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تیباہللرشفیںیمامنززپےنھیکتلیضف 554........................................................................................
تیباہللرشفیںیمامنزادارکان 554 ...................................................................................................
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دجسمےکادنروسےنےسقلعتم 558...................................................................................................
دجسمےکادنروھتےنکےسقلعتم 558..................................................................................................
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ریغبامنززپےھوہےئدجسمںیمانھٹیبافردجسمےسابرہانلکن 585 ...........................................................................

وجصخشیسکدجسمےکاپسےسذگرےاسےکقلعتم 585 .............................................................................
دجسمںیمھٹیبرکامنزاکرظتنمرانہ 585 ....................................................................................................
رمعفنبیلع،ییحی،اثعش،نسح،دبعاہللنبلفغم580 ................................................................................ ،
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امنزیصخشےکرتسہےسقلعتم 508 ..................................................................................................
امنزیوکرتسہےکرقبیڑھکےوہرکامنززپانھاچےئہ 500.............................................................................
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وجاتنہپرکامنزادارکان 555...........................................................................................................
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ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی 555......................................................................................
اناتماصبحملعفلضفوکرکاناچےئہ554.............................................................................................
اظملرمکحاونںیکادتقاءںیمامنزادارکان 554............................................................................................
اناتماکزایدہقحداروکؿ؟ 545......................................................................................................
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ارگاناؾاینپراعایںیمےسیسکیکادتقاءںیمامنزادارکے؟ 540.........................................................................
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انانیبصخشیکاناتم 545..............................................................................................................
انابغلڑلاکاناتمرکاتکسےہایںیہن؟544...............................................................................................
سجفتقاناؾامنززپاھےنےکفاےطسابرہیکاجبنےلکنوتاسفتقولگڑھکےوہں 544..............................................
ارگریبکتوپریوہےنےکدعباناؾوکوکیئاکؾشیپآاجےئ؟545..........................................................................
سجفتقاناؾامنزیکاناتمےئلیکاینپہگجڑھکاوہاجےئرھپاسوکملعوہہکاساکفوضںیہنےہ 545.......................................
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اناؾیکاابتعاکمکح 545................................................................................................................
اسصخشیکریپفیرکانوجاناؾیکاابتعرکراہوہ 548 ....................................................................................
سجفتقنیتآدیموموجدوہںوتدتقمیافراناؾسکرطػڑھکےوہں؟ 545........................................................
ارگنیتااخشصافراکیوعرتوہوتسکرطحڑھکےوہں؟ 544......................................................................
سجفتقدفرمدافردفوخانیتوہںوتسکرطہقیےسفصانبیئاجےئ؟ 555 ............................................................
سجفتقاکیڑلاکافراکیاخوتؿوموجدوہوتاناؾوکسکہگجڑھکاوہاناچےئہ؟ 555......................................................
سجفتقاکیڑلاکاناؾےکاسھتوموجدوہوتسکہگجاناؾوکڑھکاوہاناچےئہ؟ 555........................................................
اناؾےکرقبینکولگڑھکےوہںافراؿےکرقبیوکؿوہں؟ 555................................................................
اناؾےکےنلکنےسےلہپںیفصدیسیھرکانیل 550..........................................................................................
اناؾسکرطہقیےسوفصںوکدرتسرکے 555 .......................................................................................
سجفتقاناؾآےگیکاجبنڑبےھوتفصوکرباربرکےنےکفاےطسایکانہکاچےئہ؟ 554..................................................
اناؾینتکابرہیےہکہکمتولگرباربوہاجؤ؟ 554 .........................................................................................
اناؾولوگںوکںیفصدرتسرکےنیکوتہجدالےئافرولوگںوکالمرکڑھکےوہےنیکدہاتیرکے 554 ...................................
یلہپفصیکدفرسیفصرپتلیضف 555 .............................................................................................
ےھچیپفایلفصےسقلعتم 555.........................................................................................................
وجصخشوفصںوکالمےئ555...........................................................................................................
رمدفںیکفصںیموکیسنفصربیےہافروخانیتیکوکیسنفصرتہبےہ؟ 558........................................................
وتسؿےکدرایمؿفصدنبی 558....................................................................................................
اناؾامنززپےنھںیمسکدقرفیفختےساکؾےل؟ 555.................................................................................
اناؾےئلیکوطلیرقاتےکابرےںیم 554.............................................................................................
اناؾوکامنزےکدرایمؿوکؿوکاسناکؾرکاندرتسےہ؟ 554.............................................................................
اناؾےسآےگروکعافردجسہرکان 554.................................................................................................
وکیئصخشاناؾیکادتقاءوتڑرکدجسمےکوکہنںیمدحیلعہامنزادارکے 555 .................................................................
ارگاناؾھٹیبرکادارکےوتدتقمییھبامنزھٹیبرکادارکںی 555...........................................................................
ارگدتقمیافراناؾیکتینںیماالتخػوہ؟ 554 ........................................................................................
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سجفتقنیتآدیموہںوتامنزامجتعےسزپںیھ 555...............................................................................
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بجدفآدیموہںوتامجتعرکاںیئ 555...............................................................................................
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وجامنزاضقءوہاجےئاسےکفاےطسامجتعرکےنےسقلعتم555.......................................................................
امنزابامجتعںیماحرضہنوہےنیکفدیع 554..........................................................................................
امجتعںیمرشتکہنرکےنیکفدیع 554.............................................................................................
سجہگجرپاذاؿوہیتےہفاہںرپامجتعںیمرشتکرکانالزؾےہ 585 .................................................................
ذعریکفہجےسامجتعوھچڑان 585 ....................................................................................................
ریغبامجتعےکامجتعاکارجبکےہ؟580 ...........................................................................................
ارگوکیئصخشامنزاہنتزپھاکچوہرھپامجتعےسامنزوہےنےگلوتدفابرہامنززپےھ 585 ..................................................
وجصخشامنزرجفاہنتادارکاکچوہرھپامجتعوہوتامنزدفابرہزپھےل 584 ..................................................................
ارگامنزاکالضففتقسگرےنےکدعبامجتعوہبجیھبرشتکرکےل 584 ...........................................................
وجصخشاناؾےکاسھتدجسمںیمامجتعےسامنزادارکاکچوہاسوکدفرسیامجتعںیمرشتکرکانالزؾںیہنےہ 505.....................
امنزےئلیکسکرطہقیےساجاناچےئہ؟ 505..............................................................................................
امنزےکفاےطسدلجیانلچریغبدفڑےوہےئ 505 .......................................................................................
امنززپےنھےکفاےطسافؽافرالضففتقےنلکنےسقلعتم 505..........................................................................
سجفتقامنزےکفاےطسریبکتوہاجےئوتلفنایتنسامنززپانھعنمےہ 508 .............................................................
ارگوکیئصخشامنزرجفیکتنسںیموغشمؽوہافراناؾامنزرفضزپاھےئ 505.............................................................
وجصخشفصےکےھچیپاہنتامنزادارکے 505...........................................................................................
فصںیماشلموہےنےسقلعتمروکعرکےنےسقلعتم 504..........................................................................
رہظیکامنزےکدعبتنسینتکزپےھ؟ 555..............................................................................................
امنزرصعےکلبقیکتنس 555.........................................................................................................
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی 555.......................................................................
امنزےکآاغزںیمایکرکاناچےئہ؟ 555..................................................................................................

سجفتقریبکتزپےھوتےلہپدفونںاہھتااھٹےئ 558 ...................................................................................
اکؿکتاہھتااھٹےنےسقلعتم 555...................................................................................................
سجفتقاہھتااھٹےئوتدفونںاہھتےکاوگنوھٹںوکسکہگجکتےلاجےئ؟ 554.......................................................
دفونںاہھتڑباھرکاہھتاکااھٹان 554....................................................................................................
امنزرشفعرکےنےکفتقریبکتزپانھالزؾےہ(ینعیریبکتافیلافرریبکترحتہمی) 554....................................................
امنزےکآاغزںیمایکزپانھرضفریےہ؟ 555..........................................................................................
امنزےکدفراؿاہھتابدنےنھےسقلعتم 555 ............................................................................................
ارگاناؾیسکصخشوکابایںاہھتداںیئاہھترپابدنےھوہےئدےھکی 555....................................................................
داںیئاہھتوکابںیئاہھتےکافرپسکہگجرےھک؟ 558 ....................................................................................
وکھکرپاہھترھکرکامنززپانھونممعےہ 550............................................................................................
دفراؿامنزدفونںاپںالمرکڑھکاوہاناسیکےہ؟ 555.....................................................................................
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ابب  :اپیکاکایبؿ
اہللاعتیلاکاراشداےولوگبجمتامنززپےنھےکےئلڑھکےوہوتاانپرہچہافراہھتکہینوںکتدوھیکریسفت
ابب  :اپیکاکایبؿ
اہللاعتیلاکاراشداےولوگبجمتامنززپےنھےکےئلڑھکےوہوتاانپرہچہافراہھتکہینوںکتدوھیکریسفت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪ابی زہزی ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
است َِی َ٘ َى أَ َح ُس ُِ َ ٧ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛو ٔ٣هٔ ٓ َََل َي ِِِ ٔ٤ص َی َس ُه فٔی َو ُؿوئٔهٔ َحًَّی َي ِِ ٔشََ ٠ها ثَ ََلثّا َٓإ ٔ َّ ٪أَ َح َس ََُ ٥ِ ٛل َی ِسرٔی أَیِ َ ٩بَا َت ِت َی ُس ُه
َٗا َ ٢إٔذَا ِ
ہبیتق نب دیعس ،ایفسؿ ،ایب ز رہی ،اوبہملس ،اوبرہریہ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
اراشد رفناای سجفتق مت ںیم ےس وکیئ صخش دنین ےس دیبار وہ وت اانپاہھت فوض ےک اپین ںیم (ربنت) ںیم ہنڈاےل بج کت ہک اہھت وک
نیترمہبتہندوھےلویکہکنمتوکولعمؾںیہن ہک(دنینیکاحتلںیم)اہمترااہھتسکسکہگجزپا(ینعیمسجےکسکسکہصحوکدنین
ںیماہھتےنوھچا)۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،ایبزرہی،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببراتوکدیباروہےنےکدعبوسماکرکان
ابب  :اپیکاکایبؿ

اببراتوکدیباروہےنےکدعبوسماکرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥و ٗتیبہ ب ٩سٌیس ،جزیز٨٣ ،ؼور ،حذئہ رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٥و ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ُٕٔ ٩ِ ًَ ١ح َذ ِي َٔ َة َٗا َ ٢ک َ َ

اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َٗ َاَّ ٩ِ ٣ٔ ٦
وؾ َٓا ُه ب ٔ ِّ
اٟش َوا ٔک
اِ ٠ٟی َٔ ١ي ُظ ُ

ااحسؼ نب اربامیہ ف ہبیتق نب دیعس ،رجری ،وصنمر ،ذحہفی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج
فتقراتںیم(دنینےس)دیباروہےتوتاانپہنموسماکےساصػرکےت(ینعیوسماکرکےت)۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہفہبیتقنبدیعس،رجری،وصنمر،ذحہفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببرطہقیوسماک
ابب  :اپیکاکایبؿ
اببرطہقیوسماک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 3

راوی  :اح٤س بً ٩بسة ،ح٤از ب ٩زیسُ ،یَل ٪ب ٩جزیز ،ابوبززة ،ابو٣وسی رضی اہلل ً٨ہ

وسی َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ُ َِی ََل ُ ٪بِ َُ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
اٟشوا ٔک ًَل َی َ ٔ ٟشأ٧هٔ وهُو َي ُ٘و ًَُ ٢أ ِ ًَأ ِ
َّ
َّ
َ َ
َط ُٖ ِّ َ
ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠وه َُو َي ِشت َ ُّن َو َ َ
ادمح نب دبعہ ،امحد نب زدی ،الیغؿ نب رجری ،اوبربدة ،اوبومیس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رفز ںیم رضحت انجب روسؽ

رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوسماکرکرےہےھتافروسماکاکوکانآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسیکزابؿ ابمرکرپ اھت افرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملساسفتق اعاعرک رےہےھت ینعیاسرطح ےکاافلظہہک رک
قلحیکافصیئرکرےہےھت۔
رافی  :ادمحنبدبعة،امحدنبزدی،الیغؿنبرجری،اوبربدة،اوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکاحمکاینپراعاییکوموجدیگںیموسماکرکاتکسےہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
ایکاحمکاینپراعاییکوموجدیگںیموسماکرکاتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 4

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ،اب ٩سٌیس ،رقة ب ٩خاٟس ،ح٤یس ب ٩حَل ،٢ابوبززة ،ابو٣وسی رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوه َُو ابِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُ َّرقةُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُ ٩ه ََٔل َٕٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَىٔی
وسی َٗا َ ٢أَٗ َِبُِ ٠ت إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣عٔی َر ُج ََل ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪اْلِ َ ِط ٌَزٔیِّي َن أَ َح ُسه َُ٤ا ًَ َِ ٩یٔ٤یىٔی
أَبُو ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣

َ بٔا َِ ٟح ِّ ٔ َِ٧ ٙایا
َخ ًَ َِ ٩ي َشارٔی َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِش َتا ُک َٓک ٔ ََله َُ٤ا َسأ َ َ ٢ا ُِِ ٠ُٗ ١َ ٤َ ٌَ ٟت َو َّأ ٟذی ََ ٌَ ََ َ
َو ِاْل َ ُ
َ٣ا أَكٌََِ ٠انٔی ًَل َی َ٣ا فٔی أَ ِن ُٔ ٔشه ٔ َ٤ا َو َ٣ا َط ٌَ ِز ُت أَُ َّ ٧ه َ٤ا یَ ِلَ ُ٠با ٔ ٪ا َِٜ َٓ ١َ ٤َ ٌَ ٟأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی س َٔوأٛهٔ َت ِح َت َط َٔتٔهٔ َََٗ ٠ؼ ِت َٓ َ٘ا َ ٢إَّٔ٧ا َلَ
أَ ِو َ ٩َِ ٟن ِش َتٌٔي َن ًَل َی ا ِ ٩ِ ٣َ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟأَ َرا َز ُه َو َل ٩ِٔ ٜاذِ َه ِب أََ ِ ٧ت ٓ ََب ٌَ ََ ُه ًَل َی ا َِ ٟی َ ٩ٔ ٤ث ُ َّ ٥أَ ِر َز َٓ ُه ٌَُ ٣اذُ بِ َُ ٩ج َب َٕ ١رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َ٤ا
رمعفنبیلع،ییحی،انبدیعس،رقةنباخدل،دیمحنبالحؽ،اوبربدة،اوبومیسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا۔ اس فتق ریمے اسھت ہلیبق ارعش ےک دف رضحات یھب ےھت۔ اؿ ںیم ےس اکی صخش
ریمے داںیئ اجبن افر دفرسا صخش ریمے ابںیئ اجبن اھت۔ دفونں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اےنپ ےئل ونرکی دی
اجےن یک وخاشہ اظرہ یک۔ ںیم ےن اہک ہک اس ذات یک مسق سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یبن انب رک اجیھب ےہ۔ ھجم ےس اؿ

دفونں ںیم ےس یسک ےن اےنپ ارادہ اک ااہظر ںیہن ایک افر ہن یہ ھجم وک اس ابت اک ملع اھت ہک ہی ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
ونرکیناانگناچےتہںیہ۔ہینسرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایوجصخشونرکیاکوخاشہدنموہاتےہمہاسوکونرکی
ںیہن دےتی۔ نکیل اوب ومٰیس مت اجؤ مہ مت وکونرکیدےتی ںیہ رھپآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اوب ومٰیس وک ک ن اکاحمک انبرک اجیھب افر
اؿوکاعمذاکدمداگررقمرایک۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،انبدیعس،رقةنباخدل،دیمحنبالحؽ،اوبربدة،اوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببتلیضفوسماک
ابب  :اپیکاکایبؿ
اببتلیضفوسماک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 5

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسة و ٣ح٤س بً ٩بس اَلًلی ،یزیس و اب ٩زریًٍ ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابوًتیً ٙائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٨ہا

ٔیَٗ ٙا َ٢
یس َوه َُو ابِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی ًَت ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِّ ٢
اٟش َوا ُک َِ ٣ل َه َز ْة ٣َ ٥َٔ ٔ٠ِ ٔ ٟزِ َؿا ْة ٟٔرل َِّّب
دیمح نب دعسمة ف دمحم نب دبع االیلع ،سیدی ف انب زرعی ،دبعارلنمح نب اوبقیتع اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفناایوسماک(یکہیوصختیصےہہکفہ)ہنم وکاصػرکےنفایلےہافراہللاعتیلاسےس
رایضراتہےہ۔
رافی  :دیمحنبدعسمةفدمحمنبدبعاالیلع،سیدیفانبزرعی،دبعارلنمحنباوبقیتعاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رثکتےکاسھتوسماکرکےنیکدہاتی
ابب  :اپیکاکایبؿ
رثکتےکاسھتوسماکرکےنیکدہاتی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 6

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسة و ً٤زا ٪ب٣ ٩وسیً ،بساٟوارث ،طٌیب ،اب ٩حباب ،ا٧ص ب٣ ٩ا َٟرضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
وسی َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩ا َِ ٟح ِب َح ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َوً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
َ٣اَٗ َٕ ٔ ٟا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س أَ ِٛث َ ِر ُت ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜفٔی ِّ
اٟش َوا ٔک
دیمحنبدعسمةفرمعاؿنب ومیس،دبعاولارث،بیعش،انبةحب،اسننب ناکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایںیمےنوسماکےسقلعتممتولوگںےکاسےنماکیفابںیتایبؿرکدیںیہ (ینعیتلیضفایبؿرک
دیںیہ)۔
رافی  :دیمحنبدعسمةفرمعاؿنبومیس،دبعاولارث،بیعش،انبةحب،اسننبناکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفزہدارصخشےکےیلرسیتےرہپکتوسماک
ابب  :اپیکاکایبؿ
رفزہدارصخشےکےیلرسیتےرہپکتوسماک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 7

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ا َٟاپ٨ے واٟس ابوز٧از ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
أ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
اٟش َوا ٔک ً ٔ َِ ٨س کَُ ِّ١ػ ََلة ٕ
َِ ٟو ََل أَ ِ ٪أَ ُط ًََّ ٙل َی أ ُ ًَّٔ٣ی َْلَ َِ ٣زتُ ُه ِ ٥ب ٔ ِّ
ہبیتقنبدیعس،ناکلاےنپفادلاوبزاند،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایارگںیم
اتمےکےیلدوشاریہناتھجمسوتںیماؿوکرہامنزےکفاےطسوسماکرکےناکمکح(الزؾرقار)داتی۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ناکلاےنپفادلاوبزاند،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببرہفتقوسماکرکان
ابب  :اپیکاکایبؿ
اببرہفتقوسماکرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 8

ًیسی و اب ٩یو٧ص٣ ،شٌز٘٣ ،سا ٦و اب ٩رشیٍ ،حرضت رشیح ب ٩حبا٪
راوی ً :لی ب ٩خرشٰ ،٦

رشیِ ٕح ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت
رشَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ً َٔیسی َوه َُو ابِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ ًَ ِ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟساَ ٔ ٦وه َُو ابِ َُ ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
اَ ٪ی ِب َسأ ُأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َز َخ َ ١بَ ِی َت ُه َٗاَِ ٟت ب ٔ ِّ
اٟش َوا ٔک
ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة بٔأ َ ِّی َط ِی ٕئ ک َ َ
یلع نب رشخؾٰ ،یسیع ف انب ویسن ،رعسم ،دقماؾ ف انب رشعی ،رضحت رشحی نب ةحؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ
دصہقیریضاہللعیھاےسدرایتفایکہکبجروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکمؿںیمرشتفیےلاجےتوترھگںیمبسےس
ےلہپسکاکؾےسرشفعرفناےت؟رضحتاعہشئدصہقیریضاہللعیھاےنرفناایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوسماکےسرشفاعت

رفناےت(ینعیبسےسےلہپوسماکرکےت)۔
رافی  :یلعنبرشخؾٰ،یسیعفانبویسن،رعسم،دقماؾفانبرشعی،رضحترشحینبةحؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیپایشئںیتنسےسیجہنتخفریغہرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
دیپایشئںیتنسےسیجہنتخفریغہرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 9

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜين ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب
رقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ َٔ ٩وهِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
أ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔ َ
ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِِْٔ ٟٔطةُ َخ ِ٤ص ٔاَل ِخت ٔ َتا َُ ٪و ٔاَل ِستٔ ِح َسازُ َو َٗ ُّؽ َّ
اٟظار ٔٔب َو ََ ِ٘ٔ٠ی ُ٥
َ ْ
ٕ ِاْلٔبِ ٔم
اْلِ َهِ َٔارٔ َوِ َ ٧ت ُ
احرث نب نیکسم ،انب ف بہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااشد رفناای اپچن اایشء دیپایشئ ںیتنس ںیہ ( )5ہنتخ رکاان ( )5انػ ےک ےچین ابؽ اکانٹ ( )5وموھچنں ےک ابؽ
اکانٹ()8اننخاکانٹ()0ولغبں ےکابؽاکانٹ (ذموکرہامتؾںیتنس ےلھچرضحاتاءایبء ےس یلآریہںیہافر اؿوتنسںوکتنساربایمی
یھباہکاجاتےہ)۔
رافی  :احرثنبنیکسم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اننخاکےنٹاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اننخاکےنٹاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 10

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َّ ٤َ ٌِ ٣زا ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَب ٔی ه َُزیِ َز َة
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ِ٤ص ٔ ٩ِ ٣ا ِِْٔ ٟٔطة ٔ َٗ ُّؽ َّ
ٕ ِاْلٔبِ ٔم َو ََ ِ٘ٔ٠ی ُ ٥اْلِ َهِ َٔارٔ
اٟظار ٔٔب َوِ َ ٧ت ُ
ْ
َ
َو ٔاَل ِستٔ ِح َسازُ َوا ِٟد ٔ َتا ُ٪
دمحم نب دبعاالیلع ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفناایہکاپچنزیچںیدیپایشئںیتنسںیہ()5وموھچنںاکرتکان()5لغبےکابؽاصػرکان()5اننخاکانٹ()8انػےک
ےچینےکابؽاصػرکان()0ہنتخرکان۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لغبےکابؽااھکڑےناکایبؿ۔
ابب  :اپیکاکایبؿ
لغبےکابؽااھکڑےناکایبؿ۔

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 11

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یزیس ،سٔیا ،٪زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
ٕ ِاْلٔبِ ٔم َو ََ ِ٘ٔ٠ی ُ ٥اْلِ َهِ َٔارٔ َوأَ ِخ ُذ َّ
اٟظار ٔٔب
ْٔطة ٔا ِٟد ٔ َتا َُ ٪و َح ُِٙ ٠ا ٌَِ ٟأ َ ٧ة َوِ َ ٧ت ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢خ ِْ ٤ص ٔ ٩ِ ٣ا َِ ِ ٟٔ
دمحمنبدبعاہللنبسیدی،ایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفناای()5ہنتخرکان()5انػےکےچینابؽومڈنانھ()5لغبےکابؽااھکڑان()8اننخرتاانش()0ومھچن ےکابؽرتکان
دیپایشئںیتنسںیہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدی،ایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببانػےکےچینےکابؽاکےنٹاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اببانػےکےچینےکابؽاکےنٹاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 12

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜين ،اب ٩وہب ،ح٨و٠ہ ب ٩ابوسٔیا٧ ،٪آٍ ،حرضت ًبساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َ
اَ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ٪
رقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ َٔ ٩وهِبٕ ًَ َِ ٩ح ِ٨وَ ََ ٠ة بِ ٔ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
أ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِِْٔ ٟٔطةُ َٗ ُّؽ اْلِ َهِ َٔارٔ َوأَ ِخ ُذ َّ
اٟظار ٔٔب َو َح ُِٙ ٠ا ٌَِ ٟاَ٧ةٔ
َ
احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،ہلظنح نب اوبایفسؿ ،انعف ،رضحت دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاننخاکانٹومھچنرتکانافرانػےکےچینابؽاکانٹ(اؿوکومڈنانھ)دیپایشئتنسےہ۔

رافی  :احرثنبنیکسم،انبفبہ،ہلظنحنباوبایفسؿ،انعف،رضحتدبعاہللانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومھچنرتکان
ابب  :اپیکاکایبؿ
ومھچنرتکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 13

راوی ً :لی ب ٩ححزًِ ،یسة ب ٩ح٤یس ،یوسٕ ب ٩ػہیب ،حِیب ب ٩يشار ،زیس ب ٩ارٗ ٥رضی اہلل ً٨ہ

یب بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََٗ ٥ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَِ ٔ َ
ٕ بِ ُٔ ٩ػ َه ِیبٕ ًَ َِ ٩حِ ٔ ٔ
یسةُ بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩یُو ُس َ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠یأ ِ ُخ ِذ َطارٔبَ ُه ََِٓ ٠ی َص ٔ٨َّ ٣ا
یلعنبرجح،دیبعةنبدیمح،ویفسنببیہص،بیبحنباسیر،زدینبارمقریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفناایوجصخشومھچنےکابؽہناکےٹفہمہںیمےسںیہن۔ینعیاؿاکہیلمعامہرےرطہقیےکالخػےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،دیبعةنبدیمح،ویفسنببیہص،بیبحنباسیر،زدینبارمقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذموکرہاایشءیکدمتےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
ذموکرہاایشءیکدمتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 14

راوی ٗ :تیبہ ،جٌرف ،اب ٩س٠امی ،٪ابوً٤زا ٪جونی ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩ا َٟرضی اہلل ً٨ہ

ا ٪ا َِ ٟح ِون ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا ََ ٢و َّٗ َت َ٨َ ٟا َر ُسو ُ ٢اہللٔ
رف ه َُو ابِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ْ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َٗ ِّؽ َّ
اٟظار ٔٔب َو ََ ِ٘ٔ ٔ ٠ی ٥اْلِ َهِ َٔارٔ َو َح ِٙٔ ٠ا ٌَِ ٟأ َ ٧ة َوِ َ ٧ت ٕٔ ِاْلٔبِ ٔم أَ ََِ ٪ل َ٧تِرُ َک أَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣أَ ِر ٌََٔي َن یَ ِو ّ٣ا

َخی أَ ِر ٌََٔي َن َِ ٟی َّ ٠ة
َو َٗا ََّ ٣َ ٢ز ّة أ ُ ِ َ

ہبیتق،رفعج،انبامیلسؿ،اوبرمعاؿوجین،رضحتاسن نبناکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنمہولوگںےکفاےطسدحافردمترقمررفنادیےہہیہکومھچنےکرتکےنافراننخاکےنٹافرانػےکےچینےکابؽافرلغبےک
ابؽاصػرکےنںیم۔
رافی  :ہبیتق،رفعج،انبامیلسؿ،اوبرمعاؿوجین،رضحتاسننبناکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومھچنےکابؽرتکےنافرداڑیھےکوھچڑےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
ومھچنےکابؽرتکےنافرداڑیھےکوھچڑےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 15

راوی ًِ :یسہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی و اب ٩سٌیسًِ ،یسہلل٧ ،آٍ ،حرضت ًبساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ه َُو ابِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِح ُٔوا َّ
اٟظ َوار َٔب َوأَ ًِ ُٔوا اَ ٠ِّ ٟهی

دیبعہلل نب دیعس ،ییحی ف انب دیعس ،دیبعہلل ،انعف ،رضحت دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفناایوموھچنںوکمکرکفافرڈاڑویھںوکوھچڑف(ینعیڑباھؤ)۔
رافی  :دیبعہللنبدیعس،ییحیفانبدیعس،دیبعہلل،انعف،رضحتدبعاہللانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشیپباپاخہنےکےئلدفراجان
ابب  :اپیکاکایبؿ
اشیپباپاخہنےکےئلدفراجان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 16

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،ابوجٌرف خلیم٤ً ،ير ب ٩یزیس ،حارث بٓ ٩ـی ١و ً٤ارة ب ٩خزی٤ة ب ٩ثابت ،حرضت
ًبساٟزح٤ا ٪ب ٩ابی رقاز

یس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َج ٌِ َ ٕ
یم ًُ َ٤يِرُ بِ َُ ٩یز ٔ َ
رف ا َِ ٟد ِل ٔ ُّ
َ
َ
َخ ِج ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی
رقاز ٕ َٗا ََ َ ٢
ُٓ َـ ِی َٕ ١وًُ ََ ٤ارةُ بِ ُُ ٩خزَیِ ََ ٤ة بِ ٔ ٩ثاب ٔ ٕت ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أبٔی ُ َ
ا ٪إٔذَا أَ َرا َز ا َِ ٟحا َج َة أَ َِ ٌَ َس
ا َِ ٟد ََل ٔ
ئ َوک َ َ
رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،اوبرفعجیمطخ،ریمعنبسیدی،احرثنبلیضففامعرةنبزخۃمینبباتب،رضحتدبعارلنمحنبایبرقاد
ےسرفاتیےہہکںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاضقےئاحتجےکےئلایگروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
سجفتقاضقےئاحتجےکےئلاجےتوتدفرےلچاجےت(اسیکفہجہیےہہکاتہکرتسرپولوگںیکاگنہہنزپے)۔
رافی  :رمعف نبیلع،ییحینبدیعس،اوبرفعج یمطخ،ریمعنب سیدی،احرثنبلیضففامعرة نبزخۃمینبباتب،رضحت دبعارلامحؿ
نبایبرقاد

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

ابب  :اپیکاکایبؿ
اشیپباپاخہنےکےئلدفراجان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 17

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اسٌ٤ی٣ ،١ح٤س ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ ،حرضت ِ٣يرہ ب ٩طٌبہ رضی اہلل ً٨ہ

َ ٣ُ ٩ِ ًَ ١ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ا ٪إٔذَا َذهَ َب ا ِِ ٤َ ٟذ َه َب أََِ ٌَ َس َٗا َََ ٓ ٢ذهَ َب َ ٔ ٟحا َجتٔهٔ َوه َُو فٔی ََ ٌِ ٔف أَ ِسَٔارٔه ٔ َٓ َ٘ا َ ٢ائِتٔىٔی ب ٔ َو ُؿو ٕئ َٓأ َ َت ِی ُت ُه
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ب ٔ َو ُؿو ٕئ َٓ َت َو َّؿأ َ َو ََ ٣شحَ ًَل َی ا ِٟد َُّٔي ِ ٔن َٗا ََّ ٢
رف بِ ٔ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕا َِ٘ ٟارٔ ُئ
 ١ه َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ
اٟظ ِی ُذ إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
یلع نب رجح ،اامسلیع ،دمحم نب رمعف ،اوبہملس ،رضحت ریغمہ نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس سج فتق اضقےئ احتج ےک ےئل رشتفی ےل اجےت وت دفررشتفی ےل اجےت یسک رفس ںیم اکی دؿ بج آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملساضقےئاحتجےکےئلرشتفیےلےئگوتھجمےسرفناایمتریمےےئلفوضاکاپینےلرک آؤنان ہچںیمفوضاکاپینےل رک
احرضوہا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفوضایکافرومزفںرپحسمایک۔
رافی  :یلعنبرجح،الیعمس،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتریغمہنبہبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اضقےئاحتجےکےیلدفرہناجان
ابب  :اپیکاکایبؿ
اضقےئاحتجےکےیلدفرہناجان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 18

ًیسی ب ٩یو٧ص٤ً ،یع ،ط٘ی ،ٙحرضت حذئہ رضی اہلل ً٨ہ
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٰ ،٥

ی ٩ِ ًَ ٙحُ َذ ِي َٔ َة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِِٔ٣ی ٍََ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
َّ
َّ
َّ
ُ
َفَْ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٓ ٥َ ٠اَ ِ ٧ت َهی إلٔ َی ُس َباك َ ٔة َٗ ِوََ ٕٓ ٦با ََٗ ٢ائ ّٔ٤ا َٓت َ َ٨ح َِّی ُت ًَ ُِ ٨ه ٓ ََس ًَانٔی َوُ ٨ِ ٛت ً ٔ َِ ٨س ًَِ٘ٔ َ ِیهٔ َحًی َ َ
ث ُ ََّ ٥ت َو َّؿأ َ َو ََ ٣شحَ ًَل َی ُخ َّٔ ِیهٔ
ع
ااحسؼنباربامیہٰ،یسیع نبویسن ،میش،قیقش،رضحت ذحہفیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمیبنیلصاللہعلیہفآہلف ملس ےک
اسھت اج راہ اھت۔ اہیں کت ہک آپ ایلصہلل ہیلع فآہل ف ملس وقؾ ےک وکڑے رپ ےچنہپ۔ آپ ایلصہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑھکے وہ رک
اشیپب ایک ںیم آپ ایلصہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس ٹہ ایگ۔ آپ ایلصللہعلیہ فآہل فملس ےن ےھجم البای افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکےھچیپڑھکااھت۔اہیںکتہکآپایلص ہللہیلعفآہلفملساشیپبےسافرغوہےئگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفوض
ایکافرومزفںرپحسمایک۔
ع
رافی  :ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن ،میش،قیقش،رضحتذحہفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباپاخہنےکےئلاجےنےکفتقیکداع
ابب  :اپیکاکایبؿ
ابباپاخہنےکےئلاجےنےکفتقیکداع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 19

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اسٌ٤یً ،١بساٌٟزیز ب ٩ػہیب ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩ا َٟرضی اہلل ً٨ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ِ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ػ َه ِیبٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا َ ٢ک َ َ

اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َز َخ َ ١ا َِ ٟد ََل َئ َٗا ََّ ٢
َ ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟدبُثٔ َوا َِ ٟد َبائ ٔثٔ
اُ ٠ٟه َّ ٥إنِّٔی أَ ًُوذُ ب ٔ َ
ااحسؼنباربامیہ،اامسلیع،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسننب ناکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس بج اضقےئ احتج ےک ےئل رشتفی ےل اجےت وت رفناےت ای اہلل ںیم ھجت ےس انپہ نااتگن وہں وھبوتں افر ڑچولیں (ااسقؾ
اطیشؿ)ےس۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،الیعمس،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسننبناکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اضقےئاحتجےکفتقہلبقیکاجبنہنمرکےنیکاممتعن
ابب  :اپیکاکایبؿ
اضقےئاحتجےکفتقہلبقیکاجبنہنمرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 20

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜين ،ابٗ ٩اس٣ ،٥ا ،َٟاسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابوك٠حہ ،رآٍ ب ٩اسحا،ٚ
حرضت ابوایوب رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔرقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟهُ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اَْ ٔ ٟ
َ
َر َي ُ٘و َُ ٢واہللٔ َ٣ا
ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙأَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أَبَا أَ ُّی َ
وب اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َوه َُو بَٔ ِ ٔ٤
أَ ِزرٔی َِ ٛی َ َ
یص َو َٗ ِس َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َذهَ َب أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛإلٔ َی ا َِِ ٟائ ٔٔم أَ ِو ا َِ ٟب ِو ٔ٢
َِکای ٔ ٔ
ٕ أ ِػ َ ٍُ ٨ب ٔ َه ٔذه ٔال َ َ

ٓ َََل َي ِش َت ِ٘ب ٔ ِ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة َو ََل َي ِش َت ِسب ٔ ِز َها

دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،ااحسؼنبدبعاہللنباوبہحلط،راعفنبااحسؼ،رضحتاوباویبریضاہللہنع ےس
رفاتیےہہکسجفتقفہکلمرصمںیمرےتہےھتوتاسرطحےسرفناےتہکدخایکمسقریمیھجمسںیمںیہنآاتہکںیماؿتیب

االخلؤں ےکاسھت ایک رکفں؟ (اؿ اک رخ تیب اہللیک اجبن اھت) احالہکن روسؽرکمی یلص اہللہیلعفملس ےن اراشد رفناایسجفتق مت
ںیمےسوکیئصخشاشیپباپاخہنےکےئلاجےئوتہلبقیکاجبنہنوترہچہرکےافرہنتشپرکےہکلبرشمؼایرغمبیکاجبنرخ
ایکرکف۔
رافی  :دمحمنبہملس فاحرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،ااحسؼنبدبعاہللنباوبہحلط،راعفنبااحسؼ،رضحتاوباویبریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشیپبایاپاخہنرکےنےکفتقتیباہللیکاجبنتشپرکےنیکاممتعن
ابب  :اپیکاکایبؿ
اشیپبایاپاخہنرکےنےکفتقتیباہللیکاجبنتشپرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 21

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪زہزیً ،لا ب ٩یزیس ،حرضت ابوایوب انؼاری رضی اہلل ً٨ہ

وب أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
رش ُٗوا أَ ِو َ ِّ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل ََ ِش َت ِ٘بُٔ٠وا ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة َو ََل ََ ِش َت ِسبٔزُوهَا َِ ٔ ٟائ ٕٔم أَ ِو بَ ِو َٕ ٢و َلِّ َ ٩ِٔ ٜ
َغبُوا

دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،زرہی،اطعنبسیدی،رضحتاوباویبااصنریریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفناایمتںیمےسبجوکیئصخشاضقےئاحتجےکےئلاجےئوترہچہہلبقیکاجبنرکےکہنےھٹیبہکلبرشمؼایرغمب
یکرطػرکےکےھٹیب۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،زرہی،اطعنبسیدی،رضحتاوباویبااصنریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وقعیبنباربامیہ،دنغر،رمعم،انباہشب،اطعنبسیدی،رضحتاوباویبااصنری
ابب  :اپیکاکایبؿ
وقعیبنباربامیہ،دنغر،رمعم،انباہشب،اطعنبسیدی،رضحتاوباویبااصنری

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 22

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی٨ُ ،٥سر٤ٌ٣ ،ز ،اب ٩طہابً ،لاء ب ٩یزیس ،حرضت ابوایوب انؼاری رضی اہلل ً٨ہ

وب
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُُ َِ ٨س ْر َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
یس ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔذَا أَتَی أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا َِِ ٟائ َٔم ٓ َََل َي ِش َت ِ٘ب ٔ ِ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة َو َلُ ٔ ٟ ٩ِٔ ٜی َ ِّ
رش ِ ٚأَ ِو
ُ ٔ ٟی َِز ِِّب
وقعیب نب اربامیہ ،دنغر ،رمعم ،انب اہشب ،اطعء نب سیدی ،رضحت اوباویب ااصنری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہک سجفتقاہمترےںیمےسوکیئصخشاشیپب،اپاخہنرکےنےکےئلاجےئوتتیباہللیک
اجبنرہچہرکےکہنےھٹیبہکلبرشمؼایرغمبیکاجبنہنمرکےکےھٹیب
رافی  :وقعیبنباربامیہ،دنغر،رمعم،انباہشب،اطعءنبسیدی،رضحتاوباویبااصنریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکمانتںیماشیپباپاخہنےکفتقتیباہللیکاجبنرہچہایتشپرکان
ابب  :اپیکاکایبؿ
اکمانتںیماشیپباپاخہنےکفتقتیباہللیکاجبنرہچہایتشپرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 23

یحٌی ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩یحٌی ب ٩حبا ،٪واسٍ ب ٩حبا ،٪حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز رضی
راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،اٰ ،َٟ
اہلل ً٨ہ

َّا٩ِ ًَ ٪
َّا٤ِّ ًَ ٩ِ ًَ ٪هٔ َوا ٔس ٍٔ بِ َٔ ٩حب َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩حب َ
َفأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ََ ٨َ ٔ ِٟتي ِ ٔن ُِ ٣ش َت ِ٘ب ٔ َ١
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َِ َ٘ َٟ ٢س ِار ََ َ٘ ِی ُت ًَل َی هَ ِهز ٔبَ ِیت ٔ َ٨ا َ َ

ض َ ٔ ٟحا َجتٔهٔ
بَ ِیتٔ ا ِٔ ِ٘ ٤َ ٟس ٔ

ہبیتق نب دیعس ،ناکلٰ ،ییحی نب دیعس ،دمحم نب ییحی نب ةحؿ ،فاعس نب ةحؿ ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
(اکیرفز)ںیماےنپاکمؿیکتھچرپڑچاھوتںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدف
اوٹنیںرپاضقےئاحتجےکےئلےھٹیبوہےئےھتافراسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکرہچہتیبادقملسیکرطػاھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ناکلٰ،ییحینبدیعس،دمحمنبییحینبةحؿ،فاعسنبةحؿ،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابباضقےئاحتجےکفتقرشؾاگہوکداںیئاہھتےسوھچےنیکاممتعن
ابب  :اپیکاکایبؿ
ابباضقےئاحتجےکفتقرشؾاگہوکداںیئاہھتےسوھچےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 24

راوی  :یحٌی ب ٩زرست ،ابواس٤اًی ،١یحٌی ب ٩ابوَٛيرً ،بساہلل ب ٩ابوٗتازہ ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩زُ ُر ِس َت َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١وه َُو ا ِ٨َّ َ٘ ٟازُ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی یَ ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕأَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ َ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة

ِ
َّ
َّ
َک ُه ب ٔ َیٔ٤یٔ٨هٔ
َح َّسثَ ُه ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا بَا َ ٢أَ َح ُس َََُ ٓ ٥ِ ٛل َیأ ُخ ِذ َذ َ َ
ییحینبدرتس،اوباامسلیع،ییحینباوبریثک،دبعاہللنباوباتقدہ،رضحتاوباتقدہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکفہایبؿرفناےتںیہ
ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای سج فتق مت ںیم ےس وکیئ صخش اشیپب رکے وت اس وک اچےیہ ہک وضع وصخمص وک
داںیئاہھتےسہنڑکپے(ہیمکحداںیئاہھتےکارتحاؾیکفہجےسےہ)
رافی  :ییحینبدرتس،اوباامسلیع،ییحینباوبریثک،دبعاہللنباوباتقدہ،رضحتاوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ابباضقےئاحتجےکفتقرشؾاگہوکداںیئاہھتےسوھچےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 25

راوی ٨٫ :از ب ٩رسی ،وٛیٍ٫ ،ظا ،٦یحٌی ،ابوَٛيرً ،بساہلل ب ٩ابوٗتازہ ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ً٨ہ

اَّٟس ِّی ًَ َِ ٩وٕ ٔ ٛ
یٍ ًَ ِ ٩هٔظَ اَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ی ِحٌَی ه َُو ابِ ُ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا هَ َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
َّ
َّ
ََک ُه ب ٔ َیٔ٤یٔ٨هٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا َز َخ َ ١أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا َِ ٟد ََل َئ ٓ َََل یَ ََّ ٤ص ذ َ َ
انھد نبرسی،فعیک،اشھؾ،ییحی،اوبریثک،دبعاہللنباوباتقدہ،رضحتاوباتقدہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفناایسجفتقمتںیمےسوکیئصخشاشیپبرکےوتاانپوضعوصخمصداںیئاہھتےسہنوھچےئ۔
رافی  :انھدنبرسی،فعیک،اشھؾ،ییحی،اوبریثک،دبعاہللنباوباتقدہ،رضحتاوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحصاںیمڑھکےوہرکاشیپبرکےناکایبؿ

ابب  :اپیکاکایبؿ
رحصاںیمڑھکےوہرکاشیپبرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 26

راوی ٣ :و ١٣ب ٩ہظا ،٦اسٌ٤ی ،١طٌبة ،س٠امی ،٪ابووائ ،١حذئہ رضی اہلل ً٨ہ

َٗ ١ا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َوائ ٔ ُٕ ٩ِ ًَ ١ح َذ ِي َٔ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
 ١بِ ُ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ؤ َُّ ٣

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَتَی ُس َباكَ َة َٗ ِوََ ٕٓ ٦با ََٗ ٢ائ ّٔ٤ا

وملمنباشہؾ،اامسلیع،صعیة،امیلسؿ،اوبفالئ ،ذحہفیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکی
وقؾےکوکڑا(ےنکنیھپیکہگج)رپرشتفیالےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنڑھکےوہرکاشیپبایک۔
رافی  :وملمنباشہؾ،الیعمس،صعیة،امیلسؿ،اوبفالئ،ذحہفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
رحصاںیمڑھکےوہرکاشیپبرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 27

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ،ابووائ ،١حرضت حذئہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َوائ ٕٔ ١أَ َّ ٪حُ َذ ِي َٔ َة َٗا َ ٢إ ٔ َّ٪
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَتَی ُس َباك َ َة َٗ ِوََ ٕٓ ٦با ََٗ ٢ائ ّٔ٤ا
دمحم نب اشبر ،دمحم ،ہبعش ،وصنمر ،اوبفالئ ،رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی

وقؾےکوکڑاداؿرپرشتفیالےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفاہںرپڑھکےوہرکاشیپبایک۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،وصنمر،اوبفالئ،رضحتذحہفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
رحصاںیمڑھکےوہرکاشیپبرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 28

راوی  :س٠امی ٪بًِ ٩یساہلل ،بہز ،طٌبہ ،س٠امی ٪و ٨٣ؼور ،ابووائ ،١حرضت حذئہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا بَ ِهزْ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪و َُ ٨ِ ٣ؼورٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٔ ُٕ ٩ِ ًَ ١ح َذ ِي َٔ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
َک َُ ٨ِ ٣ؼ ْور
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََِّ ٣َ ٥َ ٠ی إلٔ َی ُس َباكَةٔ َٗ ِوََ ٓ ٕ ٦با ََٗ ٢ائ ّٔ٤ا َٗا َُ ٢سََ ِ ٠امی ُ ٪فٔی َحسٔیَٔهٔ َو ََ ٣شحَ ًَل َی ُخ َّٔ ِیهٔ َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ا ِِ ٤َ ٟشحَ
امیلسؿ نب دیبع اہلل،زہب ،ہبعش ،امیلسؿ ف وصنمر ،اوبفالئ ،رضحت ذحہفی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس اکی وقؾ ےک وکڑے رپ رشتفی ےل ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن ڑھکے وہرک اشیپب ایک۔ امیلسؿ ےن اس
دقر ااضہف ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ومزفں رپ حسم ایک۔ نکیل وصنمر ےن اینپ رفاتی ںیم حسم رکےن ےک ابرے ںیم
ذترکہںیہنایک
رافی  :امیلسؿنبدیبعاہلل،زہب،ہبعش،امیلسؿفوصنمر،اوبفالئ،رضحتذحہفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکمؿںیمھٹیبرکاشیپبرکان

ابب  :اپیکاکایبؿ
اکمؿںیمھٹیبرکاشیپبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 29

راوی ً :لی ب ٩ححز ،رشیَ٘٣ ،سا ٦ب ٩رشیح ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٨ہ

رشیِ ٕح ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ََ ٩ِ ٣ح َّسثَ ٥ِ ُٜأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َ ٔ
رش ْ
یَ ًَ ِ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ٔ ٦بِ َٔ ُ ٩
ا ٪یَبُو ُ ٢إ ٔ ََّل َجاّ ٔ ٟشا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَا ََٗ ٢ائ ّٔ٤ا ٓ َََل َُ َؼ ِّسُٗو ُه َ٣ا ک َ َ
یلع نب رجح ،رشکی ،دقماؾ نب رشحی ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکقلعتموجصخشمتولوگںےسہیایبؿرکےہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہرکاشیپبایکرکےتےھتوتمتاسےکوقؽ
وکاچسہننااننویکہکنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےھٹیبریغباشیپبںیہنایکرکےتےھت۔
رافی  :یلعنبرجح،رشکی،دقماؾنبرشحی،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکےشیکآڑںیماشیپبرکان
ابب  :اپیکاکایبؿ
یسکےشیکآڑںیماشیپبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 30

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابوٌ٣اویہ٤ً ،یع ،زیس ب ٩وہب ،حرضت ًبساٟزح ٩٤ب ٩حش٨ہ رضی اہلل ً٨ہ

َخ َد ًَ َِ ٠ی َ٨ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اَّٟس ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩وهِبٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ابِ َٔ ٩ح َش ََ ٨ة َٗا ََ َ ٢

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔی َیسٔه ٔ ََ ٛه ِی َئةٔ َّ
اٟس َر َٗ ٔة ٓ ََو َؿ ٌَ َها ث ُ ََّ ٥جََ ٠ص َخ ََِ ٔ٠ها ٓ ََبا َ ٢إَِٔ ٟی َها َٓ َ٘ا َُ ٌِ ََ ٢ف ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦

رسائ ٔی َ ١کَاُ ٧وا إٔذَا أَ َػابَ ُه َِ ٥ط ِی ْئ ٔ٩ِ ٣
اُ ِ ٧وزُوا َیبُو ُ٤َ َٛ ٢ا َتبُو ُ ٢ا ِ٤َ ٟزِأَةُ ٓ ََشٌَ ٔ٤هُ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َو َ٣ا ًََ ٤ِ ٔ ٠ت َ٣ا أَ َػ َ
اب َػاح ُٔب بَىٔی إ ٔ ِ َ
ٔیف َٓ ََ ٨هاه َُِ ٥ػاحٔبُ ُه ِِّ ٌُ َٓ ٥ذ َب فٔی َٗبِرٔه ٔ
رق ُؿو ُه بٔا َِ٘ ٤َ ٟار ٔ
ا َِ ٟب ِو َٔ َ ٢
ع
انہد نب رسی ،اوباعمفہی ،میش ،زدی نب فبہ ،رضحت دبعارلنمح نب ہنسح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل

ہیلعفآہلفملسمہولوگںےکاپسرشتفیالےئافراسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاہھتابمرکںیمڈاھؽ یسیاکییئ
یھت وت آپ ےناس وک اےنپ اسےنم راھک افراسیکآڑ ںیم ھٹیب رکاسیک رطػ اشیپب ایک۔ وتوقؾ ےک ضعب رشمنیک (اکی رفاتی
ےکاطمقبوہید)ےناہکہکاؿوکدوھکیہکہییبنسکرطہقیےسوخانیتیکرطحےساشیپبرکےتںیہ،انجبروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنہینسرکاراشدرفناایایکمتاسابتےسفافقںیہنوہہکوجہکوقؾینبارسالیئےکاکیصخشوکیچنہپافروقؾینب
ارسالیئےکےئلہیدہاتییھتہکبجاؿےکڑپکےرپاناپیکگلاجیتیھتوتاؿوکفہڑپکااناپیکیکہگجےساکٹڈاےنلاکمکحوہات۔
سپاکیصخشےناؿوکااسیرکےنافرڑپکااکٹڈاےنلےسعنمایکوتاسفہجےسفہصخشذعابربقںیمالتبموہا۔
ع
رافی  :انہدنبرسی،اوباعمفہی ،میش،زدینبفبہ،رضحتدبعارلنمحنبہنسحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشیپبےسےنچباکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اشیپبےسےنچباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 31

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،وٛیٍ٤ً ،یع ،كاؤض ،حرضت ًبساہلل ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

اَّٟس ِّی ًَ َِ ٩وٕ ٔ ٛ
ض َٗا ََّ ٣َ ٢ز
أَ ِخب َ َرَ٧ا هَ َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
یٍ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣حاه ّٔسا یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
اََ ٪ل َي ِشت َ ِ٨ز ٔ ُه ٔ٩ِ ٣
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َٗب ِ َریِ َٔ٘ َٓ ٩ا َ ٢إُٔ َّ ٧ه َ٤ا ي ٌَُ َّذبَا َٔ ٪و َ٣ا ي ٌَُ َّذبَا ٔ ٪فٔی َٛب ٔير ٕأَ َّ٣ا َه َذا َٓک َ َ

اَ ٪ی ِِٔ٤ی بٔاَ ٔ٤٨َّ ٟیٔ ٤ة ث ُ ََّ ٥ز ًَا َٔ ٌَ ٔشیبٕ َركِبٕ َٓظَ َّ٘ ُه بٔاث ِ َ٨ي ِ ٔن َٓ َِ َز َض ًَل َی َه َذا َواح ّٔسا َو ًَل َی هَ َذا َواح ّٔسا
بَ ِؤٟهٔ َوأَ َّ٣ا َه َذا َٓإُٔ َّ ٧ه ک َ َ

َک كَا ُو ّسا
ٕ ًَ ُِ ٨ه َ٤ا َ٣ا َ ٥َِ ٟی ِی َب َشا َخا ََٔ ٟهُ َُ ٨ِ ٣ؼ ْور َر َوا ُه ًَ َِ ٣ُ ٩حاهٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ث ُ ََّٗ ٥ا َُ ٠َّ ٌََ ٟ ٢ه یُ َد َّٔ ُ
ض َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ

ع
می
انہدنبرسی،فعیک ،ش،اطؤس،رضحتدبعاہللانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکانجبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس دف ربقفں ےکاپس ےس سگرے افرآپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفناای اؿدفونں ربقفں ےک رمدفں وک ذعاب دای اج راہ ےہ
افر ہی ولگ یسک ڑبی فہج ےک ببس ذعاب ںیہن دی اج رےہ ںیہ ہکلب اؿ ںیم ےس اکی صخش اشیپب ےس ںیہن اتچب اھت افر دفرسا
صخشلغچوخریںیمالتبمراتہاھت۔اسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوجھکریکیکاتزہاشخاگنمیئافراسوکدرایمؿےسدف
ڑکٹے ےئک افر رہ اکی رمدہ یک ربق رپ اکی اکی اشخ اگڑ دی افر رفناای ہک وہ اتکس ےہ ہک سج فتق کت ہی دفونں اشںیخ کشخ ہن
وہںاسفتقکتاؿدفونںوصخشںےکذعابںیمفیفختوہاجےئ۔
ع
رافی  :انہدنبرسی،فعیک ،میش،اطؤس،رضحتدبعاہللانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربنتںیماشیپبرکان
ابب  :اپیکاکایبؿ
ربنتںیماشیپبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 32

راوی  :ایوب ب٣ ٩ح٤س ،ححاد ،اب ٩جزیخ ،حٜی٤ة ب٨ت ا٣ی٤ہ ،حرضت ا٣ی٤ہ ب٨ت حرضت رٗی٘ہ رضی اہلل ً٨ہا

َّاد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َر ِتىٔی ُح َِ ٜی َُ ٤ة ب ٔ ُِ ٨ت أ ُ َِ ٣ی ََ ٤ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٣ها أ ُ َِ ٣ی ََ ٤ة
وب بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا َِ ٟو َّزا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَیَّ ُ

أ ٨َّ ٠ٟٔ ٪ي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠س ْح ِٔ ًَ ٩ِ ٣ی َسا َٕ ٪یبُو ُٔ ٓ ٢یهٔ َو َي َـ ٌُ ُه َت ِح َت َّ ٔ
اَّٟسیز ٔ
ب ٔ ِ٨تٔ ُر َٗ ِی َ٘ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ

اویبنبدمحم،اجحج،انبرججی،حکیمةتنباہمیم،رضحتاہمیمتنبرضحترہقیقریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص

اہللہیلعفآہلفملسےکےئلڑکلیاکاکیایپہلاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسایپہلںیماشیپبایکرکےتافراسوکاےنپتختےک
ےچینرھکےتیل۔
رافی  :اویبنبدمحم،اجحج،انبرججی،حکیمةتنباہمیم،رضحتاہمیمتنبرضحترہقیقریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تشطںیماشیپبرکان
ابب  :اپیکاکایبؿ
تشطںیماشیپبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 33

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،ازہز ،ابً ٩و ،٪ابزاہی ،٥اسوز ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٨ہا

و ٪إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَ ِز َهزُ أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َي ُ٘وَ ُٟ
اٟل ِشتٔ َ ٔ ٟیبُو ََٔ ٓ ٢یها َٓاَ ِ ٧د َِ ََ ٨ت َنٔ ُِش ُه َو َ٣ا أَ ِط ٌُزُ َٓإٔل َی َ ٩ِ ٣أَ ِو َصی َٗا ََّ ٢
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو َصی إلٔ َی ًَل ٔ ٕٓی َِ َ٘ ٟس َز ًَا ب ٔ َّ
اٟظ ِی ُذ
أَ ِز َهزُ ه َُو ابِ َُ ٩س ٌِ ٕس َّ
اٟش َّ٤ا ُ٪
رمعف نب یلع ،ازرہ ،انب وعؿ ،اربامیہ ،اوسد ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ولگ ےتہک ںیہ ہک روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتیلعوکفتیصرفنایئاحالہکنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیتشطاشیپبرکےنےکفاےطس
بلطرفناایوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملساکمسجابمرک دفرہاوہایگ افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکااسحسہنوہا رھپولعمؾ ںیہن
ہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنسکوکفتیصرفنایئ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ازرہ،انبوعؿ،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسراخںیماشیپبرکےنیکاممتعن
ابب  :اپیکاکایبؿ
وسراخںیماشیپبرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 34

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیسٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ،٦اپ٨ے واٟس سےٗ ،تازہ ،حرضت ًبساہلل ب ٩رسجص رضی اہلل ً٨ہ

َ
رس ٔج َص أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ َ ٩
َّ
َّ
َ ُ
ْح َٗا َُ ٢ي َ٘ا ُ ٢إَٔ َّ ٧ها
َک ُه ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟب ِو ٔ ٢فٔی ا ُِ ٟح ِ ٔ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ َیبُو َّ٩َٟأ َح ُس ٥ِ ٛفٔی ُج ِْحٕ َٗاُٟوا َ َ٘ ٔ ٟتا َز َة َو َ٣ا یُ ِ َ
ََ ٣شا ٩ُ ٔ ٛا ِٟحٔ ِّ٩
دیبع اہلل نب دیعس ،اعمذ نب اشہؾ ،اےنپ فادل ےس ،اتقدہ ،رضحت دبعاہلل نب رسسج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفناایمتولوگں ںیم ےسوکیئ صخش یسکوسراخںیماشیپبہنرکےولوگں ےناہکہک وسراخ
ےکادنراشیپبرکانسکفہجےسرکمفہوہا۔اوہنںےساہکہکوسراوخںںیمانجترےتہںیہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،اعمذنباشہؾ،اےنپفادلےس،اتقدہ،رضحتدبعاہللنبرسسجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہھٹےوہےئاپینںیماشیپبرکےنیکاممتعناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
رہھٹےوہےئاپینںیماشیپبرکےنیکاممتعناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 35

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،ابوزبير ،حرضت جابز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه َ َ ٧هی ًَ ِ ٩ا َِ ٟب ِو ٔ ٢فٔی
ئ اٟزَّأ ٔ ٛس
ا ِ٤َ ٟا ٔ
ہبیتق ،ثیل،اوبزریب،رضحت اجربریضاہللہنعےسرفاتی ےہہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرےکوہےئاپین(وجاکی
ہگجرہھٹاجےئ)ںیماشیپبرکےنیکاممتعنرفنایئ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغاخہنںیماشیپبرکانعنمےہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغاخہنںیماشیپبرکانعنمےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 36

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اب٣ ٩بارک٤ٌ٣ ،ز ،اطٌث بً ٩بسا ،َ٠٤ٟحش ،٩حرضت ًبساہلل ب ١ِٔ٣ ٩رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِط ٌَثٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ِ ٩ِ ًَ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
ض ُٔ ٨ِ ٣ه
ُ ٩ِ ًَ ١ٕ َّٔ َِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل یَبُو َّ٩َٟأَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی ُِ ٣ش َت َح ِّ٤هٔ َٓإ ٔ ًََّ ٪ا ََّ ٣ة ا َِ ٟو ِس َوا ٔ
یلعنبرجح،انبابمرک،رمعم،اثعشنبدبعاکلمل،نسح،رضحتدبعاہللنبلفغمریضاہللہنعےسرفاتیےہہکانجبروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ںیم ےس وکیئ صخش (یسک) لسغ اخہن ںیم (رہسگ) اشیپب ہن رکے ویکہکن اس لمع

ںیمارثکفاسفسدیپاوہےتںیہ۔
رافی  :یلعنبرجح،انبابمرک،رمعم،اثعشنبدبعاکلمل،نسح،رضحتدبعاہللنبلفغمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشیپبرکےنفاےلصخشوکالسؾرکان
ابب  :اپیکاکایبؿ
اشیپبرکےنفاےلصخشوکالسؾرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 37

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪زیس ب ٩حباب و ِٗیؼہ ،سٔیا ،٪ؿحاک ب٤ًَ ٩ا٧ ،٪آٍ ،حرضت ًبساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

یؼ ُة َٗ َاَل أََ ِ ٧بأََ٧ا ُسٔ َِیا َُّ ٩ِ ًَ ٪
اَ٧ ٩ِ ًَ ٪آ ٍٕٔ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
اٟـ َّحا ٔک بِ َٔ ٤َ َِ ًُ ٩
اب َو َِٗ ٔ َ
ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََّ ٣َ ٢ز َر ُج ًَْ ١ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه َُو َیبُو ََُ ٓ ٢ش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یهٔ َٓ ٥َِ ٠یَزُ َّز ًََِ ٠یهٔ َّ
اٟش ََل َ٦
ومحمدنبالیغؿ،زدینبةحبفہصیبق،ایفسؿ،احضکنبامثعؿ،انعف،رضحتدبعاہللانبرمعریضاہللہنعےسرفاتی ےہہکاکی
دؿروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکزندکیےساکیصخشاکسگروہا۔اسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملساشیپبرکرےہ
ےھتاسصخشےنآپوکایساحتلںیمالسؾایکنکیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالسؾاکوجابہندای(رفاتغےکدعبوجاب
دای)۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،زدینبةحبفہصیبق،ایفسؿ،احضکنبامثعؿ،انعف،رضحتدبعاہللانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضرکےنےکدعبالسؾاکوجابدانی

ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضرکےنےکدعبالسؾاکوجابدانی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 38

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظارٌ٣ ،اذ بٌ٣ ٩اذ ،سٌیسٗ ،تازہ ،حش ،٩حـين ابوساسا ،٪حرضت ٣ہاجزبٔ٨ٗ ٩ذ رضی اہلل ً٨ہ

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َسٌ ْ
اس َ
ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ُٔ ٩ِ ًَ ٩ح َـي ِ ٕن أَبٔی َس َ
ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟها ٔجز ٔبِ ٕٔ ُٔ ٨ِ ُٗ ٩ذ أَُ َّ ٧ه َس ًََّ ٥َ ٠ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه َُو َیبُو ُ ٥َِ ٠َٓ ٢یَزُ َّز ًََِ ٠یهٔ َحًَّی َت َو َّؿأ َ َٓ َ٤َّ ٠ا َت َو َّؿأ َ َر َّز ًََِ ٠یهٔ
دمحمنباشبر،اعمذ نباعمذ ،دیعس،اتقدہ ،نسح ،نیضحاوباساسؿ،رضحتاہمرجنبقنفدریضاہلل ہنع ےسرفاتی ےہ ہکاوہنں ےن
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق اشیپب رک رےہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناؿوکالسؾاکوجابںیہندای۔اہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن(ےلہپ)فوضایکبجفوضےسرفاتغوہیئگوت
اؿےکالسؾاکوجابدای۔
رافی  :دمحمنباشبر،اعمذنباعمذ،دیعس،اتقدہ،نسح،نیضحاوباساسؿ،رضحتاہمرجنبقنفدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڈہیےسااجنتسرکےنیکاممتعن
ابب  :اپیکاکایبؿ
ڈہیےسااجنتسرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 39

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوًَ٤ا ،٪حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪بِ َٔ ٩س ََّ ٨ة
اَّٟسحٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ َِ ََ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
ا ُِ ٟدزَاعٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی أَ َِ ٪ي ِش َت ٔلی َب أَ َح ُس ٌَُ َٔ ٥ِ ٛوِ ٕ ٥أَ ِو َر ِو ٕث

ادمح نب رمعف نب رسح ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اوبامثعؿ ،رضحت دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انجب
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنڈہیافردیلےسااجنتسءرکےنیکاممتعنرفنایئےہ۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبامثعؿ،رضحتدبعاہللنبدوعسدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیلےسااجنتسرکےنیکاممتعن
ابب  :اپیکاکایبؿ
دیلےسااجنتسرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 40

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥یحٌی يٌىی اب ٩سٌیس٣ ،ح٤س بً ٩حَلٌ٘ٗ ،٪اَ ،ابوػاٟح ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََٗ ٪ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َُ ًَ ِ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ئ
 ١ا َِ ٟوأ ٔ ٟس أ ُ ًَ ِّ ٥ِ ُٜ٤ُ ٠إٔذَا َذ َه َب أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛإلٔ َی ا َِ ٟد ََل ٔ
َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا َلُ َِ ٣ٔ ٥ِ ُٜ
اَ ٪یأ ِ ُ٣زُ ب ٔ ََ ََلثَةٔ أَ ِح َحا ٕر َوَ َ ٧هی ًَ ِ ٩اَّ ٟز ِو ٔث َواِّ ٟز َّ٣ةٔ
ٓ َََل َي ِش َت ِ٘ب ٔ ِ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة َو ََل َي ِش َت ِسب ٔ ِز َها َو ََل َي ِشت َ ِٔ ٨خ ب ٔ َیٔ٤یٔ٨هٔ َوک َ َ
وقعیب نب اربامیہ ،ییحی ینعی انب دیعس ،دمحم نب الجعؿ ،اقعقع ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انجب
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایالبہبشںیممتبسےکےئلابپےکدرہجںیموہں(میلعتفرتتیبافرریخوخایہ
ےکاابتعرےس)اسفہجےسںیممتوکہیابتاھکساتوہںہکسجفتقاہمترےںیمےسوکیئصخشاضقےئاحتجےکےئلاجےئوت
تیب اہلل یک رط ػرہچہ ہنرکے افر ہناس رطػ تشپرکے افر ہنفہداںیئ اہھت ےس ااجنتسءرکے افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس

