےنھکیےسرھگافردفتلںیم۔
رافی  :ازرہنبلیمج،اخدلنباحرث،ہبعش،اعمص،دبعاہللنبرسسج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولظمؾیکدبداعےسانپہامےنگنےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
ولظمؾیکدبداعےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1801

راوی  :یوسٕ ب ٩ح٤از ،برش ب٨٣ ٩ؼورً ،اػً ،٥بساهَّلل ب ٩رسجص

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ
رش بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِٔ ًَ ٩
رس ٔج َص َٗا َ ٢ل َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
اػ ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اهَّللٔ بِ ِٔ َ ٩

َّ
ئ َّ
رف َو َٛآبَ ٔة ا َِٔ ٠َ٘ ٨ِ ٤ُ ٟب َوا َِ ٟح ِورٔ َب ٌِ َس ا ِل َِ ٜورٔ َو َز ًِ َوة ٔا ِ٤َ ٟوِ ُ٠وَ ٔ ٦و ُسو ٔ
اَف یَ َت ٌَ َّوذُ َٔ ٩ِ ٣و ًِ َثا ٔ
ئ ا ِ٨ِ ٤َ ٟوَ ز ٔ
اٟش َ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا َس َ َ

ویفس نب  ،ند ،رشب نب وصنمر ،اعمص ،دبعاہلل نب رسسج ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق رفس
رفامےتوتانپہامےتگنرفسیکیتخسےسآرخکتسجرطحافرپزگرا۔
رافی  :ویفسنب ،ند،رشبنبوصنمر،اعمص،دبعاہللنبرسسج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسےسفایسپےکفتقرجنفمغےسانپہ
ابب  :اتکباالاعتسذة
رفسےسفایسپےکفتقرجنفمغےسانپہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1802

راوی ٣ :ح٤س ب٤ً ٩ز بً ٩لي ب٘٣ ٩س ،٦اب ٩ابوًسی ،طٌبہً ،بساهَّلل ب ٩برش اٟدثَّم ،ابوزرًة ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ًَٔ ٩ل ٔ ِّي بِ َّٔ َ٘ ٣ُ ٩سَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ًَس ٓ ٕ
َّم ًَ ِ ٩أَبٔي
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩بٔ ِرشٕ ا َِ ٟد ِث ٌَ ٔ ِّ
َّ
َّ
َفَ ٔ ٛب َراح ٔ ََ ٠ت ُط َٗا َ ٢بٔإ ٔ ِػ َب ٌٔطٔ َو ََّ ٣س ُط ٌِ َب ُة
ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ل َ َ
اَف َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا َس َ َ
رف َوا َِ ٟدٔ٠ی َٔ ُة فٔي اْلِ َصِ َٔ ١وا ِ٤َ ٟا َّٔ ٢
بٔإ ٔ ِػ َب ٌٔطٔ َٗا ََّ ٢
ئ َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ َ ِ ٧اٟؼَّ اح ُٔب فٔي َّ
رف َو َٛآبَ ٔة
ک َٔ ٩ِ ٣و ًِ َثا ٔ
اٟش َ ٔ
اٟش َ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
ا َِٔ ٠َ٘ ٨ِ ٤ُ ٟب

لجب
م
دمحم نب رمع نب یلع نب دقمؾ ،انب اوبدعی ،ہبعش ،دبعاہلل نب رشب ا ی ،اوبزرعة ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسسجفتقرفس رفامےتافروساروہےتافٹنرپوتااشرہرفامےتایلگنےس (ہیرفاتیلقنرکےتفتق ہبعشرافیےن
ایلگنوکابملای)رھپرفامےت ایاہلل!وتیہاسیھتےہرفسںیمافرہفیلخےہرھگافرامؽںیم۔ایاہلل!ںیمانپہام اتگوہںریتیرفسیکیتخسافر

رفسےسفاسپآےنیکتبیصمےس۔

لجبم

رافی  :دمحمنبرمعنبیلعنبدقمؾ،انباوبدعی،ہبعش،دبعاہللنبرشبا ی،اوبزرعة،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربےڑپفیسےسانپہامانگن
ابب  :اتکباالاعتسذة
ربےڑپفیسےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1803

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یحٌي٣ ،ح٤س بً ٩حَل ،٪سٌیس ب ٩ابوسٌیس ٘٣بری ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة

َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ٌَ َّوذُوا بٔاهَّللٔ َٔ ٩ِ ٣جارٔ َّ
ک
اٟش ِو ٔ
ئ فٔي َزارٔ ا َِ٘ ٤ُ ٟآَ ٔ ٦إ ٔ ََّ ٪ج َار ا َِ ٟبازٔیَةٔ یَ َت َح َّو َُ ٨ِ ًَ ٢

رمعفنبیلع،ییحی،دمحمنبالجعؿ،دیعسنباوبدیعسربقمی،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامای مت گوگ ربے ڑپفیس ےس انپہ اموگن راہشئ یک ہگج ںیم ویکہکن لگنج اک ڑپفیس وت ٹہ اج ا ےہ (ینعی لگنج اک ڑپفس اس دقر مکحتسم
ںیہنےہہکسجدقریتسبافرآابدیاکڑپفسےہویکہکنفہاینپہگجاقمئراتہےہ)۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،دمحمنبالجعؿ،دیعسنباوبدیعسربقمی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

گووگںےکداسدےسانپہےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
گووگںےکداسدےسانپہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1804

راوی ً :لي ب ٩ححز ،اس٤اًی٤ً ،١زو ب ٩ابوً٤زو ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩أَبٔي ًَ ِ٤ز ٕو أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک َش ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

ََخ َد بٔي أَبُو ك َ َِ ٠ح َة َی ِززُ ُٓىٔي َو َرائ َ ُط َُٓ ٨ِ ُٜ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّْٔ ٥َ ٠لَبٔي كَ َِ ٠ح َة ا َِ ٟتِ ٔ٤ص لٔي ُ ََُل ّ٣ا ٔ٤َِ ٠ُٔ ٩ِ ٣اَ ٥ِ ُٜٔ٧ی ِد ُس ُ٣ىٔي ٓ َ َ
أَ ِخ ُس َُ ٦ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل ُ َّ٤َ ٠ا َ٧زَ َ ُ ٨ِ َُٜٓ ٢أَ ِس َُ ٌُ ٤ط یُ ِٜثٔرُ أَ َِ ٪ش ُ٘و ََّ ٢
ک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟض َزَ ٔ ٦وا ُِ ٟحزِ ٔ٪
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أَ ًُوذُ ب ٔ َ

َوا ِِ ٌَ ٟحز ٔ َوا ِل ََ ٜش َٔ ١وا ِٟبُ ِد َٔ ١وا ُِ ٟحب ِ ٔن َو َؿ ََّ ٍٔ ٠
اٟسیِ َٔ ٩وَََُ ٠ب ٔة اِّ ٟز َجا ٔ٢

یلع نب رجح ،اامسلیع ،رمعف نب اوبرمعف ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت اوبہحلط ےس
رفامای مت گوگ اےنپ گووگں ںیم ےس اکی ڑلاک ریمے فاےطس ریمی دختم رکےن ےک فاےطس التش رکف۔ انچہچن رضحت اوبہحلط ےھجم
ےلرک رفاہن وہےئ اےنپ ےھچیپ الھٹبےئ وہےئ وساری رپ افر ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس یک دختم رک ا سج فتق آپ
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےچین ارتےت وت ںیم اتنسآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ارثکف رتشیب رفامےت ای اہلل! ںیم ریتی انپہ ام اتگ وہں ڑباھےپ

افررجنافراعزجیافراکیلہافروجنکیسافرانرمدیافررقمفضوہےنےکوب ھےسافرگووگںےکداسدےس۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،رمعفنباوبرمعف،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنتفداجؽےسانپہےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
ہنتفداجؽےسانپہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1805

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪یحٌي٤ً ،زةً ،ائظہ ػسش٘ہ

اَ ٪ش ِش َتٌ ُ
ٔیذ بٔاهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَي ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ

اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة َّ
و ٪فٔي ُٗبُورٔ ُ٥ِ ٛ
َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اٟس َّجا َٔٗ ٢ا ََ ٢و َٗا َ ٢إُٔ ٥ِ َُّٜ٧ت ِٔتََ ُ٨

ہبیتق،ایفسؿ،ییحی،رمعة،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسانپہامےتگنےھتاہللیکربقےکذعابےس
افر ہنتف داجؽ ےس افر رفامےت ےھت ہک مت وک ربقفں ںیم ہنتف وہاگ (ینعی وبقر ںیم مت گوگ آزامےئ اجؤ ےگ وکیئ یسک رطح افر وکیئ یسک
رطح)
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،ییحی،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذعابدفزخافرداجؽےکرشےسانپہےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
ذعابدفزخافرداجؽےکرشےسانپہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1806

٣وسي بً٘ ٩بہ ،ابوز٧ازً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ہز٣ز ا ارعد،
راوی  :اح٤س ب ٩حٔؽ بً ٩بساهَّلل ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابزاہی،٥
ٰ
ابوہزیزہ

وسي بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة أَ ِخب َ َرنٔي أَبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔی َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥

َ
اب َج َض ََّ ٥َ ٨وأًَُوذُ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ًُوذُ بٔاهَّللٔ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩صُ ِز ُ٣زَ اْلِ ِ َ

َش ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ َّ
َش ٓٔت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟح َیا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
اٟس َّجا َٔ ٢وأًَُوذُ بٔاهَّللٔ ِّٔ َ ٩ِ ٣
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َوأًَُوذُ بٔاهَّللٔ ِّٔ َ ٩ِ ٣
ت
بٔاهَّللٔ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ

ادمحنبصفحنبدبعاہلل،فہاےنپفادلےس،اربامیہ،ومٰیسنبہبقع،اوبزاند،دبعارلنمحنبرہزماالرعج،اوبرہریہےسرفاتیےہ
ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای انپہ ام اتگ وہں ںیم اہلل اعتیل یک دفزخ ےک ذعاب ےس افر ںیم اہلل اعتیل یک انپہ
ام اتگوہںداجؽیکربایئےسافرانپہام اتگوہںاہللیکزدنیگافرومتےکہنتفےس۔
رافی  :ادمحنبصفحنبدبعاہلل،فہاےنپفادلےس،اربامیہ،ومٰیسنبہبقع،اوبزاند،دبعارلنمحنبرہزماالرعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
ذعابدفزخافرداجؽےکرشےسانپہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1807

٣وسي بً٘ ٩بہ ،ابوز٧ازً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ہز٣ز ا ارعد،
راوی  :اح٤س ب ٩حٔؽ بً ٩بساهَّلل ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابزاہی،٥
ٰ
ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩زُ ُر ِس َ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕأَ َّ ٪أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَطُ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
اَ ٪ش ُ٘و َُّ ٢
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذا ٔب ا٨َّ ٟارٔ َوأًَُوذُ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط ل َ َ

َش ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ َّ
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟح َیا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
اٟس َّجا ٔ٢
ت َوأَ ًُوذُ ب ٔ َ
بٔ َ

ٰییحی نب درتس ،اوب اامسلیعٰ ،ییحی نب ریثک ،اوبہملس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن اراشد رفامای
انپہ ام اتگ وہں ںیم اہلل اعتیل یک دفزخ ےک ذعاب ےس افر ںیم اہلل اعتیل یک انپہ ام اتگ وہں داجؽ یک ربایئ ےس افر انپہ ام اتگ وہں اہلل یک
زدنیگافرومتےکہنتفےس۔
رافی  :ادمحنبصفحنبدبعاہلل،فہاےنپفادلےس،اربامیہ،ومٰیسنبہبقع،اوبزاند،دبعارلنمحنبرہزماالرعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااسنونںےکرشےسانپہامےنگنےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة

ااسنونںےکرشےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1808

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪جٌرف بً ٩وً ،٪بساٟزح ٩٤بً ٩بساهَّلل ،ابوً٤زً ،بیس ب ٩خظداغ ،ابوذر

رف بِ ُِ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ًُ ََ ٤ز ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
غ ًَ ِ ٩أَبٔي ذ ٓ َٕر َٗا ََ ٢ز َخ ِ ُ ٠ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َو َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ ٓ ٥َ ٠یطٔ َٓحٔ ِئ ُ َٓ َحَِ ٠ش ُ إَِٔ ٟیطٔ َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَبَا ذ َٓرٕ
َخ ِظ َدا ٕ
َت ٌَ َّوذِ بٔاهَّللٔ ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش َط َیاكٔی ٔن ا ِٟحٔ َِّ ٩و ِاِلٔٔ ِ ٧ص ُٗ ِ ُ ٠أَ َو ِْ ٔ ٟلٔٔ ِ ٧ص َط َیاكٔی ُن َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥

ادمحنبامیلسؿ،رفعجنبوعؿ،دبعارلنمحنبدبعاہلل،اوبرمع،دیبعنباخشخش،اوبذرےسرفاتیےہہکںیمدجسمںیمایگافرروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسفاہںرپرشتفیرفامےھت۔ںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساجرکھٹیبایگ۔آپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایاےاوبذر!متانپہاموگناہللاعتیلیکانجتےکایشنیطےسافرااسنونںےکایشنیطےس۔ںیمےنرعض ایایااسنونں
ںیمیھباطیشؿوہےتںیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای اہں(ابلکل)۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،رفعجنبوعؿ،دبعارلنمحنبدبعاہلل،اوبرمع،دیبعنباخشخش،اوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زدنیگےکہنتفےسانپہامانگن
ابب  :اتکباالاعتسذة
زدنیگےکہنتفےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1809

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ٪و ٣اٟک ،ابوز٧از ،ا ارعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي صُ َزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪و َ٣اْ ٔ ٟک َٗ َا ا َح َّسث َ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

ت ًُوذُوا بٔاهَّللٔ ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َ٨ةٔ ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ َّ
اب ا َِ٘ ٟبِر ًُٔوذُوا بٔاهَّللٔ ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟح َیا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
اٟس َّجا ٔ٢
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ًَُ ٢وذُوا بٔاهَّللٔ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ

ہبیتق ،ایفسؿ ف امکل ،اوبزاند ،االرعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مت گوگ اہلل
اعتیلیکذعابربقےسانپہاموگناہللاعتیلےسزدنیگافرومتےکہنتفےسانپہاموگناہللیکہنتفداجؽےس۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿفامکل،اوبزاند،االرعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
زدنیگےکہنتفےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1810

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ح٤س ،ابوزاؤز ،طٌبہ ،شٌلي بً ٩لاء ،ابوً٤٘٠ہ ،ابوہزیزہ

ئ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي َش ٌِل َي بِ َُ ًَ ٩لا ٕ
اب
اَ ٪ی َت ٌَ َّوذُ َٔ ٩ِ ٣خ ِٕ ٤ص َش ُ٘و ًُُ ٢وذُوا بٔاهَّللٔ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
َش ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ َّ
اب َج َض ََّ ٥َ ٨و ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟح َیا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
ت َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
اٟس َّجا ٔ٢
ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ

دبعارلنمحنبدمحم،اوبداؤد ،ہبعش،یلعینباطعء،اوبہمقلع ،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسانپہامےتگن
ےھتاایشءےس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتانپہاموگناہللیکذعابےسافرذعابدفزخےسافرزدنیگافرومتےکہنتف
ےسافرداجؽیکربایئےس۔
رافی  :دبعارلنمحنبدمحم،اوبداؤد،ہبعش،یلعینباطعء،اوبہمقلع،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
زدنیگےکہنتفےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1811

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ،طٌبہ ،شٌلي بً ٩لاء ،ابوً٤٘٠ہ ہاطَّم ،ابوہزیزہ

َّ
ََک لَّ ٤َ ٔ ٠ة َ٨َ ٌِ ٣ا َصا َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩ش ٌِل َي بِ َٔ ًَ ٩لا ٕئ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩بظارٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َوذ َ َ
َّم َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢أَكَا ًَىٔي َٓ َ٘ ِس أَكَا ََ اهَّللَ َو َ٩ِ ٣
ا َِ ٟضا ٔط ٔ َّ

ت َوٓٔت ِ َٔ ٨ة ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ َّ
ئ َواْلِ َ َِ ٣وا ٔ
اٟس َّجا ٔ٢
اب َج َض ََّ ٥َ ٨وٓٔت ِ َ٨ةٔ اْلِ َ ِح َیا ٔ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو ًَ َذ ٔ
ا ٪یَ َت ٌَ َّوذُ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
ًَ َؼانٔي َٓ َ٘ ِس ًَ َصي اهَّللَ َول َ َ

دمحمنباشبر،دمحم ،ہبعش،یلعی نباطعء،اوبہمقلعاہیمش،اوبرہریہ ےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےسںیم ےنہک 
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکسجےنریمیرفامںیردارییکاسےناہللاعتیلیکرفامںیردارییکافرسجےنریمی
انرفامین یک اس ےن اہلل یک انرف امین یک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انپہ امےتگن ےھت سج ےن ریمی انرفامین یک وت اس ےن اہلل اعتیل یک
انرفامینیکافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسانپہامےتگنےھتذعابربقےسافرذعابدفزخےسافرزدنفںافررمدفںےکےنتفافرہنتف

داجؽےس۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،یلعینباطعء،اوبہمقلعاہیمش،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
زدنیگےکہنتفےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1812

راوی  :ابوزاؤز ،ابووٟیس ،ابوًوا٧ة ،شٌلي بً ٩لاء ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابوً٤٘٠ہ ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٟؤٟی ٔس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٩ش ٌِل َي بِ َٔ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة َح َّسثَىٔي أَبُو
ص َُزیِ َز َة ٔٔ ٓ ٩ِ ٣یطٔ إلٔ َي ف ٔ َّي َٗا ََ ٢و َٗا ََ ٢ش ٌِىٔي أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس َتٌ ُ
اب َج َض َّ٥َ ٨
ٔیذوا بٔاهَّللٔ َٔ ٩ِ ٣خ ِٕ ٤ص َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ

ت َوٓٔت ِ َٔ ٨ة ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ َّ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َوٓٔت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟح َیا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
اٟس َّجا ٔ٢
َو ًَ َذ ٔ

اوبداؤد،اوبف دی،اوبوعابة،یلعینباطعء،فہاےنپفادلےس،اوبہمقلع،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامایہکمتگوگانپہاموگناپچناایشءےس()7ذعابدفزخےس()5ذعابربقےس()3زدنیگافرومتےکےنتفےس()3
ہنتفداجؽےس۔
رافی  :اوبداؤد،اوبف دی،اوبوعابة،یلعینباطعء،فہاےنپفادلےس،اوبہمقلع،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنتفومتےسانپہامےنگنےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
ہنتفومتےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1813

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اٟک ،ابوزبیر ،كاؤضً ،بساهَّلل بً ٩باض

ا٪
ض ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
اٟش َور َة ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟرقآ ُٔٗ ٪وُٟوا َّ
اب
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اب َج َض ََّ ٥َ ٨وأًَُوذُ ب ٔ َ
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إَّٔ٧ا َن ٌُوذُ ب ٔ َ
ش ٌَُ ُِّ ٤ُ ٠ض َِ ٥ص َذا ُّ
اٟس ًَا َئ َ٤َ ٛا ش ٌَُ ُِّّ ٥ُ ٠
ِ

ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ َّ
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟح َیا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
ت
اٟس َّجا َٔ ٢وأَ ًُوذُ ب ٔ َ
ا َِ٘ ٟبِر ٔ َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ہبیتق،امکل،اوبزریب،ساؤس،دبعاہللنبابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساؿوکہیداعاےسیالھکسےتےھت
ےسیجرقآؿرکمییکوسرتالھکسےت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایڑپوھایاہلل!مہانپہامےتگنںیہریتیذعابدفزخےسافر
انپہ امےتگن ںیہ ریتی ذعاب ربق ےس افر انپہ امےتگن ںیہ ریتی ابب داجؽ ےک ہنتف ےس افر انپہ امےتگن ںیہ ریتی زدنیگ افر ومت ےک ہنتف
ےس۔
رافی  :ہبیتق،امکل،اوبزریب،ساؤس،دبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
ہنتفومتےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1814

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ی٤و ،٪سٔیا٤ً ،٪زو ،كاؤض ،ابوہزیزہ

َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و ُٕ ٩ِ ًَ ٪سٔ َِی َ
ا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ ِ ٩كَا ُو َض ًَ ِ ٩أبٔي ص َُزیِ َز َة َوأبٔي اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
اب اهَّللٔ ًُوذُوا بٔاهَّللٔ ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟح َیا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
اب
ت َو َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ًَُ ٢وذُوا بٔاهَّللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ًَ ٩ِ ٣ٔ ١ذ ٔ
ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ َّ
اٟس َّجا ٔ٢

دمحم نب ومیمؿ ،ایفسؿ ،رمعف ،ساؤس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای انپہ اموگن اہلل یک
اسےکذعابےسافرانپہاموگناہللیکزدنیگافرومتےکہنتفافرذعابربقافرہنتفداجؽےس۔
رافی  :دمحمنبومیمؿ،ایفسؿ،رمعف،ساؤس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذعابربقےسانپہامانگن
ابب  :اتکباالاعتسذة
ذعابربقےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1815

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک ،ابوز٧از ،ا ارعد ،ابوہزیزہ

َ
َ َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ َّ٪
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأَ٧ا أ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٣َ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩أبٔي اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
اَ ٪ی ِسًُو َش ُ٘و ُ ٢فٔي زُ ًَائٔطٔ َّ
اب
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اب َج َض ََّ ٥َ ٨وأًَُوذُ ب ٔ َ
ک َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ َّ
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟح َیا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
ت
اٟس َّجا َٔ ٢وأًَُوذُ ب ٔ َ
ا َِ٘ ٟبِر ٔ َوأًَُوذُ ب ٔ َ
احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،اوبزاند ،االرعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ داع ںیم
رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی دفزخ ےک ذعاب ےس افر ںیم انپہ ام اتگ وہں ریتی ذعاب ربق ےس افر ںیم انپہ ام اتگ وہں
ریتیہنتفداجؽےسافرانپہام اتگوہںریتیہنتفزدنیگافرہنتفومتےس
رافی  :احرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،اوبزاند،االرعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنتفربقےسانپہامانگن
ابب  :اتکباالاعتسذة
ہنتفربقےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1816

راوی  :ابوًاػٗ ،٥اس ٥بٛ ٩ثیر ٘٣بریٟ ،یث ب ٩سٌس ،یزیس ب ٩ابوحبیب ،س٠امی ٪ب ٩ششار ،ابوہزیزہ

رق ُّی ًَ َِّ ٩
یس بِ ٔ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ ٔ
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩یز ٔ َ
اػ َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُٛ ٩ثٔیر ٕا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َش َشا ٕر أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َش ُ٘و َُ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢فٔي زُ ًَائٔطٔ َّ
ک ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
ا َِ٘ ٟبِر ٔ َوٓٔت ِ َ٨ةٔ َّ
اٟس َّجا َٔ ٢وٓٔت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟح َیا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
اب ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُٔ ٩س َ٨ا ٕ٪
ت َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ص َذا َخ َلأ ْ َواٟؼَّ َو ُ

اوباعمص ،اقمس نب ریثک ربقمی،ثیل نب دعس ،زیدی نب اوببیبح ،امیلسؿ نب ک ار ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسداعںیمرفامےتایاہللںیمریتیانپہام اتگوہںہنتفربقےسافرہنتفداجؽافر
زدنیگافرومتےکہنتف ےس۔رضحتاامؾاسنیئےنرفامایاسدحثییکاہک دںیمیطلغوہیئےہرضحتامیلسؿنبک ارےکاجبےئ
امیلسؿنبہک ؿحیحصےہ۔
رافی  :اوباعمص،اقمسنبریثکربقمی،ثیلنبدعس،زیدینباوببیبح،امیلسؿنبک ار،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دخافدندقفسےکذعابےسانپہامانگن
ابب  :اتکباالاعتسذة
دخافدندقفسےکذعابےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1817

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ابوز٧از ،ا ارعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
َ
رع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أبٔي اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
اب ا َِ٘ ٟب ِر ًُٔوذُوا بٔاهَّللٔ ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟح َیا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
ت ًُوذُوا بٔاهَّللٔ ٔ٩ِ ٣
اب اهَّللٔ ًُوذُوا بٔاهَّللٔ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
َٗا ًَُ ٢وذُوا بٔاهَّللٔ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ

ٓٔت ِ َٔ ٨ة ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ َّ
اٟس َّجا ٔ٢

دمحمنب وصنمر،ایفسؿ،اوبزاند،االرعج،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسےناراشد رفامایانپہاموگناہلل
یکاسےکذعابےسانپہاموگناہللیکزدنیگافرومتےکہنتفےسانپہاموگناہللیکہنتفداجؽےس۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اوبزاند،االرعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذعابدفزخےسانپہامےنگنےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
ذعابدفزخےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1818

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥ابوًا٣ز ً٘سی ،طٌبہ ،بسی ١ب٣ ٩یُسةً ،بساهَّلل ب ٩ط٘ی ،ٙابوہزیزہ

َ
ُس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ ا َِ٘ ٌَ ٟس ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ب ُ َسیِ ٔ ١بِ ِٔ ٣َ ٩ی ََ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َوا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ
َط٘ ٔ ٕ
اب َج َض ََّ ٥َ ٨و ًَ َذ ٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َت ٌَ َّوذُ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
ی ٩ِ ًَ ٙأَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ل َ َ
َّ
اٟس َّجا ٔ٢

ااحسؼ نب اربامیہ ،اوباعرم دقعی ،ہبعش ،دبلی نب رسیمة ،دبعاہلل نب قیقش ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسانپہامےتگنےھتدفزخےکذعابےسافرذعابربقےسافرہنتفداجؽےس۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،اوباعرمدقعی،ہبعش،دبلینبرسیمة،دبعاہللنبقیقش،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آگےکذعابےسانپہ
ابب  :اتکباالاعتسذة
آگےکذعابےسانپہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1819

راوی ٣ :ح٤وز ب ٩خاٟس ،وٟیس ،ابوً٤زو ،یحٌي ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ِ٤ز ٕو ًَ َِ ٩ی ِحٌَي أَُ َّ ٧ط َح َّسثَ ُط َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َٗا َ٢
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َ٨ةٔ
اب ا٨َّ ٟارٔ َو ًَ َذ ٔ
َح َّسثَىٔي أَب ُو ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ٌَ َّوذُوا بٔاهَّللٔ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
َش ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ َّ
ا ِِ ٤َ ٟح َیا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
ت َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
اٟس َّجا ٔ٢
ومحمد نب اخدل ،ف دی ،اوبرمعف ،ییحی ،اوبہملس  ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای انپہ اموگن اہلل یک
دفزخےکذعابےسافرذعابربقےسافرزدنیگافرومتےکہنتفےسافرداجؽیکربایئےس۔
رافی  :ومحمدنباخدل،ف دی،اوبرمعف،ییحی،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفزخیکرگیمےسانپہامانگن
ابب  :اتکباالاعتسذة
دفزخیکرگیمےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1820

راوی  :اح٤س ب ٩حٔؽ ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابزاہی ،٥سٔیا ٪ب ٩سٌیس ،ابوحشا ،٪حبُسةً ،ائظہ ػسش٘ہ

ُس َة ًَ ِ٩
ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔي َح َّش َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔی ُُ ٩ِ ًَ ٥سٔ َِی َ
اَ ٩ِ ًَ ٪ج ِ َ

َّ
َّ َّ
ک ٔ٩ِ ٣
رسآ ٔی َ ١أَ ًُوذُ ب ٔ َ
ًَائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا َٗا ََٗ ِ ٟا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠اُ ٠ٟض ََّ ٥ربَّ ٔجب ِ َرائ ٔی ََ ١و ٔ٣یکَائ ٔی ََ ١و َربَّ إ ٔ ِ َ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
َ ِّ
رح ا٨َّ ٟارٔ َو َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
ادمح نب صفح ،فہ اےنپ فادل ےس ،اربامیہ ،ایفسؿ نب دیعس ،اوباسحؿ ،ختشرة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایاے رپفرداگر!رضحتربجالیئ اکیملیئ افررضحتارسالیف ےک۔انپہام اتگوہں ںیمریتی دفزخ یکرگیم
افرذعابربقےس۔

رافی  :ادمحنبصفح،فہاےنپفادلےس،اربامیہ،ایفسؿنبدیعس،اوباسحؿ،ختشرة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
دفزخیکرگیمےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1821

راوی ٤ً :زو ب ٩سواز ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،یزیس ب ٩ابوحبیب ،س٠امی ٪ب ٩س٨ا٣ ٪زني ،ابوہزیزہ

یس بِ ٔ ٩أَبٔي َحبٔیبٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩س َّواز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وصِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ٔس َ٨ا ٕ ٪ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ ِّي أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َش ُ٘و َُ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢فٔي َػ ََلتٔطٔ َّ
ک ٔ٩ِ ٣
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ

ٓٔت ِ َٔ ٨ة ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َ٨ةٔ َّ
اٟس َّجا َٔ ٢و ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟح َیا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
اب
ت َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
رح َج َض ََّٗ ٥َ ٨ا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ص َذا اٟؼَّ َو ُ

رمعف نب وساد ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،زیدی نب اوببیبح ،امیلسؿ نب ہک ؿ زمین ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزںیمرفامےتےھتایاہلل!ںیمریتیانپہام اتگوہںہنتفربق افرہنتف
داجؽافر زدنیگافرومتےکہنتفافردفزخیکرگیمےس۔رضحتاامؾاسنیئےنرفامایہیرفاتیکیھٹےہ۔
رافی  :رمعفنبوساد،انبفبہ،رمعفنباحرث،زیدینباوببیبح،امیلسؿنبہک ؿزمین،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
دفزخیکرگیمےسانپہامانگن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1822

راوی ٗ :تیبہ ،ابوا احوؾ ،ابواسح ،ٙبزیس ب ٩ابو٣زی ،٥ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ؾ ًَ ِ ٩أَب ٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙب ُ َزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي َِ ٣ز َی َ ٩ِ ًَ ٥أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ت َٗا َ ِ ٟا َِ ٟح َُّ ٨ة َّ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠سأ َ َ ٢اهَّللَ ا َِ ٟح ََّ ٨ة ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ِزخٔ ُِ ٠ط ا َِ ٟح ََّ ٨ة َو َ ٩ِ ٣ا ِس َت َح َار ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ
ار َّ
ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
اُ ٠ٟض َّ ٥أَ ٔجزِ ُظ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ
ت َٗا َ ِ ٟاُ ٨َّ ٟ
ہبیتق ،اوباالوحص ،اوب ااحسؼ  ،ربدی نب اوبرممی ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و
صخش اہلل اعتیل ےس تنج ام اتگ ےہ نیت رمہبت وت اس ےس تنج یتہک ےہ ای اہلل! اس وک تنج ںیم دالخ رک افر  و صخش دفزخ ےس نیت
رمہبتانپہام اتگےہوتدفزخیتہکےہایاہلل!اسوکدفزخےسوفحمظرفام۔
رافی  :ہبیتق،اوباالوحص،اوباقحس،ربدینباوبرممی،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(رہمسقےک)اکومںیکربایئےسانپہامےنگنےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
(رہمسقےک)اکومںیکربایئےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1823

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،یزیس ،اب ٩زریٍ ،حشین اً ،٥٠ٌ٤ٟبساهَّلل ب ٩بزیسہ ،بظیر بٌٛ ٩ب ،طساز ب ٩اوض

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُح َشی ِْن ا ِِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩بُظَ ی ِر ٔبِ ٔ٩
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪سی َِّس ٔا ا ِستٔ َِِٔارٔ أَ َِ ٪ش ُ٘و َ ٢ا ِِ ٌَ ٟب ُس َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥أََ َ ِ ٧ربِّي  اَ
ٌَِ ٛبٕ ًَ َِ ٩ط َّساز ٔبِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
ک ب ٔ َذٔ ِ ٧يي
َش َ٣ا َػ َ ُ ٌِ ٨أَبُو ُئ ََ ٟ
إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا أََ َ ِ ٧خ ََ ِ٘ ٠تىٔي َوأََ٧ا ًَ ِب ُس َ َوأََ٧ا ًَل َي ًَ ِض ٔس َ َو َو ًِ ٔس َ َ٣ا ا ِس َت َل ٌِ ُ أًَُوذُ ب ٔ َ
ات َز َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة
ُوب إ ٔ َّ ا أََٓ َ ِ ٧إ ٔ َِٗ ٪اََ ٟضا ح ٔی َن ش ُِؼب ٔحُ ُ٣وٗ ٔ ّ٨ا ب ٔ َضا ٓ َََ ٤
َک بٔ٤َ ٌِ ٔ ٨تٔ َ
َوأَبُو ُئ َ ٟ
رف اٟذُّ َ ٧
ِرف لٔي َٓإُٔ َّ ٧ط َ ا َش ِِ ٔ ُ
ک ًَل َ َّي َٓاُ ٔ ِ

َوإ ٔ َِٗ ٪اََ ٟضا ح ٔی َن یُ ِٔ ٤سي ُ٣وٗ ٔ ّ٨ا ب ٔ َضا َز َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َخا ََٔ ٟطُ ا َِ ٟؤٟی ُس بِ َُ ٩ث ٌََِ ٠ب َة

رمعف نب یلع ،زیدی ،انب زرعی ،نیسح املعمل ،دبعاہلل نب ربدیہ ،ریشب نب بعک ،دشاد نب افس ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدیساالافغتسرہیےہہکدنبہےہکایاہلل!وتریمارپفرداگرےہالعفہریتےوکیئافروبعمدربقحںیہنےہ
وتےنھجموکدیپاایںیمریتادنبہوہںافرںیمریتےارقارافرفدعہرپوہںاہجںکتہکھجمےسوہاتکسےہریتیانپہام اتگوہںربایئ
ےساےنپاکومںںیمافرارقاررک اوہںاےنپانگہاکارقاررک اوہںریتےااسحؿاکھجمرپ۔شخبدےھجموکوکیئںیہناتشخبانگوہں

وکرگموترھپارگہیداعحبصےکفتقڑپےھاسرپنیقیرکےکافررماجےئوتتنجںیمدالخوہاگافراشؾےکفتقڑپےھاسوکنیقی
رکےکوتبجیھبتنجںیمدالخوہاگ۔
رافی  :رمعفنبیلع،زیدی،انبزرعی،نیسحاملعمل،دبعاہللنبربدیہ،ریشبنببعک،دشادنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامعؽیکربایئےسانپہامےنگنےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
اامعؽیکربایئےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1824

٣وسي ب ٩طیبہ ،ا اوزاعيً ،بسة ب ٩ابوٟبابة
راوی  :یو٧ص بً ٩بسا اًلي ،اب ٩وہبٰ ،

وسي بِ َُ ٩ط ِی َب َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي ًَ ِِ ًَ ٩ب َس َة بِ ٔ ٩أَبٔي َ ُٟبابَ َة أَ َّ ٪ابِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وصِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣
َش َش ٕ
ا ٪أَ ِٛثَرُ َ٣ا َی ِس ًُو بٔطٔ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
اٖ َح َّسثَ ُط أَُ َّ ٧ط َسأ َ ًََ ٢ائٔظَ َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ل َ َ

اَ ٪ی ِسًُو بٔطٔ َّ
َش َ٣ا ًََ ُ ٠ِ ٔ٤و ِّٔ َ ٩ِ ٣
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش َ٣ا  ٥َِ ٟأَ ًِ َ١ِ ٤
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
ا ٪أَ ِٛثَرُ َ٣ا ل َ َ
َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠ب َِ ٣َ ١وتٔطٔ َٗا َ ِ ٟل َ َ

ویسننبدبعاالیلع،انب فبہ،ومٰیسنب،ہبی،االفزایع،دبعةنباوبابلبةےسرفاتیےہہکانبشبػےناؿےسدرایتفرفامای
ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس درایتف ای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ فافت ےس لبق ارثک ای داع اماگن رکےت
ےھت؟اوہنںےناہکاےنپلمعیکربایئےس وںیمرکاکچافر وںیمےنایھبںیہنای۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،ومٰیسنب،ہبی،االفزایع،دبعةنباوبابلبة
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
اامعؽیکربایئےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1825

٣وسي ب ٩طیبہ ،ا اوزاعيً ،بسة ب ٩ابوٟبابة
راوی  :یو٧ص بً ٩بسا اًلي ،اب ٩وہبٰ ،

أَ ِخب َ َرنٔي ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُ ٩بَکَّا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا ِِٔ٤ُ ٟی َرة ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِب َسةُ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ابِ َُ ٩ش َش ٕ
اٖ َٗا َ٢

ا ٪أَ ِٛثَرُ ُز ًَائٔطٔ أَ َِ ٪ش ُ٘و ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أَ ًُوذُ
اَ ٪ی ِس ًُو بٔطٔ أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ِ ٟل َ َ
ا ٪أَ ِٛثَرُ َ٣ا ل َ َ
ُسئ ٔ ًََ ِ ٠ائٔظَ ُة َ٣ا ل َ َ
َش َ٣ا ًََ ُ ٠ِ ٔ٤و ِّٔ َ ٩ِ ٣
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش َ٣ا  ٥َِ ٟأَ ًِ ََ ١ِ ٤ب ٌِ ُس
بٔ َ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،ومٰیسنب،ہبی،االفزایع،دبعةنباوبابلبة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
اامعؽیکربایئےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1826

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ہَل ٢ب ٩ششاَٖ ،فوة ب٧ ٩وٓ١

أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ش َش ٕ
اٖ ًَ َِِ َ ٩ف َو َة بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ ََٕٗ ١ا ََ ٢سأ َ ِ ُ ٟأُ َّ٦ا ِٔ٨٣ٔ ِْ ٤ُ ٟی َن
َش َ٣ا ًََ ُ ٠ِ ٔ٤و ِّٔ َ ٩ِ ٣
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش َ٣ا ٥َِ ٟ
اَ ٪ش ُ٘و ُ ٢أَ ًُوذُ ب ٔ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِسًُو َٗا َ ِ ٟل َ َ
ًَائٔظَ َة ًَ َّ٤ا ل َ َ

أَ ًِ َ١ِ ٤

دمحم نب دقامة ،رجری ،وصنمر ،الہؽ نب ک اػ ،رففة نب ونلف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس درایتف ای ہک
روسؽرکمی ای داع اماگن رکےت ےھت؟ اوہنں ےن رفامایآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس داع امےتگنہک انپہ ام اتگ وہں ںیم ریتی ربایئ ےس اؿ
اکومںںیم وہکرکاکچافر وںیمےنایھبںیہنےیک۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،الہؽنبک اػ،رففةنبونلف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
اامعؽیکربایئےسانپہامےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1827

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ہَل ٢ب ٩ششاَٖ ،فوة ب٧ ٩وٓ١

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َص َّ٨ا ْز ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ًَ ُِ ٩ح َؼی ِ ٕن ًَ ِ ٩ص ََٔل َِٕ َ ٩ِ ًَ ٢ف َو َة بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ ًََٕ ٩ِ ًَ ١ائٔظَ َة َٗا َ ِ ٟل َ َ
َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و َُّ ٢
َش َ٣ا ًََ ُ ٠ِ ٔ٤و ِّٔ َ ٩ِ ٣
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش َ٣ا  ٥َِ ٟأَ ًِ َ١ِ ٤
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ

رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،الہؽنبک اػ،رففةنبونلف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے
 واامعؽااجنؾںیہن ئ
دیاؿےکرشےسانپہ
ابب  :اتکباالاعتسذة

ے
 واامعؽااجنؾںیہن ئ
دیاؿےکرشےسانپہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1828

راوی  :حرضت ًائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩حُ َؼی ِ ٕن ًَ ِ ٩ص ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ش َش ٕ
اٖ ًَ َِِ َ ٩ف َو َة بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ ََٕٗ ١ا َ٢
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِسًُو بٔطٔ َٗا َ ِ ٟل َ َ
َسأ َ ًَِ ُ ٟائٔظَ َة َٓ ُ٘ َِ ُ ٠ح ِّسث ٔیىٔي بٔظَ ِی ٕئ ل َ َ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و َُّ ٢
َش َ٣ا ًََ ُ ٠ِ ٔ٤و ِّٔ َ ٩ِ ٣
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش َ٣ا  ٥َِ ٟأَ ًِ َ١ِ ٤
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أَ ًُوذُ ب ٔ َ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة

ے
 واامعؽااجنؾںیہن ئ
دیاؿےکرشےسانپہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1829

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ہَل ٢ب ٩ششاَٖ ،فوة ب٧ ٩وٓ١

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩ح َؼی ِ ٕن َس ُ ٌِ ٔ٤ص ََٔل َ ٢بِ ََ ٩ش َش ٕ
اٖ ًَ َِِ َ ٩ف َو َة بِ ٔ٩
اَ ٪ش ُ٘و َُّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ
ِ َ ٧وٓ ََٕٗ ١ا ٌََ ٔ ٟ ُ ٠ِ ُٗ ٢ائٔظَ َة أَ ِخبٔرٔیىٔي ب ٔ ُس ًَا ٕ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِسًُو بٔطٔ َٗا َ ِ ٟل َ َ
ئل َ َ

َش َ٣ا ًََ ُ ٠ِ ٔ٤و ِّٔ َ ٩ِ ٣
ک ِّٔ َ ٩ِ ٣
َش َ٣ا  ٥َِ ٟأَ ًِ َ١ِ ٤
بٔ َ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔

رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،الہؽنبک اػ،رففةنبونلف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زنیمںیمدسنھاجےنےسقلعتم
ابب  :اتکباالاعتسذة
زنیمںیمدسنھاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1830

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼورٓ ،ـ ١ب ٩زٛینً ،بازة ب٣ ٩ش ،٥٠جبیرب ٩ابوس٠امی ٪ب ٩جبیر ب٣ ٩لٌ ،٥اب٤ً ٩ز

 ١بِ ُُ ٩ز َٛی ِ ٕن ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ِٔ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا ََ ٢ح َّسثَىٔي ُج َبیِرُ بِ ُ ٩أَبٔي ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ

بِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٥أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و َُّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ بٔ ٌَوَ َ٤ت َٔک أَ ِ ٪أُُِ َتا َ٩ِ ٣ٔ ٢
ٕ َٗا ََ ًُ ٢با َزةُ ٓ َََل أَ ِزرٔی َٗ ِو ُ ٢أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو َٗ ِو ُُ ٢ج َبیِر ٕ
َت ِحًٔي َٗا َُ ٢ج َبی ِ ْر َوص َُو ا َِ ٟد ِش ُ

رمعفنبوصنمر،لضفنبدنیک،ابعدةنب ملس،ریبجنباوبامیلسؿنبریبجنب معط،انبرمعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم ریتی ربایئ یک انپہ ام اتگ وہں (ینعی ربے اکؾ ےس
ںیم انپہ ام اتگ وہں) ہک سنھپ اجؤں آتف ںیم ےچین (زنیم) یک اجبن ےس ہی دحثی رصتخم ےہ رضحت ریبج ےن اہک ےچین یک ربایئ ےس
رماد زنیم دسنھ اجان ےہ۔ رضحت ابعدہ ےن اہک ںیم فافق ںیہن ہک ہی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ ابمرک ےہ ای
رضحتریبجاک؟
رافی  :رمعفنبوصنمر،لضفنبدنیک،ابعدةنب ملس،ریبجنباوبامیلسؿنبریبجنب معط،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
زنیمںیمدسنھاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1831

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼورٓ ،ـ ١ب ٩زٛینً ،بازة ب٣ ٩ش ،٥٠جبیرب ٩ابوس٠امی ٪ب ٩جبیر ب٣ ٩لٌ ،٥اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟدٔ٠ی َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪ص َُو ابِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّي بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ا َِٔ ٟزَار ِّٔی

َّ
َّ
َّ
آخظ ٔ
اٟس ًَا َئ َو َٗا َ ٢فٔي ٔ ٔ
ًَ ُِ ٩ج َبی ِر ٔبِ ٔ ٩أَبٔي ُسََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ل َ َ
َک ُّ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢اُ ٠ٟض َََّ ٓ ٥ذ َ َ

ٕ
ک أَ ِ ٪أُُِ َتا ََ ٩ِ ٣ٔ ٢ت ِحًٔي َش ٌِىٔي ب ٔ َذَ ٔ ٟ
أًَُوذُ ب ٔ َ
ک ا َِ ٟد ِش َ

رمعفنبوصنمر،لضفنبدنیک،ابعدةنب ملس،ریبجنباوبامیلسؿنبریبجنب معط،انبرمعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس رفامےت ےھت ای اہلل! ںیم ریتی ربایئ یک انپہ ام اتگ وہں (ینعی ربے اکؾ ےس
ںیم انپہ ام اتگ وہں) ہک سنھپ اجؤں آتف ںیم ےچین (زنیم) یک اجبن ےس ہی دحثی رصتخم ےہ رضحت ریبج ےن اہک ےچین یک ربایئ ےس
رماد زنیم دسنھ اجان ےہ۔ رضحت ابعدہ ےن اہک ںیم فافق ںیہن ہک ہی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفامؿ ابمرک ےہ ای
رضحتریبجاک؟
رافی  :رمعفنبوصنمر،لضفنبدنیک،ابعدةنب ملس،ریبجنباوبامیلسؿنبریبجنب معط،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رگےنافراکمؿےلتدباجےنےسانپہ
ابب  :اتکباالاعتسذة
رگےنافراکمؿےلتدباجےنےسانپہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1832

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَلٓ ،٪ـ ١ب٣ ٩وسيً ،بساهَّلل ب ٩سٌیس ،ػیفي ،ابوایوب،

ُس
وب ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٟی َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
وسي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩ػ ِیف ٕٓٔي َِ ٣ول َي أَبٔي أَ ُّی َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و َُّ ٢
ک
ک ٔ ٩ِ ٣اٟت َّ َر ِّزی َوا َِ ٟض ِسَ ٔ ٦وا َِ َِ ٟز َٔ ٚوا ِٔ َ ٟ
یَ ٙوأَ ًُوذُ ب ٔ َ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
َح ٔ
َٗا َ ٢ل َ َ
أَ َِ ٪ی َت َدب ََّلىٔي َّ
اٟظ ِی َلا َُ ٨ِ ٔ ً ٪س ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
وت َٟسٔش ِّا
ک أَ ِ ٪أَ َُ ٣
ک أَ ِ ٪أَ َُ ٣
ک ُِ ٣سب ٔ ّزا َوأَ ًُوذُ ب ٔ َ
وت فٔي َسبٔیَ ٔ ٠
ت َوأَ ًُوذُ ب ٔ َ
ومحمدنبالیغؿ ،لضفنب ومیس،دبعاہلل نب دیعس،یفیص ،اوباویب،اوبارسیل ےسرفاتی ےہہکروسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
رفامےتےھتایاہلل!ںیمانپہام اتگوہںافرپےسرگےنےس(ےسیجیسکیدنلیایڑاہڑفریغہےسرگےنےس)افراکمؿرگےنےسافراس
ںیمدباجےنےسایاپینںیمرغؼوہےنےسافرلجاجےنےسافرانپہام اتگوہںںیمریتیاطیشؿےکاکہبےنےسومتےکفتق
افرانپہام اتگوہںریتیراہتسںیمرمےنےستشپومڑرکافرںیمانپہام اتگوہںریتیاسپنےکزرہےسرمےنےس(ینعیاسپنےک
ڈےنسےس)

رافی  :ومحمدنبالیغؿ،لضفنبومیس،دبعاہللنبدیعس،یفیص،اوباویب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
رگےنافراکمؿےلتدباجےنےسانپہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1833

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَلٓ ،٪ـ ١ب٣ ٩وسيً ،بساهَّلل ب ٩سٌیس ،ػیفي ،ابوایوب ،ابواٟیُس

ُس أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي أَُ َ ٧ص بِ َُٔ ً ٩یاقٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩ػ ِیف ٔ ٕٓي ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٟی َ ٔ
ا ٪یَ ِسًُو ٓ ََی ُ٘و َُّ ٢
یَ ٙوا َِ َِ ٟز ٔٚ
ک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟض َزَ ٔ ٦واٟتَّرَ ِّزی َوا َِ ٟض ِسَ ٔ ٦وا َِ ٥ِّ َِ ٟوا ِٔ َ ٟ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
َح ٔ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ

ک أَ َِ ٪ی َت َدب ََّلىٔي َّ
اٟظ ِی َلا َُ ٨ِ ٔ ً ٪س ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
وت َٟسٔش ِّا
ک أَ ِ ٪أَ َُ ٣
ک ُِ ٣سب ٔ ّزا َوأَ ًُوذُ ب ٔ َ
ت َوأَ ِ ٪أ ُ ِٗ َت َ ١فٔي َسبٔیَ ٔ ٠
َوأَ ًُوذُ ب ٔ َ
رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،لضفنبومیس،دبعاہللنبدیعس،یفیص،اوباویب،اوبارسیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
رگےنافراکمؿےلتدباجےنےسانپہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1834

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي٣ ،ح٤س ب ٩جٌرفً ،بساهَّلل ب ٩سٌیس ،ػیفي ،ابوایوب انؼاری ،ابواسوز

رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َػ ِیف ٌّٔي َِ ٣ول َي أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و َُّ ٢
ک ٔ٩ِ ٣
اٟشِّ ٔ ٠
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
ََّم َص ََ ٜذا َٗا َ ٢ل َ َ
وب اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِس َوز ٔ ُّ
أَ ُّی َ
ک أَ َِ ٪ی َت َدب ََّلىٔي َّ
اٟظ ِی َلا َُ ٨ِ ٔ ً ٪س ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ک
ک ٔ ٩ِ ٣ا َِ َِ ٟز َٔ ٚوا ِٔ َ ٟ
ت َوأَ ًُوذُ ب ٔ َ
یَ ٙوأًَُوذُ ب ٔ َ
ک ٔ ٩ِ ٣اٟت َّ َر ِّزی َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ا َِ ٟض ِسَ ٔ ٦وأًَُوذُ ب ٔ َ
َح ٔ
وت َٟسٔش ِّا
ک أَ ِ ٪أَ َُ ٣
أَ ِ ٪أَ َُ ٣
ک ُِ ٣سب ٔ ّزا َوأًَُوذُ ب ٔ َ
وت فٔي َسبٔیَ ٔ ٠
دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،دبعاہللنبدیعس،یفیص ،اوباویبااصنری،اوباوسدیملسےسایسییہرفاتیوقنمؽےہ وہکاسہقبرفاتی
ےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،دبعاہللنبدیعس،یفیص،اوباویبااصنری،اوباوسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللزعفلجےکہصغےسانپہامےنگنےسقلعتماسیکراضےکاسھتامےنگناکایبؿ
ابب  :اتکباالاعتسذة
اہللزعفلجےکہصغےسانپہامےنگنےسقلعتماسیکراضےکاسھتامےنگناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1835

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩شٌ٘وب ،اٌَٟلو ب ٩ہَلً ،٢بیساهَّلل ،زیس٤ً ،زو ب٣ ٩زةٗ ،اس ٥بً ٩بساٟزحُ٣ ،٩٤سو ٚب ٩ا اجسَ،
ًائظہ ػسش٘ہ

وب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ا ََِ ٌَ ٟل ُئ بِ ُ ٩ص ََٔل َٕٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
َات َِ ٟی َٕ ٠ة فٔي
ُسو ٔ ٚبِ ٔ ٩اْلِ َ ِج َس َٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َ ِ ٟكََِ ٠ب ُ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤

ُ
غ ٓ ََو َٗ ٌَ ِ َیسٔی ًَل َي أَ ِخ َٔ ٤ؽ َٗ َس َِ ٣یطٔ َٓإٔذَا ص َُو َسا ٔج ْس َش ُ٘و ُ ٢أَ ًُوذُ
رفا ٔ
َرضبِ ُ ب ٔ َیسٔی ًَل َي َرأ ِ ٔ
ض ا َِ ٔ ٟ
َفاشٔي َٓ ٥َِ ٠أ ٔػ ِب ُط ٓ َ َ
َٔ
ک
ک َٔ ٨ِ ٣
ک َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ک َوأًَُوذُ بٔز ٔ َؿا َ َٔ ٩ِ ٣س َد ٔل َ
بٔ ٌَِٔو ٔ َ َٔ٘ ٔ ً ٩ِ ٣اب ٔ َ
اربامیہنبوقعیب،االعلفنبالہؽ،دیبعاہلل،زدی،رمعفنبرمة،اقمسنبدبعارلنمح،رسمفؼنباالدجع،اعہشئدصہقیےسرفاتی
ےہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاکیراتاےنپرتسبرپالتشایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکںیہناپای۔ںیم
ےناانپاہھتریھپاریمااہھت آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاپؤںرپاگلاسہگج رپ وہک ےتلچفتقزنیم ےسااھٹراتہ ےہ۔ولعمؾوہا
ہک آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس دجسہ ںیم ںیہ۔ آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس رفام رےہ ےھت(اے اہلل!) انپہ ام اتگ وہں ریتیاعمیف یک
ریتےذعابےسانپہام اتگوہںںیمریتیراضدنمییکریتےہصغےسانپہام اتگوہںریتیھجتےس۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،االعلفنبالہؽ،دیبعاہلل،زدی،رمعفنبرمة،اقمسنبدبعارلنمح،رسمفؼنباالدجع،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایقتمےکدؿہگجیکیگنتےسانپہامےنگنےسقلعتمدحثیروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ابب  :اتکباالاعتسذة
ایقتمےکدؿہگجیکیگنتےسانپہامےنگنےسقلعتمدحثیروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1836

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩شٌ٘وب ،زیس ب ٩حبابٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح ،ازہز ب ٩سٌیسً ،اػ ٥ب ٩ح٤یس

اب أَ ٌََّ ٣ُ ٪اؤیَ َة بِ ََ ٩ػإ ٔ ٟح َح َّسثَ ُط َو َح َّسثَىٔي أَ ِز َصزُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ُش َ٘ا ُُ َٟ ٢ط
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
أَ ِخب َ َرنٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ش ٌِ ُ٘ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ِٔتَتٔحُ
َحاز ُّٔی َطام ٔ ٌّي ًَزٔیز ا َِ ٟحسٔیث ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا ََ ٢سأ َ ًَِ ُ ٟائٔظَ َة ب ٔ َ٤ا ل َ َ
ا َِ َ ٟ
رشا َو َش ُ٘و َُّ ٢
ٗ ٔ َی َاَّ ٦
اُ ٠ٟض َّ٥
اِ ٠ٟی َٔٗ ١ا ََ ِ ٟسأ َ َِ ٟتىٔي ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ َ٣ا َسأ َ َٟىٔي ًَ ُِ ٨ط أَ َح ْس ل َ َ
رف ًَ ِ ّ
رشا َوش َُش ِّب ُح ًَ ِ ّ
ا ٪یُ َٜبِّرُ ًَ ِ ّ
رشا َو َش ِش َت ِِ ٔ ُ
ٔی ٙا َِ٘ ٤َ ٟأ ٦یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة
ِرف لٔي َواصِسٔنٔي َو ِارزُ ِٗىٔي َو ًَآٔىٔي َویَ َت ٌَ َّوذُ ٔ ٩ِ ٣ؿ ٔ
اُ ٔ ِ
اربامیہنبوقعیب،زدینبةحب،اعمفہینباصحل،ازرہنبدیعس،اعمصنبدیمحےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاعہشئدصہقی
ےسدرایتفایہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسراتیکامنزاکسکداعےسآاغز رفامےتںیہ؟اوہنںےنرفامایمتےنھجمےس
اکیایسیابتدرایتفیک وہکیسکےنںیہنوپیھچیھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسریبکترفامےتےھتدسابرافرڑپےتھےھتدس
رمہبتافراافغتسررفامےتےھتدسرمہبتافررفامےتےھتایاہلل!شخبدےھجموکافردہاتیرفامھجموکافرھجموکرزؼاطعرفامافرھجموک
ردنرتسرھکافرانپہامےتگنےھتہگجیکیگنتےسایقتمےکدؿ۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،زدینبةحب،اعمفہینباصحل،ازرہنبدیعس،اعمصنبدیمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسداعےسانپہامانگن و(اہللزعفلجےکاہں)ینس(یہ)ہناجےئ
ابب  :اتکباالاعتسذة
اسداعےسانپہامانگن و(اہللزعفلجےکاہں)ینس(یہ)ہناجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1837

راوی ٣ :ح٤س ب ٩آز ،٦ابوخاٟس٣ ،ح٤س بً ٩حَل ،٪سٌیس ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز َ ٩ِ ًَ ٦أَبٔي َخإ ٔ ٟس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
ک ٔ َ ٥ِٕ ٠ًٔ ٩ِ ٣ا یَ َِ ٍُ َٔ ٨و ٔ٠ِ َٗ ٩ِ ٣بٕ َ ا یَ ِدظَ ٍُ َو َٔ ٩ِ ٣نٔ ِٕص َ ا َت ِظ َب ٍُ َو ٔ ٩ِ ٣زُ ًَا ٕئ َ ا ش ُِش ََٗ ٍُ ٤ا َ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥إنٔ ِّي أًَُوذُ ب ٔ َ
ٔیس َ ٥َِ ٟش ِش َُ ٌِ ٤ط ٔ ٩ِ ٣أَبٔي ص َُزیِ َز َة بَ َِ ١سُ ٌَ ٔ٤ط ٔ ٩ِ ٣أَخٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة
أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤سٌ ْ

دمحمنبآدؾ،اوباخدل،دمحمنبالجعؿ،دیعس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایایاہلل!ںیم
بج ے
ریتی انپہ ام اتگ وہں اس ملع ےس  و عفن ہن شبی افر اس دؽ ےس ہک سج ںیم وخػ دخافدنی ہن وہ افر اس دؽ ےس  و ہن رھبے افر

اسداعےس وہنینساجےئ۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،اوباخدل،دمحمنبالجعؿ،دیعس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
اسداعےسانپہامانگن و(اہللزعفلجےکاہں)ینس(یہ)ہناجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1838

راوی ً :بیساهَّلل ،وہ اپ٨ے ذرا سے ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َی ِحٌَي َش ٌِىٔي ابِ ََ ٩ی ِحٌَي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و َُّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ
َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَخٔیطٔ ًَبَّاز ٔبِ ٔ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َش ُ٘و ُ ٢ل َ َ

ئ َ ا ش ُِش ٍَُ ٤
ک ٔ َ ٥ِٕ ٠ًٔ ٩ِ ٣ا َی َِ ٍُ َٔ ٨و ٔ٠ِ َٗ ٩ِ ٣بٕ َ ا َی ِدظَ ٍُ َو َٔ ٩ِ ٣ن ِٔ ٕص  اَ َت ِظ َب ٍُ َو ٔ ٩ِ ٣زُ ًَا ٕ
بٔ َ
دیبع اہلل ،فہ اےنپ اچچ ےس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیہ ابیق رتہمج اسقب ےک اطمقب
ےہ۔
رافی  :دیبعاہلل،فہاےنپاچچےس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایسیداعےسانپہامےنگنےسقلعتم و(اہللزعفلجےکاہں)وبقؽہنیکاجےئ
ابب  :اتکباالاعتسذة
ایسیداعےسانپہامےنگنےسقلعتم و(اہللزعفلجےکاہں)وبقؽہنیکاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1839

راوی  :واػ ١بً ٩بسا اًلي ،ابٓ ٩ـیً ،١اػ ٥ب ٩س٠امیً ،٪بساهَّلل ب ٩حارث

اػ ٔ ٥بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ا ٪إٔذَا ٗٔی َٟٔ ١زَیِسٔ
 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي ًَ ِ ٩ابِ َٔ ُٓ ٩ـ ِی ٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا َو ٔ
اػ ُ
ث َٗا َ ٢ل َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََ ٥ح ِّسث ِ َ٨ا َ٣ا َسَ ٩ِ ٣ٔ َ ٌِ ٔ٤ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ َ ٢ا أ ُ َح ِّسثُ ٥ِ ُٜإ ٔ َّ ا َ٣ا ل َ َ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َّ
َو َس ََّ ٥َ ٠ح َّسثَ َ٨ا بٔطٔ َو َیأ ِ ُ٣زَُ٧ا أَ َِ ٪ن ُ٘و ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ٥
ک ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌَ ٟحز ٔ َوا ِل ََ ٜش َٔ ١وا ِٟبُ ِد َٔ ١وا ُِ ٟحب ِ ٔن َوا َِ ٟض َزَ ٔ ٦و ًَ َذ ٔ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ

ت َن ِٔ ٔسي َت ِ٘ َوا َصا َو َزَ ِّٛضا أََ َ ِ ٧خیِرُ ََ ٩ِ ٣زلَّاصَا أََ َ ِ ٧ؤٟی َضا َو َِ ٣و َ ا َصا َّ
آ ٔ
ک َٔ ٩ِ ٣نٔ ِٕص َ ا َت ِظ َب ٍُ َو ٔ٠ِ َٗ ٩ِ ٣بٕ  اَ
اُ ٠ٟض َّ ٥إنِّٔي أًَُوذُ ب ٔ َ
ُّ
اب
َی ِدظَ ٍُ َو ٔ  ٥ِٕ ٠ًٔ ٩ِ ٣اَ َی َِ ٍُ َٔ ٨و َز ًِ َوة ٕ َ ا ُت ِش َت َح ُ
فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف،اعمصنبامیلسؿ،دبعاہللنباحرثےسرفاتیےہہکزدینبارمقسجفتقہیےتہکمتلقنرکف
 و مت ےن ہک  روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس۔ فہ رفامےت ےھت ںیم ںیہنایبؿ رکفں اگ مت ےس رگم  و روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسایبؿرکےت ےھتمہ ےسافر مکحدےتیےھت مہوکہی ےنہکاکاےاہلل!ںیم انپہام اتگ وہںافریتسس افروجنکیس افر انرمدیافر
یفیعضافرذعابربقےس۔ایاہلل!ریمےسفنوکوقتیاطعرفامدےافراسوکاپکرفام دےوترتہبنیاپکرکےنفاالےہوتامکلافر
اتخمرےہاساکاےاہلل!ںیمریتیانپہام اتگوہںاسسفنےس وریسہنوہافراسدؽےسسجںیمہکوخػدخافدنیہنوہافراس
داعےس وہکوبقؽہنوہ۔
رافی  :فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف،اعمصنبامیلسؿ،دبعاہللنباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالاعتسذة
ایسیداعےسانپہامےنگنےسقلعتم و(اہللزعفلجےکاہں)وبقؽہنیکاجےئ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1840

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظارً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،طٌيي ،ا ٦س٤٠ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِحَٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي
َ
ک ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪أَزٔ َّ ٢أَ ِو أَ ٔؿ َّ ١أَ ِو أَهِ  ٥َ ٔ ٠أَ ِو أ ُهِ  ٥ََ ٠أَ ِو أَ ِج َض َ١
خ َد ٔ ٩ِ ٣بَ ِیتٔطٔ َٗا َ ٢بٔ ِش ٔ ٥اهَّللٔ َر ِّب أًَُوذُ ب ٔ َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
ا ٪إٔذَا َ َ

أَ ِو یُ ِح َض ًََ ١ل َ َّي

دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،وصنمر،یبعش،اؾہملسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتقاےنپاکمؿ
ےسیکلیےوترفامےتاتلکنوہںاہللاکانؾےلرکاےریمےاپےنلفاےل!ںیمانپہام اتگوہںریتیےنلسھپےسافررمگاہوہےنےسافرملظ
رکےنےسایھجمرپملظوہےنےسایاہجتلرکےنےسایھجمرپاہجتلوہےنےس۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،وصنمر،یبعش،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رشاب یک رحتم ےس قلعتم دخافدندقفس ےن اراشد رفامای اے الہ اامیؿ! رشاب افر  وا افر تب افر اپےسن (ےک
ریت)ہیامتؾےک امتؾاناپکںیہاطیشؿےکاکؾںیہافراطیشؿہیہااتہےہہکاہمترےدرایمؿںیمدینمشافرڑلایئدیپا
رکادےرشابالپافر واالھکرکافررفکدےمتوکاہللیکایدےسافرامنزےسوتمتگوگوھچڑےتوہایںیہن۔
ابب  :اتکباالرشبة
رشابیکرحتمےسقلعتمدخافدندقفسےناراشدرفامایاےالہاامیؿ!رشابافر واافرتبافراپےسن(ےکریت)ہیامتؾےکامتؾاناپکںیہاطیشؿےکاکؾںیہافر
اطیشؿہیہااتہےہہکاہمترےدرایمؿںیمدینمشافرڑلایئدیپارکادےرشابالپافر واالھکرکافررفکدےمتوکاہللیکایدےسافرامنزےسوت متگوگوھچڑےتوہای
ںیہن۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1841

راوی  :ابوبَک اح٤س ب٣ ٩ح٤س ب ٩اسح ٙسىي ،ابوًبساٟزح ،٩٤اح٤س ب ٩طٌیب نشائي ،ابوزاؤزً ،بیساهَّلل ب٣ ٩وسي،
ارسائی ،١ابواسح ،ٙابو٣یُسہ٤ً ،ز

ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ فٔي بَ ِیتٔطٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ِاِل ٔ َُ ٣ا ٦أَبُو ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ َِکٕ أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َُّ ٙ
اٟشىِّ ُّي ٔ َ
َ
 ٩ِ ًَ ١أَبٔي
رسائ ٔی ُ
ُط ٌَ ِیبٕ اَ ٨َّ ٟشائ ُّٔي َرح َُٔ ٤ط اهَّللُ َت ٌَال َي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
وسي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا إ ٔ ِ َ

َحی ُ ٥ا َِ ٟد ِ٤ز ٔ َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَی ِّ ِن َ٨َ ٟا فٔي ا َِ ٟد ِ٤ز ٔبَ َیاّ٧ا َطآ ٔ ّیا
ُس َة ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زَ ََ ٢ت ِ ٔ
إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔي َِ ٣ی َ َ
َّ
َرقئ َ ِ ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َّ
اُ ٠ٟض َّ ٥بَی ِّ ِن َ٨َ ٟا فٔي ا َِ ٟد ِ٤ز ٔبَ َیاّ٧ا َطآ ٔ ّیا َٓ َ٨زَ َِ ِ ٟاْل َی ُة َّأًٟي فٔي
رقة ٔ َٓ ُسعٔ َي ًُ َ٤زُ ٓ ُ ٔ
َٓ َ٨زَ َِ ِ ٟاْلیَ ُة أًٟي فٔي ا َِ ٟب َ َ
ا٨َ ٣ُ ٪ازٔی َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َٗ َا٦
ئ یَا أَ ُّی َضا َّأ ٟذ َ
اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
رقبُوا اٟؼَّ ََل َة َوأَْمُتْن ُسک َ َاری َٓک َ َ
ی ٩آ َُ٨٣وا َ ا َت ِ َ
َرقئ َ ِ ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟض َّ ٥بَی ِّ ِن َ٨َ ٟا فٔي ا َِ ٟد ِ٤ز ٔبَ َیاّ٧ا َطآ ٔ ّیا
رقبُوا اٟؼَّ ََل َة َوأَْمُتْن ُسک َ َاری َٓ ُسعٔ َي ًُ َ٤زُ ٓ ُ ٔ
اٟؼَّ ََل َة َ٧ا َزی  اَ َت ِ َ
وَٗ ٪ا َ٤َ ًُ ٢زُ َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط اَ ِ ٧ت َض ِی َ٨ا
َٓ َ٨زَ َِ ِ ٟاْل َی ُة َّأًٟي فٔي ا ِ٤َ ٟائ َٔسة ٔ َٓ ُسعٔ َي ًُ َ٤زُ ٓ ُ ٔ
َرقئ َ ِ ًََِ ٠یطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا بَ َََ ٓ َّ ٠ض ِ ١أَْمُتْن َُ ٨ِ ٣ت ُض َ
اَ ِ ٧ت َض ِی َ٨ا
اوبرکبادمحنبدمحمنبااحسؼینس،اوبدبعارلنمح،ادمحنببیعشاسنیئ،اوبداؤد،دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،اوبااحسؼ،اوبرسیمہ،رمع

ےسرفاتیےہہکسجفتقرشابےکرحاؾوہےنیکآتیرکہمیانزؽوہیئوتاوہنںےنداعرفامیئاےاہلل!رشابےکقلعتم
مہگووگںےکےیلوکیئفاحضمکحاراشدرفامد ںوتفہآتیرکہمی ووسرہرقبہںیمےہینعیآرخکتانزؽوہیئ۔ینعیگوگرکےتںیہ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفام د ں ہک اؿ دفونں ںیم ڑبا انگہ ےہ افر عفن یھب ےہ نکیل (اؿ اک) عفن ےس زایدہ ےہ۔ اس ےک دعب
رضحت رمع وک بلط ای ایگ افر اؿ وک فہ آتی رکہمی ہک یئ یئگ وت اوہنں ےن رفامای اے اہلل! مہ وک اصػ اصػ اراشد رفام دے رھپ فہ
آتیرکہمیانزؽوہیئ وہک وسرہاسنء ںیمےہ۔اےاامیؿفاگو!متامنزےکاپسہناج (ینعیامنزہنڑپوھ)ایسیاحتل ںیمہک بج مت
ہشنںیموہوتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکرطػےسانمدیرکےنفاالسجفتقامنزےکےیلڑھکاوہ اوتفہآفازداتیہکہن
امنز ڑپوھ سج فتق ہشن ںیم وہ وت رضحت رمع وک البای ایگ افر اؿ وک ہی آتی رکہمی ہک یئ یئگ وت اوہنں ےن رفامای مہ وک رشاب ےک قلعتم
اصػاصػایبؿرفامدےرھپفہآتیرکہمیانزؽوہیئ وہکوسرہامدئہںیمےہرھپ (رسیتیرمہبت)رضحترمعوکالبایایگافراؿوک
ہیآتیرکہمیہک یئیئگسجفتق(آتیرکہمیےکزجف)رپےچنہپوترضحترمعےنرفامایمہےنوھچڑامہےنوھچڑا۔
رافی  :اوبرکب ادمح نب دمحم نب اقحس ینس ،اوبدبعارلنمح ،ادمح نب بیعش اسنیئ ،اوبداؤد ،دیبعاہلل نب ومیس ،ارسالیئ ،اوباقحس،
اوبرسیمہ،رمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقرشابیکرحتمانزؽوہیئوتسکمسقیکرشاباہبیئیئگ
ابب  :اتکباالرشبة
سجفتقرشابیکرحتمانزؽوہیئوتسکمسقیکرشاباہبیئیئگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1842

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل شٌىي اب٣ ٩بار  ،س٠امی ٪تیَّم ،ا٧ص ب٣ ٩اٟک

َّم أَ َّ ٪أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَ ِخبَرَص َُِٗ ٥ا َ ٢بَ ِی َ٨ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ َش ٌِىٔي ابِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
رح َ ِ ٣ا َِ ٟد ِ٤زُ َوأََ٧ا َٗائ َِْٔ ٠ًَ ٥یض ٔ ِ ٥أَ ِس٘ٔیض ٔ ِ٥
أََ٧ا َٗائ ًَْٔ ٥ل َي ا َِ ٟه ِّي َوأََ٧ا أَ ِػ َِزُص ُِٔ ٥س ًّ٨ا ًَل َي ًُ ُ٤و ًَٔ٣ي إٔذِ َجا َئ َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢إَٔ َّ ٧ضا َٗ ِس ُ ِّ
ِ
ِ
َٔٓ ٩ِ ٣ـ ٕ
َک بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص لَاَ ِ َ ٧خ ِ٤زُص َُِ ٥ی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ
ُس َواَّ ٟت ِ٤زُ َٗا َ ٢أَبُو بَ ِ ٔ
ٔیذ َُ ٟض َِ٘ َٓ ٥اُٟوا ِأَٛأ َصا َٓ ََٜٔأتُ َضا َٓ ُ٘ ِْٔ ُ ٠لَٕ َ ٧ص َ٣ا ص َُو َٗا َ ٢ا ِٟبُ ِ ُ
َک أَْ َ ٧ص
َٓ ٥َِ ٠یُ ِِ ٔ ٨
وسدینبرصن،دبعاہللینعیانبابمرک،امیلسؿیمیت،اسننبامکلےسرفاتیےہہکںیماےنپہلیبقںیمڑھکاوہااھتاےنپاچچؤںےک

اپسافرںیمبسےسزایدہمکرمع اھتاسدفراؿاکیآدیمآایافراسےناہکرشابرحاؾوہیئگافرںیمڑھکاوہااؿوکخیضفالپراہاھت
اوہنں ےن اہک مت اس وک ٹلپ دف۔ ںیم ےن فہ اٹل دی۔ رضحت امیلسؿ ےن اہک فہ رشاب سک زیچ یک یھت؟ رضحت اسن ےن رفامای
دگریوجھکرافرکشخوجھکریک۔رضحتاوبرکبنباسنےن اہکایاؿدونںگوگفیہرشابایپرکےتےھت؟رضحتاسنےنہی ہک 
افراساکااکنرںیہنرفامای۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللینعیانبابمرک،امیلسؿیمیت،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سجفتقرشابیکرحتمانزؽوہیئوتسکمسقیکرشاباہبیئیئگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1843

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل شٌىي اب٣ ٩بار  ،سٌیس ب ٩ابورعوبةٗ ،تازة ،ا٧ص

َ
رعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ َش ٌِىٔي ابِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َ ُ
أَ ِسقٔي أَبَا كَ َِ ٠ح َة َوأُب َ َّي بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ َوأَبَا ُز َجاَ َ ٧ة فٔي َرص ِٕم ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ ٓ ََس َخ َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا َر ُج َْ٘ َٓ ١ا ََ ٢ح َس َث َخب ِ ْر َ٧زَ ََ ٢ت ِ ٔ
َحی ُ ٥ا َِ ٟد ِ٤ز ٔ
رح َ ِ ٣ا َِ ٟد ِ٤زُ َوإ ٔ ًََّ ٪ا ََّ ٣ة ُخ ُ٤ورٔص ِٔ٥
ُس َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ َٗا ََ ٢و َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص َِ َ٘ ٟس ُ ِّ
َٓ ََٜٔأَِ٧ا َٗا ََ ٢و َ٣ا ه ٔ َي یَ ِو َ٣ئ ٔ ٕذ إ ٔ َّ ا ا َِٔ ٟـٔی ُذ َخُ ٔ ٠یم ا ِٟبُ ِ ٔ
َی ِو َ٣ئ ٔ ٕذ ا َِٔ ٟـٔی ُذ
وسدی نب رصن ،دبعاہلل ینعی انب ابمرک ،دیعس نب اوبرعفبة ،اتقدة ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اوبہحلط ایب نب بعک اوبداجہن وک ہلیبق
ااصنریکاکیامجتعںیمرشابالپراہاھتہکاسدفراؿاکیصخشاحرضوہاافرےنہکاگلاکییئنربخےہہکرشابرحاؾوہیئگےہ۔
ہیابتنسرکمہگووگںےنرشاباکربنتٹلپدای۔اؿ دفونںںیمخیضف(انیمرشاباعؾ)یھت۔(رشتحیزگریکچ)ینعیدگریافر
کشخ وجھکر یک رشاب ای رصػ دگری وجھکر یک رشاب۔ اس ےن اہک رشاب وت رحاؾ وہیئگ ےہ اس فتق گوگ اعؾ وطر رپ خیضف (انیم
رشاب)ایپرکےتےھت۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللینعیانبابمرک،دیعسنباوبرعفبة،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سجفتقرشابیکرحتمانزؽوہیئوتسکمسقیکرشاباہبیئیئگ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1844

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل شٌىي اب٣ ٩بار  ،سٌیس ب ٩ابورعوبةٗ ،تازة ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٕس َّ
رح ََ ِ ٣وإُٔ َّ ٧ط
رح َ ِ ٣ا َِ ٟد ِ٤زُ ح ٔی َن ُ ِّ
اٟلؤی ٔ ٩ِ ًَ ١أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا َِّ ُ ٢
ُس َواَّ ٟت ِ٤زُ
ََٟ
َرشاب ُ ُض ِ ٥ا ِٟبُ ِ ُ
وسدی نب رصن ،دبعاہلل ینعی انب ابمرک ،دیعس نب اوبرعفبة ،اتقدة ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اوبہحلط ایب نب بعک اوبداجہن وک ہلیبق
ااصنریکاکیامجتعںیمرشابالپراہاھتہکاسدفراؿاکیصخشاحرضوہاافرےنہکاگلاکییئنربخےہہکرشابرحاؾوہیئگےہ۔
ہی ابتنسرکمہگووگںےنرشاباکربنتٹلپدای۔اؿدفونںںیمخیضف(انیمرشاباعؾ)یھت۔(رشتحیزگریکچ)ینعیدگریافر
کشخ وجھکر یک رشاب ای رصػ دگری وجھکر یک رشاب۔ اس ےن اہک رشاب وت رحاؾ وہیئگ ےہ اس فتق گوگ اعؾ وطر رپ خیضف (انیم
رشاب)ایپرکےتےھت۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللینعیانبابمرک،دیعسنباوبرعفبة،اتقدة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دگریافرکشخوجھکرےکآزیمہوکرشاباہکاج اےہ
ابب  :اتکباالرشبة
دگریافرکشخوجھکرےکآزیمہوکرشاباہکاج اےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1845

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،طٌبہ٣ ،حارب ب ٩زثار ،جابز ابً ٩بساهَّلل

َ
ُس
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٣ُ ٩حار ٔٔب بِ ٔ ٩زٔثَارٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َش ٌِىٔي ابِ َِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا َ ٢ا ِٟبُ ِ ُ
َواَّ ٟت ِ٤زُ َخ ِْ ٤ز
وسدینبرصن،دبعاہلل،ہبعش،احمربنبداثر،اجربانبدبعاہللےنایبؿرفامایدگری(رت)افرکشخوجھکروکالمرک وآزیمہانبایاجےئ
فہرشابےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ہبعش،احمربنبداثر،اجربانبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
دگریافرکشخوجھکرےکآزیمہوکرشاباہکاج اےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1846

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،سٔیا٣ ،٪حارب ب ٩زثار ،جابز بً ٩بساهَّلل،

ُس
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪حار ٔٔب بِ ٔ ٩زٔثَا ٕر َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ َٗا َ ٢ا ِٟبُ ِ ُ
َواَّ ٟت ِ٤زُ َخ ِْ ٤ز َرٓ ٌََ ُط اْلِ َ ًِ َُ ٤ع
وسدینبرصن،دبعاہلل،ایفسؿ،احمربنبداثر،اجربنبدبعاہلل،ےنرفامایدگریافروجھکریکرشابرمخےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ایفسؿ،احمربنبداثر،اجربنبدبعاہلل،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
دگریافرکشخوجھکرےکآزیمہوکرشاباہکاج اےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1847

راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیاً ،بیساهَّلل ،طیبا ،٪ا اً٤ع٣ ،حارب ب ٩زثار ،جابز

ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٣ُ ٩حار ٔٔب بِ ٔ ٩زٔثَا ٕر ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
َکیَّا َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٩ط ِی َب َ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اٟزَّب ٔ ُ
یب َواَّ ٟت ِ٤زُ ص َُو ا َِ ٟد ِ٤زُ
اقمس نب زرکای ،دیبع اہلل ،ابیشؿ ،االشمع ،احمرب نب داثر ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامایاوگنرافروجھکریکرشابرمخےہ۔
رافی  :اقمسنبزرکای،دیبعاہلل،ابیشؿ،االشمع،احمربنبداثر،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ل
خ ی ئطتئںیکذیبنےنیپیکاممتعنےسقلعتمدحثیابمرہکاکایبؿ
ابب  :اتکباالرشبة

ل
خ ی ئطتئںیکذیبنےنیپیکاممتعنےسقلعتمدحثیابمرہکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1848

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟزح ،٩٤طٌبہ ،ح ،٥ٜاب ٩ابوٟیلي

اب أ ٨َّ ٟي ِّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜابِ ٔ ٩أَبٔي َِ ٟیل َي ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ
یب َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ا َِ ٟبَ٠حٔ َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ َواٟزَّب ٔ ٔ
ااحسؼنبوصنمر،دبعارلنمح،ہبعش،مکح،انباوبیلیلاکیاحصیبےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعن
رفامیئدگریوجھکراوگنرافروجھکرےس۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،دبعارلنمح،ہبعش،مکح،انباوبیلیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یچکافریکپوجھکروکالمرکوگھبان
ابب  :اتکباالرشبة
یچکافریکپوجھکروکالمرکوگھبان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1849

راوی  :واػ ١بً ٩بسا اًلي ،ابٓ ٩ـی ،١حبیب ب ٩ابوً٤زة ،سٌیس ب ٩جبیر ،ابً ٩باض

ض َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َو ٔ
 ١بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ٩ِ ًَ ١حب ٔ ٔ
یب بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ َِ ٤ز َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اػ ُ
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ ٔ َوأ٘٨َّ ٟیر ٔ َوأَ ِ ٪یُ ِدََ ٠م ا َِ ٟب َُ ٠ح َواٟزَّص ُِو
اٟسبَّا ٔ
َ َ ٧هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
فالص نب دبعاالیلع ،انب لیضف ،بیبح نب اوبرمعة ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےن(دکفےکوتےبنافر)الیھکربنتافررفنغفاےلربنتافرڑکلیےکربنتںیمذیبنوگھبےنےسعنمرفامایافرآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایہتخپوجھکرافریچکوجھکروکاکیاسھتالمرکوگھبےنےس۔
رافی  :فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف،بیبحنباوبرمعة،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
یچکافریکپوجھکروکالمرکوگھبان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1850

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،حبیب ب ٩ابوً٤زة ،سٌیس ب ٩جبیر ،ابً ٩باض

ض َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٩حب ٔ ٔ
یب بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ َِ ٤ز َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟسبَّا ٔ
یب َواٟزَّص ُِو ب ٔاَّ ٟت ِ٤ز ٔ
خی َوأ٘٨َّ ٟیر ٔ َوأَ ِ ٪یُ ِدََ ٠م اَّ ٟت ِ٤زُ بٔاٟزَّب ٔ ٔ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
ئ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ ٔ َو َزا َز ََّ ٣ز ّة أ ُ ِ َ
ااحسؼنباربامیہ،رجری،بیبحنباوبرمعة،دیعسنبریبج،انبابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندکف
ےکوتےبنےسعنمرفامایافررفینغراؽےکابنسےسافررفاتیںیمدفرسیرمہبتہیااضہفرفامایافروچیبابنسےسافروجھکروکاوگنر
ےکاسھتافریچکوجھکروککشخوجھکرےکاسھتالمےنےس۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رجری،بیبحنباوبرمعة،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
یچکافریکپوجھکروکالمرکوگھبان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1851

راوی  :حشین ب٨٣ ٩ؼور ب ٩جٌرفً ،بساهَّلل ب٤٧ ٩یر ،ا اً٤ع ،حبیب ،ابواركاة ،ابوسٌیس خسری

رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩یِر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩حبٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔي أَ ِركَا َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
یب َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ
أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اٟزَّصِو ٔ َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ َواٟزَّب ٔ ٔ
نیسح نب وصنمر نبرفعج ،دبعاہلل نبریمن ،االشمع ،بیبح ،اوبارساة ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہہکروسؽرکمی یلص اہللہیلع
فآہلفملسےناممتعنرفامیئیچکافرکشخوجھکرافراوگنرافروجھکروکالمرکوگھبےنےس
رافی  :نیسحنبوصنمرنبرفعج،دبعاہللنبریمن،االشمع،بیبح،اوبارساة،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یچکوجھکرافررتوجھکروکالمرکوگھبےنےساممتعن
ابب  :اتکباالرشبة
یچکوجھکرافررتوجھکروکالمرکوگھبےنےساممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1852

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،ا اوزاعي ،یحٌي ب ٩ابوٛثیرً ،بساهَّلل ب ٩ابوٗتازة

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأ ََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َی ِحٌَي بِ ُ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩أَب ٔي
اٟزك َ ٔب
َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا َت ِح ٌَُ ٤وا بَی ِ َن اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َواٟزَّب ٔ ٔ
یب َو َ ا بَی ِ َن اٟزَّصِو ٔ َو ُّ
وسدینبرصن،دبعاہلل،االفزایع،ییحینباوبریثک،دبعاہللنباوباتقدةےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامایہنعمجرکفوجھکرافراوگنروکافرہنیہیچکوجھکرافرہنرتوجھکروک۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،االفزایع،ییحینباوبریثک،دبعاہللنباوباتقدة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
یچکوجھکرافررتوجھکروکالمرکوگھبےنےساممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1853

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩زً ،لي اب٣ ٩بار  ،یحٌي ،ابوس٤٠ہ ،ابوٗتازة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّي َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ َِ ٩ی ِحٌَي ًَ ِ ٩أَبٔي َس ََ ٤َ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي
اٟزكَ َب َجٔ٤ی ٌّا
اٟزكَ َب َجٔ٤ی ٌّا َو َ ا َت ِ٨ب ٔ ُذوا اٟزَّب ٔ َ
یب َو ُّ
َٗ َتا َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا َت ِ٨ب ٔ ُذوا اٟزَّص َِو َو ُّ
دمحم نب ینثم ،امثعؿ نب رمع ،یلع انب ابمرک ،ییحی ،اوبہملس ،اوباتقدة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامایہنوگھبیچکافررتوجھکروکاکیاسھتافرہنیہاوگنرافروجھکروکاکیاسھتوگھب۔
رافی  :دمحمنبینثم،امثعؿنبرمع،یلعانبابمرک،ییحی،اوبہملس،اوباتقدة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یچکافرکشخوجھکراکآزیمہ
ابب  :اتکباالرشبة
یچکافرکشخوجھکراکآزیمہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1854

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىيً ،ث٤ا ٪ب٤ً ٩زً ،لي اب٣ ٩بار  ،یحٌي ،ابوس٤٠ہ ،ابوٗتازة

اَ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٪ز بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي إٔبِ َزاصٔی ُ ٥ص َُو ابِ ُ ٩ك َ ِض ََ ٤

یب
ًَ ِ٣َ ٩أ ٔ ٟک بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ِدََ ٠م اَّ ٟت ِ٤زُ َواٟزَّب ٔ ُ
ُس
َوأَ ِ ٪یُ ِدََ ٠م اٟزَّص ُِو َواَّ ٟت ِ٤زُ َواٟزَّص ُِو َوا ِٟبُ ِ ُ
دمحم نب ینثم ،امثعؿ نب رمع ،یلع انب ابمرک ،ییحی ،اوبہملس ،اوباتقدة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامایہنوگھبیچکافررتوجھکروکاکیاسھتافرہنیہاوگنرافروجھکروکاکیاسھتوگھب۔
رافی  :دمحمنبینثم،امثعؿنبرمع،یلعانبابمرک،ییحی،اوبہملس،اوباتقدة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دگریافرکشخوجھکرالمرکوگھبان
ابب  :اتکباالرشبة
دگریافرکشخوجھکرالمرکوگھبان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1855

راوی  :شٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥یحٌي ،اب ٩سٌیس ،اب ٩جزیخً ،لاء ،جابز

یَ ٩ِ ًَ ٥ی ِحٌَي َوص َُو ابِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ َلائْ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاصٔ َ
اٟزكَ ٔب
یب َوا ِٟبُ ِ ٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ َِ ٩خٔ ٔ ٠یم اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َواٟزَّب ٔ ٔ
ُس َو ُّ

وقعیب نباربامیہ،ییحی،انبدیعس،انبرججی ،اطعء،اجرب ےسرفاتی ےہہکروسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےن اممتعنرفامیئ
وجھکرافراوگنرافردگریافررتوجھکروکاکیاسھتالمرکوگھبےنےس
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحی،انبدیعس،انبرججی،اطعء،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
دگریافرکشخوجھکرالمرکوگھبان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1856

راوی  :شٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥یحٌي ،اب ٩سٌیس ،اب ٩جزیخً ،لاء ،جابز

ک بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي ًَ ِ ٩أَبٔي َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِش َل ُاَٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ

ُس َواَّ ٟت َِ ٤ز
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا َت ِدُ ٔ ٠لوا اٟزَّب ٔ َ
یب َواَّ ٟت َِ ٤ز َو َ ا ا ِٟبُ ِ َ
وقعیب نباربامیہ ،ییحی،انبدیعس،انبرججی ،اطعء،اجرب ےسرفاتی ےہہکروسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےن اممتعنرفامیئ
وجھکرافراوگنرافردگریافررتوجھکروکاکیاسھتالمرکوگھبےنےس
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحی،انبدیعس،انبرججی،اطعء،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یچکافررتوجھکروکالمرکوگھبےنےساممتعن
ابب  :اتکباالرشبة
یچکافررتوجھکروکالمرکوگھبےنےساممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1857

راوی  :شٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥یحٌي ،اب ٩سٌیس ،اب ٩جزیخً ،لاء ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
یب
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َ َ ٧هي أَ ِ ٪یُ َِ ٨ب َذ اٟزَّب ٔ ُ
ُس َواَّ ٟت ِ٤زُ َجٔ٤ی ٌّا
َواَّ ٟت ِ٤زُ َجٔ٤ی ٌّا َوَ َ ٧هي أَ ِ ٪یُ َِ ٨ب َذ ا ِٟبُ ِ ُ
وقعیب نباربامیہ،ییحی،انبدیعس،انبرججی ،اطعء،اجرب ےسرفاتی ےہہکروسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےن اممتعنرفامیئ
وجھکرافراوگنرافردگریافررتوجھکروکاکیاسھتالمرکوگھبےنےس
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحی،انبدیعس،انبرججی،اطعء،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
یچکافررتوجھکروکالمرکوگھبےنےساممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1858

راوی  :واػ ١بً ٩بسا اًلي ،ابٓ ٩ـی ،١ابواسح ،ٙحبیب ب ٩ابوثاب  ،سٌیس ب ٩جبیر ،ابً ٩باض

یب بِ ٔ ٩أَبٔي ثَاب ٔ ٕ ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َو ٔ
 ١بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي ًَ ِ ٩ابِ َٔ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔي إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙحب ٔ ٔ
اػ ُ
ُس َواَّ ٟت ِ٤ز ٔأَ ِ ٪یُ ِدََ ٠لا
اٟسبَّا ٔ
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ ٔ َوأ٘٨َّ ٟیر ٔ َو ًَ ِ ٩ا ِٟبُ ِ ٔ
ًَبَّا ٕ
ض َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠

یب َواَّ ٟت َِ ٤ز َجٔ٤ی ٌّا
َو ًَ ِ ٩اٟزَّب ٔ ٔ
یب َواَّ ٟت ِ٤ز ٔأَ ِ ٪یُ ِدََ ٠لا َو ََ ٛت َب إلٔ َي أَصِ َٔ ١ص َح َز أَ ِ  ٪اَ َت ِدُ ٔ ٠لوا اٟزَّب ٔ َ
فالصنبدبعاالیلع،انب لیضف،اوبااحسؼ،بیبح نب اوباثتب،دیعس نبریبج،انب ابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ دکف ےک وتےبن الیھک ربنت افر رفینغ ربنت ےس افر دگری افر کشخ وجھکر وک اکی اسھت الم رک
وگھبےن ےس ایسی رطہقی ےس اوگنر افر وجھکر وک الم رک وگھبےن ےس افرآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن(اقمؾ) رجہ ےک گووگں وک رحتری
رفامایہنالماوگنرافروجھکروک۔
رافی  :فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف،اوباقحس،بیبحنباوباثتب،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
یچکافررتوجھکروکالمرکوگھبےنےساممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1859

راوی  :واػ ١بً ٩بسا اًلي ،ابٓ ٩ـی ،١ابواسح ،ٙحبیب ب ٩ابوثاب  ،سٌیس ب ٩جبیر ،ابً ٩باض

رح ْاَ ٦و ٍََ ٣
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُح َِ ٤ی ْس ًَ ِٔ ِ ً ٩
ُس َو ِح َس ُظ َ َ
ض َٗا َ ٢ا ِٟبُ ِ ُ

رح ْا٦
اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َ َ

ادمح نب امیلسؿ ،زیدی ،دیمح ،رکعہم ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ دکف ےک
وتےبنالیھکربنت افررفینغ ربنتےس افردگری افرکشخ وجھکروکاکیاسھت المرک وگھبےنےسایسیرطہقی ےساوگنر افروجھکروک الم
رکوگھبےنےسافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن(اقمؾ)رجہےکگووگںوکرحتریرفامایہنالماوگنرافروجھکروک۔
رافی  :فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف،اوباقحس،بیبحنباوباثتب،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجھکرافراوگنرالمرکوگھبےنیکاممتعن
ابب  :اتکباالرشبة
وجھکرافراوگنرالمرکوگھبےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1860

راوی ٣ :ح٤س ب ٩آز ٦و ًلي ب ٩سٌیسً ،بساٟزحی ،٥حبیب ب ٩ابوً٤زة ،سٌیس ب ٩جبیر ،ابً ٩باض

یب بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ َِ ٤ز َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز ََ ٦و ًَل ٔ ُّي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗ َا ا َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟزح ٔٔیَ ٩ِ ًَ ٥حب ٔ ٔ
ُس
یب َو ًَ ِ ٩اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا ِٟبُ ِ ٔ
ض َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠خٔ ٔ ٠یم اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َواٟزَّب ٔ ٔ
ًَبَّا ٕ
دمحمنبآدؾفیلعنبدیعس،دبعارلمیح،بیبحنباوبرمعة،دیعسنبریبج،انبابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےناممتعنرفامیئوجھکرافراوگنروکافرکشخوجھکرافردگریوجھکروکالمےنےس
رافی  :دمحمنبآدؾفیلعنبدیعس،دبعارلمیح،بیبحنباوبرمعة،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
وجھکرافراوگنرالمرکوگھبےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1861

راوی ِ :قیع بً ٩بساٟزح ٩٤باورزیً ،لي ب ٩حش ،٩حشین ب ٩واٗس٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،جابز بً ٩بساهَّلل

َ
ِقیِ ُع بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ َح َ ٩ٔ ٤ا َِ ٟبا َو ِرز ٔ ُّی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّي بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ َُ ٩واٗ ٔ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُ٩
أ ِخب َ َرَ٧ا ُ َ
یب َوَ َ ٧هي ًَ ِ ٩اَّ ٟت ِ٤ز ٔ
ز ٔی َ٨ا ٕر َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ َش ُ٘و َُ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َواٟزَّب ٔ ٔ

ُس أَ ِ ٪یُ َِ ٨ب َذا َجٔ٤ی ٌّا
َوا ِٟبُ ِ ٔ

رقشینبدبعارلنمحابفردی،یلعنبنسح،نیسحنبفادق،رمعفنب دانیر،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامیئوجھکرافراوگنرےسافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنونممعرفامایدگریوجھکرافرکشخوجھکروکالم
رکوگھبےنےس(ینعیاؿیکذیبنانبےنےس۔)
رافی  :رقشینبدبعارلنمحابفردی،یلعنبنسح،نیسحنبفادق،رمعفنبدانیر،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دگریوجھکرافراوگنرالمان
ابب  :اتکباالرشبة
دگریوجھکرافراوگنرالمان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1862

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،ہظا ،٦یحٌي ب ٩ابوٛثیرً ،بساهَّلل ب ٩ابوٗتازة

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩صٔظَ اَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ٩
اٟزكَ َب َواٟزَّبٔی َب َجٔ٤ی ٌّا
اٟزك َ َب َو َ ا َت ِ٨ب ٔ ُذوا ُّ
أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا َت ِ٨ب ٔ ُذوا اٟزَّص َِو َو ُّ
وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،اشہؾ ،ییحی نب اوبریثک ،دبعاہلل نب اوباتقدة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامایہنوگھبیچکافررتوجھکروکافرہنوگھبرتوجھکرافراوگنروکالمرک۔

رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،اشہؾ،ییحینباوبریثک،دبعاہللنباوباتقدة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دگریوجھکرافراوگنرالمےنیکاممتعن
ابب  :اتکباالرشبة
دگریوجھکرافراوگنرالمےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1863

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،ابوزبیر ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
یب
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧طُ َ َ ٧هي أَ ِ ٪یُ َِ ٨ب َذ اٟزَّب ٔ ُ
اٟزكَ ُب َجٔ٤ی ٌّا
ُس َجٔ٤ی ٌّا َوَ َ ٧هي أَ ِ ٪یُ َِ ٨ب َذ ا ِٟبُ ِ ُ
َوا ِٟبُ ِ ُ
ُس َو ُّ
ہبیتق ،ثیل ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ اوگنر افر دگری وجھکر وک الم رک
وگھبےنےس۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفزیچ ںالمرکوگھبےنیکاممتعنیکفہجہیےہہک اکیےشےسدفرسیےشوکوقتتیاحلصوہیتےہافراسرطح
ہشندلجیدیپاوہےناکااکمؿےہ۔
ابب  :اتکباالرشبة

دفزیچ ںالمرکوگھبےنیکاممتعنیکفہجہیےہہکاکیےشےسدفرسیےشوکوقتتیاحلصوہیتےہافراسرطحہشندلجیدیپاوہےناکااکمؿےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1864

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،وٗاء ب ٩ایاض٣ ،دتار ب ،١ٔ٠ٓ ٩ا٧ص ب٣ ٩اٟک

ض ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟد َتارٔ بِ ٔ ٩ِ ًَ ١ٕ ُٔ ٠ِ ُٓ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َٗا ََ َ ٧ ٢هي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩و ٔ َٗا ٔ
ئ بِ ٔ ٩إ ٔ َیا ٕ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِِ َ ٧ ٪ح ََ ٍَ ٤ط ِی َئی ِ ٔن َ٧ب ٔ ّ
یذا َی ِبغٔي أَ َح ُسص َُ٤ا ًَل َي َػاح ٔبٔطٔ َٗا ََ ٢و َسأ َ ُِ ٟت ُط ًَ ِ ٩ا َِٔ ٟـٔیذٔ َٓ ََ ٨ضانٔي
ُس ََ ٣دا َٓ َة أَ َِ ٪یُٜوَ٧ا َط ِی َئی ِ ٔن َٓ٨َّ ُٜا َن ِ٘ َل ٌُ ُط
َک ُظ ا َِ ٤ُ ٟذَ ِّ٧ب ٔ ٩ِ ٣ا ِٟبُ ِ ٔ
ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢ل َ َ
ا ٪یَ ِ َ
وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،فاقء نب اایس ،اتخمر نب لفلف ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اممتعن رفامیئ دف اایشء وک الم رک وگھبےن ےس ویکہکن اکی دفرسی رپ وقت ڑباھےن افر ںیم ےن درایتف ای خیضف (رشاب ےس قلعتم)
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایاسےسافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرباےتھجمسےھتاسدگریوجھکروک وہکاکیاجبن
ےس رففتخ وہان رشفع وہیئگ اس ادنہشی ےس ہک فہ دف وجھکر ںیہ مہ ایسی وجھکر وک ارگ وگھبےت وت اس اجبن ےس اکٹ دےتی  و ہک کپ

اجیت۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،فاقءنباایس،اتخمرنبلفلف،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
دفزیچ ںالمرکوگھبےنیکاممتعنیکفہجہیےہہکاکیےشےسدفرسیےشوکوقتتیاحلصوہیتےہافراسرطحہشندلجیدیپاوہےناکااکمؿےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1865

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،ہظا ٦ب ٩حشا ،٪ابوازریص

ٔیص َٗا ََ ٢طض ٔ ِس ُت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إ ٔ ٟک أتُ َٔي بٔبُ ُِسٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩صٔظَ أ ٦بِ َٔ ٩ح َّش َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي إ ٔ ِزر َ

َُ ٣ذِّ٧بٕ َٓ َح ٌَ ََ ١ش ِ٘ َل ٌُ ُط ُٔ ٨ِ ٣ط

وسدینبرصن،دبعاہلل،اشہؾنباسحؿ،اوبادرسیےسرفاتیےہہکاسننبامکلیکدختمںیمدگریوجھکرآیئ وہکاکیاجبن
ےسےنکپیگلیھتفہاسوکاکےنٹےگل۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،اشہؾنباسحؿ،اوبادرسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
دفزیچ ںالمرکوگھبےنیکاممتعنیکفہجہیےہہکاکیےشےسدفرسیےشوکوقتتیاحلصوہیتےہافراسرطحہشندلجیدیپاوہےناکااکمؿےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1866

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،سٌیس ب ٩ابورعوبةٗ ،تازة ےن َف٣ایا حرضت ا٧ص ح٥ٜ

َ
رق ُق
ا ٪أَْ َ ٧ص َیأ ِ ُ٣زُ بٔاَّ ٟت ِذٔ ٧
رعوبَ َة َٗا ََ َٗ ٢تا َزةُ ل َ َ
ُوب َٓ ُی ِ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩أَبٔي َ ُ
وسدینبرصن،دبعاہلل،دیعسنباوبرعفبة،اتقدةےنرفامایرضحتاسنمکحرفامےتےھتمہوکاسوجھکرےکرتکےناک وہکاکیاجبن
ےسکپاجیتیھت۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،دیعسنباوبرعفبة،اتقدةےنرفامایرضحتاسنمکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
دفزیچ ںالمرکوگھبےنیکاممتعنیکفہجہیےہہکاکیےشےسدفرسیےشوکوقتتیاحلصوہیتےہافراسرطحہشندلجیدیپاوہےناکااکمؿےہ۔

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1867

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،ح٤یس ،ا٧ص

ا  ٪اَ َی َس َُ َط ِیئّا َٗ ِس أَ ِركَ َب إ ٔ َّ ا ًَزَ َُ ٟط ًَ َِٓ ٩ـٔیدٔطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَُ َّ ٧ط ل َ َ
وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،دیمح ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک فہ وجھکر سج فتق ہتخپ وہیت وت ایس دقر وجھکر اکنؽ دےتی اس خیضف (رشاب یک
اکیمسق)ںیمےسفاحضرےہہکہیدگریوجھکریکذیبنوکیھبےتہکںیہ۔

رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،دیمح،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصػدگریوجھکروکوگھبرکذیبنانبےنافرےنیپیکااجزتبجکتہکاسخیضفںیمزیتیافر وشدیپاہنوہ
ابب  :اتکباالرشبة
رصػدگریوجھکروکوگھبرکذیبنانبےنافرےنیپیکااجزتبجکتہکاسخیضفںیمزیتیافر وشدیپاہنوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1868

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس شٌىي اب ٩حارث ،ہظا ،٦یحٌيً ،بساهَّلل ب ٩ابوٗتازة ،ابوٗتازة

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َش ٌِىٔي ابِ َ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صٔظَ ْاَ ٩ِ ًَ ٦ی ِحٌَي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
یب
ُس َواٟزَّب ٔ َ
َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔي َٗ َتا َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ  ٢اَ َت ِ٨ب ٔ ُذوا اٟزَّص َِو َو ُّ
اٟزكَ َب َجٔ٤ی ٌّا َو اَ ا ِٟبُ ِ َ
َجٔ٤ی ٌّا َواِ٧ب ٔ ُذوا ل ُ ََّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ًَل َي ح َٔستٔطٔ

اامسلیعنبدوعسد،اخدل ینعی انباحرث،اشہؾ،ییحی،دبعاہللنباوباتقدة،اوباتقدة ےس رفاتی ےہہکروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل
فملسےناراشد رفامایہنوگھبیچکافررتوجھکروکاکیاسھتالمرکافرہنیہدگریوجھکرافراوگنروکالمرکافرہنیہدگریوجھکرافراوگنروک
المرکنکیلرپاکیوکاگلاگلوگھب۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدلینعیانباحرث،اشہؾ،ییحی،دبعاہللنباوباتقدة،اوباتقدة
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکشمںںیمذیبنانبانہکآےگےسسجےکہنمدنبےھوہےئوہں
ابب  :اتکباالرشبة
وکشمںںیمذیبنانبانہکآےگےسسجےکہنمدنبےھوہےئوہں

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1869

راوی  :یحٌي ب ٩زرس  ،ابواس٤اًی ،١یحٌيً ،بساهَّلل ب ٩ابوٗتازة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩زُ ُر ِس َ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ بِ َ ٩أَبٔي َٗ َتا َز َة َح َّسثَ ُط ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي
ُس َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ َو َٗا َٟٔ ٢ت َ ِ٨ب ٔ ُذوا ل ُ ََّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ًَل َي ح َٔسة ٕ فٔي
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ َِ ٩خٔ ٔ ٠یم اٟزَّصِو ٔ َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ َو َخٔ ٔ ٠یم ا ِٟبُ ِ ٔ

اْلِ َ ِس٘ ٔ َی ٔة َّأًٟي یُ ََل ُث ًَل َي أَٓ َِواص َٔضا

ییحی نب درتس ،اوباامسلیع ،ییحی ،دبع اہلل نب اوباتقدة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ یچک
افرکشخوجھکرالمرکوگھبےنےسدگریافرکشخوجھکرالمرکوگھبےنےس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتگوگرہاکیوک
ے
دحیلعہدحیلعہوگھباؿوکشمںںیمہکنجےکہنمابدنھ ئ
دیاجںیئ اہکاسںیمڑیکاافریھکمدالخہنوہ۔
رافی  :ییحینبدرتس،اوباامسلیع،ییحی،دبعاہللنباوباتقدة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصػوجھکروگھبےنیکااجزتےسقلعتم
ابب  :اتکباالرشبة
رصػوجھکروگھبےنیکااجزتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1870

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،اس٤اًی ١ب٣ ٩شً ٥٠بسی ،ابو٣تول ،١ابوسٌیس خسری

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ ٤ی َ ١بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ا ِِ ٌَ ٟبس ِّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٤ُ ٟت َول ِّ ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔي َسٌٔی ٕس

َشبَ ُط
یب بٔبُ ُِسٕ َو َٗا َٔ َ ٩ِ ٣َ ٢
یب ب ٔ َت ِ٤ز ٕأَ ِو َزب ٔ ْ
ُس ب ٔ َت ِ٤ز ٕأَ ِو َزب ٔ ْ
ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ِدََ ٠م بُ ِ ْ
َف ّزا
َِٔ ٠َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ی ِ َ
َف ّزا أَ ِو بُ ِ ّ
ُسا َ َِف ّزا أَ ِو َزبٔی ّبا َ ِ
رش ِب ل ُ ََّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ط َ َِف ّزا َت ِّ ٤زا َ ِ
وسدینبرصن،دبعاہلل،اامسلیعنب ملسدبعی،اوبوتملک،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اممتعنرفامیئدگریوجھک روککشخوجھکرےکاسھتالمےنےسایاوگنروکوجھکرےکاسھتالمےنےسافررفامای وصخشاؿوکانیپہاےہوت
رہاکیوکدحیلعہدحیلعہےیپوجھکروکدحیلعہافراوگنروکدحیلعہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،اامسلیعنب ملسدبعی،اوبوتملک،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رصػوجھکروگھبےنیکااجزتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1871

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،اس٤اًی ١ب٣ ٩شً ٥٠بسی ،ابو٣تول ،١ابوسٌیس خسری

 ١بِ ُِ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا َِ ٤ُ ٟت َول ِّ ٔ ١ا٨َّ ٟاظٔي
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَ ِخب َ َرنٔي أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُِ َ ٩

ُسا ب ٔ َت ِ٤ز ٕأَ ِو َزبٔی ّبا ب ٔ َت ِ٤ز ٕأَ ِو َزبٔی ّبا بٔبُ ُِسٕ
َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ُّٔی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي أَ ِ ٪یُ ِدََ ٠م بُ ِ ّ
اس ُ٤طُ ًَل ٔ ُّي بِ َُ ٩زا ُو َز
َو َٗا َٔ َ ٩ِ ٣َ ٢
رش ِب ل ُ ََّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ط َ َِف ّزا َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ص َذا أَبُو ا َِ ٤ُ ٟت َول ِّ ِٔ ١
َش َب َِٔ ٠َٓ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ی ِ َ
وسدینبرصن،دبعاہلل،اامسلیعنب ملسدبعی،اوبوتملک،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اممتعنرفامیئدگریوجھکروککشخوجھکرےکاسھتالمےنےسایاوگنروکوجھکرےکاسھتالمےنےسافررفامای وصخشاؿوکانیپہاےہوت

رہاکیوکدحیلعہدحیلعہےیپوجھکروکدحیلعہافراوگنروکدحیلعہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،اامسلیعنب ملسدبعی،اوبوتملک،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصػاوگنروگھبان
ابب  :اتکباالرشبة
رصػاوگنروگھبان

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1872

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّللًَ ،ک٣ة ب٤ً ٩ار ،ابوٛثیر ،ابوہزیزہ

َٔک ََ ٣ة بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو َٛثٔیر ٕ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َش ُ٘و َُ َ ٧ ٢هي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِٔ ِ ً ٩
ُس َواَّ ٟت ِ٤زُ َو َٗا َ ٢اِ٧ب ٔ ُذوا ل ُ ََّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َ٤ا ًَل َي ح َٔسة ٕ
ُس َواٟزَّب ٔ ُ
یب َوا ِٟبُ ِ ُ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ِدََ ٠م ا ِٟبُ ِ ُ
وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،رکعمة نب امعر ،اوبریثک ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ
دگریوجھکرافراوگنرایدگریافرکشخوجھکروکالمرکوگھبےنےسافررفامایوگھبرہاکیوکدحیلعہدحیلعہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،رکعمةنبامعر،اوبریثک،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دگریوجھکروکدحیلعہاپینںیموگھبےنیکااجزتےسقلعتم
ابب  :اتکباالرشبة
دگریوجھکروکدحیلعہاپینںیموگھبےنیکااجزتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1873

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب٤ً ٩ارٌ٣ ،افي شٌىي اب٤ً ٩زا ،٪اس٤اًی ١ب٣ ٩ش ،٥٠ابو٣تول ،١ابوسٌیس خسری

ا ٩ِ ًَ ٪إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠أَبٔي ا َِ ٤ُ ٟت َول ِّ ٔ٩ِ ًَ ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ٌَِ ٤ُ ٟافَي َش ٌِىٔي ابِ ََ ٤ِٔ ً ٩ز َ
یب
أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي أَ ِ ٪یُ َِ ٨ب َذ اَّ ٟت ِ٤زُ َواٟزَّب ٔ ُ
ُس َو َٗا َ ٢اِ٧ت َب ٔ ُذوا اٟزَّب ٔ َ
یب َواَّ ٟت ِ٤زُ َوا ِٟبُ ِ ُ

َف ّزا َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَبُو َٛثٔیر ٕا ِس ُُ ٤ط َیزٔی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤
َ َِف ّزا َواَّ ٟت َِ ٤ز َ َِف ّزا َوا ِٟبُ ِ َ
ُس َ ِ
دمحمنبدبعاہللنبامعر،اعمیف ینعیانبرمعاؿ،اامسلیعنب  ملس،اوبوتملک ،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامیئوجھک رافراوگنروکالمرکوگھبےنےسافررفامایاوگنروکدحیلعہوگھبافروجھکروکدحیلعہوگھبافردگریوجھکر
وکدحیلعہوگھب۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبامعر،اعمیفینعیانبرمعاؿ،اامسلیعنب ملس،اوبوتملک،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آتیرکہمییکریسفت
ابب  :اتکباالرشبة
آتیرکہمییکریسفت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1874

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،ا اوزاعي ،ابوٛثیر ،ح٤یس ب٣ ٩شٌسة ،سٔیا ٪ب ٩حبیب ،ا اوزاعي ،ابوٛثیر ،ابوہزیزہ

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو َٛثٔیر ٕح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
بِ َٔ ٩حبٔیبٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َٛثٔیر ٕ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َش ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟد ِ٤زُ ٔ٩ِ ٣
َصا َتی ِ ٔن َو َٗا َُ ٢س َویِ ْس فٔي َصا َتی ِ ٔن َّ
اٟظ َح َز َتی ِ ٔن اِ ٨َّ ٟد َُ ٠ة َوا َِ ٨َ ٌٔ ٟب ُة

وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،االفزایع ،اوبریثک ،دیمح نب دعسمة ،ایفسؿ نب بیبح ،االفزایع ،اوبریثک ،اوبرہریہ اس آتی رکہمی یک ریسفت ہی
ےہمتگووگںوکوغررکانہاےیہہکمتوجھکرافراوگنرےکولھپںےسانبےتوہہشنافردمعہرزؼ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،االفزایع،اوبریثک،دیمحنبدعسمة،ایفسؿنببیبح،االفزایع،اوبریثک،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
آتیرکہمییکریسفت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1875

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،ا اوزاعي ،ابوٛثیر ،ح٤یس ب٣ ٩شٌسة ،سٔیا ٪ب ٩حبیب ،ا اوزاعي ،ابوٛثیر ،ابوہزیزہ

اٖ ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي َٛثٔیر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو َٛثٔیر ٕ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟححَّا ُد اٟؼَّ َّو ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔ َیا ُز بِ ُ ٩أَ ُّی َ

ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٟد ِ٤زُ ٔ ٩ِ ٣صَا َتی ِ ٔن َّ
اٟظ َح َز َتی ِ ٔن اِ ٨َّ ٟد َُ ٠ة َوا َِ ٨َ ٌٔ ٟب ُة

وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،االفزایع ،اوبریثک ،دیمح نب دعسمة ،ایفسؿ نب بیبح ،االفزایع ،اوبریثک ،اوبرہریہ اس آتی رکہمی یک ریسفت ہی
ےہمتگووگںوکوغررکانہاےیہہکمتوجھکرافراوگنرےکولھپںےسانبےتوہہشنافردمعہرزؼ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،االفزایع،اوبریثک،دیمحنبدعسمة،ایفسؿنببیبح،االفزایع،اوبریثک،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
آتیرکہمییکریسفت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1876

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،ا اوزاعي ،ابوٛثیر ،ح٤یس ب٣ ٩شٌسة ،سٔیا ٪ب ٩حبیب ،ا اوزاعي ،ابوٛثیر ،ابوہزیزہ

یک ًَ ِِٔ٣ُ ٩ی َر َة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و َّ
َش ٕ
اٟظ ٌِ ٔي ِّي َٗ َا ا َّ
َک َخ ِْ ٤ز
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِٔ َ ٩
اٟش َ ُ
وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،االفزایع ،اوبریثک ،دیمح نب دعسمة ،ایفسؿ نب بیبح ،االفزایع ،اوبریثک ،اوبرہریہ اس آتی رکہمی یک ریسفت ہی
ےہمتگووگںوکوغررکانہاےیہہکمتوجھکرافراوگنرےکولھپںےسانبےتوہہشنافردمعہرزؼ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،االفزایع،اوبریثک،دیمحنبدعسمة،ایفسؿنببیبح،االفزایع،اوبریثک،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
آتیرکہمییکریسفت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1877

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،ا اوزاعي ،ابوٛثیر ،ح٤یس ب٣ ٩شٌسة ،سٔیا ٪ب ٩حبیب ،ا اوزاعي ،ابوٛثیر ،ابوہزیزہ

یب بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ َِ ٤ز َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ َٗا ََّ ٢
َک َخ ِْ ٤ز
اَ ٩ِ ًَ ٪حب ٔ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اٟش َ ُ

وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،ایفسؿ ،بیبح نب ایب رمعہ ،دیعس نب ریبج ،اس آتی رکہمی یک ریسفت ہی ےہ مت گووگں وک وغر رکان ہاےیہ ہک مت
وجھکرافراوگنرےکولھپںےسانبےتوہہشنافردمعہرزؼ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،االفزایع،اوبریثک،دیمحنبدعسمة،ایفسؿنببیبح،االفزایع،اوبریثک،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
آتیرکہمییکریسفت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1878

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،حبیب ،اب ٩ابوً٤زة ،سٌیس ب ٩جبیر

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٩حبٔیبٕ َوص َُو ابِ ُ ٩أَبٔي ًَ َِ ٤ز َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ َٗا ََّ ٢
َک َخ ِْ ٤ز
اٟش َ ُ
ااحسؼنباربامیہ،رجری،بیبح،انباوبرمعة،دیعسنبریبجےنایبؿایہکرکسرمخینعیرشابےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رجری،بیبح،انباوبرمعة،دیعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
آتیرکہمییکریسفت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1879

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،سٔیا ،٪ابوحؼین ،سٌیس ب ٩جبیر

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي َح ٔؼی ٕن ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ َٗا ََّ ٢
رح ْاَ ٦واِّ ٟز ِز ُ ٚا َِ ٟح َش ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َک َ َ
اٟش َ ُ

َح ََل ْ٢
وسدی،دبعاہلل،ایفسؿ،اوبنیصح،دیعسنبریبجےسرفاتیےہاوہنںےنایبؿرفامایرکسرحاؾےہافرایھچرفزیالحؽےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،ایفسؿ،اوبنیصح،دیعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقرشابیکرحتموہیئوترشابوکؿوکؿیساایشءےسایتریکاجیتیھت؟
ابب  :اتکباالرشبة
سجفتقرشابیکرحتموہیئوترشابوکؿوکؿیساایشءےسایتریکاجیتیھت؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1880

راوی  :شٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب٠ً ٩یة ،ابوحبا ،٪طٌيي ،اب٤ً ٩ز

َّاَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
اٟظ ٌِ ٔي ُّي ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َحی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َش ٌِ ُ٘ ُ

َحی ُ ٥ا َِ ٟد ِ٤ز ٔیَ ِو ََ٧ ٦زَ ََ ٢وه ٔ َي َٔ ٩ِ ٣خ َِ ٤ش ٕة ٔ٩ِ ٣
اض أَ َ ا إُٔ َّ ٧ط َ٧زَ ََ ٢ت ِ ٔ
ًُ ََ ٤ز َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط َی ِد ُل ُب ًَل َي ٔ٨ِ ٣بَر ٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّی َضا اُ ٨َّ ٟ
ا ِٔ ٨َ ٌٔ ٟب َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا َِ ٌَ ٟش َٔ ١وا ِٔ ٟح َِ ٨ل ٔة َو َّ
اٟظٌٔیر ٔ َوا َِ ٟد ِ٤زُ َ٣ا َخا ََ ٣ز ا ِ١َ ِ٘ ٌَ ٟ
وقعیب نب اربامیہ ،انب علتئة ،اوبةحؿ ،یبعش ،انب رمع ےن رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت رمع ےس ہک  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
دمہنیونمرہ ےک ربنم رپ ہبطخ ڑپھ رےہ ےھت۔آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اہک اے گووگ! دوھکی سج رفز رشاب رحاؾ وہیئ وت اپچن
اایشءےسرشابایتریکاجیتیھتاوگنروجھکردہشوہیگںافر وافررشابفہےہینعیرمخ وہکلقعڈاھپنےل۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،انبعلتئة،اوبةحؿ،یبعش،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سجفتقرشابیکرحتموہیئوترشابوکؿوکؿیساایشءےسایتریکاجیتیھت؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1881

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اٌَٟلء ،اب ٩ازریص ،زَکیا و ابوحیا ،٪طٌيي ،اب٤ً ٩ز

َ
َّاَّ ٩ِ ًَ ٪
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سَ ٤َ ًُ ُ ٌِ ٔ٤ز بِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ٔیص ًَ َِ ٩ز َ ٔ
َک َّیا َوأَبٔي َحی َ
ئ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َح ُیَ ٤ضا َوه ٔ َي ٔ٩ِ ٣
اب َرض َٔي اهَّللُ ًَ ِ٨طُ ًَل َي ٔ٨ِ ٣بَر ٔ َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس َٓإ ٔ َّ ٪ا َِ ٟد َِ ٤ز َ٧زَ ََ ٢ت ِ ٔ
ا َِ ٟد َّل ٔ

َخ َِ ٤ش ٕة ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٨َ ٌٔ ٟب َوا ِٔ ٟح َِ ٨ل ٔة َو َّ
اٟظٌٔیر ٔ َواَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا َِ ٌَ ٟش ٔ١

دمحمنباالعلء،انبادرسی،زرکایفاوبایحؿ،یبعش،انبرمعےنرفاتیےہہکںیمےنرضحترمعےس ہک فہروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک ربنم رپ رفامےت ےھت ہک دمح ف ولصة ےک دعب ولعمؾ وہ ہک سج فتق رشاب یک رحتم وہیئ وت فہ اپچن زیچفں ےس ایتر یک
اجیتیھتاوگنروہیگںافر وےسافروجھکرفدہشےس۔
رافی  :دمحمنباالعلء،انبادرسی،زرکایفاوبایحؿ،یبعش،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سجفتقرشابیکرحتموہیئوترشابوکؿوکؿیساایشءےسایتریکاجیتیھت؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1882

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امیً ،٪بیساهَّلل ،ارسائی ،١ابوحؼینً ،ا٣ز ،اب٤ً ٩ز

رسائ ٔی َ ٩ِ ًَ ١أَبٔي َح ٔؼی ٕن ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ا َِ ٟد ِ٤زُ ٔ٩ِ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
َخ َِ ٤ش ٕة ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟت ِ٤ز ٔ َوا ِٔ ٟح َِ ٨ل ٔة َو َّ
اٟظٌٔیر ٔ َوا َِ ٌَ ٟش َٔ ١وا ِٔ ٨َ ٌٔ ٟب
ادمحنبامیلسؿ،دیبعاہلل،ارسالیئ،اوبنیصح،اعرم،انبرمع ےنرفاتی ےہہکرشاب اپچناایشء ےسیتنبےہوجھکر وہیگںافر و افر
دہشافراوگنرےس۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،دیبعاہلل،ارسالیئ،اوبنیصح،اعرم،انبرمع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ورشابہلغایولھپںےسایتروہارگہچفہیسکمسقاکوہارگاسںیمہشنوہوتفہرحاؾےہ
ابب  :اتکباالرشبة
 ورشابہلغایولھپںےسایتروہارگہچفہیسکمسقاکوہارگاسںیمہشنوہوتفہرحاؾےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1883

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،ابً ٩و ،٪اب ٩سیری٩

یَٗ ٩ا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َي ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَصِ َ٨َ ٠ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ

ک أََ ِ ٧ضا َ ًَ ِ٩
َشابّا ًَ ٔظ ًّیا َٓإٔذَا أَ ِػ َب ِح َ٨ا َ ٔ
َشبِ َ٨ا َٗا َ ٢أََ ِ ٧ضا َ ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟش ٔ ٔ
َک َٗٔ٠یٔ٠طٔ َو َٛثٔیرٔظ ٔ َوأ ُ ِطض ٔ ُس اهَّللَ ًََِ ٠ی َ
یَ ِ٨ب ٔ ُذ َ
و٨َ َٟ ٪ا َ َ
َشا ّبا َٔ َٛ ٩ِ ٣ذا َو ََ ٛذا َوش َُش ُّ٤وُ َ ٧ط ََ ٛذا َو ََ ٛذا َوه ٔ َي
ا ِِ ٤ُ ٟش ٔ ٔ
َک َٗٔ٠یٔ٠طٔ َو َٛثٔیرٔظ ٔ َوأ ُ ِطض ٔ ُس اهَّللَ ًََِ ٠ی َ
ک إ ٔ َّ ٪أَصِ ََ ١خ ِیب َ َر َی ِ٨ت َب ٔ ُذ َ
وَ َ ٪
َشبَ ّة أَ ِر َب ٌَ ّة أَ َح ُس َصا
َشا ّبا َٔ َٛ ٩ِ ٣ذا َو ََ ٛذا ش َُش ُّ٤وُ َ ٧ط ََ ٛذا َو ََ ٛذا َوه ٔ َي ا َِ ٟد ِ٤زُ َحًَّي ًَ َّس أَ ِ ٔ
ا َِ ٟد ِ٤زُ َوإ ٔ َّ ٪أَصِ َََ ٓ ١س ٕ یَ ِ٨ت َب ٔ ُذ َ
وَ َ ٪
١
ا َِ ٌَ ٟش ُ

وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،انب وعؿ ،انب ریسنی ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم رضحت دبعاہلل نب رمع یک دختم ںیم احرض وہا افر
رعض ای امہرےگوگ امہرےفاےطس اکی رشاب وگھبےت ںیہ اشؾ وک رھپ حبصوک مہگوگاس وک ےتیپ ںیہ۔ رضحتدبعاہلل ےن رفامای
ںیم مت وک عنمرک ا وہںہشن الےنفایلشء ےس(ینعی رہ اکیہشن آفرشء ےس رفاتک وہں)مک وہ ای زایدہ افر ںیم وگاہ انب ا وہں اہلل وک
ھجت رپ ہک ںیم عنم رک ا وہں ہشن الےن ےس مک وہ ای زایدہ افر ںیم وگاہ انب ا وہں اہلل وک ھجت رپ ہک ربیخ ےک گوگ الفں الفں اایشء ےس
رشاب ایتر رکےت ںیہ افر فہ گوگ اس اک انؾ ہی افر ہی ےتھکل ںیہ احالہکن فہ رمخ (رشاب) ےہ افر دفک ےک گوگ الفں الفں اایشء یک
رشابایتررکےتںیہافراساکانؾہیرےتھکںیہاحالہکنفہ رمخےہایسرطہقیےسہارمسقیکرشاوبںوکایبؿایاؿںیماکیدہشیک

رشابیھت۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،انبوعؿ،انبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجرشابںیمہشنوہفہرمخےہارگہچفہاوگنرےسایترہنیکیئگوہ
ابب  :اتکباالرشبة
سجرشابںیمہشنوہفہرمخےہارگہچفہاوگنرےسایترہنیکیئگوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1884

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
رح ْاَ ٦ول ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َخ ِْ ٤ز
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ل ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َ َ

وسدی نب رصن ،دبع اہلل،  ،ند نب زدی ،اویب ،انعف ،انب رمع ےن رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رہ
اکیہشنالےنفایلشءرحاؾےہافررہاکیہشنالےنفایلشءرمخےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل، ،ندنبزدی،اویب،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سجرشابںیمہشنوہفہرمخےہارگہچفہاوگنرےسایترہنیکیئگوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1885

راوی  :تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َرفٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا

رح ْاَ ٦ول ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ
َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َ َ

َخ ِْ ٤ز َٗا َ ٢ا ُِ ٟح َشی ِ ُن َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س َو َص َذا َحس ْ
یح
ٔیث َػ ٔح ْ

رتہمج زگہتش دحثی ےکاطمقب ےہ(اس ںیم ہی ااضہف ےہہک) رضحت نیسح نب وصنمر ےنلقن ایہک رضحت اامؾ ادمح نبلبنح

ےنرفامایہیدحثیحیحصےہ۔
رافی  :رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سجرشابںیمہشنوہفہرمخےہارگہچفہاوگنرےسایترہنیکیئگوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1886

راوی  :تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرَ ٧ا َی ِحٌَي بِ ُُ ٩ز ُر ِس َ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ل ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َخ ِْ ٤ز
رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔نکیلزریرظندحثیرشفیںیمہیںیہنےہہکرہاکیہشنآفرشءرحاؾےہ۔
رافی  :رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سجرشابںیمہشنوہفہرمخےہارگہچفہاوگنرےسایترہنیکیئگوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1887

راوی  :تزج٤ہ گزطتہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ

وب ًَ َِ ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي َر َّواز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
رح ْا٦
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َخ ِْ ٤ز َول ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َ َ
رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔نکیلزریرظندحثیرشفیںیمہیںیہنےہہکرہاکیہشنآفرشءرحاؾےہ۔
رافی  :رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سجرشابںیمہشنوہفہرمخےہارگہچفہاوگنرےسایترہنیکیئگوہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1888

راوی  :سویسً ،بساهَّلل٣ ،ح٤س بً ٩حَل٧ ،٪آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ل ُ ُّ١
رح ْاَ ٦ول ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َخ ِْ ٤ز
ُِ ٣ش َٔکٕ َ َ
وسدی ،دبع اہلل ،دمحم نب الجعؿ ،انعف ،انب رمع ےن رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای رہ اکی ہشن آفر رشاب
رحاؾےہ۔رہہشنالےنفایلرشابرمخےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،دمحمنبالجعؿ،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہاکیہشنالےنفایلرشابرحاؾےہ
ابب  :اتکباالرشبة
رہاکیہشنالےنفایلرشابرحاؾےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1889

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،یحٌي ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي
رح ْا٦
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ل ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َ َ

دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،دمحمنبرمعف،اوبہملس،انبرمعےنرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرہاکی
ہشنالےنفایلشءرحاؾےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،دمحمنبرمعف،اوبہملس،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رہاکیہشنالےنفایلرشابرحاؾےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1890

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،یحٌي ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
رح ْا٦
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َ َ
دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،دمحمنبرمعف،اوبہملس،انبرمعےنرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرہاکی
ہشنالےنفایلشءرحاؾےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،دمحمنبرمعف،اوبہملس،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رہاکیہشنالےنفایلرشابرحاؾےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1891

راوی ً :لي ب ٩ححز ،اس٤اًی٣ ،١ح٤س ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ١ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي أَ ِ٪
رح ْا٦
اٟسبَّا ٔ
یُ َِ ٨ب َذ فٔي ُّ
ئ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ ٔ َوأ٘٨َّ ٟیر ٔ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥ول ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َ َ
یلعنبرجح،اامسلیع،دمحم،اوبہملس،اوبرہریہےنرفاتیےہہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناممتعن رفامیئ وتیبنالیھک افر
رفینغابنسںیمذیبنایتررکےنےسافراراشدرفامای وشءہشندیپارکےفہرحاؾےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،دمحم،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رہاکیہشنالےنفایلرشابرحاؾےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1892

راوی  :ابوزاؤز٣ ،ح٤س ب ٩س٠امی ،٪اب ٩زیسٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤سً ،ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩زبِز ٕ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي
رح ْا٦
اٟسبَّا ٔ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا َت ِ٨ب ٔ ُذوا فٔي ُّ
ئ َو َ ا ا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ ٔ َو َ ا أ٘٨َّ ٟیر ٔ َول ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َ َ

اوبداؤد ،دمحم نب امیلسؿ ،انب زدی ،اقمس نب دمحم ،اعہشئ دص ہقی ےس ایس ومضمؿ یک رفاتی وقنمؽ ےہ نکیل اس ںیم رفینغ ربنت اک

کذرکہںیہنےہ۔
رافی  :اوبداؤد،دمحمنبامیلسؿ،انبزدی،اقمسنبدمحم،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رہاکیہشنالےنفایلرشابرحاؾےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1893

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ٥و ٗتیبہ ،سٔیا ،٪زہزی ،ابوس٤٠ہً ،ائظہ ػسش٘ہ

ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا ََٗ ِ ٟا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَ ٥و ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َش ٕ َ
رح ْاَٗ ٦ا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل ُ َُّ َ ١
َک َٓ ُض َو َ َ
اب أ ِس َ َ
ااحسؼ نب اربامیہ ف ہبیتق ،ایفسؿ ،زرہی ،اوبہملس ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامای ورشابہشندیپارکےفہرحاؾےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہفہبیتق،ایفسؿ،زرہی،اوبہملس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رہاکیہشنالےنفایلرشابرحاؾےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1894

راوی ٗ :تیبہ ٣اٟک ،سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہً ،ائظہ ػسش٘ہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َش ٕ َ
رح ْا ٦اُِ ٔ٠َّ ٟى ُ ٔ ٟش َویِ ٕس
ًَائٔظَ َة َرض َٔي اهَّللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١ا ِٟب ٔ ِت ٍٔ َٓ َ٘ا َ ٢ل ُ َُّ َ ١
َک َ َ
اب أ ِس َ َ
ہبیتق امکل ،وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،امکل ،انب اہشب ،اوبہملس ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےسدہشےکقلعتمدرایتفایایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای وہشندیپارکےفہرحاؾےہ۔
رافی  :ہبیتقامکل،وسدینبرصن،دبعاہلل،امکل،انباہشب،اوبہملس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة

رہاکیہشنالےنفایلرشابرحاؾےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1895

راوی ٗ :تیبہ ٣اٟک ،سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہً ،ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرضٔ َي اهَّللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ

َش ٕ َ
رح ْاَ ٦وا ِٟب ٔ ِت ٍُ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟش ٔ١
ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١ا ِٟب ٔ ِت ٍٔ َٓ َ٘ا َ ٢ل ُ َُّ َ ١
َک َٓ ُض َو َ َ
اب أ ِس َ َ

وسدی ،دبعاہلل ،رمعم ،زرہی ،اوبہملس ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دہش ےک قلعتم
درایتفایایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای وہشندیپارکےفہرحاؾےہ۔
رافی  :ہبیتقامکل،وسدینبرصن،دبعاہلل،امکل،انباہشب،اوبہملس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رہاکیہشنالےنفایلرشابرحاؾےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1896

راوی ٗ :تیبہ ٣اٟک ،سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل٣ ،اٟک ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہً ،ائظہ ػسش٘ہ

اُٟس ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟز ََّّزا ٔ٤َ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٚز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
رش بِ ُٔ َّ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بٔ ِ ُ
َش ٕ َ
رح ْاَ ٦وا ِٟب ٔ ِت ٍُ ص َُو َ٧ب ٔ ُ
یذ
َرض َٔي اهَّللُ ًَ َِ ٨ضا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١ا ِٟب ٔ ِت ٍٔ َٓ َ٘ا َ ٢ل ُ َُّ َ ١
َک َٓ ُض َو َ َ
اب أ ِس َ َ

ا َِ ٌَ ٟش ٔ١

یلع نب ومیمؿ ،رشب نب رسی ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اوبہملس ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےسدہشےکقلعتمدرایتفایایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای وہشندیپارکےفہرحاؾےہ۔
رافی  :ہبیتقامکل،وسدینبرصن،دبعاہلل،امکل،انباہشب،اوبہملس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رہاکیہشنالےنفایلرشابرحاؾےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1897

راوی  :اح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩سویس ب٨٣ ٩حوٖ و ًبساهَّلل ب ٩ہیث ،٥ابوزاؤز ،طٌبہ ،سٌیس ب ٩ابوبززة ،وہ اپ٨ے واٟس سے،

ابو٣وسي

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٩س َویِ ٔس بِ ُٔ ٨ِ ٣َ ٩ح ٕ
وٖ َو ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟض ِی َث ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي َزا ُو َز ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي ب ُ ِز َز َة

رح ْا٦
ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َُ ٣
وسي َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َ َ

ادمحنبدبعاہللنبوسدینبوجنمػفدبعاہللنبمثیہ،اوبداؤد،ہبعش،دیعسنباوبربدة،فہاےنپفادلےس،اوبومیسےسرفاتیےہہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرہاکیہشنالےنفایلیئشرحاؾےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبوسدینبوجنمػفدبعاہللنبمثیہ،اوبداؤد،ہبعش،دیعسنباوبربدة،فہاےنپفادلےس،اوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رہاکیہشنالےنفایلرشابرحاؾےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1898

راوی  :اح٤س بً ٩بساهَّلل بً ٩ليً ،بساٟزح ،٩٤ارسائی ،١ابواسح ،ٙابوبززة

رسائ ٔی َ ٩ِ ًَ ١أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔي بُزِ َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤إ ٔ ِ َ
اب أَصَِ ٔ ٠ضا ٓ ََ٤ا
َب ٌَ َثىٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا َو ٌَُ ٣ا ْذ إلٔ َي ا َِ ٟی ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا ٌََ ٣ُ ٢ا ْذ إَٔ َّ ٧
َش ُ
ک َت ِب ٌَ ُث َ٨ا إلٔ َي أَ ِرقٕ َٛثٔی ْر َ َ
َکا
َش ُب َٗا ََ ِ ٢
أَ ِ َ
اَش ِب َو َ ا َت ِ َ
رش ِب ُِ ٣ش ٔ ّ

ادمح نب دبعاہلل نب یلع ،دبعارلنمح ،ارسالیئ ،اوب ااحسؼ  ،اوبربدة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک
افر رضحت اعمذ وک  کل نمی یک اجبن  اجیھ رضحت اعمذ ےن رفامای آپ مہ وک اس  کل ںیم ےتجیھب ںیہ ہک اہجں رپ گوگ رشاب تہب
زایدہےتیپںیہآپےنرفامایمتیھبںوینکیلفہرشابہنںوی وہکہشنرکے۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبیلع،دبعارلنمح،ارسالیئ،اوباقحس،اوبربدة
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رہاکیہشنالےنفایلرشابرحاؾےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1899

٣وسي ب٠خي ،ابوزاؤز ،رحیع ب ٩س٠ی ،٥ك٠حہ ا ایامي ،ابوبززة ،ابو٣وسي
راوی  :یحٌي بٰ ٩

رح ُ
یع بِ ُُ ٩سَِ ٠ی َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا كَ َِ ٠ح ُة اْلِ َیَام ٔ ُّي ًَ ِ ٩أَبٔي
وسي ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَي بِ َُ ٣ُ ٩
رح ْا٦
ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔي َُ ٣
وسي َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َ َ
ییحینبومٰیسیخلب،اوبداؤد ،رحشینبمیلس،ہحلطاالاییم،اوبربدة،اوبومیسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامایرہاکیہشنالےنفایلشءرحاؾےہ۔
رافی  :ییحینبومٰیسیخلب،اوبداؤد،رحشینبمیلس،ہحلطاالاییم،اوبربدة،اوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رہاکیہشنالےنفایلرشابرحاؾےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1900

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،ا اسوز ب ٩طیبا ٪سسوسي سے روای ےہ ٛہ ایک آزمي ےن حرضت ًلاء

اٟش ُسوس ُّٔي َٗا ََ ٢سَ ًَ ُ ٌِ ٔ٤ل ّ
اَّ ٪
ائ َسأ َ َُ ٟط َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢إَّٔ٧ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا اْلِ َ ِس َو ُز بِ َُ ٩ط ِی َب َ
رح ْاََ ٓ ٦ذ َص َب شٌُٔی ُس َٓ َ٘ا َ ٢ل ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ
َارا َٓ ُتب ِ َر ُز َ٨َ ٟا اْلِ َ ِ ٔ
ِ َ ٧ز َُ ٛب أَ ِسٔ ّ
َشبَ ُة فٔي اْلِ َ ِس َوا ٔ َ ٚا ِ َ ٧سرٔی أَ ِوً ٔ َی َت َضا َٓ َ٘ا َ ٢ل ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َ َ

ک
رح ْاََ ٓ ٦ذ َص َب ُشٌٔی ُس َٓ َ٘ا َ ٢ص َُو َ٣ا أَُٗو َُ َٟ ٢
ََ

وسدی ،دبع اہلل ،االوسد نب ابیشؿ دسفیس ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن رضحت اطعء ےس رعض ای مہ گوگ رفس رپ رفاہن وہےت
ںیہافرمہگوگابزارفںںیمرشابرففتخوہےتوہےئدےتھکیںیہنکیلمہگووگںوکاساکملعںیہنہکفہرشابنکربونتںںیم
ایتر وہیئ یھت؟ رضحت اطعء ےن رفامای  و رشاب ہشن الےئ فہ رحاؾ ےہ رھپ فہ آدیم ھچک افہلص رپ ایگ رضحت اطعء ےن رفامای ںیم سج
رطحاتہکوہںفہایسرطحےہافرہشندیپارکےنفایلرہشءرحاؾےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،االوسدنبابیشؿدسفیسےسرفاتیےہہکاکیآدیمےنرضحتاطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رہاکیہشنالےنفایلرشابرحاؾےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1901

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،ہارو ٪ب ٩ابزاہی ،٥اب ٩سیری٩

رح ْا٦
و ٪بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٩ص ُ
ار َ
یَٗ ٩ا َ ٢ل ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َ َ
وسدی،دبعاہلل،اہرفؿنباربامیہ،انبریسنیےنرفامایرہاکیشءہشنالےنفایلرشابرحاؾےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،اہرفؿنباربامیہ،انبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رہاکیہشنالےنفایلرشابرحاؾےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1902

راوی  :سویسً ،بساهَّللً ،بسا٠٤ٟک ب ٩كٔی ١جزری

رشبُوا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُّٔ ٩
اٟلٔ َِی ٔ ١ا َِ ٟحزَر ِّٔی َٗا ََ َٛ ٢ت َب إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َ ا َت ِ َ
ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟل ََل ٔ َّ
رح ْا٦
ئ َحًي َی ِذ َص َب ثَُ ُ٠ثا ُظ َو َی ِب َقي ثَُ ُ٠ث ُط َول ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َ َ
وسدی ،دبع اہلل ،دبعاکلمل نب لیفط زجری ےن ایبؿ ای ہک رضحت رمع نب دبعازعلزی ےن مہ وک رحتری رفامای مت گوگ الطء وک ہن ںوی سج
فتقکتاسےکدفےصحہنلجاجںیئافراکیہصحابیقرہاجےئ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،دبعاکلملنبلیفطزجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رہاکیہشنالےنفایلرشابرحاؾےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1903

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،ػٌ ٙب ٩حز٪

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩اٟؼَّ ٌِ ٔ ٙبِ َٔ ٩حز ِ َٕٗ ٪ا ََ َٛ ٢ت َب ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔإلٔ َي ًَس ِّٔی بِ ٔ ٩أَ ِركَا َة ل ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ

رح ْا٦
ََ

وسدی،دبعاہلل،صعقنبزحؿ ےسرفاتیےہہکرضحت رمعنبدبعازعلزیےنرضحت دعینبارساتوکرحتریایہک رہاکیہشن

رکےنفایلشءرحاؾےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،صعقنبزحؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رہاکیہشنالےنفایلرشابرحاؾےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1904

راوی ٤ً :زو بً ٩لي ،ابوزاؤز ،رحیع ب ٩س٠ی ،٥ك٠حہ ب٣ ٩صٖ ،ابوبززة ،ابو٣وسي ا اطٌزی

ص ٕ
رح ُ
یع بِ ُُ ٩سَِ ٠ی َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا كَ َِ ٠ح ُة بِ ُِّ َ ٣ُ ٩
ٖ ًَ ِ ٩أَبٔي ب ُ ِز َز َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ٔ

رح ْا٦
ًَ ِ ٩أَبٔي َُ ٣
وسي اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ل ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َ َ

رمعفنبیلع،اوبداؤد،رحشینبمیلس،ہحلطنبرصمػ،اوبربدة،اوبومیساالرعشیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایرہاکیہشنرکےن(الےن)فایلرشابرحاؾےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،اوبداؤد،رحشینبمیلس،ہحلطنبرصمػ،اوبربدة،اوبومیساالرعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عتبافرزمروکیسنرشابوکاہکاج اےہ؟
ابب  :اتکباالرشبة
عتبافرزمروکیسنرشابوکاہکاج اےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1905

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،ا اج٠ح ،ابوبَک ب ٩ابو٣وسي

وسي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢ب ٌَ َثىٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِجَ٠حٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ
َک بِ ُ ٩أَبٔي َُ ٣

َش ُب َو َ٣ا أَ َز َُ َٗا ََ ٢و َ٣ا ه ٔ َي ُٗ ِ ُ ٠ا ِٟب ٔ ِت ٍُ َوا ِٔ٤ٟزِ ُر َٗا َ٢
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َي ا َِ ٟی َ ُ ٠ِ ُ٘ َٓ ٩ٔ ٤یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ ٔ َّ ٪ب ٔ َضا أَ ِ ٔ
َشبَ ّة ٓ ََ٤ا أَ ِ َ
یذ ا َِ ٌَ ٟش َٔ ١وأَ َّ٣ا ا ِٔ٤ٟزِ ُر َٓ َ٨ب ٔ ُ
َو َ٣ا ا ِٟب ٔ ِت ٍُ َوا ِٔ٤ٟزِ ُر ُٗ ِ ُ ٠أَ َّ٣ا ا ِٟب ٔ ِت ٍُ َٓ َ٨ب ٔ ُ
یذ اٟذُّ َرة ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ َ ٥َ ٠ا
َکا َٓإٔنِّي َ َّ
رح ِ ُ ٣ل ُ َِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ
َت ِ َ
رش ِب ُِ ٣ش ٔ ّ

خل
وسدی ،دبع اہلل ،اال ح ،اوبرکب نب اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن ھجم وک نمی یک اجبن رفاہن رفامای
ںیمےنرعضایایروسؽاہلل!فاہںرپرشابوہیتںیہوتںیموکؿیسرشابںویںافروکیسنرشابہنںویں؟(ہینسرک)آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفاہںرپوکیسنرشابوہیتےہ؟ںیمےناہکعبتافرزمر۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایعبتافرزمر

ایںیہ؟ںیمےنرعضایعبت وتدہشےسینبوہیئرشابےہافرزمر ویکرشابےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامای وزیچ
ہشندیپارکےاسوکہنںویاسےیلہکںیمرہاکیہشنفایلرشابوکرحاؾرقاردےاکچوہں۔
خل
رافی  :وسدی،دبعاہلل،اال ح،اوبرکبنباوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
عتبافرزمروکیسنرشابوکاہکاج اےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1906

راوی ٣ :ح٤س ب ٩آز ٦ب ٩س٠امی ،٪ابٓ ٩ـی ،١طیباني ،ابوبززة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز َ ٦بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ابِ َٔ ُٓ ٩ـ ِی َّٕ ٩ِ ًَ ١
اٟظ ِی َبان ٔ ِّي ًَ ِ ٩أَبٔي ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢ب ٌَ َثىٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ

اب
ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َي ا َِ ٟی ََ ُ ٠ِ ُ٘ َٓ ٩ٔ ٤یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ ٔ َّ ٪ب ٔ َضا أَ ِ ٔ
َشبَ ّة شُ َ٘ا ََُ ٟ ٢ضا ا ِٟب ٔ ِت ٍُ َوا ِٔ٤ٟزِ ُر َٗا ََ ٢و َ٣ا ا ِٟب ٔ ِت ٍُ َوا ِٔ٤ٟزِرٔ ُٗ َِ َ ُ ٠
َش ْ
َیُٜو ُ ٩ِ ٣ٔ ٪ا َِ ٌَ ٟش َٔ ١وا ِٔ٤ٟزِ ُر یَُٜو َُّ ٩ِ ٣ٔ ٪
رح ْا٦
اٟظٌٔیر ٔ َٗا َ ٢ل ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َ َ

دمحم نب آدؾ نب امیلسؿ  ،انب لیضف ،ابیشین ،اوبربدة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک  کل نمی یک
اجبن اجیھوتںیمےنرعضایایروسؽاہلل!فاہںرپرشابوہیتںیہسجوکعبتافرزمراہکاج اےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایعبتایےہ؟ںیمےنرعضای اکیرشابدہشےسایتروہیتےہافرزمرانیمرشاب وےسایتریکاجیتےہ۔آپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامای وہشندیپارکےفہرحاؾےہ۔
رافی  :دمحمنبآدؾنبامیلسؿ،انبلیضف،ابیشین،اوبربدة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
عتبافرزمروکیسنرشابوکاہکاج اےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1907

راوی  :ابوبَک بً ٩لي ،نص بً ٩لي ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابزاہی ٥ب٧ ٩آٍ ،اب ٩كاؤض،

ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ
ص بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِ ٔ
َک بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َن ِ ُ
َّ
َّ
َک آ َی َة ا َِ ٟد ِ٤ز ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ١یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَ َرأَیِ َ ا ِٔ٤ٟزِ َر َٗا َ٢
ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢خ َل َب َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

رح ْا٦
َک َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢ل ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َ َ
َو َ٣ا ا ِٔ٤ٟزِ ُر َٗا ََ ٢ح َّب ْة ُت ِؼ َ ٍُ ٨بٔا َِ ٟی ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا َُ ٢ت ِش ٔ ُ
اوبرکبنب یلع ،رصننبیلع،فہ اےنپفادلےس،اربامیہنبانعف،انبساؤس،فہ اےنپفادل ےس،انبرمع ےسرفاتیےہ ہک روسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ دای رھپ آتی رمخ وک لقن رفامای اکی صخش ےن درایتف ای ای روسؽ اہلل! زمر ےک قلعتم ای مکح ےہ؟
آپ ےنرفامایزمرایےہ؟اسےن رعض ایفہاکیداہن ےہ وہک  کلنمی ںیمایتر ایاج اےہ۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامایاسںیمہشنوہ اےہ؟اسےناہک اہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای وہشندیپارکےفہرحاؾےہ۔
رافی  :اوبرکبنبیلع،رصننبیلع،فہاےنپفادلےس،اربامیہنبانعف،انبساؤس،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
عتبافرزمروکیسنرشابوکاہکاج اےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1908

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ہ ،ابوجویزیہ

ض َو ُسئ ٔ ََٔ٘ٓ ١ی َُ َٟ ١ط أَ ِٓت ٔ َ٨ا فٔي ا َِ ٟبا َذ َٔ٘ َٓ ٚا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔي ا ُِ ٟح َویِز ٔ َی ٔة َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َ
رح ْا٦
َک َٓ ُض َو َ َ
َس َب ََ ٣ُ ٙح َّْ ٤س ا َِ ٟباذ َََ ٚو َ٣ا أ ِس َ َ
ہبیتق ،اوبوعاہن ،اوب وریہی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب ابعس ےس یسک ےن درایتف ای ابذؼ ےک قلعتم وتفی اصدر رفامںیئ اوہنں
ےناہکابذؼرضحتدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسےکفتقںیمںیہناھت وہشندیپارکےفہرحاؾےہ۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،اوب وریہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجرشابےکتہبےنیپےسہشنوہاساکھچکہصحیھبرحاؾےہ
ابب  :اتکباالرشبة
سجرشابےکتہبےنیپےسہشنوہاساکھچکہصحیھبرحاؾےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1909