ےنمہوکنیترھتپفںےسااجنتسءرکےناکمکحرفناایزینرپاینڈہیافروگربےسااجنتسءرکےنےسعنمرفناای۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحیینعیانبدیعس،دمحمنبالجعؿ،اقعقع،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااجنتسںیمنیتڈےلیھےسمکڈےلیھاامعتسؽرکےنےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
ااجنتسںیمنیتڈےلیھےسمکڈےلیھاامعتسؽرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 41

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوٌ٣اویہ٤ً ،یع ،ابزاہیً ،٥بساٟزح ٩٤ب ٩یزیس ،حرضت س٠امی ٪رضی اہلل ً٨ہ

یس ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔیِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َّ
ِخائ َ َة َٗا َ ٢أَ َج َِ َ ٧ ١هاَ٧ا أَ َِ ٪ن ِش َت ِ٘ب ٔ َ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة َٔ َِائ ٕٔم أَ ِو بَ ِو ٕ ٢أَ ِو
َسَ ٤َِ ٠
اَٗ ٪ا ََٗ ٢ا َُ َٟ ٢ه َر ُج ْ ١إ ٔ ََّ ٪ػاح َٔبُ َٟ ٥ِ ُٜی ٌَ َِّ ٥ِ ُٜ٤ُ ٠حًی ا َِ ٔ ٟ
َن ِشت َ ِ٨ط َٔی بٔأَیِ َ٤ا٨َ ٔ ٧ا أَ ِو َ َِٜ٧تف َٔی بٔأ َ َٗ َّ ٩ِ ٣ٔ ١ثَ ََلثَ ٔة أَ ِح َحارٕ
ع
ااحسؼنباربامیہ،اوباعمفہی ،میش،اربامیہ،دبعارلنمحنبسیدی،رضحتامیلسؿریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیصخش ےن
اؿ ےس اہک ہک اہمترے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مت وک امتؾ زیچفں یک میلعت دی اہیں کت ہک اپاخہن رکان یھب الھکسای۔ رضحت
امیلسؿےنوجابدایالبہبشمہوکاپاخہنرکانیھبالھکسایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہولوگںوکاپاخہناشیپبےکفتقہلبق
یکاجبنرہچہرکےنافرداںیئاہھتےسااجنتسءرکےنیکاممتعنرفنایئ۔
ع
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اوباعمفہی ،میش،اربامیہ،دبعارلنمحنبسیدی،رضحتامیلسؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفڈولیھںےسااجنتسرکےنیکرتصخ
ابب  :اپیکاکایبؿ
دفڈولیھںےسااجنتسرکےنیکرتصخ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 42

راوی  :اح٤س ب ٩س٤٠ا ،٪ابونٌی ،٥زہير ،ابواسحا ،ٚابوًِیسة ذَکہً ،بساٟزح ٩٤ب ٩سوز ،حرضت ًبساہلل رضی اہلل ً٨ہ

ََک ُه َو َلِ ًَ ٩ِٔ ٜب ُس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی ُٕ ٩ِ ًَ ٥زهَيِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََِ ٟ ٢ی َص أَبُو ًُِ َ ِی َس َة ذ َ َ
بِ ُ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أََّ٧هُ َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ َي ُ٘و ُ ٢أَتَی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِِ ٟائ َٔم َوأَ ََ ٣زنٔی أَ ِ ٪آت َٔی ُه ب ٔ ََ ََلثَ ٔة أَ ِح َحا ٕر
َٓو َج ِس ُت َح َح َزیِ َٔ ٩وا َِ ٟتِ ٤ش ُت َّ
اَٟاَ ٔ ٟث َٓ ٥َِ ٠أَ ٔج ِس ُه َٓأ َ َخ ِذ ُت َر ِوثَ ّة َٓأ َ َت ِی ُت بٔهٔ َّ٩أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َخ َذ ا َِ ٟح َح َزیِ ٔ٩
َ
َ
َوأَ َِ ٟقی اَّ ٟز ِوثَ َة َو َٗا ََ ٢ه ٔذه ٔر ِْٔ ٛص َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اٟز ُِِّ ٛص كَ ٌَ ُا ٦ا ِٟحٔ ِّ٩
ادمحنباملسؿ،اوبمیعن،زریہ،اوبااحسؼ،اوبدیبعةذرکہ،دبعارلنمحنبوسد،رضحتدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملساپ اخہنےکےئلرشتفیےلےئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےساراشدرفناایمتنیترھتپےل
آؤ۔(ابفوجد التش ےک) ھجم وک رصػدف رھتپ یہ لم ےکس وت ںیم وگرب اک اکی ڑکٹا اؿ دف رھتپفں ےک اسھت ےل آای۔ روسؽ رکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےنفہدفرھتپوتےلےئل افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوگرباکڑکٹاکنیھپدایافررفناایہیوترسکےہ۔(ےلہپوت
اپکاھتاباناپکوہایگ)ویکہکنےلہپہی(وگرب)اھکاناھتنکیلابہیوگربوہایگ۔اناؾاسنیئرفناےتںیہہکرسکےسرمادانجتیکذغا
ےہ۔
رافی  :ادمحنباملسؿ،اوبمیعن،زریہ،اوبااحسؼ،اوبدیبعةذرکہ،دبعارلنمحنبوسد،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیرھتپےسااجنتسرکےنیکرتصخفااجزتاکایبؿ

ابب  :اپیکاکایبؿ
اکیرھتپےسااجنتسرکےنیکرتصخفااجزتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 43

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز٨٣ ،ؼور ،ہَل ٢ب ٩يشاٖ ،حرضت س٤٠ہ بٗ ٩یص رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩ه ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
اٖ ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ا ِس َت ِح َِ ٤ز َت َٓأ ِوتٔزِ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،وصنمر ،الہؽ نب اسیػ ،رضحت ہملس نب سیق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفناایبجوکیئصخشااجنتسءرکےوتاسوکاچےیہہکاطؼڈےلیھےل۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،الہؽنباسیػ،رضحتہملسنبسیقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصػیٹمایڈولیھںیہےسااجنتسرکایلاجےئ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
رصػیٹمایڈولیھںیہےسااجنتسرکایلاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 44

راوی ٗ :تیبہً ،بساٌٟزیز ب ٩ابوحاز ،٦اپ٨ے واٟس سے٣ ،ش ٥٠ب ٩رقنْ ،عوہ ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٨ہا

ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیهٔ ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ِٔ ُ ٩رق ٕن ًَ ِِ ُ ٩

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َذ َه َب أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛإلٔ َی ا َِِ ٟائ ٔٔم ََِٓ ٠ی ِذ َه ِب َُ ٌَ ٣ه ب ٔ ََ ََلثَةٔ أَ ِح َحا ٕر ََِٓ ٠ی ِش َت ٔل ِب ب ٔ َها َٓإَٔ َّ ٧ها َت ِحزٔی ًَ ُِ ٨ه
ہبیتق ،دبعازعلسی نب اوباحزؾ ،اےنپ فادل ےس ،ملسم نب رقط ،رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن اراشد رفناای سج فتق اہمتر ے ںیم ےس وکیئ اشیپب اپاخہن ےک ےئل اجےئ وت اس وک اچےیہ ہک فہ ااجنتسء
رکےنےکےئلاےنپاسھتنیترھتپ(اییٹمےکڈےلیھ)ےلاجےئاسےئلہکےلہپنیترھتپاسوکااجنتسءرکےنےکےئلاکیفںیہ۔
رافی  :ہبیتق،دبعازعلسینباوباحزؾ،اےنپفادلےس،ملسمنبرقط،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپینےسااجنتسرکےناکمکح
ابب  :اپیکاکایبؿ
اپینےسااجنتسرکےناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 45

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥نرض ،طٌبہً ،لاء ب ٩ابو٣ی٤و٧ہ ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩ا َٟرضی اہلل ً٨ہ

َ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إَ ٔ ٟ
رض َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
ئ ٓ ََی ِشت َ ِ٨طٔی
 ١أََ٧ا َوُ ََُل ْ٣َ ٦عٔی ِ َ ٧حو ٔی إ ٔ َزا َو ّة ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َز َخ َ ١ا َِ ٟد ََل َئ أَ ِحُ ٔ٤
َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ

ئ
بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
ااحسؼنباربامیہ،رضن،ہبعش،اطعءنباوبومیمہن،رضحتاسننبناکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکانجبروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہل فملس سج فتق اپاخہن رکےن اجےت وت ںیم افر ریما اکیاسیھت اکی ڑلاک اپین اک ڈفؽ ااھٹرک (اسھت) ےتلچ۔ آپ یلص اہللہیلع
فآہلفملساپینےسااجنتسءرکےت۔

رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رضن،ہبعش،اطعءنباوبومیمہن،رضحتاسننبناکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اپینےسااجنتسرکےناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 46

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ہٗ ،تازہٌ٣ ،اذة ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٨ہا

ئ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ٌَِ ٣ُ ٩ا َذ َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ها َٗاَِ ٟت ُِ ٣ز َ ٪أَ ِز َوا َج َّ٩ُٜأَ َِ ٪ي ِش َت ٔلیبُوا بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
اَ ٪ئ ٌَُِ٠هُ
َٓإٔنِّی أَ ِس َت ِحیٔیه ٔ ِ٨ِ ٣ٔ ٥هُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ہبیتق ،اوبوعاہن ،اتقدہ ،اعمذة ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن وخانیت ےس اہک ہک مت اےنپ اےنپ
وشرہفں وک اپین ےس ااجنتسء رکےن اک مکح دف ویکہکن ھجم وک اس رطح یک ابت رکےن ںیم رشؾ ف ایح وسحمس وہیت ےہ افر روسؽرکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملساپینےسااجنتسءایکرکےتےھت۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،اتقدہ،اعمذة،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داںیئاہھتےسااجنتسرکےنیکاممتعن
ابب  :اپیکاکایبؿ
داںیئاہھتےسااجنتسرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 47

راوی  :اسٌ٤ی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،ہظا ،٦یحٌیً ،بساہلل ب ٩ابوٗتازہ ،حرضت ابوٗتازہ رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا هٔظَ ْاَ ٩ِ ًَ ٦ی ِحٌَی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ََک ُه ب ٔ َیٔ٤یٔ٨هٔ َوَلَ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َ ٔ
رش َب أَ َح ُس َََُ ٓ ٥ِ ٛل یَت َ َِ َّٔ ٨ص فٔی إَٔ٧ائ ٔهٔ َوإٔذَا أَتَی ا َِ ٟد ََل َئ ٓ َََل یَ ََّ ٤ص ذ َ َ

َی َت ََّ ٤شحِ ب ٔ َیٔ٤یٔ٨هٔ
الیعمسنبدوعسد،اخدل،اشہؾ،ییحی،دبعاہللنباوباتقدہ،رضحتاوباتقدہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکانجبروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایبجمتںیم ےسوکیئصخشاپینےیپوتاسوکاچےیہہکفہاپینےکربنتںیماسسنہنےلافرسجفتق
وکیئصخشاپاخہنرکےناجےئوتاسوکاچےیہہکاےنپوضعوصخمصوکداںیئاہھتےسہنوھچایئفرہنداںیئاہھتےساسوکاصػرکے
ایوسےتن۔(اھجڑے)
رافی  :الیعمسنبدوعسد،اخدل،اشہؾ،ییحی،دبعاہللنباوباتقدہ،رضحتاوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
داںیئاہھتےسااجنتسرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 48

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟزحً ،٩٤بساٟوہاب ،ایوب ،یحٌی ب ٩ابوَٛير ،اب ٩ابوٗتازہ ،حرضت ٗتازہ رضی اہلل ً٨ہ

وب ًَ ِ ٩ی ٔ ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّه ٔ
اب ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
یب
َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی أَ َِ ٪یت َ ََ َّٔ ٨ص فٔی ِاْلَٔ٧ا ٔ
ََک ُه ب ٔ َیٔ٤یٔ٨هٔ َوأَ َِ ٪ي ِش َت ٔل َ
ئ َوأَ َِ ٪ی ََّ ٤ص ذ َ َ
ب ٔ َیٔ٤یٔ٨هٔ

دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمح،دبعاولاہب،اویب،ییحینباوبریثک،انباوباتقدہ،رضحتاتقدہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکانجب
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنربنتںیموھپکننارےنافرداںیئاہھتےسوضعوصخمصوکوھچےنافرداںیئاہھتےسااجنتسء
رکےنیک(دشدی)اممتعنایبؿرفنایئ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمح،دبعاولاہب،اویب،ییحینباوبریثک،انباوباتقدہ،رضحتاتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
داںیئاہھتےسااجنتسرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 49

راوی ٤ً :زو بً ٩لی و طٌیب ب ٩یوسًٕ ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،و ً٤یع ،ابزاہیً ،٥بساٟزح ٩٤ب ٩یزیس،
حرضت س٠امی ٪رضی اہلل ً٨ہ

ٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟهُ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ٣َ ٩هس ٓ ٕ
اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ َواْلِ َ ًِ َُ ٤ع
ٔی ًَ ُِ ٩سٔ ََی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َو ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩یُو ُس َ
ِخائ َ َة َٗا َ ٢أَ َج ِ١
اَٗ ٪ا ََٗ ٢ا َ ٢ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔیِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
رش َُ ٛ
یس ًَ َِ ٩سَ ٤َِ ٠
و ٪إَّٔ٧ا َٟن َ َری َػاح َٔب ٥ِ ُٜيُ ٌَ ِّ ٥ِ ُٜ٤ُ ٠ا َِ ٔ ٟ
َ َ ٧هاَ٧ا أَ َِ ٪ي ِشت َ ِ٨ط َٔی أَ َح ُسَ٧ا ب ٔ َیٔ٤یٔ٨هٔ َو َي ِش َت ِ٘ب ٔ َ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة َو َٗا ََ ٢لَ َي ِشت َ ِ٨طٔی أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛب ٔ ُسو ٔ ٪ثَ ََلثَ ٔة أَ ِح َحارٕ

ع
رمعفنبیلعفبیعشنبویفس،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،وصنمر،ف میش،اربامیہ،دبعارلنمحنبسیدی،رضحتامیلسؿریض
اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رشمنیک ےن رضحت امیلسؿ ےس اہک ہک مہ اہمترے اصبح ینعی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
دےتھکیںیہہکفہمتوک(اشیپب)اپاخہنکترکانالھکسےتںیہ۔رضحتامیلسؿافریسےناہکہکالبہبشآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
مہ وک عنم رفناای ےہ ہک مہ ولگداںیئ اہ ھت ےس ااجنتسء رکںی افر ااجنتسء ےک فتق ہلبق یک اجبن رہچہرکےن ےس عنم رفناای افر آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفناایمتںیمےسوکیئصخشنیتڈولیھںےسمکااجنتسءہنرکے۔
ع
رافی  :رمعف نب یلع ف بیعش نب ویفس ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،وصنمر ،ف میش ،اربامیہ ،دبعارلنمح نب سیدی ،رضحت

امیلسؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااجنتسرکےنےکدعبزنیمرپاہھترزگان
ابب  :اپیکاکایبؿ
ااجنتسرکےنےکدعبزنیمرپاہھترزگان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 50

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک ِ٣خمی ،وٛیٍ ،رشیَ ،ابزاہی ٥ب ٩جزیز ،ابوزرًہ ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

رش ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ا ِِّ َ ٤ُ ٟ
یَ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ٩
ِخم ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِٔ َ ٩
َ
ق
ََ َی َس ُه بٔاْلِ َ ِر ٔ
است َ َِ ٨طی َزَ ٟ
أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َو َّؿأ َٓ َ٤َّ ٠ا ِ
دمحمنبدبعاہللنبابمرکرخمیم،فعیک،رشکی،اربامیہنبرجری،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکانجب
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنفوضایکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنبجااجنتسءایکوتاےنپاہھتوکزنیمےسرزگا۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرکرخمیم،فعیک،رشکی،اربامیہنبرجری،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ااجنتسرکےنےکدعبزنیمرپاہھترزگان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 51

راوی  :اح٤س ب ٩ػباح ،طٌیب يٌىی اب ٩رحب ،ابا ٪بً ٩بساہلل ،ابزاہی ٥ب ٩جزیز ،حرضت جزیز رضی اہلل ً٨ہ

رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبَا ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ا َِ ٟب َحل ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ْب َي ٌِىٔی ابِ َِ َ ٩
إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أتََی ا َِ ٟد ََل َئ َٓ َ٘ َضی ا َِ ٟحا َج َة ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا َجزٔیزُ َها ٔ
ت
اب
َاست َ َِ ٨طی بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
كَ ُه ّورا َٓأ َ َت ِی ُتهُ بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
َ ب ٔ َها اْلِ َ ِر َق َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ه َذا أَ ِط َبهُ بٔاٟؼَّ َو ٔ
ئ َو َٗا َ ٢ب ٔ َیسٔه ٔ ٓ ََس ََ ٟ
ئٓ ِ
رش ٕ
یَ َواہللُ ُس ِب َحاَ٧هُ َو ََ ٌَال َی أَ ًِ َ٥ُ ٠
َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔ َ ٔ

ادمح نب ابصح ،بیعش ینعی انب رحب ،اابؿ نب دبع اہلل ،اربامیہ نب رجری ،رضحت رجری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم انجب
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسےکارماہاھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملستیباالخلءرشتفیےلےئگافراپاخہنےسافرغوہےئ
اسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاےرجری(ریضاہللاعتیلہنع)اپینالؤ۔ ںیم(آپ یلصاہللہیلعفآہل فملس
ےکےئل)اپینےلایگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناپینےسااجنتسءایکافرزنیمرپاہھترزگے۔
رافی  :ادمحنبابصح،بیعشینعیانبرحب،اابؿنبدبعاہلل،اربامیہنبرجری،رضحترجریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپینںیمینتکاناپیکرگےنےسفہاناپکںیہنوہاتاسیکدحاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اپینںیمینتکاناپیکرگےنےسفہاناپکںیہنوہاتاسیکدحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 52

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی و حشين ب ٩رحیث ،ابو اسا٣ہ ،وٟیس بَٛ ٩ير٣ ،ح٤س ب ٩جٌرفً ،بساہلل بً ٩بساہلل ب٤ً ٩ز ،حرضت
ً٤ز رضی اہلل ً٨ہ

رحیِ ٕث ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ ََٔٔٛ ٩ير ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َرفٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا هَ َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اَّٟس ِّی َوا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُ ُ ٩

ئ َو َ٣ا َیُ٨وب ُ ُه َّٔ ٩ِ ٣
اب َو ِّ
اٟش َبا َٔ
اٟس َو ِّ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َُ ٢سل ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟا ٔ
ا ٪ا ِ٤َ ٟا ُئ ٗ ََُّ ٠تي ِ ٔن َ ٥َِ ٟی ِح ١ِ ٔ٤ا َِ ٟد َب َث
َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا ک َ َ
انہد نب رسی ف نیسح نب رحثی ،اوب ااسہم ،فدیل نب ریثک ،دمحم نب رفعج ،دبعاہلل نب دبعاہلل نب رمع ،رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکانجبروسؽرکمییلصاہللہیلعفملسےس یسکےناساپینےکابرے ںیمدرایتفرفناایہکسجاپینںیمدردنےافر
وچاپےئآےتںیہ(ینعیفہاپینایپرکےتںیہافراساپینںیماشیپبرکاجےتںیہ)وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساراشدرفناایبجاپین
دفہلقوہاجےئوتاپیناناپیکےکالقئںیہنراتہ۔
رافی  :انہدنبرسیفنیسحنبرحثی،اوبااسہم،فدیلنبریثک،دمحمنبرفعج،دبعاہللنبدبعاہللنبرمع،رضحترمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اپینںیمینتکاناپیکرگےنےسفہاناپکںیہنوہاتاسیکدحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 53

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤از ،ثابت ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َ َ َ
َ
ْعاب ٔ ایا بَا َ ٢فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َ٘ َاَِ ٠ًَ ٦یهٔ ََ ٌِ ُف ا ِِ َ٘ ٟوَ٘ َٓ ٔ ٦ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
أ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إٔ َ ٧ص أ َّ ٪أ ِ َ
َّ
َّ
َفَْ َز ًَا ب ٔ َس ِٟو ٕٓ ََؼ َّب ُه ًََِ ٠یهٔ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ي ٌِىٔی ََل ََ ِ٘ َل ٌُوا ًََِ ٠یهٔ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠زًُو ُه ََل تُزِرٔ ُ٣و ُه َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
ہبیتق،امحد ،باتب،رضحت اسنریضاہللہنعےسرفاتی ےہہک(دہعوبنیںیم)اکی اگؤںفاےلےندجسمںیم اشیپبرک دای۔ہی
دھکیرکولگاسیکاجبن(نارےنےکےئل)دفڑے۔ آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایاسصخشوکوھچڑدفافرمتاسوک
اشیپبےسہنرفوک۔بجفہصخشافرغوہایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناپیناکاکیڈفؽاگنمایافرفاہںاہبدای۔
رافی  :ہبیتق،امحد،باتب،رضحتاسنریضاہللہنع

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

ابب  :اپیکاکایبؿ
اپینںیمینتکاناپیکرگےنےسفہاناپکںیہنوہاتاسیکدحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 54

راوی ٗ :تیبہًِ ،یسة ،یحٌی ب ٩سٌیس ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩ا َٟرضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
ْعاب ٔ ُّی فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓأ َ ََ ٣ز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَِ ٔ َ
یسةُ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩إٔ َ ٧ص َٗا َ ٢بَا َ ٢أ ِ َ

ئ َٓ ُؼ َّب ًََِ ٠یهٔ
َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َس ِٟو ٕ ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕ

ہبیتق،دیبعة،ییحینبدیعس،رضحتاسننبناکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیداہییتصخشےندجسمںیماشیپبرکدایوتیبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیڈفؽاپین(الےنےکےئل)مکحرفنااینان ہچاکیڈفؽاپیناسہگجاہبدایایگ۔
رافی  :ہبیتق،دیبعة،ییحینبدیعس،رضحتاسننبناکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اپینںیمینتکاناپیکرگےنےسفہاناپکںیہنوہاتاسیکدحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 55

راوی  :ابوسٌیسخسری رضی اہلل ً٨ہ

ُ
یها ُ ُٟح ُو ٦ا ِٟک ٔ ََل ٔب َوا ِٔ ٟح َی ُف
ْط ُح ٓ ٔ َ
ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َٔٗ ٢ی ََ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َت َت َو َّؿأ ٔ ٩ِ ٣بٔئِز َُٔ َـا ًَ َة َوه ٔ َی بٔئ ِْز یُ ِ َ

َوا٨َّ ٟت َ ُن َٓ َ٘ا َ ٢ا ِ٤َ ٟا ُئ ك َ ُه ْور ََل یُ َِّ ٨ح ُش ُه َط ِی ْئ
اوبدیعسدخریریضاہللہنعےسرفاتیےہہکولوگںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکمہولگبراضبہع(دمہنی
ونمرہ ںیم اکی ونکںی اک انؾ) ےک اپین ےس فوض رک ےتکس ںیہ افر براضبہع اکی ااسی ونکاں ےہ سج ںیم ضیح ےک ڑپکے افر رمے
وہےئ ےتک افر دبوبدار اایشء ڈایل اجیت ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینراشد رفناای ہک اپک ےہ افر اس وک وکیئ ےئش اناپک ںیہن
رکیت۔
رافی  :اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اپینںیمینتکاناپیکرگےنےسفہاناپکںیہنوہاتاسیکدحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 56

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،یحٌی ب ٩سٌیس ،حرضت ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َ َ
َ
َ
َ
ْعاب ٔ ٌّی إلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ٓ ََبا َ٢
أ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أَ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ َن ّشا َي ُ٘و َُ ٢جا َئ أ ِ َ
اض َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِتزُ ُٛو ُه َٓت َ َر ُٛو ُه َحًَّی بَا َ ٢ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ب ٔ َس ِٟو ٕٓ َُؼ َّب ًََِ ٠یهٔ
ٓ ََؼ َ
اح بٔهٔ اُ ٨َّ ٟ
وسدینبرصن،دبعاہلل،ییحینبدیعس،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیداہییتصخشدجسمںیمدالخوہاافراسےن
دجسمںیماشیپبرکدای۔ روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسناوحؽوکدھکیرکاراشدرفناایمتولگاسوکوھچڑدف۔ولوگںےن
اسوکوھچڑدای۔اہیںکتہکفہ صخشاشیپبےسافرغوہایگ۔اسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکی ڈفؽ اپیناسہگج
اہبےناکمکحرفناای۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ییحینبدیعس،رضحتاسنریضاہللہنع

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

ابب  :اپیکاکایبؿ
اپینںیمینتکاناپیکرگےنےسفہاناپکںیہنوہاتاسیکدحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 57

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩ابزہی٤ً ،٥ز بً ٩بساٟواحس ،اوزاعی٣ ،ح٤س ب ٩وٟیس ،زہزیًِ ،یساہلل بً ٩بساہلل ،حرضت ابوہزیزہ
رضی اہلل ً٨ہ

ہلل
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٥ز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟواح ٔ ٔس ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس ا ٔ

َ
َ
اض َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْعاب ٔ ٌّی ٓ ََبا َ ٢فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓت َ َ٨ا َو َُ ٟه اُ ٨َّ ٟ
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََ َٗ ٢ا ٦أ ِ َ
ی٩
َز ًُو ُه َوأَهِزٔي ُ٘وا ًَل َی بَ ِؤٟهٔ َز ِّ ٟوا ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕ
َّس َ
َّس َ
یَ ٩و ٥َِ ٟتُ ِب ٌَ َُوا ُٔ ِّ ٌَ ٣
ئ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا َُ ٌٔ َِت َُِ ٣ُ ٥ی ِّ ٔ
دبعارلنمح نب اربمیہ ،رمع نب دبعاولا دح ،افزایع ،دمحم نب فدیل ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک اکی داہیت اک رےنہفاال صخش ڑھکا وہایگ افر اس ےن دجسم ںیم اشیپب رک دای۔ولوگں ےن اس وک ڑکپےن اک ارادہ ایک۔
انجب روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفناای اس وک وھچڑ دف افر اس ےن سج ہگج اشیپب ایک ےہ فاہں رپ اپین اک اکی ڈفؽ ڈاؽ
دف۔ویکہکنمتولگداینںیموہستلافرآاسینےکفاےطسےجیھبےئگوہ۔
رافی  :دبعارلنمحنباربمیہ،رمعنبدبعاولادح،افزایع،دمحمنبفدیل،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہھٹےوہےئاپینےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ

رہھٹےوہےئاپینےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 58

ًیسی ب ٩یو٧صً ،وٖ٣ ،ح٤س ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٰ ،٥

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِو ْٖ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَب ٔی ه َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
ئ َّ
اٟسائ ٔٔ ٥ث ُ َّ ٥یَ َت َو َّؿأ ُ ُٔ ٨ِ ٣ه َٗا َِ ًَ ٢و ْٖ َو َٗا َ ٢خ ََٔل ْض ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ َیبُو َّ٩َٟأَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی ا ِ٤َ ٟا ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ ٠َ َِ ٣ٔ ٥َ ٠ه
ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،وعػ،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکانجبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن اراشد رفناای مت ںیم ےس وکیئ صخش رہھٹے وہےئ اپین ںیم اشیپب ہن رکے ہک رھپ(دعب ںیم) اس اپین ےس فوض (یھب)
رکے۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،وعػ،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاک ایبؿ
رہھٹےوہےئاپینےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 59

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ، ٥اس٤اًی ،١یحٌی بً ٩تی٣ ، ٙح٤س ب ٩سيری ، ٩حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ٔیَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٙح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
 ٩ِ ًَ ١یَ ِحٌَی بِ ًَٔ ٩ت ٕ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ئ َّ
وب َلَ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل یَبُو َّ٩َٟأَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی ا ِ٤َ ٟا ٔ
اٟسائ ٔٔ ٥ث ُ ََّ ٥ي ِِ َت ٔش ُ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ه َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ک َ َ
اَ ٪ي ٌِ ُ٘ ُ

یُ َح ِّس ُث ب ٔ َه َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ إ ٔ ََّل بٔسٔی َ٨ارٕ
وقعیب نباربامیہ ،اامسلیع،ییحی نبقیتع،دمحم نبریسنی ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسدفرسیرفاتیاس رطحےہہک یبن
یلص اہللہیلعفآہلفملسےن رفناایرھپاساپین ےس لسغرکےویکہکناامتحؽےہہک رھپ اشیپب(یہ)اہھتںیم آاجےئ(اہتبل) وجاپین
ہہبراہوہاسںیماشیپبرکاندرتسےہویکہکناسںیماناپیکںیہنرہھٹیتکس۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،اامسلیع،ییحینبقیتع،دمحمنبریسنی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنمسریاپیناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
دنمسریاپیناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 60

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ، َٟػٔوا ٪ب ٩س٠ی ، ٥سٌیس ب ٩س٤٠ہ ِ٣ ،يرة ب ٩ابوبززة ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی َٕ ٩ِ ًَ ٥سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪ا ِِٔ٤ُ ٟي َر َة بِ َ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ًَ ِب ٔس َّ
اٟسارٔ أَ ِخب َ َر ُه
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟػٔ َِو َ
َ
٨َ ٌَ ٣َ ١ا
ْح َوِ َ ٧حُ ٔ٤
أََّ ٧هُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ه َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُ ٢سأ ََ ٢ر ُج َْ ١ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا ِ َ ٧ز َُ ٛب ا َِ ٟب ِ َ
ْح َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ه َُو َّ
ور
ئ ا َِ ٟب ِ ٔ
ئ َٓإ ٔ َِ ٪ت َو َّؿأَِ٧ا بٔهٔ ًَ ٔل ِظ َ٨ا أَ َٓ ََ ٨ت َو َّؿأ ُ ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٔ
ا ِٔ٠َ٘ ٟی َ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِ٤َ ٟا ٔ
اٟل ُه ُ

َ٣ا ُؤ ُه ا ِٔ ٟح ُِّ ٣َ ١یت َ ُتهُ
ہبیتق ،ناکل  ،وفصاؿ نب میلس  ،دیعس نب ہملس  ،ریغمة نب اوبربدة ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن
روسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملسےسدرایتف ایکایروسؽاہللمہولگ دنمسرںیموسار وہےتںیہافراےنپاسھتھچک اپینرھکےتیل
ںیہ ارگ مہولگاس اپین ےس فوض رکںی وت ایپےس رہ اجںیئاسفہج ےس ایک مہ دنمسر ےک اپین ےسفوضرک ایل رکںی؟ روسؽ رکمی یلص

اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایدنمسریاپیناپکرکےنفاالےہافراساکرمدہالحؽےہ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،وفصاؿنبمیلس،دیعسنبہملس،ریغمةنباوبربدة،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربػےسفوضرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
ربػےسفوضرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 61

راوی ً :لی ب ٩ححز ،جزیز ٤ً ،ارة بٌ٘ٗ ٩اَ  ،ابوزرًہ ب٤ً ٩زو ب ٩جزیز ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ا ِس َت ِٔ َتحَ اٟؼَّ ََل َة َس ََ ٜت هُ َِ ٨ی َه ّة َٓ ُُِ٘ ٠ت بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َوأ ُم ِّی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا ََ ُ٘و ُ ٢فٔی
رش َٔ ٚوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َّ
ُسُٜوت ََٔ بَي ِ َن اَّ ٟتِٜبٔير ٔ َوا ِِٔ ٟقائ َ ٔة َٗا َ ٢أَُٗو َُّ ٢
اُ ٠ٟه َّ٥
ای َ٤َ ٛا بَا ًَ ِس َت بَي ِ َن ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
اُ ٠ٟه َّ ٥بَاً ِٔس بَ ِیىٔی َوبَي ِ َن َخ َلا َی َ
َ
ای ب ٔ َّ
ای َ٤ٛا یُ ََّ ٨قی َّ
اٟسٔ َ ٧ص َّ
اِ َٟو ُب اْلِ َبِ َی ُف َّٔ ٩ِ ٣
ئ َوا ِٟب َ َرز ٔ
أ ٠ِ َٟخ َوا ِ٤َ ٟا ٔ
اُ ٠ٟه َّ ٥اُِ ٔش ِ٠ىٔی َٔ ٩ِ ٣خ َلا َی َ
َن ِّ٘ىٔی َٔ ٩ِ ٣خ َلایَ َ َ
یلعنبرجح،رجری،امعرةنباقعقع،اوبزرہعنبرمعفنبرجری،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسسجفتقامنزرشفع رفناےتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسھچکدریکتاخومشرےتہ۔ںیمےنرعضایکایروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فملس ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ دفا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اخومش رےنہ ےک فتق ایک
زپےتھ ںیہ؟ ینعی وج فہفق ریبکت افر رقات ےک درایمؿ وہات ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ںیم اس ہتکس ےک دفراؿ ہی
داع زپاتھ وہں ینعی اے اہلل ریمے افر ریمے انگوہں ےک درایمؿ ااسی افہلص رک دے اسیج افہلص وت ےن رشمؼ افر رغمب ےک
درایمؿرکدایےہ۔اےاہلل ھجموکانگوہںےساےسیاپک اصػرکدےےسیج دیفسڑپکالیم ےساپکاصػرکدای اجاتےہ۔اے

اہللھجموکدوھڈاؽریمےانگوہںےسربػافراپینافرافولںےس۔
رافی  :یلعنبرجح،رجری،امعرةنباقعقع،اوبزرہعنبرمعفنبرجری،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربػےکاپینےسفوض
ابب  :اپیکاکایبؿ
ربػےکاپینےسفوض

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 62

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ، ٥جزیز  ،ہظا ٦بْ ٩عوہ  ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٨ہا

َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا َِ ٟت ک َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩هٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
أ ٠ِ َٟخ َوا ِٟب َ َرز ٔ َؤ ٠ِ َٗ ِّٙ َ ٧يی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟد َلایَا َ٤ٛا َن َّ٘ ِی َت َّ
ئ َّ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
اِ َٟو َب اْلِ َبِ َی َف َّٔ ٩ِ ٣
اٟسٔ َ ٧ص
ای ب ٔ َ٤ا ٔ
اُ ٠ٟه َّ ٥اُِ ٔش َِ ١خ َلایَ َ
َ
ااحسؼنباربامیہ،رجری،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکانجبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسرفناےتںیہاےاہللریم ےانگوہںوکدوھڈاؽربػافرافولںےکاپینےسافرریمادؽانگوہںےساسرطحاصػرکدے
ہکےسیجوتےناصػایکدیفسڑپکےےسلیموک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افولںےکاپینےسفوض

ابب  :اپیکاکایبؿ
افولںےکاپینےسفوض

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 63

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح  ،حِیب ابًِ ٩یس  ،جبير ب ٩نٔير  ،حرضت ًوٖ ب٣ ٩ا َٟرضی اہلل ً٨ہ

یب بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی ٕس ًَ ُِ ٩ج َبي ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔيِر ٕ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََٗ ٩ْ ٌِ ٣ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٩حِ ٔ ٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َه ُ

َٗا ََ ٢طه ٔ ِس ُت ًَ ِو َٖ بِ َ٣َ ٩اَ َٕ ٔ ٟي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ًَل َی َ٣ی ِّٕت ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت ُٔ ٩ِ ٣ز ًَائٔهٔ َوه َُو
ئ َو َّ
َي ُ٘و َُّ ٢
أ ٠ِ َٟخ َوا ِٟب َ َرز ٔ َو َن ِّ٘هٔ
َک ُِ٧ ٦ز ُ َٟهُ َوأَ ِو ٔس ٍِ ُِ ٣س َخ َ٠هُ َواُِ ٔش ُِ ٠ه ب ٔا ِ٤َ ٟا ٔ
ٕ ًَ ُِ ٨ه َوأَ ِ ٔ
ِرف َٟهُ َو ِار َح ِ٤هُ َو ًَآٔهٔ َوا ًِ ُ
اُ ٠ٟه َّ ٥اُ ٔ ِ
ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟد َلایَا َ٤ٛا یُ ََّ ٨قی َّ
اِ َٟو ُب اْلِ َبِ َی ُف َّٔ ٩ِ ٣
اٟس َن ٔش ُش ِؤ ُر ا ِٟکَِٔ ٠ب
َ
اہرفؿنبدبعاہلل،اعمفہینباصحل،بیبحانبدیبع،ریبجنبریفن،رضحتوعػنبناکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےن
روسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسےسانس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساکیانجزہیکامنزادارفنارےہےھتہکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنداعنایگناسصخشرپرفغمترفنادےافراسرپرمحرفناافراسوکاعتیفاطعرفناافراسےکانگوہںےسدرسگررفنادے
افر ایھچ رطحاسیک امہم ین رفنا افراسیک ہگج وک(ربق) وک فف ع رفنادے افراس ےک انگوہں وک دوھڈاؽ ربػ افر افولں ےس سج
رطہقیےسڑپکالیملیچکےساصػرکدایاجاتےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اعمفہینباصحل،بیبحانبدیبع،ریبجنبریفن،رضحتوعػنبناکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےتکےکوھجےٹاکمکح
ابب  :اپیکاکایبؿ
ےتکےکوھجےٹاکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 64

راوی ٗ :تبہ٣ ،ا ، َٟابوز٧از  ،اْعد  ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
َ
رش َب
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َ ٔ
أ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
ئ أَ َح ٔس َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛی ِِ ٔش ُِ ٠ه َس ِب ٍَ َ٣زَّا ٕ
ت
ا ِٟکَُِ ٠ب فٔی إَٔ٧ا ٔ
قییہ ،نا کل  ،اوبزاند  ،ارعج  ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اراشد
رفناایہکبجوکیئاتکاہمترےیسکربنتےساپینیپےلوتاسوکاسترمہبتدوھاناچےیہ۔
رافی  :قییہ،ناکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ےتکےکوھجےٹاکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 65

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩اٟحش ،٩ححاد ،اب ٩جزیخ  ،زیاز ب ٩سٌسً ،بساٟزح ٩٤ب ٩زیس  ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َّاد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی زٔیَازُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس أَ َّ ٪ثَاب ٔ ّتا َِ ٣ول َی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
ئ أَ َح ٔس َُ ٠ِ َٓ ٥ِ ٛی ِِ ٔش ُِ ٠ه
بِ َٔ ٩زیِ ٕس أَ ِخب َ َر ُه أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أَبَا ه َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َو َ َّ ٟا ِٟکَُِ ٠ب فٔی إَٔ٧ا ٔ
َس ِب ٍَ َ٣زَّا ٕ
ت
اربامیہ نب انسحل ،اجحج ،انب رججی  ،زاید نب دعس ،دبعارلنمح نب زدی  ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک انجب
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتولوگںںیمےسیسکےکربنتںیمبجاتکہنمڈاؽرکپچپچرکےکےئپ وت

اسربنتوکاسترمہبت(اپکرکےنےکےئل)دوھےئ۔
رافی  :اربامیہنبانسحل،اجحج،انبرججی،زایدنبدعس،دبعارلنمحنبزدی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ےتکےکوھجےٹاکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 66

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش ، ٩ححاد ،اب ٩جزیخ  ،زیاز ب ٩سٌس  ،ہَل ٢ب ٩اسا٣ہ ،ابو س٤٠ہ  ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َّاد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی زٔیَازُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس أَُ َّ ٧ه أَ ِخب َ َر ُه ه ٔ ََل ُ ٢بِ ُ ٩أَ َسا ََ ٣ة أَُ َّ ٧ه
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ

َس ٍَ ٔ٤أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة یُ ِدبٔرُ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ ٠َ َِ ٣ٔ ٥َ ٠ه

اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،زایدنبدعس،الہؽنبااسہم،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنعرتہمجدنمرہجابال دحثییکرطح
ےہ۔
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،زایدنبدعس،الہؽنبااسہم،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجاتکیسکےکربنتںیمہنمڈاؽرکپچپچرکےکاپینیپےلوتربنتںیموجھچکےہاسوکاہبدانیاچےئہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
بجاتکیسکےکربنتںیمہنمڈاؽرکپچپچرکےکاپینیپےلوتربنتںیموجھچکےہاسوکاہبدانیاچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 67

راوی ً :لی ب ٩ححز ً ،لی ب٣ ٩شہز  ،اً٤ع  ،ابورزی ٩و ابوػاٟح  ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شهٔز ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َر ٔز ٕ
یَ ٩وأَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ

ئ أَ َح ٔس ُ٠ِ َٓ ٥ِ ٛيُر ٔ ِٗ ُه ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ی ِِ ٔش ِ٠هُ َس ِب ٍَ َ٣زَّا ٕ
ت َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َََ ٩ٔ ٤ل أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَ َح ّسا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َو َ َّ ٟا ِٟکَُِ ٠ب فٔی إَٔ٧ا ٔ
َتابَ ٍَ ًَل ٔ َّی بِ َِ ٣ُ ٩شهٔز ٕ ًَل َی َٗ ِؤٟهٔ َٓ ِ٠يُر ٔ ِٗ ُه
یلع نب رجح ،یلع نب رہسم  ،اشمع ،اوبرزنیف اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک انجب روسؽرکمی یلص اہلل

ہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایبجمتںیمےسیسک ےکربنتںیماتکہنمڈاؽرکپچپچرکےکاپینیپےلوتوجھچکاسربنت ںیم
وموجدوہفہاہبدفاسےکدعباسربنتوکاسترمہبتدوھول۔
رافی  :یلعنبرجح،یلعنبرہسم،اشمع،اوبرزنیفاوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجربنتںیماتکہنمڈاؽرکیپےلوتاسوکیٹمےسنا ےنھجےکابرےںیم
ابب  :اپیکاکایبؿ
سجربنتںیماتکہنمڈاؽرکیپےلوتاسوکیٹمےسنا ےنھجےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 68

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی  ،خاٟس  ،طٌبہ ،ابوتیاح  ،حرضت ًبساہلل ب ١ِٔ٣ ٩رضی اہلل ً٨ہ

ْطّٓا ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟتَّیَّا ٔح َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُِّ َ ٣
اہللٔ بِ ٔ ٩ا ِ ١ٔ َّٔ َِ ٤ُ ٟأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز َٔ َ٘ ِت ٔ ١ا ِٟک ٔ ََل ٔب َو َر َّخ َؽ فٔی کَِٔ ٠ب اٟؼَّ ِی ٔس َوا َِ ٥ٔ ٨َ َِ ٟو َٗا َ ٢إٔذَا َو ََّ ٟ

ت َو ًَ ِّرفو ُه َّ
اَٟا َٔ ٨َ ٣ة بٔاٟتُّ َرأَ ُش ِؤ ُر ا ِٟه ٔ َّزة ٔ
ا ِٟکَُِ ٠ب فٔی ِاْلَٔ٧ا ٔ
ئ َٓاُِ ٔشُ٠و ُه َس ِب ٍَ َ٣زَّا ٕ ُ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل  ،ہبعش ،اوبایتح  ،رضحت دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک انجب روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنوتکںےکنارےناکمکحرفنااینکیلاکشریےتکوکرکبویںےکےلگاکاحمظفاتکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےسیےتک
ےکاپےنلیکااجزتاطعرفنایئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایبجاتکربنت ںیمہنمڈاؽرکپچپچرکےکاپینیپےلوت
اسوکاسترمہبتدوھافرآوھٹںیرمہبتںیماسربنتوکیٹمےسناھجنرکفوضرکف۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اوبایتح،رضحتدبعاہللنبلفغمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یلبےکوھجےٹےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
یلبےکوھجےٹےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 69

راوی ٗ :تیبہ ٣ ،ا ، َٟاسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابوك٠حہ  ،ح٤یسة ب٨ت ًِیس ب ٩رٓاًةٛ ،بظة ب٨ت ٌٛب ب٣ ٩اَٟ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟإ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ك َ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی َس َة ب ٔ ِ٨تٔ ًُِ َ ِی ٔس بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة ًَ ِِ َٛ ٩بظَ َة ب ٔ ِ٨تٔ َٔ ٌِ ٛب
َرشبَ ِت ُٔ ٨ِ ٣ه َٓأ َ ِػغَی ََ ٟها
ََک ِت کَّ ٤َ ٔ ٠ة َ٨َ ٌِ ٣ا َها ٓ ََشِ َٜب ُت َُ ٟه َو ُؿوئّا َٓ َحائ َ ِت هٔ َّز ْة ٓ َ ٔ
بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ َّ ٪أَبَا َٗ َتا َز َة َز َخ ََِ ٠ًَ ١ی َها ث ُ َّ ٥ذ َ َ
َفآنٔی أَُ ِ ٧وزُ إَِٔ ٟیهٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََ ٌِ َحبٔي َن َیا ابِ ََ ٨ة أَخٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
رشبَ ِت َٗاَِ ٟت َِ ٛبظَ ُة ََ
ِاْلَٔ٧ا َئ َحًَّی َ ٔ

اٟل َّوآ ٔي َن ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜو َّ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إَٔ َّ ٧ها َِ ٟی َش ِت ب ٔ ََ ٨ح ٕص إٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی َّٔ ٩ِ ٣
اٟل َّوآَا ٔ
ت

ہبیتق  ،ناکل  ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط  ،دیمحة تنب دیبع نب رافعة ،کیشة تنب بعک نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک اوباتقدہ ریمے
اپس آےئ رھپ وکیئ ایسی ابت یکہک سج ےک ہی  ینع ےھتہک ںیم ےن اؿ ےکفاےطسفوض اک اپینالرک راھکہکاس دفراؿ یلبآیئگ افر فہ

ےنیپیگل۔اوباتقدہےناسیلبےکےنیپےکےئلاپیناکربنتڑیٹاھرکدایاہیںکتہکاسےنیجرھبرکاپینیپایل۔رضحتہشبکےناہک
ہکرھپ ھجموکوجداھکیوتںیم اؿیک اجبندھکیریہوہںوتاوہنںےنھجمےس اہکاےریمی یجیتھب! ایکمتریحتافربجعترکریہوہ؟
ںیم ےن اہک اہں۔ وت اوہنں ےن اہک ہک البہبش یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای یلب وت اناپک ںیہن ےہ ویکہکن فہ اہمترے
آساپسوھگےنمفاولںںیمےسےہ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،ااحسؼنبدبعاہللنباوبہحلط،دیمحةتنبدیبعنبرافعة،کیشةتنببعکنبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دگےھےکوھجےٹےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
دگےھےکوھجےٹےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 70

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یزیس  ،سٔیا ، ٪ایوب ٣ ،ح٤س  ،حرضت ا٧ص

وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أَ َتاَ٧ا ُ٨َ ٣ازٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َو َر ُسو َُ ٟه یَ َِ ٨ها ُُ ُٟ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛحؤ ٦ا ُِ ٟح ُ٤ز ٔ َٓإَٔ َّ ٧ها رٔ ِج ْص

دمحمنبدبعاہللنبسیدی ،ایفسؿ،اویب،دمحم،رضحتاسن ےسرفاتیےہہکامہرےاپسانجبیبنرکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس یک
رطػےساالعؿ رکےنفاالآایافراس ےنایبؿایکہکاہللافراس ےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسمتوک دگوھں اکوگتشاھکےن
یکاممتعنرفناےتںیہویکہکنفہاناپکےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدی،ایفسؿ،اویب،دمحم،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئوعرتےکوھجےٹاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
احہضئوعرتےکوھجےٹاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 71

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ً ،بساٟزح ، ٩٤سٔیا٘٣ ، ٪سا ٦ب ٩رشیح  ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ

رشیِ ٕح ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ٔ ٦بِ َٔ ُ ٩

رش ُب ٔ٩ِ ٣
َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أَ ََ ٌَز َُّ ٚا ِِ ٌَ ٟز َََ ٓ ٚی َـ ٍُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ُه َح ِی ُث َو َؿ ٌِ ُت َوأََ٧ا َحائ ْٔف َو ُُ ٨ِ ٛت أَ ِ َ
ئ ٓ ََی َـ ٍُ َٓا ُه َح ِی ُث َو َؿ ٌِ ُت َوأََ٧ا َحائ ْٔف
ِاْلَٔ٧ا ٔ
رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ایفسؿ،دقماؾنبرشحی،رضحتاعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکںیمڈہیوکوچاسرکیتیھتاسےکدعب
انجبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیھبایسہگجاانپہنمرھکرکوچاسرکےتےھتہکاہجںرپںیمےنہنمراھکاھتاحالہکنںیماس
فتق احہضئ وہیت یھت افر ںیم ربنت ںیم اپین یتیپ رھپ انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یھب اس ہگج اانپ ہنم اگل رک اپین ےتیپ ہک
اہجں ںیم ےن ہنم اگلای اھت احالہکن ںیم اس فتق ضیح ےس وہا رکیت یھت۔ (اس رفاتی ےس ولعمؾ وہات ےہ ہک سج وعرت وک ضیح
آراہوہاساکوھجاٹاپکےہافراسےکےنیسپاکیھبیہیمکحےہ۔)
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ایفسؿ،دقماؾنبرشحی،رضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدافروعرتےکاکیاسھتفوضرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ

رمدافروعرتےکاکیاسھتفوضرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 72

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ٣ ، ٩ٌ٣ ،ا َٟو اٟحارث ب٣ ٩شٜين  ،ابٗ ٩اس٣ ،٥ا٧ ،َٟآٍ ،حرضت ًبساہلل اب٤ً ٩ز

رقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ٩ِ ًَ ٍُ ٤
أَ ِخب َ َرنٔی َه ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََٗ ٩ْ ٌِ ٣ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
َ ح َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔ َ
ُو ٪فٔی َز َ٣ا َٔ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
ا ٪اِّ ٟز َجا َُ ٢واَ ٨ِّ ٟشا ُئ َی َت َو َّؿئ َ
ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اَ٧ ٩ِ ًَ َْ ٔ ٟآ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ک َ َ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جٔ٤ی ٌّا

اہرفؿ نبدبعاہلل،نعم ،ناکلفااحلرثنب نیکسم،انب اقمس ،ناکل،انعف،رضحتدبعاہللانبرمعےسرفاتیےہہک انجبروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکزناہن ںیموخانیتافررمدبساکیاسھتیہفوضرکےتےھت(بلطمہیےہہکاکیربنتںیمےس
بسفوضرکےت)۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،نعم،ناکلفااحلرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،انعف،رضحتدبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجےکلسغےسوجاپینچباجےئاساکمکح
ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجےکلسغےسوجاپینچباجےئاساکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 73

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ٟ ،یث  ،اب ٩طہاب ْ ،عوہ  ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
ٍَ ٣َ ١
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ها أَ ِخب َ َر ِت ُه أََ َّ ٧ها کَاِ َ ٧ت ََ ِِ َت ٔش ُ
اب ًَ ِِ ُ ٩

ئ ا َِ ٟواحٔسٔ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ِاْلَٔ٧ا ٔ
ہبیتق نب دیعس  ،ثیل  ،انب اہشب  ،رعفہ  ،رضحت اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک فہ انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
اسھتیہربنتںیملسغایکرکیتںیھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضےکےئلسکدقراپیناکیفےہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضےکےئلسکدقراپیناکیفےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 74

راوی ٤ً :زو بً ٩لی  ،یحٌی  ،طٌبہً ،بساہلل ب ٩جبير ،حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩جبِر ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص
 ١ب ٔ َد ِٔ ٤ص َ٣کَاك ٔ َّی
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َت َو َّؿأ ُب ٔ َُّٜ ٤و ٕک َو َي ِِ َت ٔش ُ
بِ َ٣َ ٩اَ َٕ ٔ ٟي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
رمعف نب یلع  ،ییحی  ،ہبعش ،دبعاہلل نب ریبج ،رضحت اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس اکی
وکمکاپینےسفوضرفناےتےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساپچنوکمکاپینےسلسغرفناایرکےتےھت۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ہبعش،دبعاہللنبریبج،رضحتاسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ

فوضےکےئلسکدقراپیناکیفےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 75

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ٣ ،ح٤س  ،طٌبہ ،حِیب ً ،باز ب ٩ت٤ی ، ٥حرضت ا٤ً ٦ارہ

َّ
ََک کَّ ٤َ ٔ ٠ة َ٨َ ٌِ ٣ا َها َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩حِٔیبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَبَّا َز بِ ََ ٩تٕ ٔ٤ی٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ََُ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س ث ُ َّ ٥ذ َ َ
ئ َٗ ِس َر ثُِ ََُ٠ی ا ِِّ ٤ُ ٟس
ئ فٔی إَٔ٧ا ٕ
یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩ج َّست ٔی َوه ٔ َی أ ُ َُّ ٤َ ًُ ٦ار َة ب ٔ ُِ ٨ت ٌَِ ٛبٕ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َو َّؿأ َ َٓأت ُ َٔی ب ٔ َ٤ا ٕ

َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َٓأ َ ِحٔ َُى أَُ َّ ٧ه ُ ََش َ ١ذ ٔ َرا ًَ ِیهٔ َو َج ٌَ ََ ١ی ِس ُلُ ُٜه َ٤ا َویَ َِ ٤شحُ أُذُِ َ ٧یهٔ بَاكٔ َُ ٨ه َ٤ا َو ََل أَ ِحٔ َُى أَُ َّ ٧ه ََ ٣شحَ هَ اه َٔزه َُ٤ا

دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،بیبح،ابعد نبمیمت،رضحت اؾامعرہےسرفاتیےہہک روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپس اکی
اپیناکربنتالایایگہکسجںیمدفاہتیئدماپیناھتہبعشیکاکیرفاتیںیمےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپدفونںاہوھتں
وک (اپینےس) دوھای افراؿوک المایافر رھپآپ یلصاہللہیلع فآہلفملسےناکونںںیم حسم رفناایافرھجم وکہیابتںیہن اید ہکآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناکونںےکافرپیکرطػحسمرفناای(ایںیہن؟)
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،بیبح،ابعدنبمیمت،رضحتاؾامعرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضںیمتیناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضںیمتیناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 76

راوی  :یحٌی ب ٩حِیب بْ ٩عبی  ،ح٤از و حارث ب٣ ٩شٜين  ،ابٗ ٩اس٣ ، ٥ا ،َٟس٠امی ٪ب٨٣ ٩ؼور ً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،

یحٌی ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی٤٘٠ً ، ٥ہ ب ٩وٗاؾ  ،حرضت ً٤ز

رقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَىٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩حِ ٔ ٔ
یب بِ َٔ َ ٩
ْعب ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٕ َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔ َ
َ٣ا َْ ٔ ٟح و أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا
إٔبِ َزاه َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة بِ َٔ ٩و َّٗاؾٕ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اْلِ َ ًِ َ٤ا ُ ٢بٔاَّ ٨ِّ ٟیةٔ َوإٔ٤َ َّ ٧ا َٔل ِ٣ز ٔ ٕئ َ٣ا َ َ ٧وی ٓ ََ ٩ِ ٤کَاِ َ ٧ت هٔ ِح َزتُ ُه إلٔ َی اہللٔ َوإلٔ َی َر ُسؤٟهٔ َٓه ٔ ِح َزتُ ُه إلٔ َی اہللٔ َوإلٔ َی َر ُسؤٟهٔ َو َ ٩ِ ٣کَاِ َ ٧ت

هٔ ِح َزتُ ُه إلٔ َی ُزَ ِ ٧یا ي ُٔؼیبُ َها أَ ِو ا َِ ٣زأَة ٕ َی ُِ ٜٔ ٨ح َها َٓه ٔ ِح َزتُ ُه إلٔ َی َ٣ا َها َج َز إَِٔ ٟیهٔ

ییحی نب بیبح نب رعیب  ،امحد ف احرث نب نیکسم  ،انب اقمس  ،ناکل ،امیلسؿ نب وصنمر  ،دبعاہلل نب ابمرک  ،ییحی نب دیعس ،دمحم نب
اربامیہ  ،ب ہمق نب فاقص  ،رضحت رمع ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اامعؽ اک اابتعر
(درالص) تین رپ ےہ افر رہ اکی صخش ےک ےئل فیہ ےہ سج یک اس ےن تین یک ےہ (ینعی وکیئ ربا لمع وثاب اک الہ ںیہن ےہ افر
ربےاکؾرکےنفاےلوکارجہن لمےکساگ)وتسجیکتیناہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفملسےکےئلوہیگفہصخشدنعاہللارج
ف وثاب اک قحتسم ےہ افر سج یک رجہت داین ےک ےئل وہیئ ہک (فہ ہی تین رکے ہک ںیم اس وعرت وک احلص رک ولں) وت اس یک تین
ایسےکےئلےہہکسجےکےئلاسےنرجہتیکینعیداین وعرتےکاحلصرکےنیکتینےسفہتیناہللافراسےکروسؽیک
راضدنمیےکےئلتینامشرہنوہیگ۔
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،امحدفاحرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،امیلسؿنبوصنمر،دبعاہللنبابمرک،ییحینبدیعس،دمحم
نباربامیہ،ب ہمقنبفاقص،رضحترمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببربنتےسفوضےکقلعتمرفناؿوبنییلصاہللہیلعفآہلفملس
ابب  :اپیکاکایبؿ
اببربنتےسفوضےکقلعتمرفناؿوبنییلصاہللہیلعفآہلفملس

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 77

راوی ٗ :تیبہ ٣ ،ا ، َٟاسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابو ك٠حہ  ،حرضت ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟإ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ك َ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ئ ٓ ََو َؿ ٍَ یَ َس ُه فٔی
اض ا َِ ٟو ُؿو َئ َٓ ٥َِ ٠یَح ٔ ُسو ُه َٓأت ُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َو ُؿو ٕ
َو َحاِ َ ٧ت َػ ََلةُ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َر َٓا َِ ٟت ََ ٤ص اُ ٨َّ ٟ
ئ َوأَ ََ ٣ز اَ َ ٨َّ ٟ
آَخه ِٔ٥
َ ِاْلَٔ٧ا ٔ
ذََ ٔ ٟ
َفأَیِ ُت ا ِ٤َ ٟا َئ یَ ِ٨بُ ٍُ َٔ ٩ِ ٣ت ِحتٔ أَ َػأَ ٌٔهٔ َحًَّی َت َو َّؿئُوا ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سٔ ٔ ٔ
اض أ َِ ٪ی َت َو َّؿئُوا َ َ
ہبیتق،ناکل،ااحسؼنبدبعاہللنباوبہحلط،رضحتاسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکی۔اسرفزامنز
رصعادارکےناکفتقوہایگولوگںےنفوضےکےئلاپینالتشایکنکیلاپینہنلماکس۔اسےکدعبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
یکدختمںیماپینشیپایکایگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپاہھتابمرکاسربنتںیمرھکدایافرولوگںوکفوضرکےناکمکح
رفناای وت ںیم ےن اینپ آ ھک ےس داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ابمرک اویلگنں ےس اپین  کپ راہ اھت اہیں کت ہک اریخ ںیم وج
صخشاھتاسےنیھبفوضایک۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،ااحسؼنبدبعاہللنباوبہحلط،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اببربنتےسفوضےکقلعتمرفناؿوبنییلصاہللہیلعفآہلفملس

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 78

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ، ٥بساٟززا ، ٚسٔیا ، ٪اً٤ع  ،ابزاہی٤٘٠ً ، ٥ہ  ،حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠یحٔ ُسوا َّ ٣
ائ َٓأت ُ َٔی ب ٔ َت ِو ٕر َٓأ َ ِز َخ ََ ١ی َس ُه َٓ َِ َ٘ ٠س َرأَیِ ُت ا ِ٤َ ٟا َئ َی َت َٔ َّحزُ ٔ ٩ِ ٣بَي ِ ٔن

أَ َػأَ ٌٔهٔ َو َي ُ٘و ُ ٢وَ َّی ًَل َی َّ
اٟل ُهورٔ َوا ِٟب َ َر َٔ ٛة ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّٗ ١ا َ ٢اْلِ َ ًِ َُ ٤ع َٓ َح َّسثَىٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِسٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ ٔ ٟحابٔز ٕ

ٕ َو َخ ُِ ٤ص ٔ٣ائ َ ٕة
َ٨ِ ُٛ ٥ِ ٛت َُِ ٥ی ِو َ٣ل ٔ ٕذ َٗا َ ٢أَ ِْ ٟ

ااحسؼ نب اربامیہ  ،دبعارلزاؼ  ،ایفسؿ  ،اشمع  ،اربامیہ  ،ب ہمق  ،رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت۔ ولوگں وک اپین ہن لم اکس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی ئااھیئ اپین یک شیپ یک
یئگ۔ آپ ےن اانپ اہھت ابمرک اس ےک ادنر ڈاؽ ایل۔ وت ںیم ےن اینپ آ ھک ےس داھکی ےک اپین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ابمرک
اویلگنں ےس لکن راہ اھت ا فر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک مت ولگ آاجؤ اپک اپین ےک اپس افر اہلل اعتیل یک ربتک ےک
اپس آاجؤ۔ اشمع ےن ایبؿ ایک ہک ھجم ےس اسمل نب ایب ادعجل ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت اجرب ےس اہک ہک مت ولگ ےنتک آدیم ےھت
اسرفز؟اوہنںےناہکاکیزہاراپچنوسارفادےھت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،ایفسؿ،اشمع،اربامیہ،ب ہمق،رضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبتقفوضمسباہللزپانھ
ابب  :اپیکاکایبؿ
وبتقفوضمسباہللزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 79

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ، ٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ثابت و ٗتازہ  ،حرضت ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت َو َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢كَََ ٠ب ََ ٌِ ُف
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ُؿوئّا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ه ِ ٍَ ٣َ ١أَ َح ٕس ٔ٣َ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ائْ ٓ ََو َؿ ٍَ
أَ ِػ َح ٔ
آَخه َِٔٗ ٥ا َ ٢ثَاب ٔ ْت
َی َس ُه فٔی ا ِ٤َ ٟا ٔ
ِخ ُد ٔ ٩ِ ٣بَي ِ ٔن أَ َػأَ ٌٔهٔ َحًَّی َت َو َّؿئُوا ٔٔ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س ٔ ٔ
َفأَیِ ُت ا ِ٤َ ٟا َئ یَ ِ ُ
ئ َو َي ُ٘و َُ ٢ت َو َّؿئُوا َٔ ِش ٔ ٥اہللٔ َ َ

ُُِٗ ٠ت ْٔلَٕ َ ٧ص َ ٥ِ ٛتُ َزاه َُِٗ ٥ا َِ َ ٧ ٢ح ّوا َٔ ٩ِ ٣س ِبٌٔي َن
ااحسؼ نب اربامیہ  ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،باتب ف اتقدہ  ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احصہب
ےسفوض اکاپین بلطایک افر رفناایمتولوگں ںیمےسایک یسک صخش ےکاپساپینوموجدےہ؟اسےک دعبآپ یلصاہلل ہیلعفآہل فملس
ےن اانپ اہھت ابمرک اپین ںیم راھک افر رفناای مت ولگ اہلل اعتیل ےک انؾ ےس فوض رکف وت ںیم ےن ہی رظنم داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسیکابمرکاویلگنںےکدرایمؿےساپینلکنراہاھتاہیںکتہکامتؾولوگںےنفوضایکافروکیئصخشفوضےسابیقہناچب۔باتب
ےناہکوہنجںےناسدحثیوکلقنرفناایےہاسنےسوپاھچہکآپیکراےئںیمومجمیعاابتعرےسلکےنتکرضحاتوموجدےھت؟
اوہنںےنوجابںیمرفناایرقتةیرتسرضحاتےھت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،باتبفاتقدہ،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاخدؾفوضرکےنفاےلصخشےکاعضاءرپفوضاکاپینڈااتلاجےئ
ابب  :اپیکاکایبؿ
ارگاخدؾفوضرکےنفاےلصخشےکاعضاءرپفوضاکاپینڈااتلاجےئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 80

راوی  :س٠امی ٪ب ٩زاؤز و حارث ب٣ ٩شٜين  ،اب ٩وہب ٣ ،ا َٟو یو٧ص و ً٤زو ب ٩حارث  ،اب ٩طہاب ً ،باز ب ٩زیاز ْ ،عوہ
بِ٣ ٩يرة  ،حرضت ِ٣يرہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔرقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وهِبٕ ًَ ِ٣َ ٩اَ َٕ ٔ ٟویُوَُ ٧ص
َ
ْع َو َة بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أَبَا ُه َي ُ٘و َُ ٢سِ َٜب ُت ًَل َی
َو ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪ابِ َٔ ٩ط َه ٕ
اب أَ ِخب َ َره ًَُِ ٩ِ ًَ ٥بَّاز ٔبِ ٔ ٩زٔ َیاز ٕ ًَ ِِ ُ ٩
َ
َ
َک َ٣اْ ٔ ٟ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن َت َو َّؿأ فٔی َُزِ َوة ٔ َتبُو َک ٓ َََ ٤شحَ ًَل َی ا ِٟد َُّٔي ِ ٔن َٗا َ ٢أَب ُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٥َِ ٟ ٩ٔ ٤ی ِذ ُ ِ

ْع َو َة بِ َ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ
ُِ
امیلسؿ نب داؤد ف احرث نب نیکسم  ،انب فبہ  ،ناکل ف ویسن ف رمعف نب احرث  ،انب اہشب  ،ابعد نب زاید  ،رعفہ نب ریغمة  ،رضحت
ریغمہ ےسرفاتیےہہکزغفہ وبتک ںیم سجفتق یبنرکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن فوضرفناای وت ںیم ےن(یبن یلص اہللہیلعفآہل
فملسرپ)اپینڈاال۔رھپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےندفونںومزفںرپحسمرفناای۔اناؾاسنیئ ےتہکںیہہک ناکلےنرعفہنبریغمہ اک
ذرکںیہنایک۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد فاحرثنب نیکسم،انبفبہ ،ناکلفویسنفرمعف نباحرث  ،انباہشب،ابعد نبزاید،رعفہنبریغمة ،
رضحتریغمہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضرکےتفتقاعضاءوکاکیاکیرمہبتدوھان
ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضرکےتفتقاعضاءوکاکیاکیرمہبتدوھان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 81

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی  ،یحٌی ،سٔیا ،٪زیس ب ٩اسً ، ٥٠لاء ب ٩يشار  ،حرضت ابً ٩باض

ض
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ئ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ت َو َّؿأ َ ََّ ٣ز ّة َ٣زَّ ّة
َٗا َ ٢أََلَ أ ُ ِخبٔرُ ُ ٥ِ ٛب ٔ ُو ُؿو ٔ
دمحمنبینثم،ییحی،ایفسؿ،زدی نباملس،اطعء نباسیر ،رضحتانبابعسےسرفاتیےہہکاوہنں ےنایبؿرفناای ایک ںیم متوکوضحر
ارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےکفوضےسربخدارہنرکفںرھپآپےنفوضرفناای۔

رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،ایفسؿ،زدینباملس،اطعءنباسیر،رضحتانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضںیماعضاءوکنیتنیترمہبتدوھان
ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضںیماعضاءوکنیتنیترمہبتدوھان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 82

راوی  :سویس ب ٩نَر ً ،بساہلل ب٣ ٩بارک  ،اوزاعی  ،ا٤ٟل٠ب بً ٩بساہلل ب ٩ح٨لب  ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ا َِّ ٤ُ ٟلُ ٔ ٠ب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
 ١ا ِل ََّٔ ٜي ِ ٔن
َ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّٔ ٤َ ٠ؼ َٔ ُة ا ُِ ٟو ُؿو ٔ
َح َِ ٨لبٕ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َت َو َّؿأ َث َ ََلثّا ث َ ََلثّا ي ُِش َُ ٨س ذََ ٔ ٟ
ئ ُ َِش ُ
وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،افزایع،ابلطملنبدبعاہللنبحنػت،رضحتدبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکاوہنںےنفوض
ایک وت اوہنں ےن رہ اکی وضع وک نیت نیت رمہبت دوھای افر رفناای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطح ایک رکےت ےھت ینعی
لمعوبنییلصاہللہیلعفآہلفملسایسرطحےساھت۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،افزایع،ابلطملنبدبعاہللنبحنػت،رضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضاکرطہقی،دفونںاہھتدوھان
ابب  :اپیکاکایبؿ

فوضاکرطہقی،دفونںاہھتدوھان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 83

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابزاہیََ ٥ری َ ،رش بٔ٣ ٩ـ ، ١ابً ٩وً ، ٪ا٣ز طٌيی ْ ،عوہ بِ٣ ٩يرة ِ٣ ،يرة و ٣ح٤س ب ٩سيری٩

َّ
ْع َو َة بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ًَ ِ٩
َر ُّی ًَ ِٔ ِ َٔ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥ا َِ ٟب ِ ٔ
رش بِ ٔ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ٔ ٩ِ ًَ ١ابِ ِٔ ًَ ٩و ًَٕ ٩ِ ًَ ٪ا ٔ٣ز ٕاٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِِ ُ ٩
یَ ٩ِ ًَ ٩ر ُج َٕ ١حًَّی َر َّز ُه إلٔ َی ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ َٗا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٪و ََل أَ ِحٔ َُى َحس َ
ٔیث ذَا َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔ ذَا أَ َّ٪
ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ َو ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
َِق ََ هَ ِهز ٔی َٔ ٌَ ّؼا کَاِ َ ٧ت َُ ٌَ ٣ه ٓ ٌََ َس ََ ٢و ًَ َس ُِ ٟت َُ ٌَ ٣ه َحًَّی
ا ِِٔ٤ُ ٟي َر َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َ ٕ
رف ٓ َ َ
َ َ٣ائْ َو َ٣عٔی َس ٔلی َح ْة لٔی
أَتَی ََ ٛذا َو ََ ٛذا ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ
ق َٓأََ٧ا َر ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧لَٗ ََٙ ٠ا َََ ٓ ٢ذ َه َب َحًَّی َت َو َاری ًَىِّی ث ُ ََّ ٥جا َئ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََ ٌَ ٣
َ
َخ َد َی َس ُه
َٓأ َ َت ِی ُت ُه ب ٔ َها َٓأ َ َِ
َفُ ُِت ًََِ ٠یهٔ َٓ َِ َش ََ ١ی َسیِهٔ َو َو ِج َههُ َو َذهَ َب َ ٔ ٟی ِِ ٔش َ ١ذ ٔ َرا ًَ ِیهٔ َو ًََِ ٠یهٔ ُج َّب ْة َطا َّٔ ٣ی ْة َؿ ِّی َ٘ ُة ا ِل٤َّ ُٜي ِ ٔن َٓأ ِ َ
اػ َیتٔهٔ َط ِیئّا َوً َٔ٤ا َ٣تٔهٔ َط ِیئّا َٗا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩و ََٕ ٪ل أَ ِحٔ َُى َ٤َ ٛا أُرٔی ُس ث ُ َّ٥
ََک ٔٔ َ ٧ ٩ِ ٣
َٔ ٩ِ ٣ت ِحتٔ ا ِٟحُ َّب ٔة َٓ َِ َش ََ ١و ِج َه ُه َوذ ٔ َرا ًَ ِیهٔ َوذ َ َ
اض ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ٖ َو َٗ ِس
ََ ٣شحَ ًَل َی ُخ َّٔ ِیهٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢حا َج َت َ
َ ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟی َش ِت لٔی َحا َج ْة َٓحٔئِ َ٨ا َو َٗ ِس أَ َّ٦اَ ٨َّ ٟ
اٟؼ ِبحٔ ٓ ََذ َه ِب ُت ْٔلُوذُٔ َ ٧ه َٓ ََ ٨هانٔی ٓ ََؼ َِّ ٠ی َ٨ا َ٣ا أَ ِز َر ِ٨َ ٛا َو َٗ َـ ِی َ٨ا َ٣ا ُسب ٔ ِ٘ َ٨ا
َػلَّی بٔه ٔ َِ ٥ر ِّ ٌَ ٛة َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔ ُّ
دمحمنباربامیہرصبی،رشبنبلضفم،انبوعؿ،اعرمیبعش،رعفہنبریغمة،ریغمةفدمحمنبریسنیےسرفاتیےہہکمہولگروسؽ
ھ
رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس ےکاسھت اکی رفس ںیم ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے ٹیپ ںیم اانپ  اص ابمرک بنوای۔
اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ڑم ےئگ۔ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اکی ایسی زنیم رپ رشتفی الےئ وج ہک
ایسیایسییھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسہگجافٹنالھٹبایرھپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیےلےئگاہیںکتہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسریمیاگنہےساغبئوہےئگاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئافرآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنھجمےسدرایتفرفناایایکاہمترےاپساپینوموجدےہ؟اسفتقریمےاپساکیاپینزیکشمہاھت۔ںیماسوکےلرک
احرض وہا افرآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس رپ اپینڈاال۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن دفونں وہپےچن افر رہچہ ابمرک دوھای اسےک
دعبدفونںاہوھتں ےکدوھےناک دصقرفنااینکیلآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس اکی ہبجےنہپوہےئ ےھتوجہک کلم اشؾاک ایتررکدہ اھت
ہک سج یکآنیتس گنت یھتاسفہج ےساسیک آنیتس افرپ ہن ڑچھ یکس۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اانپاہھت وچہغ ابمرکےک
ےچین ےس اکنؽ ایل افر رہچہ ابمرک افر دفونں اہھت دوھےئ اس ےک دعب رضحت ریغمہ ےن امعہم افر اشیپین اک احؽ (حسم) ایبؿ رفناای۔

رضحت انب وعؿ رفناےت ںیہ ہک ھجم وک ایھچ رطح اید ںیہن ےہ ہک وج ابت ںیم اچاتہ وہں۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ومزفںرپحسمرفناایاسےکدعبرفناایابمترضفرتےسافرغوہاجؤںیمےنرعضایک۔ایروسؽاہللھجموکرضفرتںیہنےہاس
ےک دعب مہولگآےئ وت اس فتق اناؾ دبعارلنمح نب وعػ ےھت افر فہ اسفتق امنز رجف یک اکی رتعک ادا رفنا ےکچ ےھت۔ ںیمےن
ارادہ ایک ہک ںیم رضحت دبعارلنمح وک علطم وک دفں ہک انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ال ےکچ ںیہ نکیل آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناسابتیکاممتعنرفنادیرھپسجدقرمہولوگںوکامنزیلمیھتاسوکزپاھافرسجدقرامنزمہےسلبقادایکاج
یکچیھتاسوکالسؾےکدعبلمکمرفناای
رافی  :دمحمنباربامیہرصبی،رشبنبلضفم،انبوعؿ،اعرمیبعش،رعفہنبریغمة،ریغمةفدمحمنبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضںیمینتکرمہبتاعضاءوکدوھاناچےئہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضںیمینتکرمہبتاعضاءوکدوھاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 84

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسة  ،سٔیا ، ٪اب ٩حِیب  ،طٌبہ ،نٌ٤ا ٪ب ٩سا ، ٥ٟحرضت اب ٩ابی اوض

ض ًَ ِ٩
ض بِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِو ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَ ٪وه َُو ابِ َُ ٩حِٔیبٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ َٔ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ ٔ ٩أَ ِو ٔ
ٕ ثَ ََلثّا
اس َت ِو ََ ٛ
َج ِّسه ٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
دیمحنبدعسمة،ایفسؿ،انببیبح،ہبعش،امعنؿنباسمل،رضحتانبایبافسےسرفاتیےہہکاوہنںےناےنپداداےسرفاتی
ایکہکانجبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپدفونںوہپوچنںرپنیترمہبتاپینڈاال۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،ایفسؿ،انببیبح،ہبعش،امعنؿنباسمل،رضحتانبایبافس

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

فوضںیمیلکرکانافرانکںیماپینڈاانل
ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضںیمیلکرکانافرانکںیماپینڈاانل

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 85

راوی  :سویس ب ٩نَر ً ،بساہلل ٤ٌ٣ ،ز  ،زہزی ً ،لاء ب ٩یزیس ٤ً ،زا ٪ب ٩ابا٤ًَ ، ٪ا ٪بًٔ ٩ا ، ٪حرضت ً٤زا ٪ب ٩ابا٪

یس َّ
اَٗ ٪ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ا ٪بِ ٔ ٩أَبَ َ
اِ ٠ٟیَٔ ِّی ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ز َ
است َ ِ٨ظَ َ ٙث ُ َََّ ُ ٥ش ََ ١و ِج َه ُه
اَ ٪رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َت َو َّؿأ َ َٓأ َ َِ
ا ٪بِ ََ َّٔ ًَ ٩
َرأَیِ ُت ًُ َِ ََ ٤
َفَْ ًَل َی َی َسیِهٔ ث َ ََلثّا َٓ َِ َش َُ ٠ه َ٤ا ث ُ ََّ ٥ت َِ ٤ـ ََ ٤ف َو ِ

َ ث ُ ََّ ٣َ ٥شحَ ب ٔ َزأِ ٔسهٔ ث ُ َََّ ُ ٥ش ََ َٗ ١س َُ ٣ه ا ِٟیُ ِ٤ى َی ثَ ََلثّا ث ُ َّ٥
َّسی ٔ ١َ َِ ٣ذََ ٔ ٟ
ثَ ََلثّا ث ُ َََّ ُ ٥ش َ ١یَ َسیِهٔ ا ُِ ٟی ِ٤ى َی إلٔ َی ا ِِ ٔ٤ٟزٓ َٔ ٙثَ ََلثّا ث ُ َّ ٥ا ِٟیُ ِ َ
َ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َو َّؿأ َِ َ ٧ح َو ُو ُؿوئٔی ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َو َّؿأ َِ َ ٧ح َو ُو ُؿوئٔی َه َذا
َّسی ٔ ١َ َِ ٣ذََ ٔ ٟ
ا ُِ ٟی ِ َ
َّ
ُرف َُ ٟه َ٣ا ََ َ٘ َّس َ ٩ِ ٣ٔ ٦ذَِ٧بٔهٔ
ث ُ ََّ ٥ػلی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ََل یُ َح ِّس ُث َنٔ َِش ُه ٓ ٔیه ٔ َ٤ا َٔظَ ِی ٕئ ُ ٔ َ
وسدینبرصن،دبعاہلل،رمعم ،زرہی،اطعءنبسیدی،رمعاؿنباابؿ،امثعؿنبافعؿ،رضحترمعاؿنباابؿےسرفاتیےہہکںیم
ےنرضحتامثعؿنبافعؿوکداھکیےکاوہنں ےنفوضایکوت(ےلہپ)اوہنںےن نیترمہبت اپینڈاؽرکاؿ وکدوھای۔اس ےکدعبیلک
یک افر انک ںیم اپین دای(ینعی انک ںیم اپینڈا ؽ رکانک اصػیک) رھپرہچہ نیت رمہبت دوھایاس ےک دعب ینہککت اانپداایںاہھت نیت
رمہبت دوھای اس ےک دعب ابایں اہھت ایس رطح نیت رمہبت دوھای رھپ رس اک حسم ایک افر رھپ اوہنں ےن ابایں اپؤں یھب دوھای رھپ رفناای ہک
ںیم ےن انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ ےن اس ریمے فوض اسیج فوض ایک اس ےک دعب رفناای ہک وج صخش
ریمی رطح ےسفوض رکے ہک ےسیج ںیم ےن ہی فوض ایک ےہ رھپ دف رتعک امنز ادا رکے افردؽ ںیم وغل افر وہیبدہ ایخالت ہن الےئ وت
اسےکاےلگانگہامتؾےکامتؾاعمػوہاجںیئےگ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،رمعم،زرہی،اطعءنبسیدی،رمعاؿنباابؿ،امثعؿنبافعؿ،رضحترمعاؿنباابؿ

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

دفونںاہوھتںںیمےسوکؿےساہھتںیماپینےلرکیلکرکے؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
دفونںاہوھتںںیمےسوکؿےساہھتںیماپینےلرکیلکرکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 86

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤س بِ٣ ٩يرة ٤ًَ ،ا ، ٪اب ٩سٌیس بَٛ ٩ير ب ٩زی٨ار  ،طٌیب  ،اب ٩ابوح٤زة  ،زہزی ً ،لاء ب ٩یزیس ،
حرضت ً٤زا٪

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ َِ َ٤ا ُ ٪ه َُو ابِ َُ ٩سٌٔی ٔس بِ ََٔٔٛ ٩ير ٔبِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ا ِٔ ٟح ِٔ ٤ص ُّی ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِیبٕ ه َُو ابِ ُ٩
َ
َفَْ ًَل َی یَ َسیِهٔ ٔ ٩ِ ٣إَٔ٧ائٔهٔ َٓ َِ َشََ ٠ها
أبٔی َح ِ٤زَ َة ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔی ًَ َلا ُئ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
ا ٪أَُ َّ ٧ه َرأَی ًُ َِ ََ ٤
یس ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ز َ
اَ ٪ز ًَا ب ٔ َو ُؿو ٕئ َٓأ ِ َ
است َ ِ٨ظَ َ ٙث ُ َََّ ُ ٥ش ََ ١و ِج َه ُه ثَ ََلثّا َو َی َسیِهٔ إلٔ َی ا ِِ ٔ٤ٟز َٓ َ٘ي ِ ٔن ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت
ت ث ُ َّ ٥أَ ِز َخ َ ١یَٔ٤ی َُ ٨ه فٔی ا َِ ٟو ُؿو ٔ
ئ َٓ َت َِ ٤ـ ََ ٤ف َو ِ
ت ث ُ ََّٗ ٥اَ ٢رأَیِ ُت َر ُسو ٢اہللٔ ػلَّی اہللُ ًََ٠یهٔ وس ََّ ٥٠تو َّؿأ َ
ث ُ ََّ ٣َ ٥شحَ ب ٔ َزأِ ٔسهٔ ث ُ َََّ ُ ٥ش َ ١ک ُ َّ ١رٔ ِج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١رٔ ِجَِ ٠یهٔ ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
َ َ
َ
ِ َ َ َ َ
َ
َّ
َرف اہللُ َٟهُ َ٣ا
ُو ُؿوئٔی َه َذا ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َو َّؿأ ُٔ ١َ َِ ٣و ُؿوئٔی َه َذا ث ُ ََّ َٗ ٥اََ ٓ ٦ؼلی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ََل یُ َح ِّس ُث ٓ ٔیه ٔ َ٤ا َنٔ َِشهُ َٔظَ ِی ٕئ ُ َ َ
ََ َ٘ َّس َ ٩ِ ٣ٔ ٦ذَِ٧بٔهٔ

ادمحنبدمحمنبریغمة،امثعؿ،انبدیعسنبریثکنبدانیر،بیعش،انباوبزمحة،زرہی،اطعءنبسیدی،رضحترمعاؿےسرفاتیےہ
ہکرضحتامثعؿےنفوضاکاپینوگنماایافراےنپاہھترپاپینڈاالدفونںاہوھتںوکنیترمہبتدوھایاسےکدعبداایںاہھتاپینںیمڈاؽ
رکیلکیکافرانکاصػیکاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپرہچہنیترمہبتدوھایافرینہککتدفونںاہھتنیترمہبت
دوھےئ رھپ رس اک حسم ایک افر رہ اکی اپؤں وک نیت نیت رمہبت د وھای رھپ رضحت امثعؿ ےن اہک ہک ںیم ےن انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس وکداھکیہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن ایسرطحےسفوض ایکاسیج ںیم ےنہیفوض ایکافرآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس
ےن رفناای وج صخش ریمی رطح ےس فوض رکے ہک ںیم ےن سج رطےقی ےس فوض ایک ےہ اس ےک دعب فہ صخش ڑھکے وہ رک وشخعف

وضخع ےک اسھت امنز ادا رکے افر امنز ےک دفراؿ وغل افر وہیبدہ ایخالت افر فوسےس (وخد ےس) ہن الےئ وت اس ےک اےلگ افر  ےلھچ
امتؾےکامتؾانگہاعمػوہاجںیئےگ۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبریغمة،امثعؿ،انبدیعسنبریثکنبدانیر،بیعش،انباوبزمحة،زرہی،اطعءنبسیدی،رضحترمعاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکییہرمہبتانکاصػرکےناکایبؿفااکحؾ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اکییہرمہبتانکاصػرکےناکایبؿفااکحؾ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 87

ًیسی ٣ ، ٩ٌ٣ ،ا ،َٟابوز٧از ،اْعد  ،حرضت ابوہزیزہ
راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور  ،سٔیا ، ٪ابوز٧از  ،حشين بٰ ٩

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اٟزَِّ٧از ٔ ح و َح َّسث َ َ٨ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُٔ ً ٩یسی ًَ ِ٩ِ ًَ ٩ٕ ٌِ ٣َ ٩
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َت َو َّؿأ َ أَ َح ُس َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛی ِح ٌَ ِ ١فٔی
َ٣ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

أَ ِن ٔٔهٔ َّ ٣
ائ ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ی ِشت َ ِ٨ثٔرِ

دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اوبزاند،نیسحنبٰیسیع،نعم،ناکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکانجبروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای بج مت ںیم ےس وکیئ صخش فوض رکے وت اینپ انک ںیم اپین ڈاےل اس ےک دعب انک اصػ
رکے۔دفرسیرفاتیںیمےہہکنیترمہبتانکاصػرکے۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اوبزاند،نیسحنبٰیسیع،نعم،ناکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضرکےتفتقانکںیماپینزفرےسڈاےنلاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضرکےتفتقانکںیماپینزفرےسڈاےنلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 88

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس  ،یحٌی ب ٩س٠ی ، ٥اس٤اًی ١بَٛ ٩ير و اسحا ٚب ٩ابزاہی ، ٥وٛیٍ  ،سٔیا ، ٪ابوہاط ، ٥حرضت ٟ٘یم
ب ٩ػبرہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُُ ٩سَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ََٔٔٛ ٩ير ٕح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا
ئ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی هَا ٔط ٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ٥
اػ ٔ ٥بِ ٔٔ ٔ َٟ٘ ٩یم بِ َٔ ٩ػب ِ َر َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِخب ٔ ِرنٔی ًَ ِ ٩ا ُِ ٟو ُؿو ٔ
َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
وَ ٪ػائ ّٔ٤ا
َٗا َ ٢أَ ِسب ٔ ِّ ا ُِ ٟو ُؿو َئ َوبَا ِّ ٔ ٟفٔی ٔاَل ِست ٔ ِ٨ظَ ا ٔ ٚإ ٔ ََّل أَ َِ ٪تَ ُٜ

ہبیتق نب دیعس  ،ییحی نب میلس  ،اامسلیع نب ریثک ف ااحسؼ نب اربامیہ  ،فعیک  ،ایفسؿ  ،اوباہمش  ،رضحت طیقل نب ربصہ ےس رفاتی ےہ ہک
ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ےھجم ایھچ رطح ےس فوض رکان الھکس دںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفناایمتفوضلمکمرطہقیےسایکرکفافرانکاصػرکےنںیمزفراگلایرکفرگمہیہکمترفزہداروہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ییحینبمیلس،اامسلیعنبریثکفااحسؼنباربامیہ،فعیک،ایفسؿ،اوباہمش،رضحتطیقلنبربصہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انکںیماپینڈاےنلافراصػرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
انکںیماپینڈاےنلافراصػرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 89

راوی ٗ :تیبہ ٣ ،ا ، َٟاسحا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟزح٣ ، ٩٤ا ، َٟاب ٩طہاب  ،ابو ازریص  ،ابوہزیزہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟح و َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ٣َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
ٔیص ا َِ ٟد ِو ََلن ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َو َّؿأ َ ََِٓ ٠ی ِشت َ ِ٨ثٔرِ َو َ ٩ِ ٣ا ِس َت ِح ََ ٤ز َٓ ُِ ٠یوت ٔ ِز
إ ٔ ِزر َ
ہبیتق  ،ناکل  ،ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلنمح  ،ناکل  ،انب اہشب  ،اوب ادرسی  ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایوجصخشفوضرکےوتانکاصػرکےینعیانکےکنسافروجصخشڈےلیھےسااجنتسءرکےوتاطؼےل
ینعیااجنتسءاطؼدعدنیتاپچناستڈےلیھایرھتپےسرکے۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،ااحسؼنبوصنمر،دبعارلنمح،ناکل،انباہشب،اوبادرسی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
انکںیماپینڈاےنلافراصػرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 90

راوی ٗ :تیبہ  ،ح٤از٨٣ ،ؼور ،ہَل ٢ب ٩يشاٖ ،س٤٠ہ بٗ ٩یص ،حرضت س٤٠ہ بٗ ٩یص

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩ه ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
اٖ ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ِ
َ
اس َت ِح َِ ٤ز َت َٓأ ِوتٔزِ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َت َو َّؿأ َت َٓا ِست َ ِ٨ث ٔ ِر َوإٔذَا ِ
ہبیتق  ،امحد ،وصنمر ،الہؽ نب اسیػ ،ہملس نب سیق ،رضحت ہملس نب سیق ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفناایبجمتفوضرکفوتانکاصػرکفافربجمتااجنتسءےکےئلڈےلیھولوتاطؼدعداامعتسؽرکف۔

رافی  :ہبیتق،امحد،وصنمر،الہؽنباسیػ،ہملسنبسیق،رضحتہملسنبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیباروہےنےکدعبانکاصػرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
دیباروہےنےکدعبانکاصػرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 91

ًیسی ب ٩ك٠حہ  ،ابوہزیزہ  ،حرضت
راوی ٣ :ح٤س ب ٩ز٧بور ا٤ٟکی ،اب ٩ابوحاز ، ٦یزیس بً ٩بساہلل ٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہیٰ ، ٥
ابوہزیزہ

یس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س بِ َ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٥ح َّسثَ ُه ًَ َِٔ ً ٩یسی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩زِ٧بُورٕ ا ِ٤َ ٟک ُِّّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦یز ٔ َ
است َِی َ٘ َى أَ َح ُس ُ٨َ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛا ٔ٣هٔ َٓ َت َو َّؿأ َ ََِٓ ٠ی ِشت َ ِ٨ثٔرِ
بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ِ
ت َٓإ ٔ ََّّ ٪
ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
یت ًَل َی َخ ِی ُظو ٔ٣هٔ
اَ ٪یِ ٔ ُ
اٟظ ِی َل َ
دمحمنبزوبنرایکمل،انباوباحزؾ،سیدینبدبعاہلل،دمحمنباربامیہٰ،یسیعنبہحلط،اوبرہریہ،رضحتاوبرہریہےسرفاتیےہہکانجب
روسؽ رک می یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای بج وکیئ صخش وس رک اےھٹ رھپ فہ فوض رکے وت نیت رمہبت انک اصػ رکے
ویکہکناطیشؿراتںیمانکیکڑجےکادنرراتہےہ(رماددنینیکاحتلےہاچےہراتںیموسےئایدؿںیم)
رافی  :دمحمنبزوبنرایکمل،انباوباحزؾ،سیدینبدبعاہلل،دمحمنباربامیہٰ،یسیعنبہحلط،اوبرہریہ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکؿےسانکےکنس

ابب  :اپیکاکایبؿ
وکؿےسانکےکنس

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 92

راوی ٣ :وسی بً ٩بساٟزح ، ٩٤حشين بً ٩لی  ،زائسة  ،خاٟس ب٤٘٠ً ٩ہ ً ،بس خير  ،حرضت ًلی

وسی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ َُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس َخي ِر ٕ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣
ور ٔ َ ٧ي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ
َّسی َٓٔ ٌََ ََ ١ه َذا ثَ ََلثّا ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ه َذا ك ُ ُه ُ
ًَل ٔ ٕٓی أَُ َّ ٧ه َز ًَا ب ٔ َو ُؿو ٕئ َٓ َت َِ ٤ـ ََ ٤ف َو ِ
است َ ِ٨ظَ ََ ٙوَ٧ث َ َر ب ٔ َی ٔسه ٔا ُِ ٟی ِ َ

ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠

ومیس نب دبعارلنمح  ،نیسح نب یلع  ،زادئة  ،اخدل نب ب ہمق  ،دبع ریخ  ،رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن فوض ےک ےئل اپین
بلط رفناای وت یلک یک انک ںیم اپین ڈاال افر ابںیئ اہھت ےس انک اصػ ایک۔ اوہنں ےن نیت رمہبت ایس رطےقی ےس ایک افر رفناای روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکیہیفوضےہ
رافی  :ومیسنبدبعارلنمح،نیسحنبیلع،زادئة،اخدلنبب ہمق،دبعریخ،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضںیمرہچہدوھان
ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضںیمرہچہدوھان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 93

راوی ٗ :تیبہ  ،ابو ًوا٧ہ  ،خاٟس ب٤٘٠ً ٩ہ ً ،بس خير

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٩خأٟسٔ بِ َٔ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ َخي ِر ٕ َٗا َ ٢أَ َت ِی َ٨ا ًَل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َو َٗ ِس
ئ
َػلَّی ٓ ََس ًَا ب ٔ َل ُهو ٕر َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َ٣ا َي ِؼ َ ٍُ ٨بٔهٔ َو َٗ ِس َػلَّی َ٣ا یُزٔی ُس إ ٔ ََّل ُ ٔ ٟی ٌَ ِّ٨َ ٤َ ٠ا َٓأت ُ َٔی بٔإَٔ٧ا ٕ
ئ ٓ ٔیهٔ َ٣ائْ َوكَ ِش ٕت َٓأ َ َِ
َفَْ ِٔ ٩ِ ٣اْلَٔ٧ا ٔ
است َ ِ٨ظَ َ ٙثَ ََلثّا ٔ ٩ِ ٣ا ِل ََّ ِّٕ ٜأ ٟذی یَأ ِ ُخ ُذ بٔهٔ ا ِ٤َ ٟا َئ ث ُ َََّ ُ ٥ش ََ ١و ِج َههُ ثَ ََلثّا َوُ ََش َ١
ًَل َی یَ َسیِهٔ َٓ َِ َشََ ٠ها ث َ ََلثّا ث ُ ََّ ٥ت َِ ٤ـ ََ ٤ف َو ِ
اٟظ َ٤ا َ ٢ثَ ََلثّا َو ََ ٣شحَ ب ٔ َزأ ِ ٔسهٔ ََّ ٣ز ّة َواح َٔس ّة ث ُ َََّ ُ ٥ش َ ١رٔ ِج َُ ٠ه ا ُِ ٟی ِ٤ى َی ثَ ََلثّا َورٔ ِج َُ ٠ه ِّ
َی َس ُه ا ُِ ٟی ِ٤ى َی ثَ ََلثّا َو َی َس ُه ِّ
اٟظ َ٤ا َ ٢ثَ ََلثّا ث ُ َّ٥

رس ُه أَ َِ ٪ي ٌُِ ٥ََ ٠و ُؿو َئ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ َٓ ٥َ ٠ه َو َه َذا
َٗا ََّ َ ٩ِ ٣َ ٢

ہبیتق،اوبوعاہن،اخدلنبب ہمق،دبعریخےسرفاتیےہہک مہولگرضحت یلعنبایباطبلیکدختم ںیم احرضوہےئافر فہاس
فتقامنزےسافرغوہےکچےھت۔اوہنںےنفوضاکاپینوگنماای۔مہولوگںےن اہکہکہیاساپیناکایکرکںیےگہی امنزےسوتافرغوہ
ےکچ ںیہ (اشدی) مہ ولوگں وک رطہقی فوض التبےن ےک ےئل اپین وگنماای ےہ رہباحؽ اؿ ےکاپس اکی ربنت آای ہک سج ںیم اپین اھت افر
اکیتشطآایاوہنںےنربنتےساےنپاہھتےساپینڈاالافراسوکنیترمہبتدوھایاسےکدعبیلکیکافرنیترمہبتانکںیماپین
ڈاال افر ایساہھت ےس اپینڈاالہکاہھت ےس فہ اپین ےل رےہ ےھت۔اس ےک دعبرہچہ وک نیترمہبت دوھای افر نیت رمہبت داایںاہھت دوھای
افر نیت یہ رمہبت ابایں اہھت دوھای افر اکی رمہبت رس اک حسم رفناای۔ رھپ داایں اپؤں دوھای نیت رمہبت افر ابایں اپؤں یھب نیت رمہبت
دوھایافراسےکدعباوہنںےنرفناای۔سجصخشوکہیوخاشہوہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسسکرطےقیےسفوضرکےت
ےھتوتاسےکفاےطسیہیفوضےہ۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،اخدلنبب ہمق،دبعریخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہچہینتکرمہبتدوھاناچےئہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
رہچہینتکرمہبتدوھاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 94

راوی  :سویس ب ٩نَر ً ،بساہلل واب٣ ٩بارک  ،طٌبہ٣ ،ا َٟبْ ٩عٓلة ً ،بس خير

َ
ْع ُٓ َل َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس َخيِر ٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ َوه َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ٣َ ٩ا َٔ ٔ ٟبِ ِٔ ُ ٩
َ
ُ
ٕ
است َ ِ٨ظَ َ ٙب ٔٓ ٕ َٜ
َکس ٕ ٓٔی َٓ َ٘ ٌَ َس ًََِ ٠یهٔ ث ُ ََّ ٥ز ًَا ب ٔ َت ِورٕ ٓ ٔیهٔ َ٣ائْ َٓ ََٜٔأ ًَل َی َی َسیِهٔ ث َ ََلثّا ث ُ َِّ ٣َ ٥ـ ََ ٤ف َو ِ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه أَُ َّ ٧ه أت َٔی ب ٔ ُ ِ
َواح ٔ ٕس ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ئ ٓ َََ ٤شحَ ب ٔ َزأِ ٔسهٔ َوأَ َط َار ُط ٌِ َب ُة ََّ ٣ز ّة
ت َوُ ََش ََ ١و ِج َه ُه ث َ ََلثّا َوُ ََش َ ١ذ ٔ َرا ًَ ِیهٔ ثَ ََلثّا ثَ ََلثّا َوأَ َخ َذ ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟا ٔ

رس ُه أَ ِ ٪یَ ِ٨و َُز إلٔ َی
ٔٔ َ ٧ ٩ِ ٣
َخ َرأ ِ ٔسهٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َََ ٢ل أَ ِزرٔی أَ َر َّزه َُ٤ا أَ َِ ٦لَ َوُ ََش َ ١رٔ ِجَِ ٠یهٔ ثَ ََلثّا ثَ ََلثّا ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ َ ٩ِ ٣َ ٢
اػ َیتٔهٔ إلٔ َی َُ ٣ؤ َّ ٔ
اب َخاُ ٔ ٟس بِ َُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة َِ ٟی َص
ك ُ ُهورٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ه َذا ك ُ ُه ُ
ور ُه و َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ه َذا َخ َلأ ْ َواٟؼَّ َو ُ
ْع ُٓ َل َة
َ٣اَ ٔ ٟ
َ بِ َِ ُ ٩
وسدی نب رصن  ،دبعاہلل فانب ابمرک  ،ہبعش ،ناکل نب رعفعة  ،دبع ریخ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ےک اپس اکی رکیس الیئ یئگ فہ
اسرپھٹیبےئگرھپاکیربنتوگنماایہکسجںیماپینوموجداھتافرنیترمہبتاوہنںےناےنپاہھتےساانپربنتاکھجرکڈاالرھپیلکیک
افر انک ںیم اپینڈاال اکی یہ ولچ ےس نیت رمہبت رھپ نیت رمہبت اوہنں ےنرہچہ دوھای افردفونں ابںیہن دوھںیئ۔ اس ےک دعب اپینایل
افر رس اک حسم ایک اینپ اشیپین ےس اینپ دگی کت رھپ رفناای ہک ھجم وک ملع ںیہن ہک رگدؿ ےس اہھت وک رھپ فہ اشیپین کت الےئ ای ںیہن افر
دفونںاپؤںدوھےئنیتنیترمہبت۔اسےکدعباہکہکسجوکوخاشہوہروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکفوضوکدےنھکییکوت
آپاکیہیفوضاھت۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللفانبابمرک،ہبعش،ناکلنبرعفعة،دبعریخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضںیمدفونںاہھتدوھےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضںیمدفونںاہھتدوھےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 95

راوی ٤ً :زو بً ٩لی و ح٤یس ب٣ ٩شٌسة  ،یزیس و اب ٩زریٍ  ،طٌبہ٣ ،ا َٟبْ ٩عٓلةً ،بس خير

ْع ُٓ َل َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َوحُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس َوه َُو ابِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا َٔ ٔ ٟبِ ِٔ ُ ٩

ٕ
است َ ِ٨ظَ َ ٙب ٔ َٓ ٕ ٜ
َکس ٕ ٓٔی َٓ َ٘ ٌَ َس ًََِ ٠یهٔ ث ُ ََّ ٥ز ًَا ب ٔ َ٤ا ٕئ فٔی َت ِو ٕر َٓ َِ َش َ ١یَ َسیِهٔ ثَ ََلثّا ث ُ َِّ ٣َ ٥ـ ََ ٤ف َو ِ
َخيِر ٕ َٗا ََ ٢طه ٔ ِس ُت ًَ ٔ ٠ایا َز ًَا ب ٔ ُ ِ
ئ ٓ َََ ٤شحَ ب ٔ َزأِ ٔسهٔ ث ُ َََّ ُ ٥ش َ ١رٔ ِجَِ ٠یهٔ ث َ ََلثّا ثَ ََلثّا
َواح ٔ ٕس ثَ ََلثّا ث ُ َََّ ُ ٥ش ََ ١و ِج َه ُه ثَ ََلثّا َو َی َسیِهٔ ث َ ََلثّا ثَ ََلثّا ث ُ ََّ ٤ََ ُ ٥ص َی َس ُه فٔی ِاْلَٔ٧ا ٔ
ئ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ه َذا ُو ُؿوئ ُ ُه
ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ َ ٩ِ ٣َ ٢
رس ُه أَ ِ ٪یَ ِ٨و َُز إلٔ َی ُو ُؿو ٔ

رمعفنبیلعفدیمحنبدعسمة،سیدیفانبزرعی،ہبعش،ناکلنبرعفعة،دبعریخ،یکرفاتیےہہکاکیدؿںیمرضحتیلعیکدختم
ںیماحرضوہا۔اوہنںےناکیرکیسوگنمایئافراسرپرشتفیرفناوہےئاسےکدعباوہنںےناکیربنتںیماپینبلطرفناایافر
دفونںاہھت دوھےئنیترمہبترھپیلکیکافرانکںیماپینڈاالاکییہولچےسنیترمہبتافررھپرہچہدوھای۔نیترمہبتافرنیتنیت
رمہبتدفونںاہھتدوھےئرھپاانپاہہتربنتںیمڈاؽرکرساکحسمایکرھپدفونںاپؤںدوھےئنیتنیترمہبت۔اسےکدعباہکہکسج
صخشوکوخاشہوہر وسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکفوضدےنھکییکوتفہصخشاسفوضوکدھکیےلہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساک
یہیفوضاھت۔
رافی  :رمعفنبیلعفدیمحنبدعسمة،سیدیفانبزرعی،ہبعش،ناکلنبرعفعة،دبعریخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتبیکفوض
ابب  :اپیکاکایبؿ
رتبیکفوض

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 96

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش٘٣ ٩شیم ،ححاد ،اب ٩جزیخ  ،طیبة ٣ ،ح٤س بً ٩لی  ،ابو ًلی  ،حشين بً ٩لی

َ
َّاد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َح َّسثَىٔی َط ِی َب ُة أَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س بِ ًََ ٩ل ٔ ٕٓی أَ ِخب َ َر ُه َٗا َ٢
یم َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َحح ْ
أ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟش ٔ ُّ
َِقبِ ُت ُه َُ ٟه ٓ ََب َسأَ َٓ َِ َش َِ َّٔ َٛ ١یهٔ ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت َٗ ِب َ ١أَ ِ٪
أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی ًَل ٔ ٌّی أَ َّ ٪ا ُِ ٟح َشي ِ َن بِ ًََ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ز ًَانٔی أَبٔی ًَل ٔ ٌّی ب ٔ َو ُؿو ٕئ ٓ َ َّ
است َ ِ٨ث َ َر ثَ ََلثّا ث ُ َََّ ُ ٥ش ََ ١و ِج َه ُه ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت ث ُ َََّ ُ ٥ش ََ ١ی َس ُه ا ُِ ٟی ِ٤ى َی إلٔ َی ا ِِ ٔ٤ٟزٓ َٔ ٙثَ ََلثّا
یُ ِسخٔ َُ ٠ه َ٤ا فٔی َو ُؿوئٔهٔ ث ُ َِّ ٣َ ٥ـ ََ ٤ف ثَ ََلثّا َو ِ

َ ث ُ ََّ َٗ ٥ا٦
َّسی ََ ٛذَ ٔ ٟ
َّسی ََ ٛذَ ٔ ٟ
َ ث ُ ََّ ٣َ ٥شحَ ب ٔ َزأِ ٔسهٔ َِ ٣ش َح ّة َواح َٔس ّة ث ُ َََّ ُ ٥ش َ ١رٔ ِج َُ ٠ه ا ُِ ٟی ِ٤ى َی إلٔ َی ا ِلَ ٌِ َٜبي ِ ٔن ث َ ََلثّا ث ُ َّ ٥ا ُِ ٟی ِ َ
ث ُ َّ ٥ا ُِ ٟی ِ َ
َرش َب َِٔ ٓ ٩ِ ٣ـ َٔ ١و ُؿوئٔهٔ َٗائ ّٔ٤ا ٓ ٌََحٔ ِب ُت َٓ َ٤َّ ٠ا َرآنٔی َٗا ََ ٢لَ
َ ١و ُؿوئٔهٔ ٓ َ ٔ
َٗائ ّٔ٤ا َٓ َ٘ا ََ٧ ٢او ٔ ِٟىٔی َٓ َ٨ا َو ُِ ٟت ُه ِاْلَٔ٧ا َئ َّأ ٟذی ٓ ٔیهٔ ٓ َِـ ُ
رش ٔب ٓ َِـ ٔ١
ََ ٌِ َح ِب َٓإٔنِّی َرأَیِ ُت أَبَا َک أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِؼ َ٣َ ١َ َِ ٣ٔ ٍُ ٨ا َرأَیِ َتىٔی َػ َُ ٌِ ٨ت َي ُ٘و ُُ ٔ ٟ ٢و ُؿوئٔهٔ َه َذا َو ُ ِ

َو ُؿوئٔهٔ َٗائ ّٔ٤ا
مم ش
اربامیہ نب نسح ،ی ،اجحج ،انب رججی  ،ہبیش ،دمحم نب یلع  ،اوب یلع ،نیسح نب یلع ےس رفاتی ےہہک ریمےفادل رضحت یلع ےن
ھجم ےس فوض اک اپین بلط رفناای ںیم ےن فوض اک اپین شیپ دختم رک دای۔ اوہنں ےن فوض رکان رشفع رک دای وت اوہنں ےن ےلہپ دفونں
وہپوچنںوکاپینےساہھت ڈاےنلےسلبقدوھای۔اسےک دعبنیترمہبتیلکیک افرنیت رمہبتانکاصػیکافررھپرہچہوکنیت رمہبت
دوھای اس ےک دعب داںیئ اہھت وک ایس رطہقی ےس دوھای رھپ رس رپ اکی اکی رمہبت حسم رفناای۔ رھپ داںیئ اپؤں وک ونخٹں کت نیت رمہبت
دوھای۔اسےکدعباوہنںےنایسرطہقی ےسابںیئاپؤںوکدوھای۔رھپڑھکےوہےئگافراہکہکےھجماپیندےدف۔ںیمےنفیہربنت
ایلہکسجںیمفوضاکاپیناچبوہااھت۔اوہنںےنڑھکےڑھکےاسںیمےساپینیپایلاسرپںیمےنریحتاظرہیکاوہنںےناہکمت
ریحتںیمہنزپفویکہکنںیمےناہمترےفادل(ینعیانان)وکداھکیہکفہیھباسرطہقیےسایکرکےتےھتسجرطہقیےسںیمےن مت
وکالتبایافردالھکایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفوضاکاچبوہااپینڑھکےڑھکےایپرکےتےھت۔
ممش
،
س
رافی  :اربامیہنبنسح ی،اجحج،انبرججی ،ییة،دمحمنبیلع،اوبیلع،نیسحنبیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضںیماہوھتںوکینتکرمہبتدوھاناچےئہ؟

ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضںیماہوھتںوکینتکرمہبتدوھاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 97

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس  ،ابوحوؾ  ،ابواسحا ،ٚابی حیة

ؾ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی َح َّی َة َوه َُو ابِ ُِ َٗ ٩ی ٕص َٗا ََ ٢رأَیِ ُت ًَ ٔ ٠ایا َرض َٔی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َ
است َ ِ٨ظَ َ ٙث َ ََلثّا َوُ ََش ََ ١و ِج َههُ ثَ ََلثّا َوُ ََش َ ١ذ ٔ َرا ًَ ِیهٔ ثَ ََلثّا
ًَ ُِ ٨ه َت َو َّؿأ َٓ َِ َش َِ َّٔ َٛ ١یهٔ َحًَّی أَ ِن َ٘اه َُ٤ا ث ُ ََّ ٥ت َِ ٤ـ ََ ٤ف ثَ ََلثّا َو ِ
َرش َب َوه َُو َٗائ ْٔ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ِحِ َ ِب ُت أَ ِ٪
ثَ ََلثّا ث ُ ََّ ٣َ ٥شحَ ب ٔ َزأِ ٔسهٔ ث ُ َََّ ُ ٥ش ََ َٗ ١س َِ ٣یهٔ إلٔ َی ا ِل ََ ٌِ ٜبي ِ ٔن ث ُ ََّ َٗ ٥آَ ٦أ َ َخ َذ ٓ َِـ َ ١كَ ُهورٔه ٔ ٓ َ ٔ
ٕ ك ُ ُهو ُر أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أُرٔ َیِ َٛ ٥ِ ُٜی َ

ہبیتقنبدیعس،اوبوحص،اوبااحسؼ،ایبحیةےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتیلعوکداھکیہکاوہنںےنفوضایکوتےلہپاےنپدفونں
وہپےچن دوھےئاہیں کتہک ا وہنںےن اؿ وک(ایھچرطحےس)اصػایک۔اس ےکدعب نیترمہبتیلکیک افر نیت رمہبتانک ںیم
اپینڈاالافررہچہ نیترمہبت دوھایافردفونںاہھتنیت نیت رمہبتدوھےئ رھپرس رپحسم رفناای۔اسےکدعبدفونںاپؤںوکونخٹںکت
دوھای۔ رھپ ڑھکے وہےئگ افر فوض اک اپین ڑھکے ڑھکے یپ ایل اس ےک دعب رفناای ہک ےھجم ایخؽ وہا ہک ںیم مت ولوگں وک انجب روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرطہقیفوضالھکسؤں۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبوحص،اوبااحسؼ،ایبحیة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہوھتںوکدوھےنیکدحاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اہوھتںوکدوھےنیکدحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 98

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜين ،ابٗ ٩اس٣ ، ٥ا٤ً ، َٟزو ب ٩یحٌی ٣ازنی ً ،بساہلل ب ٩زیس بً ٩اػ ٥و اػحاب
 ،حرضت ً٤زو ب ٩یحٌٰی ٣ازنی

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔرقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟهُ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اَْ ٔ ٟ
َ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ی ِحٌَی ا ِ٤َ ٟازٔن ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَُ َّ ٧ه َٗا َِ ٌَ ٔ ٟ ٢ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩زیِ ٔس بِ ٔٔ ًَ ٩
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َح ٔ
اػ َٕ ٥وک َ َ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َت َو َّؿأ ُ َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ
ٕکَ َ
َو َس ََّ ٥َ ٠وه َُو َج ُّس ًَ ِ٤زٔو بِ َٔ ٩ی ِحٌَی َه ِِ ََ ١ش َت ٔلی ٍُ أَ ِ ٪تُز ٔ َیىٔی َِ ٛی َ
َ
َفَْ ًَل َی َی َسیِهٔ َٓ َِ َش ََ ١ی َسیِهٔ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن ََّ ٣ز َتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥ت َِ ٤ـ ََ ٤ف َوا ِست َ ِ٨ظَ َ ٙثَ ََلثّا ث ُ َََّ ُ ٥ش ََ ١و ِج َه ُه
بِ َُ ٩زیِ ٕس َن ٌَ ََِ ٓ ٥س ًَا ب ٔ َو ُؿو ٕئ َٓأ ِ َ
ثَ ََلثّا ث ُ َََّ ُ ٥ش ََ ١ی َسیِهٔ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن ََّ ٣ز َتي ِ ٔن إلٔ َی ا ِِ ٔ٤ٟز َٓ َ٘ي ِ ٔن ث ُ ََّ ٣َ ٥شحَ َرأ ِ َس ُه ب ٔ َی َسیِهٔ َٓأَٗ َِب َ ١بٔه ٔ َ٤ا َوأَ ِزبَ َز بَ َسأَ ب ٔ َُّ َ٘ ٤سَ ٔ ٦رأ ِ ٔسهٔ ث ُ ََّ ٥ذ َه َب
بٔه ٔ َ٤ا إلٔ َی ََٗٔا ُه ث ُ ََّ ٥ر َّزه َُ٤ا َحًَّی َر َج ٍَ إلٔ َی ا ِ٤َ ٟکَا َّٔ ٪أ ٟذی بَ َسأَ ُٔ ٨ِ ٣ه ث ُ َََّ ُ ٥ش َ ١رٔ ِجَِ ٠یهٔ

دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم ،انباقمس،ناکل،رمعفنبییحینازین،دبعاہللنبزدینباعا فااحصب،رضحترمعفنبییحینازینےن
ایبؿ رفناای ےہ ہک اوہنں ےن انس اےنپ فادل ییحی نب امعرہ نب ایب نسح ےس ہک اوہنں ےن اہک ہک دبعاہلل نب زدی نب اعا  ےس وج ہک یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےک احصیبںیہافررمعفنبییحیےکداداںیہ۔اوہنںےنرفناایہکایکمتولگدالھکےتکسوہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس سک رطےقی ےس فوض رفناای رکےت ےھت؟ اوہنں ےن رفناای یج اہں بت اوہنں ےن فوض اک اپین بلط ایک افر اس وک اےنپ
اہھت رپ ڈاال افر دفونں اہوھتں وک دوھای دف دف رمہبت۔ اس ےک دعب یلک یک افر نیت رمہبت انک ںیم اپین ڈاال رھپ رہچہ دوھای نیت رمہبت اس
ےک دعب دف رمہبت اہوھتں وک دوھای ینہککت رھپ حسم ایک رس اکدفونں اہوھتں ےس افر دفونںاہھت اشیپین ےس دگیکت ےل ےئگ اس ےک
دعباہوھتںوکاشیپینکتےلےئگرھپدفونںاپؤںوکدوھای۔
رافی  :دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس  ،ناکل  ،رمعف نب ییحی نازین  ،دبعاہلل نب زدی نب اعا  ف ااحصب  ،رضحت رمعف نب
ی
ٰحیینازین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسرپحسمیکتیفیکاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
رسرپحسمیکتیفیکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 99

راوی ً :تبہ بً ٩بساہلل ٣ ،ا َٟو اب ٩ا٧ص ٤ً ،زو ب ٩یحٌی ،اپ٨ے واٟس سے ً ،بساہلل ب ٩زیس بً ٩اً٤ً ، ٥زو ب ٩یحٌی ،اپ٨ے
واٟس ٣اجس

اػ َٕ ٥وه َُو
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُت ِ َب ُة بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟه َُو ابِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ی ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَُ َّ ٧ه َٗا َِ ٌَ ٔ ٟ ٢ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩زیِ ٔس بِ ٔٔ ًَ ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َت َو َّؿأ ُ َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٩زیِ ٕس
ٕکَ َ
َج ُّس ًَ ِ٤زٔو بِ َٔ ٩ی ِحٌَی َه ِِ ََ ١ش َت ٔلی ٍُ أَ ِ ٪تُزٔیَىٔی َِ ٛی َ
َنٌََ ٓ ٥س ًَا بٔو ُؿو ٕ َ
است َ ِ٨ظَ َ ٙثَ ََلثّا ث ُ َََّ ُ ٥ش ََ ١و ِج َه ُه ثَ ََلثّا ث ُ َّ٥
َفَْ ًَل َی َی ٔسه ٔا ُِ ٟی ِ٤ى َی َٓ َِ َش ََ ١ی َسیِهٔ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن ث ُ َِّ ٣َ ٥ـ ََ ٤ف َو ِ
َِ
َ
ئ َٓأ ِ َ
ُ ََش ََ ١ی َسیِهٔ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن ََّ ٣ز َتي ِ ٔن إلٔ َی ا ِِ ٔ٤ٟز َٓ َ٘ي ِ ٔن ث ُ ََّ ٣َ ٥شحَ َرأ ِ َس ُه ب ٔ َی َسیِهٔ َٓأَٗ َِب َ ١بٔه ٔ َ٤ا َوأَ ِزبَ َز بَ َسأَ ب ٔ َُّ َ٘ ٤سَ ٔ ٦رأ ِ ٔسهٔ ث ُ ََّ ٥ذهَ َب بٔه ٔ َ٤ا إلٔ َی
ََٗٔا ُه ث ُ ََّ ٥ر َّزه َُ٤ا َحًَّی َر َج ٍَ إلٔ َی ا ِ٤َ ٟکَا َّٔ ٪أ ٟذی بَ َسأَ ُٔ ٨ِ ٣ه ث ُ َََّ ُ ٥ش َ ١رٔ ِجَِ ٠یهٔ
ہبتعنبدبعاہلل،ناکلفانباسن،رمعفنبییحی،اےنپفادلےس،دبعاہللنبزدینباعمع،رمعفنبییحی،اےنپفادلنادجےسرفاتیلقن
رکےتںیہہکاوہنںےندبعاہللنبزدینباعا ےسرعضایکہکآپھجموکدالھکےتکسںیہہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسسکرطہقی
ےسفوضایکرکےتےھت؟اوہنںےنوجابداییجاہںافررھپاوہنںےناپینوگنمارکداںیئاہھترپڈاالافراہھتوکدفدفرمہبتدوھایرھپ
نیت رمہبت یلک یک افر انک ںیم اپین ڈاال رھپ نیت رمہبت رہچہ دوھای رھپ دف رمہبت دفونں ابزف وینہکں کت دوھےئ۔ رھپ اہوھتں ےس رس اک
اس رطہقی ےس حسم ایک ہک دفونں اہوھتں وک آےگ یک اجبن ےس ےھچیپ یک رطػ ےل ےئگ رھپ اہوھتں وک ےھچیپ یک رطػ ےس آےگ یک
اجبنالےئ۔رھپےھچیپےسآےگیکاجبناہوھتںوکالےئ۔اہیںکتہکایسہگجاہوھتںوکفاسپالےئہکسجہگجےسرشفعایکاھت
رھپدفونںاپؤںوکدوھای۔
رافی  :ہبتعنبدبعاہلل،ناکلفانباسن،رمعفنبییحی،اےنپفادلےس،دبعاہللنبزدینباعمع،رمعفنبییحی،اےنپفادلنادج

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

رسرپینتکرمہبتحسمرکاناچےئہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
رسرپینتکرمہبتحسمرکاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 100

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا٤ً ،٪زو ب ٩یحٌیً ،بساہلل ب ٩زیس

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ َٔ ٩ی ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس َّأ ٟذی أُر َٔی اَ ٨ِّ ٟسا َئ
َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َو َّؿأ َ َٓ َِ َش ََ ١و ِج َه ُه ثَ ََلثّا َو َی َسیِهٔ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن َوُ ََش َ ١رٔ ِجَِ ٠یهٔ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن َو ََ ٣شحَ
ب ٔ َزأِ ٔسهٔ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن
دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمعفنبییحی،دبعاہللنبزدی،ہکوہنجںےنوخابںیماذاؿینسیھتفہرفناےتںیہےکںیمےنانجبروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک فوض رکےت داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رمہبت رہچہ دوھای افر دف رمہبت اہھت دوھےئ دف
رمہبتاپؤںدوھےئافردفرمہبترساکحسمرفناای۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمعفنبییحی،دبعاہللنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتےکحسمرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
وعرتےکحسمرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 101

راوی  :حشين ب ٩رحیثٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسی ،جٌیس بً ٩بساٟزحً ،٩٤بسا َ٠٤ٟب٣ ٩زوا ٪ب ٩حارث ب ٩ابو ذباب ،ابو ًبساہلل
سا ٥ٟسبَل٪

وسی ًَ ُِ ٩ج ٌَ ِی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ُ٩
رحیِ ٕث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُ ُ ٩
ا ٪بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ًَ ِب ٔس اہللٔ َساَ ٥ْ ٔ ٟس َب ََل َُٗ ٪ا ََ ٢وکَاِ َ ٧ت ًَائٔظَ ُة ََ ِش َت ٌِحٔ ُب بٔأ َ َ٣اَ٧تٔهٔ
ث بِ ٔ ٩أَبٔی ذُٕ َ ٧
َِ ٣ز َو َ
ُ
ِ
است َ ِ٨ث َ َر ِت ثَ ََلثّا َوُ ََشَِ ٠ت َو ِج َه َها
ٕک َ َ
َو ََ ِش َتأ ٔجزُ ُه َٓأ َ َر ِتىٔی َِ ٛی َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َت َو َّؿأ َٓ َت َِ ٤ـ ََ ٤ـ ِت َو ِ
َّسی ث َ ََلثّا َو َو َؿ ٌَ ِت َی َسهَا فٔی َُّ َ٘ ٣سَ ٔ ٦رأِس َٔها ث ُ ََّ ٣َ ٥ش َح ِت َرأِ َس َها َِ ٣ش َح ّة َواح َٔس ّة
ثَ ََلثّا ث ُ َََّ ُ ٥شَِ ٠ت َی َس َها ا ُِ ٟی ِ٤ى َی ثَ ََلثّا َوا ُِ ٟی ِ َ

َخه ٔث ُ َّ ٥أَ َ٣ز َِّت َی َس َها بٔأُذُِ َ ٧ی َها ث ُ َّ٣َ ٥ز َِّت ًَل َی ا َِ ٟد َّسیِ َٔٗ ٩ا ََ ٢ساُ ٨ِ ُٛ ٥ْ ٔ ٟت آت َٔیها ُ٣کَا َت ّبا َ٣ا َت ِد َتف ٔی ٔ٣ىِّی َٓ َت ِحُ ٔ ٠ص بَي ِ َن
إلٔ َی َُ ٣ؤ ِّ ٔ
َات َی ِوُِ ٠ُ٘ َٓ ٕ ٦ت ا ِزعٔی لٔی بٔا ِٟب َ َر َٔ ٛة یَا أُ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َٗاَِ ٟت َو َ٣ا ذَا َک ُُِٗ ٠ت أَ ًِ َت َ٘ىٔی اہللُ
َی َس َّی َو َت َت َح َّس ُث َ٣عٔی َحًَّی ٔجئِت َُها ذ َ
َ ا َِ ٟی ِؤ ٦
اب زُونٔی َٓ ٥َِ ٠أَ َر َها ََ ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َٗاَِ ٟت بَ َار َک اہللُ َ ٟ
ََ َوأَ ِر َخ ِت ا ِٔ ٟح َح َ

نیسح نب رحثی ،لضف نب ومیس ،حعید نب دبعارلنمح ،دبعاکلمل نب رمفاؿ نب احرث نب اوب ذابب ،اوب دبعاہلل اسمل نالبؿ
رفناےت ںیہ ہک رضحت اعہشئ دصہقی اؿ یک دایتن افر اناتن یک تہب زایدہ اقلئ ںیھت اکی رمہبت رضحت اعہشئ دصہقی ےن ھجم وک
دالھکایہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسسکرطہقیےسفوضرفناےتںیہاوہنںےننیتنیترمہبتیلکیکافرانک ںیماپینڈاال
رھپرہچہوکنیترمہبتدوھایرھپداایںاہھتافررھپابایںاہھتنیتنیترمہبتدوھےئرھپاہھتوکرسےکآےگرھکرکےھچیپیکرطػےل
ےئگافررساکحسماکییہرمہبتایکرھپدفون ںاہوھتںوکےلہپاکونںرپافررھپدفونںراسخرفںرپریھپا۔اسملےتہکںیہہکںیماکمبت
اھت اسفہج ےس ںیم اؿ یک دختم ںیم احرض وہارکات اھت افر فہ ھجم ےس رپدہ ںیہن ایک رکیت ںیھت افر فہ ھجم ےس وگتفگ کت رفناایل رکیت
ںیھت اہیں کت ہک اکی دؿ ںیم اؿ ےک اپس ایگ افر ںیم ےن اہک اؾ اوملنینم آپ ریمےفاےطسریخفربتک یک داع رفناںیئ۔ اوہنں
ےندرایتفرفناایہکسکفہجےس؟ںیمےناہکہکاہللاعتیلےنھجموکآزادییکتمعنےسونازاےہاسرپفہرفناےنںیگلہکاہللاعتیل
متوکریخفربتکےسونازےافراسےکدعبےسفہرپدہرفناےنںیگلافراسرفزےکدعبرھپیھبکںیمےناؿیکزایرتںیہنیک۔
رافی  :نیسح نب رحثی ،لضف نب ومیس ،حعید نب دبعارلنمح ،دبعاکلمل نب رمفاؿ نب احرث نب اوب ذابب ،اوب دبعاہلل اسمل

نالبؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکونںےکحسمےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
اکونںےکحسمےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 102

راوی  :ہیَ ٥ب ٩ایوب كاٟ٘انیً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س ،زیس ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩يشارً ،بساہلل ابً ٩باض

وب َّ
ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ
اٟلا ََ٘ ٟان ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟه ِی ََ ُ ٥بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َ
َغ َٓ ٕة
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َو َّؿأ َٓ َِ َش ََ ١ی َسیِهٔ ث ُ ََّ ٥ت َِ ٤ـ ََ ٤ف َو ِ
است َ ِ٨ظَ َِ َ ٩ِ ٣ٔ ٙ
َواح َٔسة ٕ َوُ ََش ََ ١و ِج َههُ َوُ ََش َ ١یَ َسیِهٔ ََّ ٣ز ّة َ٣زَّ ّة َو ََ ٣شحَ ب ٔ َزأِ ٔسهٔ َوأُذُِ َ ٧یهٔ ََّ ٣ز ّة َٗا َِ ًَ ٢ب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َوأَ ِخب َ َرنٔی ََ ٩ِ ٣س ٍَ ٔ٤ابِ َِ ًَ ٩ح ََل َ٪
َ َوُ ََش َ ١رٔ ِجَِ ٠یهٔ
َي ُ٘و ُ ٢فٔی ذََ ٔ ٟ
مثیہ نب اویب اطناقین ،دبعازعلسی نب دمحم ،زدی نب املس ،اطعء نب اسیر ،دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن انجب روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکفوضرفناےتوہےئداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفونںاہوھتںوکےلہپدوھای۔رھپآپیلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اکی یہ ولچ ےس یلکیک افر انک ںیم اپینڈاال رھپرہچہ افر اہوھتں وک اکی اکی رمہبت دوھای رھپ اکی اکی رمہبت
رسافراکونںاکحسمایک۔رضحتدبعازعلسیرفناےتںیہہکےھجماسےنربخدیہکسجےنرضحتانبالجعؿےسانسہکاسرفاتی
ںیماوہنںےناپؤںدوھےناکیھبذترکہایبؿایکےہ۔
رافی  :مثیہنباویباطناقین،دبعازعلسینبدمحم،زدینباملس،اطعءنباسیر،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکونںاکرسےکاسھتحسمرکانافراؿےکرسےکمکحںیماشلموہےنےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
اکونںاکرسےکاسھتحسمرکانافراؿےکرسےکمکحںیماشلموہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 103

راوی ٣ :حاہس ب٣ ٩وسیً ،بساہلل ب ٩ازریص ،ابً ٩حَل ،٪زیس ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩يشا رً ،بساہلل ابً ٩باض

ئ بِ ٔ٩
ٔیص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣حاهٔ ُس بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َ
َّ
َّ
ُ
َغ َٓ ّة
َي َشارٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َغ َٓ ّة ٓ ََِ ٤ـ ََ ٤ف َو ِ
َغ َٖ َ ِ
ض َٗا ََ ٢ت َو َّؿأ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ َِ َٓ ٥َ ٠ز َٖ َ ِ
است َ ِ٨ظَ َ ٙث ََّ َ ٥