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیس ،یحٌي شٌىي ب ٩سٌیسً ،بیساهَّلل٤ً ،زو ب ٩طٌیب

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي َش ٌِىٔي ابِ ََ ٩سٌٔی ٕس ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ

َّ
َّ
َ
رح ْا٦
َک َٛثٔیرُ ُظ َٓ َ٘ٔ٠یُ ُ٠ط َ َ
ًَ َِ ٩ج ِّسظ ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا أ ِس َ َ
دیبعاہللنبدیعس،ییحیینعینبدیعس،دیبعاہلل،رمعفنب بیعشےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای
سجرشاباکتہبانیپہشندیپارکےاساکھچکہصحیھبانیپرحاؾےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحیینعینبدیعس،دیبعاہلل،رمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سجرشابےکتہبےنیپےسہشنوہاساکھچکہصحیھبرحاؾےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1910

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩د٠س ،سٌیس ب ٩ح٣ ،٥ٜح٤س ب ٩جٌرف ،ؿحا بً ٩ث٤ا ،٪بٜیر بً ٩بساهَّلل ب ٩ا اطخً ،ا٣ز ب ٩سٌس

رف َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َّ
ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اٟـحَّا ُ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ًَ ِ ٩ب ُ َٜی ِر ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أََ ِ ٧ضا ُٔ٠َٗ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛی ٔ٣َ ١ا

َ
َک َٛثٔیرُ ُظ
أ ِس َ َ

دیمح نب دلخم ،دیعس نب مکح ،دمحم نب رفعج ،احضک نب امثعؿ ،ریکب نب دبعاہلل نب االجش ،اعرم نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایںیممتوکعنمرک اوہںرشابےکھچکہصحےکیھبےنیپےسسجاکتہبانیپہشندیپارکے۔
رافی  :دیمحنبدلخم،دیعسنبمکح،دمحمنبرفعج،احضکنبامثعؿ،ریکبنبدبعاہللنباالجش،اعرمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سجرشابےکتہبےنیپےسہشنوہاساکھچکہصحیھبرحاؾےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1911

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩د٠س ،سٌیس ب ٩ح٣ ،٥ٜح٤س ب ٩جٌرف ،ؿحا بً ٩ث٤ا ،٪بٜیر بً ٩بساهَّلل ب ٩ا اطخً ،ا٣ز ب ٩سٌس

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ َُٛ ٩ثٔیر ٕ ًَ َِّ ٩
ا ٩ِ ًَ ٪ب ُ َٜی ِر ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٩
اٟـحَّا ٔ بِ ِٔ ًُ ٩ث ََ ٤
َّ
َّ
َ
َ َ
َ
َک َٛثٔیرُ ُظ
اْلِ َط ِّخ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أبٔیطٔ أ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِٔ٠َٗ ٩ی ٔ٣َ ١ا أ ِس َ َ
دمحم نب دبعاہلل نب امعر ،ف دی نب ریثک ،احضک نب امثعؿ ،ریکب نب دبعاہلل نب االجش ،اعرم نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمییلص

اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایںیممتوکعنمرک اوہںرشابےکھچکہصحےکیھبےنیپےسسجاکتہبانیپہشندیپارکے۔
رافی  :دیمحنبدلخم،دیعسنبمکح،دمحمنبرفعج،احضکنبامثعؿ،ریکبنبدبعاہللنباالجش،اعرمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سجرشابےکتہبےنیپےسہشنوہاساکھچکہصحیھبرحاؾےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1912

راوی  :ہظا ٦ب٤ً ٩ار ،ػسٗة ب ٩خاٟس ،زیس ب ٩واٗس ،خاٟس بً ٩بساهَّلل ب ٩حشین ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا صٔظَ ُا ٦بِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َػ َس َٗ ُة بِ ََ ٩خإ ٔ ٟس ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕس أَ ِخب َ َرنٔي َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ُٔ ٩ح َشی ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔي
ٔرط ُظ ب ٔ َ٨بٔی ٕذ َػ َُ ٌِ ٨ت ُط َُ ٟط فٔي ُزبَّا ٕئ َٓحٔئِ ُت ُط ب ٔطٔ
ص َُزیِ َز َة َٗا َ ُ ٤ِ ٔ ٠ًَ ٢أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
اَ ٪ش ُؼ ُوَ َٓ ٦ت َح َّی َِ ِ ٓ ُ ٨
خ َٗا َ٢
َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِزٔ٧طٔ َٓأ َ ِزِ َ ٧ی ُت ُط ُٔ ٨ِ ٣ط َٓإٔذَا ص َُو َیُّ ٔ ٨ع َٓ َ٘ا َٔ ِ ٢
اب َ َ ٩ِ ٣ا یُ ِْ ٔ ٩ُ ٣بٔاهَّللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
َش ُ
اَض ِب ب ٔ َض َذا ا َِ ٟحائ َٔم َٓإ ٔ ََّ ٪ص َذا َ َ
َح ٔیَّ ٥
َحیٔ٤ض ٔ ِ٥
ؤْ ٪ل َ ِن ُٔ ٔشض ٔ ِ ٥ب ٔ َت ِ ٔ
أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤وفٔي َص َذا َزٟٔی ًَْ ١ل َي َت ِ ٔ
اٟش َ ٔ
َک َٗٔ٠یٔ٠طٔ َو َٛثٔیرٔظ ٔ َوَِ ٟی َص َ٤َ ٛا َش ُ٘و ُ ٢ا َِ ٤ُ ٟداز ٔ ًُ َ
ٔ ٔ َّ
َک بٔک ُ َِّّ ٠یتٔطٔ َ ا
رف ِٔ َٗ ٚبََ ٠ضا َو َ ا خ ََٔل َٖ بَی ِ َن أَصِ ٔ ١ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟأَ َُّّ ٪
آخ ِ
اٟرشبَةٔ َو َت ِحٔ٠یٔ٠ض ٔ ِ٣َ ٥ا َت َ٘ َّس ََ ٣ضا َّأ ٟذی ش ِ َ
ُرش ُب فٔي ا َِ َ ٟ
اٟش ِ َ
َّ
و ٪اْلِ ُول َي َو َّ
اٟثاَ ٔ ٧ی ٔة َب ٌِ َسصَا َوبٔاهَّللٔ اَّ ٟت ِوٓ ُٔیٙ
خة ٔزُ َ
َی ِح ُس ُث ًَل َي ِ
اٟرشبَةٔ ِاْل ٔ َ

اشہؾنبامعر،دصقةنباخدل،زدینب فادق،اخدلنبدبعاہللنبنیسح،اوبرہریہےسرفاتیےہہکھجموکملعاھتہکروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسرفزہرےتھکںیہانچہچنںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرفزہااطفررکےنےکفتقذیبنےلرکاحرضوہاسجوک
ہکںیمےندکفےکوتےبنںیمانبایاھت۔سجفتق ںیمےلرکاحرضوہاوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاسوکزندکیالںیم
زندکیےلایگاسںیماسفتق وشآراہاھت۔آپےن رفامایمتاسوکدویاررپکنیھپدف۔ہیوتفہصخش ےیپاگہک سجوکاہللاعتیل
افرایقتمرپنیقیںیہن۔رضحتاامؾاسنیئےنرفامای ہیدلیلےہاسابتیکہکہشنالےنفایلرشابرحاؾےہمکوہایزایدہافرفک ا
ںیہنےہہکےسیجہلیحرکےنفاےلگوگاےنپفاےطسےلیحدیپارکےتںیہہکآرخوھگٹنہکسجےکدعبہشندیپاوہرحاؾےہافرےلہپ
وھگٹنامتؾالحؽںیہنجےسہشنںیہنوہااھتافراملعءاکاسرپ اافتؼےہہکابلکلہشنآرخیوھگٹنےسدیپاںیہنوہ اہکلباسےک
ےلہپوھگٹن وےیپاؿےسیھبہشنوہ اےہ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دصقةنباخدل،زدینبفادق،اخدلنبدبعاہللنبنیسح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ویکرشابیکاممتعنےسقلعتم
ابب  :اتکباالرشبة
 ویکرشابیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1913

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساهَّلل ب٣ ٩بار  ،یحٌي ب ٩آز٤ً ،٦ار ب ٩رزی ،ٙابواسح ،ٙػٌؼٌة ب ٩ػوحاً ،٪لي

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َّ٤ا ُر بِ ُُ ٩ر َزیِ ٕ ٩ِ ًَ ٙأَبٔي إ ٔ ِس َح َ٩ِ ًَ ٙ
َک َ ٦اهَّللُ َو ِج َض ُط َٗا ََ َ ٧ ٢ضانٔي أ ٨َّ ٟيي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ح ِٔ َ٘ ٠ة َّ
اٟذ َص ٔب َوا َِ٘ ٟسِّ ِّي
اًَ ٩ِ ًَ ٪ل ٔ ٕٓي َ َّ
َػ ٌِ َؼ ٌَ َة بِ ُٔ ٩ػو َح َ
ُّ

َوا ِٔ٤ٟیث َ َرة ٔ َوا ِٟحٔ ٌَةٔ

دمحمنبدبعاہللنبابمرک،ییحینبآدؾ،امعرنبرزقی،اوبااحسؼ،صعضعةنبوصاحؿ،یلعےسرفاتیےہہکھجموکعنمرفامایروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنوسےنےکےلھچ افرریمشیڑپکاےننہپےسافررسخرگنےکزنیوپشرپڑچےنھےسافر ویکرشاب
ےنیپےس۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،ییحینبآدؾ،امعرنبرزقی،اوباقحس،صعضعةنبوصاحؿ،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
 ویکرشابیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1914

راوی ٗ :تیبہً ،بساٟواحس ،اس٤اًی ،١اب ٩س٤یٍ٣ ،اٟک ب٤ً ٩یر ،ػٌؼٌةً ،لي ب ٩ابوكاٟب

ک بِ ُ٤َ ًُ ٩یِر ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ػ ٌِ َؼ ٌَ ُة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواحٔسٔ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١وص َُو ابِ ُُ ٩س َِ ٤ی ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٣اُ ٔ ٟ
َک َ ٦اهَّللُ َو ِج َضطُ اَ ِ ٧ض َ٨ا یَا أَ ٔ٣ی َر ا ِٔ٨٣ٔ ِْ ٤ُ ٟی َن ًَ َّ٤ا َ َ ٧ضا َ ًَ ِ٨طُ َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َ ٧ ٢ضانٔي
ٌَ ٔ ٟل ٔ ِّي بِ ٔ ٩أَبٔي كَأٟبٕ َ َّ
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت ٔ٥
اٟسبَّا ٔ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
ہبیتق ،دبعاگوادح ،اامسلیع ،انب عیمس ،امکل نب ریمع ،صعضعة ،یلع نب اوبسابل ےن ایبؿ ای رضحت یلع ےس ہک اے اریم اوملنینم!
مہ وک اؿ اایشء ےس عنم رکف نج اایشء ےس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مت وک عنم رفامای اس رپ اوہنں ےن اہک مہ وک عنم رفامای

روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندکفےکوتےبنافرالھکےکربنتےسافر ویکرشاباککذرکہںیہنرفامای۔
رافی  :ہبیتق،دبعاگوادح،اامسلیع،انبعیمس،امکلنبریمع،صعضعة،یلعنباوبسابل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکفاےطسنکربونتںںیمذیبنایتریکاجیتیھت؟
ابب  :اتکباالرشبة
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکفاےطسنکربونتںںیمذیبنایتریکاجیتیھت؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1915

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ة ،ابوزبیر ،جابز

ا ٪یُ َِ ٨ب ُذ َُ ٟط فٔي َت ِو ٕر ٔ٩ِ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
ح ٔ َح َارة ٕ
ہبیتق ،اوبوعابة ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس ذیبن وگھب ای اج ا اھت رھتپ ےک وکڈنے
ںیم۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعابة،اوبزریب،اجرب

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

اؿربونتںےس قلعتمہکنج ںیمذیبن ایتر رکانونممعےہ۔یٹمےک ربنت (اس ںیمزیتی دلجی آیت ےہ)ںیمذیبنایتر
رکےنےکونممعوہےنےسقلعتمدحثیاکایبؿ
ابب  :اتکباالرشبة
اؿربونتںےسقلعتمہکنجںیمذیبنایتررکانونممعےہ۔یٹمےکربنت(اسںیمزیتیدلجیآیتےہ)ںیمذیبنایتررکےنےکونممعوہےنےسقلعتمدحثیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1916

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،س٠امی ٪تیَّم ،كاؤض

ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج ْ ٔ ١ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أََ َ ٧هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َّم ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ

َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بٔی ٔذ ا َِ ٟح ِّز َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢كَا ُو ْض َواهَّللٔ إنِّٔي َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط ُٔ ٨ِ ٣ط
وسدینبرصن،دبعاہلل،امیلسؿیمیت،ساؤسےسرفاتیےہہکاکیصخشےنرضحت دبعاہللنبرمعےسدرایتفایای روسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یٹم ےک ربنت ےس ذیبن ایتر رکےن ےس عنم رفامای ےہ؟ اوہنں ےن رفامای اہں! اس رپ رضحت ساؤس ےن
ایبؿایدخایکمسق!ںیمےنہیرضحتدبعاہللنبرمعےسہک ےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،امیلسؿیمیت،ساؤس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
اؿربونتںےسقلعتمہکنجںیمذیبنایتررکانونممعےہ۔یٹمےکربنت(اسںیمزیتیدلجیآیتےہ)ںیمذیبنایتررکےنےکونممعوہےنےسقلعتمدحثیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1917

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ

َّم َوإٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ٔ٩
ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔي اٟزَّ ِر َٗا ٔ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َص ُ
ُس َة َٗا اَ َس٨َ ٌِ ٔ٤ا كَا ُو ّسا َش ُ٘و َُ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َي ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أََ َ ٧هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًَ َِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بٔی ٔذ ا َِ ٟح ِّز
َِ ٣ی َ َ
ئ
اٟسبَّا ٔ
َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥زا َز إٔبِ َزاصٔی ُ ٥فٔي َحسٔیثٔطٔ َو ُّ

رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہنکیلاسںیماسدقرااضہفےہہکوتےبنیکذیبنےسیھبعنمرفامای۔
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
اؿربونتںےسقلعتمہکنجںیمذیبنایتررکانونممعےہ۔یٹمےکربنت(اسںیمزیتیدلجیآیتےہ)ںیمذیبنایتررکےنےکونممعوہےنےسقلعتمدحثیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1918

راوی  :سویسً ،بساهَّللً ،یی٨ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابً ٩باض

ض َ َ ٧هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ

ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بٔی ٔذ ا َِ ٟح ِّز

وسدی ،دبع اہلل ،ہنییع نب دبعارلنمح ،فہ اےنپ فادل ےس ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رج یک

ذیبن(ینعییٹمےکڑھگےںیم)انبےنےسیھبعنمرفامایےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،ہنییعنبدبعارلنمح،فہاےنپفادلےس،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
اؿربونتںےسقلعتمہکنجںیمذیبنایتررکانونممعےہ۔یٹمےکربنت(اسںیمزیتیدلجیآیتےہ)ںیمذیبنایتررکےنےکونممعوہےنےسقلعتمدحثیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1919

راوی ً :لي ب ٩حشین ،ا٣یة ،طٌبہ ،جب٠ة ب ٩سحی ،٥اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َشی ِ ٔن َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أ ُ ََّ ٣ی ُة ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩ج َب ََ ٠ة بِ ُٔ ٩س َح ِی ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ

ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟح َِ ٨ت ٔ٣َ ُ ٠ِ ُٗ ٥ا ا َِ ٟح َِ ٨ت َُٗ ٥ا َ ٢ا َِ ٟح ُّز

ب
یلعنبنیسح،امتئة،ہبعش،ذتلةنبمیحس،انبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایخت ےسںیم
ب
ےنرعضایخت ایےہ؟اوہنںےنرفامایرج۔
رافی  :یلعنبنیسح،امتئة،ہبعش،ذتلةنبمیحس،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
اؿربونتںےسقلعتمہکنجںیمذیبنایتررکانونممعےہ۔یٹمےکربنت(اسںیمزیتیدلجیآیتےہ)ںیمذیبنایتررکےنےکونممعوہےنےسقلعتمدحثیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1920

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،طٌبہ ،ابو٣ش٤٠ہً ،بساٌٟزیز شٌىي اب ٩اسیس

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔي َِ ٣شَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢سِ ًَ ُ ٌِ ٔ٤ب َس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َش ٌِىٔي ابِ َ٩
أَسٔی ٕس َّ
ص ٌّی َش ُ٘و ُُ ٢سئ ٔ َ ١ابِ ُ ٩اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ٧ ٩بٔی ٔذ ا َِ ٟح ِّز َٗا ََ َ ٧ ٢ضاَ٧ا ًَ ُِ ٨ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟلاؤ َّي َب ِ ٔ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ،اوبہملسم ،دبعازعلزی ینعی انب ادیس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب زریب ےس یسک ےن درایتف
ایرجیکذیبنےکقلعتموتاوہنںےنرفامایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسعنمرفامایےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اوبہملسم،دبعازعلزیینعیانبادیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة

اؿربونتںےسقلعتمہکنجںیمذیبنایتررکانونممعےہ۔یٹمےکربنت(اسںیمزیتیدلجیآیتےہ)ںیمذیبنایتررکےنےکونممعوہےنےسقلعتمدحثیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1921

راوی  :اح٤س بً ٩بساهَّلل بً ٩لي ب ٩سویس ب٨٣ ٩حوًٖ ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،ہظا ٦ب ٩ابوًبساهَّلل ،ایوب ،سٌیس ب٩
جبیر

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ًَٔ ٩ل ٔ ِّي بِ ُٔ ٩س َویِ ٔس بِ ٔ٨ِ ٣َ ٩حُ ٕ
وٖ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩ضس ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ ِبسٔ
رح َُ ٣ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
وب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ َٗا ََ ٢سأ َ ِ٨َ ٟا ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩بٔی ٔذ ا َِ ٟح ِّز َٓ َ٘ا ََّ َ ٢
اهَّللٔ ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ض َٓ ُ٘ َِ ُ ٠س ُ ٌِ ٔ٤ا َِ ٟی ِو ََ ٦ط ِیئّا ًَح ٔ ِب ُ ٔ٨ِ ٣طُ َٗا َ٣َ ٢ا ص َُو ُٗ َِ ُ ٠سأ َ ِ ُ ٟابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ٧ ٩بٔی ٔذ ا َِ ٟح ِّز َٓ َ٘ا ََّ َ ٢
رح َ٣طُ
َٓأ َ َت ِی ُ ابِ ًََ ٩بَّا ٕ

َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ػ َس َ ٚابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ُٗ ِ٣َ ُ ٠ا ا َِ ٟح ُّز َٗا َ ٢ل ُ َُّ ١ط ِی ٕئ َٔ ٣َ ٩ِ ٣س ٕر

ادمح نب دبعاہلل نب یلع نب وسدی نب وجنمػ ،دبعارلنمح نب دہمی ،اشہؾ نب اوبدبع اہلل ،اویب ،دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت دبعاہلل نب رمع ےس درایتف ای رج یک ذیبن ےک ابرے ںیم وت اوہنں ےن رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک
رحاؾرقاردایےہ۔ہیابتنسرکںیمرضحتانبابعسیکدختمںیماحرضوہاافراؿےسرعضایںیمےنآج اکیایسیابت
ینسےہہکسجوکنسرکبجعتوہا۔اسرپاوہنںےنرفامایفہایابتےہ؟ںیمےناہکںیمےنرضحتدبعاہللنبرمعےسرجیکذیبن
ےک قلعتم درایتف ای وت اوہنں ےن رحاؾ رقار دای۔ رضحت انب ابعس ےن رفامای چس اہک۔ ںیم ےن اہک رج ای ےہ؟ اوہنں ےن رفامای  و
ربنتیٹماکوہ۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبیلعنبوسدینبوجنمػ،دبعارلنمحنبدہمی،اشہؾنباوبدبعاہلل،اویب،دیعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
اؿربونتںےسقلعتمہکنجںیمذیبنایتررکانونممعےہ۔یٹمےکربنت(اسںیمزیتیدلجیآیتےہ)ںیمذیبنایتررکےنےکونممعوہےنےسقلعتمدحثیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1922

راوی ٤ً :زو ب ٩زرارة ،اس٤اًی ،١ایوب ،رج ،١سٌیس ب ٩جبیر ،اب٤ً ٩ز

وب ًَ َِ ٩ر ُج َٕ ٩ِ ًَ ١سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ َٗا ََ ٨ِ ٔ ً ُ ٨ِ ُٛ ٢س ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ٓ َُشئ ٔ ََ٧ ٩ِ ًَ ١بٔی ٔذ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
ض َٓ ُ٘ ِ ُ ٠أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ُسئ ٔ َ١
ا َِ ٟح ِّز َٓ َ٘ا ََّ َ ٢
رح َُ ٣ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َط ًََّ ٙل َ َّي َ٤َّ ٟا َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط َٓأ َ َت ِی ُ ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
رح َُ ٣ط َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ َٓ َح ٌَ ِ ُ ٠أ ُ ًَ ِّو ُُ ٤ط َٗا َ٣َ ٢ا ص َُو ُٗ ُِ ُ ٠سئ ٔ ََ٧ ٩ِ ًَ ١بٔی ٔذ ا َِ ٟح ِّز َٓ َ٘ا ََ ٢ػ َس ََّ َ ٚ

ُٗ َِ ُ ٠و َ٣ا ا َِ ٟح ُّز َٗا َ ٢ل ُ َُّ ١ط ِی ٕئ ُػَ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ ٨سرٕ
رمعفنبزرارة،اامسلیع،اویب،رلج،دیعسنب ریبج،انبرمعرتہمجاسقب ےکاطمقب ےہ۔رضحتدیعسےن اہک سجفتق ںیم ےن
رضحتانب رمعےس ہک وتھجم رپرگاںوہا رھپںیمرضحت انبابعسیکدختم ںیم احرضوہاافرںیم ےن رعض ای رضحتانب رمع
ےساکیابتدرایتفیکیئگھجموکفہابتتہبڑبی(بیجع)یگلآرخکت۔
رافی  :رمعفنبزرارة،اامسلیع،اویب،رلج،دیعسنبریبج،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہےرگنےکالیھکربنت
ابب  :اتکباالرشبة
رہےرگنےکالیھکربنت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1923

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪ابوزاؤز ،طٌبہ ،طیباني ،اب ٩ابواوفي

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِّ ٩
اٟظ ِی َبان ٔ ِّي َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤ابِ َ ٩أَبٔي أَ ِوفَي َش ُ٘و َُ َ ٧ ٢هي
رض ُٗ َِٓ ُ ٠اْلِ َبِ َی ُف َٗا َ َ ٢ا أَ ِزرٔی
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بٔی ٔذ ا َِ ٟح ِّز اْلِ َ ِخ َ ٔ
ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،ابیشین،انباوبافیفےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامیئرہے
رگنےکالیھکےکربنتےکذیبنےس۔ںیمےنرعضایافردیفسربنتےس۔اوہنںےنرفامایںیمفافقںیہنوہں۔

رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،ابیشین،انباوبافیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رہےرگنےکالیھکربنت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1924

راوی  :ابوًبساٟزح٣ ،٩٤ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ابواسح ٙطیباني ،اب ٩ابواوفي

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِحَٗ ٩ٔ ٤ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح ََّ ٙ
اٟظ ِی َبان ٔ ُّي َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤
َ

رض َواْلِ َبِ َی ٔف
ابِ َ ٩أَبٔي أَ ِوفَي َش ُ٘و َُ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٧ ٩ِ ًَ ٥َ ٠بٔی ٔذ ا َِ ٟح ِّز اْلِ َ ِخ َ ٔ
اوبدبعارلنمح ،دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،اوب ااحسؼ ابیشین ،انب اوبافیف ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اممتعنرفامیئرہےرگنافردیفسرگنیکرجےس(اسظفلےکینعمزگرےکچںیہ)۔
رافی  :اوبدبعارلنمح،دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اوباقحسابیشین،انباوبافیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رہےرگنےکالیھکربنت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1925

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ،طٌبہ ،ابورجاء

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔي َر َجا ٕئ َٗا ََ ٢سأ َ ِ ُ ٟا َِ ٟح َش ََ٧ ٩ِ ًَ ٩بٔی ٔذ ا َِ ٟح ِّز
ئ
اٟسبَّا ٔ
رح ْاِ َٗ ٦س َح َّسثَ َ٨ا َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یَٔ ِٜذ ِب أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ َِ٧ ٩بٔی ٔذ ا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥و ُّ
رح ْا ٦ص َُو َٗا ََ َ ٢
أَ َ َ

َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ ٔ َوأ٘٨َّ ٟیر ٔ

دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،اوبراجءےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتنسحےسدرایتفای ویکذیبنرحاؾےہ؟وتاوہنںےنرفامای
اہں! رحاؾ ےہ۔ ھجم ےس اس صخش (یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) ےن ایبؿ ای  و ہک وھجٹ ںیہن وباتل ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناممتعنرفامیئالیھکےکربنتافروتےبنافررفینغربنتےسافروچیبربنتےس۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،اوبراجء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دکفےکوتےبنیکذیبنیکاممتعن
ابب  :اتکباالرشبة
دکفےکوتےبنیکذیبنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1926

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪ابوزاؤز ،طٌبہ ،ابزاہی ٥ب٣ ٩یُسہ ،كاؤض ،اب٤ً ٩ز

ض ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ٪
ُس َة ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
ئ
اٟسبَّا ٔ
َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ُِّ ٩

ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ،ہبعش ،اربامیہ نب رسیمہ ،ساؤس ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اممتعنرفامیئوتےبنیکذیبنےس۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،اربامیہنبرسیمہ،ساؤس،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
دکفےکوتےبنیکذیبنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1927

راوی  :جٌرف ب٣ ٩شاَف ،یحٌي ب ٩حشا ،٪وہب ،اب ٩كاؤض ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،اب٤ً ٩ز

رف بِ َُ ٣ُ ٩ش ٔاَفٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُّ ٩
ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُو َص ِی ْب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩كَا ُو ٕ
حش َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َج ٌِ َ ُ
ئ
اٟسبَّا ٔ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ُِّ ٩
رفعجنباسمرف،ییحینباسحؿ،فبہ،انبساؤس،فہاےنپفادلےس،انبرمع ےسرفاتی ےہہکروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےنوتےبنیکذیبنےسعنمرفامای۔
رافی  :رفعجنباسمرف،ییحینباسحؿ،فبہ،انبساؤس،فہاےنپفادلےس،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتےبنافررفینغربنتیکذیبنیکاممتعن
ابب  :اتکباالرشبة
وتےبنافررفینغربنتیکذیبنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1928

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،یحٌي ب ٩سٌیس ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور و ح٤از و س٠امی ،٪ابزاہی ،٥اسوزً ،ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ َو َح َّ٤ا ْز َو ُسََ ِ ٠امی ُ ٩ِ ًَ ٪إٔبِ َزاص َٔی٩ِ ًَ ٥

ئ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ ٔ
اٟسبَّا ٔ
اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا ََ َ ٧ ِ ٟهي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
دمحم نب ینثم ،ییحی نب دیعس ،ایفسؿ ،وصنمر ف  ،ند ف امیلسؿ ،اربامیہ ،اوسد ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےندکفےکوتےبنافررفینغربنتںیمذیبنڈاےنلےسعنمرفامای۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،ایفسؿ،وصنمرف ،ندفامیلسؿ،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
وتےبنافررفینغربنتیکذیبنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1929

راوی  :حرضت ًلي

َّم ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓي
اُ ٩ِ ًَ ٪سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪إٔبِ َزاص َٔی ٥اٟت َّ ِی ٔ ِّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ئ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ ٔ
َ َّ
اٟسبَّا ٔ
َک َ ٦اهَّللُ َو ِج َض ُط ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َ َ ٧هي ًَ ُِّ ٩
رضحتیلعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندکفےکوتےبنافررفینغربنتںیمذیبنڈاےنلےسعنمرفامای۔
رافی  :رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
وتےبنافررفینغربنتیکذیبنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1930

راوی  :حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩شٌ٤ز

ئ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩ش ٌِ ََ ٤ز
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َط َبابَ ُة بِ َُ ٩س َّوا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩بَُٜی ِر ٔبِ َٔ ًَ ٩لا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبَ َ
ئ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ ٔ
اٟسبَّا ٔ
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ُِّ ٩
رضحتدبعارلنمحنبرمعیےسیھبایسومضمؿیکرفاتیذموکرےہ۔
رافی  :رضحتدبعارلنمحنبرمعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
وتےبنافررفینغربنتیکذیبنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1931

راوی  :حرضت ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک أَُ َّ ٧ط أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٥َ ٠
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
ئ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ ٔ أَ ِ ٪یُ َِ ٨ب َذ ٓ ٔیض ٔ َ٤ا
اٟسبَّا ٔ
َ َ ٧هي ًَ ُِّ ٩
رضحتاسنےساسہقبومضمؿےکاطمقبرفاتیوقنمؽےہ۔
رافی  :رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
وتےبنافررفینغربنتیکذیبنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1932

راوی  :حرضت ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اٟزُّصِز ٔ ُّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة أَُ َّ ٧ط َس ٍَ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َش ُ٘و َُ َ ٧ ٢هي
ئ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ
اٟسبَّا ٔ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠

ٔ أَ ِ ٪یُ َِ ٨ب َذ ٓ ٔیض ٔ َ٤ا

رضحتاوبرہریہےساسہقبومضمؿےکاطمقبرفاتیوقنمؽےہ۔
رافی  :رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
وتےبنافررفینغربنتیکذیبنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1933

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیس ،یحٌيً ،بیساهَّلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَي ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ

َّ
َّ
رق َٔ
ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩ا ِ٤ُ ٟزَٓ ٔ َوا ِِ َ ٟ
دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبع اہلل،انعف،انبرمعےسرفاتی ےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعن رفامیئرفینغربنت
افردکفےکابنسںیم(ذیبنانبےنےس)۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دکفےکوتےبنافرالیھکافروچیبربنتںیمذیبنےنیپیکاممتعن
ابب  :اتکباالرشبة
دکفےکوتےبنافرالیھکافروچیبربنتںیمذیبنےنیپیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1934

راوی  :اح٤س بً ٩بساهَّلل ب ٩ح ٥ٜبَ ٩فوة ،ابَ ٩کزی بصب٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہً ،بساٟدا ٟٙطیباني ،سٌیس ،اب٩
ً٤ز

َکز ٔ ٓ ٕ
رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا
ص ٌّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ی َب ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ َِٔ َ ٩ف َو َة شُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ابِ ُِ ُ ٩
ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟداَّ ٙٔ ٔ ٟ
ٔیسا یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي
اٟظ ِی َبان ٔ ِّي َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤سٌ ّ
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وأ٘٨َّ ٟیر ٔ
اٟسبَّا ٔ
ًَ ُِّ ٩
ادمحنبدبعاہللنبمکحنبرففة،انبرکدیرصبب،دمحمنبرفعج ،ہبعش،دبعااخلقلابیشین،دیعس،انبرمعےسرفاتیےہ ہکروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامیئدکفےکوتےبنافرالیھکےکربنتافروچیبربنتینعییقی ئرےس
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبمکحنبرففة،انبرکدیرصبب،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعااخلقلابیشین،دیعس،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
دکفےکوتےبنافرالیھکافروچیبربنتںیمذیبنےنیپیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1935

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل٣ ،ثىي ب ٩سٌیس ،ابو٣تول ،١ابوسٌیس خسری

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔي ا َِ ٤ُ ٟت َول ِّ ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔي َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ َ ٧ ٢هي
ئ َوأ٘٨َّ ٟیر ٔ
اٟسبَّا ٔ
اٟرش ٔب فٔي ا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥و ُّ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َِّ ُّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠

وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،ینثم نب دیعس ،اوبوتملک ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن
رفامیئالیھکافر(دکفےک)وتےبنافروچیبابنسںیم(ذیبن)ےنیپیک۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ینثمنبدیعس،اوبوتملک،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتےبنالیھکافررفینغربنتیکذیبنیکاممتعن
ابب  :اتکباالرشبة
وتےبنالیھکافررفینغربنتیکذیبنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1936

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،طٌبہ٣ ،حارب ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٣ُ ٩حار ٕٔب َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َش ُ٘و َُ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػل َّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ ٔ
اٟسبَّا ٔ
َو َس َُّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
وسدی ،دبع اہلل ،ہبعش ،احمرب ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن رفامیئ دکف ےک وتےبن افر
الیھکربنتےس(ینعیاؿربونتںںیمذیبنکتےنیپےسعنمرفامای)۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،ہبعش،احمرب،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
وتےبنالیھکافررفینغربنتیکذیبنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1937

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،ا اوزاعي ،یحٌي ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َی ِحٌَي َح َّسثَىٔي أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو ص َُزیِ َز َة َٗا ََ َ ٧ ٢هي

وٖ ا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ َتةٔ
اٟوزُ ٔ
اٟسبَّا ٔ
ئ َو ُّ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٟحٔ َزارٔ َو ُّ
وسدی ،دبع اہلل ،االفزایع ،ییحی ،اوبہملس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن وکٹمں ےس افر دکف ےک
وتےبنےسافراؿربونتںےسعنمرفاماینجرپراؽرھبیوہیئوہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،االفزایع،ییحی،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
وتےبنالیھکافررفینغربنتیکذیبنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1938

راوی  :سویسً ،بساهَّللً ،و ٪ب ٩ػاٟح باريي ،زی٨ب ب ٨نص و ج٤ی٠ة بً ٨بازً ،ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ ٪بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ا َِ ٟبارٔي ِّي ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٔ ٨ن ِصٕ َو ُج َِ ٤ی ََ ٠ة ب ٔ ًَِ ٔ ٨بَّاز ٕ أَُ َّ ٧ض َ٤ا َسَ ٌَ ٔ٤تا
ئ أَ ِو َح َِ ٨ت ٕ ٥أَ ِو ُ٣زَ َّٓ ٕ َ ا یَُٜو َُ ٪زیِ ّتا أَ ِو
اب ُػ ٍَ ٔ ٨فٔي ُزبَّا ٕ
َش ٕ
ًَائٔظَ َة َٗا ََ ِ ٟسَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َِ ٨هي ًَ َِ َ ٩
َخ ًَّل
وسدی،دبعاہلل،وعؿنباصحلابریق،زبنیتنبرصنفدمتئلةتنبابعد،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسعنم رفامےتےھتاسرشابےس وایتریکاجےئ(دکفےک)وتےبنایالیھکایرفینغ
ربنتںیم(ذیبنےنیپےس)العفہزوتیؿےکلیتایرسہکےک۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،وعؿنباصحلابریق،زبنیتنبرصنفدمتئلةتنبابعد،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دکفےکوتےبنافروچیبربنتافررفینغربنتافرالیھکےکربنتیکذیبنےکونممعوہےنےسقلعتم
ابب  :اتکباالرشبة
دکفےکوتےبنافروچیبربنتافررفینغربنتافرالیھکےکربنتیکذیبنےکونممعوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1939

راوی ِ :قیع بً ٩بساٟزحً ،٩٤لي ب ٩حش ،٩حشین٣ ،ح٤س ب ٩زیاز ،ابوہزیزہ

َ
ِقیِ ُع بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩زٔیَاز ٕ َٗا َ٢
أ ِخب َ َرَ٧ا ُ َ
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وأ٘٨َّ ٟیر ٔ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ ٔ
اٟسبَّا ٔ
َس ُ ٌِ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة َش ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ُِّ ٩
رقشی نب دبعارلنمح ،یلع نب نسح ،نیسح ،دمحم نب زاید ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم
رفامایوتےبنافرالیھکےکافروچیبافررفینغربنتےس۔
رافی  :رقشینبدبعارلنمح،یلعنبنسح،نیسح،دمحمنبزاید،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
دکفےکوتےبنافروچیبربنتافررفینغربنتافرالیھکےکربنتیکذیبنےکونممعوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1940

راوی  :سویسً ،بساهَّللٗ ،اس ٥بٓ ٩ـ ،١ث٤ا٣ة ب ٩حزٗ ٪ظیری

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ٔ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ث ُ َ٤ا َُ ٣ة بِ َُ ٩حزِ ٕ ٪ا ُِ٘ ٟظَ ی ِر ُّٔی َٗا ََٟٔ٘ ٢ی ُ ًَائٔظَ َة
وَ ٨َ َٓ ٪هي
ٓ ََشأ َ ِٟت َُضا ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟبٔی ٔذ َٓ َ٘ا ََٗ ِ ٟس ََٔ ٦و ِٓ ُس ًَ ِبسٔ ا ِِ َ٘ ٟی ٔص ًَل َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأَُٟو ُظ ٓ ٔ َامی یَ ِ٨ب ٔ ُذ َ
ئ َوأ٘٨َّ ٟیر ٔ َوا َِ٘ ٤ُ ٟیَّر ٔ َوا َِ ٟح َِ ٨ت ٔ٥
اٟسبَّا ٔ
أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یَ ِ٨ب ٔ ُذوا فٔي ُّ

وسدی ،دبع اہلل ،اقمس نب لضف ،امثمة نب زحؿ ،یریی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس الماقت یک افر اؿ ےس
درایتف ای (ہک ہلیبق) دبعاسیقل ےک گوگ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر وت ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےس درایتف ای وپاھچ؟ اہک (وپاھچ)ہک مہگوگ وکؿ ےس ربنت ںیم ذیبن ایتر رک ں؟ آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای (
دکفےک)وتےبنوچںیبافررفینغالیھکےکربنتںیمذیبنانبےنےس۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،اقمسنبلضف،امثمةنبزحؿ،یریی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
دکفےکوتےبنافروچیبربنتافررفینغربنتافرالیھکےکربنتیکذیبنےکونممعوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1941

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،اب٠ً ٩یة ،اسح ٙب ٩سویسٌ٣ ،اذةً ،ائظہ ػسش٘ہ

وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٩س َویِ ٕس ًَ ٌَِ ٣ُ ٩ا َذ َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔي اهَّللُ ًَ َِ ٨ضا َٗا َِ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔیَازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ئ ب ٔ َذاتٔطٔ
اٟسبَّا ٔ
َ َ ٧هي ًَ ُِّ ٩
زایدنباویب،انبعلتئة،ااحسؼنبوسدی،اعمذة،اعہشئ دصہقیےسرفاتیےہہکدکف ےکوتےبن(ںیمذیبنانبےن)ےسعنمرفامایایگ
ےہ۔
رافی  :زایدنباویب،انبعلتئة،اقحسنبوسدی،اعمذة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
دکفےکوتےبنافروچیبربنتافررفینغربنتافرالیھکےکربنتیکذیبنےکونممعوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1942

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًليٌ٣ ،ت٤ز ،اسح ،ٙاب ٩سویسٌ٣ ،اذةً ،ائظہ ػسش٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤إ ٔ ِس َح ََ ٙوص َُو ابِ ُُ ٩س َویِ ٕس َش ُ٘و َُ ٢ح َّسثَ ِتىٔي ٌَُ ٣ا َذةُ ًَ ِ٩
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت ٔ ٥فٔي َحسٔیثٔ ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا َ٢
اٟسبَّا ٔ
ًَائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ َِ٧ ٩بٔی ٔذ أ٘٨َّ ٟیر ٔ َوا َِ٘ ٤ُ ٟیَّر ٔ َو ُّ

ٔیضا َس َّ ِ ٤ا ِٟحٔ َز َار
ََک ِت صُ َِ ٨ی َسةُ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ِٔ ٣ث ََ ١حسٔیثٔ ٌَُ ٣اذَ َة َو َس َّ ِ ٤ا ِٟحٔ َز َار ُٗ ُِ ٔ ٟ ُ ٠ض َِ ٨ی َس َة أََ ٔ ِ ٧سٌِ ٔ٤ت َ
إ ٔ ِس َح َُ ٙوذ َ َ
َٗا ََ ِ ٟن ٌَ ِ٥
دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،ااحسؼ،انبوسدی،اعمذة،اعہشئ دصہقیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعن
رفامیئ وچیب افر رفینغ افر وتےبن افر الیھک ےک ربنت یک ذیبن ےس ہی رفاتی رضحت انب ہیلع یک ےہ رضحت ااحسؼ رافی ےن رضحت
ہدہ ےس اہک ہک رضحت اعہشئ دصہقی ےس لثم رضحت اعمذ ےک افر دفرسے ڑھگفں اک یھب کذرکہ ای ںیم ےن ئ
ئ
ہدہ ےس اہک وت ےن
رضحتاعہشئدصہقیےسہک ہکاوہنںےنیٹمےکڑھگفںاکانؾایل؟اسےناہک اہں۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،اقحس،انبوسدی،اعمذة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
دکفےکوتےبنافروچیبربنتافررفینغربنتافرالیھکےکربنتیکذیبنےکونممعوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1943

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،كوز بً ٩بسا٠٤ٟک ٗیسي بصی ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ہ٨یسة بَ ٨شیک ب ٩ابا٪

َش ٔ
یک بِ ٔ٩
ص ٌّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبٔي ًَ ِ ٩صُ َِ ٨ی َس َة ب ٔ ِٔ َ ٔ ٨
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩كَ ِوز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ا ِِ َ٘ ٟی ٔس ِّي َب ِ ٔ
اَشبٔیطٔ
َخیِ َبةٔ ٓ ََشأ َ ِٟت َُضا ًَ ِ ٩ا ِٔ َ ٌَ ٟ
أَبَ َ
َک َٓ ََ ٨ض ِتىٔي ًَ ُِ ٨ط َو َٗا َ ِ ٟاِ٧ب ٔ ٔذی ًَ ٔظ َّی ّة َو ِ َ
اَٗ ٪ا ََٟٔ٘ ِ ٟی ُ ًَائٔظَ َة َرض َٔي اهَّللُ ًَ َِ ٨ضا بٔا َِ ُ ٟ
ئ َوأ٘٨َّ ٟیر ٔ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ
اٟسبَّا ٔ
ُ ُِس َو ّة َوأَ ِوکٔي ًََِ ٠یطٔ َوَ َ ٧ض ِتىٔي ًَ ُِّ ٩

ٔ َوا َِ ٟح َِ ٨ت ٔ٥

وسدی،دبعاہلل،وطدنبدبعاکلملیسیقرصبی،فہاےنپفادلےس ،ئ
ہدةتنبرشکینباابؿےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاعہشئ
دصہقیےسالماقتیکرخہبیںیمافرںیمےناؿےسدرایتفایرشابیکٹھچلتےسقلعتموتاوہنںےنعنمایافررفامایمتذیبنوک
اشؾےکفتق وگھب افرمتاس وکحبص ےکفتق یپگوافراس وکمتڈاٹاگلدف(ینعیارگفہ کشمفریغہ ںیموہ) افر ھجموک عنمرفامای( دکف
ےک)وتےبنوچںیبرفینغافرالیھکربنتےس۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،وطدنبدبعاکلملیسیقرصبی،فہاےنپفادلےس ،ئ
ہدةتنبرشکینباابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفینغربونتںاکایبؿ
ابب  :اتکباالرشبة
رفینغربونتںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1944

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،اب ٩ازریص٣ ،دتار ب ،١ٔ٠ٓ ٩ا٧ص

ٔیص َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤ا ِِ ٤ُ ٟد َت َار بِ َ ٩ِ ًَ ١ٕ ُٔ ٠ِ ُٓ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔیَازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
اٟوزُ ٔ
وٖ ا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ َت ٔة
ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
زاید نب اویب ،انب ادرسی ،اتخمر نب لفلف ،اسن ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفینغ ربونتں ےس عنم
رفامای۔
رافی  :زایدنباویب،انبادرسی،اتخمرنبلفلف،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذموکرہربونتںےکاامعتسؽیکاممتعنرضفرییھتہنہکوطبرادبےک
ابب  :اتکباالرشبة
ذموکرہربونتںےکاامعتسؽیکاممتعنرضفرییھتہنہکوطبرادبےک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1945

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪یزیس ب ٩ہارو٨٣ ،٪ؼور ب ٩حیا ،٪سٌیس ب ٩جبیر ،اب٤ً ٩زو ابً ٩باض

ٔیس بِ َُ ٩ج َبیِر ٕیُ َح ِّس ُث أَُ َّ ٧ط
َّاَ ٪سَ ٍَ ٔ٤سٌ َ
وَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
ور بِ َُ ٩حی َ
ار َ
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ ٔ
اٟسبَّا ٔ
َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َوابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض أَُ َّ ٧ض َ٤ا َطض ٔ َسا ًَل َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ط َ َ ٧هي ًَ ُِّ ٩

َوأ٘٨َّ ٟیر ٔث ُ ََّ ٥ت ََل َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ص ٔذظ ٔ ِاْل َی َة َو َ٣ا آ َتا ُ ٥ِ ٛاَّ ٟز ُسو َُٓ ٢د ُُذو ُظ َو َ٣ا َ َ ٧ضا ُُ ٨ِ ًَ ٥ِ ٛط َٓاَ ِ ٧ت ُضوا

ادمح نب امیلسؿ ،زیدی نب اہرفؿ ،وصنمر نب ایحؿ ،دیعس نب ریبج ،انب رمعف انب ابعس ےس رفاتی ےہہک اؿ دفونں ےن روسؽرکمی
یلصا ہللہیلعفآہلفملسرپاہشدتدیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامیئ(دکفےک)وتےبنالیھکرفینغافروچیبربنت
ےسرھپاسآتییکالتفترفامیئمتوک وروسؽ(یلصاہللہیلعفآہلفملس)د ںاسوکےلگوافرسجےسعنمرک ںاسےسابزروہ
(رکاج)۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،زیدینباہرفؿ،وصنمرنبایحؿ،دیعسنبریبج،انبرمعفانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
ذموکرہربونتںےکاامعتسؽیکاممتعنرضفرییھتہنہکوطبرادبےک

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1946

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،س٠امی ٪تیَّم ،اس٤اء ب ٨یزیس

یس ًَ ِ ٩ابِ ََٔ ٟ ٥ٓ ٕ ًَ ٩ضا شُ َ٘ا َُٟ ٢طُ أَْ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َّم ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ َِ ٔ ٨یز ٔ َ
ا٪
ًَبَّا ٕ
ض أََ ٥َِ ٟش ُ٘ ِ ١اهَّللُ ًَزَّ َو َج َّ٣َ ١ا آ َتا ُ ٥ِ ٛاَّ ٟز ُسو َُٓ ٢د ُُذو ُظ َو َ٣ا َ َ ٧ضا ُُ ٨ِ ًَ ٥ِ ٛط َٓاَ ِ ٧ت ُضوا ُٗ ِ ُ ٠بَل َي َٗا َ ٢أََ ٥َِ ٟش ُ٘ ِ ١اهَّللُ َو َ٣ا ل َ َ

وُ َٟ ٪ض ِ ٥ا ِٟدٔی َ َرةُ ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زٔص ِٔ ُ ٠ِ ُٗ ٥بَل َي َٗا ََٓ ٢إٔنِّي أَ ِط َض ُس أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّي اهَّللٔ
َ ٩ٕ ٣ٔ ِْ ٤ُ ٔ ٟو َ ا ُٕ ٨َ ٣ٔ ِْ ٣ة إٔذَا َٗ َضي اهَّللُ َو َر ُسوُ ُٟط أَ ِّ ٣زا أَ ِ ٪یََ ُٜ
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت ٔ٥
اٟسبَّا ٔ
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ِ ٩أ٘٨َّ ٟیر ٔ َوا َِ٘ ٤ُ ٟیَّر ٔ َو ُّ

وسدی،دبعاہلل،امیلسؿیمیت،اامسءتنبزیدی ےسرفاتیےہہکاسےناےنپاچچےکڑلےکےسہک نجاکانؾرضحتاسناھت۔رضحت
انبابعسےناہکدخافدندقفسےنںیہنرفامای ومکحرکےمتوکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساسوکامؿگوافرسجےسعنمرکے
اسےسوچب۔ںیمےنرعض ایویکںںیہن۔رھپاوہنںےنرفامایاہلل زعفلجےنںیہنرفامایہکیسکاملسمؿرمدای املسمؿوعرت وک
سجفتقاہللافراساکروسؽ(یلصاہللہیلعفآہلفملس)یسکابتاکہلصیفرکد ںوتاےنپاکومںںیما رایرںیہنراتہہکلباہللافراس
ےکروسؽےکہلصیفےکوماقفلمعرکانالزؾوہاج اےہںیمےنرعضایویکںںیہن۔اسرپاوہنںےناہکںیماہشدتداتیوہں
ہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامیئےہوچیبافررفینغافر(دکفےک)وتےبنافرالیھکےکربنتےس۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،امیلسؿیمیت،اامسءتنبزیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿربونتںاکایبؿ
ابب  :اتکباالرشبة
اؿربونتںاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1947

راوی ٤ً :زو ب ٩یزیس ،بہز ب ٩اسس ،طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زة ،زاذا٪

َاَٗ ٪ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِضز ُ بِ ُ ٩أَ َس ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ َُّ ٣ُ ٩ز َة َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤زاذ َ
َُس ُظ َٗا ََ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ٢
ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ُٗ َِ ُ ٠ح ِّسثِىٔي بٔظَ ِی ٕئ َسَ ٌِ ٔ٤ت ُط َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ف ٔي اْلِ َ ِوً َٔی ٔة َوٓ ِّ ِ