ُ
ُ
َّسی ث ُ ََّ ٣َ ٥شحَ ب ٔ َزأِ ٔسهٔ َوأُذُِ َ ٧یهٔ بَاكٔٔ٨ه ٔ َ٤ا
َغ َٓ ّة َٓ َِ َش َ ١یَ َس ُه ا ُِ ٟی ِ َ
َغ َٖ َ ِ
َغ َٖ َ ِ
َغ َٓ ّة َٓ َِ َش َ ١یَ َس ُه ا ُِ ٟی ِ٤ى َی ث ََّ َ ٥
َٓ َِ َش ََ ١و ِج َه ُه ث ََّ َ ٥
ُ
ُ
ب ٔ َّ
َّسی
َغ َٓ ّة َٓ َِ َش َ ١رٔ ِج َُ ٠ه ا ُِ ٟی ِ َ
َغ َٖ َ ِ
َغ َٖ َ ِ
َغ َٓ ّة َٓ َِ َش َ ١رٔ ِج َُ ٠ه ا ُِ ٟی ِ٤ى َی ث ََّ َ ٥
اٟشبَّا َح َتي ِ ٔن َوهَ اهٔزٔه َٔ٤ا بٔإٔبِ َها َِ ٣یهٔ ث ََّ َ ٥

اجمدہنبومیس،دبعاہللنبادرسی،انبالجعؿ،زدینباملس،اطعءنباسیر،دبعاہللانبابعسےس رفاتیےہہکانجبروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنفوضایکوتاکیولچ(اپین)ےلرکاسےسیلکیکافرانکںیماپینڈاالرھپولچےلرکرہچہدوھای۔رھپداایں
افر ابایں ابزف دوھای رھپ رس افر دفونں اکونں ےک ادنر ےک ہصح اک اہشدت یک ایلگن ےس افر ابرہ ےک ہصح اک اوگنےھٹ ےس حسم رفناای رھپ
(اکیاپین)ولچےلرکداایںاپؤںدوھایافررھپایسرطحےس(سجرطحےسداایںاپؤںابمرکدوھای)ابایںاپؤںیھبدوھای۔
رافی  :اجمدہنبومیس،دبعاہللنبادرسی،انبالجعؿ،زدینباملس،اطعءنباسیر،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اکونںاکرسےکاسھتحسمرکانافراؿےکرسےکمکحںیماشلموہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 104

راوی ٗ :تیبہ و ًتبہ بً ٩بساہلل٣ ،ا ،َٟزیس ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩يشارً ،بساہلل ؿابهی

اٟؼ َ٨ابٔه ٔ ِّی أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َوًُت ِ َب ُة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ُّ
َ
َخ َج ِت
َخ َج ِت ا َِ ٟد َلایَا ٔٔ ٓ ٩ِ ٣یهٔ َٓإٔذَا ِ
است َ ِ٨ث َ َر َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َت َو َّؿأ ا ِِ ٌَ ٟب ُس ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ َٓ ٩ُ ٣ت َِ ٤ـ ََ ٤ف َ َ

َّ
ِخ َد َٔ ٩ِ ٣ت ِحتٔ أَ ِطَٔارٔ ًَ ِی َِ ٨یهٔ َٓإٔذَا ُ ََش ََ ١ی َسیِهٔ
َخ ِجتٔ ا َِ ٟد َلایَا َٔ ٩ِ ٣و ِجهٔهٔ َحًی َت ِ ُ
ا َِ ٟد َلایَا ٔ ٩ِ ٣أَ ِن ٔٔهٔ َٓإٔذَا ُ ََش ََ ١و ِج َه ُه َ َ
َّ
َّ
ِخ َد
َخ َج ِت ا َِ ٟد َلا َیا َٔ ٩ِ ٣رأ ِ ٔسهٔ َحًی َت ِ ُ
َخ َج ِت ا َِ ٟد َلا َیا َٔ ٩ِ ٣ی َسیِهٔ َحًی َت ِ ُ
ِخ َد َٔ ٩ِ ٣ت ِحتٔ أَهِ َٔارٔ َی َسیِهٔ َٓإٔذَا ََ ٣شحَ ب ٔ َزأِ ٔسهٔ َ َ
ََ
َّ
اِ ٣َ ٪ظ ُی ُه إلٔ َی
ِخ َد َٔ ٩ِ ٣ت ِحتٔ أَهِ َٔارٔ رٔ ِجَِ ٠یهٔ ث ُ َّ ٥ک َ َ
َخ َج ِت ا َِ ٟد َلایَا ٔ ٩ِ ٣رٔ ِجَِ ٠یهٔ َحًی َت ِ ُ
ٔ ٩ِ ٣أُذُِ َ ٧یهٔ َٓإٔذَا ُ ََش َ ١رٔ ِجَِ ٠یهٔ َ َ
اٟؼ َ٨ابٔه ٔ ِّی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َو َػ ََلتُ ُه َ٧آ ٔ َّ ٠ة َُ ٟه َٗا َُٗ ٢ت َ ِی َب ُة ًَ ُِّ ٩

ہبیتقفہبتعنب دبعاہلل ،ناکل ،ز دینباملس،اطعءنباسیر ،دبعاہللاضیحبےسرفاتی ےہہکروسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن
اراشد رفناای سجفتق وکیئ ومنم فوض رکات ےہ افر فہ دفراؿ فوض یلک رکات ےہ وت اس ےک رہچہ ےس اس ےکامتؾ (وھچےٹ) انگہ لکن
اجےتںیہ۔ایسرطہقیےسبجفہانکاتکنسےہوتانک ےسافررہچہ دوھاتےہوترہچہ ےساہیںکتہکاسیک آوھکنںیککلپےس
وہےن فاےل امتؾ ےک امتؾ انگہ لکن اجےت ںیہ رھپ بج دفونں اہوھتں وک دوھات ےہ وت اؿ ےس وہےن فاےل انگہ افر یتح ہک اس ےک
اننخےکےچینےسیھبانگہ لکناجےتںیہ۔ایسرطہقیےسرساکحسمرکےنےس افریتح ہکدفونںاکونں ےسیھب()ہریہ)انگہ لکن
اجےتںیہافرسجفتقاپؤںدوھاتےہوتاؿےکانونخںےکےچینکتےکانگہلکناجےتںیہرھپفہدنبہدجسمیکاجبنلچداتیےہ
افرفہدجسم ںیمونالفادارکےناتگلےہوت اؿاکارجفوثاب دحیلعہےہینعیاساکزمدیوثابےلماگ۔ رضحت ہبیتقرفناےتںیہہک ںیم
ےنہیرفاتیرضحتاضیحبےسینسافراوہنںےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس۔
رافی  :ہبیتقفہبتعنبدبعاہلل،ناکل،زدینباملس،اطعءنباسیر،دبعاہللاضیحب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امعہمرپحسمےسقلعتم

ابب  :اپیکاکایبؿ
امعہمرپحسمےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 105

راوی  :حشين ب٨٣ ٩ؼور ،ابو ٌ٣اویہ ،اَلً٤ع ،حشين ب٨٣ ٩ؼورً ،بساہلل ب ٩نؼير ،اَلً٤ع ،اٟحً ،٥ٜبساٟزح ٩٤ب ٩ابی
ٟیلیٌٛ ،ب بً ٩حزة ،بَل٢

أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس

اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة ًَ ِ ٩ب ٔ ََل َٕٗ ٢ا ََ ٢رأَیِ ُت
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َِ ٤شحُ ًَل َی ا ِٟد َُّٔي ِ ٔن َوا ِٟد ٔ َ٤ارٔ
نیسح نبوصنمر،اوباعمفہی،االشمع،نیسحنبوصنمر،دبعاہللنب،ریص،االشمع،ا،مکح،دبعارلنمحنبایب،یلی،بعکنبةزجة،البؽ
ےسرفاتیےہہکںیمےنانجبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکومزفںافرامعہمرپحسمرکےنیکاحتلںیمداھکیےہ۔
رافی  :نیسحنبوصنمر ،اوباعمفہی،االشمع،نیسح نب وصنمر،دبعاہللنب،ریص،االشمع،ا،مکح،دبعارلنمحنب ایب،یلی،بعکنب
ةزجة،البؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
امعہمرپحسمےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 106

راوی  :حشين بً ٩بساٟزح ،٩٤ك ٙ٠ب٨ُ ٩ا ،٦زائسة و حٔؽ بُ ٩یاث ،اَلً٤ع ،حً ،٥ٜبساٟزح ٩٤ب ٩ابی ٟیلی ،بزاء ب٩
ًازب

و أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ ٟح ِز َج َزائٔی ًَ ِ ٩كَ ِٙٔ ٠بِ ٔ٨َّ َُ ٩اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزائ َٔسةُ َو َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
اث ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع
ُّ

ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب ًَ ِ ٩ب ٔ ََل َٕٗ ٢ا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
یَ َِ ٤ش ُح ًَل َی ا ِٟد َُّٔي ِ ٔن
نیسح نبدبعارلنمح،ب قنب،ماؾ،زادئةفب صنب،ثاث،االشمع،مکح،دبعارلنمحنبایب،یلی،رباءنباعزبےسرفاتیےہ
ہکںیمےنداھکیہکانجبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساےنپومزفںرپحسمرفناایرکےتےھت۔
رافی  :نیسحنبدبعارلنمح،ب قنب،ماؾ،زادئةفب صنب،ثاث،االشمع،مکح،دبعارلنمحنبایب،یلی،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
امعہمرپحسمےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 107

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،وٛیٍ ،طٌبہ ،حً ،٥ٜبساٟزح ٩٤ب ٩ابی ٟیلی ،بَل٢

اَّٟس ِّی ًَ َِ ٩وٕ ٔ ٛ
یٍ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ِ ٩ب ٔ ََل َٕٗ ٢ا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو ُ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َِ ٤شحُ ًَل َی ا ِٟد ٔ َ٤ارٔ َوا ِٟد َُّٔي ِ ٔن

انہدنبرسی،فعیک،ہبعش،مکح،دبعارلنمحنبایب،یلی،البؽےسرفاتیےہ۔فہرفناےتںیہہکںیمےنانجبروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکداھکیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامعہمافرومزفںرپحسمرفناےتےھت۔
رافی  :انہدنبرسی،فعیک،ہبعش،مکح،دبعارلنمحنبایب،یلی،البؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشیپینافرامعےمرپحسمرکےنےکقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
اشیپینافرامعےمرپحسمرکےنےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 108

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،س٠امی ٪تییم ،بَک بً ٩بساہلل ٣زنی ،حش ،٩ابِ٣ ٩يرة ب ٩طٌبہِ٣ ،يرة

َّ
َ
َّ َ
َّ َ
َک بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ ُّی ًَ ِ٩
یم َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِ ُ
أ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢حسثىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢حسث َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اٟت ِی ٔ ُّ
ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩ابِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َو َّؿأ َ ٓ َََ ٤شحَ ٔ َ ٧
اػ َی َتهُ َوً َٔ٤ا ََ ٣تهُ

َّ
َک َو َٗ ِس َسُ ٌِ ٔ٤ت ُه ٔ ٩ٔ ٣ابِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔبِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ
َو ًَل َی ا ُِ ٟدٔي ِ ٔن َٗا َ ٢بَ ِ ْ

رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،امیلسؿیمیت،رکبنبدبعاہللزمین،نسح،انبریغمةنبہبعش،ریغمةےسرفاتیےہہکانجبروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنفوضرفناایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناشیپینافرامعہمرپحسمرفناای۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،امیلسؿیمیت،رکبنبدبعاہللزمین،نسح،انبریغمةنبہبعش،ریغمة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اشیپینافرامعےمرپحسمرکےنےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 109

راوی ٤ً :زو بً ٩لی و ح٤یس ب٣ ٩شٌسة ،یزیس و اب ٩زریٍ ،ح٤یس ،بَک بً ٩بساہلل ٣زنی ،ح٤زة بِ٣ ٩يرة ب ٩طٌبہ ،حرضت
ِ٣يرہ

َک بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ ُّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َوحُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس َوه َُو ابِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِ ُ
ٕ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ت َد َُِّ ٔ٠ت ٌََ ٣هُ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضی
ًَ َِ ٩ح ِ٤زَ َة بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢ت َد ََّ ٠
َ
ا ٥ُّ ُٛ ٚا ُِ ٟح َّبةٔ
َّس ًَ ِ ٩ذ ٔ َرا ًَ ِیهٔ ٓ ََـ َ
َحا َج َت ُه َٗا َ ٢أَ ََ ٌَ ٣
َ َ٣ائْ َٓأ َت ِی ُت ُه بِٔ ٔ٤ل َه َزة ٕ َٓ َِ َش َ ١یَ َسیِهٔ َوُ ََش ََ ١و ِج َههُ ث ُ ََّ ٥ذهَ َب یَ ِح ُ ُ

اػ َیتٔهٔ َو ًَل َی ا ِ٤َٔ ٌٟا َٔ ٣ة َو ًَل َی ُخ َّٔ ِیهٔ
َٓأ َ َِ٘ ٟا ُه ًَل َی َِ َ ِٜٔ ٨ِ ٣یهٔ َٓ َِ َش َ ١ذ ٔ َرا ًَ ِیهٔ َو ََ ٣شحَ ب ٔ َٔ ٨

رمعف نب یلع فدیمح نب دعسمة ،سیدیف انب زرعی،دیمح،رکب نب دبعاہلل زمین ،زمحة نبریغمة نب ہبعش ،رضحتریغمہ ےس رفاتی ےہہک
انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس (اکی رفس ےک دفراؿ) ولوگں (احصہب) ےس ےھچیپ رہ ےئگ ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےک اسھت ےھچیپ رہ ایگ۔ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ احتج ےس رفاتغ احلص رفنایئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنھجمےسدرایتفرفناایایکاہمترےاپساپینوموجدےہ؟ںیماکیڑھگااپیناکےلرکآای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپ
اہھت افر رہچہ دوھای رھپآنیتس ےساہھت اکنےنل ےگل وت فہ گنت ںیھت آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اےنپ ابمرک وچہغ وک ومڈنےھرپ
ڈاال افر ادنر ےس اہھت اکنؽ ےئل رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں اہھت دوھےئ اشیپین رپ حسم رفناای رھپ امعہم افر ومزفں رپ
حسمرفناای۔
رافی  :رمعفنبیلعفدیمحنبدعسمة،سیدیفانبزرعی،دیمح،رکبنبدبعاہللزمین،زمحةنبریغمةنبہبعش،رضحتریغمہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امعہمرپحسمرکےنیکتیفیک
ابب  :اپیکاکایبؿ
امعہمرپحسمرکےنیکتیفیک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 110

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ہظی ،٥یو٧ص بًِ ٩یس ،اب ٩سيری٤ً ،٩زو ب ٩وہب ث٘فیِ٣ ،يرة ب ٩طٌبہ

یَٗ ٩ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩وهِبٕ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا هُظَ ِی َْٗ ٥ا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ

َّ
اَ٘ َٟف ُّٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِِٔ٤ُ ٟي َر َة بِ َُ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ ٢خ ِؼ ََ ٠تا ََٔ ٪ل أَ ِسأ َ ُُ ٨ِ ًَ ٢ه َ٤ا أَ َح ّسا ََ ٌِ َس َ٣ا َطه ٔ ِس ُت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اػ َیتٔهٔ َو َجاَ ٔ ٧ي ِی ً َٔ٤ا َ٣تٔهٔ َو ََ ٣شحَ ًَل َی ُخ َّٔ ِیهٔ
رف َٓب َ َر َز َ ٔ ٟحا َجتٔهٔ ث ُ ََّ ٥جا َئ َٓ َت َو َّؿأ َ َو ََ ٣شحَ ب ٔ َٔ ٨
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٨َّ ُٛ ٢ا ٌََ ٣هُ فٔی َس َ ٕ
رض ِت
ا ٪فٔی َس َ ٕ
ِٕ اَّ ٟز ُج َٔ ٩ِ ٣ٔ ١رً ٔ َّیتٔهٔ َٓظَ ه ٔ ِس ُت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه ک َ َ
َٗا ََ ٢و َػ ََلةُ ِاْل ٔ َ٣اَ ٔ ٦خَ ٠
رف َٓ َح َ َ
اٟؼَّ ََلةُ َٓا ِحت ََب َص ًََِ ٠یه ٔ ِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َٗا ُ٣وا اٟؼَّ ََل َة َو َٗ َّس ُ٣وا ابِ َِ ًَ ٩و ٕ
ٖ ٓ ََؼلَّی بٔه ٔ َِ َٓ ٥حا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ٖ َ٣ا بَق ٔ َی ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َس َّ ٥َ ٠ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ِٕ ابِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َٗ َا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼلَّی َخَ ٠

َٓ َ٘ َضی َ٣ا ُسب ٔ َ ٙبٔهٔ

وقعیب نب اربامیہ ،میشہ ،ویسن نب دیبع ،انب ریسنی ،رمعف نب فبہ ،یفق ،ریغمة نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک دف ابںیت ایسی ںیہ ہک
نجےکابرےںیمںیمیسکےسدرایتفہنرکفںاگ۔وجہکںیموخدروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدھکیاکچوہں۔مہولگ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس (دفراؿ رفس احتج وپرا رکےن ےک ےئل) رشتفی ےل
ےئگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فاسپ رشتفی ال رک فوض رفناای افر اشیپین رپ حسم رفناای افر امعہم ےک دفونں انکرفں افر
ومزفںرپحسمرفناای(اسفہجےساباسہلسلسںیمیسکدفرسےےسدرایتفرکےنیکرضفرتابیقںیہنرہیئگ)دفرسیابتہی
ےہہکاناؾاینپراعایںیمےسیسکصخشیکادتقاءںیمامنزادارکےوتایکہیدرتسےہ؟ںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
وک داھکی ہک امنز اک فتق وہایگ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ںیہن الےئ وت احصہب ےن امنز رشفع رفنا دی افر ولوگں ےن
دبعارلنمح نب وعػ وک (اناتم ےکےئل)آےگ ڑباھای۔ اوہنں ےن امنززپاھان رشفع رفنادی۔ ایسدفراؿ روسؽرکمی یلص اہللہیلع
فآہلفملس رشتفی ےل آےئ افر دبعارلنمح نب وعػیک ادتقاء ںیم سج دقر امنز ابیق یھت فہ ادا رفنایئ۔سپ سج فتق دبعارلنمح
نبوعػےنالسؾریھپاوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکسجدقرامنزابیقیھتفہزپیھ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،میشہ،ویسننبدیبع،انبریسنی،رمعفنبفبہ،یفق،ریغمةنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپؤںدوھےنےکفابجوہےنےکقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ

اپؤںدوھےنےکفابجوہےنےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 111

راوی ٗ :تیبہ ،یزیس ب ٩زریٍ ،طٌبہ٣ ،و ١٣ب ٩ہظا ،٦اس٤اًی ،١طٌبہ٣ ،ح٤س ب ٩زیاز ،ابوہزیزہ

ُ ٩ِ ًَ ١ط ٌِ َب َة ًَ ِ٩
 ١بِ ُ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ؤ َُّ ٣
َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩زٔ َیاز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ویِ ْٔ ٔ ٌَِ٘ ٠ٟٔ ١ب ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ
ہبیتق،سیدینبزرعی،ہبعش،وملمنباشہؾ،اامسلیع،ہبعش،دمحمنبزاید،اوبرہریہےسرفاتیےہہکانجبروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفناایالہتکفربابدیےہ(اپؤںیک)ازیییکدفزخےکذعابےس۔
رافی  :ہبیتق،سیدینبزرعی،ہبعش،وملمنباشہؾ،اامسلیع،ہبعش،دمحمنبزاید،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اپؤںدوھےنےکفابجوہےنےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 112

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪وٛیٍ ،سٔیا٤ً ،٪زو بً ٩لیً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ہَل ٢ب ٩يشاٖ ،ابو یحٌیً ،بساہلل
ب٤ً ٩زو

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩ه ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
اٖ ًَ ِ ٩أَبٔی َی ِحٌَی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢رأَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ

اب ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ أَ ِسب ٔ ُِوا ا ُِ ٟو ُؿو َئ
َفأَی أَ ًِ َ٘ابَ ُه َِ ٥تُ٠و ُح َٓ َ٘ا ََ ٢ویِ َْْ ِ ٔ ٟ ١ل ًِ َ٘ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠و ّ٣ا َی َت َو َّؿئ َ
ُوَ َ ٪

ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ایفسؿ،وصنمر،الہؽنباسیػ،اوبییحی،دبعاہللنبرمعفےسرفاتیےہہک
انج بروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنھچکولوگںوکداھکیہکوجفوضںیموغشمؽںیہافراؿیکازیایں یکشیکفہجےسکم
ریہںیہ وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےندھکی رکاراشدرفناایالہتک ےہازیویں یکدفزخےکذعاب ےسافر متولگفوض وک لمکم
رکف۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ایفسؿ،وصنمر،الہؽنباسیػ،اوبییحی،دبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضںیموکؿےساپؤںوکےلہپدوھاناچےئہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضںیموکؿےساپؤںوکےلہپدوھاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 113

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہَّ٣ ،سوً ،ٚائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی اْلِ َ ِط ٌَ ُث َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
اس َت َلا ََ فٔی
ََک ِت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪یُ ٔح ُّب اٟت َّ َیا ُ٣َ ٩َ ٣ا ِ
َُ ِ ٣
َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َوذ َ َ
َّ
َک َطأُِ َ ٧ه ک ُ َُّ ٠ه ث ُ ََّ ٥سُ ٌِ ٔ٤ت ُه
ك ُ ُهورٔه ٔ َو َن ٌِٔ٠هٔ َو َت َز ُّجٔ٠هٔ َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ث ُ ََّ ٥سُ ٌِ ٔ٤ت اْلِ َ ِط ٌَ َث ب ٔ َواس ٕٔم َي ُ٘و ُ ٢یَ ٔح ُّب اٟت َیا ََُ ٓ ٩َ ٣ذ َ َ
اس َت َلا ََ
بٔا ِلُٜو َٓ ٔة َي ُ٘و ُ ٢یُحٔ ُّب اٟت َّ َیا ُ٣َ ٩َ ٣ا ِ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ،رسمفؼ ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااکمین دح کت
داںیئاجبنےسرشفعرکےنوکدنسپدیہایخؽرفناےتےھت۔اپیکاحلصرکےنںیموجاتےننہپںیمافراھگنکرکےنںیم۔(افراسےک
العفہدرگییئکاکومںںیم۔نجیکلیصفتریسةیکاتکوبںںیملصفموطررپوموجدےہ)۔

رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،رسمفؼ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفونںاپؤںوکاہوھتںےسدوھےنےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
دفونںاپؤںوکاہوھتںےسدوھےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 114

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س،طٌبة ،ابو جٌرف ٣سنی ،اب٤ًَ ٩ا ٪ب ٩ح٨یٕ يٌىی ً٤ارة حرضت ًبساٟزح٤ا ٪ب ٩ابی رقاز
ٗیسی

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َج ٌِ َ ٕ
رف ا َِ ٤َ ٟسن ٔ ُّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ََ ٤َ َِ ًُ ٩
ئ َٓ َ٘ا ًََ ٢ل َی
رف َٓأت ُ َٔی ب ٔ َ٤ا ٕ
اَ ٍَ ٣َ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َ ٕ
بِ ٔ ٩حُ َِ ٨ی ٕٕ َي ٌِىٔی ًُ ََ ٤ار َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ا ِِ َ٘ ٟی ٔس ُّی أَُ َّ ٧ه ک َ َ
ئ َٓ َِ َش َُ ٠ه َ٤ا ََّ ٣ز ّة َوُ ََش ََ ١و ِج َه ُه َوذ ٔ َرا ًَ ِیهٔ ََّ ٣ز ّة َ٣زَّ ّة َوُ ََش َ ١رٔ ِجَِ ٠یهٔ ب ٔ َیٔ٤یٔ٨هٔ ک ٔ َِ ٠تاه َُ٤ا
َی َسیِهٔ ِٔ ٩ِ ٣اْلَٔ٧ا ٔ

دمحم نب اشبر ،دمحم،صعیة ،اوب رفعج دمین ،انب امثعؿ نب فینح ینعی امعرة رضحت دبعارلنمح نب ایب رقاد یسیق ےس رفاتی ےہ ہک فہ
انجبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاکیرفسںیمےھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماپینشیپایکایگ۔
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربنت اکھج رک اپین وک دفونں اہوھتں ےس ڈاال افر اکی رمہبت دوھای رھپ رہچہ افر اکی اکی ابزف یھب دف
رمہبت دوھےئ افر رھپ دفونں اہھت دوھےئ اکی اکی رمہبت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں اہوھتں ےس دفونں اپؤں وک
دوھای۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،صعیة،اوبرفعجدمین،انبامثعؿنبفینحینعیامعرةرضحتدبعارلامحؿنبایبرقادیسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اویلگنںےکدرایمؿالخؽرکےنےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
اویلگنںےکدرایمؿالخؽرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 115

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥یحٌی ب ٩س٠ی ،٥اس٤اًی ١بَٛ ٩ير٣ ،ح٤س ب ٩رآٍ ،یحٌی ب ٩آز ،٦سٔیا ،٪ابوہاط ٥بٟ٘ ٩یم،
حرضت ٟ٘یم ب ٩ػبرہ

ا ٪یُِٜى َی أَبَا َها ٔط ٕ ٥ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُُ ٩سَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ِس ٌَٔ ٤ی َ ١بِ ََٔٔٛ ٩ير ٕ َوک َ َ
اػ ٔ ٥بِ ٕٔ ٔ َٟ٘ ٩یم ًَ ِ ٩أَب ٔیهٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َرآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی هَا ٔط ٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ٥
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َت َو َّؿأ ِ َت َٓأ َ ِسب ٔ ِّ ا ُِ ٟو ُؿو َئ َو َخ ِّ ١ِ ٠بَي ِ َن اْلِ َ َػاب ٔ ٍٔ
ااحسؼنباربامیہ،ییحینبمیلس،اامسلیعنبریثک،دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ،ایفسؿ،اوباہمشنبطیقل،رضحتطیقلنبربصہرفناےتںیہ
ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ااشد رفناای سج فتق مت ولگ فوض رکف وت فوض وک (ایھچ رطح ےس وپرا رکف) افر مت
اویلگنںےکدرایمؿالخؽرکف(اتہکاویلگنںےکدرایمؿاکالخءکشخہنرہاجےئ)۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ییحینبمیلس،اامسلیعنبریثک،دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ،ایفسؿ،اوباہمشنبطیقل،رضحتطیقلنبربصہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینتکرمہبتاپؤںدوھاناچےئہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
ینتکرمہبتاپؤںدوھاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 116

راوی ٣ :ح٤س ب ٩آز ،٦اب ٩ابوزائسة ،ابو وُيرہ ،ابواسحا ،ٚابوحیوة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز َ ٩ِ ًَ ٦ابِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی َوَُيِرُ ُه ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی َح َّی َة ا َِ ٟوازٔعٔ ِّی َٗا ََ ٢رأَیِ ُت ًَ ٔ ٠ایا
َ
است َ ِ٨ظَ َ ٙثَ ََلثّا َوُ ََش ََ ١و ِج َه ُه ثَ ََلثّا َوذ ٔ َرا ًَ ِیهٔ ثَ ََلثّا ث َ ََلثّا َو ََ ٣شحَ ب ٔ َزأ ِ ٔسهٔ َوُ ََش َ١
َت َو َّؿأ َٓ َِ َش َِ َّٔ َٛ ١یهٔ ثَ ََلثّا َو َت َِ ٤ـ ََ ٤ف َو ِ
رٔ ِجَِ ٠یهٔ ثَ ََلثّا ث َ ََلثّا ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ه َذا ُو ُؿو ُئ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
دمحمنبآدؾ،انباوبزادئة،اوبفریغہ،اوبااحسؼ،اوبویحۃےس رفاتیےہہکںیمےنرضحتیلعوکداھکیاوہنںےنفوضایکوتدفونں
اہوھتںوکنیترمہبتدوھای۔افرنیترمہبتیلکیکافرانکںیماپینڈاالنیترمہبتافرہنمدوھاینیترمہبتافردفونںابزفںنیت نیت
رمہبت دوھایئفر رس اک حسم ایک افر نیت نیت رمہبت دفونں اپؤں وک دوھای۔ رھپ رفناای ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک یہی
فوضاھت۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،انباوبزادئة،اوبفریغہ،اوبااحسؼ،اوبویحۃ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دوھےنیکدحےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
دوھےنیکدحےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 117

راوی  :اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح و حارث ب٣ ٩شٜين ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،لاء ب ٩یزیس ،ح٤زا٪

اَّٟس ٔح َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔرقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وهِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
َ
یس َّ
اَ ٪ز ًَا ب ٔ َو ُؿو ٕئ َٓ َت َو َّؿأ َ َٓ َِ َش َِ َّٔ َٛ ١یهٔ
ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب أَ ََّ ًَ ٪لا َئ بِ ََ ٩یز ٔ َ
ا ٪أَ ِخب َ َر ُه أَ ََّ ٤َ َِ ًُ ٪
اِ ٣َ ٪ول َی ًُ َِ ََ ٤
اِ ٠ٟیَٔ َّی أَ ِخب َ َر ُه أَ َّ ٪حُ َِ ٤ز َ

ت ث ُ َََّ ُ ٥ش ََ ١ی َس ُه ا ُِ ٟی ِ٤ى َی إلٔ َی ا ِِ ٔ٤ٟزٓ َٔ ٙثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
است َ ِ٨ظَ َ ٙث ُ َََّ ُ ٥ش ََ ١و ِج َه ُه ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت ث ُ َََّ ُ ٥ش َ١
ت ث ُ َِّ ٣َ ٥ـ ََ ٤ف َو ِ
َ ث ُ ََّ ٣َ ٥شحَ ب ٔ َزأ ِ ٔسهٔ ث ُ َََّ ُ ٥ش َ ١رٔ ِج َُ ٠ه ا ُِ ٟی ِ٤ى َی إلٔ َی ا ِل ََ ٌِ ٜبي ِ ٔن ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
َّسی
َّسی ٔ ١َ َِ ٣ذََ ٔ ٟ
ت ث ُ َََّ ُ ٥ش َ ١رٔ ِج َُ ٠ه ا ُِ ٟی ِ َ
َی َس ُه ا ُِ ٟی ِ َ
َ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َو َّؿأ َ ِ َ ٧ح َو ُو ُؿوئٔی هَ َذا ث ُ ََّٗ ٥ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٔ ١َ َِ ٣ذََ ٔ ٟ
َ
َّ
ُ
ُرف َُ ٟه َ٣ا ََ َ٘ َّس َ ٩ِ ٣ٔ ٦ذَِ٧بٔهٔ
َف ََ ٍَ ٛر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َلَ یُ َح ِّس ُث ٓ ٔیه ٔ َ٤ا َنٔ َِش ُه ُ ٔ َ
ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت َو َّؿأ ِ َ ٧ح َو ُو ُؿوئٔی َه َذا ث ََّ َٗ ٥اَ َ ٦
ادمحنبرمعفنبرسحفاحرثنبنیکسم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اطعءنبسیدی،رمحاؿےسرفاتیےہ(وجرضحتامثعؿےک
الغؾ ےھت) اوہنں ےن ربخ دی ہک رضحت امثعؿ نب افعؿ ےن فوض اک اپین وگنماای افر دفونں اہوھتں وک نیت رمہبت دوھای رھپ یلک یک افر
انک ںیم اپین ڈاال رھپ نیت رمہبت ہنم دوھای رھپ داایں افر ابایں ابزف نیت نیت رمہبت دوھای رھپ رس اک حسم ایک رھپ داایں اپؤں ونخٹں کت
نیت نیت رمہبت دوھای رھپ ابایں اپؤں دوھای۔ اس رطہقی ےس (ینعی ونخٹں کت نیت رمہبت دوھای) رھپ رفناای ہک ںیم ےن انجب روسؽ
رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس وکداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفوضایک اس رطہقیےسہک سجرطہقیےس ںیمےنفوضایک
رھپایبؿایکہکانجبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکوجصخشاسرطہقیےسفوضرکےہکےسیجںیمےنفوض
ایکےہرھپڑھکےوہرکدفرتعکادارکےافربلق(دؽ)ںیمیسکرطحےکفوسےسہنالےئوتاسصخشےکامتؾانگہشخبدی
اجںیئےگ۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسحفاحرثنبنیکسم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اطعءنبسیدی،رمحاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجوتںںیمفوضےسقلعتمینعیوجےتنہپرکفوضرکان؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
وجوتںںیمفوضےسقلعتمینعیوجےتنہپرکفوضرکان؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 118

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء اب ٩ازریصًِ ،یساہلل و ٣ا َٟو اب ٩جزیخ٘٣ ،بریًِ ،یس ب ٩جزیخ سے روایت ےہ ٛہ ٣یں ےن

ًبساہلل ب٤ً ٩ز

ٔیص ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ َو َ٣اَ َٕ ٔ ٟوابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس بِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َُ َتَِ ٠ب ُص َه ٔذه ٔ اٌَ ٨ِّ ٟا َِّ ٢
اٟشِِت ٔ َّی َة َو َت َت َو َّؿأ ُٓ َٔیها َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٔلبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرأَیِت َ
َیَِ ٠ب ُش َها َویَ َت َو َّؿأ ُٓ َٔیها
دمحمنبالعءانبادرسی،دیبعاہللفناکلفانبرججی،ربقمی،دیبعنبرججیےسرفاتیےہہکںیمےندبعاہللنبرمعےساہکہکںیم
مت وک داتھکی وہں ہک مت ہی ڑمچے ےک وجےت نہپ رکفوض رکےت وہ؟ اوہنں ےن رفناایہک ںیم ےن انجب روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسوکداھکیآپیلصاہللہیلعفآہلفملساےسییہوجےتےتنہپےھتافراؿںیمفوضرفناےتےھت۔
رافی  :دمحمنبالعءانبادرسی،دیبعاہللفناکلفانبرججی،ربقمی،دیبعنبرججیےسرفاتیےہہکںیمےندبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومزفںرپحسمرکےنےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
ومزفںرپحسمرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 119

راوی ٗ :تیبہ ،حٔؽ ،اَلً٤ع ،ابزاہی ،٥ہ٤ا ،٦جزیز بً ٩بساہلل

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٩ِ ًَ ٥ه َّ٤اَ ٩ِ ًَ ٕ ٦جزٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَُ َّ ٧ه َت َو َّؿأ َ َو ََ ٣شحَ ًَل َی ُخ َّٔ ِیهٔ
اب ًَ ِب ٔس اہللٔ ي ٌُِحٔبُ ُه ِِ َٗ ٥و َُ ٢جزٔیز ٕ
َٓ٘ٔی َُ َٟ ١ه أَ َت َِ ٤ش ُح َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َِ ٤ش ُح َوک َ َ
ا ٪أَ ِػ َح ُ
ت أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی ٔشير ٕ
ا ٪إ ٔ ِس ََل َُ ٦جزٔیز ٕ َٗ ِب َِ ٣َ ١و ٔ
َوک َ َ

ہبیتق ،ب ص ،االشمع ،اربامیہ ،امہؾ ،رجری نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن فوض ایک افر اوہنں ےن ومزفں رپ حسم ایک۔
ولوگں ےن رعض ایک آپ ومزفں رپ حسم رکےت ںیہ؟ رجری ےنایبؿ ایکہک ںیم ےن روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس وک ومزفں رپ
حسمرکےتوہےئداھکیےہ۔رضحتدبعاہلل ےکاس ںویںوکذموکرہدحثیتہبزایدہدنسپیھتاسےئلہکرجریےنیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسیکفافتےسدنچرفزلبقاالسؾوبقؽرفناای۔
رافی  :ہبیتق،ب ص،االشمع،اربامیہ،امہؾ،رجرینبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ومزفںرپحسمرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 120

راوی ً :باض بً ٩بساٌٟویً ،٥بساٟزح ،٩٤رحب ب ٩طساز ،یحٌی ب ٩ابوَٛير ،ابو س٤٠ہ ،جٌرف ب٤ً ٩زو ب ٩ا٣یہ

رح ُب بِ َُ ٩ط َّساز ٕ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ٌَِ ٟب ُ
َّاض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟو ٔٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ِ
رف بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة َّ
اٟـ ِ٤ز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَُ َّ ٧ه َرأَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َو َّؿأ َ َو ََ ٣شحَ ًَل َی
َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
ا ِٟد َُّٔي ِ ٔن

ابعس نب دبعامیظعل ،دبعارلنمح ،رحب نب دشاد ،ییحی نب اوبریثک ،اوب ہملس ،رفعج نب رمعف نب اہیم ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن
داھکیہکانجبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنفوضرفناایافر (اسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن)اےنپومزفں رپ
حسمایک۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،دبعارلنمح،رحبنبدشاد،ییحینباوبریثک،اوبہملس،رفعجنبرمعفنباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ومزفںرپحسمرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 121

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩ابزاہی ٥و س٠امی ٪ب ٩زاؤز ،اب٧ ٩آٍ ،زاؤز بٗ ٩یص ،زیس ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩يشار ،اسا٣ہ ب ٩زیس

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیُ ٥ز َح ِی َْ ٥و ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ ِ ٩ابِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ َِ ٩زا ُو َز بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِس٥ََ ٠
ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا ََ ٢ز َخ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وب ٔ ََل ْ ٢اْلِ َ ِس َو َاََ ٓ ٚذ َه َب َ ٔ ٟحا َجتٔهٔ
ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
َخ َد َٗا َ ٢أ ُ َسا َُ ٣ة ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ب ٔ ََل َّل َ٣ا َػ ََ٘ َٓ ٍَ ٨ا َ ٢ب ٔ ََل َْ ٢ذهَ َب أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠حا َجتٔهٔ ث ُ ََّ ٥ت َو َّؿأ َ َٓ َِ َش َ١
ث ُ ََّ َ ٥
َو ِج َه ُه َو َی َسیِهٔ َو ََ ٣شحَ ب ٔ َزأِ ٔسهٔ َو ََ ٣شحَ ًَل َی ا ِٟد َُّٔي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥ػلَّی
دبعارلنمح نب اربامیہ ف امیلسؿ نب داؤد ،انب انعف ،داؤد نب سیق ،زدی نب املس ،اطعء نب اسیر ،ااسہم نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک
انجبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسافررضحتالبؽدفونںرضحات(اقمؾاوساػںیم)رشتفیےلےئگوتروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس احتج ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلکن (ینعی فاسپ رشتفی الےئ) وت ااسہم ےن
البؽےسدرایتفایکہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسہنایکلمعااجنؾدای؟رضحتالبؽےنرفناایروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس اضقےئ احتج ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ رھپ فوض رفناای رہچہ دوھای افر اہھت دوھےئ۔ رس افر ومزفں رپ حسم رفناای افر امنز ادا
رفنایئ۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہفامیلسؿنبداؤد،انبانعف،داؤدنبسیق،زدینباملس،اطعءنباسیر،ااسہمنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ومزفںرپحسمرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 122

راوی  :س٠امی ٪ب ٩زاؤز و حارث ب٣ ٩شٜين ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،ابو نَر ،ابو س٤٠ہ بً ٩بساٟزحً ،٩٤بساہلل ب٩
ً٤ز ،سٌس ب ٩ابی وٗاؾ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔرقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟهُ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وهِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث
َ

رض ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَ ِ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ

ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه ََ ٣شحَ ًَل َی ا ِٟد َُّٔي ِ ٔن

امیلسؿنبداؤدفاحرثنبنیکسم،انبفبہ،رمعفنباحرث،اوبرصن،اوبہملسنبدبعارلنمح ،دبعاہللنبرمع،دعسنبایبفاقص
ےسرفاتیےہہکانجبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنومزفںرپحسمرفناای۔
رافی  :امیلسؿ نب داؤد ف احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،اوب رصن ،اوب ہملس نب دبعارلنمح ،دبعاہلل نب رمع ،دعس نب
ایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ومزفںرپحسمرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 123

٣وسی بً٘ ٩بة ،ابونَر ،ابوس٤٠ہ ،سٌس ب ٩ابی وٗاؾ
راوی ٗ :تیبہ ،اس٤اًی ١و اب ٩جٌرفٰ ،

رض ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی
َ ١وه َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ ِ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
رف ًَ َِ ٣ُ ٩
َو َّٗاؾٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ًَل َی ا ِٟد َُّٔي ِ ٔن أَُ َّ ٧ه ََل بَأ ِ َض بٔهٔ
ہبیتق ،اامسلیع ف انب رفعج ،ومٰیس نب عمیة ،اوبرصن ،اوبہملس ،دعس نب ایب فاقص ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسےناراشدرفناایومزفںرپحسمرکےنںیمیسکمسقاکوکیئرحجںیہنےہ
رافی  :ہبیتق،اامسلیعفانبرفعج،ومٰیسنبعمیة،اوبرصن،اوبہملس،دعسنبایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ومزفںرپحسمرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 124

راوی ً :لی ب ٩خرشً ،٦یسی ،اَلً٤ع٣ ،شَّ٣ ،٥٠سوِ٣ ،ٚيرة ب ٩طٌبہ

َخ َد أ ٨َّ ٟي ُّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
َّسو ٕ ٩ِ ًَ ٚا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔبِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ َ ٢
رشَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ٣ُ ٩شُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠حا َجتٔهٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َر َج ٍَ َتِ ََّ٘ ٠ی ُت ُه بٔإ ٔ َزا َوة ٕٓ ََؼِ َ ِب ُت ًََِ ٠یهٔ َٓ َِ َش َ ١یَ َسیِهٔ ث ُ َََّ ُ ٥ش ََ ١و ِج َه ُه ث ُ ََّ ٥ذهَ َب َ ٔ ٟی ِِ ٔش َ١
َ
َخ َج ُه َ٤ا ٔ ٩ِ ٣أَ ِس َٔ ٔ ١ا ُِ ٟح َّب ٔة َٓ َِ َش َُ ٠ه َ٤ا َو ََ ٣شحَ ًَل َی ُخ َّٔ ِیهٔ ث ُ ََّ ٥ػلَّی ب ٔ َ٨ا
ذ ٔ َرا ًَ ِیهٔ ٓ ََـا َٗ ِت بٔهٔ ا ُِ ٟح َّب ُة َٓأ ِ َ
یلع نب رشخؾ ،یسیع ،االشمع ،ملسم ،رسمفؼ ،ریغمة نب ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس اضقےئ
احتجےکےئلرشتفیےلےئگبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفاسپرشتفیالےئوتںیمولےٹںیماپینےلرکاحرضوہاافرںیم
ےن آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپاپینڈاال۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفونںاہوھتںوکدوھای۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
دفونںابںیہندوھاناچےتہےھتنکیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکوچہغگنتاھتوچہغیکآنیتسافرپہنڑچھںیکس۔آپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن دفونں اہوھتں وک وچےغ ےک ےچین ےس ابرہ اکنال افر دوھای افر ومزفں رپ حسم ایک رھپآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن مہ
ولوگںےکاسھتامنزادارفنایئ۔
رافی  :یلعنبرشخؾ،یسیع،االشمع،ملسم،رسمفؼ،ریغمةنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ومزفںرپحسمرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 125

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ب ٩سٌس ،یحٌی ،سٌس ب ٩ابزاہی٧ ،٥آٍ ب ٩جبيرْ ،عوہ بِ٣ ٩يرةِ٣ ،يرة

َّ
ْع َو َة بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩ی ِحٌَی ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٧ ٩ِ ًَ ٥آ ٔ ٍٔ بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ ِِ ُ ٩
َخ َد َ ٔ ٟحا َجتٔهٔ ٓ ََّات َب ٌَهُ ا ِِٔ٤ُ ٟي َرةُ بٔإ ٔ َزا َوة ٕ ٓ َٔیها َ٣ائْ
ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧هُ َ َ
َّ
َفَْ َٔ ٩ِ ٣حا َجتٔهٔ َٓ َت َو َّؿأ َ َو ََ ٣شحَ ًَل َی ا ِٟد َُّٔي ِ ٔن
ٓ ََؼ َّب ًََِ ٠یهٔ َحًی َ َ
ہبیتقنبدیعس،ثیلنبدعس،ییحی،دعسنباربامیہ،انعفنب ریبج،رعفہنبریغمة،ریغمةےسرفاتیےہہکانجبروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملساحتجےکےئلرشتفیےئلےئگوترضحتریغمہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپےھچیپےلچ۔فہآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک ےئل اکی ولاٹ اپین ےل رک ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اپین ڈاال۔ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
احتجےسافرعوہےئگرھپفوضرفناایافراےنپومزفںرپحسمرفناای۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیلنبدعس،ییحی،دعسنباربامیہ،انعفنبریبج،رعفہنبریغمة،ریغمة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجابافروجوتںرپحسمےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
رجابافروجوتںرپحسمےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 126

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥وٛیٍ ،سٔیا ،٪ابوٗیص ،ہذی ١ب ٩رشجیِ٣ ،١يرة ب ٩طٌبہ

َ
رش ِحِ ٔی َ ٩ِ ًَ ١ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔبِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٥ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ أََ ِ ٧بأَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َٗ ِی ٕص ًَ ِ ٩ه َُذیِ ٔ ١بِ َٔ ُ ٩

َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠شحَ ًَل َی ا َِ ٟح ِو َربَي ِ ٔن َوا٠َ ٌِ ٨َّ ٟي ِ ٔن َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َ٣َ ٩ٔ ٤ا َن ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َح ّسا َتابَ ٍَ أَبَا َٗ ِی ٕص

ًَل َی َه ٔذه ٔاِّ ٟز َوایَ ٔة َواٟؼَّ ٔحی ُح ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠شحَ ًَل َی ا ُِ ٟد َّٔي ِ ٔن

ااحسؼنباربامیہ،فعیک،ایفسؿ ،اوبسیق،ذہلینبرشلیج،ریغمةنبہبعشےسرفاتیےہہکانجبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رجاوبں افر وجوتں رپ حسم رفناای۔ رضحت اوب دبعارلنمح ےن رعض ایک ہک ںیم اس ابت ےس فافق ںیہن وہں ہک یسک ےن
اس رفاتی ںیم رضحت اوبسیق یک اتمتعب یک وہیگ افر رضحت ریغمہ ےس یہ درتس ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنومزفںرپحسمرفناایےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،فعیک،ایفسؿ،اوبسیق،ذہلینبرشلیج،ریغمةنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿرفسومزفںرپحسمرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
دفراؿرفسومزفںرپحسمرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 127

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪اس٤اًی ١ب٣ ٩ح٤س ،ح٤زة بِ٣ ٩يرة ب ٩طٌبہ ،حرضت ِ٣يرہ ب ٩طٌبہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ََ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َح ِ٤زَ َة بِ َ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ
ٕ یَا ُِٔ٣ي َرةُ َوا ُِ ٣ـوا أَ ُّی َها
بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َ ٕ
رف َٓ َ٘ا ََ ٢ت َد َِّ ٠
اض ٓ ََذ َه َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠حا َجتٔهٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َر َج ٍَ
اض َٓ َت َد َُِّ ٔ٠ت َو َ٣عٔی إ ٔ َزا َو ْة ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕئ َو ََ ٣ضی اُ ٨َّ ٟ
اُ ٨َّ ٟ

َ
َخ َد َی َس ُه َٔ ٩ِ ٣ت ِحتٔ
َذ َه ِب ُت أَ ُػ ُّب ًََِ ٠یهٔ َو ًََِ ٠یهٔ ُج َّب ْة ُرو َّٔ ٣ی ْة َؿ ِّی َ٘ ُة ا ِل٤َّ ُٜي ِ ٔن َٓأ َ َرا َز أَ ِ ٪یُ ِ ٔ
ِخ َد َی َس ُه َٔ ٨ِ ٣ها ٓ ََـا َٗ ِت ًََِ ٠یهٔ َٓأ ِ َ
ا ُِ ٟح َّبةٔ َٓ َِ َش ََ ١و ِج َههُ َو َی َسیِهٔ َو ََ ٣شحَ ب ٔ َزأِ ٔسهٔ َو ََ ٣شحَ ًَل َی ُخ َّٔ ِیهٔ

دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،اامسلیع نب دمحم ،زمحة نبریغمة نب ہبعش ،رضحتریغمہ نب ہبعش ےس رفاتی ےہہک ںیم روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رفس ںیم اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس اراشد رفناای اے ریغمہ مت ریمے ےھچیپ روہ افر آپ
یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن ولوگں ےس رفناای متولگ ریمے ےسآےگآےگ اجؤ۔ نان ہچ ںیم آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس ےھچیپ
یہراہریمے اپساپیناکاکیولاٹاھتولگرفاہنوہےئگافرروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساضقےئاحتجےکےئلرشتفی ےل
ےئگبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفاسپرشتفیالےئوت ںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک(اعضاءرپ)اپین ڈاانلرشفع رک
دای۔اسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکیگنتآنیتساکوچہغےنہپوہےئےھتوجہککلمرفؾاکایتررکدہاھت۔آپیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےناس ںیمےساہھتاکنانل اچاہوتفہگنتزپھایگ بتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوچےغ ےک ےچین ےس اہھتاکنؽایلافر
رہچہافراہوھتںوکدوھایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرسابمرکرپحسمرفناای۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اامسلیعنبدمحم،زمحةنبریغمةنبہبعش،رضحتریغمہنبہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسمرفےکےئلومزفںرپحسمرکےنیکدمتاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اسمرفےکےئلومزفںرپحسمرکےنیکدمتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 128

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیاً ،٪اػ ،٥زر ،ػٔوا ٪بً ٩شا٢

ا ٪بِ َّٔ ًَ ٩شا َٕٗ ٢ا ََ ٢ر َّخ َؽ َ٨َ ٟا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ز ٕٓٔر ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ

ی ٩أَ ََِ ٪ل ٨ِ َ ٧ز ٔ ََ خَٔٔا َٓ َ٨ا ث َ ََلثَ َة أَیَّاَ ٕ ٦وََ ٟیاَ ٔ ٟی ُهَّ٩
اَف َ
إٔذَا ُ٨َّ ٛا َُ ٣ش ٔ ٔ
ہبیتق،ایفسؿ،اعا ،زر،وفصاؿ نباسعؽےسرفاتیےہہکانجبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےنمہولوگں وکاحتل رفس
ںیمرتصخافروہستلاطعرفنایئہکمہاےنپومزےہنااترںینیتدؿنیتراتکت۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،اعا ،زر،وفصاؿنباسعؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اسمرفےکےئلومزفںرپحسمرکےنیکدمتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 129

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ٪ر٫اوی ،یحٌی ب ٩آز ،٦سٔیا ٪اَٟوری و ٣ا َٟبِ٣ ٩و ٢و زہير و ابوبَک بً ٩یاغ و سٔیا ٪ب٩
ًیی٨ةً ،اػ ،٥زر

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِحُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ٠امی َ ٪اٟز َهاو ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َزَٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسِٔیا َُّ ٪
َ بِ َُ ِِ ٣ٔ ٩و َٕ ٢و ُزهَي ِ ْر
اِ َٟور ُّٔی َو َ٣اُ ٔ ٟ
َ
َ
َ
ِ ُّ
ا ٪بِ ََّ ًَ ٩شا ٕ ٩ِ ًَ ٢ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ًَل َی ا ِٟد َُّٔي ِ ٔن َٓ َ٘ا َ٢
غ َو ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِٔ ًَ ٩
َک بِ َُّ ًَ ٩یا ٕ
َوأَبُو بَ ِ ٔ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ز ٕٓٔر َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َػٔ َِو َ
ی ٩أَ َِ ٤ِ َ ٧ ٪شحَ ًَل َی خَٔٔآ ٔ َ٨ا َو ََل ٨ِ َ ٧ز ٔ ًَ َها ثَ ََلثَ َة أَیَّاَُ ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦ائ ٕٔم
اَف َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأ ِ ُ٣زَُ٧ا إٔذَا ُ٨َّ ٛا َُ ٣ش ٔ ٔ
کَ َ
َوبَ ِو َٕ ٢وِ َ ٧وٕ ٦إ ٔ ََّل َٔ ٩ِ ٣ج َ٨ابَ ٕة
ادمحنبامیلسؿراھفی،ییحینبآدؾ،ایفسؿاوثلریفناکلنبوغمؽفزریہفاوبرکبنبایعشفایفسؿنب ہنییع،اعا ،زرےسرفاتی
ےہہکںیمرضحتوفصاؿنباسعؽےسومزفںرپحسمرکےنےکابرےںیمدرایتفایکاوہنںےناہکہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملس مہولوگں وک مکح رفناےت ےھتہک سجفتق مہولگ اسمرف وہں وت مہ حسمرکںی اےنپ ومزفں رپ افر ہی ہک ہن ااترںی اؿوک
نیترفزکتہکاشیپباپاخہنافروسےنیکاحتجںیمرگمہیہکاحتلانجتب(اناپیک)ںیماؿوکااترانرضفریےہ۔

رافی  :ادمحنبامیلسؿراھفی،ییحینبآدؾ،ایفسؿاوثلریفناکلنبوغمؽفزریہفاوبرکبنبایعشفایفسؿنبعیییة،اعا ،زر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

میقمےکفاےطسومزفںرپحسمرکےنیکدمت
ابب  :اپیکاکایبؿ
میقمےکفاےطسومزفںرپحسمرکےنیکدمت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 130

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا٤ً ،ٚزو بٗ ٩یص َ٣لنی ،ح ٥ٜبً ٩یی٨ہٗ ،اس ٥ب٣ ٩دی٤زة ،رشیح ب ٩ہانی ،حرضت
ًلی

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاهٔیَٗ ٥ا َ ٢أَِ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أَِ٧بأََ٧ا َّ
اِ َٟور ُّٔی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ا ََِ ٤ُ ٟلئٔ ِّی ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ًُٔ ٩ت َ ِی َب َة
َ
َ
َ

رشیِحٔ بِ ٔ ٩هَإ ٔ ٧ئ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َٗا ََ ٢ج ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩د ِیَ ٔ٤ز َة ًَ َِ ُ ٩
اَف ث َ ََلثَ َة أَیَّاَ ٕ ٦وََ ٟیاَ ٔ ٟی ُهَ َّ٩و َی ِو ّ٣ا َوَِ ٟی َّ ٠ة ٔ ٔ ٘٤ُِ ٠ٟٔیَ ٥ي ٌِىٔی فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ
َ ٤ُِ ٠ٟٔش ٔ ٔ
م
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،رمعف نب سیق المین ،مکح نب ہنییع ،اقمس نب حی،ررة ،رشحی نب اہین ،رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک
انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اسمرف ےک فاےطس نیت رفز افر نیت راںیت ہکبج میقم ےک ےئل اکی رفز افر اکی رات
رقمررفنایئ۔
م
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعفنبسیقالمین،مکحنبہنییع،اقمسنب حی،ررة،رشحینباہین،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ

میقمےکفاےطسومزفںرپحسمرکےنیکدمت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 131

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابو ٌ٣اویہ ،اَلً٤ع ،حٗ ،٥ٜاس ٥ب٣ ٩دی٤زة ،رشیح ب ٩ہانی

رشیِحٔ بِ َٔ ٩هإ ٔ ٧ئ َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا هَ َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اَّٟس ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩د ِیَ ٔ٤ز َة ًَ َِ ُ ٩
َ ٔ٣ىِّی َٓأ َ َت ِی ُت ًَ ٔ ٠ایا ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُه
َسأ َ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها ًَ ِ ٩ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ًَل َی ا ِٟد َُّٔي ِ ٔن َٓ َ٘اَِ ٟت ائِتٔ ًَ ٔ ٠ایا َٓإَّٔ٧هُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َّ ِ
َّ
اَف ثَ ََلثّا
ًَ ِ ٩ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َٓ َ٘ا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠یأ ُ٣زَُ٧ا أَ َِ ٪ی َِ ٤شحَ ا ِٔ٘٤ُ ٟی ُ ٥یَ ِو ّ٣ا َوَِ ٟی َّ ٠ة َوا َِ ٤ُ ٟش ٔ ُ
م
انہدنبرسی،اوباعمفہی،االشمع،مکح،اقمسنب حی،ررة،رشحینباہینےسرفاتیےہہکںیمےناعہشئدصہقیےسومزفںرپحسم
رکےن یک دمت ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت اوہنں ےن رفناای مت رضحت یلع یک دختم ںیم اجؤ افر وخد اؿ ےس درایتف رکف فہ ھجم
ےسزایدہ ملعرےتھکںیہ۔نان ہچ ںیماؿیکدختمںیم احرضوہاافردرایتفایک وت رضحت یلعےنرفناایہکروسؽرکمییلصاہلل ہیلع
فآہلفملسمہولوگںوکمکحرفناےتےھتہکمیقماکیرفزکتحسمرکےافراسمرفنیتدؿافرنیتراتکت۔
م
رافی  :انہدنبرسی،اوباعمفہی،االشمع،مکح،اقمسنب حی،ررة،رشحینباہین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابفوضصخشسکرطہقیےساینفوضرکے؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
ابفوضصخشسکرطہقیےساینفوضرکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 132

راوی ٤ً :زو ب ٩یزیس ،بہزب ٩اسس ،طٌبہً ،بسا َ٠٤ٟب٣ ٩یَّسہ٧ ،زا ٢ب ٩سبرة

َّس َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا٨َّ ٟزَّا َ ٢بِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِهز ُ بِ ُ ٩أَ َس ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
َر أتُ َٔی ب ٔ َت ِو ٕر ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕئ َٓأ َ َخ َذ
َسب ِ َر َة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت ًَ ٔ ٠ایا َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َػلَّی ُّ
اٟو ِه َز ث ُ ََّ ٌَ َٗ ٥س َ ٔ ٟح َوائ ٔ ٔخ ا٨َّ ٟا ٔ
رض ِت ا ُِ ِ ٌَ ٟ
ض َٓ َ٤َّ ٠ا َح َ َ

ُوَ ٪ه َذا َو َٗ ِس
ُٔ ٨ِ ٣ه َ ٛأا ٓ َََ ٤شحَ بٔهٔ َو ِج َههُ َوذ ٔ َرا ًَ ِیهٔ َو َرأ ِ َسهُ َورٔ ِجَِ ٠یهٔ ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ ٓ َِـ َُ ٠ه ٓ َ ٔ
َکه َ
َرش َب َٗائ ّٔ٤ا َو َٗا َ ٢إ ٔ َّّ َ ٧ ٪
اسا یَ ِ َ
َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ئ ٌَُِ ُ٠ه َو َه َذا ُو ُؿو ُئ َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یُ ِحس ِٔث
رمعف نب سیدی ،زہبنب ادس ،ہبعش ،دبعاکلمل نب ہرسیہ ،زناؽ نب ةربة ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت یلع وک داھکی۔ اوہنں ےن
رہظیکامنزادارفنایئرھپفہولوگںےکاکؾںیمرصمفػوہےئگبجامنزرصعاکفتقآایوتاکیربنتںیماپینشیپایکایگوتاوہنںےن
اپیناکاکیولچےل رک رہچہدفونںاہھترسافردفون ںاپؤںرپ حسمرفناای۔اسےکدعب ھچکاچب وہااپینےلرکڑھکےوہرک اسوک یپ ایل
افراہکہکولگاسرطہقیےسفوضرکےنںیمریماایخؽرکےتںیہہکسجںیمامتؾاعضاءرپحسمایکاجےئاحالہکنںیمےنیبن یلص
اہللہیلعفآہلفملسوکاسرطہقیےسفوضرکےتوہےئداھکیےہافرسجصخشاکفوضہنوٹاٹوہاسےکےئلیہیفوضےہ۔
رافی  :رمعفنبسیدی،زہبنبادس،ہبعش،دبعاکلملنبہرسیہ،زناؽنبةربة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہامنزےکےئلفوضانبان
ابب  :اپیکاکایبؿ
رہامنزےکےئلفوضانبان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 133

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہ٤ً ،زو بً ٩ا٣ز ،حرضت ا٧ص

ََک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَُ َّ ٧ه ذ َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َت َو َّؿأ ُٟٔکَُ ِّ١ػ ََلة ٕ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔی بٔإَٔ٧ا ٕ
ئ َػِٔير ٕ َٓ َت َو َّؿأ َ ُُِٗ ٠ت أَک َ َ

ت َ٣ا ِ ُ ٧ ٥َِ ٟحس ِٔث َٗا ََ ٢و َٗ ِس ُ٨َّ ٛا نُ َؼل ِّی اٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
َٓأَْمُتْن َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا نُ َؼل ِّی اٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
ئ
ت ب ٔ ُو ُؿو ٕ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ،رمعف نب اعرم ،رضحت اسن ےس رفاتی ےہہک انجب روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملسیک دختم
ںیم اکی وھچاٹ ربنت شیپ ایک ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس فوض رفناای رضحت رمعف نب اعرم ےن رعض ایک ںیم ےن
رضحتاسنےسدرایتفایکہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرہاکیامنزےکےئلفوضرفناےتےھت؟اوہنںےناہکیجاہںںیم
ےنرعضایکافرمت؟اوہنںےناہکمہولگوتیئکامنزںیزپاھرکےتےھتسجفتقکتفوضہنوٹاتٹاھتایاکییہفوضےسیئکامنزںی
زپاھرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،رمعفنباعرم،رضحتاسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
رہامنزےکےئلفوضانبان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 134

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،اب٠ً ٩یہ ،ایوب ،اب ٩ابو ٠٣یٜہ ،حرضت ًبساہلل ابً ٩باض

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣یَ َٜة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔ َیا ُز بِ ُ ٩أَیَّ َ
ئ إٔذَا ٗ ُُِ ٤ت إلٔ َی
َ ب ٔ َو ُؿو ٕ
ئ ٓ ُ ِّ
ئ َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا أ ُ ِٔ ٣ز ُت بٔا ُِ ٟو ُؿو ٔ
َخ َد ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟد ََل ٔ
َِق َب إَِٔ ٟیهٔ كَ ٌَ ْاَ٘ َٓ ٦اُٟوا أََلَ َ٧أِت ٔی َ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
اٟؼَّ ََلة ٔ
زاید نب اویب ،انب ہیلع ،اویب ،انب اوب ملیکہ ،رضحت دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساپاخہنےسےلکنوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنماھکانشیپایکایگولوگں ےسرعضایکایروسؽاہللایکمہولگدختم
ادقسںیماپینشیپ رکںی ؟آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن اراشدرفناایھجموکفوضرکےن اکمکحاسفتقوہاےہہکسجفتق امنز

ےکےئلڑھکاوہں۔
رافی  :زایدنباویب،انبہیلع،اویب،انباوبملیکہ،رضحتدبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
رہامنزےکےئلفوضانبان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 135

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی ،سٔیا٤٘٠ً ،٪ہ ب٣ ٩زثس ،اب ٩بزیسة ،حرضت بزیسہ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ ُِ ٣َ ٩زثَ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَ ٪ی ِو ُ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ َػلَّی اٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
ت ب ٔ ُو ُؿو ٕ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َت َو َّؿأ ُٟٔکَُ ِّ١ػ ََلة ٕ َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
کَ َ
ئ َواح ٔ ٕس َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه ًُ َ٤زُ

ٓ ٌَََِ ٠ت َط ِیئّا َ ٥َِ ٟتُ ُ٠ٌَِ ََٔ ٩ِ ُٜه َٗا َّ ٤ِ ًَ ٢سا ٓ ٌََ ُِ ٠ت ُه یَا ًُ َ٤زُ

دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،ایفسؿ ،ب ہمق نب رمدث ،انب ربدیة ،رضحت ربدیہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ
اکیامنزےکےئلفوضرفناایرکےتےھتبجہکمرکمہمحتفوہاوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسدؿامتؾ امنزفں وکاکییہفوض
ےسادارفناای۔رضحترمعےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایکایروسؽاہللآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنآجےکدؿااسی
اکؾ ایک ےہ ہک وج اس ےس لبق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ںیہن ایک ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ اکی امنز ےک ےئل فوض
رفناےت ےھت افر آج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دعتمد امنزںی اکی یہ فوض ےس ادا رفناںیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفناایاےرمعںیمےندصقاافردمعاہیلمعااجنؾدایےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،ایفسؿ،ب ہمقنبرمدث،انبربدیة،رضحتربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپینےکڑھچےنکاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اپینےکڑھچےنکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 136

راوی  :اسٌ٤ی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ب ٩حارث ،طٌبہ٨٣ ،ؼور٣ ،حاہس ،حرضت ح ٥ٜب ٩سٔیا٪

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩حاهٔ ٕس ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜأَبٔیهٔ أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ا ٪إٔذَا َت َو َّؿأ َ أَ َخ َذ َح ِٔ َّ ٨ة ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕ
ٕ ُط ٌِ َب ُة َن َـحَ بٔهٔ َ َِف َجهُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ئ َٓ َ٘ا َ ٢ب ٔ َها َه ََ ٜذا َو َو َػ َ
اَّ ٪
ٓ ََذ ََکتُ ُه ْٔلٔبِ َزاه َٔیَٓ ٥أ َ ًِ َح َب ُه َٗا ََّ ٢
اَ٘ َٟف ُّٔی َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨هُ
اٟشىِّ ِّی ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜه َُو ابِ ُُ ٩سٔ َِی َ
اٟظ ِی ُذ ابِ ُُّ ٩
ِ
الیعمس نب دوعسد ،اخدل نب احرث ،ہبعش ،وصنمر ،اجمدہ ،رضحت مکح نب ایفسؿ ےس رفاتی ےہہک اس ےن اےنپفادل ےس انس روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق فوض رفناےت وت اکی ولچ اپین ےل رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ رشؾ اگہ رپ ڑھچک ےتیل
اسدحثیابمرہکیکرافیمکحنبایفسؿایرضحتایفسؿنبمکحںیہ۔اؿےک انؾںیماالتخػےہضعبرضحاتےنرفناایےہہک
ہی احصیب ںیہ افر رضحت انب دبعاربل ےن رفناای ہک اس ےس یھب اکی دحثی وقنمؽ ےہ وج ہک فوض ےس قلعتم ےہ افر فہ رفاتی
رطضمبےہ۔
رافی  :الیعمسنبدوعسد،اخدلنباحرث،ہبعش،وصنمر،اجمدہ،رضحتمکحنبایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اپینےکڑھچےنکاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 137

راوی ً :باض ب٣ ٩ح٤س زوری ،احوؾ ب ٩جواب٤ً ،ار ب ٩رزی٨٣ ،ٙؼور ،اح٤س ب ٩رحبٗ ،اس ٥و اب ٩یزیس اٟحزمی،
سٔیا٨٣ ،٪ؼور٣ ،حاہس ،ح ٥ٜب ٩سٔیا٪

ار بِ ُُ ٩ر َزیِ ُٕ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٙؼورٕ ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا
اٟسور ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِح َو ُؾ بِ َُ ٩ج َّو ٕ
اب َح َّسثَ َ٨ا ًَ َُّ ٤
َّاض بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ُّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ٌَِ ٟب ُ
یس ا َِ ٟح ِزم ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ َِ ٣ُ ٩حاهٔ ٕس ًَ ِ٩
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٗاس َْٔ ٥وه َُو ابِ َُ ٩یز ٔ َ
أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ َ ٩
اَٗ ٪ا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َو َّؿأ َ َو َن َـحَ َ َِف َجهُ َٗا َ ٢أَ ِح َُ ٤س َٓ ََ ٨ـحَ َ َِف َجهُ
ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ُٔ ٩سٔ َِی َ
ابعس نب دمحمدفری ،اوحص نب وجاب ،امعر نب رزقی ،وصنمر ،ادمح نب رحب ،اقمسف انب سیدی ارجلیم ،ایفسؿ ،وصنمر ،اجمدہ ،مکح نب
ایفسؿےسوقنمؽےہہکںیمےنانجبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفوضرفناایافر
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپرشؾاگہرپاپینڑھچاکایفوضرفناای۔ادمحےتہکںیہہکرھپاوہنںےنیھباپینڑھچاک۔
رافی  :ابعسنبدمحمدفری،اوحصنبوجاب،امعرنبرزقی،وصنمر،ادمحنبرحب،اقمسفانبسیدیارجلیم،ایفسؿ،وصنمر،اجمدہ،
مکحنبایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضاکاچبوہااپیناکرآدمرکان
ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضاکاچبوہااپیناکرآدمرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 138

راوی  :ابو زاؤز ،س٠امی ٪ب ٩سیٕ ،ابوًتاب ،طٌبہ ،ابواسحا ،ٚابوحیہ ،حرضت ابوہزیزہ

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی َح َّی َة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت ًَّٓ ٔ ٠یا
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩س ِی ٕٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َّت ٕ
َرش َب ٓ َِـ ََ ١و ُؿوئٔهٔ َو َٗا ََ ٢ػ ََ ٍَ ٨ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٤َ َٛ ٥َ ٠ا َػ َُ ٌِ ٨ت
َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨هُ َت َو َّؿأ َثَ ََلثّا ث َ ََلثّا ث ُ ََّ َٗ ٥أ َ ٓ ٦

اوب داؤد ،امیلسؿ نب فیس ،اوباتعب ،ہبعش ،اوبااحسؼ ،اوبہیح ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت یلع وک اعضاء
فوض دوھےتداھکی رھپفہڑھکےوہےئ افراچبوہااپینایپافررفناایہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناس رطہقی ےس(لمع)
ایکاھتاسیجہکںیمےنایک۔
رافی  :اوبداؤد،امیلسؿنبفیس،اوباتعب،ہبعش،اوبااحسؼ،اوبہیح،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضاکاچبوہااپیناکرآدمرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 139

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا٣ ،٪ا َٟبِ٣ ٩وً ،٢و ٪ب ٩ابوجحیٔہ

َ بِ َُ ِِ ٣ٔ ٩و ًَٕ ٩ِ ًَ ٢و ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ُج َح ِی َٔ َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢طه ٔ ِس ُت
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اض َُِٓ ٠ٔ٨ت ُٔ ٨ِ ٣ه َط ِیئّا َو َر َِ ٛز ُت َُ ٟه
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٟب ِل َحا ٔ
َخ َد ب ٔ ََل َِْ ٓ ٢ـ ََ ١و ُؿوئٔهٔ َٓابِ َت َس َر ُه اُ ٨َّ ٟ
ئ َوأَ ِ َ
و ٪بَي ِ َن َی َسیِهٔ
ض َوا ُِ ٟح ُ٤زُ َوا ِٟک ٔ ََل ُب َوا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َی ُُّ ٤ز َ
ا ِ٨َ ٌَ ٟزَ َة ٓ ََؼلَّی بٔا٨َّ ٟا ٔ

دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،ناکلنبوغمؽ،وعؿنباوبہفیحجےسرفاتیےہہکںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساقمؾاحط
ںیماھتوتالبؽےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکفوضاکاچبوہااپیناکنال۔ولگاسوکےنیلےکےئلآےگڑبےھںیمےنیھبھچکاپین
ایپ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےئل اکی ڑکلی (رتسہ) زنیم ںیم اگڑھ دی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں یک
اناتمرفنایئافرامنززپاھیئافردگےھےتکافروعرںیتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمےسسگررےہےھت۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،ناکلنبوغمؽ،وعؿنباوبہفیحج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضاکاچبوہااپیناکرآدمرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 140

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ابٜ٨٣ ٩س ر ،جابز

اَٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ ّزا َي ُ٘و ُ٣َ ٢ز ٔ ِؿ ُت َٓأ َ َتانٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َّ
ُ
َّ َ
ِیم ًَل َ َّی َٓ َت َو َّؿأ َ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼ َّب ًَل َ َّی
َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠وأبُو بَ َِکٕ َي ٌُو َزانٔی ٓ ََو َج َسانٔی َٗ ِس أُ ٔ َ
َو ُؿوئَهُ
دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،انبر دک ر ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم  رامر وہا وت روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس افر اوبرکب دصقی ریض
اہللہنعدفونںرضحاتریمیایعدت ےک ےئلرشتفی الےئاوہنں ےنھجم وکےب وہیش یکاحتل ںیمداھکیوتروسؽرکمی یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنفوضرفناایافرفوضاکاپینریمےاعضاءرپڈاال۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،انبر دکر،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضیکرفتیض
ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضیکرفتیض

ج٠س  :ج٠س او٢
راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ہٗ ،تازہ ،ابو٠٣یح

حسیث 141

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل
 ١اہللُ َػ ََل ّة َٔ َِي ِر ٔك ُ ُهورٕ َو ََل َػ َس َٗ ّة ُٔ٠ُُ ٩ِ ٣و ٕ٢
َي ِ٘ َب ُ
ہبیتق،اوبوعاہن،اتقدہ،اوبحیلمےسایبؿایکہکانجبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکاہللاعتیلامنزوکریغبفوضےک
افردص ہوچریافرایختنےکناؽےسںیہنوبقؽرفناات۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،اتقدہ،اوبحیلم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضںیمااضہفرکےنیکاممتعن
ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضںیمااضہفرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 142

٣وسی ب ٩ابی ًائظہ٤ً ،زو ب ٩طٌیب ،حرضت ًبساہلل ب٤ً ٩زو بً ٩اؾ
راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪يٌلی ،سٔیاٰ ،٪

وسی بِ ٔ ٩أَبٔی ًَائٔظَ َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َي ٌِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪
َ
ئ َٓأ َ َرا ُه ا ُِ ٟو ُؿو َئ ثَ ََلثّا ث َ ََلثّا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢هَ ََ ٜذا
ْعاب ٔ ٌّی إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِشأَُ ُٟه ًَ ِ ٩ا ُِ ٟو ُؿو ٔ
ًَ َِ ٩ج ِّسه ٔ َٗا ََ ٢جا َئ أ ِ َ
ا ُِ ٟو ُؿو ُئ ٓ َََ ٩ِ ٤زا َز ًَل َی َه َذا َٓ َ٘ ِس أَ َسا َئ َو ََ ٌَ َّسی َوهَ ٥ََ ٠
ومحمدنبالیغؿ،یلعی،ایفسؿ،ومٰیسنبایباعہشئ،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصےسرفاتیےہہکاکیداہییت
صخشروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافرفوضاکرطہقیولعمؾایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوک
نیتنیترمہبتفوضرکےکداھکای۔رھپرفناایفوضاسرطحےہ۔ابوجصخشااضہفرکےاسےنرباایکدحےسزایدیتیکافرملظاک
اراکتبایک۔

رافی  :ومحمدنبالیغؿ،یلعی،ایفسؿ،ومٰیسنبایباعہشئ،رمعفنببیعش،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضوپرارکان
ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضوپرارکان

حسیث 143

ج٠س  :ج٠س او٢

راوی  :یحٌی ب ٩حِیب بْ ٩عبی ،ح٤از ،ابو جہـً ،٥بساہلل بًِ ٩یساہلل بً ٩باض

ْعب ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو َج ِه َـ َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حِ ٔ ٔ
یب بِ َٔ َ ٩
و٪
وسا إلٔ َی ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَبَّا ٕ
ض َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ َ٣ا َخؼَّ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٔ ٥َ ٠ظَ ِی ٕئ ُز َ
ض َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ُجّ ُ٠
ض إ ٔ ََّل ب ٔ ََ ََلثَةٔ أَ ِط َیا َئ َٓإُٔ َّ ٧ه أَ ََ ٣زَ٧ا أَ ِ ٪نُ ِشب ٔ َّ ا ُِ ٟو ُؿو َئ َو ََل َ٧أِک ُ َ ١اٟؼَّ َس َٗ َة َو ََل ٨ِ ُ ٧ز ٔ َی ا ُِ ٟح َُ ٤ز ًَل َی ا َِ ٟد ِی ٔ١
ا٨َّ ٟا ٔ

ییحی نب بیبح نب رعیب ،امحد ،اوب

ھہم

 ،،دبعاہلل نب دیبع اہلل نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت دبعاہلل نب اعص یک

دختمںیمےھٹیبوہےئےھتاوہنںےنرفناایےکدخایکمسقمہولوگںوکانجبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن(ینعیہلیبقینب
اہمش وک) اخص ںیہن رفناای یسک ابت ےس رگم نیت ابوتں ےس اکی وت مہ وک مکح وہا وپری رطح فوض رکےن اک دفرسے زوکة ہن اامعتسؽ
رکےناکافررسیتےہیہکدگوھںوکوھگڑویںرپہنوھچڑارکںی۔
ھہم
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،امحد،اوب ،،دبعاہللنبدیبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ

فوضوپرارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 144

راوی ٗ :تیبہ ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ہَل ٢ب ٩يشاٖ ،ابویحٌیً ،بساہلل ب٤ً ٩زو

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩ه ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
اٖ ًَ ِ ٩أَبٔی َی ِحٌَی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََٗ ٢اَ ٢ر ُسو ُ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِسب ٔ ُِوا ا ُِ ٟو ُؿو َئ
ہبیتق،رجری،وصنمر،الہؽنباسیػ،اوبییحی،دبعاہللنبرمعفےسرفاتیےہہکانجبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہک
فوضایھچرطحےسایکرکف۔
رافی  :ہبیتق،رجری،وصنمر،الہؽنباسیػ،اوبییحی،دبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضلمکمرکےنیکتلیضفےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضلمکمرکےنیکتلیضفےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 145

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اًَ ،َٟلء بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟا ََِ ٌَ ٟل ٔ
أَ ََل أ ُ ِخبٔرُ ُ ٥ِ ٛب ٔ َ٤ا یَ ُِ ٤حو اہللُ بٔهٔ ا َِ ٟد َلا َیا َویَ ِز َٓ ٍُ بٔهٔ َّ
اٟس َر َجا ٔ
ئ ًَل َی ا ِ٤َ ٟکَارٔه ٔ َو َٛث ِ َر ُة ا ِٟد َُلا إلٔ َی ا َِ ٤َ ٟشا ٔجسٔ
ت إ ٔ ِس َباْ ُ ا ُِ ٟو ُؿو ٔ

َواِ٧ت ٔوَ ا ُر اٟؼَّ ََلة ٔ ََ ٌِ َس اٟؼَّ ََلة ٔٓ ََذلٔ ٥ِ ُٜاِّ ٟزبَ ُان ٓ ََذلٔ ٥ِ ُٜاِّ ٟزبَ ُان ٓ ََذلٔ ٥ِ ُٜاِّ ٟزبَ ُان
ہبیتق ،ناکل،العءنبدبعارلنمح،اوبرہریہےسرفاتیےہہکانجبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکایکںیممت
وک ف ہ زیچ ہن التبؤں ہک وج اہمترے انگوہں وک متخ رک دے افر اہمترے دراجت دنلب رک دے؟ فہ ےہ فوض وپرا رکان دوشاری وسحمس
وہےنےکفتقافردجسمکتتہبےسدقؾااھٹانافراکیامنزےکدعبدفرسیامنزےکےئلرظتنمرانہیہیرابطےہیہیرابطےہ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،العءنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مکحدخافدنیےکاطمقبفوضرکان
ابب  :اپیکاکایبؿ
مکحدخافدنیےکاطمقبفوضرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 146

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،ابوزبير ،سٔیا ٪بً ٩بساٟزحً ،٩٤اػ ٥ب ٩سٔیا ٪ث٘فی

اَّ ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اَ٘ َٟف ٔ ِّی
ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
اػ ٔ ٥بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

اػ ْ ٥یَا
وب َوًُ ِ٘ َب ُة بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٓ َ٘ا َٔ ًَ ٢
َفابَ ُلوا ث ُ ََّ ٥ر َج ٌُوا إلٔ َی ٌَُ ٣اؤیَ َة َوً ٔ َِ ٨س ُه أَبُو أَ ُّی َ
أَُ َّ ٧ه َُِ ٥زَ ِوا َُزِ َو َة ُّ
اٟش ََل ٔس ََٔٔٓ ١ا َت ُه ِ ٥ا َِِ ٟزِ ُو َ َ
َّ
َ ًَل َی
ُرف َُ ٟه َذِ٧بُ ُه َٓ َ٘ا ََ ٢یا ابِ َ ٩أَخٔی أَ ُز َُّ ٟ
أَبَا أَ ُّی َ
وب َٓا َت َ٨ا ا َِِ ٟزِ ُو ا َِ ٌَ ٟاَ ٦و َٗ ِس أ ُ ِخب ٔ ِرَ٧ا أَُ َّ ٧ه ََ ٩ِ ٣ػلی فٔی ا َِ ٤َ ٟشا ٔج ٔس اْلِ َ ِر ََ ٌَ ٔة ُ ٔ َ
َ
َّ
َّ
َّ
ُرف َُ ٟه َ٣ا َٗ َّس َ٩ِ ٣ٔ ٦
َِّس ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َ إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ت َو َّؿأ َ٤َ ٛا أ ُ َٔ ٣ز َو َػلی َ٤َ ٛا أ ُ َٔ ٣ز ُ ٔ َ
أَي َ َ
َ یَا ًُ ِ٘ َب ُة َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
ًَ َ ١ٕ ٤أَ ََ ٛذَ ٔ ٟ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،اوبزریب،ایفسؿنبدبعارلنمح،اعا نبایفسؿ،یفقےسرفاتیےہہکمہولگ(اقمؾ)السلسیکاجبناہجد
رکےن ےک ےئل رفاہن وہےئ نکیل گنج ہن وہیئ رھپ یھب مہ ولگ فںیہ رپ ےمج رےہ۔ دعب ںیم مہ ولگ اعمفہی ریض اہلل اعتیل ہنع ےک

اپس فاسپ آےئگ افر اس فتق اؿ ےک اپس اوباویب افر ہبقع نب اعرم رشتفی رفنا ےھت۔ اعا  ےس رفناای اے اوباویب مہ وک اہجد
ںیہن لم اکس ینعی اہجد ںیم رشتک ہن رک ےکس افر مہ ےن ہی ابت ینس ےہ ہک وج صخش اچر دجسمفں ںیم امنز ادا رکے وت اس ےک انگہ
اعمػ رک دی اجںیئ ےگ اوباویب ےن رفناای اے ریمے ےجیتھب مہ مت وک اس ےس زایدہ آاسؿ ابت التبےت ںیہ ںیم ےن روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھتہکوجصخشمکحےکاطمقبفوضرکےافرمکحدخافدنی
ےک اطمقب امنز ادا رکے وت اس صخش یک رفغمت رک دی اجےئ یگ۔ اچےہ فہ صخش ےلہپ وج لمع یھب رک اکچ وہ۔ اعا  ےن ایبؿ ایک ہک
اےہبقعایکہلئسمایسرطحےسےہ؟رضحتہبقعےنوجابںیمرفنااییجاہںہلئسمافرفاہعقایسرطہقیےسےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،اوبزریب،ایفسؿنبدبعارلنمح،اعا نبایفسؿ،یفق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
مکحدخافدنیےکاطمقبفوضرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 147

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہ ،جا ٍ٣ب ٩طساز ،ح٤زا ٪ب ٩ابا ،٪ابوبززہ٤ًَ ،ا ٪رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪أَ ِخب َ َر أَبَا
ا ٪بِ َ ٩أَبَ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩جا ٔ ٍٔ ٣بِ َٔ ٩ط َّساز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت حُ َِ ٤ز َ
ا ٪یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢أَ َت َّ ٥ا ُِ ٟو ُؿو َئ َ٤َ ٛا أَ ََ ٣ز ُه اہللُ ًَزَّ
ب ُ ِز َز َة فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ أَُ َّ ٧ه َسَ ٤َ َِ ًُ ٍَ ٔ٤
ات ٤َ ٔ ٟا بَ ِی َُ ٨هَّ٩
َو َج ََّٓ ١اٟؼَّ ََ ٠و ُ
ات ا َِ ٟد ُِ ٤ص ََ َّٔ ٛار ْ

دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ،اجعم نب دشاد ،رمحاؿ نب اابؿ ،اوبربدہ ،امثعؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفملسےسانسوجصخشاہللاعتیلےکمکحےکاطمقبایھچرطحفوضرکےاگوتاسےکفاےطساپچنامنزںیاؿےکدرایمؿ
(ینعیامنزفںےکدرفاؿ)رسزدوہےنفاےلانگوہںاکافکرہوہاجںیئیگ

رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اجعمنبدشاد،رمحاؿنباابؿ،اوبربدہ،امثعؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
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راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟہظاْ ،٦عوہ ،ح٤زا ٪ب ٩ابا٤ًَ ،٪ا٪

اَ ٪رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
ا ٪أَ ََّ ٤َ َِ ًُ ٪
اِ ٣َ ٪ول َی ًُ َِ ََ ٤
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ز َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟهٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ُ
َّ
ُرف َٟهُ َ٣ا بَ ِی َُ ٨ه َوبَي ِ َن
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا ٔ ٩ِ ٣ا ِ٣ز ٔ ٕ
ئ یَ َت َو َّؿأ َٓ ُی ِح ٔش ُُ ٩و ُؿوئَهُ ث ُ َّ ٥ي َُؼل ِّی اٟؼَّ ََل َة إَٔل ُ ٔ َ
َخی َحًَّی ي َُؼ َِّ ٠ی َها
اٟؼَّ ََلة ٔاْلِ ُ ِ َ
ہبیتق ،ناکل،اشہؾ ،رعفہ،رمحاؿنباابؿ،امثعؿ ےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسرفناےتےھتہکوکیئصخشاسرطحاکںیہنےہوجہکرتہبرطہقیےسفوضرکےرھپامنزادارکےرگمہیہکاہللاعتیل
اسصخشیکرفغمترکداتیےہدفرسیامنزےکفتقےکآےنکتبج کتاسامنزوکادارکےینعیدفونںامنزفںےکدرایمؿ
سجدقرانگہاسےساصدروہےئامتؾےکامتؾانگہاعمػوہاجےتںیہ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،اشہؾ،رعفہ،رمحاؿنباابؿ،امثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
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یحٌی س٠ی ٥بً ٩ا٣ز و ؿ٤زة ب ٩حِیب و
راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼور ،آز ٦ب ٩ابوایاضٟ ،یث ،اب ٩سٌسٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح ،ابو ٰ
ابوك٠حہ نٌی ٥ب ٩زیاز٤ً ،زو بً ٩بشہ

ض َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ه َُو ابِ َُ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا آ َز ُ ٦بِ ُ ٩أَبٔی إٔیَا ٕ

َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َی ِحٌَی ُسَِ ٠ی ُ ٥بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َو َؿ َِ ٤زةُ بِ َُ ٩حِٔیبٕ َوأَبُو كَ َِ ٠ح َة نُ ٌَ ِی ُ ٥بِ ُ ٩زٔیَاز ٕ َٗاُٟوا َس٨َ ٌِ ٔ٤ا أَبَا أ ُ َ٣ا ََ ٣ة ا َِ ٟباهٔل ٔ َّی
َ إٔذَا َت َو َّؿأ ِ َت َٓ َِ َشَِ ٠ت
ٕ ا ُِ ٟو ُؿو ُئ َٗا َ ٢أَ َّ٣ا ا ُِ ٟو ُؿو ُئ َٓإَٔ َّ ٧
َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َِ ٤زو بِ ََ ًَ ٩ب َش َة َي ُ٘و ُُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ

ََّٔ ٛی َ َ
َ َوُ ََشَِ ٠ت
َخ َج ِت َخ َلا َی َ
ِخیِ َ
اک ٔ ٩ِ ٣بَي ِ ٔن أَهِ َٔار َٔک َوأََ٧ا َٔ ٔ ٠٣
َ َٓإٔذَا َِ ٣ـ َِ ٤ـ َت َو ِ
ِ
است َ ِ٨ظَ ِ٘ َت ََ ٔ ٨ِ ٣
َ َٓأ ِن َ٘ ِی َت ُه َ٤ا َ َ
اک َٓإ ٔ ِ ٪أََ ِ ٧ت
َ إلٔ َی ا ِل ََ ٌِ ٜبي ِ ٔن اُِ َت َشَِ ٠ت ًَٔ ٩ِ ٣ا َّٔ ٣ة َخ َلایَ َ
َ َوُ ََشَِ ٠ت رٔ ِجَِ ٠ی َ
َ إلٔ َی ا ِِ ٔ٤ٟز َٓ َ٘ي ِ ٔن َو ََ ٣ش ِح َت َرأِ َس َ
َ َو َی َسیِ َ
َو ِج َه َ
َ َٗا َ ٢أَبُو أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا ًَ َِ ٤زو بِ ََ ًَ ٩ب َش َة اُ ِ ٧وزِ َ٣ا
َ أ ُ َُّ ٣
َخ ِج َت َٔ ٩ِ ٣خ َلایَا َک ََ ٛی ِو ََ ٦وََ ٟس ِت َ
َو َؿ ٌِ َت َو ِج َه َ
َ ِهَّلِل ًَزَّ َو َج ََّ َ ١
َِق َٓأ َ ِٔ ٛذ َب ًَل َی َر ُسو ٔ٢
ََ ُ٘و ُ ٢أَک ُ َُّ ١ه َذا ي ٌُِ َلی فٔی َِ ٣حٕ ٔ ٠ص َواح ٔ ٕس َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ٣ا َواہللٔ َِ َ٘ ٟس َٛب ٔ َر ِت ٔسىِّی َو َزَ٧ا أَ َجلٔی َو َ٣ا بٔی ٕٔ ِ ٓ ٩ِ ٣
ای َو َو ًَا ُه َٗ ِٔ ٠يی َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َِ َ٘ ٟس َسِ ٌَ ٔ٤ت ُه أُذَُ َ ٧
رمعف نب وصنمر،آدؾنبا وباایس،ثیل،انبدعس،اعمفہی نباصحل،اوبٰییحیمیلس نب اعرمفرمضةنببیبحفاوبہحلط میعننبزاید،رمعف
نبہسبعےسرفاتیےہہکںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسفوضرکےناکسکدقرارجفوثابےہ۔روسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفنا ای بج مت ےن فوض رک ایل افر اصػ رک ےک مت ےن دفونں وہپےچن دوھےئ وت اہمترے امتؾ انگہ لکن
(اعمػوہ)ےئگ۔اہمترےانونخںافراہھتےکوپرفںےسرھپبجمتےنیلکرکیلافرانکےکدفونںوسراوخںوکمتےناصػرک
ایل افر رہچہ افر اہھت دوھےئ دفونں وینہکں کت افر مت ےن رس رپ حسم رکایل افر دفونں اپؤں دوھےئ ونخٹں کت وت مت ارثک انگوہں ےس
لکنےئگابارگمتےناانپرہچہزنیمرپرھکایلراضےئدخافدنیےکےئلوتمتاےنپانگوہںےساسرطہقیےسلکنےئگےسیجمتاس
دؿےکےھتہکسجدؿاہمتریناںےنمتوکمنجدایینعیسجدؿاہمتریفالدتوہیئ۔رضحتاوباناہمےنوجاسدحثیوکرضحت
رمعفنبہسبنعےسرفاتیرکےتںیہ۔اہکاےرمعفنبہسبنعمتذراوغررکےکابتوہکہکایکرہاکیااسنؿوکاسدقرںیتمعنرہاکی
سلجمںیماحلصوہاجیتںیہ۔رضحترمعفنبہسبنعےنرفناایہکمتنسولدخایکمسقںیموبڑاھوہایگ افرریمیفافتاکزناہنزندکی
ےہ افر ںیم رضفرت دنم افر اتحمج یھب ںیہن وہں (وج یسک دابؤ یک فہج ےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رطػ طلغ ابت وسنمب

رکفں)البہبشاسوکریمےاکونںےنانسافرریمےبلقےناسوکیبنےسوفحمظراھک۔
رافی  :رمعف نب وصنمر ،آدؾ نب اوباایس ،ثیل ،انب دعس ،اعمفہی نب اصحل ،اوب ٰییحی میلس نب اعرم ف رمضة نب بیبح ف اوبہحلط میعن نب
زاید،رمعفنبہسبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضےسرفاتغےکدعبایکانہکاچےئہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضےسرفاتغےکدعبایکانہکاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢
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راوی ٣ :ح٤س بً ٩لی ب ٩رحب ا٤ٟزوزی ،زیس ب ٩حبابٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح ،ربیٌہ ب ٩یزیس ،ابو ازریص اٟدوَلنی و
ابوًَ٤اً ،٪ؼبہ بً ٩ا٣ز اٟحہىی٤ً ،ز ب ٩خلاب

یٌ َة بِ ٔ٩
رح ٕب ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
اب َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٩رب ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ َ ٩
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨هُ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
یَز ٔ َ
اَ ِ٘ ًُ ٩ِ ًَ ٪ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕا ُِ ٟح َهىٔ ِّی ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ٔیص ا َِ ٟد ِو ََلن ٔ ِّی َوأَبٔی ًُ َِ ََ ٤
یس ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِزر َ

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت َو َّؿأ ََٓأ َ ِح َش َ ٩ا ُِ ٟو ُؿو َئ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُه
 ٩ِ ٣ٔ ١أَی َِّها َطا َئ
َو َر ُسوُٟهُ ُٓ ِّت َح ِت َٟهُ ثَ َ٤اَ ٔ ٧ی ُة أَبِ َو ٔ
اب ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َی ِس ُخ ُ
دمحمنبیلعنبرحبارملفزی،زدینبةحب،اعمفہینباصحل،رہعیبنبسیدی،اوبادرسیاوخلالینفاوبامثعؿ،ہبصعنباعرماینہجل،رمع
نب اطخب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش ا ےھرطہقی ےسفوض رکے (ینعی تنس
روسؽ ےک اطمقب) رھپ فہ صخش ےہک وت اےسی صخش ےک ےئل تنج ےک آوھٹں درفازے وھکؽ دی اجںیئ ےگ افرفہ صخش تنج ےک
سجدرفازےےساساکدؽاچےہدالخوہاجےئ۔

رافی  :دمحمنبیلعنبرحبارملفزی،زدینب ةحب،اعمفہینباصحل،رہعیبنبسیدی،اوبادرسیاوخلالینفاوبامثعؿ،ہبصعنباعرم
اینہجل،رمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضےکزویرےسقلعتماراشدروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضےکزویرےسقلعتماراشدروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 151

راوی ٗ :تیبہ ،خ ٕ٠و اب ٩خ٠یٔة ،ابو٣ا َٟاَلطحعی ،ابوحاز٦

أَ ِخبَرَ٧ا ُٗت َ ِیب ُة ًََ ٩خ َٕٕ ٠وهُو ابَ ٩خٔ٠ی َٔ َة ًَ ٩أَبی َ٣ا َٕ ٔ ٟاْلِ َ ِطحع ٔ ِّی ًَ ٩أَبی حازَٔٗ ٕ ٦اُ ٨ِ ُٛ ٢ت َخ ِٕ٠أَبی هُزیز َة وهُو ی َتو َّؿأ ُ
ِ ٔ َ
َ
َ َ ِ ُ
َ
َ
َ ِ
ِ ٔ
َ ٔ ََِ َ َ َ َ
َّ
َفو َر أَْمُتْن َهاهُ َ٨ا َِ ٟو
اَ ٪ي ِِ ٔش ُ
٠ٟٔؼَّ ََلة ٔ َوک َ َ
 ١یَ َسیِهٔ َحًی یَ ِب َّ ُ٠إٔبِ َل ِیهٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا أَبَا ه َُزیِ َز َة َ٣ا َه َذا ا ُِ ٟو ُؿو ُئ َٓ َ٘ا َ ٢ل ٔی یَا بَىٔی َ ُّ
ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أََ ٥ِ َُّٜ٧هاهُ َ٨ا َ٣ا َت َو َّؿأ ِ ُت َه َذا ا ُِ ٟو ُؿو َئ َسُ ٌِ ٔ٤ت َخٔ٠یلٔی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ت ِب ُّ ُ٠حَِٔ ٠ی ُة ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ٔ ٣ح ِی ُث یَ ِبُّ ُ٠
ا ُِ ٟو ُؿو ُئ
ہبیتق،فلخفانبحلنفة،اوبناکلاالیعجش،اوباحزؾےسرفاتیےہہکںیم رضحتاوبرہریہےکےھچیپاھتافرفہاسفتقامنزادارکےن
ےک ےئل فوض رفنا رےہ ےھت افر اےنپ اہوھتں وک دوھ رےہ ےھت ولغبں کت۔ ںیم ےن اہک اے اوبرہریہ ہی سک مسق اک فوض ےہ؟ اوہنں
ےن اہک اے انب رففخ مت اس ہگج رپ وموجد وہ ارگ ھجم وک اس ابت اک ملع وہات ہک مت اس ہگج وموجد وہ وت ںیم اس رطہقی ےس فوض ہن
رکات۔ںیمےناےنپوبحمبیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھتہکومنمدنبہاکزویرایس
ہگجکتوہاگہکسجہگجکتاساکفوض(اپین)ےچنہپ۔
رافی  :ہبیتق،فلخفانبحلنفة،اوبناکلاالیعجش،اوباحزؾ

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

ابب  :اپیکاکایبؿ
فوضےکزویرےسقلعتماراشدروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 152

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اًَ ،َٟلء بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ

َخ َد
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
إلٔ َی ا ِِ٘ ٤َ ٟب ُ َرة ٔ َٓ َ٘ا ََّ ٢
وَ ٪وز ٔ ِز ُت أَنِّی َٗ ِس َرأَیِ ُت إ ٔ ِخ َوا٨َ َ ٧ا َٗاُٟوا َیا
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜز َار َٗ ِوِ ٣ُ ٕ ٦ؤ ٔٔ٨٣ي َن َوإَّٔ٧ا إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ بََٔ ٥ِ ُٜلح ٔ ُ٘ َ
َّ یِ ٩
َ
َ َ
ق َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ٢
َفك ُ ُه ًَِ ٥ل َی ا َِ ٟح ِو ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ أََِ ٟش َ٨ا إ ٔ ِخ َواَ َ ٧
َ َٗا َ ٢بَ ِ ١أْمُتْن أ ِػ َحابٔی َوإ ٔ ِخ َوانٔی أ ٟذ َ  ٥َِ ٟیَأتُوا ََ ٌِ ُس َوأَ٧ا َ َ
َغ َُ ٣ح َّح َْ ٠ة ف ٔی َخ ِی ٕ ١ب ُ ِه ُٕ ٥زه ِٕ ٥أَ ََل َي ٌِز ٔ ُٖ
ٕ ََ ٌِز ٔ ُٖ ََ ٩ِ ٣یأتِ ٔی ََ ٌِ َس َک ٔ ٩ِ ٣أ ُ َّ٣تٔ َ
َ َٗا َ ٢أَ َرأَیِ َت َِ ٟو ک َ َ
اہللٔ َِ ٛی َ
اَ ٔ ٟ ٪ز ُج َٕ ١خ ِی ٌّْ ُ ١
ق
ئ َوأََ٧ا ََ
َغا َُ ٣ح َّحٔ٠ي َن ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟو ُؿو ٔ
َفك ُ ُه ًَِ ٥ل َی ا َِ ٟح ِو ٔ
َخ ِی َُ ٠ه َٗاُٟوا بَل َی َٗا ََٓ ٢إُٔ َّ ٧ه َِ ٥یأِتُ َ
و ٪یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ُ ا
ہبیتق ،ناکل ،العء نب دبعارلنمح ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تنج اعیقبل (ربقاتسؿ) یک اجبن
رشتفیےلےئگافررفناایہکمتولوگںرپالسیتموہ اےرھگفاولاصبحاامیؿولوگمترپالسیتمےہ(ہی)اکمؿےہالہاالسؾفالہ
اامیؿاک افر مہولگااشنءاہلل متےسالماقترکےنفاےل ںیہھجموک انمت ےہہک ںیماےنپ املسمؿاھبویئںیکزایرترکفں اؿےس
ولمںاحصہبےن رعضایک ایروسؽاہللایک مہآپ یلصاہللہیلعفآہل فملس ےکاھبیئ ںیہن ںیہ؟آپ یلصاہللہیلعفآہل فملس ےناراشد
رفناای اہمترااقمؾ وتاس ےس ںیہک زایدہ ےہ متولگ ریمے احصیب افراسیھت وہ افر ریمے اھبیئ فہ ںیہ وجہک ایھب داین ںیم ںیہن آےئ
(ارگہچاہمترااقمؾآےنفاےلولوگںےستہبدنلبےہ)افرںیمایقتمےکدؿ اؿولوگںاک"رفط"وہںاگ۔احصہبےنرعضایکای
روسؽاہللآپیلصاہللہیلعفآہلفملساؿولوگںوکسکرطےقیےساچہپںینےگہکوجولگداینںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
دعبآںیئ ےگ؟ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفناای ذرادوھکی افر وغر رکف ارگ یسک صخش ےک دیفس رہچہ افر اپؤں ےک وھگڑے
اخصل یکشم وھگڑفں ںیم اشلم وہاجںیئ وت فہ صخش اےنپ وھگڑےیک انشتخ ںیہن رکے اگ؟ احصہب ےن رعض ایک ہک ویکں ہن انشتخ
رکے اگ(ینعیرضفرانشتخرکےاگ)آپ یلصاہللہیلع فآہلفملس ےناراشدرفناایاس رطہقی ےسفہریمےاھبیئایقتم ےکدؿ

آںیئےگافراؿےکرہچے افراہھت افراپؤںفوض(ےکونرےس)ےتکمچ دےتکموہںےگافرںیمایقتمےکدؿاؿ ولوگںاک"رفط"
وہںاگ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،العءنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتہبنیرطہقیےسفوضرکےکدفراعکتادارکےنفاےلاکارج؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
رتہبنیرطہقیےسفوضرکےکدفراعکتادارکےنفاےلاکارج؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 153

راوی ٣ :وسی بً ٩بساٟزحَّ٣ ٩٤سوقی ،زیس ب ٩حبابٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح ،ربیٌة ب ٩یزیس اٟس٣ظقی ،ابوازریص خوَلنی و
ابوًَ٤ا ،٪جبيرب ٩نٔير اٟحرضمیً٘ ،بہ بً ٩ا٣ز

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا
َّسوق ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣
وسی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ا ُِ ِ ٤َ ٟ

یس ِّ
رضم ٔ ِّی ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ
یٌ ُة بِ ُ ٩یَز ٔ َ
ٔیص ا َِ ٟد ِو ََلن ٔ ِّی َوأَبٔی ًُ َِ ََ ٤
َرب ٔ َ
اٟس َِ ٣ظق ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِزر َ
اُ ٩ِ ًَ ٪ج َبي ِر ٔ بِ ٔ ٩نُ َٔي ِر ٕ ا َِ ٟح ِ َ
َِ ٠ًَ ١یه ٔ َ٤ا َٔ َِ٘٠بٔهٔ
ا ُِ ٟح َهىٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت َو َّؿأ ََٓأ َ ِح َش َ ٩ا ُِ ٟو ُؿو َئ ث ُ ََّ ٥ػلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن يُ ِ٘ب ٔ ُ

َو َو ِجهٔهٔ َو َج َب ِت َُ ٟه ا َِ ٟح َُّ ٨ة

ومیس نب دبعارلنمح رسمفیق ،زدی نب ةحب ،اعمفہی نب اصحل ،ربنعة نب سیدی ادلیقشم ،اوبادرسی وخالین ف اوبامثعؿ ،ریبجنب ریفن
ارضحلیم،ہبقعنباعرمےسرفاتی ےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایوجصخشا ےھرطےقیےسفوضرکےافر رھپ
دف راعکت ادا رکے وپرےوشخعف وضخع ےکاسھت وتمہج وہ رک (بلطم ہی ےہہک اینپ وتہج ادرھ ادرھ ہنرکے ہکلبرہچہ ہلبق یک
رطػوپریرطحےسوتمہجرےھکافردؽےسیھبوتہجرےھکافروغلافروہیبدہایخالتہنالےئ)وتاےسیصخشےکےئلتنجفابج

وہاجےئیگ۔
رافی  :ومیس نب دبعارلنمح رسمفیق ،زدی نب ةحب ،اعمفہی نب اصحل ،ربنعة نب سیدی ادلیقشم ،اوبادرسی وخالین ف اوبامثعؿ،
ریبجنبریفنارضحلیم،ہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذمیےنلکنےسفوضوٹٹاجےنےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
ذمیےنلکنےسفوضوٹٹاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 154

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابوبَک بً ٩یاغ ،ابوحؼين ،ابوًبساٟزح٩٤

غ ًَ ِ ٩أَبٔی َح ٔؼي ٕن ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََٗ ٢ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی ُُ ٨ِ ٛت َر ُج َّل ََّ ٣ذ ّ
ائ
َک بِ ًَٔ ٩یَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا هَ َّ٨ا ُز بِ ُٔ َّ ٩
اَّٟس ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َاس َت ِح َی ِی ُت أَ ِ ٪أَ ِسأ َ َٟهُ َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٔ ٟز ُج َٕ ١جإ ٔ ٟص إلٔ َی َج ِٔ ٨يی َس ِ٠هُ ٓ ََشأ َ َُ ٟه َٓ َ٘ا َ٢
َوکَاِ َ ٧ت ابِ َُ ٨ة أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت ِحًٔی ٓ ِ
ٓ ٔیهٔ ا ُِ ٟو ُؿو ُئ
انہدنبرسی،اوبرکبنبایعش،اوبنیصح،اوبدبعارلنمح ےسرفاتیےہہکرضحتیلعےنرفناایہکھجموکذمیتہبزایدہآیت یھت
بج ہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاصازبادیاف ہمریمےاکنح ںیمںیھت وت ھجموک(اسفہجےس)روسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسہلئسمدرایتفرکےتوہےئرشؾفایحوسحمسوہیئںیمےناکیصخشےساہکہکوجریمےزندکیاھٹیبوہااھتہک
مت یہ روسؽ رکمی یلص ا ہللہیلع فآہلفملس ےس مکح رشعاس ےلسلس ںیمدرایتف رکول نان ہچ اسصخش ےن مکح رشع درایتف ایک آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ذمی ںیم فوض ےہ ینعی بج ذمی اخرج وہےن ےگل وت (ارگہچ) لسغ اس ےک ےنلکن ےس الزؾ
ںیہنوہاترصػفوضرکاناکیفےہ۔

رافی  :انہدنبرسی،اوبرکبنبایعش،اوبنیصح،اوبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ذمیےنلکنےسفوضوٹٹاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 155

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،ہظا ٦بْ ٩عوہ ،حرضت ًلی

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ ِ٘ ٔ٤٠ِ ٔ ٟساز ٔإٔذَا
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩هٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َ
َ َٓإٔنِّی أَ ِس َتهٔی أَ ِ ٪أَ ِسأ َ َُ ٟه ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
 ١بٔأَهِٔ٠هٔ َٓأ َ َِ ٣ذی َو ٥َِ ٟیُ َحا ََٔ ٓ ٍِ ٣ش ِ ١أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
بَى َی اَّ ٟز ُج ُ
َ ٣َ ١ذأٛي َر ُه َویَ َت َو َّؿأ ُ ُو ُؿوئ َ ُه ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔ
َوابِ َُ ٨تهُ َت ِحًٔی ٓ ََشأ َ َُ ٟه َٓ َ٘ا ََ ٢ي ِِ ٔش ُ
ااحسؼنباربامیہ،رجری،اشہ ؾنبرعفہ،رضحتیلعےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتدقمادنباوسدےسرعضایکہکسجفتق
وکیئ آدیم اینپ ویبی ےک ولہپ ںیم ھٹیب اجےئ افر اس یک ذمی اخرج وہےن ےگل نکیل فہ تبحص ہن رک ےکس وت اس مکح رشح ےس قلعتم
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفرکفویکہکنھجم وکوتہیہلئسمدرایتفرکےتوہےئرشؾفایحوسحمسوہیتےہاسےئل
ہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسیکاصازبادیاف ہم ریمیوکنمہحںیہنان ہچ رضحتدقمادنباوسدےن یبن یلصاہللہیلعفآہل
فملس ےس ہی ہلئسم درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای (ذمی یک وصرت ںیم) اینپ رشؾ اگہ دوھ ول (لسغ یک
رضفرتںیہن)افرایسرطحفوضرکولسجرطحامنزےکےئلرکےتوہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،اشہؾنبرعفہ،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ

ذمیےنلکنےسفوضوٹٹاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 156

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا٤ً ،٪زوً ،لاءً ،ائع ب ٩ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ًَِ ٩ائ ٔٔع بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّّ ٔ ٠ًَ ٪یا َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َر ُج َّل ََّ ٣ذ ّ
ائ
َ ا ُِ ٟو ُؿو ُئ
َٓأ َ َِ ٣ز ُت ًَ ََّ ٤ار بِ َ ٩یَ ٔ ٕ
ارس َي ِشأ َ َُ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَ ِج ٔ ١ابِ َ٨تٔهٔ ً ٔ ِ٨سٔی َٓ َ٘ا َ ٢یَِٜف ٔی ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ہبیتقنبدیعس ،ایفسؿ،رمعف،اطعء،اعشئنباسنےسرفاتیےہہکرضحتیلعےنرفناایہکےھجمتہبزایدہذمیآیتیھتوتںیمےن
رضحتامعرنبایرسےساہکہکمتہیہلئسمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفرکفویکہکنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیک
اصازبادیاف ہمریمیوکنمہحںیھتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایاہمترےفاےطساسوصرتںیمفوضرکاناکیفےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،رمعف،اطعء،اعشئنباسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ذمیےنلکنےسفوضوٹٹاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 157

راوی ٤ًَ :ا ٪بً ٩بساہلل ،یزیس ب ٩زریٍ ،روح بٗ ٩اس ،٥اب ٩ابو٧حیحً ،لاء ،ایاض ب ٩خ٠یٔہ ،رآٍ ب ٩خسیخ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُ َِ َ٤ا ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أ ُ ََّ ٣ی ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ أَ ََّ ٪ر ِو َح بِ َ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَ ُه ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ ٧ح ِی ٕح ًَ ِ٩
ض بِ َٔ ٩خٔ٠ی َٔ َة ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ أَ َّ ٔ ٠ًَ ٪ایا أَ ََ ٣ز ًَ َّّ ٤ارا أَ َِ ٪ي ِشأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٩ِ ًَ ٥َ ٠
ًَ َلا ٕ
ئ ًَ ِ ٩إ ٔ َیا ٔ
َ ٣َ ١ذأٛير ُه وی َتو َّؿأ ُ
ا ِِ ٤َ ٟذ ٔ
ی َٓ َ٘ا ََ ٢ي ِِ ٔش ُ
َ ََ َ

امثعؿ نب دبع اہلل ،سیدی نب زرعی ،رفح نب اقمس ،انب اوبحیجن ،اطعء ،اایس نب ہفیلخ ،راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع
ریض اہلل ہنع ےن مکح رفناای رضحت امعر وکہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس ذمی ےک ابرے ںیمہلئسم درایتف رکںی آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایمتاسوصرتںیماےنپوضعوصخمصوکدوھولافرفوضرکول۔
رافی  :امثعؿنبدبعاہلل،سیدینبزرعی،رفحنباقمس،انباوبحیجن،اطعء،اایسنبہفیلخ،راعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ذمیےنلکنےسفوضوٹٹاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 158

راوی ً :تبہ بً ٩بساہلل ا٤ٟزوزی٣ ،ا َٟو اب ٩ا٧ص ،ابو نَر ،س٠امی ٪ب ٩يشار٘٣ ،ساز ب ٩اسوز

رض ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟساز ٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُت ِ َب ُة بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی ًَ ِ٣َ ٩اَ َٕ ٔ ٟوه َُو ابِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
َ
َِخ َد ُٔ ٨ِ ٣ه ا ِِ ٤َ ٟذ ُی َ٣اذَا
اْلِ َ ِس َوز ٔأَ َّ ٔ ٠ًَ ٪ایا أَ ََ ٣ز ُه أَ َِ ٪ي ِشأ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اَّ ٟز ُج ٔ ١إٔذَا َزَ٧ا ٔ ٩ِ ٣أَهِٔ٠هٔ ٓ َ َ

َ َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا َو َج َس
ًََِ ٠یهٔ َٓإ ٔ َّ٨ِ ٔ ً ٪سٔی ابِ ََ ٨تهُ َوأََ٧ا أَ ِس َتهٔی أَ ِ ٪أَ ِسأ َ َٟهُ ٓ ََشأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذَ ٔ ٟ
َ َٓ َِ ٠ی َِ ٨ـحِ َ َِف َج ُه َو َی َت َو َّؿأ ِ ُو ُؿوئَهُ ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔ
أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛذََ ٔ ٟ
ہبتعنبدبعاہللارملفزی،ناکلفانباسن،اوبرصن،امیلسؿنباسیر،دقمادنباوسدےسرفاتیےہہکرضحتیلعےناؿوکمکحرفناای
ہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآ ہلفملسےسفہہلئسمدرایتفرکںیہکسجفتقوکیئصخشاینپاہیلہےکزندکیھٹیباجےئافراسیک
ذمی اخرج وہ اجےئ وت اےسی صخش ےک ذہم ایک الزؾ ےہ؟ (لسغ ای فوض)۔ رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن رفناای درالص ریمے اکنح
ںیم وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس یک اصازبادی اف ہم ںیہ اسفہج ےس ھجم وک ہی ہلئسمدرایتفرکےن ںیم رشؾ وسحمس وہیت
ےہ۔رضحتدقمادےناہکہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہیہلئسمدرایتفایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفناایسجفتقاہمترے ںیم ےسیسک صخشوکاسرطہقییکوکیئ ابت(ذمی)وہ وتفہصخشاینپرشؾ اگہوک دوھےل افرسجرطہقی

ےسامنزےکےئلفوضرکےتںیہایسرطحےسفوضرکےل۔
رافی  :ہبتعنبدبعاہللارملفزی،ناکلفانباسن،اوبرصن،امیلسؿنباسیر،دقمادنباوسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ذمیےنلکنےسفوضوٹٹاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 159

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہ ،س٠امی٨٣ ،٪ذر٣ ،ح٤س بً ٩لی ،حرضت ًلی

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًَل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ُسََ ِ ٠امی َُٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُٔ ٨ِ ٣ذ ّرا ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی
ی ٔ ٩ِ ٣أَ ِج َٔٓ ١اك ََٔ ٤ة َٓأ َ َِ ٣ز ُت ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا َز بِ َ٩
اس َت ِح َی ِی ُت أَ ِ ٪أَ ِسأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِِ ٤َ ٟذ ٔ
ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َِ ٢
اْلِ َ ِس َوز ٔٓ ََشأ َ َُ ٟه َٓ َ٘ا َٔ ٓ ٢یهٔ ا ُِ ٟو ُؿو ُئ
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،امیلسؿ،ذنمر،دمحمنبیلع،رضحتیلعےسرفاتیےہہکھجموکرشؾفایحوسحمسوہیئہکںیمروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسذمیاخرجوہےنےکابرےںیمہلئسمدرایتفرکفں۔اف ہمیکفہجےسویکہکنفہریمےاکنحںیم
ںیھتسپںیمےنرضحتدقمادنباوسدوکمکحدایہکفہہیہلئسمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفرکںیل۔نان ہچاوہنںےن
ہلئسمدرایتفرکایلوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاسںیمفوضےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،امیلسؿ،ذنمر،دمحمنبیلع،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپاخہناشیپبےنلکنےسفوضوٹٹاجےنےسقلعتم

ابب  :اپیکاکایبؿ
اپاخہناشیپبےنلکنےسفوضوٹٹاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 160

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَل ًلی ،خاٟس ،طٌبہً ،اػ ،٥زر ب ٩حِیع

اػ ٕ ٥أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤زٔ َّر بِ َُ ٩حِ َ ِی ٕع یُ َح ِّس ُث َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِٔ ًَ ٩
َ ُُِٗ ٠ت أَكُِ ُ٠ب ا َِٗ ٥َِ ٠ٌٔ ٟا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة ََ َـ ٍُ
َِخ َد َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َطأَِ ُ ٧
َر ُج َّل یُ ِسع َی َػٔ َِو َ
ا ٪بِ ََّ ًَ ٩شا ِٕ ٌَ َ٘ َٓ ٢س ُت ًَل َی بَابٔهٔ ٓ َ َ
أَ ِجَ ٔ ٨ح َت َها َ ٔ ٟلأ ٔ ٟب ا ِ ٥ِٔ ٠ٌٔ ٟر ّٔؿا ب ٔ َ٤ا یَ ِلُ ُ٠ب َٓ َ٘ا َ ٩ِ ًَ ٢أَ ِّی َط ِی ٕئ ََ ِشأ َ ُُِ ٠ُٗ ٢ت ًَ ِ ٩ا ِٟد َُّٔي ِ ٔن َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا إٔذَا ُ٨َّ ٛا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
رف أَ ََ ٣زَ٧ا أَ َِ ٪لَ ٨ِ َ ٧ز ٔ ًَ ُه ثَ ََلثّا إ ٔ ََّل َٔ ٩ِ ٣ج َ٨ابَ ٕة َو َلَُ ٩ِ ٣ٔ ٩ِٔ ٜائ ٔ ٕم َوبَ ِو َٕ ٢وِ َ ٧وٕ ٦
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َ ٕ

دمحم نبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اعا ،زرنبشیبحےسرفاتیےہہکںیماکیاصبحےکاپسایگنجوکوفصاؿنباسعؽاہکاجات
اھتوتںیماؿےکاکمؿےکدرفازےرپھٹیبایگسجفتقفہ اکمؿےسابرہآےئوتاوہنں ےندرایتفرفناایایکاکؾےہ؟ںیمےن اہک
ہک ںیم ملع یک وخاشہ راتھک وہں اوہنں ےن رفناای ہک رفط ے اطبل ملع ےک ےئل اےنپ رپ وخیش ےک اسھت اھچبےت ںیہ۔ رھپ اوہنں ےن
وپاھچ ہک مت ایک اچےتہ وہ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم ومزفں ےک ابرے ںیم ہلئسم درایتف رکان اچاتہ وہں۔ اوہنں ےن وجاب دای ہک
سجفتقروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتمہولگرفسںیموہےتےھتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسمہوکومزفںےک
ہن ااترےن اک مکح رفناای رکےت ےھت ہک مہ ولگ احتل رفس ںیم نیت رفز کت ومزہ ہن ااترںی رگم احتل انجتب ںیم نکیل آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملساشیپباپاخہنایوسرکاےنھٹیکاحتلںیمومزہااترےن اکمکحہنرفناےتہکلبفوضرکےناکمکحرفناےتافرفوضرکےنںیم
ومزفںرپحسمرکاندرتساھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اعا ،زرنبشیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپاخہنےنلکنیکوصرتںیمفوضوٹٹاجےناکایبؿ

ابب  :اپیکاکایبؿ
اپاخہنےنلکنیکوصرتںیمفوضوٹٹاجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 161

راوی ٤ً :زو بً ٩لی و اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،یزیس ب ٩زریٍ ،طٌبہً ،اػ ،٥زر ،ػٔوا ٪بً ٩شا٢

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ز ٕٓٔر َٗا ََٗ ٢ا َ٢
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗاَلَ َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
رف أَ ََ ٣زَ٧ا أَ ََِ ٪ل ٨ِ َ ٧ز ٔ ًَ ُه ثَ ََلثّا إ ٔ ََّل َٔ ٩ِ ٣ج َ٨ابَ ٕة َو َل٩ِٔ ٜ
َػٔ َِوا ُ ٪بِ َُّ ًَ ٩شا ٕ٨َّ ُٛ ٢ا إٔذَا ُ٨َّ ٛا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َ ٕ
َُٔ ٩ِ ٣ائ ٕٔم َوبَ ِو َٕ ٢وِ َ ٧وٕ ٦
رمعفنبیلعفاامسلیعنبدوعسد،سیدینبزرعی،ہبعش،اعا ،زر،وفصاؿنباسعؽےسرفاتیےہہکاوہنںےنایبؿرفناایہکسج
فتقمہولگروسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملسےکاسھترفسںیموہےتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسمہوکومزہہنااترےناکمکح
رفناےترگماحتلانجتبےسنکیلاشیپباپاخہنایدنینےسدیباروہےنیکوصرتںیمومزہہنااترےناکمکحرفناےت(ہکلبفوضاکمکح
رفناےت)۔
رافی  :رمعفنبیلعفاامسلیعنبدوعسد،سیدینبزرعی،ہبعش،اعا ،زر،وفصاؿنباسعؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اپاخہنےنلکنیکوصرتںیمفوضوٹٹاجےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 162

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪زہزی٣ ،ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪زہزی ،سٌیس يٌىی اب٣ ٩شیب و ًباز ب ٩ت٤یً ،٥بساہلل ب ٩زیس

ٔیس
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اٟزُّهِز ٔ ُّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َسٌ ْ
ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ح و أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

َ ١یحٔ ُس
َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َو ًَبَّازُ بِ َُ ٩تٕ ٔ٤ی٤ِّ ًَ ٩ِ ًَ ٥هٔ َوه َُو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩زیِ ٕس َٗا َُ ٢طک ٔ َی إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَّ ٟز ُج ُ
َّ
َر ِٖ َحًَّی َیحٔ َس رٔی ّحا أَ ِو َي ِش ََ ٍَ ٤ػ ِو ّتا
اٟظ ِی َئ فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٗا َََ ٢ل یَ ِٔ َ ٨
ہبیتق ،ایفسؿ ،زرہی ،دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،زرہی ،دیعس ینعی انب بیسم ف ابعد نب میمت ،دبعاہلل نب زدی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماکشتیشیپ وہیئہکاکیصخشوکاسابتاکفمہوہات ےہ(بلطمہیےہہکوہااخرج
وہےناکاسوکنیقیںیہنےہہکاسیکوہااخرجوہیئگ)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفناایفہصخش امنزوھچڑرک امنز ےسہن ےلکن
بجکتہکفہوخددبوبہنوسھگنےلرحیےکےنلکنیکایرحیاخرجوہےنیکآفازہننسےل۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،زرہی،دیعسینعیانببیسمفابعدنبمیمت،دبعاہللنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببوسےنےسفوضوٹٹاجےنےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
اببوسےنےسفوضوٹٹاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 163

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز و ح٤یس ب٣ ٩شٌسة ،یزیس ب ٩زریٍ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َوحُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ئ َحًَّی
است َِی َ٘ َى أَ َح ُس ُ٨َ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛا ٔ٣هٔ ٓ َََل یُ ِسخٔ َِ ١ی َس ُه فٔی ِاْلَٔ٧ا ٔ
ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ِ
ُرفَْ ًََِ ٠ی َها ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت َٓإُٔ َّ ٧ه َلَ َی ِسرٔی أَیِ َ ٩بَا َت ِت َی ُس ُه
ئِ
اامسلیعنبدوعسدفدیمحنب دعسمة،سیدینبزرعی،رمعم ،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہےس رفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن اراشد رفناای ہک مت ولوگں ںیم ےس سج فتق وکیئ صخش دنین ےس دیبار وہ وت اانپ اہھت ربنت ںیم ہن ڈاےل بج کت ہک اس رپ

نیترمہبتاپینہنڈاےلویکہکناسوکملعںیہنہکاسےکاہھتےنراتاہکںسگاری(ینعیراتںیمسکہگجاہھتزپا)
رافی  :اامسلیعنبدوعسدفدیمحنبدعسمة،سیدینبزرعی،رمعم،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افھگنآےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
افھگنآےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 164

راوی َ :رش ب ٩ہَلً ،٢بساٟوارث ،ایوب ،ہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها
رش بِ ُ ٩ه ََٔل َٕٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َٔ ِ ُ
وب ًَ ِ ٩هٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

َر ِٖ ُ ٠َّ ٌََ ٟه َی ِس ًُو ًَل َی َن ِٔ ٔشهٔ َوه َُو َلَ
َ ١وه َُو فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َِ ٠ی ِٔ َ ٨
َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َن ٌَ َص اَّ ٟز ُج ُ
َی ِسرٔی

رشب نب الہؽ ،دبعاولارث ،اویب ،اشہؾ نب رعفہ ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفناای سج فتق وکیئ صخش امنز زپےتھ فتق افےنھگن گل اجےئ وت اس وک اچےیہ ہک امنز وھچڑ دے ،ااسی ہن وہ ہک (ایسی احتل ںیم فہ
صخش)دبداعرکےنےگلوخداےنپیہفاےطسافرفہہنےھجمس۔
رافی  :رشبنبالہؽ،دبعاولارث،اویب،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشؾاگہوکوھچےنےسفوضوٹٹاجےنےسقلعتم

ابب  :اپیکاکایبؿ
رشؾاگہوکوھچےنےسفوضوٹٹاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 165

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل٣ ،ا َٟو حارث ب٣ ٩شٜين ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اً ،َٟبساہلل ب ٩ابوبَک ب٣ ٩ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩حز،٦
ْعوہ ب ٩زبير٣ ،زوا ٪ب ٩ح ،٥ٜحرضت ْعوہ ب ٩زبير

رقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا هَ ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا َ ٩ْ ٌِ ٣أََ ِ ٧بأََ٧ا َ٣اْ ٔ ٟ
َ ح َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔ َ
ْع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َي ُ٘و َُ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی
َ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َ٣اْ ٔ ٟ
َک بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حزِ ٕ ٦أََّ٧هُ َسِ ُ ٍَ ٔ٤
ا ٪بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َََ ٓ ٥ٔ ٜذ ََکَ٧ا َ٣ا یَُٜو ُُ ٨ِ ٣ٔ ٪ه ا ُِ ٟو ُؿو ُئ َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ز َوا ُِّ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٪ص َّ
َ
اٟذ َ ٔ
ْع َوةُ َ٣ا ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت ذََ ٔ ٟ
َِ ٣ز َو َ
ِ
َک ا ُِ ٟو ُؿو ُئ َٓ َ٘ا َِ ُ ٢
َّ
َّ
ََک ُه
َّسةُ ب ٔ ُِ ٨ت َػٔ َِو َ
ا ٪أََ َّ ٧ها َسِ ٌَ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا ََّ ٣ص أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛذ َ َ
َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ز َوا ُ ٪أَ ِخب َ َر ِتىٔی َُ ِ َ

َٓ َِ ٠ی َتو َّؿأ ِ
َ

اہرفؿ نب دبعاہلل ،ناکلفاحرث نبنیکسم،انباقمس ،ناکل،دبعاہلل نباوبرکبنبدمحم نبرمعف نبزحؾ،رعفہنب زریب ،رمفاؿ نب
مکح ،رضحت رعفہ نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اکی دؿ رمفاؿ نب مکح ےک اپس ایگ وت مہ ےن اؿ ابوتں اک یھب اؿ ےک اسےنم
ذترکہ ایک ہک نج ےس فوض الزؾ وہ اج ات ےہ۔ رعفہ ےن اہک ہک ےھجماس ابت اک ملع ںیہن ےہ۔ رمفاؿ ےن اہک ہک ےھجم رسبہ تنب وفصاؿ
ےن االطع دی اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس رفناےت ےھت ہک اہمترے ںیم ےس
سجفتقوکیئصخشاینپرشؾاگہوھچےئوتفہفوضرکےل(ینعیالہپفوضمتخوہاجےئاگ)
رافی  :اہرفؿ نب دبعاہلل ،ناکل ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،ناکل ،دبعاہلل نب اوبرکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ ،رعفہ نب زریب،
رمفاؿنبمکح،رضحترعفہنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ

رشؾاگہوکوھچےنےسفوضوٹٹاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 166

راوی  :اح٤س ب٣ ٩ح٤س بِ٣ ٩يرة٤ًَ ،ا ٪ب ٩سٌیس ،طٌیب ،زہزیً ،بساہلل ب ٩ابوبَک ب٤ً ٩زو ب ٩حزْ ،٦عوہ ب ٩زبير،
حرضت ْعوہ ب ٩زبير