اٟسبَّا ٔ َّ
رق ََ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وص َُو َّأ ٟذی ُت َش ُّ٤وُ َ ٧ط أَْمُتْن ا َِ ٟح َّز َة َوَ َ ٧هي ًَ ُِّ ٩
ئ َوص َُو أ ٟذی ُت َش ُّ٤وُ َ ٧ط أَْمُتْن ا ِِ َ ٟ
رقوَ َ ٧ضا َوَ َ ٧هي ًَ ِ ٩ا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ ٔ َوص َُو ا َِ٘ ٤ُ ٟیَّرُ
َوَ َ ٧هي ًَ ِ ٩أ٘٨َّ ٟیر ٔ َوه ٔ َي اِ ٨َّ ٟد َُ ٠ة َی ُِ ُ ٨
رمعفنبزیدی،زہبنبادس،ہبعش،رمعفنبرمة،زاذاؿےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتدبعاہللنبرمعےسدرایتفایہکھجم ےس
متھچکلقنرکف ومتےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک وہربونتںےکقلعتماؿیکریسفتےکاسھت۔اسرپاوہنںےناہک
ب
روسؽرکمی یلصاہلل ہیلع فآہل فملسےن خت ےس عنمرفامای سجوک مت رج ےتہکوہ (اس ظفل یک رشتحیزگریکچ) سجوک مت رقع ےتہک وہ
افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفاماییقی ئرےس۔
رافی  :رمعفنبزیدی،زہبنبادس،ہبعش،رمعفنبرمة،زاذاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نک ربونتں ںیم ذیبن انبان درتس ےہ اس ےس قلعتم ااحدثی افر وکشمں ںیم ذیبن انبےن ےس قلعتم ااحدثی ابمرہک اک
ایبؿ
ابب  :اتکباالرشبة
نکربونتںںیمذیبنانباندرتسےہاسےسقلعتمااحدثیافروکشمںںیمذیبنانبےنےسقلعتمااحدثیابمرہکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1948

راوی  :سوار بً ٩بساهَّلل ب ٩سوارً ،بساٟوہاب بً ٩بسا٤ٟحیس ،ہظا٣ ،٦ح٤س ،ابوہزیزہ

اب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ِ٤َ ٟحٔی ٔس ًَ ِ ٩صٔظَ اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٕ ٦ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َس َّو ُار بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٩س َّوارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّص ٔ
ئ َو ًَ ِ ٩أ٘٨َّ ٟیر ٔ َو ًَ ِ ٩ا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ ٔ
اٟسبَّا ٔ
َ َ ٧هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وٓ َِس ًَ ِب ٔس ا ِِ َ٘ ٟی ٔص ح ٔی َن َٗ ٔس ُ٣وا ًََِ ٠یطٔ ًَ ُِّ ٩
اَشبِ ُط ُحِّ ٠وا َٗا ََ ٢ب ٌِ ُـ ُض ِ ٥ائ ِ َذ ِ ٪لٔي یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ فٔي ِٔ ٣ث َٔ ١ص َذا َٗا َ ٢إٔذّا
َوا ِ٤َ ٟزَا َزة ٔا ِِ ٤َ ٟحبُوبَةٔ َو َٗا َ ٢اِ٧ت َب ٔ ِذ فٔي ٔس َ٘ائ َٔک أَ ِؤٛطٔ َو ِ َ

ک
ٕ ذََ ٔ ٟ
َت ِح ٌَََ ٠ضا ِٔ ٣ث ََ ١ص ٔذظ ٔ َوأَ َط َار ب ٔ َی ٔسظ ٔ َش ٔؼ ُ

وسار نب دبعاہلل نب وسار،دبعاگواہب نب دبعادیجمل ،اشہؾ ،دمحم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
ہلیبقدبعاسیقلےکگووگںوکعنمرفامایسجفتقفہگوگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہےئ(دکفےک)وتےبن
یقی ئر افر رفینغ ربنت (فریغہ) ےل رک افر اہک ہک اےنپ زیکشمہ ںیم ذیبن ایتر رکف رھپ اس رپ مت ڈاٹ اگل گو افر اس وک یھٹیم یھٹیم یپ گو (ینعی
وخبذاہقئےلرکاسوکیپگو)ضعبےناہکایروسؽاہلل!ھجموکاسیکااجزتاطعء رفامںیئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
متہا ےتوہہکاسوکاک ارکگورھپاےنپاہھتےسااشرہرفامایایبؿرکےنےکےیلاسیکزیتیافردشتوک۔
رافی  :وسارنبدبعاہللنبوسار،دبعاگواہبنبدبعادیجمل،اشہؾ،دمحم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
نکربونتںںیمذیبنانباندرتسےہاسےسقلعتمااحدثیافروکشمںںیمذیبنانبےنےسقلعتمااحدثیابمرہکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،اب ٩جزیخ ،ابوزبیر ،جابز

حسیث 1949

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٔ
ِقائ َ ّة َٗا ََ ٢و َٗا َ ٢أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔ َسَ ُ ٌِ ٔ٤جاب ٔ ّزا َش ُ٘و َُ َ ٧ ٢هي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َ ٥َِ ٟیحٔ ِس ٔس َ٘ ّ
ائ یُ َِ ٨ب ِذ َُ ٟط ٓ ٔیطٔ
اٟسبَّا ٔ
ئ َوأ٘٨َّ ٟیر ٔ َول َ َ
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ ٟح ِّز َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ ٔ َو ُّ
ُ ٧ب ٔ َذ َُ ٟط فٔي َت ِو ٕر ٔ ٩ِ ٣ح ٔ َح َارة ٕ
وسدی ،دبع اہلل ،انب رججی ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہہک روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اممتعن رفامیئ رفینغ ربنت افر(
دکف ےک) وتےبن افر وچیب ربنت ےک اامعتسؽ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس سج فتق زیکشمہ ہن وہ ا ذیبن انبےن ےک ےیل وت
رھتپےکربنتںیمذیبنایترایاج ا۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،انبرججی،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
نکربونتںںیمذیبنانباندرتسےہاسےسقلعتمااحدثیافروکشمںںیمذیبنانبےنےسقلعتمااحدثیابمرہکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1950

راوی  :اح٤س ب ٩خاٟس ،اسح ،ٙا ازرً ،ٚبسا٠٤ٟک ب ٩ابوس٠امی ،٪ابوزبیر ،جابز

أَ ِخب َ َرنٔي أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح َُ ٙش ٌِىٔي اْلِ َ ِز َر ََٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ُ ٩أَبٔي ُسََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َِ ٨ب ُذ َٟطُ فٔي ٔس َ٘ا ٕئ َٓإٔذَا َ ٥َِ ٟیُ َٟ ٩ِ ُٜط ٔس َ٘ائْ ٨ِ َ ٧ب ٔ ُذ َٟطُ فٔي َت ِورٔ ب ٔ َزاَٗ ٕ ٦ا ََ ٢وَ َ ٧هي
َٗا َ ٢ل َ َ
ئ َوأ٘٨َّ ٟیر ٔ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ
اٟسبَّا ٔ
َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َُّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠

ٔ

ادمح نب اخدل ،ااحسؼ  ،االزرؼ ،دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
فاےطس کشم ںیم ذیبن ایتر یک اجیت رھپ ارگ کشم ہن وہیت وت رھتپ ےک ربنت ںیم ( ایتر رکےت) افر اممتعن رفامیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےندکفےکوتےبنافررفینغربنتےس۔
رافی  :ادمحنباخدل،اقحس،االزرؼ،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
نکربونتںںیمذیبنانباندرتسےہاسےسقلعتمااحدثیافروکشمںںیمذیبنانبےنےسقلعتمااحدثیابمرہکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1951

راوی  :سوار بً ٩بساهَّلل ب ٩سوار ،خاٟس ب ٩حارثً ،بسا٠٤ٟک ،ابوزبیر ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َس َّو ُار بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٩س َّوا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ ِ٩
ئ َوأ٘٨َّ ٟیر ٔ َوا َِ ٟح ِّز َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ ٔ
اٟسبَّا ٔ
َجابٔز ٕ َرض َٔي اهَّللُ ًَ ِ٨طُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ُِّ ٩
وس ار نب دبعاہلل نب وسار ،اخدل نب احرث ،دبعاکلمل ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اممتعنرفامیئ(دکفےک)وتےبنافروچیبافرالیھکافررفینغربنتےس۔
رافی  :وسارنبدبعاہللنبوسار،اخدلنباحرث،دبعاکلمل،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یٹمےکربنتیکااجزت
ابب  :اتکباالرشبة
یٹمےکربنتیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1952

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪س٠امی ٪ا احو٣ ،٢حاہس ،ابوًیاقً ،بساهَّلل

أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اْلِ َ ِح َو َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٢حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔي ً َٔیاقٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ أَ َّ٪

أ ٨َّ ٟي َّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َّخ َؽ فٔي ا َِ ٟح ِّز َُیِرَ ُ٣زَ َّٓ ٕ

اربامیہنبدیعس،ایفسؿ،امیلسؿاالوحؽ،اجمدہ،اوبایعض،دبعاہللےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنااجزت
اطعءرفامیئیٹمےکربنتںیمذیبنایتررکےنیکہکسجرپالھکہنیگلوہ۔
رافی  :اربامیہنبدیعس،ایفسؿ،امیلسؿاالوحؽ،اجمدہ،اوبایعض،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہاکیربنتیکااجزت
ابب  :اتکباالرشبة
رہاکیربنتیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1953

راوی ً :باض بً ٩بساٌٟوی ،٥ا احوؾ ب ٩جواب٤ً ،ار ب ٩رزی ،ٙابواسح ،ٙزبیر بً ٩سی ،اب ٩بزیسہ

اب ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ارٔ بِ ُٔ ٩ر َزیِ ٕ ٙأَُ َّ ٧ط َح َّسثَ ُض ِ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاٟزُّبَی ِر ٔبِ ٔ٩
ؾ بِ َٔ ٩ج َّو ٕ
َّاض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟو ٔٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِح َو ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ٌَِ ٟب ُ
ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔي َُ َ ٧ ُ ٨ِ ٛض ِی ُتُ ُٟ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜحؤ ٦اْلِ َ َؿاؤ ِّي َٓ َتزَ َّو ُزوا
ِّ
اَشبُوا َو َّات ُ٘وا ل ُ َِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ
خ َة َو ِ َ
َوا َّز ٔ ُ
َک ِاْل ٔ َ
خوا َو َ ٩ِ ٣أَ َرا َز زٔیَ َار َة ا ُِ٘ ٟبُورٔ َٓإَٔ َّ ٧ضا تُ َذ ُ

ابعسنبدبعامیظعل،االوحصنب واب،امعرنبرزقی،اوبااحسؼ،زریبنبدعی،انبربدیہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایںیمےنمتوکرقابوینںےکوگتشرھکوھچڑےنےسعنمرفامایاھتابمتگوگاھکؤافررھکوھچڑفافر و
صخشربقفںیکزایرترکانہاےہفہرکےویکہکنربقفںیکزایرتآرختیکایددالیتےہافرمتگوگرہاکی(مسقیک)رشابںوی
نکیل وہشندیپارکےاسےسوچب۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،االوحصنب واب،امعرنبرزقی،اوباقحس،زریبنبدعی،انبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رہاکیربنتیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1954

راوی ٣ :ح٤س ب ٩آز ٦ب ٩س٠امی ،٪ابٓ ٩ـی ،١ابوس٨ا٣ ،٪حارب ب ٩زثارً ،بساهَّلل ب ٩بزیسہ

أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز َ ٦بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ابِ َٔ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔي ٔس َ٨ا َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪حار ٔٔب بِ ٔ ٩زٔثَا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ

ورو َصا َوَ َ ٧ض ِی ُتُ ُٟ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜحو ٔ ٦اْلِ َ َؿاؤ ِّي
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔي َُ َ ٧ ُ ٨ِ ٛض ِی ُت ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜزٔ َی َارة ٔ ا ُِ٘ ٟبُورٔ َٓز ُ ُ
َ
َکا
ٓ َِو َ ٚثَ ََلثَةٔ أَیَّإَٓ ٦أ ِٔ ٣شُٜوا َ٣ا بَ َسا َلَ ٥ِ ُٜوَ َ ٧ض ِی ُت ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜا٨َّ ٟبٔی ٔذ إ ٔ َّ ا فٔي ٔس َ٘ا ٕئ ٓ ِ َ
َاَشبُوا فٔي اْلِ َ ِس٘ ٔ َی ٔة ل ُ َِّ ٠ضا َو َ ا َت ِ َ
رشبُوا ُِ ٣ش ٔ ّ

دمحم نب آدؾ نب امیلسؿ ،انب لیضف ،اوبہک ؿ ،احمرب نب داثر ،دبعاہلل نب ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامایںیمےنمتوکربقفںیکزایرترکےنےسعنمایاھتنکیلابمتگوگوبقریکزایرترکفافرںیمےنمتوکعنم
ایاھت رقابوینںےکوگتشوک نیتدؿےسزایدہرےنھکےکےیلنکیلابسجفتقکت اہمترادؽہاےہمتاسوکرھکگوافرںیم ےن
متگووگںوکذیبنانبےنیکاممتعنیکیھتنکیلکشمںیم۔ابامتؾربونتںںیمذیبنانبؤنکیلاسرشابےسوچب(ینعیابلکلدفرروہ)
 وہشندیپارکے۔
رافی  :دمحمنبآدؾنبامیلسؿ،انبلیضف،اوبہک ؿ،احمربنبداثر،دبعاہللنبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رہاکیربنتیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1955

ًیسي بٌ٣ ٩سا ٪رحاني ،حش ٩ب ٩اًین ،زہیر ،زبیس٣ ،حارب ،اب ٩بزیسہ
راوی ٣ :ح٤س بٌ٣ ٩سا ٪بٰ ٩

ا ٪ا َِّ َ ٟ
َحان ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِی َ َن َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُز َصی ِ ْر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا
ا ٪بِ َٔٔ ً ٩یسي بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩س َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٌِ ٣َ ٩س َ

ُزبَ ِی ْس ًَ َِ ٣ُ ٩حار ٕٔب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنٔ ِّي َُ َ ٧ ُ ٨ِ ٛض ِی ُت ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜثَ ََل ٕث
وروصَا َو َِ ٟتز ٔ ِز ُ ٥ِ ٛزٔیَ َارتُ َضا َخی ِ ّرا َوَ َ ٧ض ِی ُتُ ُٟ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜحؤ ٦اْلِ َ َؿاؤ ِّي َب ٌِ َس ث َ ََل ٕث َٓکُُ٠وا َٔ ٨ِ ٣ضا َ٣ا ٔطئِت َُِ ٥وَ َ ٧ض ِی ُت٥ِ ُٜ
زٔیَ َارة ٔا ُِ٘ ٟبُورٔ َٓز ُ ُ
َکا
َاَشبُوا فٔي أَ ِّی و ٔ ًَا ٕ
ًَ ِ ٩اْلِ َ ِ ٔ
َشبَ ٔة فٔي اْلِ َ ِوً َٔی ٔة ٓ ِ َ
ئ ٔطئِت َُِ ٥و َ ا َت ِ َ
رشبُوا ُِ ٣ش ٔ ّ

دمحم نب دعماؿ نب ٰیسیع نب دعماؿ رحاین ،نسح نب انیع ،زریہ ،زدیب ،احمرب ،انب ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایںیمےنمتگووگںوکنیتاایشءےسعنمایاھتاکیوتزایرتوبقرےسنکیلمتگوگابزایرترکفافر
متوکزایرتےسریخاحلصوہیگافرںیمےنعنمایاھتمتگووگںوکنیترفزےسزایدہ رقابیناکوگتشرےنھکےسابسجفتقکت
دؽہاےہاسںیمےساھکؤافرعنمایاھتںیمےنربونتںںیمرشابےنیپےسابسجربنتںیمہاوہںوینکیل وہشندیپارکےاس
وکہنںوی۔
رافی  :دمحمنبدعماؿنبٰیسیعنبدعماؿرحاین،نسحنبانیع،زریہ،زدیب،احمرب،انبربدیہ
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رہاکیربنتیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1956

راوی  :ابوبَک بً ٩لي ،ابزاہی ٥ب ٩ححاد ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ح٤از ب ٩ابوس٠امیً ،٪بساهَّلل ب ٩بزیسہ

َک بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟححَّا ٔد َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔبِ ٔ ٩أَبٔي ُسََ ِ ٠امی َِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِ ٔ
اهَّللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ُ ٨ِ ُٛ ٥َ ٠ض ِی ُت ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜاْلِ َ ِوً َٔی ٔة َٓاِ٧ت َب ٔ ُذوا ٓ ٔ َامی بَ َسا َل٥ِ ُٜ

َوإٔیَّا َُ ٥ِ ٛول ُ َِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ

اوبرکبنبیلع،اربامیہنباجحج، ،ندنبہملس، ،ندنباوبامیلسؿ،دبعاہللنبربدیہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل

فملسےناراشدرفامایںیمےنمتگووگںوکربونتںےسعنمایاھتنکیلابمتگوگسجربنتںیمہاوہذیبنایتررکفافررہاکیہشنآفر
شءےسوچب۔
رافی  :اوبرکبنبیلع،اربامیہنباجحج، ،ندنبہملس، ،ندنباوبامیلسؿ،دبعاہللنبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رہاکیربنتیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1957

ًیسي بً ٩بیس ال٨ٜسی خاسانيً ،بساهَّلل ب ٩بزیسہ
راوی  :ابوًلي ٣ح٤س ب ٩یحٌي ب ٩ایوب ٣زوزیً ،بساهَّلل بً ٩ث٤اٰ ،٪

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسي بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس
وب َِ ٣ز َوز ٌّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَل ٔ ٕٓي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَ ُّی َ

اسان ٔ ٌّي َٗا ََ ٢سِ ًَ ُ ٌِ ٔ٤ب َس اهَّللٔ بِ َ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َ٨ا ص َُو َش ٔشیرُ إٔذِ َح َّ١
خ َ
ا ِل ٔ٨ِ ٜس ُّٔی ُ َ
رشبُوُ َ ٧ط ٓ ََب ٌَ َث إلٔ َي ا ِِ َ٘ ٟوََ ٓ ٔ ٦س ًَاص َُِ٘ َٓ ٥ا َ ٢فٔي أَ ِّی
بٔ َ٘ ِوََ ٓ ٕ ٦شُ َٟ ٍَ ٔ٤ض ِّ َِ َٟ ٥لا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َص َذا اٟؼَّ ِو ُت َٗا ُٟوا یَا ٔ َ ٧ي َّي اهَّللٔ َُ ٟض َِ َ ٥
اب َش ِ َ
َش ْ

رشبُوا إ ٔ َّ ا ٓ ٔ َامی أَ ِو َِ ٛیت َُِِ ٠ًَ ٥یطٔ َٗا ََ٠َٓ ٢ب ٔ َث
اٟسبَّا ٔ
ُظ ْ
َط ِی ٕئ َت ِ٨ت َب ٔ ُذ َ
وَٗ ٪اُٟوا ٨ِ َ ٧ت َب ٔ ُذ فٔي أ٘٨َّ ٟیر ٔ َو ُّ
وٖ َٓ َ٘ا َ َ ٢ا َت ِ َ
ئ َوَِ ٟی َص َ٨َ ٟا ُ ُ
رفوا َٗا َ٣َ ٢ا لٔي أَ َرا ُِ َٗ ٥ِ ٛس َص َِٜ٠ت َُِٗ ٥اُٟوا َیا
ب ٔ َذَ ٔ ٟ
ک َ٣ا َطا َئ اهَّللُ أَ َِ ٪یَِ ٠ب َث ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ ًَ َِ ٠یض ٔ َِٓ ٥إٔذَا ص ُِِ َٗ ٥س أَ َػابَ ُض َِ ٥وبَائْ َو ِاػ َ ُّ
رح ْا٦
ٔ َ ٧ي َّي اهَّللٔ أَ ِر ُؿ َ٨ا َوبٔی َئ ْة َو َ َّ
رح ِِ ٠َ ًَ َ ٣ی َ٨ا إ ٔ َّ ا َ٣ا أَ ِو َِ ٛی َ٨ا ًََِ ٠یطٔ َٗا ََ ِ ٢
اَشبُوا َول ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َ َ

اوبیلع دمحم نب ییحی نب اویب رمفزی ،دبعاہلل نب امثعؿٰ ،یسیع نب دیبع ادنکلی رخااسین ،دبعاہلل نب ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس رفس ںیم ےھتہکاس دفراؿ اکیوقؾ(امجتع ےک) وشرف بغشیکآفاز ینس۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےن درایتف رفامای ہی یسیک آفاز ےہ؟ گووگں ےن رعض ای ای روسؽ اہلل! فہ اکی رطح یک رشاب ایپ رکےت ںیہ اس وک یپ رےہ
ںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیسکوکاؿیکاجبنرفاہنایافرالبایرھپرفامایمتگوگنکربونتںںیمذیبنایتررکےتوہ؟اوہنں
ےن اہک مہ یقی ئر افر دابء ںیم ایتر رکےت ںیہ افر امہرےاپس اس ےک العفہ دفرسے ربنت ںیہن ںیہ۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
رفامایہنںوینکیلاسربنتےسہکسجںیمڈاٹیگلوہیئوہرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسھچکرفزکترہھٹےرےہسجفتقکت
ہکاہللاعتیلوکوظنمر اھتاس رطػرھپآےئآپ یلصاہللہیلعفآہل فملس ےناؿگووگں وکداھکیہک فہگوگ اکیفابء(دشدیامیبری)
ےسےلیپوہرےہںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایھجموکایوہایگہکںیمدھکیراہوہںہکمتگوگابتہوہےئگوہاوہنںےن
اہک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس مہ گووگںیک زنیمفابیئ ےہ ا فر آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن مہ گووگں رپ اکی رشاب وک

رحاؾ رقار دے دای ےہ رگم سج رشاب رپ مہ گوگ ڈاٹ اگل د ں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںوی رہ اکی رشاب وک نکیل
اسرشابےسوچب وہشندیپارکے۔
رافی  :اوبیلعدمحمنبییحینباویبرمفزی،دبعاہللنبامثعؿٰ،یسیعنبدیبعادنکلیرخااسین،دبعاہللنبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رہاکیربنتیکااجزت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1958

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪ابوزاؤز حرفی و ابواح٤س زبیسی ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،سا ،٥ٟجابز

رف ُّی َوأَبُو أَ ِح ََ ٤س اٟزُّبَی ِر ُّٔی ًَ ُِ ٩سٔ َِیا َُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ َِ ٩ساَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟجابٔز ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز ا َِ ٟح َ ٔ
اٟوزُ ٔ
ار َٓ َ٘ا ََ ِ ٟیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َِ ٟی َص َ٨َ ٟا و ٔ ًَائْ َٓ َ٘ا َ٢
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َ َ ٧هي ًَ ُِّ ٩
وٖ َط َ ِ ٜاْلِ َ ِن َؼ ُ
أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََََّ ٓ ٥َ ٠ل إٔذّا

ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤدرفحیفاوبادمحزدیبی،ایفسؿ،وصنمر،اسمل،اجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
سج فتق ربونتں ےس اممتعن رفامیئ وت ہلیبق ااصنر ےک گووگں ےن اکشتی یک افر رفامای مہ گووگں ےک اپس دفرسے مسق ےک ربنت
ںیہنںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایکیھٹےہںیماممتعنیھبںیہنرک ا۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤدرفحیفاوبادمحزدیبی،ایفسؿ،وصنمر،اسمل،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشابیسیکےشےہ؟
ابب  :اتکباالرشبة
رشابیسیکےشےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1959

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،یو٧ص ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَب ٔي ص َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أتُ َٔي َر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي

رس َی بٔطٔ بٔ َ٘ َس َحی ِ ٔن َٔ ٩ِ ٣خ ِ٤ز ٕ َو َٟب َ ٕن َٓ َ٨وَ َز إَِٔ ٟیض ٔ َ٤ا َٓأ َ َخ َذ َّ
َِ ٠ًَ ١یطٔ َّ
اٟش ََل ٦ا َِ ٟح ُِ ٤س
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی ََ ٠ة أ ُ ِ ٔ
ا٠ٟب َ َن َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط ٔجبِرٔی ُ
َّ
ک
ٔرطة َِٔ ٟو أَ َخ ِذ َت ا َِ ٟد َِ ٤ز ُ ََو ِت أ ُ َُّ ٣ت َ
ِهَّلِل أ ٟذی َص َسا َ َ ِ ٔ٠ِ ٔ ٟ
وسدی،دبعاہلل،ویسن،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم بش
رعماج ںیم دف ایپےل شیپ ےیک ےئگ اکی ایپہل ںیم رشاب یھت افر دفرسے ںیم دفدھ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفدھ اک
ایپہلےل ایلاسرپربجالیئانیمےنرفامایاسدخااکرکشفااسحؿےہہکسجےنمتگووگںوکرطفتےکاطمقبدہاتیےسونازاارگ
مترشاباکایپہلےلےتیلوتاہمتریاتمرمگایہںیمالتبموہاجیت۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،ویسن،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رشابیسیکےشےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1960

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًلي ،خاٟس ،اب ٩حارث ،طٌبہ ،ابوبَک ب ٩حٔؽ ،اب٣ ٩حیریز

َک بِ ََ ٩حٔ ِٕؽ َش ُ٘و َُ ٢س ُ ٌِ ٔ٤ابِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا بَ ِ ٔ
اض
َُ ٣حی ِرٔیز ٕیُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣َ ١أَ ِػ َح ٔ
رش ُب ْ َ ٧
اب أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ش ِ َ
ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ي ا َِ ٟد َِ ٤ز ش َُش ُّ٤وَ َ ٧ضا بٔ َِی ِر ٔا ِسَ ٔ٤ضا

دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،انب احرث ،ہبعش ،اوبرکب نب صفح ،انب ریحمزی اکی احصیب یک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن روس ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریمی اتم ےک ھچک
گوگرشابایپرک ںےگنکیلاساکانؾوکیئدفرسار ںیھےگ(وتاؿگووگںوکدفرہاانگہوہاگ)۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انباحرث،ہبعش،اوبرکبنبصفح،انبریحمزی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشابےنیپیکذمتمےسقلعتم
ابب  :اتکباالرشبة

رشابےنیپیکذمتمےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1961

راوی ً :یسي ب ٩ح٤ازٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،ابوبَک بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩حارث ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسي بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َّ
َک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔي
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
اب ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ
رش ُب ا َِ ٟد َِ ٤ز َطارٔب ُ َضا ح ٔی َن
ص َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ  ٥َ ٠اَ َیزِنٔي اٟزَّانٔي ح ٔی َن َیزِنٔي َوص َُو َُ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣و َ ا َش ِ َ

ُس َُّ ٚ
اض إَِٔ ٟیطٔ ٓ َٔیضا أَ ِب َؼ َارص ُِ٥
اٟشار ُٔ ٚح ٔی َن َش ِ ٔ
رشب ُ َضا َوص َُو َُ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣و َ ا َش ِ ٔ
ُس َُ ٚوص َُو َُ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣و َ ا یَ َِ ٨تض ٔ ُب ِ ُ ٧ض َب ّة َی ِز َٓ ٍُ اُ ٨َّ ٟ
َش ِ َ
ح ٔی َن یَ َِ ٨تضٔبُ َضا َوص َُو ُ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣
یسیع نب ،ند،ثیل ،لیقع،انباہشب،اوبرکبنبدبعارلنمح نباحرث،اوبرہریہ ےس رفاتیےہہکروسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایسجفتقزانرکےنفاالصخشزاناکاراکتبرک اےہوت فہومنمںیہنوہ اافرسجفتقرشابےنیپفاالصخش
رشاباتیپےہوتفہصخشومنمںیہنوہ اافرسجفتقوچروچریرک اےہوتفہومنمںیہنوہ اافرسجفتقوکیئصخشایسیشء
وکگو اتےہہکسجوکگوگآھکنااھٹرکد ںیھکوتفہصخشومنمںیہنراتہ۔
رافی  :یسیعنب ،ند،ثیل،لیقع،انباہشب،اوبرکبنبدبعارلنمحنباحرث،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رشابےنیپیکذمتمےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1962

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠ا اوزاعي ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب و ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤و ابوبَک ب٩
ًبساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّي ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب
َک بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ل ُ ُُّ ٠ض َِ ٥ح َّسثُونٔي ًَ ِ ٩أَبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َوأَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤وأَبُو بَ ِ ٔ

ُس َُّ ٚ
رشب ُ َضا َوص َُو
اٟشار ُٔ ٚح ٔی َن َش ِ ٔ
َ ا یَزِنٔي اٟزَّانٔي ح ٔی َن یَزِنٔي َوص َُو َُ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣و َ ا َش ِ ٔ
رش ُب ا َِ ٟد َِ ٤ز ح ٔی َن َش ِ َ
ُس َُ ٚوص َُو َُ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣و َ ا َش ِ َ
َش ٕ
و ٪إَِٔ ٟیطٔ أَ ِب َؼ َارص َُِ ٥وص َُو ُ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣
َُ ٩ْ ٣ٔ ِْ ٣و َ ا َی َِ ٨تض ٔ ُب ِ ُ ٧ض َب ّة ذ َ
ٖ َی ِز َٓ ٍُ ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
َات َ َ
ااحسؼنباربامیہ،ف دی نب  ملس،االفزایع،زرہی،دیعس نببیسمفاوبہملسنبدبعارلنمحفاوبرکب نبدبعارلنمح ،اوبرہریہرتہمج

اسہقبدحثیےکاطمقبےہنکیلاسرفاتیںیمہیااضہفےہہکوکیئصخشڑبیشءیکگوٹامررک اےہہکسجیکاجبناملسمؿ
آھکنااھٹرکد ںیھک۔
رافی  :اقحس نب اربامیہ ،ف دی نب  ملس ،االفزایع ،زرہی ،دیعس نب بیسم ف اوبہملس نب دبعارلنمح ف اوبرکب نب دبعارلنمح،
اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رشابےنیپیکذمتمےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1963

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥جزیزِ٣ ،یرہً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابونٌ ،٥اب٤ً ٩ز

اب
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِِٔ٣ُ ٩ی َر َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔي نُ ٌِ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َو َن َرفٕ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
َش َب
َش َب ا َِ ٟد َِ ٤ز َٓا ِجُ ٔ ٠سو ُظ ث ُ َّ ٥إ ٔ ِٔ َ ٪
َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اُٟوا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠

َش َب َٓا ِٗ ُتُ٠و ُظ
َش َب َٓا ِجُ ٔ ٠سو ُظ ث ُ َّ ٥إ ٔ ِٔ َ ٪
َٓا ِجُ ٔ ٠سو ُظ ث ُ َّ ٥إ ٔ ِٔ َ ٪

ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،ریغمہ ،دبعارلنمح نب اوبمعن ،انب رمع دنچ احصہب رکاؾ افر رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک امتؾ رضحات
ےن ایبؿ ای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای  و صخش رشاب ےیپ وت اس وک وکڑے امرف رھپ ارگ فہ صخش (دفابرہ)
رشابےیپوتاسےکوکڑےامرفرھپارگرشابےیپوترھپوکڑےامرفرھپارگےیپوتاسوکلتقرکدف۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رجری،ریغمہ،دبعارلنمحنباوبمعن،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رشابےنیپیکذمتمےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1964

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥طبابة ،اب ٩ابوذئب ،خاٟس اٟحارث بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ذٔئِبٕ ًَ َِ ٩خأٟطٔ ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔي
َّ
َّ
ُ
ُ
َ
َک
َک َٓا ِجُ ٔ ٠سو ُظ ث َّ ٥إ ٔ َِ ٪س ٔ َ
َک َٓا ِجُ ٔ ٠سو ُظ ث َّ ٥إ ٔ َِ ٪س ٔ َ
َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أبٔي ص َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َس ٔ َ

َاَضبُوا ًُُ َ٘ ُ٨ط
َٓا ِجُ ٔ ٠سو ُظ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢فٔي اٟزَّابٔ ٌَ ٔة ٓ ِ ٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،ابشبة ،انب اوبذبئ ،اخدل ااحلرث نب دبعارلنمح ،اوبہملس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایسجفتقوکیئصخشہشنںیموہاجےئوتاسوکڑےامرفرھپارگہشنرکے وتاسوکوکڑےامرفرھپارگہشن
رکےوتاسےکوکڑےامرفرھپارگہشنرکےوتوچیھترمہبتاسوکلتقرکدف۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،ابشبة،انباوبذبئ،اخدلااحلرثنبدبعارلنمح،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رشابےنیپیکذمتمےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1965

راوی  :واػ ١بً ٩بسا اًلي ،ابٓ ٩ـی ،١وائ ١ب ٩بَک ،ابوبززة ب ٩ابو٣وسي

وسي ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط أَُ َّ ٧ط
أَ ِخب َ َرَ٧ا َو ٔ
اػ ُ
 ١بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي ًَ ِ ٩ابِ َٔ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ٩ِ ًَ ١وائ ٔ ٔ ١بِ ٔ ٩بَ َِکٕ ًَ ِ ٩أَبٔي بُزِ َز َة بِ ٔ ٩أَبٔي َُ ٣
َشبِ ُ ا َِ ٟد َِ ٤ز أَ ِو ًَ َب ِس ُت َص ٔذظ ٔ َّ
اٟشارٔ َی َة ُٔ ٩ِ ٣زو ٔ ٪اهَّللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
اَ ٪ش ُ٘و ُ٣َ ٢ا أُبَالٔي َ ٔ
لَ َ
فالص نب دبعاالیلع ،انب لیضف ،فالئ نب رکب ،اوبربدة نب اوبومیس ےس رفاتی ےہ اوہنں ےن لقن ای ںیم رپفاہ ںیہن رک ا ہک
رشابںویںایدخافدندقفسےکالعفہاسوتسؿیکوپاجرکفں۔(بلطمہیےہہکرشابانیپتبرپیتساسیجےہ)
رافی  :فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف،فالئنبرکب،اوبربدةنباوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشابےنیپفاےلیکامنزوبقؽںیہنوہیت
ابب  :اتکباالرشبة
رشابےنیپفاےلیکامنزوبقؽںیہنوہیت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1966

راوی ً :لي ب ٩ححزً ،ث٤ا ٪ب ٩حؼ ٩بًَ ٩ل ٚز٣ظقي ،رعوة ب ٩روی٥

َ
رع َوةُ بِ ُُ ٩ر َویِ ٕ ٥أَ َّ ٪ابِ ََّ ٩
ََّم َرَ ٔ ٛب
اٟسیِِّ ٔ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩ح ِٔؼ ٔ ٩بِ ََّٔ ًَ ٩ل ٕ ٚز ٔ َِ ٣ظق ٔ ٌّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُِ

اؾ َٗا َ ٢ابِ َُّ ٩
ََّم ٓ ََس َخ َِِ ٠ًَ ُ ٠یطٔ َٓ ُ٘ ِ ُ ٠صَ َِ ١سَ َ ٌِ ٔ٤یا ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َر ُسو َ٢
اٟسیِِّ ٔ ٠
َی ِل ُُ ٠ب ًَ ِب َس اهَّللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اهَّللٔ ػلَّي اهَّللُ ًََ٠یطٔ وس َّ ٥٠ذ َ ِ
رش ُب
َ
ََک َطأ َ ٪ا َِ ٟد ِ٤ز ٔبٔظَ ِی ٕئ َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ َ ٢ا َش ِ َ
ِ َ َ َ َ
 ١اهَّللُ ُٔ ٨ِ ٣ط َػ ََل ّة أَ ِر َبٌٔی َن یَ ِو ّ٣ا
ا َِ ٟد َِ ٤ز َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أ ُ ًَّٔ٣ي ٓ ََی ِ٘ َب ُ

یلع نب رجح ،امثعؿ نب نصح نب العؼ دیقشم ،رعفة نب رفمی ےس رفاتی ےہ ہک انب دیملی وسار وہےئ۔ دبعاہلل نبرمعف نب اعص وک
التشرکےن ےکفاےطسوتاوہنںےنایبؿایہکںیمدبعاہللنبابعسیکدختمںیماحرضوہاافراؿےسرعضایایمتےنروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرشابےکقلعتمہک ےہ؟اوہنںےنرفامای اہں!ںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےس
ہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتوکیئصخشارگریمیاتمںیمرشابونیشرکےاگوتدخافدندقفساسیکہاسیلرفز
امنزوبقؽںیہنرکےاگ۔
رافی  :یلعنبرجح،امثعؿنبنصحنبالعؼدیقشم،رعفةنبرفمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رشابےنیپفاےلیکامنزوبقؽںیہنوہیت

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1967

راوی ٗ :تیبہ و ًلي ب ٩ححز ،خ ٕ٠شٌىي ب ٩خ٠یٔہ٨٣ ،ؼور ب ٩زاذا ،٪ح ٥ٜبً ٩تیبة ،ابووائُ٣ ،١سوٚ

َا ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ًُٔ ٩ت َ ِی َب َة ًَ ِ ٩أَبٔي
َٕ َش ٌِىٔي ابِ ََ ٩خٔ٠ی َٔ َة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٔ بِ َٔ ٩زاذ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َو ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗ َا ا َح َّسثَ َ٨ا َخْ ٠
و٩ِ ٣َ ٚ
ُس ْ
ُسو َٕٗ ٚا َ ٢ا َِ٘ ٟاضٔي إٔذَا أَل َ َ ١ا َِ ٟض ٔسیَّ َة َٓ َ٘ ِس أَل َ َُّ ١
رف َو َٗا َُ ِ ٣َ ٢
َوائ ُٕٔ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١
اٟش ِح َ َوإٔذَا َٗب ٔ َ ١اٟز ِِّط َو َة بَ َ ِ َِ ٠ب ٔطٔ ا ِلَ ِ ُٜ
رف ُظ أَ َِِ ٟ ٪ی َص َُ ٟط َػ ََل ْة
َٔ
رف َو ُُ ِ ٛ
َش َب ا َِ ٟد َِ ٤ز َٓ َ٘ ِس ََ َ ٛ

ہبیتق ف یلع نب رجح ،فلخ ینعی نب ہفیلخ ،وصنمر نب زاذاؿ ،مکح نب عت ئتتة ،اوبفالئ ،رسمفؼ ےن اہک ہک سج فتق یسک اقیض ےن دہہی
وبقؽ ای ( افر اس صخش ےس  و ہشیمہ دہہی ںیہن دای رک ا اھت ہکلب اقیض وہےن ےک دعب دہہی اقیض وک شیپ رکےن اگل) وت اس ےن رحاؾ
وخرییکافرسجفتقروشتیلوتفہرفکےکرقبیچنہپایگافررسمفؼےناہکسجےنرشابیپفہصخشاکرفوہایگاسےیلاسیک
امنزدرتسںیہنوہیت۔
رافی  :ہبیتقفیلعنبرجح،فلخینعینبہفیلخ،وصنمرنبزاذاؿ،مکحنبعت ئتتة،اوبفالئ،رسمفؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشاب ونیش ےس وکؿ وکؿ ےس انگہ اک اراکتب وہ ا ےہ امنز وھچڑ دانی انقح وخؿ رکان سج وک دخافدندقفس ےن رحاؾ
رفامایےہ
ابب  :اتکباالرشبة
رشابونیشےسوکؿوکؿےسانگہاکاراکتبوہ اےہامنزوھچڑدانیانقحوخؿرکانسجوکدخافدندقفسےنرحاؾرفامایےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1968

راوی  :سویسً ،بساهَّلل٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،ابوبَک بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩حارث

َک بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي بَ ِ ٔ
اَ ٪ر ُج َْ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ١خ ََل َٗ ِب ََ ٥ِ ُٜ٠ت ٌَب ََّس ٓ ٌََِ َ٘ ٔ ٠ت ُط ا َِ ٣زأَ ْة َُو ٔ َّی ْة
اَ ٪رض َٔي اهَّللُ ًَ ِ٨طُ َش ُ٘و ُ ٢ا ِجتَٔ٨بُوا ا َِ ٟد َِ ٤ز َٓإَٔ َّ ٧ضا أ ُ ُّ ٦ا َِ ٟد َبائ ٔثٔ إَّٔ٧طُ ل َ َ
ًُ ِث ََ ٤
َٓأ َ ِر َس َ ِ ٠إَِٔ ٟیطٔ َجارٔیَ َت َضا َٓ َ٘ا َُ َٟ ِ ٟط إَّٔ٧ا ِ َ ٧سًُو َ َّ ٔ ٟ
٠ظ َضا َزة ٔ َٓاَ ِ ٧لَ ٍَ ٣َ ََٙ ٠جارٔیَت َٔضا ٓ ََل ٔٔ َ٘ ِ ل ُ َّ٤َ ٠ا َز َخ َ ١بَابّا أَُِ َِ َ٘ ٠تطُ زُوَ٧طُ
ک َّ ٔ ٟ
ک َ ٔ ٟت َ٘ ٍَ ًَل َ َّي أَ ِو
٠ظ َضا َزة ٔ َو َلَ ٩ِٔ ٜز ًَ ِوتُ َ
َحًَّي أَٓ َِضي إلٔ َي ا َِ ٣زأَة ٕ َوؿٔیئَ ٕة ً ٔ َِ ٨س َصا ُ ََُل َْ ٦وبَاك َٔی ُة َخ ِ٤ز ٕ َٓ َ٘ا َ ِ ٟإنِّٔي َواهَّللٔ َ٣ا َز ًَ ِوتُ َ

ِ
َاس٘ٔیىٔي َٔ ٩ِ ٣ص َذا ا َِ ٟد ِ٤ز ٔ َٛأ ِ ّسا ٓ ََش َ٘ ِت ُط َٛأ ِ ّسا َٗا َ ٢زٔی ُسونٔي
رش َب َٔ ٩ِ ٣ص ٔذظ ٔ ا َِ ٟد َِ ٤زة ٔ َٛأ ّسا أَ ِو َت ِ٘ ُت ََ ١ص َذا ا ََِ ُِ ٟل ََٗ ٦ا َِ ٓ ٢
َت ِ َ
ک أَ ِ٪
َٓ ٥َِ ٠یَز ٔ َِ ٦حًَّي َو َٗ ٍَ ًََِ ٠ی َضا َو َٗ َت َ ١اَِ ٔ٨َّ ٟص َٓا ِجتَٔ٨بُوا ا َِ ٟد َِ ٤ز َٓإَٔ َّ ٧ضا َواهَّللٔ َ ا یَ ِح َتِ ٍُ ٔ٤اِل ٔ َی٤ا َُ ٪وإ ٔ ِز َ٣ا ُ ٪ا َِ ٟد ِ٤ز ٔإ ٔ َّ ا َُ ٟیو ٔط ُ
َخ َد أَ َح ُسص َُ٤ا َػاح َٔب ُط
یُ ِ ٔ

وسدی،دبعاہلل،رمعم،زرہی،اوبرکبنبدبعارلنمحنباحرث،فہاےنپفادلےس،امثعؿےنرفامایوچبرمخےس(ینعیرشابےس)فہامتؾ
رباویئںیکڑجےہاےلگدفرںیماکیصخشاھت وہکابعدتںیموغشمؽراتہاھتاسوکاکیزاناکروعرتےناسنھپانہااہانچہچن(اسزش
رکےک) اسےکاپس اکی ابدنیوک  اجیھافراسےسولہکاایہک ںیم ھجتوکوگایہ ےکفاےطس البریہوہںانچہچنفہصخش لچدای۔اس
ابدنی ےن اکمؿ ےک رہ اکی درفازہ وک سج فتق فہ اس ےک ادنر دالخ وہ ا دنب رکان رشفع رک دای اہیں کت ہک فہ (ابعدت زگار
صخش) اکی وعرت ےک اپس اچنہپ  و ہک نیسح ف لیمج وعرت یھت افر اس ےک اپس اکی ڑلاک اھت افر اکی رشاب اک ربنت اھت۔ اس
وعرت ےن اہک دخا یک مسق! ںیم ےن ھجت وک اہشدت ےک فاےطس ںیہن البای نکیل اس فاےطس البای ےہ ہک وت ھجم ےس مہ رتسبی رکے ای اس
رشاباکاکیاجؾیپےل انچہچناسوعرتےناسصخشوکاکیالگسرشاباکالپدای۔اسصخشےناہکھجموکافر(زایدہرشاب)
دے(ہیابترشابےکزمہیکفہجےساسےنیہک)رھپفہصخشفاہںےسںیہناٹہاہیںکتہکاسوعرتےستبحصیکافراس
ڑلےکاکوخؿایوتمتگوگرشابےسوچبویکہکندخایکمسق اامیؿافررشاباکہشیمہانیپدفونںاسھتںیہنوہےتاہیںکتہکاکی

دفرسےوکاکنؽداتیےہ۔اامیؿےکہبلغیکربتکبلطمہیےہہکارگاامیؿاکہبلغوہ اےہوترشابونیشیکاعدتوھچٹاجےئ
یگافرارگرشابہنوھچڑیوتاامیؿےکاضعئوہےناکادنہشیےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،رمعم،زرہی،اوبرکبنبدبعارلنمحنباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رشابونیشےسوکؿوکؿےسانگہاکاراکتبوہ اےہامنزوھچڑدانیانقحوخؿرکانسجوکدخافدندقفسےنرحاؾرفامایےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1969

راوی  :سویسً ،بساهَّلل شٌىي اب٣ ٩بار  ،یو٧ص ،زہزی ،ابوبَک بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩حارث ،حرضت ًث٤ا٪

َک بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ َش ٌِىٔي ابِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي أَبُو بَ ِ ٔ
اَ ٪ر ُج َْ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ١خ ََل َٗ ِب ََ ٥ِ ُٜ٠ی َت ٌَ َّب ُس
اَ ٪ش ُ٘و ُ ٢ا ِجتَٔ٨بُوا ا َِ ٟد َِ ٤ز َٓإَٔ َّ ٧ضا أ ُ ُّ ٦ا َِ ٟد َبائ ٔثٔ َٓإُٔ َّ ٧ط ل َ َ
ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪أَبَا ُظ َٗا ََ ٢سِ ًُ ُ ٌِ ٔ٤ث ََ ٤

َخ َد
َک ِٔ ٣ث َُ ٠ط َٗا ََٓ ٢ا ِجتَٔ٨بُوا ا َِ ٟد َِ ٤ز َٓإُٔ َّ ٧ط َوا ٔ
ک أَ َح ُسص َُ٤ا أَ ِ ٪یُ ِ ٔ
هَّلل  اَ َی ِح َتَ ٍُ ٔ٤و ِاِل ٔ َی٤ا ُ ٪أَبَ ّسا إ ٔ َّ ا یُو ٔط َ
َو َش ٌِ َتز ٔ ُ ٢اَ ٨َّ ٟ
اض ٓ ََذ َ َ
َػاح َٔب ُط
وسدی ،دبعاہلل ینعی انب ابمرک ،ویسن ،زرہی ،اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث ،رضحت امثعؿ ےن رفامای مت گوگ رشاب ےس وچب
(ابلکل دفر روہ) اس ےیل ہک فہ (امتؾ) رباویئں یک ڑج ےہ مت گووگں ےس لبق ےلہپ زامہن ںیم اکی آدیم اھت  و ہک ابعدت ںیم وغشمؽ
راتہاھترھپفہیہفاہعقلقنایافررفامایمتگوگرشابےسوچبویکہکندخایکمسقرشابافراامیؿاکیاسھتعمج ںیہنوہںےگہکلب
اکیدفرسےوکاکنؽابرہرکےاگ۔
رافی  :وسدی،دبعاہللینعیانبابمرک،ویسن،زرہی،اوبرکبنبدبعارلنمحنباحرث،رضحتامثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رشابونیشےسوکؿوکؿےسانگہاکاراکتبوہ اےہامنزوھچڑدانیانقحوخؿرکانسجوکدخافدندقفسےنرحاؾرفامایےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1970

راوی  :ابوبَک بً ٩ليَ ،شیح ب ٩یو٧ص ،یحٌي بً ٩بسا٠٤ٟک ،اٌَٟلء ،اب٣ ٩شیبٓ ،ـی٣ ،١حاہس ،اب٤ً ٩ز

ئ َوص َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب
رسیِ ُخ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِ ٔ
َک بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُ َ

رعوٗٔطٔ
ًَ َِ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ١حاصٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َٔ َ ٩ِ ٣َ ٢
َش َب ا َِ ٟد َِ ٤ز ََٓ ٥َِ ٠ی َِ ٨ت ٔع ُ ٥َِ ٟت ِ٘ َب ُِ َٟ ١ط َػ ََل ْة َ٣ا َز َا ٦فٔي َج ِوٓٔطٔ أَ ِو ُ ُ
اَفا َخا ََٔ ٟطُ َیزٔی ُس
ات ٓ َٔیضا ََ ٣
اَفا َوإ ٔ ِ ٪اَ ِ ٧ت َشي ُ ٥َِ ٟت ِ٘ َب ُِ َٟ ١ط َػ ََل ْة أَ ِر َبٌٔی َن َِ ٟی َّ ٠ة َوإ ٔ َِ ٣َ ٪
ات ََ ٣
َٔ ٨ِ ٣ضا َط ِی ْئ َوإ ٔ َِ ٣َ ٪
ات ل َ ٔ ّ
ات ل َ ٔ ّ

بِ ُ ٩أَبٔي زٔیَاز ٕ

اوب رکبنبیلع،رشحینبویسن،ییحینبدبعاکلمل،االعلء،انببیسم،لیضف،اجمدہ،انبرمعےنرفامایسجیسکےنرشابیپرھپاس
وک ہشن وہا وت اس یک امنز وبقؽ ہن وہیگ سج فتق کت ہک فہ رشاب اس ےک ٹیپ ای روگں ںیم ریہ افر ارگ فہ صخش اس احؽ ںیم رم
اجےئوتفہاکرفرمےاگا فرارگفہصخشہشنںیمتسموہایگ(ینعیرشابےکہشنںیموھجےنماگل)وتاسیکہاسیلدؿیکامنزوبقؽ
ںیہنوہیگافرارگاساحتلںیمفہصخشرمےاگوتفہصخشاکرفرمےاگ۔
رافی  :اوبرکبنبیلع،رشحینبویسن،ییحینبدبعاکلمل،االعلء،انببیسم،لیضف،اجمدہ،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
رشابونیشےسوکؿوکؿےسانگہاکاراکتبوہ اےہامنزوھچڑدانیانقحوخؿرکانسجوکدخافدندقفسےنرحاؾرفامایےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1971

راوی ٣ :ح٤س ب ٩آز ٦ب ٩س٠امیً ،٪بساٟزحی ،٥یزیس ،واػ ١بً ٩بسا اًلي ،ابٓ ٩ـی ،١یزیس ب ٩ابوزیاز٣ ،حاہسً ،بساهَّلل
ب٤ً ٩ز

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َي َح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ٩ِ ًَ ١
یس ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا َو ٔ
أَ ِخب َ َرنٔي َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز َ ٦بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اٟزَّح ٔٔیَ ٩ِ ًَ ٥یز ٔ َ
اػ ُ
یس بِ ٔ ٩أَبٔي زٔ َیاز ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩حاص ٔ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا ََ ٣ُ ٢ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز ََ ٩ِ ًَ ٦ر ُسو ٔ٢
َیز ٔ َ

ات ٓ َٔیضا َو َٗا َ ٢ابِ ُ٩
َش َب ا َِ ٟد َِ ٤ز َٓ َح ٌَََ ٠ضا فٔي بَ ِلٔ٨طٔ َ ٥َِ ٟش ِ٘ َب ِ ١اهَّللُ ُٔ ٨ِ ٣ط َػ ََل ّة َس ِب ٌّا إ ٔ َِ ٣َ ٪
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َٔ َ ٩ِ ٣َ ٢
رقآ ُٔ ٥َِ ٟ ٪ت ِ٘ َب ُِ َٟ ١ط َػ ََل ْة أَ ِر َبٌٔی َن
آ َز َٔ ٓ ٦یضَٔ ٣َ َّ٩
اَفا َٓإ ٔ ِ ٪أَذِصَ َب ِ ًَ ِ٘ َُ ٠ط ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ ٔ ٩ِ ٣ا َِ َ ٟ
رفائ ٔٔف َو َٗا َ ٢ابِ ُ ٩آ َز َ ٦ا ِِ ُ ٟ
ات ل َ ٔ ّ
اَفا
ات ٓ َٔیضا َو َٗا َ ٢ابِ ُ ٩آ َز َٔ ٓ ٦یضَٔ ٣َ َّ٩
َی ِو ّ٣ا إ ٔ َِ ٣َ ٪
ات ل َ ٔ ّ

دمحمنبآدؾنبامیلسؿ،دبعارلمیح،زیدی،فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف،زیدینباوبزاید،اجمدہ،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہک
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج یسک ےن رشاب یپ افر اس وک ٹیپ ںیم ا ارا وت اس یک دخافدن دقفس است
دؿیکامنزوبقؽںیہنرکےاگافرارگفہصخشاسزامہنںیمرماجےئوتفہصخشاکرفرمےاگ(ینعیاساکاخہمترفکرپوہاگ)
رافی  :دمحمنبآدؾنبامیلسؿ،دبعارلمیح،زیدی،فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف،زیدینباوبزاید،اجمدہ،دبعاہللنبرمع

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

رشابےنیپفاےلیکوتہب
ابب  :اتکباالرشبة
رشابےنیپفاےلیکوتہب

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1972

راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیا ب ٩زی٨ارٌ٣ ،اویہ ب٤ً ٩زو ،ابواسح ،ٙا اوزاعي ،ربیٌة ب ٩یزیس٤ً ،زو بً ٩ث٤ا ٪ب ٩سٌیس ،ب٘یہ،
ابوً٤زو ،ا اوزاعي ،ربیٌة ب ٩یزیسً ،بساهَّلل ب ٩زیَّ٠م

َکیَّا بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
یس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
یٌ َة بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
یٌ ُة بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس ح و أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤
ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩ب٘ ٔ َّی َة ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ ِ٤ز ٕو َوص َُو اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي ًَ َِ ٩رب ٔ َ
َرب ٔ َ
اهَّللٔ بِ َّٔ ٩
اؾ َوص َُو فٔي َحائ ٕٔم َُ ٟط ب ٔ َّ
ارص
اٟسیِِّ ٔ ٠
ََّم َٗا ََ ٢ز َخ ًَِ ُ ٠ل َي ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
اٟلائ ٔ ٕٔ شُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ا َِ ٟوص ُِم َوص َُو َُ ٣د ٔ ْ
َش َب ا َِ ٟد َِ ٤ز
رش ٔب ا َِ ٟد ِ٤ز ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُٔ َ ٩ِ ٣َ ٢
ِقیِ ٕع یُزَ ُّ ٪ذََ ٔ ٟ
ک ا ًََِٔ ٟي بٔ ُ ِ
ًَّٓي َٔ ُ ٩ِ ٣
اب
َِ
اب اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َٓإ ٔ ًَِ ٪ا َز ُ ٥َِ ٟت ِ٘ َب َِ ١ت ِوبَ ُت ُط أَ ِر َبٌٔی َن َػ َبا ّحا َٓإ ٔ َِ ٪ت َ
اب َت َ
َشبَ ّة ُ ٥َِ ٟت ِ٘ َب ُِ َٟ ١ط َت ِوبَ ْة أَ ِر َبٌٔی َن َػ َبا ّحا َٓإ ٔ َِ ٪ت َ
اَ ٪حًّ٘ا ًَل َي اهَّللٔ أَ َِ ٪ش ِش٘ ٔ َی ُط ٔ ٩ِ ٣كٔی َٔ ٨ة ا َِ ٟد َبا َٔ ٢ی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة اُِ ٔ٠َّ ٟى ٤ِ ٌَ ٔ ٟز ٕو
اب اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َٓإ ٔ ًَِ ٪ا َز ل َ َ
َت َ
اقمسنبزرکاینب دانیر،اعمفہینب رمعف،اوب ااحسؼ ،االفزایع،ربی ئعة نبزیدی ،رمعفنب امثعؿنب دیعس،ہیقب ،اوبرمعف،االفزایع،ربی ئعة
نب زیدی ،دبعاہلل نب دیملی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص یک دختم ںیم احرض وہا افر فہ اس فتق اےنپ
ابغںیم(العہق)سافئںیم ےھتسجوکفہ،ےتہکےھتافر ہلیبقرقشیےکاکی واؿ اؿےکاہھتڑکپےوہےئ لہٹرےہےھتہک
سج رپ ہک گوگ رشاب ےنیپ اک امگؿ رکےت ےھت۔ رضحت دبعاہلل ےن رفامای ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہک  ےہ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہک ووکیئرشاباکاکیوھگٹنےیپاگوتاسیکہاسیلدؿکتیکامنزوبقؽہنوہیگرھپارگ
فہ صخش وتہب رکے وتاس وک دخافدن دقفس اعمػ رفام دے اگ رھپ ارگ فہ صخش رشاب ےیپ وتاسیک ہاسیلدؿ یک وتہب وبقؽ ہن وہیگ
رھپارگفہصخشوتہبرکےوتدخافدندقفساسوکاعمػرفامدےاگ۔رھپارگرشابےیپوتہاسیلدؿکتاسیکوتہبوبقؽںیہنوہ
یگ۔ نکیل ارگ اس ےک دعب فہ صخش وتہب رکے وت دخافدن دقفس اس وک اعمػ رفام دے اگ رھپ ارگ فہ صخش (دفابرہ) رشاب ےیپ وت
دخافدندقفساسوکالزیموطرےسدفزویخںیکرشابالپےئاگ۔

رافی  :اقمسنبزرکاینبدانیر،اعمفہینبرمعف،اوباقحس،االفزایع،ربی ئعةنبزیدی،رمعفنبامثعؿنبدیعس،ہیقب،اوبرمعف،االفزایع،
ربی ئعةنبزیدی،دبعاہللنبدیملی

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

ابب  :اتکباالرشبة
رشابےنیپفاےلیکوتہب

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1973

راوی ٗ :تیبہ ب٣ ٩اٟک و حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩إ ٔ ٟک َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ِٔقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
ک
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟط ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟ
َ
رح ََ ٣ضا فٔي
ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َٔ َ ٩ِ ٣َ ٢
اٟسَ ِ ٧یا ث ُ َّ ٥َِ ٟ ٥یَت ُِب َٔ ٨ِ ٣ضا ُ ٔ
َش َب ا َِ ٟد َِ ٤ز فٔي ُّ
خة ٔ
ِاْل ٔ َ
ہبیتق نب امکل ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،انعف ،انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اراشد
رفامای وصخشداینںیمرشابےیپاگرھپفہصخشاسےسوتہبہنرکےاگوتاسوکآرختںیمرشابںیہنےلمیگ۔
رافی  :ہبیتقنبامکلفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وگوگہشیمہرشابےتیپںیہاؿےکقلعتم
ابب  :اتکباالرشبة
 وگوگہشیمہرشابےتیپںیہاؿےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1974

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س طٌبہ٨٣ ،ؼور ،سا ٥ٟب ٩ابوجٌس٧ ،بیم ،جاباً ،٪بساهَّلل ب٤ً ٩ز

ا٩ِ ًَ ٪
أَ ِخب َ َرَ ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظا ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔي ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ ُِ٧ ٩ب َ ِی ٕم ًَ َِ ٩جابَ َ
اَ ٪و َ ا ًَ ٌّاَ ٚو َ ا ُِ ٣س َٔ ٩ُ ٣خ ِ٤ز ٕ
ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ َ ٢ا َی ِس ُخ ُ
 ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َْ ٨َّ ٣
دمحم نب اشبر ،دمحم ہبعش ،وصنمر ،اسمل نب اوبدعج ،بتیئ ،،اجابؿ ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےناراشدرفامایااسحؿرکےکالتجےنفاالصخشتنجںیمدالخںیہنوہاگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمہبعش،وصنمر،اسملنباوبدعج،بتیئ،،اجابؿ،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
 وگوگہشیمہرشابےتیپںیہاؿےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1975

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

َ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
خة ٔ
اٟسَ ِ ٧یا ٓ َََ ٤
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َٔ َ ٩ِ ٣َ ٢
َش َب ا َِ ٟد َِ ٤ز فٔي ُّ
ات َوص َُو یُ ِس َٔ ُ٨٣ضا  ٥َِ ٟیَت ُِب َٔ ٨ِ ٣ضا َ ٥َِ ٟش ِ َ
رشبِ َضا فٔي ِاْل ٔ َ

وسدی،دبعاہلل، ،ندنبزدی،اویب،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای وصخشداینںیم
رشابیپرکرماجےئافرفہصخشہشیمہرشاباتیپوہوتاسوکآرختںیمرشابںیہنےلمیگ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل، ،ندنبزدی،اویب،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
 وگوگہشیمہرشابےتیپںیہاؿےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1976

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،ح٤از ب ٩زیس ،ایوب٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا یَ ِحٌَي بِ ُ ٩زُ ُر ِس َ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
خة ٔ
اٟسَ ِ ٧یا ٓ َََ ٤
اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّٔ َ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠
َش َب ا َِ ٟد َِ ٤ز فٔي ُّ
ات َوص َُو یُ ِس َٔ ُ٨٣ضا َ ٥َِ ٟش ِ َ
رشبِ َضا فٔي ِاْل ٔ َ
وسدی،دبعاہلل، ،ندنبزدی،اویب،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکیبن رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای وصخشداینںیم
رشابیپرکرماجےئافرفہصخشہشیمہرشاباتیپوہوتاسوکآرختںیمرشابںیہنےلمیگ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل، ،ندنبزدی،اویب،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة

 وگوگہشیمہرشابےتیپںیہاؿےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1977

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،حش ٩ب ٩یحٌي ،ؿحا حرضت ؿحا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٩ی ِحٌَي ًَ َِّ ٩
ات ُِ ٣س ٔ٨ّ ٣ا َ ٠ِ ٔ ٟد ِ٤ز ٔنُـٔحَ فٔي َو ِجضٔطٔ
اٟـحَّا ٔ َٗا ََ ٣َ ٩ِ ٣َ ٢

اٟسَ ِ ٧یا
بٔا َِ ٟحٔ ٔ٤ی ٥ح ٔی َن ُشَٔار ُُّٔ ٚ
وسدی ،دبع اہلل ،نسح نب ییحی ،احضک رضحت احضک ( ایعب) ےن اہک  و صخش ہشیمہ رشاب اتیپ وہ رھپ فہ صخش رم اجےئ وت داین ےس
رتصخوہےنےکفتقاسےکہنمرپرگؾاپیناکاٹنیھچڈاالاجےئاگ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،نسحنبییحی،احضکرضحتاحضک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشایبوکالجفنطرکےناکایبؿ
ابب  :اتکباالرشبة
رشایبوکالجفنطرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1978

راوی  :زَکیا ب ٩یحٌيً ،بسا اًلي ب ٩ح٤ازٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امیً ،٪بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب

َکیَّا بِ َُ ٩ی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َي بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔي ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔ٩ِ ًَ ٚ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َز َ ٔ
یٌ َة بِ َ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة فٔي ا َِ ٟد ِ٤ز ٔإلٔ َي َخ ِیب َ َر َٓ َٔ ٠ح َ ٙبٔض ٔ َز ِٗ َ١
َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّصِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٗا ََّ َ ٢
َغ َب ًُ َ٤زُ َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط َرب ٔ َ

ِّب َب ٌِ َس ُظ ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا
ص َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط َ ا أ ُ ََغ ُ
َٓت َ ََ َّ ٨

زرکای نب ییحی ،دبعاالیلع نب  ،ند ،رمتعم نب امیلسؿ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ےن
رہعیبنباہیموکرشابےنیپ یکفہجےسربیخیکاجبناکنؽدای۔فہ(رفؾ)ےکابداشہرہلقےکاپساچنہپافراسیعیئنبایگ۔رضحت
رمعےنرفامایابںیمیسکاملسمؿوکالجفنطںیہنرکفںاگ۔
رافی  :زرکاینبییحی،دبعاالیلعنب ،ند،رمتعمنبامیلسؿ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿااحدثیاککذرکہنجےسگووگںےنہیدلیلیلہکہشنآفررشاباکمکدقمارںیمانیپاجزئےہ
ابب  :اتکباالرشبة
اؿااحدثیاککذرکہنجےسگووگںےنہیدلیلیلہکہشنآفررشاباکمکدقمارںیمانیپاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1979

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابوا احوؾ ،س٤ا ٗ ،اس ٥بً ٩بساٟزح ،٩٤وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابوبززة ب٧ ٩یار ،حرضت ابوہزیزہ

ؾ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔیطٔ ًَ ِ ٩أَبٔي بُزِ َز َة بِ َٔ ٔ ٧ ٩یا ٕر َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا صَ َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اُٟس ِّی ًَ ِ ٩أَبٔي اْلِ َ ِح َو ٔ
اٟوزُ ٔ
َکوا َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َص َذا َحس ْ
َک ََُ ٔ ٠م
اَشبُوا فٔي ُّ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ِ ٥َ ٠
ٔیث ُْ َ ٨ِ ٣
وٖ َو َ ا َت ِش َ ُ

رح ٕب َوس َٔ٤ا ْ َِ ٟی َص بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی
ٓ ٔیطٔ أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ َس ََّل ُ ٦بِ ُُ ٩سَِ ٠ی ٕ َ ٥ا َن ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َّ ٪أَ َح ّسا َتا َب ٌَ ُط ًََِ ٠یطٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
اب س َٔ٤ا ٔ بِ ِٔ َ ٩
یک فٔي إ ٔ ِس َ٨ازٔظ ٔ َوفٔي َٔ ِٔ ٟوطٔ
ا ٪أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ یُ ِد ٔل ُئ فٔي َص َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َخا َُ َٔ ٟط َ ٔ
اَ ٪ش ِ٘ َب ُ
 ١اَّ ٟت ِٔ٘٠ی َن َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب ٕ ١ل َ َ
َول َ َ
َش ْ
انہد نب رسی ،اوباالوحص ،امسک ،اقمس نب دبعارلنمح ،فہ اےنپ فادل ےس ،اوبربدة نب اینر ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمتگوگربونتںںیمںوی افرہشنںیمتسمہنوہاجؤ۔اامؾاسنیئےنرفامایہیدحثی
رکنم ےہ افر اس دحثی ںیم رافیاوباالوحص السؾ نب میلس ےن یطلغ یک ےہ افر یسک دفرسے ےن اس یک اتمتعب ںیہن یک۔ امسک
ےک ااحصب ںیم ےس افر امسک رافی وخد وقی ںیہن ںیہ افر فہ نیقلت وک وبقؽرک ا اھت۔ اامؾ ادمح ےن رفامایاوباالوحص اس دحثی ںیم
یطلغرک ااھت۔رشکیےناسدحثییکاہک دںیماخمتفلیکےہافراافلظدحثیںیمیھباخمتفلیکےہ۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباالوحص،امسک،اقمسنبدبعارلنمح،فہاےنپفادلےس،اوبربدةنباینر،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
اؿااحدثیاککذرکہنجےسگووگںےنہیدلیلیلہکہشنآفررشاباکمکدقمارںیمانیپاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1980

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ،١یزیسَ ،شیک ،س٤ا ب ٩رحب ،اب ٩بزیسہ

رح ٕب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َ ٔ
َش ْ
یک ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔ بِ ِٔ َ ٩
ئ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وأ٘٨َّ ٟیر ٔ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ ٔ َخا ََٔ ٟطُ أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة
اٟسبَّا ٔ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هي ًَ ُِّ ٩

دمحمنباامسلیع،زیدی،رشکی،امسکنبرحب،انبربدیہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعنرفامیئ
دکفےکوتےبنافررفینغربنتےسنکیلاوبوعاہنےناسےکالخػاہکےہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیع،زیدی،رشکی،امسکنبرحب،انبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
اؿااحدثیاککذرکہنجےسگووگںےنہیدلیلیلہکہشنآفررشاباکمکدقمارںیمانیپاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1981

راوی  :ابوبَک بً ٩لي ،ابزاہی ٥ب ٩ححاد ،ابوًوا٧ة ،س٤ا ً ،ائظہ ػسش٘ہ

َک بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ َُ ٩ححَّا ٕد َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕ ًَ ِِِ ٔ ٩ق َػا َٓ َة ا َِ ٣زأَة ٕ ُٔ ٨ِ ٣ض ِ٩ِ ًَ ٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِ ٔ
َکوا َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤و َص َذا أَش ِّـا َُیِرُ ثَاب ٔ ٕ َو ٔ ِِق َػا َٓ ُة َص ٔذظ ٔ َ ا ِ َ ٧سرٔی َ ٩ِ ٣ه ٔ َي
ًَائٔظَ َة َٗا ََ ِ ِ ٟ
اَشبُوا َو َ ا َت ِش َ ُ

َوا ِِ ٤َ ٟظ ُضو ُر ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة خ ََٔل ُٖ َ٣ا َر َو ِت ًَ َِ ٨ضا ٔ ِِق َػا َٓ ُة

اوبرکبنبیلع،اربامیہنباجحج،اوبوعابة،امسک،اعہشئ دصہقیےنایبؿایہکرشابںوینکیلرشابےکہشنںیمتسمہنوہاجؤ۔
اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہی رفاتی یھب اثتب ںیہن ےہ۔ رقاصہف ےن اس وک دیسہ اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ای افر فہ وہجمؽ ےہ افر وہشمر
رفاایتاعہشئدصہقیاسےکالخػںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبیلع،اربامیہنباجحج،اوبوعابة،امسک،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
اؿااحدثیاککذرکہنجےسگووگںےنہیدلیلیلہکہشنآفررشاباکمکدقمارںیمانیپاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1982

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّللٗ ،سا٣ة ًا٣زیً ،ائظہ ػسش٘ہ

ُس َة ب ٔ َِ َ ٨ز َجا َج َة ا ٌَِ ٟا ٔ٣زٔیَّ َة َح َّسثَ ِت ُط َٗا َِ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َُِ ٗ ٩سا ََ ٣ة ا ٌَِ ٟا ٔ٣ز ٔ ِّی أَ ََّ ٪ج ِ َ
َ
َ
رشب ُ ُط
َسًَ ُ ٌِ ٔ٤ائٔظَ َة َسأََ ٟضا أُْ َ ٧
رشب ُ ُط ًَ ٔظ ًّیا َو٨ِ َ ٧ب ٔ ُذ ُظ ًَ ٔظ ًّیا َو َن ِ َ
اض ل ُ ُُّ ٠ض َِ ٥ش ِشأ ُ ٩ِ ًَ ٢ا٨َّ ٟبٔی ٔذ َش ُ٘و ُ٨ِ َ ٧ ٢ب ٔ ُذ اَّ ٟت َِ ٤ز ُ ُِس َو ّة َو َن ِ َ
ُ
ائ َٗا َِ ٟت َضا ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
اُ ٪خ ِبزّا َوإ ٔ ِ ٪لَاّ ٣َ ِ َ ٧
ت
َکا َوإ ٔ ِ ٪ل َ َ
ُ ُِس َو ّة َٗا َ َ ِ ٟا أح ُِّٔ ٣ُ ١ش ٔ ّ

وسدینبرصن،دبعاہلل،دقامةاعرمی،اعہشئدصہقیےسگووگںےنذیبنےسقلعتمدرایتفایوتاوہنںےناہکمہگوگحبصےکفتق
وجھکروگھبےتںیہافراشؾوکاسوکیپےتیل ںیہافراشؾوکوگھبےتںیہافرحبصوکےتیپںیہ۔دیسہاعہشئدصہقیےنرفامایںیمالحؽ ںیہن
یتہکیسکہشنالےنفایلرشابوکارگہچرفیٹیہویکںہنوہ۔ہیہلمجنیترمہبتدرہاای۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،دقامةاعرمی،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
اؿااحدثیاککذرکہنجےسگووگںےنہیدلیلیلہکہشنآفررشاباکمکدقمارںیمانیپاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1983

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّللً ،لي ب٣ ٩بار َ ،کی٤ة ب ٨ہ٤اً ،٦ائظہ ػسش٘ہ

َک َیُ ٤ة ب ٔ ِ ُ ٨صَ َّ٤إ ٦أََ َّ ٧ضا َسًَ ِ ٌَ ٔ٤ائٔظَ َة أَُّ٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّي بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَت ِ َ٨ا َ ٔ
ئ َٓ َ٘ا َ ِ ٟإٔیَّا َُ َّ٩ٛوا َِ ٟحزَّ
ئ ُ ٧ضٔیت ُِ ٩ِ ًَ ٥ا َِ ٟح َِ ٨ت ُٔ ٧ ٥ضٔیت ُِ ٩ِ ًَ ٥ا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ ٔ ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ًََ ِ ٠ل َي اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
اٟسبَّا ٔ
ا ِٔ٨٣ٔ ِْ ٤ُ ٟی َن َت ُ٘و ُُ ٧ ٢ض ٔیت ُُِّ ٩ِ ًَ ٥
اْلِ َ ِخ َ َ َ
رشبِ َ٨طُ
َک ُ٣َ َّ٩ٛا ُئ حُ ِّبَََ ٓ َّ٩ُٜل َت ِ َ
رض َوإ ٔ ِ ٪أ ِس َ َ

وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،یلع نب ابمرک ،رکبئمة تنب امہؾ ،اعہشئ دصہقی ےن رفامای مت وک عنم ےہ ( دکف ےک) وتےبن ےس۔ مت وک عنم ےہ
الھک ےکربنت ےس۔ متوک اممتعن ےہرفینغربنت ےس رھپ وخانیتیکرطػرہچہ ای(ینعیوتمہجوہںیئ) افررفامای وچب متگوگرہے
رگنےکڑھگےےسافرارگاہمترےےکٹماکاپینہشنرکےنگلاجےئوتمتگوگاسوکہنںوی۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،یلعنبابمرک،رکبئمةتنبامہؾ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
اؿااحدثیاککذرکہنجےسگووگںےنہیدلیلیلہکہشنآفررشاباکمکدقمارںیمانیپاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1984

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،ابا ٪ب ٩ػٌ٤ةً ،ائظہ ػسش٘ہ

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبَا ُ ٪بِ َُ ٩ػ َِ ٌَ ٤ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ ِتىٔي َواَ ٔ ٟست ٔي ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ضا
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َِ ٨هي ًَ ِ ٩لُِ ٣ُ ِّ١ش َٔکٕ َوا ًِ َت ُّ٠وا ب ٔ َحسٔیثٔ ًَ ِب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ٩
ُسئ ٔ َ ٩ِ ًَ ِ ٠اْلِ َ ِ ٔ
َشبَ ٔة َٓ َ٘ا َ ِ ٟل َ َ

ض
َط َّساز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اامسلیعنبدوعسد،اخدل،اابؿنبیمعة،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکیسکےناؿےسرشاوبںےسقلعتمدرایتفایوتاوہنں
ےنرفامایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسعنمرفامےتےھترہہشنفایلزیچےس۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،اابؿنبیمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
اؿااحدثیاککذرکہنجےسگووگںےنہیدلیلیلہکہشنآفررشاباکمکدقمارںیمانیپاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1985

راوی  :ابوبَک بً ٩ليٗ ،واریزیً ،بساٟوارث ،اب ٩طبر٣ةً ،بساهَّلل ب ٩طساز ب ٩ہاز ،ابً ٩باض

َک بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
َک ُظ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِ ٔ
ث َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤ابِ َُ ٩طبِرُ ََ ٣ة َی ِذ ُ ُ
اب ابِ ُُ ٩طبِرُ ََ ٣ة ٥َِ ٟ
َش ٕ
ض َٗا َِّ ُ ٢
بِ َٔ ٩ط َّساز ٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟضاز ٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رح َ ِ ٣ا َِ ٟد ِ٤زُ َٗٔ٠یَ ُ٠ضا َو َٛثٔیرُ َصا َو ُّ
َک ٔ ٩ِ ٣لَُ َ ِّ١
اٟش ِ ُ

َش ِش َُ ٌِ ٤ط ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩ط َّساز ٕ

اوبرکبنبیلع،وقارریی،دبعاگوارث،انبربشمة،دبعاہللنبدشادنباہد،انبابعسےنرفامایرمخوتمکفشیبامتؾرحاؾےہافرابیق
افرمسقیکرشاباسدقررحاؾےہہکسجےسہشنوہ۔
رافی  :اوبرکبنبیلع،وقارریی،دبعاگوارث،انبربشمة،دبعاہللنبدشادنباہد،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
اؿااحدثیاککذرکہنجےسگووگںےنہیدلیلیلہکہشنآفررشاباکمکدقمارںیمانیپاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1986

راوی  :ابوبَک بً ٩لي ،رسیح ب ٩یو٧ص ،ہظی ،٥اب ٩طبر٣ة حرضت اب ٩طبر٣ہ

رسیِ ُخ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩طبِرُ ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي اِّ ٟث َ٘ ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِ ٔ
َک بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُ َ

رح َ ِ ٣ا َِ ٟد ِ٤زُ بٔ ٌَ ِیَ ٔ ٨ضا َٗٔ٠یَ ُ٠ضا َو َٛثٔیرُ َصا َو َّ
اب َخا َُ َٔ ٟط أَبُو ًَ ِو ٕ٪
َش ٕ
ض َٗا َِّ ُ ٢
اهَّللٔ بِ َٔ ٩ط َّساز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َک ٔ ٩ِ ٣لَُ َ ِّ١
اٟش ِ ُ
َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ َّ
اٟث َ٘ف ُّٔي

اوبرکب نب یلع ،رسحی نب ویسن ،میشہ ،انب ربشمة رضحت انب ربشہم ےن اہک ھجم ےس اکی ہقث ےن لقن ای رضحت دبعاہلل نب دشاد
ےساسےنہک رضحتانبابعسےساوہنںےناہکرمخ(رشاب)وتہسنجبرحاؾےہ۔ابیقافردفرسیمسقیکرشاباسدقررحاؾ
ےہسجےسہشنوہ۔
رافی  :اوبرکبنبیلع،رسحینبویسن،میشہ،انبربشمةرضحتانبربشہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
اؿااحدثیاککذرکہنجےسگووگںےنہیدلیلیلہکہشنآفررشاباکمکدقمارںیمانیپاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1987

راوی  :ابوبَک بً ٩لي ،رسیح ب ٩یو٧ص ،ہظی ،٥اب ٩طبر٣ة حرضت اب ٩طبر٣ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب ٕ١
ض َٗا َ٢
َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ ِو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩ط َّساز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َک ابِ ُ ٩ا َِ ٟح َٔ٠َٗ ٥ٔ ٜیَ ُ٠ضا َو َٛثٔیرُ َصا
َش ٕ
ُ ِّ
رح َ ِ ٣ا َِ ٟد ِ٤زُ بٔ ٌَ ِیَ ٔ ٨ضا َٗٔ٠یَ ُ٠ضا َو َٛثٔیرُ َصا َو ُّ
َک ٔ ٩ِ ٣لَُ َ ِّ١
اب َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
اٟش ِ ُ

اوبرکب نب یلع ،رسحی نب ویسن ،میشہ ،انب ربشمة رضحت انب ربشہم ےن اہک ھجم ےس اکی ہقث ےن لقن ای رضحت دبعاہلل نب دشاد
ےساسےنہک رضحتانبابعسےساوہنںےناہکرمخ(رشاب)وتہسنجبرحاؾےہ۔ابیقافردفرسیمسقیکرشاباسدقررحاؾ
ےہسجےسہشنوہ۔
رافی  :اوبرکبنبیلع،رسحینبویسن،میشہ،انبربشمةرضحتانبربشہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
اؿااحدثیاککذرکہنجےسگووگںےنہیدلیلیلہکہشنآفررشاباکمکدقمارںیمانیپاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1988

راوی  :حشین ب٨٣ ٩ؼور ،اح٤س ب ٩ح٨ب ،١ابزاہی ٥ب ٩ابوًباضَ ،شیکً ،باض ب ٩ذریٍ ،ابوًوً ،٪بساهَّلل ب ٩طساز ،اب٩
ًباض

یک ًَ ِ٩
ض َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
َش ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاصٔی ُ ٥بِ ُ ٩أَبٔي ا ٌَِ ٟبَّا ٔ

َ
ض بِ َٔ ٩ذر ٕ
َک
ض َٗا َِّ ُ ٢
ٔیح ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ ِو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اهَّللٔ بِ َٔ ٩ط َّساز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَبَّا ٔ
رح َ ِ ٣ا َِ ٟد ِ٤زُ َٗٔ٠یَ ُ٠ضا َو َٛثٔیرُ َصا َو َ٣ا أ ِس َ َ
ا ٪یُ َس ُِّ ٟص َوَِ ٟی َص
َش ٕ
اب َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َص َذا أَ ِول َي بٔاٟؼَّ َو ٔ
اب َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔ ابِ ُٔ ٩طبِرُ ََ ٣ة َوصُظَ ِی ُ ٥بِ َُ ٩ب ٔظیر ٕل َ َ
ٔ ٩ِ ٣لَُ َ ِّ١
َک َّ
ض
اٟش َ٤ا َٔ ٔ ٩ِ ٣ابِ ُٔ ٩طبِرُ ََ ٣ة َورٔ َوایَ ُة أَبٔي ًَ ِو ٕ ٪أَ ِط َب ُط ب ٔ َ٤ا َر َوا ُظ اِّ ٟث َ٘ ُ
ات ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
فٔي َحسٔیثٔطٔ ذ ٔ ِ ُ
نیسح نب وصنمر ،ادمح نب لبنح ،اربامیہ نب اوبابعس ،رشکی ،ابعس نب ذرعی ،اوبوعؿ ،دبعاہلل نب دشاد ،انب ابعس رضحت اامؾ
اسنیئ ےن رفامای ہی رفاتی زایدہ حیحص ےہ۔ رضحت انب ربشہم یک رفاتی ےس افر میشہ نب ریشب دتسیل رک ا اھت افر اس ںیم کذرکہ یھب
ںیہنےہہکاسےنانبربشہمےسہک افررفاتیاوبوعؿےکتہبعاشہبےہاقثتیک رفاتیےک(ینعیہقثرافویںےک)رضحت
انبابعسےس۔رہباحؽہیرفاتیوموقافحیحصرقاراپیئ۔
رافی  :نیسحنبوصنمر،ادمحنبلبنح،اربامیہنباوبابعس،رشکی،ابعسنبذرعی،اوبوعؿ،دبعاہللنبدشاد،انبابعس
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
اؿااحدثیاککذرکہنجےسگووگںےنہیدلیلیلہکہشنآفررشاباکمکدقمارںیمانیپاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1989

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪ابوجویزیة جزمي سے روای ےہ ٛہ ٣یں ےن حرضت ابً ٩باض

ض َوص َُو ُِ ٣شْ ٔ ٨س هَ ِض َز ُظ إلٔ َي ا ِلَ ٌِ َٜب ٔة ًَ ِ ٩ا َِ ٟباذَ ٔٚ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔي ا ُِ ٟح َویِز ٔ َی ٔة ا َِ ٟحزِم ٔ ِّي َٗا ََ ٢سأ َ ِ ُ ٟابِ ًََ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َ
رح ْاَٗ ٦ا َ ٢أََ٧ا أَ َّو ُ ٢ا َِ ٌَ ٟز ٔب َسأ َ َٟطُ
َک َٓ ُض َو َ َ
َٓ َ٘ا ََ ٢س َب ََ ٣ُ ٙح َّْ ٤س ا َِ ٟباذ َََ ٚو َ٣ا أ ِس َ َ
ہبیتق ،ایفسؿ ،اوب وریبئة رجیم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ےس درایتف ای افر فہ اینپ تشپ ہبعک رشفی یک اجبن
ےیک وہےئ ےھت۔ ابذؼ (رشاب) ےس۔ اوہنں ےن رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابذؼ ےنلکن ےس لبق زگر ےئگ  و رشاب
ہشنالےئفہرحاؾےہ۔اوہنںےناہکبسےسےلہپسجرعبےنابذؼےسقلعتمدرایتفایفہںیماھت۔ابذؼایےہ؟ابذؼاکی
مسقیکرشابوکاہکاج اےہ وہکاوگنرےکریشےوکھچکدریکت وشدےرکایتریکاجیتےہ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،اوب وریبئةرجیمےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
اؿااحدثیاککذرکہنجےسگووگںےنہیدلیلیلہکہشنآفررشاباکمکدقمارںیمانیپاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1990

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥ابوًا٣ز و نرض ب ٩ط٤ی ١و وہب ب ٩جزیز ،طٌبہ ،س٤٠ہ ب٬ٛ ٩ی ،١ابوح ،٥ٜابً ٩باض

َ
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕ ١و َوص ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َواُ ِ ٨َّ ٟ
َح ّ٣ا َ٣ا َرح ََّ ٦اهَّللُ َو َر ُسوُ ُٟط َٓ ُِ ٠ی َ ِّ
اِّ َ ٣ُ ٪
رس ُظ أَ ِ ٪یُ َ ِّ
َح ِ٦
ض ََّ َ ٩ِ ٣
َُ ٛض ِی َٕٗ ١ا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜیُ َح ِّس ُث َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َح َ ٦إ ٔ ِ ٪ل َ َ
ا٨َّ ٟب ٔ َ
یذ
ااحسؼنباربامیہ،اوباعرمف رضننبلیمشففبہنبرجری،ہبعش،ہملسنبلیھک،اوبمکح،انبابعسےنرفامایسجصخشوکااھچ ےگل
رحاؾانہکاسشءوکےسجرحاؾایاہللافراسےکروسؽ(یلصاہللہیلعفآہلفملس)ےنوتفہرحاؾےہکذیبنوک۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،اوباعرمفرضننبلیمشففبہنبرجری،ہبعش،ہملسنبلیھک،اوبمکح،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
اؿااحدثیاککذرکہنجےسگووگںےنہیدلیلیلہکہشنآفررشاباکمکدقمارںیمانیپاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1991

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّللً ،یی٨ہ بً ٩بساٟزح٩٤

ض إنِّٔي ا ِ٣زُ ْؤ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔیطٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُج ْ ٔ ١ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
یب َوا ِٔ ٨َ ٌٔ ٟب َوَُی ِرٔظ ٔ َو َٗ ِس أ ُ ِطک ٔ ًََ ١ل َ َّي
رشب ُ ُط ٔ ٩ِ ٣اٟزَّب ٔ ٔ
اس َ
خ َ
اَ ٪وإ ٔ َّ ٪أَ ِر َؿ َ٨ا أَ ِر ْق بَارٔ َز ْة َوإَّٔ٧ا َّ َ ٧تد ٔ ُذ َ َ
َشا ّبا َن ِ َ
ٔ ٩ِ ٣أَصِ َٔ ُ ١
ک َٗ ِس أَ ِٛث َ ِر َت ًَل َ َّي ا ِجتَِ ٔ ٨ب َ٣ا
َشبَ ٔة َٓأ َ ِٛث َ َر َحًَّي هَ َ ُ ٨ِ ٨أَُ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟشٔ َِض ُِ ٤ط َٓ َ٘ا ََٟ ٢طُ ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َضو ّبا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِ ٔ
ض إَٔ َّ ٧
َک َُ ٟط ُ ُ
ٓ ََذ َ َ
َ
َک َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕأَ ِو َزبٔیبٕ أَ ِو َُی ِرٔظ ٔ
أ ِس َ َ
وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،ہنییع نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن رضحت انب ابعس ےس رعض ای ہک ںیم رخااسں اک
ابدنشہوہںافرمہگووگںاک کلتہبرسدےہ۔مہگوگاکیمسقیکرشابایتررکےتںیہ۔اوگنرکشخرتافرولھپںےس۔ھجموکہی
اعمہلملکشمولعمؾوہ اےہ۔رھپاسےنیئکرطحیکرشابیکااسقؾایبؿ ںیافرتہبزایدہںیمسقایبؿ ںی۔اہیںکتہکںیم
ےن امگؿ رک ایل ہک رضحت انب ابعس ےن اؿ وک ںیہن اھجمس۔ آرخ رضحت انب ابعس ےن رفامای مت اس رشاب ےس وچب  و ہک ہشن دیپا
رکےہاےہوجھکریکوہاوگنریکوہایافریسکیھبزیچےسایتریکوہیئوہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ہنییعنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
اؿااحدثیاککذرکہنجےسگووگںےنہیدلیلیلہکہشنآفررشاباکمکدقمارںیمانیپاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1992

راوی  :ابوبَک بً ٩ليٗ ،واریزی ،ح٤از ،ایوب ،سٌیس ب ٩جبیر ،ابً ٩باض

ض
وب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِ ٔ
َک بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ

َٗا ََ٧ ٢ب ٔ ُ
ُس بَ ِح ْ َ ا َی ٔح ُّ١
یذ ا ِٟبُ ِ ٔ

اوبرکب نب یلع ،وقارریی،  ،ند ،اویب ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ےن لقن ای ہک دگری وجھکر یک ذیبن رہزگ الحؽ ںیہن ےہ ہکلب رحاؾ
ےہ۔
رافی  :اوبرکبنبیلع،وقارریی، ،ند،اویب،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
اؿااحدثیاککذرکہنجےسگووگںےنہیدلیلیلہکہشنآفررشاباکمکدقمارںیمانیپاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1993

راوی ٣ :ح٤س ب ٩بظار٣ ،ح٤س ،طٌبہ ،ابوج٤زة

ض َوبَی ِ َن
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ب َّظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔي َج َِ ٤ز َة َٗا َ ُ ٨ِ ُٛ ٢أ ُ َت ِز ٔج ُ ٥بَی ِ َن ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َ
رضا َئ َ٧ب ٔ ّ
َش ُب
ض َٓأ َ َت ِت ُط ا َِ ٣زأَ ْة َت ِشأَُ ُٟط ًَ َِ٧ ٩بٔی ٔذ ا َِ ٟح ِّز َٓ ََ ٨هي ًَ ِ٨طُ ُٗ ِ ُ ٠یَا أَبَا ًَبَّا ٕ
ا٨َّ ٟا ٔ
یذا حُِّ ٠وا َٓأ ِ َ
ض إنِّٔي أَِ٧ت َب ٔ ُذ فٔي َج َّزة ٕ َخ ِ َ

ا ٪أَ ِحل َي ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟش ٔ١
رش ِب ُٔ ٨ِ ٣ط َوإ ٔ ِ ٪ل َ َ
ِق بَ ِلىٔي َٗا َ َ ٢ا َت ِ َ
ُٔ ٨ِ ٣ط َٓ ُی َ ِ
رق ٔ ُ

دمحم نب اشبر ،دمحم ،ہبعش ،اوبرمجة ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت انب ابعس افر درگی گووگں ےک درایمؿ رتہمج یک دختم ااجنؾ دای
رک ا اھت۔ اکی رمہبت اکی اخوتؿ اؿ ےک اپس آیئ افر فہ الیھک ڑھگے ےک ذیبن ےک ابرے ںیم درایتف رکےن یگل۔ اوہنں ےن اس
ےس عنم ای۔ ںیم ےن اہک ہک انب ابعس! ںیم رہے رگن ےک ڑھگے ںیم ذیبن وگھب ا وہں یھٹیم یھٹیم۔ رھپ ںیم اس وک اتیپ وہں وت
ریمےٹیپںیملچلہیسوہیتےہ(ینعی ذیبنےسریمے ٹیپںیمرایحدیپاوہیتےہ) اوہنںےناہکمتاسوکہنںوی ارگہچدہشےس
زایدہیھٹیموہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،اوبرمجة

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

ابب  :اتکباالرشبة
اؿااحدثیاککذرکہنجےسگووگںےنہیدلیلیلہکہشنآفررشاباکمکدقمارںیمانیپاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1994

راوی  :ابوزاؤز ،ابوًتاب ،سہ ١ب ٩ح٤ازِ ،قة ،ابوج٤زة

ص َٗا َ ٔ ُ ٠ِ ُٗ ٢ابِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َّت ٕ
اب َوص َُو َس ِض ُ
 ١بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُ َِّقةُ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َج َِ ٤ز َة َن ِ ْ
ض إ ٔ ََّ ٪ج َّس ّة لٔي َت ِ٨ب ٔ ُذ َ٧ب ٔ ّ
َشبُطُ حُِّ ٠وا إ ٔ ِ ٪أَ ِٛث َ ِر ُت ٔ٨ِ ٣طُ َٓ َحاَِ ٟش ُ ا ِِ َ٘ ٟو ََ ٦خ ٔظی ُ أَ ِ ٪أَ ِٓ َتـٔحَ َٓ َ٘ا ََٗ ٢س ََٔ ٦و ِٓ ُس
ًَبَّا ٕ
یذا فٔي َج ٓز ٕأَ ِ َ

ًَ ِب ٔس ا ِِ َ٘ ٟی ٔص ًَل َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢زِ َح ّبا بٔا َِ ٟو ِٓسٔ َِ ٟی َص بٔا َِ ٟدزَایَا َو َ ا ا٨َّ ٟاز ٔ ٔ٣ی َن َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ٢
َحَ َٓ ٔ ٦ح ِّسث ِ َ٨ا بٔأ َ ِ٣ز ٕإ ٔ ِ٨َ ٠ِ ٔ٤ًَ ٪ا بٔطٔ َز َخ ِ٨َ ٠ا ا َِ ٟح ََّ ٨ة َوِ َ ٧س ًُو بٔطٔ
ک ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
 ١إَِٔ ٟی َ
اهَّللٔ إ ٔ َّ ٪بَ ِی َ٨َ ٨ا َوبَ ِی ََ ٨
رشٔٛی َن َوإَّٔ٧ا َ ا َن ٔؼ ُ
ک إ ٔ َّ ا فٔي أَ ِط ُضز ٔا ُِ ُ ٟ

و٣َ ٪ا ِاِل ٔ َی٤ا ُ ٪بٔاهَّللٔ َٗاُٟوا اهَّللُ
ََ ٩ِ ٣و َرائ َ َ٨ا َٗا َ ٢آ ُ٣زُ ُ ٥ِ ٛب ٔ َث ََل ٕث َوأََ ِ ٧ضا ُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛأَ ِربَ ٍٕ آ ُ٣زُ ُ ٥ِ ٛب ٔ ِاِل ٔ َی٤ا ٔ ٪بٔاهَّللٔ َوصَ َِ ١ت ِس ُر َ

َو َر ُسوُٟطُ أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََ ٢ط َضا َزةُ أَ ِ َ ٪ا إ ٔ ََ ٟط إ ٔ َّ ا اهَّللُ َوإ ٔ َٗ ُا ٦اٟؼَّ ََلة ٔ َوإٔی َتا ُئ اٟزَّلَاة ٔ َوأَ ُِ ٪ت ٌِ ُلوا ٔ ٩ِ ٣ا َِِ ٤َ ٟا ٥ٔ ٔ ٧ا ِٟد َُُ ٤ص َوأََ ِ ٧ضا ُ٩ِ ًَ ٥ِ ٛ
ئ َوأ٘٨َّ ٟیر ٔ َوا َِ ٟح َِ ٨ت َٔ ٥وا ِ٤ُ ٟزَ َّٓ ٔ
اٟسبَّا ٔ
أَ ِربَ ٍٕ ًَ َّ٤ا یُ َِ ٨ب ُذ فٔي ُّ

اوبداؤد ،اوباتعب ،لہس نب  ،ند ،رقة ،اوبرمجة ےس رفاتی ےہ نج اک انؾ رصن اھت ایبؿ ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ےس اہک ہک
ریمیدادیذیبنایتررکیتںیہافرفہیھٹیموہیتےہ۔ارگںیماسوکتہب ںویںرھپگووگںںیمھٹیباجؤںوتھجموکہیادنہشیےہہکاک اہن
وہ ہک ںیم ذلیل ف وخار وہ اجؤں (ینعی یکہب یکہب ابںیت رک ےک ویکہکن ارگ ہشن وہاگ وت ااسنؿ رضفر کہب اجےئ اگ) وت اوہنں ےن رفامای
رمةح!اؿگووگںوکہیہنروساوہےئافرہنیہرشدنمہوہےئ۔رھپاؿگووگںےناہکایروسؽاہلل!امہرےافرآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےک درایمؿ رشمنیک یک اکی امجتع ےہ ( و ہک مہ گووگں وک ںیہن آےن دیتی) افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس مہ
گوگںیہنآ ےتکنکیل رحاؾونیہمںںیم۔وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس مہوک رفامد ں اکیایسیابتہکارگ مہگوگفہاکؾرک ں وت
تنجںیمدالخوہاجںیئافر مہگووگںوکایسابتیک اجبنالبںیئےگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیم متوکنیتابوتں اک
مکحرک ا وہں افر مت وک ہار ابوتں ےس عنمرک ا وہں۔ ںیم مت وک مکحرک ا وہں اہلل رپ اامیؿالےن اک افر متگوگفافق وہ ہک اامیؿ ای
ےہ؟ اوہنں ےن رفامای اہلل افر اس اک روسؽ (یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) وخب فافق ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس
ابترپنیقیرکفدؽافرزابؿےسارقاررکفہکالعفہاہللےکوکیئابعدتےکالقئںیہنےہافرامنزادارکانافرزوکةدانیافر وھچکمت
تمینغاکامؽافکرےساہجدرکےکاحلصرکفاسںیمےساپوچناںہصحدالخرکفافرںیممتوکعنمرک اوہںہاراایشءےس۔()7دکف

ےکوتےبنےس()5وچنیب()3الیھکافر()3رفینغربونتںیکذیبنےس۔
رافی  :اوبداؤد،اوباتعب،لہسنب ،ند،رقة،اوبرمجة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
اؿااحدثیاککذرکہنجےسگووگںےنہیدلیلیلہکہشنآفررشاباکمکدقمارںیمانیپاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1995

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،س٠امی ٪تیَّمٗ ،یص ب ٩ز٫با٪

ض ُٗ ِ ُ ٠إ ٔ َّ ٪لٔي ُج َزیِ َز ّة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
اَٗ ٪ا ََ ٢سأ َ ِ ُ ٟابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َّم ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ َٔ ٩وص َِب َ
وَ ٪س َّ ٨ة َٗا َ٢
أَِ٧ت َب ٔ ُذ ٓ َٔیضا َحً َّي إٔذَا َُل َي َو َس َٔ َ ٩َ ٜ
َشاب ُ َ
وَ ٪س َّ ٨ة أَ ِو َٗا َِ ٣ُ ٢ذ أَ ِر َب ٌُ َ
ٔرش َ
ک ُٗ ِِ ٣ُ ُ ٠ذ ً ِ ُ
َشبِ ُت ُط َٗا َِ ٣ُ ٢ذ َ ٥ِ ٛصَ َذا َ َ

ک ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟد َبثٔ
رعو ُٗ َ
كَا٤ََ ٟا َت َز َّو ِت ُ ُ
وسدی،دبعاہلل،امیلسؿیمیت،سیقنبدةھؿےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتانبابعسےساہکہکریمےاپساکیوھچاٹاسڑھگا
ےہ۔ںیماسںیمذیبنایتررک اوہں۔سجفتقفہ وشامررکرہھٹاج اےہوتںیماسوکاتیپوہں۔اوہنںےناہکےنتکدونںےسہی
یپرےہوہ؟ںیمےنرعضایسیباسؽایہاسیلاسؽےس۔اسرپرضحتانبابعسےنرفامایاکیفدؿکتریتیر ںیاناپیکےس
ریسابوہیترںیہینعیاہمترےمسجںیماناپکوخؿدفڑ اراہ)۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،امیلسؿیمیت،سیقنبدةھؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وگوگ رشاباک وازاثتبرکےتںیہاؿیکدلیل رضحتدبعاکلملنبانعففایل رضحتانبرمعےسرمفی دحثی
یھبےہ
ابب  :اتکباالرشبة
 وگوگرشاباک وازاثتبرکےتںیہاؿیکدلیلرضحتدبعاکلملنبانعففایلرضحتانبرمعےسرمفیدحثییھبےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1996