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ َِ َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی
َک بِ ٔ٤ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حزِٕ ٦أَُ َّ ٧ه َسُْ ٍَ ٔ٤ع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َي ُ٘و ُ ٢ذ َََک َِ ٣ز َوا ُ ٪فٔی إ ٔ ََ ٣ارتٔهٔ ًَل َی ا ِ٤ٟسٔی َٔ ٨ة أَُ َّ ٧ه یُ َت َو َّؿأ ُ ِّٔ ٣َ ٩ِ ٣ص َّ
َک
اٟذ َ ٔ
بَ ِ ٔ ِ
َ
َ
ِ
 ١ب ٔ َی ٔسه ٔ َٓأََِ ِ ٧
ا٪
َک ُت ذََ ٔ ٟ
إٔذَا أَٓ َِضی إَِٔ ٟیهٔ اَّ ٟز ُج ُ
َّسةُ ب ٔ ُِ ٨ت َػٔ َِو َ
َ َو ُُِٗ ٠ت َلَ ُو ُؿو َئ ًَل َی ََّ ٣َ ٩ِ ٣شهُ َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ز َوا ُ ٪أَ ِخب َ َر ِتىٔی َُ ِ َ
َّ
َّ
ََک َ٣ا یُ َت َو َّؿأ ُ ٔ٨ِ ٣هُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ویُ َت َو َّؿأ ُ ٔ٩ِ ٣
أََ َّ ٧ها َسِ ٌَ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠ذ َ َ
َ
َک َٗا َُْ ٢ع َوةُ َٓ ٥َِ ٠أَ َز ِ ٢أ ُ َ٣ارٔی َِ ٣ز َو َ َّ
َِّ ٣ص َّ
َّس َة ٓ ََشأَََ ٟها ًَ َّ٤ا َح َّسثَ ِت
اٟذ َ ٔ
اَ ٪حًی َز ًَا َر ُج َّل َٔ َ ٩ِ ٣
رح ٔسهٔ َٓأ ِر َس َُ ٠ه إلٔ َی َُ ِ َ
ِ
َ٣زو َ َ
َّسةُ بَّٔ ١ٔ َِ ٔ٤أ ٟذی َح َّسثَىٔی ًَ َِ ٨ها َِ ٣ز َوا ُ٪
َِ
آَ ٪أ ِر َسَِ ٠ت إَِٔ ٟیهٔ َُ ِ َ
ادمح نب دمحم نبریغمة،امثعؿ نبدیعس ،بیعش ،زرہی ،دبعاہلل نب اوبرکب نبرمعف نب زحؾ ،رعفہ نب زریب ،رضحت رعفہ نب زریبےس
رفاتی ےہ ہک سج فتق رمفاؿ نب مکح دمہنی ونمرہ ےک احمک ےھت اوہنں ےن لقن ایک ہک رشؾ اگہ ےک وھچےن ےس فوض رکان الزؾ
وہاجات ےہ بج ہک وکیئصخش اس وک اےنپ اہھت ےس وھچےئ۔ ںیم ےن اس ابت ےس ااکنر رک دای افر اہک ہک وج صخش رشؾ اگہ وھچےئ وت
اسرپ فوضرکانالزؾںیہنآاترمفاؿےناہکہکھجمےسرسبہنبوفصاؿےنلقنرفناایہکاوہنںےنیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایبؿ رفناای اؿ زیچفں ےک ابرے ںیم ہک نج ےس فوض رکان رضفری ےہ وت رفناای ہک رشؾ اگہ
وھچےنےسفوضرکے۔ رعفہےساہکہکںیمرباربڑگھجارکاتراہرمفاؿےسیتحہکرمفاؿےناےنپاپسویہںںیمےساکیاپسیہوک
بلط ایک افر اس وک رسبہ ےک اپس رفاہن ایک اس صخش ےن رسبہ ےس درایتف ایک وج ہک اس ےن رمفاؿ ےس لقن ایک اھت وت رسبہ ےن اس
ےسفہابتالہکیئہکوجرمفاؿےنلقنیکیھت۔
رافی  :ادمح نب دمحم نبریغمة،امثعؿ نب دیعس ،بیعش ،زرہی ،دبعاہلل نب اوبرکب نب رمعف نبزحؾ ،رعفہ نب زریب ،رضحت رعفہ نب
زریب

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

رشؾاگہوھچےنےسفوضہنوٹےنٹےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
رشؾاگہوھچےنےسفوضہنوٹےنٹےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 167

راوی  :ہ٨ازَ٣ ،لزً ،٦بساہلل ب ٩بسرٗ ،یص ب ٩ك ٙ٠بً ٩لی

َخ ِج َ٨ا َوٓ ِّسا َحًَّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا هَ َّ٨ا ْز ًَ ََِ ٣ُ ٩لزَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩بَ ِس ٕر ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ٔ ٩كَ ِٙٔ ٠بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ َ ٢
َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠با َي ٌِ َ٨ا ُه َو َػ َِّ ٠ی َ٨ا َُ ٌَ ٣ه َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضی اٟؼَّ ََل َة َجا َئ َر ُج َْٛ ١أَُ َّ ٧ه بَ َسو ٔ ٌّی َٓ َ٘ا َ٢
َ
َ أَ ِو ََ ِـ ٌَ ْة َٔ ٨ِ ٣
ََک ُه فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٗا ََ ٢و َه ِ ١ه َُو إ ٔ ََّل ُِ ٣ـ َِ ْة َٔ ٨ِ ٣
یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َت َزی فٔی َر ُج َّٕ ٣َ ١ص ذ َ َ
انہد،المزؾ،دبعاہللنبدبر،سیقنبب قنبیلعےسرفاتیےہہکمہولگاینپوقؾیکرطػےلکن۔اہیںکتہکروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہل فملسیکدختمںیماحرضوہےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےستعیبیکافرامنزآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
اسھتزپیھسجفتقامنز ےسرفاتغوہیئوتاکییلگنجصخشآایافراسےناہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساس ہلسلسںیمایک
رفناےت ںیہ اس ےک ابرے ںیم وج ہک اینپ رشاگمہ وک احبتل امنز وھچ ےلآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفناای رشؾ اگہ ایک زیچ ےہ فہ
یھبوتمسجےکاکیوگتشاکاکیڑکٹاےہ۔
رافی  :انہد،المزؾ،دبعاہللنبدبر،سیقنبب قنبیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اساکایبؿہکارگرمدوہشتےکریغبوعرتوکوھچےئوتفوضںیہنوٹاتٹ

ابب  :اپیکاکایبؿ
اساکایبؿہکارگرمدوہشتےکریغبوعرتوکوھچےئوتفوضںیہنوٹاتٹ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 168

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩ح ،٥ٜطٌیبٟ ،یث ،اب ٩ہازً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اسٗ ،٥اسً ،٥ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜط ٌَ ِیبٕ ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٟهاز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٩ِ ًَ ٥
ٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ َٟ ٥َ ٠ی َؼل ِّی َوإنِّٔی ٌِ ٤َُ ٟتَر َٔؿ ْة بَي ِ َن َی َسیِهٔ ا ًِت َر َاق ا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔ
ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َحًَّی إٔذَا أَ َرا َز أَ ِ ٪یُوت َٔز ََّ ٣شىٔی بٔز ٔ ِجٔ٠هٔ
دمحمنبدبعاہللنبمکح،بیعش،ثیل،انباہد،دبعارلنمح نباقمس،اقمس،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسامنزادارفناےترےتہےھتافرںیمانجزہیکرطحآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمیٹیلریتہیھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبمکح،بیعش،ثیل،انباہد،دبعارلنمحنباقمس،اقمس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اساکایبؿہکارگرمدوہشتےکریغبوعرتوکوھچےئوتفوضںیہنوٹاتٹ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 169

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥یحٌیًِ ،یساہللٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤سً ،ائظہ ػسي٘ہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ٘ ٟاس َٔ ٥بِ ََ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س یُ َح ِّس ُث ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َِ َ٘ ٟس َرأَیِت ُُ٤ونٔی ٌُِ ٣تَر َٔؿ ّة بَي ِ َن َی َس ِی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َٓإٔذَا أَ َرا َز

أَ َِ ٪ي ِش ُح َس ُ ََ٤زَ رٔ ِجلٔی ٓ ََـ َ٤ِ ٤ت َُها إلٔ َ َّی ث ُ ََّ ٥ي ِش ُح ُس
وقعیبنباربامیہ،ییحی،دیبعاہلل،اقمسنبدمحم ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکاوہنںےنرفناایہکمتےنںیہنداھکیہکںیمروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسےنمیٹیلریتہیھتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسامنزادا رفناےترےتہسجفتقآپ یلصاہللہیلع
فآہلفملس دجسہ رفناےت وت آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ریما اپؤں(آہتسہ ےس)داب دےتی ےھت۔ ںیم اانپ اپؤں  تیم  یتی یھت رھپ آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسدجسہرفناےت۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحی،دیبعاہلل،اقمسنبدمحم،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اساکایبؿہکارگرمدوہشتےکریغبوعرتوکوھچےئوتفوضںیہنوٹاتٹ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 170

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟابونَر ،ابوس٤٠ہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٨ہ

رض ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أَُ َ ٧ا ٦بَي ِ َن َی َس ِی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
وت َی ِو ٔ٣ل ٔ ٕذ َِ ٟی َص ٓ َٔیها ََ ٣ؼابٔیحُ
َو َس ََّ ٥َ ٠ورٔ ِج ََل َی فٔی ٗ ٔ ِب َ٠تٔهٔ َٓإٔذَا َس َح َس ُ ََ٤زَنٔی َٓ َ٘ َب ِـ ُت رٔ ِجل َ َّی َٓإٔذَا َٗ َاَ ََ ٦ش ِل ُت ُه َ٤ا َوا ُِ ُ ِٟی ُ

ہبیتق،ناکل،اوبرصن،اوبہملس،اعہشئدصہقیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنموسیتریتہ
افرریمےاپؤںآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمہلبقیکاجبنوہےتوتسجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسہرفناےتوت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاپؤںدابدےتیںیماےنپاپؤںٹیمس یتیرھپبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہاجےتوت
ںیماپؤںالیھپ یتیاؿدونںاکمؿںیمرچاغںیہناھت۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،اوبرصن،اوبہملس،اعہشئدصہقیریضاہللہنع

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

ابب  :اپیکاکایبؿ
اساکایبؿہکارگرمدوہشتےکریغبوعرتوکوھچےئوتفوضںیہنوٹاتٹ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 171

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک و نؼير بَ ٩فد ،ابو اسا٣ہًِ ،یساہلل ب٤ً ٩ز٣ ،ح٤س ب ٩یحٌی ب ٩حبَل ،٪اْعد،
ابوہزیزہ ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َونُ َؼيِرُ بِ ُ ٩ا َِ ٟرف ٔد َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟهُ َٗ َاَل َح َّسث َ َ٨ا أَب ُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِِ َ ًُِ ٩یسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ٩
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ ِس ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩حب َ
َّا ٩ِ ًَ ٪اْلِ ِ َ

َات َِ ٟی َٕ ٠ة َٓ َح ٌَُِ ٠ت أَكُِ٠بُ ُه ب ٔ َیسٔی ٓ ََو َٗ ٌَ ِت َیسٔی ًَل َی َٗ َس َِ ٣یهٔ َوه َُ٤ا َُ ٨ِ ٣ؼوبَ َتا َٔ ٪وه َُو َسا ٔج ْس َي ُ٘و ُ ٢أَ ًُوذُ بٔز ٔ َؿا َک
َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
َ ََل أ ُ ِح ٔصی ثَ َّ ٨
َ
َ أََ ِ ٧ت َ٤َ ٛا أَث ِ َِ ٨ی َت ًَل َی َن ِٔ ٔش َ
ائ ًََِ ٠ی َ
َ َٔ ٨ِ ٣
َ َوأًَُوذُ ب ٔ َ
َ َوب ٔ ٌَُ ٤آَات ََٔ ُٔ٘ ًُ ٩ِ ٣وبَتٔ َ
َٔ ٩ِ ٣س َد ٔل َ
دمحمنبدبعاہللنبابمرکف،ریصنبرفج،اوب ااسہم ،دیبع اہللنبرمع ،دمحمنب ییحینب بحؿ،ارعج،اوبرہریہ،رضحت اعہشئدصہقی

ےسرفاتیےہہکاکیراتںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکوموجدںیہناپایوتںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاےنپ
اہھتےس التش رکےنگل یئگ۔ریمااہھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپؤںرپزپایگآپیلصاہللہیلعفآہلفملساانپاپؤںابمرک
ڑھکےےئکوہےئ ےھتینعی آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسدجسہںیم ےھتافر ہیداعرک رےہ ےھتاےاہللںیمانپہنااتگنوہںریتیراض
دنمییکریتےہصغ ےسافرریتیاعتیفیکریتےذعابےسافرںیمانپہنااتگنوہںھجتےسںیمریتیدمحفانثںیہنایبؿرکاتکسوت
ااسییہےہہکےسیجوتےناینپدمحفانثایبؿیک۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرکف،ریصنبرفج،اوبااسہم،دیبعاہللنبرمع،دمحمنبییحینببحؿ،ارعج،اوبرہریہ،رضحتاعہشئ
دصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبہسےنیلےسفوضہنوٹےنٹاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
وبہسےنیلےسفوضہنوٹےنٹاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 172

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪ابورو ،ٚابزاہی ٥تییم ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ

یم ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ٪
ی ٥اٟت َّ ِی ٔ ِّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَٗ ٪ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َر ِو ٕ ٩ِ ًَ ٚإٔبِ َزاهٔ َ
اب
َ ٌِ ََ ١ف أَ ِز َوا ٔجهٔ ث ُ َّ ٥ي َُؼل ِّی َو ََل یَ َت َو َّؿأ ُ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََِ ٟ ٩ٔ ٤ی َص فٔی هَ َذا ا َِ ٟب ٔ
ا ٪يُ َ٘ ِّب ُ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا٣ُ ٪زِ َس َّل َو َٗ ِس َر َوی َه َذا ا َِ ٟحس َ
ْع َو َة
ٔیث اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩حِ ٔ ٔ
َح ٔسیثْ أَ ِح َش َُ ٩ِ ٣ٔ ٩ه َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
یب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ِِ ُ ٩

ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َه َذا َو َحس ُ
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗا ََ ٢ی ِحٌَی ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٪حس ُ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َُ َؼَ ِّ١وإ ٔ ِ٪
ٔیث َحِٔیبٕ ًَ ِِ ُ ٩
ٔیث َحِٔیبٕ ًَ ِِ ُ ٩
ْط َّ
اٟس ًَُ ٦ل َی ا َِ ٟح ٔؼير ٔ ََل َط ِی َئ
َٗ َ َ
دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،ایفسؿ،اوبرفؼ،اربامیہیمیت،رضحتاعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
اینپ ازفاج رہطمات ںیم ےس یسک اکی اک وبہس ےتیل رھپ امنز ادا رکےت (نکیل) دفابرہ فوض ہن رفناےت۔ (اصبح اتکب) اناؾ اسنیئ
رفناےتںیہ ذموکرہدحثیاساببیکبسےسدمعہدحثیےہافراسدحثیابمرہکےکرملسوہےنیکی تہیےہہکاربامیہ
یمیت ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس ںیہن انس افر اشمع ےن ہی دحثی رضحت بیبح نب باتب ےس افر فہ رضحت اعہشئ دصہقی ےس
رفاتیرفناےتںیہنکیلییحینبدیعساطقؿرفناےتںیہہکذموکرہدحثیافررعفہیکاعہشئدصہقیےسوقنمؽدحثیہکااحتسہضفایل
وعرتےکوخؿےکرطقےاٹچیئفریغہرپرگںیاقلباابتعرںیہنںیہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،ایفسؿ،اوبرفؼ،اربامیہیمیت،رضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آگرپیکپوہیئزیچاھکےنےکدعبفوضرکان
ابب  :اپیکاکایبؿ
آگرپیکپوہیئزیچاھکےنےکدعبفوضرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 173

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اس٤اًی ١و ًبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی٤ً ،ز بً ٩بساٌٟزیز ،ابزاہی ٥بً ٩بساہلل بٗ ٩اري ،ابوہزیزہ
رضی اہلل ً٨ہ

َ ١و ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔ َٗ ٚاَل َح َّسث َ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔٗ ٩ارٔ ٕي ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ت َو َّؿئُوا ٔ٤َّ ٣ا ََّ ٣ش ِت
ا٨َّ ٟا ُر
ااحسؼ نب اربامیہ ،اامسلیع ف دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رمع نب دبعازعلسی ،اربامیہ نب دبعاہلل نب اقرظ ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملساراشدرفناےتےھتمتولگاؿزیچفں
رپفوضرکفوجہکآگےساگلیئیئگوہں(ینعیوجآگےساکپیئیئگوہںاؿوکاھکےنےکدعبفوضرکف)۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،اامسلیع ف دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رمع نب دبعازعلسی ،اربامیہ نب دبعاہلل نب اقرظ ،اوبرہریہ ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
آگرپیکپوہیئزیچاھکےنےکدعبفوضرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 174

راوی  :ہظا ٦بً ٩بسا٣ ،َ٠٤ٟح٤س يٌىی اب ٩رحب ،زبیسی ،زہزی٤ً ،ز بً ٩بساٌٟزیزً ،بساہلل بٗ ٩اري ،ابوہزیزہ

رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی اٟزُّبَ ِیس ُّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َِ ًَ ٩بسٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا هٔظَ ُا ٦بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِٗ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ َِ َ ٩
ا ٌَِ ٟزٔیز ٔأَ ِخب َ َر ُه أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََٗ ٩ارٔ ٕي أَ ِخب َ َر ُه أَ َّ ٪أَبَا ه َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ت َو َّؿئُوا ٔ٤َّ ٣ا
ََّ ٣ش ِت ا٨َّ ٟا ُر
اشہؾ نب دبعاکلمل ،دمحم ینعی انب رحب ،زدیبی ،زرہی ،رمع نب دبعازعلسی ،دبعاہلل نب اقرظ ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےس انسآپ یلصاہللہیلع فآہلفملس ےنرفناای متولگفوضرکف اس زیچوک اھکرکوجآگےس اکپیئ
یئگوہ۔
رافی  :اشہؾنبدبعاکلمل،دمحمینعیانبرحب،زدیبی،زرہی،رمعنبدبعازعلسی،دبعاہللنباقرظ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
آگرپیکپوہیئزیچاھکےنےکدعبفوضرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 175

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی ،٪اسحا ٚب ٩بَکو اب٣ ٩رض ،جٌرف ب ٩ربیٌة ،بَکب ٩سوازة٣ ،ح٤س ب٣ ٩ش٤ً ،٥٠ز بً ٩بساٌٟزیز،
ًبساہلل ب ٩ابزاہی ٥بٗ ٩اري

َک بِ ٔ٩
یٌ َة ًَ ِ ٩بَ ِ ٔ
رض َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
رف بِ َٔ ٩رب ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩بَ َِکٕ َوه َُو ابِ َُ َ ٣ُ ٩
َس َوا َز َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ٣ُ ٩شَ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠ز بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ َٔٗ ٩ارٔيٕ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أَبَا ه َُزیِ َز َة یَ َت َو َّؿأ ُ ًَل َی
ئ ٔ٤َّ ٣ا
هَ ِهز ٔا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَکَُِ ٠ت أَث ِ َو َار أَٗ ٔ ٕم َٓ َت َو َّؿأ ِ ُت َٔ ٨ِ ٣ها إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَأ ِ ُ٣زُ بٔا ُِ ٟو ُؿو ٔ
ََّ ٣ش ِت ا٨َّ ٟا ُر

رعیب نب امیلسؿ ،ااحسؼ نب رکبف انب رضم ،رفعج نب ربنعة ،رکبنب وسادة ،دمحم نب ملسم ،رمع نب دبعازعلسی ،دبعاہلل نب اربامیہ نب
اقرظےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاوبرہریہوکداھکیہکفہدجسمےکافرپفوضرکرےہےھت۔اوہنںےنرفناایہکںیمےنرینپےک
ھچکڑکٹےاھکےئےھتاسفہجےسفوضرکایلاھتویکہکنںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہہکآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسمکحرفناےتفوضرکےناکاؿاایشءےکاھکےنےسوجہکآگںیمیکپوہں۔
رافی  :رعیب نب امیلسؿ ،ااحسؼ نب رکبف انب رضم ،رفعج نب ربنعة ،رکبنب وسادة ،دمحم نب ملسم ،رمع نب دبعازعلسی ،دبعاہلل نب
اربامیہنباقرظ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
آگرپیکپوہیئزیچاھکےنےکدعبفوضرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 176

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩يٌ٘وبً ،بساٟؼ٤س بً ٩بساٟوارث ،حشين ا ،٥٠ٌ٤ٟیحٌی ب ٩ابوَٛيرً ،بساٟزح ٩٤ب٤ً ٩زو٣ ،ل٠ب ب٩
ًبساہلل ب ٩ح٨لب

وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩حُ َشي ِ ٕن ا َِٗ ٥ٔ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟا ََ ٢ح َّسثَىٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
ض
َی ِحٌ َ َی بِ ُ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤ا َِّ ٤ُ ٟلَ ٔ ٠ب بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ح َِ ٨لبٕ َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ

اب اہللٔ َح ََل َّل ْٔلَ َّ ٪اَ ٨َّ ٟار ََّ ٣ش ِت ُه َٓ َح َ ٍَ ٤أَبُو ه َُزیِ َز َة َح ّصی َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِط َه ُس ًَ َس َز َه َذا ا َِ ٟح َصی أَ َّ٪
أَ َت َو َّؿأ ُ ٔ ٩ِ ٣ك َ ٌَا ٕ ٦أَ ٔج ُس ُه فٔی َ ٔ ٛت ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ت َو َّؿئُوا ٔ٤َّ ٣ا ََّ ٣ش ِت ا٨َّ ٟا ُر

اربامیہنبوقعیب،دبعادمصلنبدبعاولارث،نیسحاملعمل،ییحینباوبریثک،دبعارلنمحنبرمعف،بلطمنبدبعاہللنبحنػت ےس
رفاتیےہہکرضحتانبابعسےنرفناایہکںیمفوضرکفںاسذغاوکاھکرکسجوکہکںیمرقاؿرکمیںیمالحؽاپاتوہںاسےئل
ہکفہذغاآگےسیکپےہ ۔رضحتاوبرہریہےنہیابتنسرکرکنکایںعمجرفناںیئافراہکہکںیماہشدتداتیوہںاؿرکنکویںےک

امشررکےنےسہکروسؽرکمیےناراشدرفناایہکفوضرکفاؿزیچفںےسوجہکآگےسیکپوہں۔
رافی  :اربامیہ نب وقعیب ،دبعادمصل نب دبعاولارث ،نیسح املعمل ،ییحی نب اوبریثک ،دبعارلنمح نب رمعف ،بلطم نب دبعاہلل نب
حنػت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
آگرپیکپوہیئزیچاھکےنےکدعبفوضرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 177

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،اب ٩ابورًسی ،طٌبہ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،یحٌی اب ٩جٌسةً ،بساہلل ب٤ً ٩زو ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٩ی ِحٌ َی بِ َٔ ٩ج ٌِ َس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
ًُ َ٤ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ت َو َّؿئُوا ٔ٤َّ ٣ا ََّ ٣ش ِت ا٨َّ ٟا ُر
دمحم نب اشبر ،انب اوبردعی ،ہبعش ،رمعف نب دانیر ،ییحی انب دعجة ،دبعاہلل نب رمعف ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتولگفوضرکفاؿاایشءوکاھکرکوجآگےسیکپوہں۔
رافی  :دمحمنباشبر،انباوبردعی،ہبعش،رمعفنبدانیر،ییحیانبدعجة،دبعاہللنبرمعف،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
آگرپیکپوہیئزیچاھکےنےکدعبفوضرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 178

راوی ٤ً :زو بً ٩لی و ٣ح٤س بَ ٩ظار ،اب ٩ابوًسی ،طٌبہ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،یحٌی ب ٩جٌسةً ،بساہلل ب٤ً ٩زو ،ابوایوب

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗ َاَل أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ َٔ ٩ج ٌِ َس َة ًَ ِ٩
وب َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َو َّؿئُوا ٔ٤َّ ٣ا َُي َّ َر ِت ا٨َّ ٟا ُر
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س ا َِ٘ ٟار ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
رمعفنبیلعفدمحمنباشبر،انباوبدعی،ہبعش،رمعفنبدانیر،ییحینبدعجة،دبعاہللنبرمعف،اوباویبےسرفاتیےہہکروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایمتولگفوض رکفاؿزیچفںوکاھکرکنجوکآگےندبتلیرکدایوہ۔بلطمہیےہہکآگےسوج
زیچیکپوہاسوکاھکرکفوضرکف۔
رافی  :رمعفنبیلعفدمحمنباشبر،انباوبدعی،ہبعش،رمعفنبدانیر،ییحینبدعجة،دبعاہللنبرمعف،اوباویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
آگرپیکپوہیئزیچاھکےنےکدعبفوضرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 179

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس وہارو ٪بً ٩بساہلل ،رحمی و اب٤ً ٩ارة ب ٩ابوحٔؼہ ،طٌبہ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،یحٌی ب ٩جٌسة،
ًبساہلل ب٤ً ٩زو اٟ٘اری ،ابوك٠حہ

رحم ٔ ٌّی َوه َُو ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ ٩أَبٔی َحٔ َِؼ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َه ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َ َ

ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِحٌَی بِ ََ ٩ج ٌِ َس َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا َِ٘ ٟار ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ت َو َّؿئُوا ٔ٤َّ ٣ا َُي َّ َر ِت ا٨َّ ٟا ُر

دیبع اہلل نب دیعس فاہرفؿ نب دبع اہلل ،رحیم ف انب امعرة نب اوبہصفح ،ہبعش ،رمعف نب دانیر ،ییحی نب دعجة ،دبعاہلل نب رمعف اناقری،
اوبہحلط ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ اؿ زیچفں وک اھک رک فوض رکف نج وک اگ ےن

دبؽدایوہ۔
رافی  :دیبعاہلل نب دیعس فاہرفؿ نب دبعاہلل ،رح یم ف انب امعرة نب اوبہصفح ،ہبعش ،رمعف نب دانیر ،ییحی نب دعجة ،دبعاہلل نب رمعف
اناقری،اوبہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
آگرپیکپوہیئزیچاھکےنےکدعبفوضرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 180

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،رحمی ب٤ً ٩ارة ،طٌبہ ٩ً ،ابوبَک ب ٩حٔؽ ،اب ٩طہاب ،اب ٩ابوك٠حة ،ابوك٠حہ

اب ًَ ِ٩
َک بِ َٔ ٩حٔ ِٕؽ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
رحم ٔ ُّی بِ َُ ٤َ ًُ ٩ار َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ َ
ابِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ت َو َّؿئُوا ٔ٤َّ ٣ا أَ ِن َـ َح ِت ا٨َّ ٟا ُر
اہرفؿنبدبعاہلل،رحیمنبامعرة،ہبعش،نعاوبرکبنبب ص،انباہشب،انباوبطلحة،اوبہحلطےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایفوضرکفاؿاایشءوکاھکرکنجوکآگےناکپایوہ(ینعیآگےسایتریکیئگوہں)۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،رحیمنبامعرة،ہبعش،نعاوبرکبنبب ص،انباہشب،انباوبطلحة،اوبہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
آگرپیکپوہیئزیچاھکےنےکدعبفوضرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 181

راوی  :ہظا ٦بً ٩بسا٣ ،َ٠٤ٟح٤س ،زبیسی ،زہزیً ،بسا َ٠٤ٟب ٩ابوبَک ،خارجة ب ٩زیس ب ٩ثابت ،زیس ب ٩ثابت

أَ ِخب َ َرَ٧ا هٔظَ ُا ٦بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِٗ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اٟزُّبَ ِیس ُّٔی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی اٟزُّهِز ٔ ُّی أَ َِّ ًَ ٪ب َس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ َ ٩أَبٔی بَ َِکٕ
أَ ِخب َ َر ُه أَ ََّ ٪خارٔ َج َة بِ ََ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت أَ ِخب َ َر ُه أَ ََّ ٪زیِ َس بِ َ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٢
َت َو َّؿئُوا ٔ٤َّ ٣ا ََّ ٣ش ِت ا٨َّ ٟا ُر
اشہؾ نب دبعاکلمل ،دمحم ،زدیبی ،زرہی ،دبعاکلمل نب اوبرکب ،اخرحة نب زدی نب باتب ،زدی نب باتب ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھتہکفوضرکف اؿزیچفںوکاھکرکنجوکآگےنوھچا وہ
ینعیآگےسایتریکیئگوہں۔
رافی  :اشہؾنبدبعاکلمل،دمحم،زدیبی،زرہی،دبعاکلملنباوبرکب،اخرحةنبزدینبباتب،زدینبباتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
آگرپیکپوہیئزیچاھکےنےکدعبفوضرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 182

راوی  :ہظا ٦بً ٩بسا ،َ٠٤ٟاب ٩رحب ،زبیسی ،زہزی ،ابو س٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤ابو سٔیا ٪ب ٩سٌیس ب ٩اخ٨ص ب٩
رشیٙ

رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اٟزُّبَ ِیس ُّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی أَ َّ ٪أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا هٔظَ ُا ٦بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا َِٗ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ َ ٩
یب َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩اْلِ َ ِخ َٔ ٨ص بِ ٔٔ َ ٩
أَ ِخب َ َر ُه ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
رش ٕی ٙأَُ َّ ٧ه أَ ِخب َ َر ُه أَُ َّ ٧ه َز َخ ًََ ١ل َی أ ُ َِّ ٦حِ ٔ َ
َو َس ََّ ٥َ ٠وه ٔ َی َخا َُ ٟت ُه ٓ ََش َ٘ ِت ُه َسؤي ّ٘ا ث ُ ََّٗ ٥اَِ ٟت َُ ٟه َت َو َّؿأ ِیَا ابِ َ ٩أ ُ ِخًٔی َٓإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ت َو َّؿئُوا ٔ٤َّ ٣ا
ََّ ٣ش ِت ا٨َّ ٟا ُر

اشہؾنبدبعاکلمل،انبرحب،زدیبی،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبایفسؿنبدیعسنباسنخنبرشقیےسرمفیےہہکفہ
رضحت اؾ ہبیبح یک دختم ںیم احرض وہےئ وج ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زفہج رہطمہ افر اوبایفسؿ یک اخہل ںیھت۔
اوہنںےنرضحتاوبایفسؿوکوتسالپایرھپاؿےساہکہکریمےاھبےجنفوضرکفاسےئلہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفناایےہہکفوضرکفاؿزیچفںوکاھکرکنجوکآگےنوھچاوہاوہ۔
رافی  :اشہؾنبدبعاکلمل،انبرحب،زدیبی،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبایفسؿنبدیعسنباسنخنبرشقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
آگرپیکپوہیئزیچاھکےنےکدعبفوضرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 183

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی ٪ب ٩زاؤز ،اسحا ٚب ٩بَک ب٣ ٩رض ،بَکب٣ ٩رض ،جٌرفب ٩ربیٌة ،بَک ب ٩سوازة٣ ،ح٤س ب٣ ٩ش٥٠
ب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤ابو سٔیا ٪ب ٩سٌیس ب ٩اخ٨ص

رف بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩زا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩بَ ِ ٔ
رض ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
رض َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی بَ ِ ُ
َک بِ َُ َ ٣ُ ٩
َک بِ َٔ َ ٣ُ ٩
ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٔس
َک بِ َٔ ٩س َوا َز َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
یٌ َة ًَ ِ ٩بَ ِ ٔ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ُسٔ َِی َ
َرب ٔ َ

رش َب َسؤي ّ٘ا َیا ابِ َ ٩أ ُ ِخًٔی َت َو َّؿأ ِ َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت
یب َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َُ ٟه َو َ ٔ
بِ ٔ ٩اْلِ َ ِخ َٔ ٨ص أَ َّ ٪أَُ َّ٦حِ ٔ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ت َو َّؿئُوا ٔ٤َّ ٣ا ََّ ٣ش ِت ا٨َّ ٟا ُر
رعیب نب امیلسؿ نب داؤد ،ااحسؼ نب رکب نب رضم ،رکبنب رضم ،رفعجنب ربنعة ،رکب نب وسادة ،دمحم نب ملسم نب اہشب ،اوبہملس نب
دبعارلنمح ،اوب ایفسؿ نب دیعس نب اسنخ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن وتس ایپ وت رضحت اؾ ہبیبح ےن اؿ ےس رفناای اے ریمے
اھبےجن فوض رکف ویکہکن ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےس انس ےہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس رفناےت ےھت فوض
رکفاؿزیچفںےسہکنجوکآگےنوھچاوہ

رافی  :رعیب نب امیلسؿ نب داؤد ،ااحسؼ نب رکب نب رضم ،رکبنب رضم ،رفعجنب ربنعة ،رکب نب وسادة ،دمحم نب ملسم نب اہشب،
اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبایفسؿنبدیعسنباسنخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آگےسیکپوہیئاایشءاھکرکفوضہنرکےنےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
آگےسیکپوہیئاایشءاھکرکفوضہنرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 184

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،یحٌی ،جٌرف ب٣ ٩ح٤سً ،لی ب ٩حشين ،زی٨ب ب٨ت ا ٦س٤٠ہ

رف بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أ ُ ِّ٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
َِخ َد إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ َو ٥َِ ٟیَ ََّ ٤ص َّ ٣
ائ
َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَک َ ََٛ ١تّٔٔا َٓ َحائ َ ُه ب ٔ ََل َْ َ ٓ ٢

دمحمنبینثم،ییحی،رفعجنبدمحم،یلعنبنیسح،زبنیتنباؾہملسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندتساک
وگتش انتفؽ رفناای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپےنھ ےک ےئل رشتفی ےل ےئگ افر اپین وک وھچا کت ںیہن (ینعی فوض فریغہ
ںیہنایک)
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،رفعجنبدمحم،یلعنبنیسح،زبنیتنباؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
آگےسیکپوہیئاایشءاھکرکفوضہنرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 185

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،اب ٩جزیخ٣ ،ح٤س ب ٩یوسٕ ،س٠امی ٪ب ٩يشار

ٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشا ٕر
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩یُو ُس َ

ا ٪ي ُِؼب ٔ ُح ُجّ ُ٨با َُٔ ٩ِ ٣ي ِر ٔا ِحت ََٔل ٕ ٦ث ُ ََّ ٥ي ُؼ ُو٦
َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٓ َح َّسثَ ِتىٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َو َح َّسثَ َ٨ا ََ ٍَ ٣ه َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ أََ َّ ٧ها َح َّسثَ ِت ُه أََ َّ ٧ها َ َّرقبَ ِت إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ج ِّ ٨با َِ ٣ظو ٔ ایا َٓأَک َ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ه ث ُ ََّ َٗ ٥ا ٦إلٔ َی
اٟؼَّ ََلة ٔو ٥َٟیَ َتو َّؿأ ِ
َ ِ َ

دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انبرججی،دمحمنبویفس،امیلسؿنباسیرےسرفاتیےہہکںیمرضحتاؾہملسیکدختمںیماحرضوہا
وتاوہنں ےنھجمےسایبؿ ایکہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس حبصےساالتحؾ یکفہج ےس ںیہنہکلب (اہیلہےس رتسبمہیرکےک)
احتل انجتب ںیم اےتھٹ ےھت نکیل رھپ یھب رفزہ رھک ےتیل افر اوہنں ےن اکی دفرسی زمدی دحثی ایبؿ رفنایئ ہک اکی رمہبت اوہنں
ےنیبنیلصاہلل ہیلعفآہلفملسیکدختمںیماکیینھبوہیئیلسپریھکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسںیمےسانتفؽرفناایرھپ
امنزےکےئلڑھکےوہےئگافرفوضںیہنرفناای۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انبرججی،دمحمنبویفس،امیلسؿنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
آگےسیکپوہیئاایشءاھکرکفوضہنرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 186

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،اب ٩جزیخ٣ ،ح٤س ب ٩یوسٕ ،اب ٩يشارً ،بساہلل ابً ٩باض

ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩ي َشارٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ

ض َٗاَ ٢طه ِس ُت َرسو ٢اہللٔ ػلَّی اہللُ ًََ٠یهٔ وس َّ ٥٠أَک َ َُ ١خبزّا و َٟح٤ا ث ُ ََّٗ ٥ا ٦إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔو ٥َٟیَ َتو َّؿأ ِ
ُ َ َ
ِ َ َ َ
َ
َ ِ َ
ِ َ ِّ
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ َ ٔ
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انبرججی،دمحمنبویفس،انباسیر،دبعاہللانبابعسےسرفاتیےہہکںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس یک دختم ںیم اح رض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفیٹ افر وگتش انتفؽ رفناای (افر ہی اھکےن ےک دعب) فوض ںیہن
رفناای۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انبرججی،دمحمنبویفس،انباسیر،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
آگےسیکپوہیئاایشءاھکرکفوضہنرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 187

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼورً ،لی بً ٩یاغ ،طٌیب٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،جابز بً ٩بساہلل

غ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
ئ ٔ٤َّ ٣ا ََّ ٣ش ِت ا٨َّ ٟا ُر
آَخ اْلِ َ َِ ٣زیِ َٔ ٩ِ ٣ٔ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تزِ ُک ا ُِ ٟو ُؿو ٔ
ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٔ ٪
رمعفنبوصنمر،یلعنبایعش،بیعش،دمحمنبر دکر،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکدفونںابوتںںیمینعیآگےسیکپوہیئزیچ
اھکرکدفابرہفوضرکانیلایفوضہنرکانروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدفونںابوتںںیمےساکیآرخیابتآ گےسیکپوہیئ
یئاھکرکفوضرتکرکانےہ۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،یلعنبایعش،بیعش،دمحمنبر دکر،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتساھکےنےکدعبیلکرکان
ابب  :اپیکاکایبؿ
وتساھکےنےکدعبیلکرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 188

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜين ،ابٗ ٩اس٣ ،٥ا ،َٟیحٌی ب ٩سٌیسَ ،ظيرب ٩يشار ،سویس ب ٩نٌ٤ا٪

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔرقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اَْ ٔ ٟ
َ
َخ َد ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َُِ ٩ظَ ي ِر ٔبِ َٔ ٩ي َشا ٕر َِ ٣ول َی بَىٔی َحارٔثَ َة أَ َُّ ٪س َویِ َس بِ َ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪أَ ِخب َ َر ُه أََّ ٧هُ َ َ

َّ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠اَ ٦خ ِیبَرَ َحًَّی إٔذَا کَاُ ٧وا بٔاٟؼَّ ِه َبا ٔ ٔ
َر ث ُ ََّ ٥ز ًَا بٔاْلِ َ ِز َواز ٔ َٓ ٥َِ ٠یُ ِؤ َت إ ٔ ََّل
ئ َوه َی ٔ ٩ِ ٣أَ ِزنَی َخ ِیب َ َر َػلی ا َِ ِ ٌَ ٟ
یَٓ ٙأ َ َ٣ز بٔهٔ َٓث ُ ِّر َی َٓأَک َ َ ١وأَک َ ِ٨َ ٠ا ث ُ ََّٗ ٥ا ٦إلٔ َی ا ِِِ ٤ٟز ٔ ٔب َٓ َتِ ٤ـَ ٤ف و َتِ ٤ـِ ٤ـ َ٨ا ث ُ َّ ٥ػلَّی و ٥َٟیَ َتو َّؿأ ِ
ب ٔ َّ
َ
اٟشو ٔ ٔ َ
َ َ ِ َ
َ َ َ َ َ
َ َ
دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،ییحینبدیعس،ریشبنباسیر،وسدینبامعنؿےسرفاتیےہہکسجاسؽزغفہربیخ
شیپآایاساسؽروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھت ےلکن۔سجفتقمہاقمؾابہصءںیمےچنہپوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
فاہںرپارتے۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرصعیکامنزادارفنایئافررفسےکےئلاحصہبےسوتہشوگنماایوتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےک ےئل وتس آای۔ آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفناای مت ولگ اس وتس وک وھگؽ ول۔ نان ہچ فہ وتس اپین ںیم وھگؽ ایل ایگ رھپ آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنفہوتساھکایافرمہولوگںےنیھباھکای۔اسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزرغمبادارکےنےک
ےئلڑھکےوہےئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیلکیکوتمہےنیھبیلکیک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزادایکافرفوض
ںیہنایک۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،ییحینبدیعس،ریشبنباسیر،وسدینبامعنؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفدھیپرکیلکرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
دفدھیپرکیلکرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 189

راوی ٗ :تیبہٟ ،یثً٘ ،ی ،١زہزیًِ ،یساہلل بً ٩بساہللً ،بساہلل ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ َ ًُِ ٩یسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ئ َٓ َت َِ ٤ـ ََ ٤ف ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َُّ َٟ ٪ه َز َس ّ٤ا
رش َب َ٨ّ َ ِٟا ث ُ ََّ ٥ز ًَا ب ٔ َ٤ا ٕ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّٔ َ ٥َ ٠

ہبیتق ،ثیل ،لیقع ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن دفدھ
ونشرفناایرھپاپینوگنمارکیلکرفنایئافراراشدرفناایاسںیمانکچیئوہیتےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،لیقع،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیسنابوتںےسلسغرکانالزؾےہافرنکےسںیہن؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
وکیسنابوتںےسلسغرکانالزؾےہافرنکےسںیہن؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 190

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌٰی ،سٔیا ،٪اَغ و اب ٩ػباح ،خ٠یٔة ب ٩حؼينٗ ،یص بً ٩اػ٥

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ َ ِّ
هو ابِ ُ ٩اٟؼَّ بَّاحٔ ًَ َِ ٩خٔ٠ی َٔ َة بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص
َغ َو َ

اَف إٔذَا أَ َرا َز أَ ِ٪
اػ ٕ ٥أَُ َّ ٧ه أَ ِسَٓ ٥ََ ٠أ َ ََ ٣ز ُه أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ي ِِ َت ٔش َ ١ب ٔ َ٤ا ٕ
بِ ٔٔ ًَ ٩
ئ َوس ِٔس ٕر ََ ِ٘سٔی ُُِ ُ ٥ش ٔ ١ا ِٟک َ ٔ ٔ
ي ُِش٥َ ٔ ٠
رمعف نب یلع ،ییحی ،ایفسؿ ،ارغ ف انب ابصح ،حلنفة نب نیصح ،سیق نب اعا  ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق رشمػ ہب االسؾ وہےئ وت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکلسغرکےناکمکحرفناایاپینافرریبیےکےتپےس۔
ی
رافی  :رمعفنبیلعٰ ،حیی،ایفسؿ،ارغفانبابصح،حلنفةنبنیصح،سیقنباعا 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقاکرفاملسمؿوہےناکارادہرکےوتفہلسغرکے
ابب  :اپیکاکایبؿ
سجفتقاکرفاملسمؿوہےناکارادہرکےوتفہلسغرکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 191

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،سٌیس ب ٩ابو سٌیس ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس أََّ٧هُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ه َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪ث ُ َ٤ا ََ ٣ة بِ َ ٩أُثَا ٕ ٢ا َِ ٟح َ٨ف ٔ َّی اَ ِ ٧لََٙ ٠
یَ َُ ٟه َوأَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا
رقیبٕ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟشح ٔ ٔس َٓاُِ َت َش َ ١ث ُ ََّ ٥ز َخ َ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َو ِح َس ُه ََل َ ٔ
رش َ
إلٔ َی ِ َ ٧ح ٕٔ َ ١
َ أَ َح َّب ا ُِ ٟو ُجوه ٔک ُ َِّ ٠ها إلٔ َ َّی
اًَ ٪ل َی اْلِ َ ِر ٔ
َ َٓ َ٘ ِس أَ ِػ َبحَ َو ِج ُه َ
ق َو ِج ْه أَ َِ َِ َف إلٔ َ َّی َٔ ٩ِ ٣و ِجه ٔ َ
ًَ ِب ُس ُه َو َر ُسوُ ُٟه َیا َُ ٣ح َُّ ٤س َواہللٔ َ٣ا ک َ َ
َّ
َّ
َّ
َر
َوإ ٔ ََّ ٪خ ِیَ ٠
ََ أَ َخ َذ ِتىٔی َوأََ٧ا أُرٔی ُس ا َِ ٤ِ ٌُ ٟز َة ٓ ََ٤اذَا َت َزی ٓ ََب َ
رش ُه َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠وأَ ََ ٣ز ُه أَ َِ ٪ي ٌِ َتَ ٔ٤ز ُِ ٣د َت َ ْ
ہبیتق ،ثیل،دیعسنباوبدیعس ،اوبرہریہےس رفاتیےہہک رضحتامثہمنباباؽیفنحدجسموبنیےکزندکیاکیوجھکرےکدرتخ
ےک ےچین رشتفی ےل ےئگ افر اوہنں ےن لسغ رفناای رھپ فہ دجسم ںیم فاسپ آےئ افر رفناای ےک ںیم اس یک اہشدت داتی وہں ہک وکیئ
ابعدتےکالقئںیہنےہ العفہاہللاعتیلےک افرالبہبشدمحم یلصاہلل ہیلعفآہلفملساس ےکدنبے افرروسؽںیہ۔اےدمحمیلصاہلل

ہیلعفآہل فملس دخایک مسق رفےئ زنیم رپ اہمترے رہچہ ےس زایدہ ھجم وک وکیئ رہچہ اندنسپ ںیہن اھت اب ھجم وک اہمترا رہچہ امتؾ رہچفں ےس
زایدہدنسپدیہوہایگےہافر اہمترےوسارفںےسھجموکڑکپایلبجہکںیم وترمعہرکےناک ارادہرکاتاھت۔ابآپیلص اہللہیلعفآہل
فملس یک ایک راےئ ےہ؟ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک وخربخشی دی افر رمعہ رکےن اک مکح رفناای (ہی دحثی اہیں رپ
رصتخمالقنیکیئگےہ)۔اکرفرشمکوکزنیمںیمدابےنےسلسغالزؾےہ
رافی  :ہبیتق،ثیل،دیعسنباوبدیعس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
سجفتقاکرفاملسمؿوہےناکارادہرکےوتفہلسغرکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 192

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ،طٌبہ ،ابواسحا٧ ،ٚاجیہ بٌٛ ٩ب ،حرضت ًلی

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َ٧ا ٔج َی َة بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ

رشکّا َٗا َ ٢اذِ َه ِب
ات ُٔ ِ ٣
ات َٓ َ٘ا َ ٢اذِهَ ِب ٓ ََوارٔه ٔ َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ه ََ ٣
ًَ ُِ ٨ه أَُ َّ ٧ه أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَبَا كَأٟبٕ ََ ٣
ٓ ََوارٔه ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َو َاریِ ُت ُه َر َج ٌِ ُت إَِٔ ٟیهٔ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی اُِ َت ٔش ِ١

دمحم نب ینثم ،دمحم ،ہبعش ،اوبااحسؼ ،ان ہیج نب بعک ،رضحت یلع ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم
ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ہک اوباطبل سگر ےئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت ولگ اجؤ افر اؿ وک زنیم ںیم داب دف۔
ںیمےناہکفہوتاکرففرشمکوہےنیکاحتلںیمرمےںیہ سپاؿوکدابدانیایکرضفریےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناای
اجؤاؿوکزنیمںیمدابدف۔ںیمسجفتقاؿوکزنیمںیمدابرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاوتآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفناایلسغرکف۔

رافی  :دمحمنبینثم،دمحم،ہبعش،اوبااحسؼ،انہیجنببعک،رضحتیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اتخونںےکلماجےن(دوخؽہحیحص)رپلسغاکفابجوہان
ابب  :اپیکاکایبؿ
اتخونںےکلماجےن(دوخؽہحیحص)رپلسغاکفابجوہان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 193

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہٗ ،تازہ ،ابو رآٍ ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ٟح َش َ ٩یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی
َرآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َجََ ٠ص بَي ِ َن ُط ٌَب ٔ َها اْلِ َ ِربَ ٍٔ ث ُ َّ ٥ا ِج َت َه َس َٓ َ٘ ِس َو َج َب
١
ا ِِ ُِ ٟش ُ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ،اتقدہ ،اوب راعف ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفناای سج
فتق وکیئ رمد وعرت ےک وچاخےن (ینعی وعرت یک دفونں رطػ یک ڈنپویلں افر اس یک دفونں رطػ یک راؿ رپ ھٹیب اجےئ) رھپ
اطتقاگلےئینعیاےنپوضعوصخمصوکوعرتےکوضعوصخمصںیمدالخرکےوتلسغرکانالزؾوہایگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اتقدہ،اوبراعف،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اتخونںےکلماجےن(دوخؽہحیحص)رپلسغاکفابجوہان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 194

ًیسی ب ٩یو٧ص ،اطٌث بً ٩بسا ،َ٠٤ٟاب ٩سيری ،٩ابوہزیزہ
راوی  :ابزاہی ٥ب ٩يٌ٘وب ب ٩اسحاً ،ٚبساہلل ب ٩یوسٰٕ ،

ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗا َ٢
وب بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙا َِ ٟح ِو َز َجان ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َٗ ٌَ َس بَي ِ َن
َح َّسثَ َ٨ا أَ ِط ٌَ ُث بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ ٩ِ ًَ َٔ ٔ ٠٤َ ٟابِ ٔ ٩سٔير ٔ َ

اب أَ ِط ٌَ ُث ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة
ُط ٌَب ٔ َها اْلِ َ ِربَ ٍٔ ث ُ َّ ٥ا ِج َت َه َس َٓ َ٘ ِس َو َج َب ا ِِ ُِ ٟش ُ
َٗ ١ا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ه َذا َخ َلأ ْ َواٟؼَّ َو ُ
َو َٗ ِس َر َوی ا َِ ٟحس َ
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕ ١وَُيِرُ ُه َ٤َ ٛا َر َوا ُه َخاْ ٔ ٟس
ٔیث ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة اُ ِ ٨َّ ٟ
اربامیہ نب وقعیب نب ااحسؼ ،دبعا ہلل نب ویفسٰ ،یسیع نب ویسن ،اثعش نب دبعاکلمل ،انب ریسنی ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجفتقرمدوعرتےکاچراخونںرپھٹیباجےئ(بلطمہیےہہکدفونںاہھت
افراپؤںےکدرایمؿایدفونںاپؤںافرراونںےکدرایمؿایرشؾاگہےکاچرفںوکےنرپ)رھپاےنپوضعوصخمصوکآےگیکرطػ
رکےکاطتقاگلےئوتاچےہازناؽہنوہبجیھبلسغفابجوہایگ۔
رافی  :اربامیہنبوقعیبنبااحسؼ،دبعاہللنبویفسٰ،یسیعنبویسن،اثعشنبدبعاکلمل،انبریسنی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقینملکناجےئوتلسغرکانرضفریےہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
سجفتقینملکناجےئوتلسغرکانرضفریےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 195

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس و ًلی ب ٩ححزًِ ،یسة ب ٩ح٤یس ،رٛين ب ٩ربیٍ ،حؼين بِٗ ٩یؼةً ،لی

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو ًَلٔی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َو َّ
اٟز َٛي ِ ٔن بِ ٔ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ ًَ ُِ ٩ح َؼي ِ ٔن
اُِ ٔ٠ٟى ُ٘ ٔ ٟت َ ِی َب َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَِ ٔ َ
یسةُ بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس ًَ ُِّ ٩
ُّ

یؼ َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َر ُج َّل ََّ ٣ذ ّ
ائ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َرأَیِ َت ا ِِ ٤َ ٟذ َی
بِ َٔ ٔ َِٗ ٩
َ ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔ َوإٔذَا ٓ ََـ ِد َت ا ِ٤َ ٟا َئ َٓاُِ َت ٔش ِ١
ََک َک َو َت َو َّؿأ ِ ُو ُؿوئ َ َ
َٓاُِ ٔش ِ ١ذ َ َ
ہبیتق نب دیعس ف یلع نب رجح ،دیبعة نب دیمح ،رنیک نب رعیب ،نیصح نب قینضة ،یلع ےس رفاتی ےہ ہک اؿ وک تہب زایدہ ذمی آای رکیت
یھتوتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےساراشدرفناایبجمتذمیدوھکیوتوضعوصخمصدوھڈاولافرسجرطہقیےسامنز
ےکےئلفوضرکےتںیہایسرطہقیےسفوضرکولافرسجفتقمت(اناپک)اپینوکداتوہااکنول(ینعیینملکنآےئ)وتلسغرکف۔
رافی  :ہبیتقنبدیعسفیلعنبرجح،دیبعةنبدیمح،رنیکنبرعیب،نیصحنبقینضة،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
سجفتقینملکناجےئوتلسغرکانرضفریےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 196

راوی ً :بساہلل ب ٩سٌیسً ،بساٟزح ،٩٤زائسة و اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابووٟیس ،زائسة ،رٛين ب ٩ربیٍ ب٤ً ٩ی٠ة انٔزاری،
حؼين بِٗ ٩یؼةً ،لی

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤زائ َٔس َة ح و أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إ ٔبِ َزاه َٔیَ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو
یؼ َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َٗا َ٢
اٟز َٛي ِ ٔن بِ ٔ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ بِ ٔٔ٤ًَ ٩ی ََ ٠ة ا َِٔ ٟزَار ِّٔی ًَ ُِ ٩ح َؼي ِ ٔن بِ َٔ ٔ َِٗ ٩
ا َِ ٟؤٟی ٔس َح َّسثَ َ٨ا َزائ َٔسةُ ًَ ُِّ ٩

ِ
ُُ ٨ِ ٛت َر ُج َّل ََّ ٣ذ ّ َ
َّ
َّ
ََک َک َوإٔذَا َرأَیِ َت ٓ َِـ َذ
ائ ٓ ََشأ ُِ ٟت أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َرأَیِ َت ا ِِ ٤َ ٟذ َی َٓ َت َو َّؿأ َواُِ ٔش ِ ١ذ َ َ
ئ َٓاُِ َت ٔش ِ١
ا ِ٤َ ٟا ٔ
دبعاہللنبدیعس،دبعارلنمح،زادئةفااحسؼنباربامیہ،اوبفدیل،زادئة،رنیکنبرعیبنبعمیلةازفناری،نیصحنبقینضة،یلعےس
رفاتی ےہ ہک ےھجم تہب زایدہ ذمی آای رکیت یھت وت ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس (یسک احصیب ےک ذرےعی ےس)
درایتفایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجفتقمتذمیدوھکیوتفوضرکولافرسجفتقمتااتلھچوہااپین(بلطم

ہیےہہکینم)دوھکیوتلسغرکف۔
رافی  :دبعاہلل نب دیعس ،دبعارلنمح ،زادئة ف ااحسؼ نب اربامیہ ،اوبفدیل ،زادئة ،رنیک نب رعیب نب عمیلة ازفناری ،نیصح نب
قینضة،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتےکےئلاالتحؾےکمکحاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
وعرتےکےئلاالتحؾےکمکحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 197

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بسة ،سٌیسٗ ،تازہ ،ا٧ص

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ُُ َّ٦سَِ ٠ی َٕ ٥سأََِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
َٗ ١ا َ ٢إٔذَا أَِ٧زََِ ٟت ا ِ٤َ ٟا َئ َٓ َِ ٠ت ِِ َت ٔش ِ١
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َت َزی فٔی َ٨َ ٣ا َٔ ٣ها َ٣ا َی َزی اٟزَّ ُج ُ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعة ،دیعس ،اتقدہ ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ میلس ےن روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس درایتف
ایکہکارگوکیئوعرتوسےنیکاحتل ںیمفہزیچدےھکی وجہکرمدداتھکیےہ ینعیینم(االتحؾ)دےھکی وت ایکمکحےہ؟ آپ یلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفناایاپیناسےسلکنآےئوتفہوعرتلسغرکےل۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعة،دیعس،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ

وعرتےکےئلاالتحؾےکمکحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 198

راوی َٛ :ير بًِ ٩یس٣ ،ح٤س ب ٩رحب ،زبیسی ،زہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

ْع َو َة أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة أَ ِخب َ َر ِت ُه أَ َّ ٪أُُ َّ٦سَِ ٠ی ٕ ٥ک َ َِّ ٤َ ٠ت
أَ ِخب َ َرَ٧ا ََٔٛيرُ بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ َ ٩
رح ٕب ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیس ِّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًَائٔظَ ُة َجاَ ٔ ٟش ْة َٓ َ٘اَِ ٟت َُ ٟه یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪اہللَ ََل َي ِش َت ِحٌٔی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح ِّ ٙأَ َرأَیِ َت ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة

َ َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ها َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ن ٌَ َِٗ ٥اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓ ُُِ٘ ٠ت
 ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
 ١أَ َٓ َت ِِ َت ٔش ُ
َت َزی فٔی اِ ٨َّ ٟو٣َ ٔ ٦ا َی َزی اَّ ٟز ُج ُ
َ َٓا َِ ٟتٔ ََت إلٔ َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢تزٔبَ ِت َیٔ٤ی ٩ِ ٔ٤َٓ َٔ ُ٨أَیِ َ ٩یَُٜو َُّ ٪
ََ ٟها أ ُ ٓ ٕ
اٟظ َبهُ
ٖ  ََٔ ٟأَ َو َت َزی ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ذََ ٔ ٟ
ریثک نب دیبع ،دمحم نب رحب ،زدیبی ،زرہی ،رعفہ ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ میلس ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےس اہک افر اس فتق اعہشئ دصہقی رشتفی رفنا ںیھت ہک ای روسؽ اہلل رب دقفس وک قح ابت ےنہک ےس ایحء ںیہن وسحمس
وہیت۔ سج فتق وکیئ اخوتؿ وخاب ںیم فہ ابت دےھکی وج ہک رمد داتھکی ےہ وت ایک فہ لسغ رکے؟ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفناای اہں فہ لسغ رکے۔ اعہشئ دصہقی ےن رفناای مت رپ اوسفس ےہ ایک فایعق وکیئ اخوتؿ اس رطہقی ےس دیتھکی
ےہ؟روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اہمترے اہھت اخک آولد وہں۔ رھپ ااسنؿ یک لکش ف وصرت سک رطہقی ےس لم
اجیتےہ۔
رافی  :ریثکنبدیبع،دمحمنبرحب،زدیبی،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
وعرتےکےئلاالتحؾےکمکحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 199

راوی  :طٌیب ب ٩یو٧ص ،یحٌی ،ہظا ،٦زی٨ب ب٨ت ا ٦س٤٠ہ ،ا ٦س٤٠ہ

ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی ًَ ِ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی ًَ َِ ٩زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩یُو ُس َ

َٗاَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪اہللَ ََل َي ِش َت ِحٌٔی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َِّ ٙه ًَِ ١ل َی ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ ُ ُِش ْ ١إٔذَا ه ٔ َی ا ِح َتِ ٤ََ ٠ت َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥إ ٔ َذا َرأَ ِت ا ِ٤َ ٟا َئ
ٔی ٥ي ُِظب ٔ ُه َها ا َِ ٟو َُ ٟس
ٓ ََـ ٔح َِ ٜت أ ُ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٓ َ٘اَِ ٟت أَ َت ِح َت ٥ُ ٔ ٠ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َٔٓ ٥َ ٠

بیعش نب ویسن ،ییحی ،اشہؾ ،زبنی تنب اؾ ہملس ،اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس رب دقفس قح ابت ےنہک ےس رشؾفایحء ںیہن وسحمس رفناات۔ ایک وعرت وک بجاالتحؾ وہ اجےئ وت اس وکلسغ رکان الزؾ ےہ؟
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای سج فتق وعرت (اناپک) اپین (رشؾ اگہ رپ) دےھکی۔ ہی ابت نس رک اؾ ہملس وک یسنہ آیئگ افر
رفناےن ںیگل ایک وعرت وک یھب االتحؾ وہات ےہ؟ روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای() ارگ ازناؽ ںیہن وہات وت لکش ف
وصرتسکرطحےس(فادلنیےک)اشمہبوہاجیتےہ۔
رافی  :بیعشنبویسن،ییحی،اشہؾ،زبنیتنباؾہملس،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
وعرتےکےئلاالتحؾےکمکحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 200

راوی  :یوسٕ ب ٩سٌیس ،ححاد ،طٌبہً ،لاء اِٟخاسانی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،خوٟة ب٨ت حٜی٥

َّاد ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َل ّ
اسان ٔ َّی ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ٩
ٕ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ
ِخ َ
ائ ا َِ ُ ٟ
َخ ِو ََ ٟة ب ٔ ِ٨تٔ َحٕٔ ٜیَٗ ٥اَِ ٟت َسأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َت ِح َت ٥ُ ٔ ٠فٔی َ٨َ ٣ا َٔ ٣ها َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا َرأَ ِت ا ِ٤َ ٟا َئ
َٓ َِ ٠ت ِِ َت ٔش ِ١

ویفسنبدیعس،اجحج،ہبعش ،اطعءارخلااسین،دیعس نب بیسم ،وخلةتنب میکحےسرفاتیےہ ہکںیم ےنروسؽرکمییلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےسدرایتفایکہکوعرتوکارگدنینیکاحتلںیماالتحؾوہاجےئوتفہایکرکے؟روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
اراشدرفناایسجفتقفہ(اناپک)اپینینعیینمدےھکیوتفہلسغرکے۔
رافی  :ویفسنبدیعس،اجحج،ہبعش،اطعءارخلااسین،دیعسنببیسم،وخلةتنبمیکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگیسکوکاالتحؾوتوہنکیل(مسجایڑپکےرپ)رتیہندےھکی؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
ارگیسکوکاالتحؾوتوہنکیل(مسجایڑپکےرپ)رتیہندےھکی؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 201

راوی ً :بساٟحبار ب ٩اٌَٟلء ،سٔیا٤ً ،٪زوً ،بساٟزح ٩٤ب ٩سائبً ،بساٟزح ٩٤اب ٩سٌاز ،ابوایوب

ا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ابِ ُٔ ٩س ٌَاز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحبَّارٔ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ئ
وب ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِ٤َ ٟا ُئ ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟا ٔ
أَ ُّی َ
دبعاابجلر نب االعلء ،ایفسؿ ،رمعف ،دبعارلنمح نب اسبئ ،دبعارلنمح انب اعسد ،اوباویب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاپیناپینےسفابجوہاگ۔
رافی  :دبعاابجلرنباالعلء،ایفسؿ،رمعف،دبعارلنمحنباسبئ،دبعارلنمحانباعسد،اوباویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدافروعرتیکینمےسقلعتم

ابب  :اپیکاکایبؿ
رمدافروعرتیکینمےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 202

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بسة ،سٌیسٗ ،تازہ ،ا٧ص

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب َسةُ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
اَّ ٪
َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ُئ اَّ ٟز ُج ْٔ ٔ ٠َُ ١یى أَبِ َی ُف َو َ٣ا ُئ ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َرٗ ٔ ْ
اٟظ َبهُ
رف َٓأ َ ُّی ُه َ٤ا َس َب َ ٙک َ َ
ی ٙأَ ِػ َ ُ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعة ،دیعس ،اتقدہ ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ ارکؾ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای رمد یک ینم
(دنتریتسںیم)اگڑیھافردیفسوہیتےہافروعرتیکینمزردافریلتپوہیتےہ۔وجوکیئاکیدفرسےےستقبسےلاجےئوتہچب
ایسلکشاکدیپاوہاتےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعة،دیعس،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ضیحےکدعبلسغرکان
ابب  :اپیکاکایبؿ
ضیحےکدعبلسغرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 203

راوی ٤ً :زا ٪ب ٩یزیس ،اس٤اًی ١بً ٩بساہلل اٌٟسوی ،اَلوزاعی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،ہظا ٦بْ ٩عوہْ ،عوہ ،حرضت ٓاك٤ہ
ب٨ت ٗیص

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ا َِ ٌَ ٟسو ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

َ
رقیِ ٕع أََ َّ ٧ها أَ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ْع َو َة ًَ ِِ ُ ٩
َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی هٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
ْع َو َة ًَ َِٓ ٩اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ َٗ ِی ٕص ٔ ٩ِ ٣بَىٔی أ َس ٔس ُ َ

َّ
َک ِت أََ َّ ٧ها َُ ِش َت َح ُ
ْع َْٓ ٚإٔذَا أَٗ َِبَِ ٠ت ا َِ ٟح ِی َـ ُة ٓ ََسعٔی اٟؼَّ ََل َة َوإٔذَا أَ ِزبَ َز ِت
اق َٓزَ ًَ َِ ٤ت أََّ٧هُ َٗا َََ ٟ ٢ها إٔ٤َ َّ ٧ا ذََ ٔ ٟ
َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َ ِٔ
َٓاُِ ٔشلٔی ًَ َِّ َٔ ٨
اٟس َ ٦ث ُ ََّ ٥ػلَّی
رمعاؿ نب سیدی ،اامسلیع نب دبعاہلل ادعلفی ،االفزایع ،ییحی نبدیعس ،اشہؾ نب رعفہ ،رعفہ ،رضحت اف ہم تنب سیق (وج ہک ہلیبق و

ادس ےس قلعت ریتھک ںیھت) فہ اکی رفز دختم وبنی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ںیم احرض وہںیئ افر رعض ایک ہک ھجم وک ااحتسہض ےہ۔
رضحتروسؽارکؾیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہیاکیرگےہوتسجفتقضیحآےئوتوعرتامنزرتکرکدےافر
سجفتقضیحےکدؿسگراجںیئوتوخؿدوھڈاولایاسےکدعبامنزادارکف۔
رافی  :رمعاؿنبسیدی،اامسلیعنبدبعاہللادعلفی،االفزایع،ییحینبدیعس،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاف ہمتنبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ضیحےکدعبلسغرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 204

راوی  :ہظا ٦ب٤ً ٩ار ،سہ ١ب ٩ہاط ،٥اَلوزاعی ،زہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

ٔ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا هٔظَ ُا ٦بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َس ِه ُ
 ١بِ َُ ٩ها ٔط َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاع ُّی ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا أَٗ َِبَِ ٠ت ا َِ ٟح ِی َـ ُة َٓا ِتزُكٔی اٟؼَّ ََل َة َوإٔذَا أَ ِزبَ َز ِت َٓاُِ َت ٔشلٔی
اشہؾ نب امعر ،لہس نب اہمش ،االفزایع ،زرہی ،رعفہ ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےناراشدرفناایسجفتقضیحآےئمتامنزرتکرکدفافرسجفتقضیحےکدؿمتخوہاجںیئوتلسغرکف۔