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،ہظیً ،٥واً ،٦بسا٠٤ٟک ب٧ ٩آٍ

وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا صُظَ ِی َْٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِّ ٌَ ٟو ُاِ ًَ ٩ِ ًَ ٦بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َرأَیِ ُ َر ُج َّل
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔ َیا ُز بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َفٓ ٌََ ُط إلٔ َي ٓ ٔیطٔ ٓ ََو َج َس ُظ
َجا َئ إلٔ َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔ َ٘ َس ٕح ٓ ٔیطٔ َ٧بٔیذْ َوص َُو ً ٔ َِ ٨س ُّ
اٟز َِ ٩ٔ ٛو َز َٓ ٍَ إَِٔ ٟیطٔ ا َِ َ٘ ٟس َح َ َ
َطس ّ
رح ْا ٦ص َُو َٓ َ٘ا ًََ ٢ل َ َّي بٔاَّ ٟز ُج َٔٓ ١أت ُ َٔي بٔطٔ َٓأ َ َخ َذ ٔ٨ِ ٣طُ
َف َّز ُظ ًَل َي َػاح ٔبٔطٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ط َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ أَ َ َ
ٔیسا َ َ
ُ
َفٓ ٌََ ُط إلٔ َي ٓ ٔیطٔ َٓ َ٘ َّل َب ث ُ ََّ ٥ز ًَا ب ٔ َ٤ا ٕئ أَش ِّـا ٓ ََؼ َّب ُط ٓ ٔیطٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إٔذَا اُِ َتَِ ٠ًَ ِ ٤ََ ٠یَ ٥ِ ُٜص ٔذظ ٔ
ا َِ َ٘ ٟس َح ث ََّ ٥ز ًَا ب ٔ َ٤ا ٕئ ٓ ََؼ َّب ُط ٓ ٔیطٔ َ َ
ئ
ُسوا ُ٣تُوَ َ ٧ضا بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
اْلِ َ ِوً َٔی ُة ٓ َِاُ ٔ ٛ
زایدنباویب،میشہ،وعاؾ،دبعاکلملنبانعفےسرفاتیےہہکرضحتانبرمعےنرفامایںیمےناکیصخشوکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک اپس داھکی ہک فہ صخش ذیبن اک اکی ایپہل ےل رک احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق ڑھکے وہےئ
ےھت۔فہایپہلآپیلصا ہللہیلعفآہلفملسوکشیپایایگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکہنماگلایوتفہزیتاگل۔آپیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےن فہ ایپہلاس صخش وکفاسپدےدای۔ایسدفراؿ اکیدفرساصخش وبالہک ایروسؽاہلل! ایہیرحاؾےہ؟ آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامای  وصخشایپہلےلرکآایاھتاسوکالبؤ۔رھپفہصخشاحرضوہا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایپہلاسصخش
ےسےلایل افراپیناگنمرکاس ںیماپینالمدای۔رھپاسوکہنمےساگلای(افراسیکدشتیکفہجےسذاہقئاب یھبڑکفا وسحمسوہا)
افراپینوگنماایافراس ںیم (زمدی)اپینالمایرھپرفامای سجفتقاؿربونتںںیمرشاب زیتوہ اجےئ وت متاس یکزیتی اپینےس اٹہ(مک
رک)دف۔
رافی  :زایدنباویب،میشہ،وعاؾ،دبعاکلملنبانعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
 وگوگرشاباک وازاثتبرکےتںیہاؿیکدلیلرضحتدبعاکلملنبانعففایلرضحتانبرمعےسرمفیدحثییھبےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1997

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،ابوٌ٣اویہ ،ابواسح ٙطیبانيً ،بسا٠٤ٟک ب٧ ٩آٍ ،اب٤ً ٩ز

وب ًَ ِ ٩أَبٔي ٌَُ ٣اؤیَ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح ََّ ٙ
اٟظ ِی َبان ٔ ُّي ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّي
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔ َیا ُز بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ور
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حؤظ ٔ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َِ ًَ ٩ٔ ٤ب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َِ ٟی َص بٔا ِِ ٤َ ٟظ ُضورٔ َو َ ا یُ ِح َت ُّخ ب ٔ َحسٔیثٔطٔ َوا ِِ ٤َ ٟظ ُض ُ
ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز خ ََٔل ُٖ حٔکَایَتٔطٔ
زاید نب اویب ،اوباعمفہی ،اوب ااحسؼ ابیشین ،دبعاکلمل نب انعف ،انب رمع ےس ایسی یہ رفاتی وقنمؽ ےہ۔ اامؾ اسنیئ ےن رفامای اس

دحثی یک اہک د ںیم دبعاکلمل نب انعف ےس  و ہک وہشمر ںیہ افر اس یک رفاتی دلیل شیپ رکےن ےک القئ ںیہن ہکلب رضحت انب رمع
ےساسےکالخػوہشمرےہ۔
رافی  :زایدنباویب،اوباعمفہی،اوباقحسابیشین،دبعاکلملنبانعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
 وگوگرشاباک وازاثتبرکےتںیہاؿیکدلیلرضحتدبعاکلملنبانعففایلرضحتانبرمعےسرمفیدحثییھبےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1998

راوی  :سویس ب ٩نصً ،بساهَّلل ،ابوًوا٧ة ،زیس ب ٩جبیر ،اب٤ً ٩ز

َشبَ ٔة َٓ َ٘ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن ِصٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ُٔ ٩ج َبیِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُج َّل َسأ َ َ ٩ِ ًَ ٢اْلِ َ ِ ٔ
ا ِجتَِ ٔ ٨ب ل ُ ََّ ١ط ِی ٕئ یَُّ ٔ ٨ع
وسدینبرصن،دبعاہلل،اوبوعابة،زدینبریبج،انبرمعےساکیآدیمےنرشاوبںےسقلعتمدرایتفایوتاوہنںےنرفامای وزیچہشن

رکےاسےسوچب۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،اوبوعابة،زدینبریبج،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
 وگوگرشاباک وازاثتبرکےتںیہاؿیکدلیلرضحتدبعاکلملنبانعففایلرضحتانبرمعےسرمفیدحثییھبےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 1999

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ة ،زیس ب ٩جبیر ےن َف٣ایا ٣یں ےن ًبساهَّلل ب٤ً ٩ز

َشبَ ٔة َٓ َ٘ا َ ٢ا ِجتَِ ٔ ٨ب ل ُ ََّ ١ط ِی ٕئ یَُّ ٔ ٨ع
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ُٔ ٩ج َبی ِر ٕ َٗا ََ ٢سأ َ ِ ُ ٟابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩اْلِ َ ِ ٔ

ہبیتق،اوبوعابة،زدینبریبجےنرفامایںیمےندبعاہللنبرمعےسوپاھچوتاوہنںےنرفامای ورشمفبہشنرکےاسےسوچب۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعابة،زدینبریبجےنرفامایںیمےندبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
 وگوگرشاباک وازاثتبرکےتںیہاؿیکدلیلرضحتدبعاکلملنبانعففایلرضحتانبرمعےسرمفیدحثییھبےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2000

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ة ،زیس ب ٩جبیر ےن َف٣ایا ٣یں ےن ًبساهَّلل ب٤ً ٩ز

ی ٩ِ ًَ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟش ُٔ
َک َٗٔ٠یُ ُ٠ط َو َٛث ٔیرُ ُظ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َّم ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ

رح ْا٦
ََ
وسدی ،دبعاہلل ،امیلسؿ یمیت ،دمحم نب ریسنی ،انب رمع ےن رفامای ںیم ےن دبعاہلل نب رمع ےس وپاھچ وت اوہنں ےن رفامای  و رشمفب ہشن
رکےاسےسوچب۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعابة،زدینبریبجےنرفامایںیمےندبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
 وگوگرشاباک وازاثتبرکےتںیہاؿیکدلیلرضحتدبعاکلملنبانعففایلرضحتانبرمعےسرمفیدحثییھبےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2001

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

ک ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ل ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟا ٔس ٔ ٥أَ ِخب َ َرنٔي َ٣اْ ٔ ٟ
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ

رح ْا٦
َخ ِْ ٤ز َول ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َ َ

احرثنبنیکسم،انباقمس ،امکل،انعف،انبرمع ےنرفامای وزیچہشنرکے فہرمخ (رشابےہ) افر وشءہشن دیپارکےفہرحاؾ
ےہ۔
رافی  :احرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
 وگوگرشاباک وازاثتبرکےتںیہاؿیکدلیلرضحتدبعاکلملنبانعففایلرضحتانبرمعےسرمفیدحثییھبےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2002

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًليٌ٣ ،ت٤ز ،طیبہ ،ابً ٩بسا٠٤ٟک٘٣ ،ات ١ب ٩حیا ،٪سا ٥ٟبً ٩بساهَّلل

 ١بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤طبٔی ّبا َوص َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َش ُ٘و َُ ٢ح َّسثَىٔي َُ٘ ٣ات ٔ ُ

رح ْا٦
َحی َ
َّاَ ٩ِ ًَ ٪سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اهَّللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢رح ََّ ٦اهَّللُ ا َِ ٟد َِ ٤ز َول ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َ َ
دمحم نب دبعاالیلع ،رمتعم، ،ہبی ،انب دبعاکلمل ،اقملت نب ایحؿ ،اسمل نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایدخافدندقفسےنرحاؾرفامایےہرمخوکافررہاکیہشنالےنفایلشءرحاؾےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،،ہبی،انبدبعاکلمل،اقملتنبایحؿ،اسملنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
 وگوگرشاباک وازاثتبرکےتںیہاؿیکدلیلرضحتدبعاکلملنبانعففایلرضحتانبرمعےسرمفیدحثییھبےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2003

راوی  :حشین ب٨٣ ٩ؼور ،اب ٩جٌرف ٧یشابوری ،یزیس ب ٩ہارو٣ ،٪ح٤س ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ ،اب٤ً ٩ز

وَٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشی ِ ُن بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َش ٌِىٔي ابِ ََ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف اِ ٨َّ ٟی َشابُور َّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩صَ ُ
ار َ
رح ْاَ ٦ول ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َخ ِْ ٤ز َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس
أَبٔي َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َ َ

َّ ١
اؿ َس ُظ
اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َص ُْ َ ا ٔ
و ٪بٔ ٔؼ َّح ٔة اَ ١ٔ ِ٘ ٨َّ ٟو ًَ ِب ُس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک َ ا َش ُ٘ ُوَ َ٘ ٣َ ٦اَ ٦واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ض َِ ٥وَِ ٟو ًَ َ
اٟث ِب ٔ َوا َِ ٌَ ٟسا َٔ ٟة َِ ٣ظ ُض ُ
ئ أَصِ ُ
ور َ
ٔ ٩ِ ٣أَ ِطکَأٟطٔ َج َ٤ا ًَ ْة َوبٔاهَّللٔ اَّ ٟت ِوٓ ُٔیٙ
نیسحنب وصنمر،انبرفعج ےناسوبری،زیدینب اہرفؿ ،دمحمنبرمعف،اوبہملس،انبرمع ےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن اراشد رفامای رہ اکیہشن دیپا رکےن فایل شء رحاؾ ےہ افرہشن الےن فایل یئش رمخ ےہ۔ اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہیگوگ ربتعم
افر اعدؽ ںیہ افر وہشمر ںیہ تحص ےک اسھت (ینعی اؿ یک رہشت حیحص رفاایت لقن رکےن یک ےہ) افر دبعاکلمل نب انعف اؿ گووگں
ںیمےساکیےکیھبرباربںیہنارگہچدبعاکلملیک ادیئایسےسیجدرگیگووگںےنیھبیک۔
رافی  :نیسحنبوصنمر،انبرفعجاسینوبری،زیدینباہرفؿ،دمحمنبرمعف،اوبہملس،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
 وگوگرشاباک وازاثتبرکےتںیہاؿیکدلیلرضحتدبعاکلملنبانعففایلرضحتانبرمعےسرمفیدحثییھبےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2004

راوی  :سویسً ،بساهَّللً ،بیساهَّلل ب٤ً ٩ز سٌسی ،رٗیة ب٤ً ٨زو ب ٩سٌیس

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ًُِ ٩ب َ ِیسٔ اهَّللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َّ
اٟشٌٔیس ِّٔی َٗا ََ ٢ح َّسث َ ِتىٔي ُر َٗ َّی ُة ب ٔ ِ٤ِ ًَ ُ ٨زٔو بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗا َِ ٟ
ٔ ٓ ١یطٔ
آخ َویُ ِح ٌَ ُ
ُ ُ ٨ِ ٛفٔي َح ِحز ٔابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٓک َ َ
رشبُطُ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َِ ٟس ث ُ َّ ٥یُ َح َّٔ ُ
ٕ اٟزَّب ٔ ُ
ا ٪یُ َِٟ ٍُ َ٘ ٨طُ اٟزَّب ٔ ُ
یب َویُ َِ ٠قي ًََِ ٠یطٔ َزب ٔ ْ
یب َ ُ
یب ٓ ََی ِ َ
ط َحطُ َوا ِح َت ُّحوا ب ٔ َحسٔیثٔ أَبٔي َِ ٣ش ٌُوز ًُٕ ِ٘ َب َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
رشبُطُ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َِ ٟس َحًَّي إٔذَا ل َ َ
َ٣ائْ ٓ ََی ِ َ
اَ ٪ب ٌِ َس ا ِٔ َِ ٟس َ َ

وسدی ،دبع اہلل ،دیبع اہلل نب رمع دعسی ،رقتئة تنب رمعف نب دیعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت دبعاہلل نب رمعف یک وگد ںیم یھت اؿ
ےکفاےطسکشخاوگنروگھبےئاجےتےھترھپفہاسوکدفرسےرفزےتیپےھترھپاوگنرکشخرکےیلاجےتےھترھپفہاسوکاےلگدؿ
ےتیپےھترھپاسوککنیھپدےتیےھتافراؿگووگںےندلیلرضحتاوبدوعسدیکدحثیرشفی(ایلگدحثی)ےساحلصیکےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،دیبعاہللنبرمعدعسی،رقتئةتنبرمعفنبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
 وگوگرشاباک وازاثتبرکےتںیہاؿیکدلیلرضحتدبعاکلملنبانعففایلرضحتانبرمعےسرمفیدحثییھبےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2005

راوی  :حش ٩ب ٩اس٤اًی ١ب ٩س٠امی ،٪یحٌي ب ٩ی٤ا ،٪سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،خاٟس ب ٩سٌس ،ابو٣شٌوز

اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ َِ ٩خأٟسٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ُٔ ٩س ََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا یَ ِحٌَي بِ َُ ٩ی َ٤ا ُٕ ٩ِ ًَ ٪سٔ َِی َ
َاس َت ِش َقي َٓأت ُ َٔي ب ٔ َ٨بٔی ٕذ ٔ ٩ِ ٣ا ِّ
ٟش َ٘ا َی ٔة َٓظَ َُّ ٤ط َٓ َ٘ َّل َب َٓ َ٘ا َ٢
َِ ٣ش ٌُوز ٕ َٗا َٔ ًَ ٢ل َع أ ٨َّ ٟي ُّي َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح ِو َ ٢ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة ٓ ِ

ٔیٕ ْٔلَ ََّ ٪ی ِحٌَي
ًَل َ َّي ب ٔ َذٕ ٧
ُوب َٔ ٩ِ ٣ز ِ٣زَ َََ ٓ ٦ؼ َّب ًََِ ٠یطٔ ث ُ َّٔ َ ٥
رح ْا ٦ص َُو َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َٗا َ  ٢اَ َو َص َذا َخب َ ْر َؿٌ ْ
َش َب َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ١أَ َ َ
ئ ح ٔ ِٔ ٔوطٔ َو َٛث ِ َرة ٔ َخ َلئٔطٔ
اَ ٪و َی ِحٌَي بِ ُ ٩یَ َ٤ا ٕ َ ٪ا یُ ِح َت ُّخ ب ٔ َحسٔیثٔطٔ ُ ٔ ٟشو ٔ
و ٪أَ ِػ َح ٔ
اب ُسٔ َِی َ
رف َز بٔطٔ زُ َ
بِ ََ ٩ی َ٤ا ٕ ٪ا ِن َ َ
نسحنباامسلیعنبامیلسؿ،ییحینبامیؿ،ایفسؿ،وصنمر ،اخدلنبدعس،اوبدوعسدےس رفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن ہبعک رشفی ےک زندکی ایپس وسحمس یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپین وگنماای۔ گوگ کشم ںیم ذیبن الےت ےئگ۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکوساھگنافرہنمانبایرھپرفامایریمےاپسآبززمؾاکاکیڈفؽےلرکآؤ۔آپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےناسرپاپینڈاال رھپاسوک یپایل۔اکیصخش ےنرعضایفہوترحاؾ ےہای روسؽاہلل!آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامایںیہن۔اامؾاسنیئےنرفامایہیرفاتیفیعضےہویکہکناسیکدنسںیمییحینبامیؿ ےہسجےنہکاہنت اسوکرفاتیایایفسؿ
ےسافرییحینبامیؿیکرفاتیدلیلڑکپےنےکالقئںیہنےہاسےیلہکاساکاحظفرباےہافرفہتہبیطلغرک اےہ۔
رافی  :نسحنباامسلیعنبامیلسؿ،ییحینبامیؿ،ایفسؿ،وصنمر،اخدلنبدعس،اوبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
 وگوگرشاباک وازاثتبرکےتںیہاؿیکدلیلرضحتدبعاکلملنبانعففایلرضحتانبرمعےسرمفیدحثییھبےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2006

راوی ً :لي ب ٩ححزً ،ث٤ا ٪ب ٩حؼ ،٩زیس ب ٩واٗس ،خاٟس ب ٩حشین ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّي بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ ِث َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩ح ِٔؼ َٕٗ ٩ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ َُ ٩واٗ ٔ ٕس ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ ٔ ٩حُ َشی ِ ٕن َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا ص َُزیِ َز َة
ٔرط ُظ ب ٔ َ٨بٔی ٕذ
اَ ٪ش ُؼ ُو ٦فٔي َب ٌِ ٔف اْلِ َ َّیاَّ ٔ ٦أًٟي ل َ َ
َش ُ٘و ُ ُ ٤ِ ٔ ٠ًَ ٢أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
اَ ٪ش ُؼو َُ ٣ضا َٓ َت َح َّی َِ ِ ٓ ُ ٨

َػ َُ ٌِ ٨ت ُط فٔي ُزبَّا ٕ
ک َت ُؼ ُو ٦فٔي صَ َذا ا َِ ٟی ِؤ ٦
ا ٪ا َِ ٤َ ٟشا ُئ ٔجئِ ُت ُط أَ ِحَ ُ٠ٔ٤ضا إَِٔ ٟیطٔ َٓ ُ٘ َِ ُ ٠یا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إنِّٔي َٗ ِس ًَ ُ ٤ِ ٔ ٠أََ َّ ٧
ئ َٓ َ٤َّ ٠ا ل َ َ
َ
َ
َاَض ِب ب ٔ َضا
َفٓ ٌَِ ُتطُ إَِٔ ٟیطٔ َٓإٔذَا ص َُو َیُّ ٔ ٨ع َٓ َ٘ا َُ ٢خ ِذ َص ٔذظ ٔ ٓ ِ ٔ
َٓ َت َح َّی َِ ِ ٓ ُ ٨
ٔرط َ ب ٔ َض َذا ا٨َّ ٟبٔی ٔذ َٓ َ٘ا َ ٢أ ِزٔ٧طٔ ٔ٣ىِّي َیا أبَا صُ َزیِ َز َة َ َ
اب َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط
َ ٤َ ًُ ١ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َ َ ٩ِ ٣ا یُ ِْ ٔ ٩ُ ٣بٔاهَّللٔ َو َ ا بٔا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
خ َو ٔ٤َّ ٣ا ا ِح َت ُّحوا بٔطٔ ٓ ٌِٔ ُ
َش ُ
ا َِ ٟحائ َٔم َٓإ ٔ ََّ ٪ص َذا َ َ

یلع نبرجح،امثعؿ نبنصح،زدی نبفادق،اخدل نبنیسح ،اوبرہریہےسرفاتی ےہہک ھجموک ملع اھتہکروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہل
فملس سک دؿ رفزہ رےتھک ںیہ (افر سک دؿ ںیہن رےتھک)۔ اکی رمہبت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزہ ااطفر رکےن ےک فاےطس
ذیبن ایتر ریھک سج وک ںیم ےن وتےبن ںیم (ینعی دکف ےک وتےبن ںیم) انبای اھت۔ سج فتق اشؾ وہیئگ وت ںیم اس وک ےل رک دختم وبنی
یلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاافرںیمےنرعضایایروسؽاہلل!ھجموکملعاھتہکآجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفزہدارںیہ
وت ںیم آج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ااطفری ےک فتق ہی ذیبن ےل رک احرض وہا وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
ریمےاپسالؤاےاوبرہریہ!انچہچنںیمااھٹرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسالایوتفہ وشامرراہاھت۔آپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایےلاجؤافراےسدوی اررپامردف۔اسوکوتفہصخشےیپاگ واہللرپافرایقتمےکدؿرپنیقیہنراتھکوہ۔اسےکالعفہ
اؿگووگںیکاکیدلیلرضحترمعاکلعفیھبےہ۔( وہکایلگرفاتیںیمآراہےہ)۔
رافی  :یلعنبرجح،امثعؿنبنصح،زدینبفادق،اخدلنبنیسح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
 وگوگرشاباک وازاثتبرکےتںیہاؿیکدلیلرضحتدبعاکلملنبانعففایلرضحتانبرمعےسرمفیدحثییھبےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦
راوی :

حسیث 2007

ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِس َ٨ا ٔ ٪ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أَبٔي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِٔ َّ ٩
اُٟس ِّی بِ َٔ ٩ی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َحٔ ِٕؽ إ ٔ َْ ٣ا٨َ َٟ ٦ا َول َ َ
ئ َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اهَّللٔ ِٔ َٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١أَ ِ٪
ُسو ُظ بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
َرآ ٍٕٔ أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا َ ٢إٔذَا َخ ٔظیت َُِ٧ ٩ِ ٣ٔ ٥بٔی ٕذ ٔط َّس َت ُط ٓ َِاُ ٔ ٛ

َش ِظ َت َّس

وسدی ،دبعالل ،رسی نب ٰییحی اوبصفح ،اوبراعف ،ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمعریض اہلل اعتٰیل ہنع ےن اہک 8فتق مت گوگ ذیبن یک
دشتےسڈرفوتمتاسیکزیتیوتڑڈاگواپینےس۔رضحتدبعاہللےناہکینعیزیتیےسلبق۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
 وگوگرشاباک وازاثتبرکےتںیہاؿیکدلیلرضحتدبعاکلملنبانعففایلرضحتانبرمعےسرمفیدحثییھبےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2008

راوی  :زَکیا ب ٩یحٌيً ،بسا اًلي ،سٔیا ،٪یحٌي ب ٩سٌیس ،سٌیس ب٣ ٩شیب

ٔیس بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب
َکیَّا بِ َُ ٩ی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َسَ ٍَ ٔ٤سٌ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َز َ ٔ
ئ َٓ َ٘ا ََ ٢ص ََ ٜذا َٓآ ٌَُِ٠وا
رش ٕ
ُس ُظ بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
اب ٓ ََس ًَا بٔطٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َ َِّقبَطُ إلٔ َي ٓ ٔیطٔ َ ٔ
َش ُ٘و َُ ٢تَ ِ ََّ٘ ٠ث٘ ٔ ْ
یٕ ًُ ََ ٤ز بٔ َ َ
َک َصطُ ٓ ََس ًَا بٔطٔ ََٓ َ َٜ
زرکای نب ییحی ،دبعاالیلع ،ایفسؿ ،ییحی نب دیعس ،دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک (ہلیبق) فیقث ےک گووگں ےن رضحت رمع ےک
اسےنم رشاب ریھک۔ اوہنں ےن رشاب اگنمیئ سج فتق اس وک ہنم ےس اگلای وت ربا اگل رھپ اپین اگنم رک اس یک زیتی وتڑ دی افر اہک اس
رطہقیےسرکگو۔
رافی  :زرکاینبییحی،دبعاالیلع،ایفسؿ،ییحینبدیعس،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
 وگوگرشاباک وازاثتبرکےتںیہاؿیکدلیلرضحتدبعاکلملنبانعففایلرضحتانبرمعےسرمفیدحثییھبےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2009

راوی  :ابوخاٟسٗ ،یص ب ٩ابوحازً٘ ،٦بہ بَ ٩فٗس

َک بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخ ِی َث ََ ٤ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ُٔ ٩ج َحا َز َة ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِ ٔ

ا ٪ا٨َّ ٟب ٔ ُ
اب َٗ ِس ُخ َِّ ١َ ٠و ٔ٤َّ ٣ا
رشب ُ ُط ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
بِ ٔ ٩أَبٔي َخإ ٔ ٟس ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ٔ ٩أَبٔي َحازًُٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦ت ِ َب َة بِ َِٔ َ ٩ف َٗ ٕس َٗا َ ٢ل َ َ
یذ َّأ ٟذی َش ِ َ
َی ُس ًَُّ ٢ل َي ٔػ َّحةٔ َص َذا َحس ُ
ٔیث َّ
اٟشائ ٔٔب

اوبرکبنبیلع،اوبہمثیخ،دبعادمصل،دمحمنباحجدہ،الیعمسنباوباخدل،سیقنباوباحزؾہبتعنبرفدقےسرفاتیےہہکرضحترمع و
ذیبنےتیپےھتفہرسہکوہ ااھت۔اامؾاسنیئےنرفامایاسیکتحصہپہیرفاتیدالتلرکیتےہ۔
رافی  :اوباخدل،سیقنباوباحزؾ،ہبقعنبرفدق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
 وگوگرشاباک وازاثتبرکےتںیہاؿیکدلیلرضحتدبعاکلملنبانعففایلرضحتانبرمعےسرمفیدحثییھبےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2010

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜین ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٟک ،اب ٩طہاب ،سائب ب ٩یزیس

اب ًَ َِّ ٩
اٟشائ ٔٔب بِ ٔ٩
ِقائ َ ّة ًََِ ٠یطٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔي َ٣اْ ٔ ٟک ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َض ٕ
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔی ٕن ٔ َ
ئ َوأََ٧ا
َش ٕ
اب اِّ ٟل ََل ٔ
َیز ٔ َ
یس أَُ َّ ٧ط أَ ِخب َ َر ُظ أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َش ُ
اب َٓزَ ًَ َ ٥أَُ َّ ٧ط َ َ
خ َد ًََِ ٠یض ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ ٢إنِّٔي َو َج ِس ُت ََٔ ُٓ ٩ِ ٣ل ٕ ٪رٔیحَ َ َ
اب َ َ
اب َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط ا َِ ٟح َّس َتا ًّ٣ا
َسائ ٔ ْ٤َّ ًَ ١ا َ ٔ
َکا َجَِ ٠ستُ ُط َٓ َحََ ٠س ُظ ًُ َ٤زُبِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َش َب َٓإ ٔ ِ ٪ل َ َ
اِ ٣ُ ٪ش ٔ ّ

احرث نب نیکسم  ،انب اقمس ،امکل ،انباہشب،اسبئ نب زیدی ےس رفاتی ےہ ہک رضحترمع گووگں ےک اپس آےئ افر رفامایںیم
ےن الفں صخش ےک ہنم ےس رشاب یک دبوب وسحمس یک ےہ فہ دبعاہلل ےھت (اؿ ےک ڑلےک) رھپ اؿ ےس اہک ہی الطء رشاب ےہ نکیل
قیقحترکفںاگاسےنایایپےہ؟ارگہشنالےنفایلرشابوہیئوتںیماسوکدحاگلؤاگ۔رھپرضحترمعےناسوکوپریدحاگلیئ۔
رافی  :احرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انباہشب،اسبئنبزیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسذلیلرکدےنیفاےلذعاباکایبؿ وہکاہللزعفلجےنرشایبےکےیلایتررکراھکےہ
ابب  :اتکباالرشبة
اسذلیلرکدےنیفاےلذعاباکایبؿ وہکاہللزعفلجےنرشایبےکےیلایتررکراھکےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2011

راوی ٗ :تیبہً ،بساٌٟزیز٤ً ،ارة بُ ٩زیة ،ابوزبیر ،جابز

اَ ٪و َج ِیظَ ا ُ٩ِ ٣ٔ ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ َُٔ ٩زٔیَّ َة ًَ ِ ٩أَبٔي اٟزُّبَی ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُج َّل َٔ ٩ِ ٣ج ِیظَ َ
َ
رشبُوَ٧طُ بٔأ َ ِرؿٔض ٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥اٟذُّ َرة ٔ شُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ط ا ِٔ٤ٟزِ ُر َٓ َ٘ا َ٢
َش ٕ
ا َِ ٟی ََٗ ٩ٔ ٤س َََٔ ٓ ٦شأ ََ ٢ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ َ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
اب َش ِ َ
َّ
َّ
رح ْا ٦إ ٔ َّ ٪اهَّللَ ًَزَّ َو َج َّ١
َک ص َُو َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َ َ
أ ٨َّ ٟي ُّي َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ٥َ ٠أَ ُِ ٣ش ٔ ْ

َش َب ا ِِ ٤ُ ٟش ٔ َ
رع ُ ٚأَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ أَ ِو
ًَض ٔ َس ٔ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ
َک أ َِ ٪ش ِش٘ ٔ َی ُط ٔ ٩ِ ٣كٔی َ٨ةٔ ا َِ ٟد َبا َٔٗ ٢اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َو َ٣ا كٔی َُ ٨ة ا َِ ٟد َبا َٔٗ ٢ا ََ َ ٢
َ
َٗا ََ ًُ ٢ؼ َارةُ أَصِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ
جاؿ اک احرض وہا افر ئ
ہبیتق ،دبعازعلزی ،امعرة نب زغبئة ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم (ہلیبق) ئ
جاؿ ( کل) نمی اک
اکیہلیبقےہ۔اسےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایاسرشابےکقلعتمہک واسےک کلںیمگوگےتیپ
ںیہافرفہرشاب وارےسایتروہیتےہاسوکزمرےتہکںیہ۔آپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامای ورشابہشندیپارکےفہرحاؾ
طتتةاابخلؽالپےئاگ۔احصہبےنرعضایای
ےہافراہللزعفلجےنہیابترقمررفامدیےہہک وصخشہشنےیپاگوتاسوکاہللاعتیل ئ
طتتةاابخلؽایےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدفزویخںاکہنیسپایاؿےکمسجیکپیپےہ
روسؽاہلل! ئ
رافی  :ہبیتق،دبعازعلزی،امعرةنبزغبئة،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےشںیمہبشوہاسوکوھچڑدانی
ابب  :اتکباالرشبة
سجےشںیمہبشوہاسوکوھچڑدانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2012

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسة ،یزیس ،اب ٩زریٍ ،ابً ٩و ،٪طٌيي ،نٌ٤ا ٪ب ٩بظیر

یس َوص َُو ابِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َّٕ ٩ِ ًَ ٪
اٟظ ٌِ ٔي ِّي ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩ب ٔظیر ٕ َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤ر ُسو َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
ک أ ُ ُّ ٣ورا ُِ ٣ظت َب ٔ َضا ٕ
ت َو ُربَّ َ٤ا َٗا ََ ٢وإ ٔ َّ ٪بَی ِ َن
َح َا ٦بَی ِّ ْن َوإ ٔ َّ ٪بَی ِ َن ذََ ٔ ٟ
اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ش ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟح ََل َ ٢بَی ِّ ْن َوإ ٔ َّ ٪ا َِ َ ٟ
ک ََ ٣ث َّل إ ٔ َّ ٪اهَّللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١ح ََّم ح َّّٔم َوإ ٔ َّ ٪ح ََّٔم اهَّللٔ َ٣ا َرح َََّ ٦وإَّٔ٧طُ َ ٩ِ ٣یَ ِز ََ َح ِو َ ٢ا ِٟحٔ ََّم
ک أ ُ ُّ ٣ورا ُِ ٣ظت َب ٔ َض ّة َو َسأ َ ِ ٔ
َض ُب فٔي ذََ ٔ ٟ
ذََ ٔ ٟ
ُس
ک أَ ِ ٪یَ ِز َت ٍَ َوإ ٔ ََّ ٩ِ ٣َ ٪خاََ ٟم اٟز َِّیب َة یُو ٔط ُ
ک أَ ِ ٪یُ َداَ ٔ ٟم ا ِٔ ٟح ََّم َو ُربَّ َ٤ا َٗا َ ٢یُو ٔط ُ
یُو ٔط ُ
ک أَ ِ ٪یَ ِح ُ َ

دیمحنبدعسمة،زیدی،انبزرعی،انبوعؿ،یبعش،امعنؿنبریشبےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہک 
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتالحؽاظرہےہافررحاؾاظرہےہافراؿدفونںےکدرایمؿضعباکؾاےسیںیہہکسجںیم
ہبش وہہکفہالحؽںیہ ایرحاؾ افر ںیماسیک اکی اثمؽشیپرک اوہں۔اہللزعفلجےن اکیابڑھرقمر رفامیئ ےہافر اس یکابڑھ
رحاؾےہوت وصخشابڑھےکزندکیاےنپاجونرفںوکاھگسرچاےئفہیھبکابڑھوکیھباپررکاجںیئےگ۔ایسرطح وصخشہبشےک
اکؾرک ارےہفہرجاترکےاگافررحاؾاکیھبرمبکتوہاجےئاگ۔اسےیلہبشفکشےکاکومںےسابزرانہہاےیہ۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،زیدی،انبزرعی،انبوعؿ،یبعش،امعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سجےشںیمہبشوہاسوکوھچڑدانی

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2013

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اباً ،٪بساهَّلل ب ٩ازریص ،طٌبہ ،بزیس ب ٩ابو٣زی ،٥ابوحوراء

ئ
ٔیص َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔي َِ ٣ز َی َ ٩ِ ًَ ٥أَبٔي ا َِ ٟح ِو َرا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبَ َ
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َّ
اٟش ٌِ ِّ
سی َٗا ََ ٠ِ ٔ ٟ ُ ٠ِ ُٗ ٢ح َش ٔ ٩بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓي َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ض َ٤ا َ٣ا َحٔٔوِ َ َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢حٔٔوِ ُ ٔ٨ِ ٣طُ
ک
ک إلٔ َي َ٣ا َ ا َیزٔیبُ َ
َز َِ َ٣ا َیزٔیبُ َ
دمحم نب اابؿ ،دبعاہلل نب ادرسی ،ہبعش ،ربدی نب اوبرممی ،اوبوحراء رفامےت ںیہ ہک دعسی ےن نسح ےسدرایتف ای ہک مت ےن وکیسن
ابتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسنسرکایدیکےہ؟وتاوہنںےناہکںیمےنہیابتایدریھکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامای وزیچمتوککشفہبشںیمڈاےلاسوکوھچڑدفافرریغوکشمکوکا رایررکف۔
رافی  :دمحمنباابؿ،دبعاہللنبادرسی،ہبعش،ربدینباوبرممی،اوبوحراء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وصخشرشابایتررکےاسےکاہھتاوگنررففتخرکانرکمفہےہ
ابب  :اتکباالرشبة
 وصخشرشابایتررکےاسےکاہھتاوگنررففتخرکانرکمفہےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2014

راوی  :جاروز بٌ٣ ٩اذ ،باورزی ،ابوسٔیا٣ ،٪ح٤س ب ٩ح٤یس٤ٌ٣ ،ز ،اب ٩كاؤض

ض ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ أَُ َّ ٧ط
اَ ٣ُ ٪ح َُّ ٤س بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح ُ
ارو ُز بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕص َُو بَا َو ِرز ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُسٔ َِی َ

یب  ٩ِ ٤َ ٔ ٟیَ َّتد ٔ ُذ ُظ َ٧ب ٔ ّ
یذا
لَ َ
َک ُظ أَ َِ ٪یبٔی ٍَ اٟزَّب ٔ َ
ا ٪یَ ِ َ

اجرفد نباعمذ ،ابفردی ،اوبایفسؿ ،دمحم نب دیمح ،رمعم ،انب ساؤس  و ہک  انیعب ںیم ےس ںیہ اس صخش وک  و رشاب ایتررک ا وہاوگنر
رففتخرکان رکمفہ ےتھجمس ےھت ویکہکن اس ںیم انگہ رپ دمد ےہ افر اہلل زعفلج اک اراشد ےہ اکی دفرسے یک انگہ یک ابت رپ افر ملظ رپ
دمدرکف۔
رافی  :اجرفدنباعمذ،ابفردی،اوبایفسؿ،دمحمنبدیمح،رمعم،انبساؤس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اوگنراکریشہرففتخرکانرکمفہےہ
ابب  :اتکباالرشبة
اوگنراکریشہرففتخرکانرکمفہےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2015

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،سٔیا ٪ب ٩زی٨ار٣ ،ؼٌب ب ٩سٌس

اب َٛثٔی َر ْة
ا ٪بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ ٢ل َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َک ْ
وَ ٦وأَ ًِ َْ ٨
اَ ٔ ٟ ٪ش ٌِ ٕس ُ ُ

اب َّ
صتُ ُط
ین َٓ َح َّ ٨َ ٔ ً ِ ٠َ ٤با َٛثٔی ّرا َٓ ََ ٜت َب إَِٔ ٟیطٔ إنِّٔي أَ َخ ُ
اٖ ًَل َي اْلِ َ ًِ َٔ ٨
َول َ َ
اَٟ ٪طُ ٓ َٔیضا أَ ْٔ ٣
ص ُظ ًَ َ ِ
اٟـ ِی ٌَ َة َٓإ ٔ َِ ٪رأَیِ َ أَ ِ ٪أَ ًِ ُ َ
ک ًَل َي َط ِی ٕئ َب ٌِ َس ُظ أَبَ ّسا ٓ ٌََزَ َٟطُ ًَ َِ ٩ؿ ِی ٌَتٔطٔ
ک َ ٔ ٛتابٔي َص َذا َٓا ًِ َتز ٔ َِ ٢ؿ ِی ًٌَٔي ٓ ََواهَّللٔ َ ا أَئ ِ َتَ ُ٨ٔ٤
َٓ ََ ٜت َب إَِٔ ٟیطٔ َس ٌِ ْس إٔذَا َجائ َ َ
وسدی،دبعاہلل،ایفسؿنبدانیر،بعصمنبدعسےسرفاتیےہہکرضحتدعسےکابغںیماوگنرتہبوہےتےھتافراؿیکاجبن
ےس ابغ ںیم اکی صخش دارفہغ اھت۔ اکی رمہبت تہب زایدہ اوگنر ےگل وت دارفہغ (ابغ ےک رگناؿ) ےن رضحت دعس وک اھکل ہک ھجم وک
ادنہشی ےہ اوگنر ےک اضعئوہےن اک وت ارگ مت ااجزتدف وت ںیماس اک رشتب اکنؽ گوں۔رضحت دعس ےنرحتری رفامای سجفتق ریما ہی
طخمتوکےچنہپوتمتابغوھچڑدف۔اہللیکمسق!ںیمآجےسیسکابترپاہمترااابتعرںیہنرکفںاگ۔رھپاسوکابغےس لطعرکدای۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،ایفسؿنبدانیر،بعصمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
اوگنراکریشہرففتخرکانرکمفہےہ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2016

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،ہارو ٪ب ٩ابزاہی ،٥اب ٩سیری٩

یَٗ ٩ا َ ٢بٔ ٌِ ُط ًَ ٔؼی ّرا َٔ ٩ِ ٤َّ ٣ی َّتد ٔ ُذ ُظ ك ََٔل ّئ َو َ ا
و ٪بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩صَ ُ
ار َ

َی َّتد ٔ ُذ ُظ َخ ِّ ٤زا

وسدی،دبعاہلل،اہرفؿنباربامیہ،انبریسنیےسوقنمؽےہہکاوہنںےنرفامای(اوگنراک)ریشہاسےکاہھترففتخرکف وہکالطء
ایتررکےنکیلرشابہنایتررکے۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،اہرفؿنباربامیہ،انبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سکمسقاکالطءانیپدرتسےہافروکیسنمسقاکاناجزئ؟
ابب  :اتکباالرشبة
سکمسقاکالطءانیپدرتسےہافروکیسنمسقاکاناجزئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2017

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا اًليٌ٣ ،ت٤ز٨٣ ،ؼورا ،ابزاہی٧ ،٥باتة ،سویس ب٠ُٔ ٩ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سُ ٨ِ ٣َ ُ ٌِ ٔ٤ؼ ّورا ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَُ ٧ ٩ِ ًَ ٥با َت َة ًَ ُِ ٩س َویِسٔ بِ َٔ ٠َ َٔ َُ ٩ة َٗا َ٢
اب إلٔ َي بَ ٌِ ٔف ًُ َّ٤أٟطٔ أَ ِِ ٪ارزُ ِ ٚا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ی َن ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟل ََل ٔ
ئ َ٣ا َذ َص َب ثَُ ُ٠ثا ُظ َوبَق ٔ َي ثُُ ُ٠ثطُ
ََ ٛت َب ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
دمحم نب دبعاالیلع ،رمتعم ،وصنمرا ،اربامیہ ،ابنبة ،وسدی نب ہلفغ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ےن اےنپ ضعب اعنیلم وک رحتری ای۔
املسمونںوکفہالطءےنیپدفسجےکدفہصحلجےئگوہںافراکیہصح چایگوہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،وصنمرا،اربامیہ،ابنبة،وسدینبہلفغ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سکمسقاکالطءانیپدرتسےہافروکیسنمسقاکاناجزئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2018

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،س٠امی ٪تیَّم ،ابو٣ح٠زً ،ا٣ز بً ٩بساهَّلل

اب ًُ ََ ٤ز بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َّم ًَ ِ ٩أَبٔي ِٔ ٣حَ٠ز ٕ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ أََّ٧طُ َٗا َََ ٢
ِقأِ ُت َ ٔ ٛت َ
وسي أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس َٓإَٔ َّ ٧ضا َٗ ٔس ًََ ِ ٣ل َ َّي ً ٔی ْر َّٔ ٩ِ ٣
ئ ِاِلٔب ٔ َٔ ١وإنٔ ِّي َسأ َ ُِ ٟت ُض ِ٥
َشابّا َُٔ٠یوّ ا أَ ِس َو َز َٔ ٛل ََل ٔ
ا َِ ٟد َّل ٔ
اٟظاَ ٔ ٦ت ِحُ ٔ٤
اب إلٔ َي أَبٔي َُ ٣
ََ ١
ک
ًَل َي َ ٥ِ ٛیَ ِلبُدُوُ َ ٧ط َٓأ َ ِخبَرُونٔي أَُ َّ ٧ض َِ ٥ی ِلبُدُوُ َ ٧ط ًَل َي اُّ ٟثَ ُ٠ثی ِ ٔن َذ َص َب ثَُ ُ٠ثا ُظ اْلِ َ ِخ َب َثا ٔ ٪ثُْ ُ٠ث ب ٔ َب ِِیٔطٔ َوثُُ٠ثْ بٔزٔی ٔحطٔ ٓ َُِ ٤ز ََ ٔ ٗ ٩ِ ٣ب ََ ٠

رشبُوَ٧طُ
َش ِ َ

م
وسدی،دبعاہلل،امیلسؿیمیت،اوب جلؤ،اعرمنبدبعاہلل ےسرفاتیےہہکںیمےنرضحترمعیکاتکب(رحتری)ڑپیھ وہکاوہنںےن
رضحت اوبومیس وک رحتری یک یھت (سج اک ومضمؿ ہی اھت) دمح ف ولصة ےک دعب ولعمؾ وہا ہک ریمے اپس اکی اقہلف  کل اشؾ ےس آای۔
اسےکاپساکیرشابیھتاگڑیھافرایسہرگنیک۔اساکرگناک ااھتےسیجافٹنوکاگلےناکالطءوہ اےہ۔ںیمےناؿےسوپاھچ
متاسوکانتکاکپےتوہ؟اوہنںےناہکدفہصحکتدفونںاناپکےصحاسےکلجےئگاکیرشارتاکافردفرسادبوباکوتمتاےنپ کل
ےکابدنشفںوکاسےکےنیپاکمکحدف۔

م
رافی  :وسدی،دبعاہلل،امیلسؿیمیت،اوب جلؤ،اعرمنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سکمسقاکالطءانیپدرتسےہافروکیسنمسقاکاناجزئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2019

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،ہظا ،٦اب ٩سیریً ،٩بساهَّلل ب ٩یزیس خلَّم

َّم َٗا ََ َٛ ٢ت َب إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦ابِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
ی ٩أَ َِّ ًَ ٪ب َس اهَّللٔ بِ ََ ٩یز ٔ َ
یس ا َِ ٟد ِل ٔ َّ
یب َّ
اٟظ ِی َلا َٔٓ ٪إ ٔ َُّ َٟ ٪ط اث ِ َ٨ی ِ ٔن َو َلَ ٥ِ ُٜواح ْٔس
ا َِ ٟد َّل ٔ
َشابََ ٥ِ ُٜحًَّي َی ِذ َص َب ُٔ ٨ِ ٣ط َن ٔؼ ُ
اب َرض َٔي اهَّللُ ًَ ِ٨طُ أَ َّ٣ا َب ٌِ ُس َٓاكِبُدُوا َ َ
وسدی ،دبع اہلل ،اشہؾ ،انب ریسنی ،دبعاہلل نب زیدی یمطخ ےس رفاتی ےہہک رضحت رمع ےن رحتری رفامای دعب دمحف ولصة ےک ولعمؾ وہا

ہکرشابوکاکپاناسدقرےہہکاسںیمےساطیشؿےکدفےصحےلچاجںیئاسےیلہکدفےصحاسےکںیہافراکیہصحاہمتراےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،اشہؾ،انبریسنی،دبعاہللنبزیدییمطخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سکمسقاکالطءانیپدرتسےہافروکیسنمسقاکاناجزئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2020

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،جزیزِ٣ ،یرہ ،طٌيي

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِِٔ٣ُ ٩ی َر َة ًَ َِّ ٩
اض اِّ ٟل ََل َئ
اٟظ ٌِ ٔي ِّي َٗا َ ٢ل َ َ
اًَ ٪ل ٔ ٌّي َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط َی ِزز ُُ ٚاَ ٨َّ ٟ
َخ َد ٔ٨ِ ٣طُ
َش َ٘ ٍُ ٓ ٔیطٔ اٟذُّ بَ ُ
اب َو َ ا َش ِش َت ٔلی ٍُ أَ َِ ٪ی ِ ُ

وسدی ،دبع اہلل ،رجری ،ریغمہ ،یبعش ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع گووگں وک الطء الپای رکےت ےھت افر فہ اس دقر اگڑیھ وہیت یھت ہک
رضحترمعےنیسیکرشابوکالحؽایےہ؟اوہنںےنرفامای ودفہصحالجیئاجےئافراکیہصحابیقرہاجےئ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،رجری،ریغمہ،یبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سکمسقاکالطءانیپدرتسےہافروکیسنمسقاکاناجزئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2021

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩ثىي ،اب ٩ابوًسی ،زاؤز

َّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟثىَّي َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي ًَس ٓ ٕ
اب َّأ ٟذی أَ َح َُّ ٠ط ًُ َ٤زُ َرض َٔي
ٔی ًَ َِ ٩زا ُو َز َٗا ََ ٢سأ َ َِ ُ ٟسٌ ّ
اٟرش ُ
ٔیسا َ٣ا َ
اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط َٗا ََّ ٢أ ٟذی یُ ِل َب ُذ َحًَّي َی ِذصَ َب ثَُ ُ٠ثا ُظ َو َی ِب َقي ثُُ ُ٠ث ُط
دمحم نب ینثم ،انب اوبدعی ،داؤد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن دیعس ےس درایتف ای ہک رضحت رمع ےن یسیک رشاب وک الحؽ ای ےہ؟
اوہنںےنرفامای ودفہصحالجیئاجےئافراکیہصحابیقرہاجےئ
رافی  :دمحمنبینثم،انباوبدعی،داؤد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سکمسقاکالطءانیپدرتسےہافروکیسنمسقاکاناجزئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2022

راوی  :زَکیا ب ٩یحٌيً ،بسا اًلي ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،زاؤز ،سٌیس ب٣ ٩شیب

َکیَّا بِ َُ ٩ی ِحٌَي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩زا ُو َز ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَ َّ ٪أَبَا
أَ ِخب َ َرَ٧ا َز َ ٔ
َّ
اٟس ِر َزا ٔ
رش ُب َ٣ا ذَ َص َب ثَُ ُ٠ثا ُظ َوبَق ٔ َي ثُُ ُ٠ثطُ
ئل َ َ
اَ ٪ش ِ َ
زرکاینبییحی،دبعاالیلع، ،ند نبہملس،داؤد،دیعسنببیسمےسرفاتیےہہکرضحتاوبدرداءفہرشابایپرکےتےھتسجےک
دفےصحلجاجںیئافراکیہصحابیقرہاجےئ۔
رافی  :زرکاینبییحی،دبعاالیلع، ،ندنبہملس،داؤد،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سکمسقاکالطءانیپدرتسےہافروکیسنمسقاکاناجزئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2023

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،ہظی ،٥اس٤اًی ١ب ٩ابوخاٟسٗ ،یص ب ٩ابوحاز ،٦ابو٣وسي ا اطٌزی

وسي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩صُظَ ِی َٕٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُ ٩أَبٔي َخإ ٔ ٟس ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ٔ ٩أَبٔي َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔي َُ ٣
ئ َ٣ا َذ َص َب ثَُ ُ٠ثا ُظ َوبَق ٔ َي ثُُ ُ٠ث ُط
رش ُب ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟل ََل ٔ
اْلِ َ ِط ٌَز ٔ ِّی أَُ َّ ٧ط ل َ َ
اَ ٪ش ِ َ

وسدی،دبعاہلل،میشہ،اامسلیع نباوباخدل،سیق نباوباحزؾ ،اوبومیساالرعشیےسرفاتیےہہک فہالطءانیمرشاب ایپرکےت ےھت
ہکسجےکدفےصحلجاجےتےھتافراکیہصح(ابیق)رہاج ا۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،میشہ،اامسلیعنباوباخدل،سیقنباوباحزؾ،اوبومیساالرعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سکمسقاکالطءانیپدرتسےہافروکیسنمسقاکاناجزئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2024

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،سٔیا ،٪شٌلي بً ٩لاء ،سٌیس ب٣ ٩شیب

َ َ
رعاب ٔ ٌّي ًَ ِ٩
اَ ٩ِ ًَ ٪ش ٌِل َي بِ َٔ ًَ ٩لا ٕ
ئ َٗا ََ ٢سَ ُ ٌِ ٔ٤سٌ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ٔیس بِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َو َسأ َُ ٟط أ ِ َ
اب یُ ِل َب ُذ ًَل َي اِ ٨ِّ ٟؼ ٕٔ َٓ َ٘ا َ َ ٢ا َحًَّي َی ِذ َص َب ث ُ َُ ٠ثا ُظ َویَ ِب َقي اُّ ٟثُ ُ٠ث
َش ٕ
ََ
وسدی،دبعاہلل،ایفسؿ،یلعی نباطعء،دیعسنببیسمےس رفاتیےہہکاکیداہییتصخش ےندرایتفایہکسجرشابںیمےس

آداھہصحلجاجےئاساکانیپدرتسےہ؟اوہنںےنرفامای ںیہن!سجفتقکتہکاسےکدفےصحہنلجاجںیئافراکی ہصح
 چاجےئ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،ایفسؿ،یلعینباطعء،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سکمسقاکالطءانیپدرتسےہافروکیسنمسقاکاناجزئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2025

راوی  :اح٤س ب ٩خاٟسٌ٣ ،٩ٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح ،یحٌي ب ٩سٌیس ،سٌیس ب٣ ٩شیب

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ َِٗ ٩ٕ ٌِ ٣َ ٩ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٗا َ ٢إٔذَا
كُب ٔ َذ اِّ ٟل ََل ُئ ًَل َي اُّ ٟثُ٠ثٔ ٓ َََل بَأ ِ َض بٔطٔ
ادمح نب اخدل ،نعم ،اعمفہی نب اصحل ،ییحی نب دیعس ،دیعس نب بیسم ےن رفامای سج فتق لج رک رسیتا ہصح ابیق فہ اجےئ وت اس وک یپ
ےنیلںیموکیئرحجںیہنےہ۔
رافی  :ادمحنباخدل،نعم،اعمفہینباصحل،ییحینبدیعس،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سکمسقاکالطءانیپدرتسےہافروکیسنمسقاکاناجزئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2026

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،یزیس ب ٩زریٍ ،ابورجاء

ئ ا ِ٨َ ٤ُ ٟؼَّ ٕٔ
یس بِ ٔ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َر َجا ٕئ َٗا ََ ٢سأ َ ِ ُ ٟا َِ ٟح َش َ ٩ِ ًَ ٩اِّ ٟل ََل ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
رشبِطُ
َٓ َ٘ا َ َ ٢ا َت ِ َ
وسدی،دبعاہلل،زیدینبزرعی،اوبراجءےنرفامایںیمےننسحےسدرایتفایہکفہالطءیپایلاجےئہکسجاکفصنہصحالجوہاوہ؟
اوہنںےناہکںیہن۔(ینعیرضحتنسحےنالطءےنیپےسعنمرفامای)۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،زیدینبزرعی،اوبراجء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سکمسقاکالطءانیپدرتسےہافروکیسنمسقاکاناجزئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2027

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،بظیر ب٣ ٩ہاجز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٩ب ٔظیر ٔبِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟضا ٔجز ٔ َٗا ََ ٢سأ َ ِ ُ ٟا َِ ٟح َش َ٤َّ ًَ ٩ا یُ ِل َب ُذ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٌَ ٟؼیر ٔ َٗا َ٣َ ٢ا َت ِلبُ ُد ُط َحًَّي
َی ِذ َص َب اُّ ٟث َُ ٠ثا َٔ ٪و َی ِب َقي اُّ ٟثُ ُ٠ث
وسدی،دبعاہلل،ریشبنباہمرجےسرفاتیےہ۔ںیمےنرضحتنسحےسدرایتفایایفہالطءایپاجےئہکسجاکآداھہصحالجوہ؟
اوہنںےناہکںیہن۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،ریشبنباہمرج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سکمسقاکالطءانیپدرتسےہافروکیسنمسقاکاناجزئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2028

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥وٛیٍ ،سٌس ب ٩اوض ،ا٧ص ب ٩سیری ،٩ا٧ص ب٣ ٩اٟک

یَٗ ٩ا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أََ َ ٧ص بِ َ٩
ض ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َس ٌِ ُس بِ ُ ٩أَ ِو ٕ
َّ
َّ
َّ
َاػ َل ََ ٠حا ًَل َي أَ َّ٪
َِکَ٘ َٓ ٔ ٦ا َ ٢صَ َذا لٔي َو َٗا ََ ٢ص َذا لٔي ٓ ِ
َ٣إ ٔ ٟک َش ُ٘و ُ ٢إ ٔ َُّ ٧ ٪و ّحا َػلي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َسَ َ ٧ ٥َ ٠از ًَ ُط اٟظ ِی َلا ُ ٪فٔي ًُوز ٔال َ ِ

ُ٨ٟٔو ٕح ثَُ ُ٠ث َضا َوَّ ٔ ٟ
٠ظ ِی َلا ٔ ٪ثَُ ُ٠ث ِی َضا

ااحسؼ نب اربامیہ ،فعیک ،دعس نب افس ،اسن نب ریسنی ،اسن نب امکل ےس رفاتی ےہ ہک ونح افراطیشؿ اک اوگنر ےک درتخ ےک
ابرےںیمڑگھج اوہا۔ فہ (اطیشؿ) ےنہک اگلہیریماےہ ہی ریماےہ۔آرخاکراسابت رپ حلصوہیئہکاطیشؿ ےکدف ےصح ںیہافراکی
ہصحونحاکےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،فعیک،دعسنبافس،اسننبریسنی،اسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سکمسقاکالطءانیپدرتسےہافروکیسنمسقاکاناجزئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2029

راوی  :سویسً ،بساهَّللً ،بسا٠٤ٟک ب ٩كٔی ١جزری

َ
رشب ُوا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک بِ ٔ ٩كُٔ َِی ٕ ١ا َِ ٟحزَر ِّٔی َٗا ََ َٛ ٢ت َب إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔأَ ِ َ ٪ا َت ِ َ
ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟل ََل ٔ َّ
رح ْا٦
ئ َحًي یَ ِذ َص َب ثَُ ُ٠ثا ُظ َویَ ِب َقي ثُُ ُ٠ث ُط َول ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َ َ
وسدی،دبعاہلل،دبعاکلملنبلیفطزجریےس رفاتیےہہکرضحترمعنبدبعازعلزیےنرحتریرفامایمتگوگالطءہنںوی۔سجفتق
کتہکاسےکدفےصحہنلجاجںیئافراکیہصحابیقرہاجےئافررہاکیہشندیپرکےنفایلشءرحاؾےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،دبعاکلملنبلیفطزجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
سکمسقاکالطءانیپدرتسےہافروکیسنمسقاکاناجزئ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2030

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیٌ٣ ،٥ت٤ز ،بززٜ٣ ،حو٢

رح ْا٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ًَ ِ ٩بُزِز ٕ ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩حو َٕٗ ٢ا َ ٢ل ُ ُِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َ َ
ااحسؼنباربامیہ،رمتعم،ربد،وحکمؽےنرفامایرہاکیہشندیپارکےنفایلرشابرحاؾےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رمتعم،ربد،وحکمؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیسنالطءانیپدرتسےہافروکیسنںیہن؟
ابب  :اتکباالرشبة
وکیسنالطءانیپدرتسےہافروکیسنںیہن؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2031

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،ابوشٌٔور سَّ٠م ،ابوثاب ثٌ٠يي

َ
ََّم ًَ ِ ٩أَبي ثَاب ٔ ٕ َّ
ض َٓ َحائ َ ُط َر ُج ْ١
اٟث ٌِ َٔ ٠ي ِّي َٗا ََ ٨ِ ٔ ً ُ ٨ِ ُٛ ٢س ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟشٔ ِّ ٔ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩أَبٔي َش ٌِ ُٔورٕ ُّ

َ
َشا ّبا َوفٔي َن ِٔ ٔسي ُٔ ٨ِ ٣ط َٗا َ ٢أَ َُ َ ٨ِ ٛطارٔبَ ُط َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ت ِلبُ َد ُط
أ َ ٪
اَشبِ ُط َ٣ا ل َ َ
طیًّا َٗا َ ٢إنِّٔي كَ َب ِد ُ َ َ
ٓ ََشأ َُ ٟط ًَ ِ ٩ا ِٔ ٌَ ٟؼیر ٔ َٓ َ٘ا ََ ِ ٢
رح َ٦
َٗا َ  ٢اَ َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟار َ ا تُحٔ َُّ ١ط ِیئّا َٗ ِس َ ُ
وسدی،دبعاہلل،اوبوفعیریملس،اوباثتبیبلعثےسرفاتیےہہکںیمرضحتانبابعسےکاپساھٹیبوہااھتہکایسدفراؿاکیصخش
احرض وہا افر فہ صخش ریشے ےس قلعتم درایتف رکےن اگل۔ اوہنں ےن رفامای سج فتق کت فہ  ازہ وہ مت اس وک یپ گو۔ اس رپ اس
صخشےناہکںیمےنرشابوکاکپایےہنکیلریمےدؽںیمادنہشیےہ۔رضحتانبابعسےنرفامایمتاسوکاکپےنےسلبقیپ ےتک
ےھت۔اسصخشےنرعضای ںیہن۔اسرپرضحتابعسےنرفامایرھپآگوتاسشءوکالحؽںیہنرکیت وشءرحاؾےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،اوبوفعیریملس،اوباثتبیبلعث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
وکیسنالطءانیپدرتسےہافروکیسنںیہن؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2032

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،اب ٩جزیخً ،لاء

َ َ
َ
ض َش ُ٘و َُ ٢واهَّللٔ َ٣ا تُ ٔح ُّ ١ا٨َّ ٟا ُر
ِقائ َ ّة أَ ِخب َ َرنٔي ًَ َلائْ َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
أ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أَ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ٔ َ
ئ َو َ ا تُ َ ِّ
َط ِیئّا َو َ ا تُ َ ِّ
َح ُُ ٣ط
َُس لٔي َٗ ِو َُ ٟط َ ا تُ ٔح َُّ ١ط ِیئّا ِ َ٘ ٔ ٟؤٟض ٔ ِ ٥فٔي اِّ ٟل ََل ٔ
َح ُُ ٣ط َٗا َ ٢ث ُ ََّ َّ ٓ ٥
وسدی ،دبع اہلل ،انب رججی ،اطعء ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ےس ہک  فہ رفامےت ےھت اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس یک
مسق!آگیسکشءوکالحؽںیہنرکیتافرہنفہیسکشءوکرحاؾرکیتےہ۔اسےکدعباوہنںےنالحؽہنرکےنکسیکرشتحیایبؿ
رفامیئہکگوگےتہکںیہالطءالحؽےہاحالہکنفہرحاؾاھتاسوکاکپےنےسلبقرھپاسوکآگالحؽہنرکےکسیگ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،انبرججی،اطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
وکیسنالطءانیپدرتسےہافروکیسنںیہن؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2033

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،حیوہ بَ ٩شیحً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب

َ
َشیِ ٕح َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔي ًُ َ٘ ِی ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َضا ٕب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٩ح ِی َو َة بِ َٔ ُ ٩
اَش ِب ا ِٔ ٌَ ٟؼی َر َ٣ا  ٥َِ ٟیُزِب ٔ ِس
َِ
وسدی،دبعاہلل،ویحہنبرشحی،لیقع،انباہشب،دیعسنببیسمےنرفامایریشہںویسجفتقکتاسںیماھجگہندیپاوہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،ویحہنبرشحی،لیقع،انباہشب،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
وکیسنالطءانیپدرتسےہافروکیسنںیہن؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2034

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،ہظا ٦بً ٩ائذ ا اسسی

َ
َ
اَشبِ ُط َحًَّي َش ِِل ٔ َي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩صٔظَ ا ٔ ٦بِ ًَٔ ٩ائ ٔ ٕذ اْلِ َ َسس ِّٔی َٗا ََ ٢سأ ِ ُ ٟإٔبِ َزاص َٔی ٩ِ ًَ ٥ا ِٔ ٌَ ٟؼیر ٔ َٗا ََ ِ ٢
َ٣ا  ٥َِ ٟیَ َت َِیَّرِ
وسدی ،دبع اہلل ،اشہؾ نب اعذئ االدسی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اربامیہ ےس درایتف ای وت اوہنں ےن رفامای مت اس وک اس
فتقکتیپگوسجفتقکتفہہنڑگبے(ینعیدشتافرزیتیہندیپاوہ)۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،اشہؾنباعذئاالدسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
وکیسنالطءانیپدرتسےہافروکیسنںیہن؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2035

راوی  :سویسً ،بساهَّللً ،بسا٠٤ٟکً ،لاء

اَشبِ ُط َحًَّي َش ِِل ٔ َي
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ ا ِٔ ٔ ٠٤َ ٟک ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ئ فٔي ا ِٔ ٌَ ٟؼیر ٔ َٗا ََ ِ ٢
وسدی،دبعاہلل،دبعاکلمل،اطعءےنایبؿرفامایہکسجفتقکتاسںیماھجگہندیپاوہاجےئ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،دبعاکلمل،اطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
وکیسنالطءانیپدرتسےہافروکیسنںیہن؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2036

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،زاؤز ،طٌيي

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩سَ ٤َ٠ة ًَ َِ ٩زا ُو َز ًَ َِّ ٩
اَشبِ ُط ث َ ََلثَ َة أَیَّإ ٦إ ٔ َّ ا أَ َِ ٪ش ِِل ٔ َي
اٟظ ٌِ ٔي ِّي َٗا ََ ِ ٢
َ
وسدی،دبعاہلل، ،ندنبہملس،داؤد،یبعشےنرفامایہکمتریشہنیترفزکتںوینکیلسجفتقاسںیم وش(دشت)آےنگلاجےئ

وتاسوکہنںوی۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل، ،ندنبہملس،داؤد،یبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الحؽذیبنافررحاؾذیبناکایبؿ
ابب  :اتکباالرشبة
الحؽذیبنافررحاؾذیبناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2037

راوی ٤ً :زو بً ٩ث٤ا ٪ب ٩سٌیس بٛ ٩ثیر ،ب٘یہ ،ا اوزاعي ،یحٌي ب ٩ابوً٤زوً ،بساهَّلل ب ٩زیَّ٠مٓ ،یروز

ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٔس بِ َٔٛ ٩ثٔیر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َب٘ ٔ َّی ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔي اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّي ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرنٔي ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًُ ٩ث ََ ٤

بِ َّٔ ٩
َکٕ ٦
اٟسیِِّ ٔ ٠
ََّم ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٓیِرُ َوز َٗا َٔ َٗ ٢س ًَِ ُ ٣ل َي َر ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ُ ٠ِ ُ٘ َٓ ٥َ ٠یَا َر ُسو َ ٢اهَّللٔ إ َّٔ٧ا أَ ِػ َح ُ
اب َ ِ
یب َ٣اذَا َٗا َ ٢تُ ٌُِ ٔ ٘٨وُ َ ٧ط ًَل َي
َو َٗ ِس أَِ٧زَ َ ٢اهَّللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١ت ِ ٔ
َح َی ٥ا َِ ٟد ِ٤ز ٔٓ ََ٤اذَا َن ِؼ ََٗ ٍُ ٨ا ََ ٢ت َّتد ٔ ُذوُ َ ٧ط َزبٔی ّبا ُٗ ِِ ٨َ َٓ ُ ٠ؼ َ ٍُ ٨بٔاٟزَّب ٔ ٔ
خ ُظ َحًَّي َش ِظ َت َّس َٗا َ َ ٢ا
رشبُوُ َ ٧ط ًَل َي ُ ََسائٔ ُ ٠ِ ُٗ ٥ِ ُٜأَ َٓ ََل ُ ِّ َْ ُ ٧
رشبُوُ َ ٧ط ًَل َي ًَظَ ائَٔ ٥ِ ُٜوتُ ٌُِ ٔ ٘٨وُ َ ٧ط ًَل َي ًَظَ ائَٔ ٥ِ ُٜو َت ِ َ
ُ ََسائَٔ ٥ِ ُٜو َت ِ َ
َ
َت ِح ٌَُ٠و ُظ فٔي ا َِ ١ٔ ٠َ ُ٘ ٟوا ِج ٌَُ٠و ُظ فٔي ِّ
خ َػ َار َخ ًَّل
اٟظ َ٨ا َٔٓ ٪إَّٔ٧طُ إ ٔ َِ ٪تأ َّ َ
رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک ،ہیقب ،االفزایع ،ییحی نب اوبرمعف ،دبعاہلل نب دیملی ،ریففز ےس رفاتی ےہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافرںیمےنرعضایایروسؽ اہلل!مہگوگاوگنرفاےلںیہافردخافدندقفسےنرشابوک
رحاؾرقاردایےہ۔رھپمہ گوگای رک ں؟آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایمتگوگحبص ےکفتقاؿوک وگھبافراشؾےکفتق

اسوکیپگوافراشؾوکوگھبوتحبصوکیپگو۔ںیمےنرعضایایمہگوگاسوکرےنہ ہند ںاہیںکتہکزیتیوہاجےئ؟آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایمتاسوکڑھگفںںیمہنروھک(ہکلب)وکشمںںیمروھکارگفہدریکترےہاگوتفہرسہکوہاجےئاگ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعسنبریثک،ہیقب،االفزایع،ییحینباوبرمعف،دبعاہللنبدیملی،ریففز
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
الحؽذیبنافررحاؾذیبناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2038

راوی  :تزج٤ہ ساب٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

ض ًَ َِ ٩ؿ َِ ٤ز َة ًَ َِّ ٩
اٟظ ِی َبان ٔ ِّي ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ٩
ََّم ًَ ِ ٩أَب ٔیطٔ َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا یَا َر ُسو َ٢
اٟسیِِّ ٔ ٠
أَ ِخب َ َرَ ٧ا ً َٔیسي بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَبُو ًُ َ٤ی ِر ٔبِ ٔ ٩ا٨َّ ٟحَّا ٔ
اَشبُو ُظ ًَل َي
اهَّللٔ إ ٔ َّ٨َ َٟ ٪ا أَ ًِ َ٨ابّا ٓ ََ٤اذَا َن ِؼ َ ٍُ ٨ب ٔ َضا َٗا ََ ٢زبِّبُو َصا ُٗ ِ٨َ ٠ا ٓ ََ٤ا َن ِؼ َ ٍُ ٨بٔاٟزَّب ٔ ٔ
یب َٗا َ ٢اِ٧ب ٔ ُذو ُظ ًَل َي ُ ََسائَٔ ٥ِ ُٜو ِ َ
َ
اَشبُو ُظ ًَل َي ُ ََسائَٔ ٥ِ ُٜواِ٧ب ٔ ُذو ُظ فٔي ِّ
خ َػ َار َخ ًَّل
ًَظَ ائَٔ ٥ِ ُٜواِ٧ب ٔ ُذو ُظ ًَل َي ًَظَ ائَٔ ٥ِ ُٜو ِ َ
اٟظ َ٨ا َٔ ٪و َ ا َت ِ٨ب ٔ ُذو ُظ فٔي ا ََِ ٔ ٟ٘ل َٔٓ ٢إُٔ َّ ٧ط إ ٔ َِ ٪تأ َّ َ
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
الحؽذیبنافررحاؾذیبناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2039

راوی  :ابوزاؤز رحاني ،شٌلي بً ٩بیس٣ ،لیٍ ،ابوًث٤ا ،٪ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز ا َِّ َ ٟ
ا ٪یُ َِ ٨ب ُذ
ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َ ٢ل َ َ
َحان ٔ ُّي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َش ٌِل َي بِ ًُُ ٩ب َ ِی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُٔ ٣لی ٍْ ًَ ِ ٩أَبٔي ًُ ِث ََ ٤
اَ ٣َ ٪شا ُئ َّ
ئ َط ِی ْئ
اٟثاَ ٔ ٟثةٔ َٓإ ٔ ِ ٪بَق ٔ َي فٔي ِاِل َٔ٧ا ٔ
رشبُطُ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َِ ٟس َو َٔ ٩ِ ٣ب ٌِ ٔس ا ِٔ َِ ٟس َٓإٔذَا ل َ َ
َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ی ِ َ
رشبُو ُظ أ ُ َصز ٔ َیٙ
َ ٥َِ ٟش ِ َ
اوبداؤدرحاین،یلعینبدیبع،عیطم،اوبامثعؿ،انبابعسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکفاےطسذیبنوگھبایاج ا
اھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساسوکونشرفامےت۔دفرسےدؿافررسیتےدؿکترھپرسیتےدؿاشؾوکارگھچک چاج اوتاس

وکاہبدےتیافراسوکہنےتیپ۔
رافی  :اوبداؤدرحاین،یلعینبدیبع،عیطم،اوبامثعؿ،انبابعس
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
الحؽذیبنافررحاؾذیبناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2040

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥یحٌي ب ٩آزَ ،٦شیک ،ابواسح ،ٙیحٌي بً ٩بیس بہزاني ،ابً ٩باض

یک ًَ ِ ٩أَبٔي إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙی ِحٌَي بِ ًُٔ ٩ب َ ِی ٕس ا َِ ٟب ِض َزان ٔ ِّي ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَي بِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
َش ْ
رشب ُ ُط یَ ِو َُ ٣ط َوا َِ َِ ٟس َو َب ٌِ َس ا َِِ ٟسٔ
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل َ َ
ا ٪یُ ُِ َٟ ٍُ َ٘ ٨ط اٟزَّب ٔ ُ
یب ٓ ََی ِ َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،ییحی نب آدؾ ،رشکی ،اوب ااحسؼ  ،ییحی نب دیبع رہباین ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےک فاےطس اوگنر وگھبےئ اجےت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک اس دؿ ےتیپ افر دفرسے افر رسیتے رفز کت ےتیپ
ر ےت۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،ییحینبآدؾ،رشکی،اوباقحس،ییحینبدیبعرہباین،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
الحؽذیبنافررحاؾذیبناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2041

راوی  :واػ ١بً ٩بسا اًلي ،ابٓ ٩ـی ،١ا اً٤ع ،یحٌي ب ٩ابوً٤ز ،ابً ٩باض

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اهَّللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َو ٔ
 ١بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َي ًَ ِ ٩ابِ َٔ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ی ِحٌَي بِ ٔ ٩أَبٔي ًُ ََ ٤ز ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اػ ُ
ض َٗا َ ٢ل َ َ

یب َّٔ ٩ِ ٣
َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َِ ٨ب ُذ َُ ٟط َ٧ب ٔ ُ
ک َوا َِ َِ ٟس َو َب ٌِ َس ا ِٔ َِ ٟس َٓإٔذَا
یذ اٟزَّب ٔ ٔ
رشب ُ ُط َی ِو َُ ٣ط ذََ ٔ ٟ
اِ ٠ٟی ََٔ ٓ ١ی ِح ٌَُ ُ٠ط فٔي ٔس َ٘ا ٕئ ٓ ََی ِ َ
آخ َّ
َشبَطُ َٓإ ٔ ِ ٪أَ ِػ َبحَ ٔ٨ِ ٣طُ َط ِی ْئ أَص َِزا َٗطُ
اٟثاَ ٔ ٟثةٔ َس َ٘ا ُظ أَ ِو َ ٔ
أ ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪
لَ َ
فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف،االشمع،ییحینباوبرمع،انبابعسےسرفاتیےہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکفاےطس
رات ںیم وسےھک وہےئ اوگنر وگھبےئ اجےت ےھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک اکی کشم ںیم رھبےت افر حبص ےک فتق

امتؾ دؿ ونش رفامےت رھپ دفرسے رفز ےتیپ رھپ رسیتے رفز ےتیپ۔ سج فتق رسیتا دؿ متخ وہ ا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
دفرسےگووگںوکالپےترھپحبصوکارگھچک چاج اوتاسوک(وچےھترفزاہبدےتی۔
رافی  :فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف،االشمع،ییحینباوبرمع،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
الحؽذیبنافررحاؾذیبناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2042

راوی  :سویسً ،بساهَّللً ،بیساهَّلل٧ ،آٍ ،اب٤ً ٩ز

رشب ُ ُط
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ًُِ ٩ب َ ِی ٔس اهَّللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ط ل َ َ
ا ٪یُ َِ ٨ب ُذ َُ ٟط فٔي ٔس َ٘ا ٕئ اٟزَّب ٔ ُ
یب ُ ُِس َو ّة ٓ ََی ِ َ
َّٔ ٩ِ ٣
َٔ ٓ ١یضا زُ ِرز ٔ ًّیا َو َ ا َط ِیئّا َٗا ََ٧ ٢آ ٔ ٍْ َٓ٨َّ ُٜا
 ١اْلِ َ ِس٘ ٔ َی َة َو َ ا َی ِح ٌَ ُ
اَ ٪ش ِِ ٔش ُ
رشب ُ ُط ُ ُِس َو ّة َول َ َ
اِ ٠ٟی َٔ ١ویُ َِ ٨ب ُذ َُ ٟط ًَ ٔظ َّی ّة ٓ ََی ِ َ
رشب ُ ُط ِٔ ٣ث َ ١ا َِ ٌَ ٟش ٔ١
َن ِ َ

وسدی،دبعاہلل،دیبعاہلل،انعف،انبرمعےسرفاتیےہہکاؿےکفاےطسکشم ںیمحبصوکاوگنروگھبےئاجےت۔فہراتےکفتقاس
وکیپےتیلافراشؾوکاوگنروگھبےئاجےتفہحبصوکےتیپافروکشمںوکدوھایرکےتافراسںیمفہٹھچلتںیہنالمےتےھت۔رضحتانعف
ےنایبؿرفامایہکمہےنفہذیبنایپےہفہذیبندہشاسیجوہ اےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،دیبعاہلل،انعف،انبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
الحؽذیبنافررحاؾذیبناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2043

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،بشا ٦سے روای ےہ ٛہ ٣یں ےن حرضت ابوجٌرف

اًَ ٪ل ٔ ُّي بِ ُُ ٩ح َشی ِ ٕن َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ َِ ٩ب َّشاَٗ ٕ ٦ا ََ ٢سأ َ ِ ُ ٟأَبَا َج ٌِ َرفٕ ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟبٔی ٔذ َٗا َ ٢ل َ َ
رشب ُ ُط َّٔ ٩ِ ٣
یُ َِ ٨ب ُذ َُ ٟط َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی ٔ١
رشب ُ ُط ُ ُِس َو ّة َویُ َِ ٨ب ُذ َُ ٟط ُ ُِس َو ّة ٓ ََی ِ َ
اِ ٠ٟی ََٔ ٓ ١ی ِ َ
وسدی ،دبع اہلل ،شبؾ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اوبرفعج ےس درایتف ای ذیبن ےک قلعتم وت اوہنں ےن رفامای رضحت یلع نب

نیسحےکےیلراتںیمذیبنوگھبایاج ا۔فہحبصوکاسوکےتیپافرحبصوکوگھبایاج اوتاشؾوکاسوکیپےتیل۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،شبؾےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاوبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
الحؽذیبنافررحاؾذیبناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2044

راوی  :سویسً ،بساهَّلل سے روای ےہ ٛہ ٣یں ےن حرضت سٔیا٪

اَشبِ ُط ُ ُِس َو ّة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ َٗا ََ ٢سُ ُ ٌِ ٔ٤سٔ َِی َ
اُ ٪سئ ٔ َ ٩ِ ًَ ١ا٨َّ ٟبٔی ٔذ َٗا َ ٢اِ٧ت َب ٔ ِذ ًَ ٔظ ًّیا َو ِ َ

وسدی،دبعاہللےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتایفسؿےسدرایتفایوتاوہنںےناہکاشؾوک(ذیبن)وگھبافرحبصوکیپگو۔
رافی  :وسدی،دبعاہللےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
الحؽذیبنافررحاؾذیبناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2045

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،س٠امی ٪تیَّم ،ابوًث٤ا ٪سے روای ےہ ٛہ حرضت آ ٦ـ ١ےن حرضت ا٧ص ب٣ ٩اٟک

اَ ٪وَِ ٟی َص بٔاِ ٨َّ ٟضس ِّٔی أَ َّ ٪أُ َّ٦ا َِِ ٟٔـ ٔ ١أَ ِر َس َ ِ ٠إلٔ َي أَٔ َ ٧ص
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
َّم ًَ ِ ٩أَبٔي ًُ ِث ََ ٤
رشب ُ ُط ًَ ٔظ َّی ّة
بِ ٔ٣َ ٩إ ٔ ٟک َت ِشأ َ ُُ ٟط ًَ َِ٧ ٩بٔی ٔذ ا َِ ٟح ِّز َٓ َح َّسثَ َضا ًَ ِ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
رض ابِٔ٨طٔ أََّ٧طُ ل َ َ
ا ٪یَ ِ٨ب ٔ ُذ فٔي َجزٓ ٕیُ َِ ٨ب ُذ َُ ِس َو ّة َو َش ِ َ
وسدی ،دبع اہلل ،امیلسؿ یمیت ،اوبامثعؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ لضف ےن رضحت اسن نب امکل ےس درایتف ای ڑھگے (ںیم
انبیئیئگذیبن)ےکقلعتموتاوہنںےندحثیایبؿرفامیئاےنپڑلےکرضنےسہکفہاکیےکٹمںیمذیبنوگھبایرکےتےھت۔حبصےکفتق

افررھپاسوکاشؾےکفتقایپرکےت۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،امیلسؿیمیت،اوبامثعؿےسرفاتیےہہکرضحتاؾلضفےنرضحتاسننبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
الحؽذیبنافررحاؾذیبناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2046

راوی  :سویسً ،بساهَّلل٤ٌ٣ ،زٗ ،تازة ،سٌیس ب٣ ٩شیب

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَُ َّ ٧ط لَا َ ٪یَ َِ
َک ُظ أَ َِ ٪ی ِح ٌَ َِ َ ٧ ١ل َ ١ا٨َّ ٟبٔی ٔذ فٔي

ا٨َّ ٟبٔی ٔذ َ ٔ ٟی ِظ َت َّس بٔاِ ٨َّ ٟل ٔ١

وسدی ،دبع اہلل ،رمعم ،اتقدة ،دیعس نب بیسم ےس رفاتی ےہ ہک فہ ذیبن ںیم ٹھچلت المےن وک رکمفہ ایخؽ رکےت ےھت بج ہک  ازہ ذیبن
ںیمالمیئاجےئاسوکزیترکےنےکےئل۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،رمعم،اتقدة،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
الحؽذیبنافررحاؾذیبناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2047

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،سٔیا ،٪زاؤز ب ٩ابوہ٨س ،سٌیس ب٣ ٩شیب

اَ ٩ِ ًَ ٪زا ُو َز بِ ٔ ٩أَبٔي صٔ ِٕ ٨س ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَُ َّ ٧ط َٗا َ ٢فٔي ا٨َّ ٟبٔی ٔذ َخ ِ٤زُ ُظ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

زُ ِرز ٔ ُّیطُ
وسدی،دبعاہلل،ایفسؿ،داؤدنباوبدنہ،دیعسنببیسمےنرفامایذیبنںیمٹھچلتالمےنےسفہرمخ(ینعیرشاب)نباجیتےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،ایفسؿ،داؤدنباوبدنہ،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
الحؽذیبنافررحاؾذیبناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2048

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،طٌبہٗ ،تازة ،سٌیس ب٣ ٩شیب

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ُس َِّ ٤ی ِ ا َِ ٟد ِ٤زُ ْٔلََ َّ ٧ضا تُز ٔ ََ ِ ٛحًَّي
َک ُظ ل ُ ََّ ١ط ِی ٕئ یُ َِ ٨ب ُذ ًَل َي ًَ ََکٕ
ََ ٣ضي َػٔ ُِوصَا َوبَق ٔ َي ََ ٛس ُر َصا َول َ َ
ا ٪یَ ِ َ

وسدی،دبعاہلل،ہبعش،اتقدة،دیعسنببیسمےنرفامایرمخوکاسفہجےسرمخاہکاج اےہہکفہوھچڑدایاج اےہاہیںکتہکفہاصػ
اصػ امتؾ وہ اج ا ےہ افر ےچین یک ٹھچلت ابیق رہ اجیت ےہ افر فہ رہ اکی مسق یک ذیبن وک رکمفہ ایخؽ رفامےت سج ںیم ٹھچلت اشلم یک
اجےئ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،ہبعش،اتقدة،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذیبنےسقلعتماربامیہرپرفاةاکاالتخػ
ابب  :اتکباالرشبة
ذیبنےسقلعتماربامیہرپرفاةاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2049

راوی  :ابوبَک بً ٩ليٗ ،واریزی ،اب ٩ابوزائسة ،حش ٩ب٤ً ٩زوٓ ،ـی ١ب٤ً ٩زو ،ابزاہی٥

َک بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔي َزائ َٔس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َش ُ ٩بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ُٓ ٩ـ ِی ٔ ١بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِ ٔ
َک ُٔ ٨ِ ٣ط َ ٥َِ ٟش ِؼُ٠حِ َُ ٟط أَ َِ ٪ش ٌُو َز ٓ ٔیطٔ
ًَ ِ٤ز ٕو ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢لَاُ ٧وا یَ َز ِو َ ٪أَ َّٔ َ ٩ِ ٣َ ٪
َش َب َ َ
َشا ّبا ٓ ََش ٔ َ
اوبرکب نبیلع،وقارریی،انب اوبزادئة،نسحنبرمعف ،لیضفنبرمعف،اربامیہ ےنرفامایگوگاسرطحےس ایخؽ رکےتےھتہک  و
صخشیسکمسقیکرشابےیپرھپفہاسرشابےکہشنےسوھجےنمگلاجےئوتاسوکدفرسیرمہبتہنےئپ۔
رافی  :اوبرکبنبیلع،وقارریی،انباوبزادئة،نسحنبرمعف،لیضفنبرمعف،اربامیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
ذیبنےسقلعتماربامیہرپرفاةاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2050

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،سٔیاِ٣ ،٪یرہ ،ابوٌ٣رش ،ابزاہی٥

أِ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ی َر َة ًَ ِ ٩أَبٔي ََ ٌِ ٣رشٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ  ٢اَ بَأ ِ َض ب ٔ َ٨بٔی ٔذ ا ِٟبُ ِد ُت ٔخ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
وسدی،دبعاہلل،ایفسؿ،ریغمہ،اوبرشعم،اربامیہےنرفامایذیبنینعیریشہےنیپںیمیسکمسقاکرحجںیہن۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،ایفسؿ،ریغمہ،اوبرشعم،اربامیہ

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

ابب  :اتکباالرشبة
ذیبنےسقلعتماربامیہرپرفاةاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2051

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،ابوًوا٧ة ،ابو٣شٜین

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩أَبٔي ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔي ِٔ ٣شٜٔی ٕن َٗا ََ ٢سأ َ ِ ُ ٟإٔبِ َزاص َٔی ُ ٠ِ ُٗ ٥إَّٔ٧ا َ٧أ ِ ُخ ُذ زُ ِرز ٔ َّی ا َِ ٟد ِ٤ز ٔأَ ِو
َّ
رشب ُ ُط َٗا َ ٢یُ َِ
َک ُظ
اِّ ٟل ََل ٔ
ئ َِّٓ ٨َ ُ٨و ُٔطُ ث ُ َّٔ ٓ ٍُ َ٘ ٨ِ َ ٧ ٥یطٔ اٟزَّب ٔ َ
یب ثَ ََلثّا ث ُ َّ ٥نُ َؼ ِّٔیطٔ ث ُ ََّ َ ٧ ٥سًُطُ َحًي یَ ِبَ ِ ٨َ َٓ َّ ُ٠
وسدی،دبعاہلل،اوبوعابة،اوبنیکسمےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاربامیہےسدرایتفایہکمہگوگرشابایالطءاکٹھچلتیپ
ےتیل ںیہ۔ رھپ مہ گوگ اس وک اصػ رک ےک نیت دؿ اوگنر وک اس ںیم وگھبےئ رےتھک ںیہ۔ رھپ نیت دؿ ےک دعب اس وک اصػ رک ےک
رےنہ دےتی ںیہ۔ اہیں کت ہک فہ اینپ دح وک چنہپ اجےئ (ینعی اس ںیم دشت افر زیتی دیپا وہ اجےئ)۔ رضحت اربامیہ ےن رفامای ہی
رکمفہےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،اوبوعابة،اوبنیکسم

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

ابب  :اتکباالرشبة
ذیبنےسقلعتماربامیہرپرفاةاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2052

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،اب ٩طبر٣ة

اض فٔي ا٨َّ ٟبٔی ٔذ َو َر َّخ َؽ ٓ ٔیطٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩طبِرُ ََ ٣ة َٗا ََ ٢رح َٔ ٥اهَّللُ إٔبِ َزاص َٔیَ ٥ط َّس َز اُ ٨َّ ٟ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،انب ربشمة رفامےت ںیہ اہلل اعتیل اربامیہ رپ رمح رفامےئ۔ گوگ ذیبن ےک ابرے ںیم دشت ےس اکؾ ےتیل ےھت
افرفہااجزتدےدےتیےھت۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رجری،انبربشمة

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

ابب  :اتکباالرشبة
ذیبنےسقلعتماربامیہرپرفاةاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2053

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیس ،ابواسا٣ة

َک ًَ ِ ٩أَ َح ٕس
اٟز ِخ َؼ َة فٔي ا ِِ ٤ُ ٟش ٔ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔي أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤ابِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ َش ُ٘و ُ٣َ ٢ا َو َج ِس ُت ُّ
َػ ٔحی ّحا إ ٔ َّ ا ًَ ِ ٩إٔبِ َزاص َٔی٥
دیبعاہللنبدیعس،اوبااسمةےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتدبعاہللنبابمرکےسہک فہرفامےتےھتہکںیمےنیسکصخشوکہشن
ںیموھجؾاجےنفایلرشابیکااجزتدےتیوہےئںیہنہک تحصےکاسھتنکیلاربامیہےسہک ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،اوبااسمة

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

ابب  :اتکباالرشبة
ذیبنےسقلعتماربامیہرپرفاةاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2054

راوی ً :بیساهَّلل ب ٩سٌیس ،ابواسا٣ة

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُب َ ِی ُس اهَّللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢س ُ ٌِ ٔ٤أَبَا أ ُ َسا ََ ٣ة َش ُ٘و ُ٣َ ٢ا َرأَیِ ُ َر ُج َّل أَكََِ ٠ب ِ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٠ِ ٔ ٟب ٔس اهَّللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔ
َّ
اٟظا َ٣ا ٔ
ص َوا َِ ٟی ََ ٩َ ٤وا ِٔ ٟح َح َاز
ت َو َٔ ِ ٣
دیبعاہللنبدیعس،اوبااسمةےنرفامایںیمےنیسکصخشوکرضحتدبعاہللنبابمرکےسزایدہملعاکبلطاگرںیہنداھکی۔ کلاشؾ
رصمافررعبںیم۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،اوبااسمة

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

وکؿےسرشمفابت(انیپ)درتسےہ؟
ابب  :اتکباالرشبة
وکؿےسرشمفابت(انیپ)درتسےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2055

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی ،٪اسس ب٣ ٩وسي ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ثاب  ،ا٧ص

وسي َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔي اهَّللُ ًَ ُِ ٨ط
أَ ِخب َ َرَ٧ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ َس ُس بِ َُ ٣ُ ٩
َّ
اب ا ِ٤َ ٟا َئ َوا َِ ٌَ ٟش َ١
اٟرش ٔ
َٗا َ ٢ل َ َ
أْ ٪ل ُ ُِّ ٦سَِ ٠ی َٕ َٗ ٥س ْح ِٔ ًَ ٩ِ ٣ی َسا َٕ٘ َٓ ٪ا ََ ِ ٟس َ٘ ِی ُ ٓ ٔیطٔ َر ُسو َ ٢اهَّللٔ َػلَّي اهَّللُ ًََِ ٠یطٔ َو َس َّ ٥َ ٠ل ُ ََّ ١
َو َّ
ا٠ٟب َ َن َوا٨َّ ٟب ٔ َ
یذ
رعیبنبامیلسؿ،ادسنبومیس، ،ندنبہملس،اثتب،اسنےسرفاتیےہہکاؾمیلسےکاپساکیڑکلیاکایپہلاھت۔اوہنںےن اہک
ہکںیمےناسںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرہاکیمسقاکرشمفبالپایےہ۔اپیندہشدفدھافرذیبن۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،ادسنبومیس، ،ندنبہملس،اثتب،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
وکؿےسرشمفابت(انیپ)درتسےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2056

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،سٔیا ،٪س٤٠ہ ب٬ٛ ٩ی ،١ذر بً ٩بساهَّلل ،سٌیس بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابزی

اَ ٩ِ ًَ ٪سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ض ِی ٕ ٩ِ ًَ ١ذ َِّر بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اهَّللٔ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َ
اَش ِب َّ
اَش ِب
اٟشو ٔ َیَ ٙو ِ َ
اَش ِب ا َِ ٌَ ٟش ََ ١و ِ َ
اَش ِب ا ِ٤َ ٟا َئ َو ِ َ
أَبِزَی ًَ ِ ٩أَبٔیطٔ َٗا ََ ٢سأ ِ ُ ٟأُب َ َّي بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ ًَ ِ ٩ا٨َّ ٟبٔی ٔذ َٓ َ٘ا ََ ِ ٢
َّ
ا٠ٟب َ َن َّأ ٟذی ُ٧حٔ ٌِ َ بٔطٔ ٓ ٌََا َو ِزتُ ُط َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟد َِ ٤ز تُزٔی ُس ا َِ ٟد َِ ٤ز تُزٔی ُس

وسدی،دبعاہلل،ایفسؿ،ہملسنبلیھک،ذرنبدبعاہلل،دیعسنبدبعارلنمحنبازبیےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتایبنببعک
ےس ذیبن ےک قلعتمدرایتف ای وت اوہنں ےن رفامای مت اپین یپگو دہش یپ گو افردفدھ یپگو سج ےس ےک مت ےن رپفرش اپیئ ےہ۔ ںیمےن
اؿےسرھپدرایتفایوتاوہنںےنرفامایمترشابہا ےتوہہکںیمںیہمتاسیکااجزتدےدفں؟
رافی  :وسدی،دبعاہلل،ایفسؿ،ہملسنبلیھک،ذرنبدبعاہلل،دیعسنبدبعارلنمحنبازبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
وکؿےسرشمفابت(انیپ)درتسےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2057

راوی  :اح٤س بً ٩لي ب ٩سٌیس ب ٩ابزاہیٗ ،٥واریزیٌ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امی ،٪وہ اپ٨ے واٟس سے٣ ،ح٤سً ،بیسة ،اب٣ ٩شٌوز

أَ ِخب َ َرنٔي أَ ِح َُ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّي بِ َٔ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا َِ َ٘ ٟوارٔیز ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٌِ ٣تٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔیطٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س

یَ ٩س َّ ٨ة أَ ِو َٗا َ٢
ٔرش َ
اب ُُ ٨ِ ٣ذ ً ِ ٔ
ًَ ًَِ ٩ب ٔ َ
اض أَ ِ ٔ
یس َة ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا َ ٢أَ ِح َس َث اُ ٨َّ ٟ
َشبَ ّة َ٣ا أَ ِزرٔی َ٣ا ه ٔ َي ٓ ََ٤ا لٔي َ َ
َش ْ
َک ا٨َّ ٟب ٔ َ
أَ ِر َبٌٔی َن َس َّ ٨ة إ ٔ َّ ا ا ِ٤َ ٟا ُئ َو َّ
یذ
اٟشو ٔ ُ
یَُ ٙی ِ َر أَُ َّ ٧ط َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ادمحنبیلعنبدیعسنباربامیہ،وقارریی،رمتعمنبامیلسؿ،فہاےنپفادلےس،دمحم،دیبعة،انبدوعسدےسرفاتیےہہکگووگں ےن
رشاباکنؽیل افرہنولعمؾ اوہنںےن ایای؟ نکیلریمی رشابوت سیبای ہاسیل اسؽ ےسھچک ںیہنےہ۔العفہاپین افر وتسےک افر
اوہنںےن(رفاتیںیم)ذیبناککذرکہںیہنرفامای۔
رافی  :ادمحنبیلعنبدیعسنباربامیہ،وقارریی،رمتعمنبامیلسؿ،فہاےنپفادلےس،دمحم،دیبعة،انبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
وکؿےسرشمفابت(انیپ)درتسےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2058

راوی  :سویسً ،بساهَّلل ،ابً ٩و٣ ،٪ح٤س ب ٩سیریً ،٩بیسة بً ٩بساهَّلل ب٣ ٩شٌوز

َشبَ ّة َ٣ا أَ ِزرٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اهَّللٔ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔیر ٔ َ
یًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔ َ
اض أَ ِ ٔ
یس َة َٗا َ ٢أَ ِح َس َث اُ ٨َّ ٟ
یَ ٩س َّ ٨ة إ ٔ َّ ا ا ِ٤َ ٟا ُئ َو َّ
١
ٔرش َ
اب ُُ ٨ِ ٣ذ ً ِ ٔ
ا٠ٟب َ ُن َوا َِ ٌَ ٟش ُ
َ٣ا ه ٔ َي َو َ٣ا لٔي َ َ
َش ْ
وسدی،دبعاہلل،انبوعؿ،دمحم نبریسنی،دیبعةنبدبعاہلل نبدوعسدےسرفاتیےہہکگووگںےنرشاباکنؽیلہن ولعمؾاوہنں
ےنایاینکیلریمیرشابوتسیباسؽےسیہیےہاپیندفدھافردہش۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،انبوعؿ،دمحمنبریسنی،دیبعةنبدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
وکؿےسرشمفابت(انیپ)درتسےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2059

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،اب ٩طبر٣ة سے روای ےہ ٛہ حرضت ك٠حہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩طبِرُ ََ ٣ة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢كَ َِ ٠ح ُة ْٔلَصِ ٔ ١ا ِلُٜو َٓ ٔة فٔي ا٨َّ ٟبٔی ٔذ ٓٔت ِ َْ ٨ة َی ِزبُو ٓ َٔیضا
ا ٪كَ َِ ٠ح ُة َو ُزبَ ِی ْس َش ِش٘ ٔ َیا َّٔ ٪
ا٠ٟب َ َن َوا َِ ٌَ ٟش ََٔ٘ٓ ١ی ََ ٔ ٟ ١ل َِ ٠ح َة أَ َ ا
رع ْض ل َ َ
ا ٪إٔذَا ل َ َ
اٟؼَّ ِٔیرُ َویَ ِض َز َُٔ ٓ ٦یضا ا ِل َٜبٔیرُ َٗا ََ ٢ول َ َ
أ ٓ ٪یض ٔ ِِ ُ ٥

یذ َٗا َ ٢إنِّٔي أَ ِ َ َ
َت ِش٘ٔیض ٔ ُ ٥ا٨َّ ٟب ٔ َ
َک ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠فٔي َس َب ٔيي
َک ُظ أ َِ ٪ش ِش َ َ

ااحسؼنباربامیہ ،رجری،انب ربشمةےسرفاتی ےہ ہکرضحت ہحلطےن ایبؿرفامای ہکالہ وکہفذیبنےک ہلسلس ںیماکی ہنتفںیم التبم
وہ ےئگ ںیہ سج ںیم وھچاٹ صخش ڑبا وہ ایگ ےہ افر ڑبا آدیم اب وبڑاھ نب ایگ افر رضحت انب ربشہم ےن رفامای سج فتق وکیئ اشدی
وہیت یھت وت رضح ت ہحلط افر زریب گووگں وک دفدھ افر دہش الپای رکےت ےھت۔ یسک ےن رضحت ہحلط ےس رعض ای مت گووگں وک ذیبن ویکں
ںیہنالپےت؟وتاوہنںےنرفامایھجموکربااتگلےہہکریمیفہجےسیسکاملسمؿوکہشنوہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رجری،انبربشمةےسرفاتیےہہکرضحتہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اتکباالرشبة
وکؿےسرشمفابت(انیپ)درتسےہ؟

ج٠س  :ج٠س سو٦

حسیث 2060

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥جزیز

رش ُب إ ٔ َّ ا ا ِ٤َ ٟا َئ َو َّ
ا٠ٟب َ َن
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاص َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز َٗا َ ٢ل َ َ
ا ٪ابِ ُُ ٩طبِرُ ََ ٣ة َ ا َش ِ َ
ااحسؼنباربامیہ،رجریےسرفاتیےہہکرضحتانبربشہمذیبنںیہنےتیپےھت۔(وقتییکفہجےس)ہکلباپینافردہشےکالعفہھچک
ںیہنےتیپےھت۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رجری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