رافی  :اشہؾنبامعر،لہسنباہمش،االفزایع،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ضیحےکدعبلسغرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 205

راوی ٤ً :زا ٪ب ٩یزیس ،اس٤اًی ١بً ٩بساہلل ،اَلوزاعی ،زہزیْ ،عوہ٤ً ،زةً ،ائظہ ػسي٘ہ

ٔ
ْع َو َة َو ًَ َِ ٤ز َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاع ُّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا اٟزُّهِز ٔ ُّی ًَ ِِ ُ ٩
یب َة ب ٔ ُِ ٨ت َج ِح ٕع َس ِب ٍَ ٔسٔ٨ي َن ٓ ِ
َ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ا ِس ُت ٔح َ
َاط َت َِ ٜت ذََ ٔ ٟ
یـ ِت أ ُ َُّ ٦حِ ٔ َ
َّ
َّ
ْع َْٓ ٚاُِ َت ٔشلٔی ث ُ ََّ ٥ػل ِّی
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٪ه ٔذه َِٔ ٟی َش ِت بٔا َِ ٟح ِی َـ ٔة َو َلَ ٩ِٔ ٜه َذا ٔ ِ

رمعاؿ نب سیدی ،اامسلیع نب دبع اہلل ،االفزایع ،زرہی ،رعفہ ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ ہبیبح تنب شحج وک
استاسؽکت(رمض)ااحتسہضراہ۔اوہنںےندختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماینپاکشتیشیپیک۔رضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہیضیحںیہن ےہہکلباکیرگاکوخؿےہ(سجیکفہجےسیھبکیھبکوخؿآاجاتےہ)ذہلامت
لسغرکولافرامنزادارکف۔
رافی  :رمعاؿنبسیدی،اامسلیعنبدبعاہلل،االفزایع،زرہی،رعفہ،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ضیحےکدعبلسغرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 206

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی ٪ب ٩زاؤزً ،بساہلل ب ٩یوسٕ ،ہیَ ٥ب ٩ح٤یس ،نٌ٤ا ،٪اوزاعی و ابوٌ٣یس ،حٔؽ بُ ٩یَل ،٪زہزی،
ْعوہ ب ٩زبير و ً٤زة ب٨ت ًبساٟزحً ،٩٤ائظہ ػسي٘ہ

ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟه ِی ََ ُ ٥بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ُ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩زا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٔ
ْع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ َو ًَ َِ ٤زةُ بِ ُِ ٨ت ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
َواْلِ َ ِو َزاع ُّی َوأَبُو ُِ ٌَ ٣ی ٕس َوه َُو َحٔ ُِؽ بِ َُِ ُ ٩ی ََل َ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ
یب َة ب ٔ ُِ ٨ت َج ِح ٕع ا َِ ٣زأَةُ ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َوه ٔ َی أ ُ ِخ ُت َزیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ َج ِح ٕع
ًَائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ا ِس ُت ٔح َ
یـ ِت أ ُ َُّ ٦حِ ٔ َ
َاس َت ِٔ َت ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َََ ٟ ٢ها َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٪ه ٔذه ٔ َِ ٟی َش ِت بٔا َِ ٟح ِی َـةٔ
ٓ ِ
١
ْع َْٓ ٚإٔذَا أَ ِزبَ َز ِت ا َِ ٟح ِی َـ ُة َٓاُِ َت ٔشلٔی َو َػل ِّی َوإٔذَا أَٗ َِبَِ ٠ت َٓا ِتزُكٔی ََ ٟها اٟؼَّ ََل َة َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓکَاِ َ ٧ت ََ ِِ َت ٔش ُ
َو َلَ ٩ِٔ ٜه َذا ٔ ِ
 ١أَ ِح َیاّ٧ا فٔی ِٔ ٣ز َ ٩ٕ ٛفٔی ُح ِح َزة ٔ أ ُ ِخت َٔها َزیِ ََ ٨ب َوه ٔ َی ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٟٔکَُ ِّ١ػ ََلة ٕ َو َُ َؼل ِّی َوکَاِ َ ٧ت ََ ِِ َت ٔش ُ
َحًَّی أَ َّ ٪حُ َِ ٤ز َة َّ
َ ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََلة ٔ
ِخ ُد َٓت َُؼل ِّی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٤ََ ٓ ٥َ ٠ا یَ َِ ٌُ ٨َ ٤ها ذََ ٔ ٟ
اٟسَ َٟ ٔ ٦ت ٌُِ٠و ا ِ٤َ ٟا َئ َو َت ِ ُ

رعیب نب امیلسؿ نب داؤد ،دبعاہلل نب ویفس ،مثیہ نب دیمح ،امعنؿ ،افزایع ف اوبمعید ،ب ص نب الیغؿ ،زرہی ،رعفہ نب زریب ف رمعة
تنبدبعارلنمح،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرضحتاؾہبیبحتنبشحجوکوجہکدبعارلامحؿنبوعػیکاہیلہرتحمہمںیھتافر
زبنیتنبشحجیکنہبںیھت وکااحتسہضوہایگ۔ذہلااوہنںےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسےسہلئسمدرایتف ایک۔آپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہی ضیح ںیہن ےہ ہکلب اکی رگ ےہ۔ بج ضیح ےک دؿ سگر اجںیئ وت لسغ رکول افر امنز ادا رکف۔ سج
فتق رھپضیح ےکدؿآاجںیئوتامنزرتکرکدف۔ رضحتاعہشئدصہقیےن اہکہک رھپرضحتاؾہبیبحتنبشحجلسغ رفنایتںیھت
رہ اکی امنز ےک فاےطس۔ اس ےک دعب فہ امنز ادا رفنایت ںیھت افر یھبک رصػ لسغ رفنایت ںیھت۔ اکی بٹ ںیم اینپ نہب زبنی یک
وکڑھٹی ںیم وج ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک اپس یھت۔ وت وخؿ یک رسیخ اپین ےک افرپآاجیت رھپ فہ لکن رک روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتامنزادارفنایتافرہیوخؿاؿوکامنزےسہنرفاتکاھت۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿنبداؤد،دبعاہللنبویفس،مثیہنبدیمح،امعنؿ،افزایعفاوبمعید،ب صنبالیغؿ،زرہی،رعفہنبزریب
فرمعةتنبدبعارلنمح،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ضیحےکدعبلسغرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 207

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،اب ٩طہابْ ،عوہ و ً٤زةً ،ائظہ ػسي٘ہ

ْع َو َة َو ًَ َِ ٤ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩

یب َة َخت َ ََ ٨ة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َت ِح َت ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
یـ ِت َس ِب ٍَ ٔسٔ٨ي َن ا ِس َت ِٔ َت ِت
اس ُت ٔح َ
ٖ ِ
أَُ َّ٦حِ ٔ َ
َ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٪ه ٔذه َِٔ ٟی َش ِت بٔا َِ ٟح ِی َـةٔ َو َلَ ٩ِٔ ٜه َذا
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ذََ ٔ ٟ
ْع َْٓ ٚاُِ َت ٔشلٔی َو َػل ِّی
ِٔ
دمحمنبہملس،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،رعفہفرمعة،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرضحتاؾہبیبحتنبشحجوجہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاسیلافررضحتدبعارلامحؿوعػیکاہیلہرتحمہمںیھتاؿوکاستاسؽکتااحتسہض
(اکوخؿ)اجریراہ۔ا وہنںےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسمکحرشعدرایتفایک۔رضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہی(وخؿ)ضیح(اک)ںیہنےہہکلباکیرگےس(آراہےہ)متامنزادارکیتروہ۔
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،رعفہفرمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ضیحےکدعبلسغرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 208

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،اب ٩طہابْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت ا ٦حِیبہ ب٨ت جحع

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
یب َة ب ٔ ُِ ٨ت َج ِح ٕع َر ُسو َ٢
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ا ِس َت ِٔ َت ِت أ ُ َُّ ٦حِ ٔ َ
اب ًَ ِِ ُ ٩
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أ ُ ِس َت َح ُ
١
اق َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ذََ ٔ ٟ
ْع َْٓ ٚاُِ َت ٔشلٔی َو َػل ِّی َٓکَاِ َ ٧ت ََ ِِ َت ٔش ُ
َ ِٔ

ٟٔکَُ ِّ١ػ ََلة ٕ

ہبیتق،ثیل،انباہشب،رعفہ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرضحتاؾہبیبحتنبشحجےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےس درایتف ایک ےھجم (رمض) ااحتسہض ےہ۔ آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہی اکی رگ ےہ۔ مت لسغ رکول افرامنز ادا
رکیتروہ۔رھپفہلسغایکرکیتںیھترہاکیامنزےکفاےطس۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،رعفہ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرضحتاؾہبیبحتنبشحج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ضیحےکدعبلسغرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 209

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابوحِیب ،جٌرفب ٩ربیٌةْ ،عاک ب٣ ٩اْ ،َٟعوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
ْع َو َة ًَ ِ٩
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحِٔیبٕ ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
رف بِ َٔ ٩رب ٔ َ
ْعا ٔک بِ ٔ٣َ ٩اِ ُ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟ
یٌ َة ًَ َِ ٔ ٩
یب َة َسأََِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
اٟسَٗ ٔ ٦اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َرأَیِ ُت ِٔ ٣ز ََ ٨َ ٛها
ًَائٔظَ َة أَ َّ ٪أَُ َّ٦حِ ٔ َ
َِْ ٣ل ََ ٪ز ّ٣ا َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ها َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َُِٜٔ٣ی َٗ ِس َر َ٣ا کَاِ َ ٧ت َت ِحب ٔ ُش َٔ َح ِی َـ ُت َٔ ث ُ َّ ٥اُِ َت ٔشلٔی

ہبیتق ،ثیل،سیدی نباوببیبح،رفعجنبربنعة،رعاکنب ناکل،رعفہ،اعہشئدصہقیےس رفاتیےہہکرضحتاؾ ہبیبحتنب شحج
ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےس وخؿ(ااحتسہض) ےک ابرے ںیم مکح رشعدرایتف ایک۔ رضحت اعہشئ دصہقی ےن رفناای

ںیمےناؿےکاپسلسغرکےناکبٹداھکیوجےکوخؿےسرپاھت۔روسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمترکاجؤ
(ینعیایھبرفزہامنزاداہنرکف)اسحبےکاابتعرےسایسدقردؿرہھٹاجؤہکسجدقردؿمتوکضیحآاتاھتاسرمضےسلبق۔رھپ
متلسغرکولافرامنزادارکف۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،سیدینباوببیبح،رفعجنبربنعة،رعاکنبناکل،رعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ضیحےکدعبلسغرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 210

راوی  :ا ٦س٤٠ہ

َک َج ٌِ َ ّرفا
َخی َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ََّ ٣ز ّة أ ُ ِ َ
اؾہملسہیدحثیاسہقبومضمؿےکاطمقبےہ۔رضحتاؾہملسےسرفاتیےہ۔
رافی  :اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ضیحےکدعبلسغرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 211

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا٧ ،َٟآٍ ،س٠امی ٪ب ٩يشار ،ا ٦س٤٠ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٔ ٍٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ََ ٌِىٔی أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة ک َاِ َ ٧ت تُ َه َز ُاَّ ٚ
اٟس ًََ ٦ل َی ًَ ِهسٔ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِس َت ِٔ َت ِت ََ ٟها أَُ ٦سَ ٤ََ ٠ة َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َٟٔ ٢ت َ ُِ ٨و ِز ًَ َس َز َّ
اَ ٠ٟیالٔی
ُّ
َ َّٔ ٩ِ ٣
یف َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِهز ٔ َٓإٔذَا
َواْلِ َیَّاَّ ٔ ٦أًٟی کَاِ َ ٧ت َت ٔح ُ
یب َها َّأ ٟذی أَ َػابَ َها َٓ َِ ٠تتِرُ ِک اٟؼَّ ََل َة َٗ ِس َر ذََ ٔ ٟ
اٟظ ِهز ٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي ُٔؼ َ
رف ث ُ َّٟٔ ٥ت َُؼل ِّی
َخ ََِّ ٔ٠ت ذََ ٔ ٟ
َ َٓ َِ ٠ت ِِ َت ٔش ِ ١ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ت ِش َت َِ ٔ ِ

ہبیتق ،ناکل ،انعف ،امیلسؿ نب اسیر ،اؾ ہملس ،دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اکی اخوتؿ ےک وخؿ اجری راتہ اھت وت مکح رشع
درایتفایکایگ۔اسےکےئلاؾہملسریضاہللہنعےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہلئسمدرایتفایک۔آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتاؿدونںافرراوتںوکامشررکولہکنجںیمضیحاجریراتہاھت۔اسرمضےسلبقامنزرتکرک
دف اےنت دونں کت رہ ناہ ںیم۔ رھپ سج فتق اس دقر دؿ سگر اجںیئ وت مت لسغ رکول افر وگنلٹ ابدنھ ول (اکی ڑپکا ای رفیئ اک اھپہی ای
یٹنیپ)رشؾاگہرپرھکولرھپامنزادارکف۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،انعف،امیلسؿنباسیر،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ظفلارقآءیکرشیعرعتفیفمکح
ابب  :اپیکاکایبؿ
ظفلارقآءیکرشیعرعتفیفمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 212

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی ٪ب ٩زاؤز ب ٩ابزاہی ،٥اسحا ٚب ٩بَک ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،یزیس بً ٩بساہلل ،ابوبَک ب٣ ٩ح٤س٤ً ،زة،
ًائظہ ػسي٘ہ

یس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩زا ُو َز بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩بَ َِکٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یب َة ب ٔ َِ ٨ت َج ِح ٕع َّأًٟی کَاِ َ ٧ت َت ِح َت ًَ ِبسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َوأََ َّ ٧ها
بَ ِ ٔ
َک بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أَُ َّ٦حِ ٔ َ
َک َطأَُِ ٧ها َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إَٔ َّ ٧ها َِ ٟی َش ِت بٔا َِ ٟح ِی َـةٔ َو َل َٔ ٨َّ ٜها َر َِ ٛـ ْة ٔ٩ِ ٣
اس ُت ٔح َ
ِ
یـ ِت ََل َت ِل ُه ِز ٓ َُذ ٔ َ
َ َٓ َِ ٠ت ِِ َت ٔش َِ ٨ِ ٔ ً ١س کَُ ِّ١ػ ََلة ٕ
اَّ ٟزح ٔٔ٠ِ َٓ ٥ت َ ُِ ٨و ِز َٗ ِس َر َ ِرقئ َٔها َّأًٟی کَاِ َ ٧ت َت ٔح ُ
یف ََ ٟها َٓ َِ ٠تتِرُ ِک اٟؼَّ ََل َة ث ُ ََّ ٥ت ُِ ٨وزِ َ٣ا ََ ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
رعیبنبامیلسؿنبداؤد نباربامیہ،ااحسؼنبرکب،فہاےنپفادلےس،سیدینبدبعاہلل،اوبرکبنبدمحم،رمعة،اعہشئدصہقیےسرفاتی
ےہہکرضحتاؾہبیبحتنبشحجرضحتدبعارلنمحنبوعػیکاہیلہرتحمہمںیھت۔اؿوکااحتسہض(اکرمض)القحوہایگافرفہیسک
فتقیھب اپکںیہنوہیت ںیھتروسؽرک مییلصاہللہیلعفآہلفملسےساؿاکذترکہ ایکایگوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہی
ضیحںیہنےہہکلباکیوچٹےہرمحیکمتاےنپدؿیکدعتادرپوغررک ول۔سجدقردؿوکاسوکضیحآاتاھت۔رھپامنز وھچڑدے
اؿدونںںیم۔اسےکدعبرہاکیامنزےکےئللسغرکف۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿنبداؤدنباربامیہ،ااحسؼنبرکب،فہاےنپفادلےس،سیدینبدبعاہلل،اوبرکبنبدمحم،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ظفلارقآءیکرشیعرعتفیفمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 213

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،سٔیا ،٪زہزی٤ً ،زةً ،ائظہ ػسي٘ہ

یب َة ب ٔ َِ ٨ت َج ِح ٕع کَاِ َ ٧ت
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أَُ َّ٦حِ ٔ َ
َ
َّ
َّ
َُ ِش َت َح ُ
ْع َْٓ ٚأ َ ََ ٣ز َها أَ َِ ٪تتِرُ َک
اق َس ِب ٍَ ٔسٔ٨ي َن ٓ ََشأَِ ٟت أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢ی َش ِت بٔا َِ ٟح ِی َـ ٔة إٔ٤َ َّ ٧ا هُ َو ٔ ِ
َ
َ ٨ِ ٔ ً ١س کَُ ِّ١ػ ََلة ٕ
رقائ َٔها َو َح ِی َـت َٔها َو ََ ِِ َت ٔش ََ ١و َُ َؼل َِّی َٓکَاِ َ ٧ت ََ ِِ َت ٔش ُ
اٟؼَّ ََل َة َٗ ِس َر أ ِ َ

دمحم نب ینثم ،ایفسؿ ،زرہی ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ ہبیبح تنب شحج وک ااحتسہض است اسؽ کت اجری راہ۔
اوہنںےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفناایہیضیحںیہنےہہکلب
اکی رگ ےہ۔ رھپآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اؿ وک امنز رتک رک دےنی اک رفناای۔(ناوہاریآےن ےک دونںکت) رھپ لسغ رک
ےکامنزادارکےناک۔نان ہچفہرہاکیامنزےکےئللسغرفناایرکیتںیھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،ایفسؿ،زرہی،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ظفلارقآءیکرشیعرعتفیفمکح

ج٠س  :ج٠س او٢
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راوی ً :یسی ب ٩ح٤ازٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابوحِیب ،بٜير بً ٩بساہلل ،ا٨٤ٟذر بِ٣ ٩يرةْ ،عوہ ،حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت جحع

أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحِٔیبٕ ًَ ِ ٩ب ُ َٜي ِر ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ًَ ِ٩
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ْع َو َة أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی ُحِ َ ِی ٕع َح َّسثَ ِت أََ َّ ٧ها أَ َت ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ظَ َِ ٜت إَِٔ ٟیهٔ َّ
اٟس ََ٘ َٓ ٦ا َََ ٟ ٢ها َر ُسو ُ٢
ُِ
ْع َْٓ ٚاِ٧وُزٔی إٔذَا أَ َتا ٔک ُ ِرق ُؤ ٔک ٓ َََل َُ َؼَٓ ِّ١إٔذَا ََّ ٣ز ُ ِرق ُؤ ٔک َٓ َت َلهَّزٔی ث ُ ََّ ٥ػل ِّی َ٣ا بَي ِ َن
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ذََ ٔ ٟ
َ ِٔ
اٟسٟٔی ُ َ َ
ئ َه َذا َّ
رقا َئ َح ِی ْف َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َٗ ِس َر َوی َه َذا ا َِ ٟحس َ
ْع َو َة
ِق ٔ
ِق ٔ
ئ إلٔ َی ا ِِ ُ ٟ
ا ِِ ُ ٟ
ٔیث هٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
ًَ ١ل َی أ َّ ٪اْلِ ِ َ

ََک ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذ ُر
ْع َو َة َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َک ٓ ٔیهٔ َ٣ا ذ َ َ
ًَ ِِ ُ ٩

یسیعنبامحد،ثیل،سیدینباوببیبح،ریکبنبدبعاہلل،اذنملرنبریغمة،رعفہ،رضحتاف ہمتنبشحجرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر وخؿ آےن یک اکشتی یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہی اکی رگ ےہ۔
دیتھکیروہبجاہمترارقءینعی(ضیح)اجریوہوتامنزاداہنرکف۔رھپبجاہمترارقءالچاجےئ(ینعیضیحدنبوہاجےئ)وتمتدفرسے
ضیحکتامنزادارکف۔رھپسجفتقدفرساضیحآےئوتمتامنززپانھرتکرکدف۔

رافی  :یسیعنبامحد،ثیل،سیدینباوببیبح،ریکبنبدبعاہلل،اذنملرنبریغمة،رعفہ،رضحتاف ہمتنبشحج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ظفلارقآءیکرشیعرعتفیفمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 215

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بسة و وٛیٍ و ابوٌ٣اویہ ،ہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت
جحع

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَب ٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب َسةُ َو َؤٛی ٍْ َوأَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا هٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
َٗاَِ ٟت َجائ َ ِت َٓاك َُٔ ٤ة ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی حُِ َ ِی ٕع إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت إنِّٔی ا َِ ٣زأَ ْة أ ُ ِس َت َح ُ
اق ٓ َََل أَك ِ ُهزُ أََٓأ َ َز َُ
ْع َْ ٚوَِ ٟی َص بٔا َِ ٟح ِی َـ ٔة َٓإٔذَا أَٗ َِبَِ ٠ت ا َِ ٟح ِی َـ ُة ٓ ََسعٔی اٟؼَّ ََل َة َوإٔذَا أَ ِزبَ َز ِت َٓاُِ ٔشلٔی ًَ َِّ َٔ ٨
اٟس َ٦
اٟؼَّ ََل َة َٗا ََ ٢لَ إٔ٤َ َّ ٧ا ذََ ٔ ٟ
َ ِٔ
َو َػل ِّی
ااحسؼنباربامیہ،دبعةف فعیکفاوباعمفہی،اشہؾنب رعفہ،اعہشئدصہقی ےسرفاتی ےہہکرضحتاف ہمتنبشحجدختموبنی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہںیئ افر اہک ہک ھجم وک (رمض) ااحتسہض راتہ ےہ سج ےس ںیم اپک یہ ںیہن ریتہ۔ ایک ںیم امنز
رتکرکدفں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایںیہنہیرگےہضیحںیہنےہ۔سجفتقضیحےکدؿآںیئوتمتامنزرتک
رکدف۔رھپسجفتقضیحےکدؿسگراجںیئوتوخؿدوھڈاولافرامنزادارکف۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعةففعیکفاوباعمفہی،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرضحتاف ہمتنبشحج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتسمہضےکلسغےکقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
احتسمہضےکلسغےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢
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راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س ،طٌبہً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اس ،٥حرضت ًائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ
ُ
َّ
َّ
اٟو ِه َز
َخ ُّ
ًَ َِ ٨ها أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة ُِ ٣ش َت َح َ
ْع ًَْ ٚاْ ٔ ٧س َٓأ َٔ ٣ز ِت أَ ِ ٪تُ َؤ ِّ َ
اؿ ّة ًَل َی ًَ ِه ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسٔٗ ٥َ ٠ی َََ ٟ ١ها أَُ َّ ٧ه ٔ ِ
َخ ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َو َُ ٌَ ِّح َ ١ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َو ََ ِِ َت ٔش َُ َٟ ١ه َ٤ا ُ ُِش َّل َواح ّٔسا َو ََ ِِ َت ٔش َ١
َر َو ََ ِِ َت ٔش َُ َٟ ١ه َ٤ا ُ ُِش َّل َواح ّٔسا َوتُ َؤ ِّ َ
َو َُ ٌَ ِّح َ ١ا َِ ِ ٌَ ٟ
اٟؼ ِبحٔ ُ ُِش َّل َواح ّٔسا
َ ٔ ٟؼ ََلة ٔ ُّ

دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئدصہقی ےسرفاتیےہہکاحتسمہضوعرتوکدفروبنییلصاہللہیلعفآہل
فملسںیمہیاہکایگہکہیاکیرگےہوجےکدنبںیہنوہیتافرمکحرفناایایگاسوکامنزرہظںیماتریخافرامنزرصعںیمدلجیرکےناک
افر دفونں امنزفں ےک ےئل اکیلسغ رکےن اک۔اس رطہقی ےس امنزرغمب ںیم اتریخ رکےن افر امنز اشعء ںیم دلجی اک افر دفونں
فتقیکامنزفںےکےئلاکیلسغاک۔رھپرجفےکےئلاکیلسغرکےناک۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افنسےکدعبلسغرکےنےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ

افنسےکدعبلسغرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 217

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ہ ،جزیز ،یحٌی ب ٩سٌیس ،جٌرف ب٣ ٩ح٤س ،جابز بً ٩بساہلل

رف بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
فٔی َحسٔیثٔ أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ ًُ َِ ٤ی ٕص ح ٔي َن نُٔ َٔش ِت ب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ی َٔ ٔة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َْٔ ٢لَبٔی بَ َِکٕ ُ٣زِ َها أَ ِ٪
ََ ِِ َت ٔش ََ ١وتُه ٔ َّ١
دمحم نب دقاہم ،رجری ،ییحی نب دیعس ،رفعج نب دمحم ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اامسء تنب سیمع یک احتل ےک قلعتم
ہلئسمدرایتفایکایگہکبجاؿوکافنساکوخؿاجریوہااقمؾذفاہفیلحلںیموترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحت
اوبرکبدصقیےسرفناایہکمتاؿوکلسغرکےناکمکحرکفافرارحاؾابدنےنھاکمکحرکف۔
رافی  :دمحمنبدقاہم،رجری،ییحینبدیعس،رفعجنبدمحم،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااختسہضافرضیحےکوخؿےکدرایمؿرفؼےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
ااختسہضافرضیحےکوخؿےکدرایمؿرفؼےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 218

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،اب ٩ابو ًسی٣ ،ح٤سً ،بساہلل اب٤ً ٩زو ب٤٘٠ً ٩ہ ب ٩وٗاؾ ،اب ٩طہابْ ،عوہ ب ٩زبير ،حرضت
ٓاك٤ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
اب ًَ ِ٩
ٔی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َوه َُو ابِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ َٔ ٩و َّٗاؾٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
ْع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِٓ ٩اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی ُحِ َ ِی ٕع أََ َّ ٧ها کَاِ َ ٧ت َُ ِش َت َح ُ
ا٪
اق َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ها َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ک َ َ
ُِ
ْع ْٚ
َز ُ ٦ا َِ ٟح ِی ٔف َٓإَّٔ٧هُ َز ْ ٦أَ ِس َوزُ ي ٌُِ َز ُٖ َٓأ َ ِٔ ٣شکٔی ًَ ِ ٩اٟؼَّ ََلة ٔ َٓإٔذَا ک َ َ
اِ ٪اْل َ ُ
َخ َٓ َت َو َّؿلٔی َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ه َُو ٔ ِ
دمحم نب ینثم ،انب اوب دعی ،دمحم ،دبعاہلل انب رمعف نب ب ہمق نب فاقص ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،رضحت اف ہم ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتاف ہمتنبایبشیبح وکااحتسہضالقحوہایگوت رضحتروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسہناراشدرفناای ضیحاک اکےلرگناک
وہاتےہوجہکانشتخرکایلاجاتےہسجفتقاسرطہقیےسوخؿآےئوتامنزرتکرکدف۔رھپسجفتقدفرسیمسقاکوخؿآےئ
وتمتفوضرکف۔اسےیلہکفہاکیرگےہ(ینعیاکیرگےسوبہج رامریوخؿآاتےہ)
رافی  :دمحمنبینثم،انباوبدعی،دمحم،دبعاہللانبرمعفنبب ہمقنبفاقص،انباہشب،رعفہنبزریب،رضحتاف ہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ااختسہضافرضیحےکوخؿےکدرایمؿرفؼےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 219

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،اب ٩ابوًسی٣ ،ح٤س بَ٣ ٩ىی ،اب ٩ابوًسی٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ،اب ٩طہابْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی َه َذا َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣تابٔهٔ أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی
ًَس ٓ ٕ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی حُِ َ ِی ٕع کَاِ َ ٧ت
ٔی ٔ ٩ِ ٣ح ٔ ِٔ ٔوهٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
َُ ِش َت َح ُ
َ َٓأ َ ِٔ ٣شکٔی ًَ ِ٩
ا ٪ذََ ٔ ٟ
اق َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ها َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٪ز َ ٦ا َِ ٟح ِی ٔف َز ْ ٦أَ ِس َو ُز ي ٌُِ َز ُٖ َٓإٔذَا ک َ َ
َخ َٓ َت َو َّؿلٔی َو َػل ِّی َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َِ َٗ ٩ٔ ٤س َر َوی َه َذا ا َِ ٟحس َ
َک أَ َح ْس ُٔ ٨ِ ٣ه ِ٣َ ٥ا
اٟؼَّ ََلة ٔ َوإٔذَا ک َ َ
اِ ٪اْل َ ُ
ٔیث َُيِرُ َواح ٔ ٕس َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
ََک ُه ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی َواہللُ ََ ٌَال َی أَ ًِ َ٥ُ ٠
ذ ََ

دمحم نب ینثم ،انب اوبدعی ،دمحم نب ینثم ،انب اوبدعی ،دمحم نب رمعف ،انباہشب ،رعفہ ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اف ہم
تنبایبشیبحوکااحتسہضالقحوہایگوترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایضیحاکاکےلرگناکوہاتےہوجہک
انشتخرکایلاجاتےہسجفتقاسرطحےسوخؿآےئوتمتامنزرتکرکدف۔رھپسجفتقدفرسیمسقاکوخؿاجریوہوتمتفوض
رکفویکہکنفہاکیرگےہ(افراسرگےکےنہبےسامنزرفزےرتکرکاناچےیہ)۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباوبدعی،دمحمنبینثم،انباوبدعی،دمحمنبرمعف،انباہشب،رعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ااختسہضافرضیحےکوخؿےکدرایمؿرفؼےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 220

راوی  :یحٌی ب ٩حِیب بْ ٩عبی ،ح٤از ،اب ٩زیس ،ہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حِ ٔ ٔ
ْعب ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َوه َُو ابِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩هٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
یب بِ َٔ َ ٩
یـ ِت َٓاك َُٔ ٤ة ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی ُحِ َ ِی ٕع ٓ ََشأََِ ٟت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أ ُ ِس َت َح ُ
اق
ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت ا ِس ُت ٔح َ
ْع َْ ٚوَِ ٟی َش ِت بٔا َِ ٟح ِی َـ ٔة َٓإٔذَا أَٗ َِبَِ ٠ت ا َِ ٟح ِی َـ ُة
ٓ َََل أَك ِ ُهزُ أََٓأ َ َز َُ اٟؼَّ ََل َة َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ذََ ٔ ٟ
َ ِٔ
ٓ ََسعٔی اٟؼَّ ََل َة َوإٔذَا أَ ِزبَ َز ِت َٓاُِ ٔشلٔی ًَ ِ َٔ ٨أَثَ َز َّ
َٗ ١ا َ٢
اٟسَ ٔ ٦و َت َو َّؿلٔی َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ذََ ٔ ٟ
ْع َْ ٚوَِ ٟی َش ِت بٔا َِ ٟح ِی َـ ٔة ٗٔی َُ َٟ ١ه َٓا ِِ ُِ ٟش ُ
َ ِٔ
ََک فٔی َه َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َو َت َو َّؿلٔی َُي ِ َر َح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس َو َٗ ِس َر َوی
ذََ ٔ ٟ
َ ََل َي ُظ ُّ
َ ٓ ٔیهٔ أَ َح ْس َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َََ ٩ٔ ٤ل أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَ َح ّسا ذ َ َ

َک ٓ ٔیهٔ َو َت َو َّؿلٔی
َُيِرُ َواح ٔ ٕس ًَ ِ ٩هٔظَ اَ ٕ ٦و ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ

ییحینببیبحنبرعیب،امحد،انبزدی،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرضحتاف ہمتنبایبشیبحوکااحتسہضالقح
وہایگ۔اوہنںےن رضحت روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعض ایکافر اہک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےھجم ااحتسہض
وہایگےہافر ںیماپک یہ ںیہنوہیتایکںیمامنزرتکرکدفں؟آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفناایہیاکیرگاک وخؿےہ ضیح

ںیہن ےہ سج فتق ضیح آای رکے وت مت امنز وھچڑ دای رکف رھپ سج فتق ضیح متخ وہ اجےئ وت وخؿ اک اشنؿ دوھ ڈاول افر فوض رکف اس
ےئل ہک ہی اکی رگ ےہ ضیح ںیہن ےہ یسک ےن رعض ایک ہک ایک ایسی وصرت ںیملسغ رکے؟ اوہنں ےن اہک ہکلسغ ںیم ایکہبش
ےہیسکوکاسںیمکشفہبشںیہنےہبلطمہیےہہکضیحےساپکوہےنےکدعبلسغرکانوترضفریےہ۔
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،امحد،انبزدی،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ااختسہضافرضیحےکوخؿےکدرایمؿرفؼےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 221

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ا ،َٟہظا ٦بْ ٩عوہ ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت َٗاَِ ٟت َٓاك َُٔ ٤ة ب ٔ ُِ ٨ت
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟهٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ْع َْ ٚوَِ ٟی َش ِت بٔا َِ ٟح ِی َـةٔ
أَبٔی ُحِ َ ِی ٕع یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ََل أَك ِ ُهزُ أََٓأ َ َز َُ اٟؼَّ ََل َة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ذََ ٔ ٟ
َِٔ
َٓإٔذَا أَٗ َِبَِ ٠ت ا َِ ٟح ِی َـ ُة ٓ ََسعٔی اٟؼَّ ََل َة َٓإٔذَا َذهَ َب َٗ ِس ُرهَا َٓاُِ ٔشلٔی ًَ َِّ َٔ ٨
اٟس ََ ٦و َػل ِّی
ہبیتق نب دیعس ،ناکل ،اشہؾ نب رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اف ہم تنب ایب شیبح ےن رعض ایک ای روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اپک ںیہن وہیت وہں وت ایک ںیم امنز رتک رک دفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہی وخؿ وت
اکیرگاکےہضیحںیہنےہسجفتقضیح آےئینعیفہدؿآںیئہکبجاس رمضےکادنرالتبموہےنےسلبقضیحآایرکات
اھت وت مت امنز وھچڑ دف۔ رھپ سج فتق فہ زناہن سگر اجےئ وت وخؿ دوھ رک امنز ادا رکف۔ (بلطم ہی ےہ ہک لسغ رکےن ےک دعب امنز ادا
رکف۔اسیجہکاخبریرشفییکرفاتیںیمفاضتحےسذموکرےہ)۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ناکل،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ااختسہضافرضیحےکوخؿےکدرایمؿرفؼےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 222

راوی  :ابو اطٌث ،خاٟس ب ٩حارث ،ہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو اْلِ َ ِط ٌَثٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت هٔظَ َا ٦بِ َِ ُ ٩
رقأِ ُت ًََِ ٠یهٔ َوَِ ٟی َش ِت بٔا َِ ٟح ِی َـةٔ
حُِ َ ِی ٕع َٗاَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی ََل أَك ِ ُهزُ أََٓأ َ ِتزُ ُک اٟؼَّ ََل َة َٗا ََ ٢لَ إٔ٤َ َّ ٧ا ه َُو ِٔ
ْع َْٗ ٚا ََ ٢خاْ ٔ ٟس ٓ ٔ َامی ََ

َٓإٔذَا أَٗ َِبَِ ٠ت ا َِ ٟح ِی َـ ُة ٓ ََسعٔی اٟؼَّ ََل َة َوإٔذَا أَ ِزبَ َز ِت َٓاُِ ٔشلٔی ًَ َِّ َٔ ٨
اٟس ََ ٦و َػل ِّی

اوباثعش،اخدلنباحرث،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرضحتاوبشیبحیکڑلیکرضحتاف ہمےنرعضایکای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیماپکںیہنوہیتایکںیمامنززپانھرتکرکدفں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہیاکی
رگےہافرضیحںیہنےہ۔سجفتقضیحآےئوتامنزرتکرکدفرھپبجضیحدنبوہاجےئوتمتوخؿوکدوھرکلسغرکفافرامنز
ادارکف۔
رافی  :اوباثعش،اخدلنباحرث،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجصخشوکرہھٹےوہےئاپینںیمسھگرکلسغرکےنیکاممتعن
ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجصخشوکرہھٹےوہےئاپینںیمسھگرکلسغرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 223

راوی  :س٠امی ٪ب ٩زاؤز و حارث ب٣ ٩شٜين ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،بٜير ،ابو سائب ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔرقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟهُ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وهِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث
َ

ًَ ِ ٩ب ُ َٜي ِر ٕأَ َّ ٪أَبَا َّ
اٟشائ ٔٔب أَ ِخب َ َر ُه أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أَبَا ه َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َي ِِ َت ٔش ِ ١أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی
ئ َّ
اٟسائ َٔٔ ٥وه َُو ُجْ ُ٨ب
ا ِ٤َ ٟا ٔ
امیلس ؿ نب داؤد ف احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،ریکب ،اوب اسبئ ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولوگں ںیم ےس وکیئ صخش رہھٹے وہےئ اپین ںیم لسغ ہن رکے سج فتق ہک فہ صخش احتل
انجتبںیموہ۔
رافی  :امیلسؿنبدا ؤدفاحرثنبنیکسم،انبفبہ،رمعفنباحرث،ریکب،اوباسبئ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہھٹےوہےئاپینںیماشیپبرکےنےکدعبلسغرکانونممعےہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
رہھٹےوہےئاپینںیماشیپبرکےنےکدعبلسغرکانونممعےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 224

٣وسی ب ٩ابوًَ٤ا ،٪ابوہزیزہ
راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یزیس ِ٣قی ،سٔیا ،٪ابوز٧ازٰ ،

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
وسی بِ ٔ ٩أَبٔی ًُ َِ ََ ٤
ِقی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ه
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل یَبُو َّ٩َٟأَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ اٟزَّأ ٔ ٛس ث ُ ََّ ٥ي ِِ َت ٔش ُ

دمحم نب دبعاہلل نب سی دی رقمی ،ایفسؿ ،اوبزاند ،ومٰیس نب اوبامثعؿ ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

ےناراشدرفناایمتںیمےسوکیئصخشرہھٹےوہےئاپینںیماشیپبہنرکےافررھپاسےسلسغرکے۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدیرقمی،ایفسؿ،اوبزاند،ومٰیسنباوبامثعؿ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببراتےکرشفعہصحںیملسغرکان
ابب  :اپیکاکایبؿ
اببراتےکرشفعہصحںیملسغرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 225

راوی ٤ً :زو ب ٩ہظا٣ ،٦د٠س ،سٔیا ،٪ابواٌَٟلءً ،بازة ب٧ ٩سیُ ،ـیب ب ٩حارث

ئ ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ َُٔ ٧ ٩س ٕ ٓی ًَ َُِ ُ ٩ـ ِی ٕٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَُ َّ ٧ه
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣دَْ ٠س ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت ُربَّ َ٤ا اُِ َت َش َ ١أَ َّو ََّ ٢
َسأ َ ًََ ٢ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها أَ ُّی َّ
اِ ٠ٟی ٔ١
اَ ٪ي ِِ َت ٔش ُ
اِ ٠ٟی ٔ ١ک َ َ
آَخ ُه ُُِٗ ٠ت ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َّأ ٟذی َج ٌَ َ ١فٔی اْلِ َ ِ٣ز ٔ َس ٌَ ّة
َو ُربَّ َ٤ا اُِ َت َش ََ ٔ ١
رمعفنباشہؾ،دلخم،ایفسؿ،اوباالعلء،ابعدةنبیسن،ع نتنباحرثےسرفاتیےہہکںیماؾاوملنینماعہشئدصہقییکدختم
ںیم احرض وہا افر اؿ ےس درایتف ایک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ےک سک ہصح ںیم لسغ رفناےت ےھت؟ اعہشئ
دصہقیےنرفنااییھبکرشفعہصحںیمافریھبکآرخیہصحںیملسغرفناےتےھت۔ںیمےناہللاکرکشاداایکافراہکہکاساپکرب
ااعلنیملاکرکشفااسحؿےہہکسجےن(وہستلافر)اجنگشئریھک۔
رافی  :رمعفنباشہؾ،دلخم،ایفسؿ،اوباالعلء،ابعدةنبیسن،ع نتنباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتےکادتبایئایآرخیہصحںیملسغایکاجاتکسےہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
راتےکادتبایئایآرخیہصحںیملسغایکاجاتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 226

راوی  :یحٌی ب ٩حِیب بْ ٩عبی ،ح٤از ،بززً ،بازة ب٧ ٩سیُ ،ـیٕ ب ٩حارث

ْعب ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩ب ُ ِزز ٕ ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ َُٔ ٧ ٩س ٕ ٓی ًَ َُِ ُ ٩ـ ِی ٕٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حِ ٔ ٔ
یب بِ َٔ َ ٩
 ٩ِ ٣ٔ ١أَ َّو َّٔ ٢
آَخه ٔ
اِ ٠ٟی ٔ ١أَ ِو ٔٔ ٔ ٩ِ ٣
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِِ َت ٔش ُ
ًَل َی ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها ٓ ََشأ َ ِٟت َُها ُُِٗ ٠ت أَک َ َ

آَخه ٔ ُُِٗ ٠ت ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َّأ ٟذی َج ٌَ َ ١فٔی اْلِ َ ِ٣ز ٔ َس ٌَ ّة
َٗاَِ ٟت ک ُ َّ ١ذََ ٔ ٟ
َ ُربَّ َ٤ا اُِ َت َش َ ٩ِ ٣ٔ ١أَ َّؤٟهٔ َو ُربَّ َ٤ا اُِ َت َش َٔ ٔ ٩ِ ٣ٔ ١

ییحینببیبحنبرعیب،امحد،ربد،ابعدةنبیسن،ع نفنباحرثےسرفاتیےہہکںیماؾاوملنینماعہشئدصہقییکدختمںیم
احرضوہاافراؿےسدرایتفایکروسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملسراتےکآاغزںیملسغرفناایرکےتےھتایراتےکآرخںیم؟
اوہنںےناہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکلمعافرومعمؽدفونںرطہقیےساھتیھبکراتےکرشفعہصحںیمافریھبکآرخرات
ںیم۔ںیمےننسرکربدقفساکرکشاداایکافراہکہکاسرپفرداگراکرکشےہسجےنفتعسفاجنگشئریھک۔
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،امحد،ربد،ابعدةنبیسن،ع نفنباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغےکفتقرپدہایآڑرکےنےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغےکفتقرپدہایآڑرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 227

راوی ٣ :حاہس ب٣ ٩وسیً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،یحٌی ب ٩وٟیس٣ ،ح ١ب ٩خ٠یٔہ ،ابوسٍ٤

وسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩هس ٓ ٕ
ٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُٔ ٣ح ُّ ١بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣حاهٔ ُس بِ َُ ٣ُ ٩
َخٔ٠ی َٔ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َّ
ا ٪إ ٔذَا أَ َرا َز أَ َِ ٪ي ِِ َت ٔش ََٗ ١ا ََ ٢و ِّٟىٔی
اٟش ِ٤حٔ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِخ ُس َُ ٦ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ک َ َ

َای َٓأ َ ِستُرُ ُه بٔهٔ
َٗٔ َ
َاک َٓأ ُ َو ِّٟیهٔ َٗٔ َ

م
اجمدہ نب ومیس ،دبعارلنمح نب دہمی ،ییحی نب فدیل ،حل نب ہفیلخ ،اوبعمس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس یک دختم ایک رکات اھت سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ رکےن اک ارادہ رفناےت وت ھجم ےس رفناےت تشپ ریھپ رک
ڑھکےوہاجؤ۔ںیمتشپریھپرکڑھکاوہاجاتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوک(اینپآڑ)ںیماپھچاتیل۔
م
رافی  :اجمدہنبومیس،دبعارلنمحنبدہمی،ییحینبفدیل ،حلنبہفیلخ،اوبعمس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغےکفتقرپدہایآڑرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 228

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہیً ،٥بساٟزح٣ ،٩٤ا ،َٟابو٣زةً٘ ،ی ١ب ٩ابوكاٟب ،ا ٦ہانی

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیِ ًَ ٩ِ ًَ ٥بسٔ اَّ ٟز ِح َ٣َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟسا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔی ُ٣زَّ َة َِ ٣ول َی ًَ٘ٔی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ ًَ ِ ٩أ ُ ِّ ٦هَإ ٔ ٧ئ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َ ١وَٓاك َُٔ ٤ة ََ ِشتُرُ ُه ب ٔ ََ ِو ٕب ٓ ََش َِّ ٤َ ٠ت
َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها أََ َّ ٧ها َذ َه َب ِت إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ ٓ ََو َج َس ِت ُه َي ِِ َت ٔش ُ

ُ
َفَْ ُِٔ ُ ٩ِ ٣شٔ٠هٔ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلَّی ثَ َ٤ان ٔ َی َر ٌََ ٛا ٕ
ت فٔی ثَ ِو ٕب َُ ٠ِ ٣ت ٔح ّٔا بٔهٔ
َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ه َذا ُُِٗ ٠ت أ َُّ ٦هإ ٔ ٧ئ َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ

وقعیب نب اربامیہ ،دبعارلنمح ،ناکل ،اوبرمة ،لیقع نب اوباطبل ،اؾ اہین ےس رفاتی ےہ ہک سج رفز ہکم رکمہم حتف وہا فہ دختم

وبنی یلص اللہعلیہ فآہل فملس ںیم احرض وہںیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک لسغ رفنا رےہ ےھت افر رضحت اف ہم اکی
ڑپکے یک آڑ ےئک وہےئ ںیھت آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس رپ۔ ںیم ےن اؿ وک السؾ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای وکؿ
ےہ؟ ںیم ےن اہک ہک اؾ اہین وہں۔ رھپ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس لسغ ےس افرغ وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےنڑھکےوہرکآھٹراعکتادارفناںیئاکیڑپکےںیمسجوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےٹیپلوہےئےھت۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،دبعارلنمح،ناکل،اوبرمة،لیقعنباوباطبل،اؾاہین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپینیکسکدقردقمارےسلسغایکاجاتکسےہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
اپینیکسکدقردقمارےسلسغایکاجاتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 229

٣وسی جہىی
راوی ٣ :ح٤س بًِ ٩یس ،یحٌی ب ٩زَکیا ،ب ٩ابوزائسةٰ ،

وسی ا ُِ ٟح َهىٔ ِّی َٗا َ ٢أتُ َٔی َُ ٣حاه ْٔس َٔ َ٘ َس ٕح َحزَ ِرتُ ُه
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ز َ ٔ
َکیَّا بِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ َِ ٣ُ ٩

 ١ب َٔ ١ٔ َِ ٔ٤ه َذا
اَ ٪ي ِِ َت ٔش ُ
ثَ َ٤اَ ٔ ٧ی َة أَ ِركَا َٕ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ ِتىٔی ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

دمحمنبدیبع،ییحینبزرکای،نباوبزادئة،ومٰیسینہجےسرفاتیےہرضحتاجمدہاکیایپہلےلرکاحرضوہےئ۔ںیمےناساکادنازہ
ایک وت اس ںیم آھٹ رلط اپین اھت۔ ینعی اکی اصع اس اک فزؿ اھت وج ہک رقتةی اچر ریس اک وہات ےہ۔ اس ےک دعب اوہنں ےن ھجم ےس
دح ثی ایبؿ یک۔ اوہنں ےن اعہشئ دصہقی ےس انس ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس دقر دقمار اپین ےس لسغ رفناای رکےت
ےھت۔
رافی  :دمحمنبدیبع،ییحینبزرکای،نباوبزادئة،ومٰیسینہج

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

ابب  :اپیکاکایبؿ
اپینیکسکدقردقمارےسلسغایکاجاتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 230

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،طٌبہ ،ابوبَک ب ٩حٔؽ ،ابو س٤٠ہ

َک بِ َٔ ٩حٔ ِٕؽ َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة َي ُ٘و ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
ئ
َز َخُِ ٠ت ًَل َی ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َوأَ ُخوهَا ٔ ٩ِ ٣اٟز ََّؿا ًَ ٔة ٓ ََشأَََ ٟها ًَ ُِِ ُ ٩ش ٔ ١أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠س ًَ ِت بٔإَٔ٧ا ٕ
َ
َفُ َِت ًَل َی َرأِس َٔها ثَ ََلثّا
ٓ ٔیهٔ َ٣ائْ َٗ ِس َر َػا َٕ ٓ ََشتَرَ ِت ٔست ِ ّرا َٓاُِ َت َشَِ ٠ت َٓأ ِ َ
دمحم نب دبعاالیلع ،ہبعش ،اوبرکب نب ب ص ،اوب ہملس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر رضحت اعہشئ دصہقی اک اھبیئ (دفدھ رشکی اھبیئ)
دفونں رضحت اعہشئ دصہقییک دختم ںیم احرض وہےئ افر رضحت اعہشئ دصہقی ےسدرایتف ایکہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس سک رطہقی ےس لسغ رف ناای رکےت ےھت؟ اوہنں ےن اکی ربنت بلط رفناای ہک سج ںیم اکی اصع اپین اھت۔ رھپ رپدہ
ڈاؽرکلسغرفناایوترسےکافرپنیترمہبتاپینڈاال۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،ہبعش،اوبرکبنبب ص،اوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اپینیکسکدقردقمارےسلسغایکاجاتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 231

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،اب ٩طہابْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ها َٗاَِ ٟت ک َ َ
اب ًَ ِِ ُ ٩
ئ َواح ٔ ٕس
 ١أََ٧ا َوه َُو فٔی إَٔ٧ا ٕ
رف َُ ٚو ُُ ٨ِ ٛت أَُِ َت ٔش ُ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِِ َت ٔش ُ
 ١فٔی ا َِ َ٘ ٟس ٔح َوه َُو ا َِ َ ٟ

ہبیتق نبدیعس ،ثیل ،انب اہشب ،رعفہ ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی بٹ ےس
لسغ رفناےت ےھت ہک سج ںیم اکی رفؼ اپین آات اھت زین ںیم افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لم رک اکی یہ ربنت ےس لسغ رکےت
ےھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انباہشب،رعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اپینیکسکدقردقمارےسلسغایکاجاتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 232

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،طٌبہً ،بساہلل ب ٩جبر ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩جبِر ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩اَ َٕ ٔ ٟي ُ٘و ُ٢
 ١ب ٔ َد َِ ٤شةٔ َ٣کَاك ٔ َّی
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َت َو َّؿأ ُب ٔ َُّٜ ٤و ٕک َو َي ِِ َت ٔش ُ
کَ َ
وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،ہبعش ،دبعاہلل نب ربج ،اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فوض
رفناےتےھتاکیوکمکےسافراپچنوکمکےسلسغایکرکےتےھت۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ہبعش،دبعاہللنبربج،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اپینیکسکدقردقمارےسلسغایکاجاتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 233

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابواَلحوؾ ،ابواسحا ،ٚابوجٌرف

ؾ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی َج ٌِ َرفٕ َٗا ََ ٢ت ََ ٤اریِ َ٨ا فٔی ا ِِ ُِ ٟش َٔ ٨ِ ٔ ً ١س َجابٔز ٔبِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ا٪
ًَ ِب ٔس اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢جاب ٔ ْز یَِٜف ٔی ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُِ ٟش ٔ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟح َ٨ابَ ٔة َػا َْ ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕئ ُٗ ِ٨َ ٠ا َ٣ا یَِٜف ٔی َػا َْ َو ََل َػا ًَا َٔٗ ٪ا ََ ٢جاب ٔ ْز َٗ ِس ک َ َ

اَ ٪خي ِ ّرا َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣وأَ ِٛث َ َر َط ٌِ ّزا
یَِٜف ٔی َ ٩ِ ٣ک َ َ

ہبیتقنبدیعس،اوباالوحص،اوبااحسؼ،اوبرفعج ےسرفاتی ےہہکمہےنلسغےک ہلئسم ںیمآسپںیممو فابمیک  ایک افرمہاجرب
نبدبعاہللیکدختمںیم احرضوہےئ۔اجربےنرفناایلسغانجتب ےکےئل اکی اصعاپیناکیفےہ۔ مہےن اہکہک اکیاصع وت ایک
دفاصعیھباکیفںیہنوہاتکس۔اجربےناہکہکاسصخش(یلصاہلل ہیلعفآہلفملس)وکاکیفاھتوجہکمتےسرتہباھتافرمتبسےسزایدہ
ابؽراتھکاھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوباالوحص،اوبااحسؼ،اوبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغےکفاےطساپینیکوکیئاخصدقماررقمرںیہن
ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغےکفاےطساپینیکوکیئاخصدقماررقمرںیہن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 234

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚزو اب ٩جزیخ ،زہزیً ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ٔٚ
َ
 ١أََ٧ا َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أَُِ َت ٔش ُ
َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز َوابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
رف ٔٚ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠إَٔ٧ا ٕ
ئ َواح ٔ ٕس َوه َُو َٗ ِس ُر ا َِ َ ٟ
وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،رمعم ،زرہی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ،رمعمف انب رججی ،زرہی ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
افررضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکییہربنتےسلسغایکرکےتےھتہکسج(ربنت)ںیماکیرفؼاپینآاتاھت۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،رمعم،زرہی،ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعمفانبرججی،زرہی،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وشرہاینپویبیےکاسھتاکییہربنتےسلسغرکاتکسےہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
وشرہاینپویبیےکاسھتاکییہربنتےسلسغرکاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 235

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،ہظا ٦بْ ٩عوہٗ ،تیبہ٣ ،ا ،َٟہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

َ
َ
ْع َو َة ًَ ِ٩
ْع َو َة ح َوأََ ِ ٧بأَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟهٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩هٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َ ١وأََ ٧ا ٔ ٩ِ ٣إَٔ٧ا ٕ
ئ َواح ٔ ٕس َن ِِتَر ُٖٔ ٔ٨ِ ٣هُ
اَ ٪ي ِِ َت ٔش ُ
أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َجٔ٤ی ٌّا
وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،اشہؾ نب رعفہ ،ہبیتق ،ناکل ،اشہؾ نب رعفہ ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص

اللہعلیہفآہلفملسافرںیم(رتشمہکوطررپ)اکییہربنتےسلسغایکرکےتےھت۔(ینعیدفونںاکییہربنتںیماہھتڈاؽرکاپین
اکولچ(ایپہلےتیلافرلسغرکےت)
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،اشہؾنبرعفہ،ہبیتق،ناکل،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
وشرہاینپویبیےکاسھتاکییہربنتےسلسغرکاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 236

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اسً ،٥ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
ئ َواح ٔ ٕس ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َ٨ابَةٔ
 ١أََ٧ا َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠إَٔ٧ا ٕ
ا َِ٘ ٟاس َٔ ٥یُ َح ِّس ُث ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أَُِ َت ٔش ُ
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،دبعارلنمحنباقمس،اعہشئدصہقی،رفنایتںیہہکںیمافررضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
اکییہربنتےسلسغانجتبایکرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،دبعارلنمحنباقمس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
وشرہاینپویبیےکاسھتاکییہربنتےسلسغرکاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 237

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسًِ ،یسہ ب ٩ح٤یس٨٣ ،ؼور ،ابزاہی ٥ب ٩اسوز ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ

یسةُ بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ًَِ ٔ َ
 ١أََ٧ا َوه َُو ُٔ ٨ِ ٣ه
َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُتىٔی أَُ٧ازٔ َُ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ ٥َ ٠اْلَٔ٧ا َئ أَُِ َت ٔش ُ
ہبیتق نب دیعس ،دیبعہ نب دیمح ،وصنمر ،اربامیہ نب اوسد ،رضحت اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ںیم افر روسؽ اہلل یلص اللہعلیہ فآہل
فملسےسربنتںیمڑگھجارکیتیھتویکہکنمہدفونںلسغانجتباکییہربنتےسایکرکےتےھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دیبعہنبدیمح،وصنمر،اربامیہنباوسد،رضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
وشرہاینپویبیےکاسھتاکییہربنتےسلسغرکاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 238

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابزاہی ،٥اسوزً ،ائظہ ػسي٘ہ

ی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِ ٩إٔبِ َزاهٔ َ

ئ َواح ٔ ٕس
 ١أََ ٧ا َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠إَٔ٧ا ٕ
َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أَُِ َت ٔش ُ

رمعف نبیلع،ییحی،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکںیم افرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس اکی یہ
ربنتےسلسغرکےتےھت۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
وشرہاینپویبیےکاسھتاکییہربنتےسلسغرکاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 239

راوی  :یحٌی ب٣ ٩وسی ،سٔیا٤ً ،٪زو ،جابز ب ٩زیسً ،بساہلل ابً ٩باض

ض َٗا َ ٢أَ ِخب َ َر ِتىٔی َخا ًَٟٔی َِ ٣ی ُ٤وُ َ ٧ة أََ َّ ٧ها کَاِ َ ٧ت
ا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وسی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
ئ َواح ٔ ٕس
َ ١و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠إَٔ٧ا ٕ
ََ ِِ َت ٔش ُ
ییحی نب ومیس ،ایفسؿ ،رمعف ،اجرب نب زدی ،دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس ریمی اخہل رضحت ومیمہن ےن ایبؿ ایک ہک فہ
افررضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسدفونںاکییہربنتےسلسغایکرکےتےھت۔
رافی  :ییحینبومیس،ایفسؿ،رمعف،اجربنبزدی،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
وشرہاینپویبیےکاسھتاکییہربنتےسلسغرکاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 240

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،سٌیس ب ٩یزیسً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ہز٣ز٧ ،اً ٥جو ٛہ حرضت ا ٦س٤٠ہ ٛے َُل ٦ت٬ے ،حرضت ا٦
س٤٠ہ رضی اہلل ٌَالی ً٬٨ا

َ
ْع َد َي ُ٘و ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩هُ ِز ُ٣زَ اْلِ ِ َ
 ١ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َ ٍَ ٣اَّ ٟز ُج َٔٗ ١اَِ ٟت َن ٌَ ِ ٥إٔذَا کَاِ َ ٧ت َِّ ٛی َش ّة
َح َّسثَىٔی َ٧اً ِْٔ ٣َ ٥ول َی أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها أَ َّ ٪أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة ُسلَِٔ ٠ت أَ ََ ِِ َت ٔش ُ

ٔیف ًََِ ٠ی َها
ِ ٣ٔ ٩ِ ٣ٔ ١ز ََ ٩ٕ ٛواح ٔ ٕس نُٔ ُ
ٔیف ًَل َی أَیِسٔی َ٨ا َحً َّی َ ٔ ٘٨ِ ُ ٧ی ُه َ٤ا ث ُ َّ ٥نُٔ َ
َرأَیِ ُتىٔی َو َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ن ِِ َت ٔش ُ

َ
َک َ َِف ّجا َو ََل َت َبا َٟهُ
ْع ُد ََل َت ِذ ُ ُ
ا ِ٤َ ٟا َئ َٗا َ ٢اْلِ ِ َ

وسدینبرصن،دبع اہلل،دیعسنبسیدی،دبعارلنمحنبرہزم،انمعوجہکرضحتاؾہملسےکالغؾےھت،رضحتاؾہملسریضاہللاعتیل
عیھاےسیسکصخشےندرایتفایکہکایکاخوتؿرمد(وشرہ)ےکاسھتلسغرکیتکسےہ؟اوہنںےنوجابدایہکیجاہںارگلقع
ریتھک وہ دوھکی ںیم افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس دفونں اکی یہ بٹ ےس لسغ رکےت ےھت۔ ےلہپ مہ دفونں اےنپ
اہوھتں رپاپینڈاےتل۔اہیںکت ہکاؿوکاصػرکےت رھپ اؿرپاپینڈاےتلرھپاہھتاپین ںیمڈاؽرک (اپیناکنےتل)۔ رضحتاؾ ہملس
ےنرشؾاگہےکظفلاکذترکہںیہنایکافرہناسیکوکیئرپفاہیک۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،دیعسنبسیدی،دبعارلنمحنبرہزم،انمعوجہکرضحتاؾہملسےکالغؾےھت،رضحتاؾہملسریض
اہللاعتیلعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجصخشےکلسغےسےچبوہےئاپینےسلسغرکےنیکاممتعن
ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجصخشےکلسغےسےچبوہےئاپینےسلسغرکےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 241

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ہ ،زاؤز ،ح٤یس بً ٩بساٟزح٩٤

یت َر ُج َّل َػ ٔح َب أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٩زا ُو َز اْلِ َ ِوز ٔ ِّی ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا َُ ٔ َٟ٘ ٢
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٤َ َٛ ٥َ ٠ا َػحٔ َب ُه أَبُو ه َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه أَ ِربَ ٍَ ٔسٔ٨ي َن َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یَ َِ ٤ت ٔظ َم
َِ َٔٔ ١ـ ٔ ١ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ َوا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َٔٔ َِـ ٔ ١اَّ ٟز ُج َٔ ١و َِ ٟی ِِتَرَٔٓا َجٔ٤ی ٌّا
أَ َح ُسَ٧ا ک ُ َّ ١یَ ِوٕ ٦أَ ِو یَبُو َ ٢فٔی َُ ِِ ٣ت َشٔ٠هٔ أَ ِو َي ِِ َت ٔش َ ١اَّ ٟز ُج ُ

ہبیتق،اوبوعاہن،داؤد،دیمحنبدبعارلنمحےسرفاتیےہ ہکںیمےناکیصخشےسالماقتیک(وجہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیک
تبحصںیماچراسؽکتراہاھتسجرطحاوبرہریہرےہےھت)اسصخشےنایبؿایکہکروسؽرکمییلصاللہعلیہفآہلفملسےنرفزاہن
یھگنکرکےنےسعنمرفناای(اکیرفزفہفقرکانیلرتہبےہ)افرسجہگجلسغایکاجےئفاہںرپاشیپبرکےنےسعنمایکافرآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناسابتیکیھباممتعنرفنایئہکوعرتےکلسغےسابیقےچبوہےئاپینےسوکیئصخشلسغرکےافرہن
وعرترمدےکےچبوہےئاپینےسلسغرکےہکلبدفونںاسھتاسھتاپینےتیلاجںیئ۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،داؤد،دیمحنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدفرسےےکےچبوہےئاپینےسلسغیکااجزت
ابب  :اپیکاکایبؿ
اکیدفرسےےکےچبوہےئاپینےسلسغیکااجزت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 242

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س ،طٌبہً ،اػ ٥و سویس ب ٩نَرً ،بساہللً ،اػٌ٣ ،٥اذةً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

اػ ٕ٥
اػ ٕ ٥ح و أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِٔ ًَ ٩
ئ َواح ٔ ٕس
 ١أََ٧ا َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠إَٔ٧ا ٔ
ًَ ٌَِ ٣ُ ٩ا َذ َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أَُِ َت ٔش ُ

یُ َباز ٔ ُرنٔی َوأُبَاز ٔ ُر ُه َحًَّی َي ُ٘و ََ ٢زعٔی لٔی َوأَُٗو ُ ٢أََ٧ا َز َِ لٔی َٗا َُ ٢س َویِ ْس یُ َباز ٔ ُرنٔی َوأُبَاز ٔ ُر ُه َٓأَُٗو َُ ٢ز َِ لٔی َز َِ لٔی

دمحم نب اشبر ،دمحم ،ہبعش ،اعا  ف وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،اعا  ،اعمذة ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہل فملسدفونںاکییہربنتےسلسغرفناےتےھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساچےتہہکلسغےسدلجیےس
رفاتغ احلص رفنا ںیل افر ریمی وکشش وہیت ہک ںیم دلجی ےس لسغ ےس افرغ وہ اجؤں۔ بت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رفناےت ےھت ہک اے اعہشئ دصہقی مت ریمے فاےطس اپین وھچڑ دف ا فر ںیم یتہک یھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے لسغ ےک

فاےطس اپین وھچڑ دںی۔ رضحت وسدی ےس وقنمؽ رفاتی ںیم اس رطہقی ےس ذموکر ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم ےس زایدہ
دلجیرفناےتافرںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسزایدہدلجیرکیتیھت۔وتںیمےنہکیتگلیھتہکریمےفاےطساپینوھچڑدںی۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،اعا فوسدینبرصن،دبعاہلل،اعا ،اعمذة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیایپہلےسلسغرکےاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
اکیایپہلےسلسغرکےاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 243

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظارً ،بساٟزح ،٩٤ابزاہی ٥ب٧ ٩آٍ ،اب ٩ابو٧حیح٣ ،حاہس ،ا ٦ہانی

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
یح ًَ َِ ٣ُ ٩حاهٔ ٕس ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٦
ئ َواح ٔ ٕس فٔی َٗ ِؼ ٌَ ٕة ٓ َٔیها أَثَزُ ا ٌَِ ٟحٔي ٔن
َهإ ٔ ٧ئ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠اُِ َت َش َ ١ه َُو َو َِ ٣ی ُ٤وُ َ ٧ة ٔ ٩ِ ٣إَٔ٧ا ٕ

دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح ،اربامیہ نب انعف ،انب اوبحیجن ،اجمدہ ،اؾ اہین ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ومیمہن ےن اکی ایپےل ےس لسغ ایک
سجںیمآےٹاکاشنؿاھت۔(اسدحثیابمرہکےسولعمؾوہاہکاپکےئشاپینںیملماجےنےسھچکاصقنؿںیہنوہات)۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،اربامیہنبانعف،انباوبحیجن،اجمدہ،اؾاہین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقوکیئاخوتؿلسغانجتبرکےوتاسوکاےنپرقیکوچیٹوھکانلالزؾںیہن

ابب  :اپیکاکایبؿ
سجفتقوکیئاخوتؿلسغانجتبرکےوتاسوکاےنپرقیکوچیٹوھکانلالزؾںیہن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 244

راوی  :س٠امی ٪ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ایوب ب٣ ٩وسی ،سٌیس ب ٩ابو سٌیسً ،بساہلل ب ٩رآٍ ،ا ٦س٤٠ہ

وسی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
وب بِ َٔ ٣ُ ٩
ا ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
َّ
َّ
رف َرأِسٔی أََٓأ َ ِن ُ٘ ُـ َها
َسَ ٤ََ ٠ة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٗ ٥َ ٠اَِ ٟت ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی ا َِ ٣زأَ ْة أَ ُط ُّس َؿ ِ َ
َٔ ثَ ََل َث َح ََ َیا ٕ
ٔیَ أَ َِ ٪ت ِحَٔی ًَل َی َرأِس ٔ
ً ٔ َِ ٨س ُ َِشَ ٔ ٠ها ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َ٨ابَةٔ َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا یَٔ ِٜٔ
ت ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕئ ث ُ ََُّٔٔ ٥یـٔي َن ًَل َی َج َش ٔس ٔک
امیلسؿنبوصنمر،ایفسؿ،اویبنبومیس،دیعسنباوبدیعس،دبعاہللنبراعف،اؾ ہملسےسرفاتیےہہکںیمےنیبنیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےس رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اےنپ رسیک وچیٹ یک ڈنمایھں (رگںیہ) وبضمیط ےس ابدنیتھ
وہں۔ایکلسغانجتبےکفتقاؿوکوھکؽدفں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایھجتوکاکیفےہرسرپنیتولچاپینڈاانل(اتہک
اپینابولںیکڑجفںکتچنہپاجےئ)افررھپوپرےدبؿرپاپیناہبایلرکف۔
رافی  :امیلسؿنبوصنمر،ایفسؿ،اویبنبومیس،دیعسنباوبدیعس،دبعاہللنبراعف،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاحہضئوعرتارحاؾابدنےنھاکارادہرکےافراسےکےئلفہلسغرکے
ابب  :اپیکاکایبؿ
ارگاحہضئوعرتارحاؾابدنےنھاکارادہرکےافراسےکےئلفہلسغرکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 245

راوی  :یو٧ص بً ٩بساَلًلی ،طہیب٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب وہظا ٦بْ ٩عوہْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

ْع َو َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ِط َه ُب ًَ ِ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ َّ ٪ابِ َٔ ٩ط َه ٕ
ْع َو َة َح َّسثَا ُه ًَ ِِ ُ ٩
اب َوه ٔظَ َا ٦بِ َِ ُ ٩
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠اَ ٦ح َّح ٔة ا َِ ٟو َزا َٔ َٓأَهِ َُِ ٠٠ت بٔا َِ ٤ِ ٌُ ٟزة ٔ َٓ َ٘ ٔس ُِ ٣ت
ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت َ َ
َّ
َ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢
ٕ بٔا ِِ َ ِٟیتٔ َو ََل بَي ِ َن اٟؼَّ َٔا َوا ِِ ٤َ ٟز َوة ٔ َٓظَ ِ َٜو ُت ذََ ٔ ٟ
ََ ٜ٣ة َوأََ٧ا َحائ ْٔف َٓ ٥َِ ٠أَك ُ ِ
ا ِن ُ٘ ٔضی َرأِ َس َٔ َوا َِ ٣ت ٔظ ٔلی َوأَهٔل ِّی بٔا َِ ٟح ِّخ َو َزعٔی ا َِ ٤ِ ٌُ ٟز َة َٓٔ ٌََُِ ٠ت َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َـ ِی َ٨ا ا َِ ٟح َّخ أَ ِر َس َ٠ىٔی َِ ًَ ٍَ ٣ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی بَ َِکٕ

یب َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔ َ٣ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟهٔظَ أ ٦
إلٔ َی اٟت َّ ِٔٔ ٌ٨یَٓ ٥ا ًِ َت َِ ٤ز ُت َٓ َ٘ا ََ ٢ه ٔذه ٔ َ٣کَا َُ ٤ِ ًُ ٪زت َٔٔ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ه َذا َح ٔسیثْ َ ٔ
َغ ْ
ْع َو َة  ٥َِ ٟیَ ِزؤه ٔأَ َح ْس إ ٔ ََّل أَ ِط َه ُب
بِ ِٔ ُ ٩
ویسننبدبعاالیلع،شہنت،ناکل،انباہشبفاشہؾنبرعفہ،رعفہ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکمہولگرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتہتجحاولداعںیمےلکن۔ںیمےنرمعہاکارحاؾابدناھ۔سجفتقمہولگہکمرکمہمےچنہپوتںیماحتل
ضیحںیمیھت۔سپںیمےنہنوتاخہنہبعکاکوطاػایکافرہنںیمےنوکہافصفرمفہےکدرایمؿیعسیک۔(بلطمہیےہہکںیمضیح
یکفہجےسرمعہاداہنرکیکس) بجںیمہنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےس رعض ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسزناہن
جحآایگےہافرںیمابکترمعہہنرکیکسوبہجضیحےکابااسیوسحمسوہاتےہہکںیمجحےسرحمفؾروہںیگ۔ہینسرکآپیلص
اہلل ہیلعفآہلفملسےنرفناایمتاانپرسوھکؽڈاولافرابیھگنکرکولافرجحاکارحاؾابدنھولافررمعہاکارادہرتکرکدف۔نان ہچںیمےن
بسح دہاتی ایس رطہقی ےس ایک سج فتق ںیم جح ادا رک یکچ وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن ےھجم رضحت دبعارلنمح نب ایب رکب
(اعہشئ دصہقیےکاھبیئ)ےکارماہاقمؾمیعنتوکاجیھب۔ںیمےنرمعہاکارحاؾابدناھافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہی
اہمترےرمعہیکہگجےہ۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،شہنت،ناکل،انباہشبفاشہؾنبرعفہ،رعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجصخشربنتںیماہھتڈاےنلےسلبقاہھتوکاپکرکے

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجصخشربنتںیماہھتڈاےنلےسلبقاہھتوکاپکرکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 246

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪حشين ،زائسةً ،لاء ب ٩سائب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزحً ،٩٤ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِْن ًَ َِ ٩زائ َٔس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َلا ُئ بِ َُّ ٩
اٟشائ ٔٔب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩بسٔ
ا ٪إٔذَا اُِ َت َش َ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟح َ٨ابَ ٔة ُو ٔؿ ٍَ
اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسث َ ِتىٔی ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ئ ث ُ ََّ ٥ػ َّب بٔا ُِ ٟی ِ٤ى َی
َُ ٟه ِاْلَٔ٧ا ُئ ٓ ََی ُؼ ُّب ًَل َی یَ َسیِهٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یُ ِسخٔ َُ ٠ه َ٤ا ِاْلَٔ٧ا َئ َحًَّی إٔذَا ُ ََش َ ١یَ َسیِهٔ أَ ِز َخ َ ١یَ َس ُه ا ُِ ٟی ِ٤ى َی فٔی ِاْلَٔ٧ا ٔ
َّ
است َ ِ٨ظَ َ ٙث َ ََلثّا ث ُ ََّ ٥ي ُؼ ُّب ًَل َی
َّسی َٓ َِ َش َُ ٠ه َ٤ا ث ُ ََّ ٥ت َِ ٤ـ ََ ٤ف َو ِ
َفَْ َػ َّب بٔا ُِ ٟی ِ٤ى َی ًَل َی ا ُِ ٟی ِ َ
َوُ ََش ََِ َ ١ف َج ُه بٔا ُِ ٟی ِ َ
َّسی َحًی إٔذَا َ َ
َرأِ ٔسهٔ َٔ ٠ِ ٣ئ َِ َّٔ ٛیهٔ ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ٔیف ًَل َی َج َش ٔسه ٔ
ت ث ُ َُّ ٥ئ ُ
ادمح نب امیلسؿ ،نیسح ،زادئة ،اطعء نب اسبئ ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسسجفتقانجتباکلسغرفناےتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےئلربنتںیماپینراھکاجات۔آپیلصاہللہیلع
فآہل فملس اےنپ دفونں اہوھتں رپ اپین ڈاےتل ربنت ںیم اہھت ڈاےنل ےس لبق۔ سج فتق دفونں اہوھتں وک دوھ رک افرغ وہےت وت آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داںیئ اہھت وک ربنت ںیم ڈاےتل افر اپین ےل رک ابںیئ اہھت ےس اینپ رشؾ اگہ وک دوھےت۔ سج فتق اس ےس
رفاتغوہاجیتوتداںیئاہھت ےساپینابںیئاہھترپڈاےتلافردفونںاہھتدوھےترھپیلک رکےتافرانکںیماپیننیت رمہبتڈاےتل رھپ
رسرپاپینڈاےتلنیترمہبت۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدفونںایلیھتہںرھبرکنیترمہبتمسجرپاپینڈاےتلرھپامتؾمسجابمرک
رپاپینڈاےتل۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،نیسح،زادئة،اطعءنباسبئ،اوبہملسنبدبعارلنمح،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربنتںیماہھتڈاےنلےسےلہپاہھتوکینتکابردوھاناچےیہ؟

ابب  :اپیکاکایبؿ
ربنتںیماہھتڈاےنلےسےلہپاہھتوکینتکابردوھاناچےیہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 247

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪یزیس ،طٌبہً ،لاء ب ٩سائب ،ابو س٤٠ہ سے روایت ےہ ٛہ ٣یں ےن حرضت ًائظہ ػسي٘ہ

ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها ًَ ُِِ ُ ٩ش َٔ ١ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا َِ ٟح َ٨ابَ ٔة َٓ َ٘اَِ ٟت ک َ َ
ٔیف
ُرفْ ُ ًَل َی َرأِ ٔسهٔ ث َ ََلثّا ث ُ َُّ ٥ئ ُ
 ١یَ َسیِهٔ ث ُ َّ ٥یُ َِ ٤ـُ ٔ٤ف َو َي ِشت َ ِٔ ٨ظ ُ ٙث ُ َّ ٥ي ِ ٔ
ئِ
َِ َ ١ف َج ُه ث ُ ََّ ٥ي ِِ ٔش ُ
ُرفْ ُ ًَل َی یَ َسیِهٔ ثَ ََلثّا ث ُ ََّ ٥ي ِِ ٔش ُ

ًَل َی َسائ ٔز ٔ َج َش ٔسه ٔ

ادمحنبامیلسؿ،سیدی،ہبعش،اطعءنباسبئ،اوبہملسےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاعہشئدصہقیےسرعضایکہکروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ انجتب سک رطہقی ےس ایک رکےت ےھت؟ اوہنں ےن رفناای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ دفونں
اہوھتںرپےلہپنیترمہبت اپینڈاےتلرھپوضعوصخمص(افررشؾاگہ)دوھےترھپاہوھتںوکدوھےت۔رھپیلکرفناےتافرانکںیماپین
ڈاےتلاسےکدعبرسےکافرپنیترمہبتاپینڈاےتلرھپامتؾمسجابمرکرپاپیناہبےت۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،سیدی،ہبعش،اطعءنباسبئ،اوبہملسےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفونںاہوھتںوکدوھےنےکدعبمسجیکاناپیکوکزالئرکےناکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
دفونںاہوھتںوکدوھےنےکدعبمسجیکاناپیکوکزالئرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 248

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪نرض ،طٌبةً ،لاء ب ٩سائب ،ابوس٤٠ہ

َ
رض َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ َلا ُئ بِ َُّ ٩
اٟشائ ٔ ٔب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة أَُ َّ ٧ه َز َخ َ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل َ ٪أََ ِ ٧بأَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
ًَل َی ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها ٓ ََشأَََ ٟها ًَ ُِِ ُ ٩ش َٔ ١ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا َِ ٟح َ٨ابَ ٔة َٓ َ٘اَِ ٟت ک َ َ
٣َ ١ا ًَل َی َٓد ٔ َذیِهٔ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِؤتَی ب ٔ ِاْلَٔ٧ا ٔ
ئ ٓ ََی ُؼ ُّب ًَل َی َی َسیِهٔ ثَ ََلثّا ٓ ََی ِِ ٔشُ ُ٠ه َ٤ا ث ُ ََّ ٥ي ُؼ ُّب ب ٔ َیٔ٤یٔ٨هٔ ًَل َی ٔط َ٤أٟهٔ ٓ ََی ِِ ٔش ُ
ٔیف ًَل َی َسائ ٔز ٔ َج َش ٔسه ٔ
َ ١ی َسیِهٔ َو َی َت َِ ٤ـ َُ ٤ف َو َي ِشت َ ِٔ ٨ظ َُ ٙو َي ُؼ ُّب ًَل َی َرأ ِ ٔسهٔ ثَ ََلثّا ث ُ َُّ ٥ئ ُ
ث ُ ََّ ٥ي ِِ ٔش ُ
ومحمدنبالیغؿ،رضن،صعیة،اطعءنباسبئ،اوبہملسےسرفاتیےہہکفہرضحتاعہشئدصہقییکدختمںیماحرضوہےئافراؿ
ےس درایتف ایک۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک رطہقی ےس لسغ انجتب رفناای رکےت ےھت؟ اوہنں ےن رفناای ہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساپیناک اکیربنتآاتاھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپدفونںاہوھتںرپنیترمہبتاپینڈاؽ
رکدفونںراؿدوھےت(افررشؾاگہفوضعوصخمصرپ)اہجںاہجںاناپیکوسحمسوہیتاسوکدوھےترھپرسےکافرپنیترمہبتاپین
ڈاےتلرھپامتؾمسجرپاپیناہبےت۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،رضن،صعیة،اطعءنباسبئ،اوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
دفونںاہوھتںوکدوھےنےکدعبمسجیکاناپیکوکزالئرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 249

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی٤ً ،٥ز بًِ ٩یسً ،لاء ب ٩سائب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح٩٤

ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢و َػٔ َِت
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٕس ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ

ٔیف ب ٔ َی ٔسه ٔ ا ُِ ٟی ِ٤ى َی ًَل َی
َ ١ی َسیِهٔ ثَ ََلثّا ث ُ َُّ ٥ئ ُ
اَ ٪ي ِِ ٔش ُ
ًَائٔظَ ُة ُ ُِش َ ١أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا َِ ٟح َ٨ابَ ٔة َٗاَِ ٟت ک َ َ
َّسی ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت ث ُ َّ٥
َِ َ ١ف َج ُه َو َ٣ا أَ َػابَ ُه َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َو ََل أَ ًُِ ٤َُ ٠ه إ ٔ ََّل َٗا َُ ٢ئ ُ
َّسی ٓ ََی ِِ ٔش ُ
ٔیف ب ٔ َی ٔسه ٔ ا ُِ ٟی ِ٤ى َی ًَل َی ا ُِ ٟی ِ َ
ا ُِ ٟی ِ َ
ٔیف ًَل َی َرأِ ٔسهٔ ثَ ََلثّا ث ُ ََّ ٥ي ُؼ ُّب ًََِ ٠یهٔ ا ِ٤َ ٟا َئ
َ ١و ِج َههُ ثَ ََلثّا ث ُ َُّ ٥ئ ُ
یَ َت َِ ٤ـ َُ ٤ف ث َ ََلثّا َو َي ِشت َ ِٔ ٨ظ ُ ٙثَ ََلثّا َو َي ِِ ٔش ُ

ااحسؼنباربامیہ،رمعنبدیبع،اطعء نباسبئ،اوبہملسنبدبعارلنمحےسرفاتیےہہکرضحتاعہشئدصہقیےنرضحتروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک لسغ انجتب اک یلیصفت احؽ ایبؿ رفناای وت اہک ہک ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس نیت رمہبت اےنپ
اہوھتں وک دوھےت رھپ داںیئ اہھت ےس اپین ڈاےتل ابںیئ اہھت رپ افر رشؾ اگہ وک دوھےت افراس رپ وج اگل وہات (ینعی اناپیک) اس وک دوھےت
ےھت۔ رضحت رمع نب دیبع ےن رفناای ہک ریما ایخؽ ےہ ہک رھپ داںیئ اہھت ےس نیت رمہبت ابںیئ اہھت رپ اپین ڈاےتل۔ رھپ یلک رفناےت نیت
رمہبتافرانکںیماپینڈاےتل۔اسےکدعبامتؾمسجابمرکرپاپیناہبےت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رمعنبدیبع،اطعءنباسبئ،اوبہملسنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغرکےنےسلبقفوضرکےنےکقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغرکےنےسلبقفوضرکےنےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 250

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

ا٪
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟهٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
 ١ب ٔ َها أ ُ ُػو َ٢
 ١أَ َػأَ ٌَ ُه ا ِ٤َ ٟا َئ َٓ ُی َد ُِّ ٠
إٔذَا اُِ َت َش َ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟح َ٨ابَةٔ بَ َسأَ َٓ َِ َش ََ ١ی َسیِهٔ ث ُ ََّ ٥ت َو َّؿأ َ َ٤َ ٛا یَ َت َو َّؿأ ُ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔ ث ُ َّ ٥یُ ِسخٔ ُ

ُ
َغ ٕ
ٔیف ا ِ٤َ ٟا َئ ًَل َی َج َشسٔه ٔک ُ ِّ٠هٔ
ٖ ث ُ َُّ ٥ئ ُ
َط ٌِزٔه ٔث ََّ ٥ي ُؼ ُّب ًَل َی َرأ ِ ٔسهٔ ثَ ََل َث ُ َ

ہبیتق ،ناکل ،اشہؾ نب رعفہ ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس سج فتق انجتب اکلسغ
رفناےتوتےلہپدفونںاہوھتںوکدوھےت۔رھپفوضرفناےتسجرطہقیےسامنزےکفاےطسایکاجاتےہرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
اپینںیماویلگنںوکڈاؽرکاےنپابؽیکڑجفںںیمالخؽرفناےت۔رھپرسرپنیتولچاپینڈاےتلرھپامتؾمسجابمرکرپاپیناہبےت۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجصخشےکرسےکابولںںیمالخؽرکےنےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجصخشےکرسےکابولںںیمالخؽرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 251

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ،ہظا ٦بْ ٩عوہ

َ
َ
ْع َو َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ ِتىٔی ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َی ِحٌَی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ه ٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
َ ١رأِ َس ُه َحًَّی َي ٔؼ َ ١إلٔ َی َط ٌِزٔه ٔث ُ َّ٥
َ ١ی َسیِهٔ َو َی َت َو َّؿأ ُ َویُ َد ُِّ ٠
اَ ٪ي ِِ ٔش ُ
ًَ ُِِ ُ ٩ش ٔ ١أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا َِ ٟح َ٨ابَ ٔة أَُ َّ ٧ه ک َ َ
ُرفْ ُ ًَل َی َسائ ٔز ٔ َج َش ٔسه ٔ
ئِ
رمعف نب یلع ،ییحی ،اشہؾ نب رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس رضحت اعہشئ دصہقی ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےک لسغ انجتب ےک قلعتم ایبؿ رفناای وت اس رطہقی ےس ایبؿ رفناای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلہپ وت اہوھتں وک (ایھچ رطح ےس)
دوھےتافرفوضرکےتافررسںیمالخؽرکےتاتہکاپینابولںںیمایھچرطحےسچنہپاجےئرھپامتؾمسجرپاپیناہبےت۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،اشہؾنبرعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجصخشےکرسےکابولںںیمالخؽرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 252

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یزیس ،سٔیا ،٪ہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪هٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

ا ٪ي َ ِّ
ُرش ُب َرأ ِ َس ُه ث ُ َّ ٥یَ ِحَٔی ًََِ ٠یهٔ ثَ ََلثّا
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

دمحمنبدبعاہللنبسیدی،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےلہپرس
ابمرکوکاپینےسرترفناےت۔رھپنیتابررسےکافرپنیتولچرھبرکاپینڈاےتل۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدی،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجےکفاےطسسکدقراپینلسغےکےئلاہباناکیفےہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجےکفاےطسسکدقراپینلسغےکےئلاہباناکیفےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 253

راوی ٗ :تیبہ ،ابوحوؾ ،ابواسحا ،ٚس٠امی ٪ب ٩رصٖ ،جبير ب٣ ٩لٌ٥

رصز ٕ ًَ ُِ ٩ج َبي ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ َٕٔٗ ٥ا ََ ٢ت ََ ٤ار ِوا فٔی ا ِِ ُِ ٟش ٔ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َُ ٩ِ ًَ ٙسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ُ ٩

َ َٛ ١ذا َو ََ ٛذا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َُ ٌِ ََ ٢ف ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦إنِّٔی َْلَُِ ٔش ُ
ٕ
أَ َّ٣ا أََ٧ا َٓأُٓ ُ
ٔیف ًَل َی َرأِسٔی ث َ ََل َث أَ ُٓ ٕ ٛ
ہبیتق،اوبوحص،اوبااحسؼ،امیلسؿنبرصػ،ریبجنبمعطمےسرفاتیےہہکولوگںےنلسغےکابرےںیمرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنممو یک۔یسکےنایبؿایکہکریماوتلسغاسرطحےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایںیم
وتاےنپرسرپاپینےکنیتولچڈااتلوہں(ابیقلسغیکلیصفتفیہےہوجہکدحثیاسقبںیمسگریکچےہ)۔
رافی  :ہبیتق،اوبوحص،اوبااحسؼ،امیلسؿنبرصػ،ریبجنبمعطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(وعرت)ضیحےسرفاتغےکدعبسکرطہقیےسلسغرکے؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
(وعرت)ضیحےسرفاتغےکدعبسکرطہقیےسلسغرکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 254

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟزح ،٩٤سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،اب ٩ػٔیةً ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ َوه َُو ابِ َُ ٩ػ ٔٔ َّی َة ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣هٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی
 ١ث ُ ََّٗ ٥ا َُ ٢خ ٔذی
اہللُ ًَ َِ ٨ها أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َسأ َ ِٟتٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُِّ ُ ٩ِ ًَ ٥َ ٠شَ ٔ ٠ها ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ٤َ ٟح ٔ
ٕ ََ ِِ َت ٔش ُ
یف َٓأ َ ِخب َ َر َها َِ ٛی َ

ا ٪اہللٔ َت َلهَّزٔی ب ٔ َها َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة
ٕ أَ َت َل َّهزُ ب ٔ َها َٓا ِس َتت َ َر ََ ٛذا ث ُ ََّٗ ٥ا َُ ٢س ِب َح َ
ٔ َِف َػ ّة ِٔ ٣َ ٩ِ ٣ش َٕ َٓ َت َلهَّزٔی ب ٔ َها َٗاَِ ٟت َو َِ ٛی َ
َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٓ َح َذبِ ُت ا ِ٤َ ٟزِأَ َة َو ُُِٗ ٠ت َتتَّبٌٔٔي َن ب ٔ َها أَثَ َز َّ
اٟسٔ ٦
دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمح،ایفسؿ،وصنمر،انبصفیة،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکاکیاخوتؿےنروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےس ضیح ےس افرغ وہےن فایل اخوتؿ ےک رطہقی لسغ ےک ابرے ںیم درایتف ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

اراشدرفناایاسرطہقیےسلسغرکاناچےیہ۔رھپرفناایہکلسغےسرفاتغےکدعب(ڑپکےایرفیئفریغہاک)اکیڑکٹاےلےلہک
سج ںیم کشم یگل وہیئ وہ افراس ےساپیک احلص رک۔ ہی نس رکاس اخوتؿ ےن اہک ںیمسک رطہقی ےساس ےس اپیک احلص رک یتکس
وہں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناساکوجابنسرکرہچہابمرکرپ(رشؾفایحءیکفہجےساہھتیک)آڑرفنایلافراراشدرفناایمت
اس ےس اپیک احلص رکف (ہی ہلمج ریحت ےک وطر رپ رفناای) رضحت اعہشئ دصہقی ےن رفناای ںیم ےن اس اخوتؿ وک ڑکپ رک چنیھک ایل افر
(آہتسہےس)اہک۔وخؿیکہگجرپاسوکرھکول۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمح،ایفسؿ،وصنمر،انبصفیة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغےسرفاتغےکدعبفوضرکانرضفریںیہن
ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغےسرفاتغےکدعبفوضرکانرضفریںیہن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 255

راوی  :اح٤س ب٤ًَ ٩ا ٪ب ٩حٜی ،٥حش ،٩اب ٩ػاٟح ،ابواسحا ٚو ً٤زو بً ٩لیً ،بساٟزح ،٩٤رشیَ ،ابواسحا ،ٚاسوز،
حرضت ًائظہ ػسي٘ہ

ا ٪بِ َٔ ٩حٕٔ ٜیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبٔی أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِ ٟح َش َُ ٩وه َُو ابِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٙح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
اَ ٪ر ُسو ُ٢
َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
یَ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت ک َ َ
رش ْ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ َی َت َو َّؿأ ُ ََ ٌِ َس ا ِِ ُِ ٟش ٔ١
ادمح نب امثعؿ نب میکح ،نسح ،انب اصحل ،اوبااحسؼ ف رمعف نب یلع ،دبعارلنمح ،رشکی ،اوبااحسؼ ،اوسد ،رضحت اعہشئ دصہقی ےس
رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسلسغےسرفاتغاحلصرکےنےکدعبفوضںیہنرفناایرکےتےھت۔

رافی  :ادمح نب امثعؿ نب میکح ،نسح ،انب اصحل ،اوبااحسؼ ف رمعف نب یلع ،دبعارلنمح ،رشکی ،اوبااحسؼ ،اوسد ،رضحت اعہشئ
دصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجہگجلسغانجتبرکےوتاپؤںہگجدبؽرکدفرسیہگجدوھےئ
ابب  :اپیکاکایبؿ
سجہگجلسغانجتبرکےوتاپؤںہگجدبؽرکدفرسیہگجدوھےئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 256

راوی ً :لی ب ٩ححزً ،یسی ،اً٤ع ،ساَ ،٥ٟکیب ،ابً ٩باض٣ ،ی٤و٧ہ

َ
ض َٗا ََ ٢ح َّسثَ ِتىٔی َخا ًَٟٔی َِ ٣ی ُ٤وُ َ ٧ة
َکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ً َٔیسی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ساَ ُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟ
َٗاَِ ٟت أَ ِزِ َ ٧ی ُت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُِّ ُ ٥َ ٠ش َُ ٠ه ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َ٨ابَ ٔة َٓ َِ َش َِ َّٔ َٛ ١یهٔ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثّا ث ُ َّ ٥أَ ِز َخ َ ١ب ٔ َیٔ٤یٔ٨هٔ فٔی

ِاْل َٔ٧ا ٔ َ
َر َب َٔ ٔظ َ٤أٟهٔ اْلِ َ ِر َق ٓ ََس َل ََ ٜها َز ِٟکّا َط ٔس ّ
یسا ث ُ ََّ ٥ت َو َّؿأ َ ُو ُؿوئَهُ
َف ٔجهٔ ث ُ َََّ ُ ٥ش َُ ٠ه َٔ ٔظ َ٤أٟهٔ ث ُ ََّ َ ٥
َفَْ ب ٔ َها ًَل َی َ ِ
ئ َٓأ ِ َ
ُ َ
َفَْ ًَل َی َرأِ ٔسهٔ ثَ ََل َث َح ََ َیا ٕ
ت َٔ ٠ِ ٣ئ َِّٔ ٛهٔ ث ُ َََّ ُ ٥ش ََ ١سائ َٔز َج َشسٔه ٔث ُ ََّ ٥ت ََّ ٨هی ًَ َِ٘ ٣َ ٩ا ٔ٣هٔ َٓ َِ َش َ ١رٔ ِجَِ ٠یهٔ َٗاَِ ٟت
٠ٟٔؼَّ ََلة ٔ ث َّ ٥أ ِ َ
ُ َ
َف َّز ُه
ث َّ ٥أ َت ِی ُت ُه بٔا ِ٨ِ ٔ٤ٟسٔی َٔ َ ١
یلعنبرجح،یسیع،اشمع،اسمل،رکبی،انبابعس،ومیمہنےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےک
فاےطس انجتب ےک لسغ ےئلیک اپین راھک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن دفونں اہوھتں وک دف رمہبت ای نیت رمہبت دوھای رھپ داایںاہھت
ربنتںیمڈاؽرکاپینایلافراینپرشؾاگہرپاپیناہبای۔رھپرشؾاگہوکابںیئاہھتےسدوھایرھپابںیئاہھتوکزنیمرپناراافراہھتوکزفرےس
رزگارھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرطہقیےسفوضرفناایہکسجرطہقیےسامنززپےنھےکےئلفوضایکاجاتےہرھپدفونں
ولچ رھبرک نیت رمہبت اپین رس رپڈاال رھپ امتؾدبؿ وک دوھای رھپآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملساس ہگج ےس ٹہ ےئگ (ینعی ہگج دبؽدی)
افردفونںاپؤںدوھےئرضحتومیمہنریضاہللعیھاےنرفناایرھپںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےئلیکفوضاکاپینکشخرکےنےئلیک

ڑپکاےلرکاحرضوہیئ۔
رافی  :یلعنبرجح،یسیع،اشمع،اسمل،رکبی،انبابعس،ومیمہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغےسافرغوہےنےکدعباعضاءوکڑپکےےسہنکشخرکان
ابب  :اپیکاکایبؿ
لسغےسافرغوہےنےکدعباعضاءوکڑپکےےسہنکشخرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 257

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌی ب ٩ایوب ب ٩ابزاہیً ،٥بساہلل ب ٩ازریص ،اً٤ع ،ساَ ،٥ٟکیبً ،بساہلل ابً ٩باض

َکیِبٕ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَ ُّی َ
وب بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
ٔیص ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ساَ ُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟ
ئ َه ََ ٜذا
ٔیَ ٥َِ ٠َٓ ١ی ََّ ٤ش ُه َو َج ٌَ ََ ١ي ُ٘و ُ ٢بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠اُِ َت َش ََٓ ١أت ُ َٔی بٔ٨ِ ٔ٤س ٕ
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
دمحم نب ییحی نب اویب نب اربامیہ ،دبعاہلل نب ادرسی ،اشمع ،اسمل ،رکبی ،دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن لسغ رفناای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس (فہ) کشخ رکےن ےک فاےطس ڑپکا ےل رک احرض
وہےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفہڑپکاوبقؽںیہنرفناایہکلبآپیلصاہللہیلعفآہلفملساہھتوکےنکٹھجےگل۔
رافی  :دمحمنبییحینباویبنباربامیہ،دبعاہللنبادرسی،اشمع،اسمل،رکبی،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجصخشاھکاناھکےناکارادہرکےافرلسغہنرکےکسوتفوضرکانیلاچےئہ

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجصخشاھکاناھکےناکارادہرکےافرلسغہنرکےکسوتفوضرکانیلاچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 258

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسة ،سٔیا ٪ب ٩حِیب ،طٌبہ٤ً ،زو بً ٩لی ،یحٌی و ًبساٟزح ،٩٤طٌبة ،ح ،٥ٜابزاہی ،٥اسوزً ،ائظہ
ػسي٘ہ رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪بِ َٔ ٩حِٔیبٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ح و َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ٢
ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜإٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َرا َز أَ ِ ٪یَأِک ُ َ ١أَ ِو َی ََ ٨اَ ٦وه َُو ُجْ ُ٨ب َت َو َّؿأ َ َزا َز ًَ ِْ ٤زو فٔی َحسٔیَٔهٔ ُو ُؿوئ َ ُه ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔ
ًَ ِْ ٤زو ک َ َ
دیمح نب دعسمة ،ایفسؿ نب بیبح ،ہبعش ،رمعف نب یلع ،ییحی ف دبعارلنمح ،صعیة ،مکح ،اربامیہ ،اوسد ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسانجتبیکاحتلںیمسجفتقاھکاناھکےنایوسےناکارادہرفناےتوتفوض
رفناےتسجرطہقیےسامنزےکفاےطسفوضرکےت۔
رافی  :دیمح نب دعسمة ،ایفسؿ نب بیبح ،ہبعش ،رمعف نب یلع ،ییحی ف دبعارلنمح ،صعیة ،مکح ،اربامیہ ،اوسد ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگیبنجصخشاھکاناھکاناچےہافررصػاسفتقاہھتیہدوھےلوتاکیفےہاساکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
ارگیبنجصخشاھکاناھکاناچےہافررصػاسفتقاہھتیہدوھےلوتاکیفےہاساکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 259

راوی ٣ :ح٤س بًِ ٩یس ب٣ ٩ح٤سً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،یو٧ص ،زہزی ،ابوس٤٠ہً ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٔس بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
ا ٪إٔذَا أَ َرا َز أَ ِ ٪یَ ََ ٨اَ ٦وه َُو ُجْ ُ٨ب َت َو َّؿأ َ َوإٔذَا أَ َرا َز أَ َِ ٪یأِک ُ َََ ُ ١ش ََ ١ی َسیِهٔ
َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
دمحم نب دیبع نب دمحم ،دبعاہلل نب ابمرک ،ویسن ،زرہی ،اوبہملس ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس سج فتق انجتب یک احتل ںیم وسےن اک ارادہ رفناےت وت فوض رفناےت افر ارگ اھکان اھکےن اک ارادہ رکےت وت دفونں اہھت
دوھےت۔
رافی  :دمحمنبدیبعنبدمحم،دبعاہللنبابمرک،ویسن،زرہی،اوبہملس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجصخشسجفتقاھکےنےنیپاکارادہرکےوتاہھتدوھاناکیفےہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجصخشسجفتقاھکےنےنیپاکارادہرکےوتاہھتدوھاناکیفےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 260

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،یو٧ص ،زہزی ،ابوس٤٠ہً ،ائظہ ػسي٘ہ

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت ک َ َ
ِ
َ
رش َب َٗاَِ ٟت ُ ََش ََ ١ی َسیِهٔ ث ُ َّ٥
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َرا َز أَ ِ ٪یَ ََ ٨اَ ٦وه َُو ُجْ ُ٨ب َت َو َّؿأ َوإٔذَا أَ َرا َز أَ َِ ٪یأک ُ َ ١أَ ِو َي ِ َ

رش ُب
َیأِک ُ ُ
 ١أَ ِو َي ِ َ

وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،ویسن ،زرہی ،اوبہملس ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج
فتق انجتبیکاحتلںیموسےناکارادہرفناےتوتفوضرفناےتافرارگاھکےنےنیپاکارادہرفناےتوتدفونںاہھتدوھےترھپاھکانانتفؽ

رفناےت۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ویسن،زرہی،اوبہملس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجارگوسےنےگلوتفوضرکے
ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجارگوسےنےگلوتفوضرکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 261

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزحً ،٩٤ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ًََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
ا ٪إٔذَا أَ َرا َز أَ ِ ٪یَ ََ ٨اَ ٦وه َُو ُجْ ُ٨ب َت َو َّؿأ َ ُو ُؿوئ َ ُه ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔ َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ََ ٨ا٦
َٗاَِ ٟت إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،انب اہشب ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس سج فتق وسےن اک ارادہ رفناےت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق یبنج وہےت وت فوض رفناےت سج رطہقی ےس وسےن
ےسلبقامنززپےنھےکفاےطسفوضرفناےت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ

یبنجارگوسےنےگلوتفوضرکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 262

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌیًِ ،یساہلل٧ ،آًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز َٗا ََ ٢یا
َر ُسو ٢اہللٔ أَیَ َ٨ا ٦أَ َح ُسَ٧ا وهُو ُجُ٨ب َٗا ٢إٔذَا َتو َّؿأ َ
ُ
َ
َ َ ْ َ َ
دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،دیبع اہلل ،انعف ،دبعاہلل نب رمع ،ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک مہ ولوگں ںیم ےس وکیئ
صخشانجتبیکاحتلںیموساتکسےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفنااییجاہںسجفتقفہفوضرکےل۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقیبنجصخشوسےناکدصقرکےوتاسوکاچےئہہکفوضرکےافروضعوصخمصدوھےل
ابب  :اپیکاکایبؿ
سجفتقیبنجصخشوسےناکدصقرکےوتاسوکاچےئہہکفوضرکےافروضعوصخمصدوھےل

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 263

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اً ،َٟبساہلل ب ٩زی٨ارً ،بساہلل اب٤ً ٩ز

ََک ًُ َ٤زُ َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ذ َ َ
َُ ٔؼیبُ ُه ا َِ ٟح َ٨ابَ ُة َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی َٔ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َو َّؿأ ِ َواُِ ٔش ِ ١ذ ََ
ََک َک ث ُ َّ٥ِ َ ٧ ٥
ہبیتق ،ناکل ،دبعاہلل نب دانی ر ،دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رمع ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایبؿ ایک ہک ھجم وک

رات ےکفتق انجتب وہ اجیت ےہ افراسفتقلسغ رکےن اک ومہعق ںیہن وہات۔آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفناای متفوض رکول
افررشؾاگہدوھڈاولاسےکدعبوسےتکسوہ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،دبعاہللنبدانیر،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقیبنجصخشفوضہنرکےوتایکمکحےہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
سجفتقیبنجصخشفوضہنرکےوتایکمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 264

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ہظا ٦بً ٩بسا ،َ٠٤ٟطٌبةو ًِیساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی ،طٌبہً ،لی ب٣ ٩سرک ،ابوزرًة،
ًبساہلل ب٧ ٩طیً ،لی

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا هٔظَ ُا ٦بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِٗ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟهُ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ٣ُ ٩سرٔ ٕک ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ُ ٧ ٩ط ٕٓی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ
 ١ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة بَ ِی ّتا ٓ ٔیهٔ ُػ َور ْة َو ََل کَِْ ٠ب َو ََل ُجْ ُ٨ب
ًَ ُِ ٨ه ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َت ِس ُخ ُ

ااحسؼ نب اربامیہ ،اشہؾ نب دبعاکلمل ،صعیةف دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،ہبعش ،یلع نب دمرک ،اوبزرعة ،دبعاہلل نب یجن ،یلع ےس
رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاساکمؿںیم(رتمحےک)رفط ےدالخںیہنوہےتہک
سجاکمؿںیموصتریاتکاییبنجصخشوموجدوہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اشہؾنبدبعاکلمل،صعیةفدیبعاہللنبدیعس،ییحی،ہبعش،یلعنبدمرک،اوبزرعة،دبعاہللنبیجن،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگیبنجصخشدفابرہرتسبمہیاکارادہرکےوتایکمکحےہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
ارگیبنجصخشدفابرہرتسبمہیاکارادہرکےوتایکمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 265

راوی  :حشين ب ٩رحیث ،سٔیاً ،٪اػ ،٥ابو٣توک ،١ابوسٌیس

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
رحیِ ٕث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُ ُ ٩
وس ََّٗ ٥٠ا ٢إٔذَا أَ َرا َز أَ َح ُس ُ ٥ٛأَ َِ ٪يٌو َز َتو َّؿأ َ
َ َ َ َ
ِ ُ َ
نیسح نب رحثی ،ایفسؿ ،اعا  ،اوبوتملک ،اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ازفاج
رہطماتےکاپسرشتفیےلےئگاکییہلسغےس۔
رافی  :نیسحنبرحثی،ایفسؿ،اعا ،اوبوتملک،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیےسزایدہوعروتںےسامجعرکےکاکییہلسغرکان
ابب  :اپیکاکایبؿ
اکیےسزایدہوعروتںےسامجعرکےکاکییہلسغرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 266

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥و يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ح٤یس ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٥و َّ
 ١بِ ُ ٩إ ٔبِ َزاه َٔیُ ٩ِ ًَ ٥ح َِ ٤ی ٕس َّ
اٟلؤی ٔ٩ِ ًَ ١
اُِ ٔ٠ٟى ْٔل ٔ ِس َح ََ َٗ ٙاَل َح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٥و َي ٌِ ُ٘ ُ
اٖ ًَل َی ن َٔشائٔهٔ فٔی َِ ٟی َٕ ٠ة َٔ ُِ ِش َٕ ١واح ٔ ٕس
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠كَ َ
ااحسؼ نب اربامیہ ف وقعیب نب اربامیہ ،اامسلیع نب اربامیہ ،دیمح ،اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک اکی رات رضحت روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملساینپازفاجرہطماتےکاپسےئگاکییہلسغےسینعیبسےستبحصیکافرآرخںیملسغرفناای۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہفوقعیبنباربامیہ،اامسلیعنباربامیہ،دیمح،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اکیےسزایدہوعروتںےسامجعرکےکاکییہلسغرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 267

راوی ٣ :ح٤س بًِ ٩یسً ،بساہلل ب٣ ٩بارک٤ٌ٣ ،زٗ ،تازہ ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
وٖ ًَل َی ن َٔشائٔهٔ فٔی ُ ُِش َٕ ١واح ٔ ٕس
ا ٪یَ ُل ُ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

دمحمنبدیبع،دبعاہللنبابمرک،رمعم،اتقدہ،اسنےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساینپویبویںےکاپس
اجےتاکییہلسغےس(بلطمفیہےہوجہکافرپذموکرےہ)
رافی  :دمحمنبدیبع،دبعاہللنبابمرک،رمعم،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجصخشےکفاےطسالتفترقاؿاجزئںیہنےہ

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجصخشےکفاےطسالتفترقاؿاجزئںیہنےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 268

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زةً ،بساہلل ب ٩س٤٠ہ

 ١بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیُ ٩ِ ًَ ٥ط ٌِ َب َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت ًَ ٔ ٠ایا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
٨َ ٌَ ٣َ ١ا َّ
ئ ٓ ََی ِ ُ
اِ ٠ٟح ََ ٥وَ ٥َِ ٟی٩ِ ُٜ
آَ ٪و َیأِک ُ ُ
ِق َ
أََ ٧ا َو َر ُج ََل َٔ٘ َٓ ٪ا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِ ُ
ِقأ ا ِِ ُ ٟ
ِخ ُد ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟد ََل ٔ َ
ِقآ َٔ ٪ط ِی ْئ َِ ٟی َص ا َِ ٟح َ٨ابَ َة
یَ ِح ُحبُ ُه ًَ ِ ٩ا ِِ ُ ٟ
یلع نب رجح ،اامسلیع نب اربامیہ ،ہبعش  ،رمعف نب رمة ،دبعاہلل نب ہملس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر دف ااخشص رضحت یلع یک دختم
ںیم احرض وہےئ اوہنں ےن رفناای آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیب االخلء ےس لکن رک التفت رقآؿ رفناےت افر امہرے اسھت
رشتفی رفنا وہ رک وگتش انتفؽ رفناےت افر التفت رقآؿ رفناےت افر التفت رقآؿ ےس وکیئ یئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
ےئل راکفٹ ہن یتنب العفہ احتل انجتب ےک (بلطم ہی ےہ ہک سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احتل انجتب ںیم وہےت وت
التفترقآؿہنرفناےتسجفتقکتہکلسغہنرفناےت۔)
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعنباربامیہ،ہبعش،رمعفنبرمة،دبعاہللنبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجصخشےکفاےطسالتفترقاؿاجزئںیہنےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 269

ًیسی ب ٩یو٧ص ،اً٤ع٤ً ،زو ب٣ ٩زةً ،بساہلل ب ٩س٤٠ہً ،لی
راوی ٣ :ح٤س ب ٩اح٤س ،ابویوسٰٕ ،

ٕ اٟؼَّ ِی َس ََلن ٔ ُّی اِّ ٟزق ُِّّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَ ِح ََ ٤س أَبُو یُو ُس َ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِ ُ
آًَ ٪ل َى کَُ ِّ١حا َِٕ ٟ ٢ی َص ا َِ ٟح َ٨ابَ َة
ِق َ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ ٢ک َ َ
ِقأ ا ِِ ُ ٟ
َ

دمحم نب ادمح ،اوبویفسٰ ،یسیع نب ویسن ،اشمع ،رمعف نب رمة ،دبعاہلل نب ہملس ،یلع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملساحتلانجتبےکالعفہرہاکیاحتلںیمالتفترقآؿرفناےتےھت۔
رافی  :دمحمنبادمح،اوبویفسٰ،یسیعنبویسن،اشمع،رمعفنبرمة،دبعاہللنبہملس،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجصخشےکاسھتھٹیباجانافراسوکوھچےنفریغہےسقلعتمرفناؿروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجصخشےکاسھتھٹیباجانافراسوکوھچےنفریغہےسقلعتمرفناؿروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 270

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،طیبانی ،ابوبززة ،حذئہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ َِّ ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩حُ َذ ِي َٔ َة َٗا َ ٢ک َ َ

اس َح ُه َو َز ًَا َُ ٟه َٗا ََ َ ٢
ار
َک ّة َٓ ٔح ِس ُت ًَ ُِ ٨ه ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُت ُه ح ٔي َن ِار ََ َٔ ٍَ اَ ٨َّ ٟه ُ
َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َٟق ٔ َی اَّ ٟز ُج َ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َحابٔهٔ ََ ٣
َفأیِ ُت ُه یَ ِو ّ٣ا ب ُ ِ َ
َ
یت أَ َِ ٪ت ََّ ٤شىٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ٪
َُ َٓ ٔح ِس َت ًَىِّی َٓ ُُِ٘ ٠ت إنِّٔی ُُ ٨ِ ٛت ُجّ ُ٨با َٓ َد ٔظ ُ
َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی َرأَیِت َ
ا ِِ ٤ُ ٟشََ ٥َ ٔ ٠ل َی ُِ ٨ح ُص

ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،ابیشین،اوبربدة ،ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس یک ہی اعدت ابمرہک
یھتسجفتقیسک احصیبےسالماقترفناےتوتاسےکرسرپاہھتریھپےتافراسےکفاےطسداعرفناےت۔ںیمےناکیدہعفحبصےک
فتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیوتںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدھکیرکرخدبؽدای۔رھپدؿڑچےنھےکفتقںیم

دختموبنییلصاہللہیلعفآہل فملسںیماحرضوہا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایںیمےنھجتوکداھکیوتدحیلعہوہرکلچدای۔
ںیم ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس ںیم اس فتق احتل انجتب ںیم اھت وت ںیمڈر ایگ ہک ااسی ہن وہ ہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسھجموکاہھتہناگلںیئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکاملسمؿاناپکںیہنوہات۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،ابیشین،اوبربدة،ذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجصخشےکاسھتھٹیباجانافراسوکوھچےنفریغہےسقلعتمرفناؿروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 271

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،یحٌی٣ ،شٌز ،واػ ،١ابووائ ،١حرضت حذئہ

اػ ْ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١حُ َذ ِي َٔ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ِٔ ٣ش ٌَ ْز َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َو ٔ
َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٔ َٟ٘ ٥َ ٠ی ُه َوه َُو ُجْ ُ٨ب َٓأَه َِوى إلٔ َ َّی َٓ ُُِ٘ ٠ت إنِّٔی ُجْ ُ٨ب َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤ُ ٟشََ ٥َ ٔ ٠ل َی ُِ ٨ح ُص
ااحسؼ نب وصنمر ،ییحی ،رعسم ،فالص ،اوبفالئ ،رضحت ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ریمی
الماقت وہیئ افر ںیم اس فتق احتل انجتب ںیم اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی اجبن وک ےکھج ںیم ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفملسںیماحتلانجتبںیموہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایاملسمؿاناپکافرسجنںیہنوہات۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،ییحی،رعسم،فالص،اوبفالئ،رضحتذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ

یبنجصخشےکاسھتھٹیباجانافراسوکوھچےنفریغہےسقلعتمرفناؿروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 272

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسةَ ،رش ،ابٔ٣ ٩ـ ،١ح٤یس ،بَک ،ابورآٍ ،ابوہزیزہ

رش َوه َُو ابِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩بَ َِکٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َرآ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٔ ِ ْ

َط ٔ ٚا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َوه َُو ُجْ ُ٨ب َٓا ِن َش َّ٨ِ ًَ ١هُ َٓاُِ َت َش ََ َ٘ َٔ َٓ ١س ُه أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٔ َٟ٘ ٥َ ٠ی ُه فٔی َ ٔ
َط ٕیُ ُ ٩ِ ٣ٔ ٙ
َ َحًَّی
َ َٟٔ٘ی َتىٔی َوأََ ٧ا ُجْ ُ٨ب ٓ َ ٔ
ََکه ُِت أَ ِ ٪أ ُ َجاَ ٔ ٟش َ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َجا َئ َٗا َ ٢أَیِ ََ ٨ِ ُٛ ٩ت َیا أَبَا ه َُزیِ َز َة َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَٔ َّ ٧
ا ٪اہللٔ إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٤ُ ٟؤ ََٔ ٩َ ٣ل َی ُِ ٨ح ُص
أَُِ َت ٔش ََ٘ َٓ ١ا َُ ٢س ِب َح َ
دیمح نب دعسمة ،رشب ،انب لضفم ،دیمح ،رکب ،اوبراعف ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
دمہنی ونمرہ ےک اکی راہتس ںیم اؿ ےس الماقتیک افر فہ (ینعی اوبرہریہ) اسفتق احتل انجتب ںیم ےھت وت فہ رضحت یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسوکدھکیرکاخومیشےسرسکےئگافرلسغےسافرغوہےئرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿیکالتش
رفنایئ وت فہ ہن لم ےکس۔ بج فاسپ آےئ وت درایتف رفناای اے اوبرہریہ مت سک ہگج ےھت؟ اوہنں ےن وجاب دای ای روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسسج فتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےسالماقترفنایئیھتوتںیماسفتقاحتلانجتبںیماھت۔ےھجمآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکزندکیھٹیباجانربااگلسجفتقکتہکںیملسغےسافرغہنوہاجؤں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفناایومنماناپکںیہنوہات۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،رشب،انبلضفم،دیمح،رکب،اوبراعف،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئےسدختمانیل
ابب  :اپیکاکایبؿ

احہضئےسدختمانیل

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 273

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،یزیس بٛ ٩شا ،٪ابو حاز ،٦ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَب ُو َحازَٔٗ ٕ ٦ا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ه َُزیِ َز َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس بِ َِ َٛ ٩ی َش َ
بَ ِی َ٤٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥٠فٔی ا ِِ ٤ٟشحٔسٔ إٔذِ َٗا َ ٢یَا ًَائٔظَ ُة َ٧اؤٟٔیىٔی َّ
اِ َٟو َب َٓ َ٘اَِ ٟت إنِّٔی َلَ أ ُ َػل ِّی َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ه َِ ٟی َص فٔی
َ َ
َ
یَ ٔس ٔک َٓ َ٨ا َو َِ ٟتهُ
دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،سیدینباسکؿ،اوباحزؾ،اوبرہریہریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسدجسمںیمرشتفیرفناےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایاےاعہشئدصہقیھجموکڑپکاااھٹرکدےدف۔اوہنںےنرفناای
ہکںیمامنزںیہنزپھریہوہں(ینعیضیحآراہےہ)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایفہاہمترےاہھتںیمںیہناگلوہا۔اسےک
دعباعہشئدصہقیریضاہللعیھاےنڑپکاااھٹرکدےدای۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،سیدینباسکؿ،اوباحزؾ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احہضئےسدختمانیل

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 274

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسًِ ،یسة ،اً٤ع و اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ً ٩اً٤ع ،ثابت بًِ ٩یسٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤سً ،ائظہ
ػسي٘ہ

یس َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح و أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٔ ًَِ ٩

ثَابٔتٔ بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی ٕس ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠اؤٟٔیىٔی
ا ِٟد َُِ ٤ز َة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٗاَِ ٟت إنِّٔی َحائ ْٔف َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َش ِت َح ِی َـت ٔ
َُ فٔی َیسٔ ٔک
ہبیتق نب دیعس ،دیبعة ،اشمع ف ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری نع اشمع ،باتب نب دیبع ،اقمس نب دمحم ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتدجسمےسھجموکوبرایااھٹرکدےدفںیمےنرعضایکایروسؽاہلل(یلص
اہللہیلعفآہلفملس) ںیماحتلضیحںیموہں۔آپ یلصاہللہیلع فآہلفملس ےناراشدرفناای۔اہمتراضیح اہمترےاہھت ںیم وت ںیہن
گلراہےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دیبعة،اشمعفااحسؼنباربامیہ،رجرینعاشمع،باتبنبدیبع،اقمسنبدمحم،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احہضئےسدختمانیل

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 275

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزا٫ی ،٥ابو ٌ٣اویة ،اَلً٤ع

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َه َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ َِ ٣ه
ااحسؼنباربامیہ،اوباعمفۃی،االشمع،ہیدحثیاسہقبدحثی یسیےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیھ،اوباعمفۃی،االشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئاکدجسمںیماٹچیئاھچبان

ابب  :اپیکاکایبؿ
احہضئاکدجسمںیماٹچیئاھچبان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 276

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا٨٣ ،٪بوذ ،ا٣ ٦ی٤و٧ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي َـ ٍُ
ا٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪بُوذ ٕ ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣هٔ أَ َِّ ٣َ ٪ی ُ٤وَ َ ٧ة َٗاَِ ٟت ک َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
آَ ٪وه ٔ َی َحائ ْٔف َو ََ ُ٘ ُو ٦إ ٔ ِح َساَ٧ا بٔا ِٟد َُِ ٤زة ٔإلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشح ٔ ٔس َٓت َِب ُش ُل َها َوه ٔ َی َحائ ْٔف
ِق َ
َرأِ َس ُه فٔی َح ِحز ٔإ ٔ ِح َساَ٧ا َٓ َی ِتُ٠و ا ِِ ُ ٟ

دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،مذ،اؾومیمہنےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساانپرسابمرکمہںیمےسیسک
یکوگدںیمرھکرکرقآؿرکمیزپےتھافرفہویبی(یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکزفہجرتحمہم)احتلضیحںیموہیت۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،مذ،اؾومیمہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئصخشاینپاحہضئویبییکوگدںیمرسرھکرکالتفترقآؿرکے؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
ارگوکیئصخشاینپاحہضئویبییکوگدںیمرسرھکرکالتفترقآؿرکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 277

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥و ًلی ب ٩ححز ،سٔیا٨٣ ،٪ؼورً ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٥و ًَلٔی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟهُ أََ ِ ٧بأََ٧ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣هٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت
ُّ

َّ
َّ
آ٪
ِق َ
کَ َ
اَ ٪رأ ِ ُض َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠فٔی َح ِحز ٔإ ٔ ِح َساَ٧ا َوه ٔ َی َحائ ْٔف َوه َُو یَ ِتُ٠و ا ِِ ُ ٟ
ااحسؼ نب اربامیہ ف یلع نب رجح ،ایفسؿ ،وصنمر ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رس
ابمرک مہ ولوگں ںیم ےس یسک یک وگد ںیم وہات افر فہ اخوتؿ احتل ضیح ںیم وہیت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس التفت رقآؿ
رفناےت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہفیلعنبرجح،ایفسؿ،وصنمر،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجاخوتؿوکضیحاراہوہاسوکوشرہاکرسدوھاناسیکےہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
سجاخوتؿوکضیحاراہوہاسوکوشرہاکرسدوھاناسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 278

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابزاہی ،٥اسوزً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
ٕٔ َٓأَُِ ٔشُ٠هُ َوأََ٧ا َحائ ْٔف
َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت ک َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُو ُٔ ٣ئ إلٔ َ َّی َرأِ َس ُه َوه َُو َُ ٌِ ٣تْ ٜ
رمعف نب یلع ،ییحی ،ایفسؿ ،وصنمر ،اربامیہ ،اوسد ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملساانپرسابمرکریمیرطػاکھجدایرکےتےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساساحتلااکتعػںیموہےتںیمآپیلص
اہللہیلعفآہلفملساکرسدوھیتافرںیماحتلضیحںیموہیتیھت۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
سجاخوتؿوکضیحاراہوہاسوکوشرہاکرسدوھاناسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 279

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،ابواسوزْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
ََک َ ُ
ث َوذ َ َ
آَخ ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِِ ُ ٩
ِخ ُد إلٔ َ َّی َرأ ِ َسهُ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َوه َُو َُ ٣حاو ٔ ْر َٓأَُِ ٔشُ ُ٠ه َوأََ٧ا
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِ ٔ
َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت ک َ َ
َحائ ْٔف
دمحم نب ہملس ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،اوباوسد ،رعفہ ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس اانپ رس دجسم ےک ابرہ یک رطػ اکنےتل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق احتل ااکتعػ ںیم وہےت ںیم اس فتق آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملساکرسابمرکدوھیتاحالہکنھجموکضیحآراہوہاتاھت۔
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،رمعفنباحرث،اوباوسد،رعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
سجاخوتؿوکضیحاراہوہاسوکوشرہاکرسدوھاناسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 280

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ا ،َٟہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

َ ١رأِ َض
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أ ُ َر ِّج ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟهٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا َحائ ْٔف
ہبیتقنبدیعس،ناکل،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکرسابمرکںیم
یھگنکایکرکیتیھتاحالہکناسفتقھجموکضیحآراہوہاتاھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ناکل،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
سجاخوتؿوکضیحاراہوہاسوکوشرہاکرسدوھاناسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 281

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ا َٟو ًلی ب ٩طٌیب٣ ،٩ٌ٣ ،ا ،َٟزہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

َ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََٗ ٩ْ ٌِ ٣ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
َ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها ٔ ١َ َِ ٣ذََ ٔ ٟ
ُِ
ہبیتق نب دیعس ،ناکل ف یلع نب بیعش ،نعم ،ناکل ،زرہی ،رعفہ ،اعہشئ دصہقی ےس دفرسی دنس ےک اسھت ذموکرہ ابال ومضمؿ وقنمؽ
ےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ناکلفیلعنببیعش،نعم،ناکل،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجوعرتوکضیحآراہوہاسےکاسھتاھکانافراساکوھجاٹاھکانانیپ

ابب  :اپیکاکایبؿ
سجوعرتوکضیحآراہوہاسےکاسھتاھکانافراساکوھجاٹاھکانانیپ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 282

راوی ٗ :تیبہ ،یزیس ،اب٘٣ ٩سا ٦ب ٩رشیح ب ٩ہانی ،رشیح

رشیِ ٕح ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها
رشیِحٔ بِ َٔ ٩هإ ٔ ٧ئ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا یَزٔی ُس َوه َُو ابِ ُ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ٔ ٦بِ َٔ ُ ٩
ٌَ ٣َ ١هُ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِسًُونٔی َٓکک ُ ُ
َسأ َ ِٟت َُها َه َِ ١تأِک ُ ُ
 ١ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ََ ٍَ ٣ز ِو ٔج َها َوه ٔ َی كَا ْٔ ٣ث َٗاَِ ٟت َن ٌَ ِ ٥ک َ َ
ا ٪یَأ ِ ُخ ُذ ا ٌَِ ٟزِ َُ َٓ ٚی ِ٘ ٔش ًَُ ٥ل َ َّی ٓ ٔیهٔ َٓأ َ ًِتَر ُٔ٨ِ ٣ٔ ٚهُ ث ُ َّ ٥أَ َؿ ٌُهُ ٓ ََیأ ِ ُخ ُذ ُه ٓ ََی ٌِتَر ُٔ٨ِ ٣ٔ ٚهُ َو َي َـ ٍُ ٓ ََ٤هُ َح ِی ُث َو َؿ ٌِ ُت
َوأََ٧ا ًَار ْٔک َوک َ َ
ِ
َ
َّ
رش ُب
اٟرش ٔ
رش َب ُٔ ٨ِ ٣ه َٓک ُخ ُذ ُه َٓأ ِ َ
رش ُب ُٔ ٨ِ ٣ه ث ُ َّ ٥أَ َؿ ٌُ ُه ٓ ََیأ ُخ ُذ ُه ٓ ََی ِ َ
اب َٓ ُی ِ٘ ٔش ًَُ ٥ل َ َّی ٓ ٔیهٔ َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ي ِ َ
ٓ َٔیم ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌَ ٟز َٔ ٚو َی ِسًُو ب ٔ َ
ُٔ ٨ِ ٣ه َو َي َـ ٍُ ٓ ََ٤هُ َح ِی ُث َو َؿ ٌِ ُت ٓ َٔیم ٔ ٩ِ ٣ا َِ َ٘ ٟسحٔ
ہبیتق،سیدی،انبدقماؾنبرشحینباہین،رشحیےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاعہشئدصہقیےسدرایتفایکہکایکوکیئاخوتؿ
اےنپوشرہےکارماہاحتلضیحںیم اھکیتکسےہ؟اوہنںےنرفنااییجاہںفہاھکیتکسےہافرروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسھجموک
البایرکےتےھت ںیمآپ یلص اہللہیلعفآہلفملسےکاسھت اھکیتافرںیماسفتقاحہضئ وہیتیھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسڈہی
ااھٹےتافرریماہصحیھباسںیماگلےت ںیمےلہپاسہصحوکوچیتسرھپاسوکرھکدیتی۔اسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملساس
وک وچےتس افر اس ہگج ہنم ابمرک اگلےت ہک سج ہگج ںیم ےن ہنم اگلای اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اپین وگنماےت اس ںیم یھب ریما
ہصحاگلےتںیمےلہپےلرکیتیپ۔رھپرھکدیتیرھپ آپیلصاہللہیلعفآہلفملساسوکااھٹرکایپرکےتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ایپےلرپاسہگجرپہنماگلےتہکسجہگجںیمہنہنماگلایاھت۔
رافی  :ہبیتق،سیدی،انبدقماؾنبرشحینباہین،رشحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ

سجوعرتوکضیحآراہوہاسےکاسھتاھکانافراساکوھجاٹاھکانانیپ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 283

راوی  :ایوب ب٣ ٩ح٤سً ،بساہلل ب ٩جٌرفًِ ،یساہلل ب٤ً ٩زو ،اً٤ع٘٣ ،سا ٦ب ٩رشیحً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٩
وب بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا َِ ٟو َّزا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ُّی ُ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي َـ ٍُ َٓا ُه ًَل َی
رشیِ ٕح ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت ک َ َ
ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ٔ ٦بِ َٔ ُ ٩
رش ُب َِٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ُٔ ١س ِؤرٔی َوأََ٧ا َحائ ْٔف
ا ِِ ٤َ ٟو ٔؿ ٍٔ َّأ ٟذی أَ ِ َ
رش ُب ُٔ ٨ِ ٣ه ٓ ََی ِ َ

اویبنبدمحم،دبعاہللنبرفعج،دیبعاہللنبرمعف،اشمع،دقماؾنبرشحی،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساانپہنمابمرک(ربنتںیم)ایسہگجاگلےتہکسجہگجرپںیمےنہنماگلرکایپاھتافرریماوجاھٹاپین
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسونشرفناےتاحالہکناسفتقھجموکضیحآراہوہاتاھت۔
رافی  :اویبنبدمحم،دبعاہللنبرفعج،دیبعاہللنبرمعف،اشمع،دقماؾنبرشحی،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجوعرتوکضیحآراہوہاساکوجاھٹاپینانیپ
ابب  :اپیکاکایبؿ
سجوعرتوکضیحآراہوہاساکوجاھٹاپینانیپ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 284

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا٣ ،٪شٌز٘٣ ،سا ٦ب ٩رشیحً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

رشیِ ٕح ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ٣ٔ ٩ِ ًَ ٪ش ٌَز ٕ ًَ ِ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسأ ٦بِ َٔ ُ ٩

َ
رش ُب ُٔ ٨ِ ٣ه َوأََ٧ا َحائ ْٔف ث ُ َّ ٥أ ُ ًِ ٔلیهٔ َٓ َی َت َْحَّی َِ ٣و ٔؿ ٍَ
ًَ َِ ٨ها ََ ُ٘و ُ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َ٨اؤُٟىٔی ِاْل َٔ٧ا َئ َٓأ ِ َ
ٓ َٔیم ٓ ََی َـ ٌُ ُه ًَل َی ٓ ٔیهٔ
دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،رعسم ،دقماؾ نب رشحی ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسھجموکربنتانعتئرفناےت ںیماسربنتںیمےساپینیتیپافرںیمضیحےسوہیتیھت۔رھپںیمفہربنتآپیلصاہللہیلع
فآہلفملس یکدختم ںیمشیپ رکیتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسالتشرفنارکربنت ںیمایسہگج ہنمابمرک اگلےتہک سجہگج ںیم
ےنہنماگلایاھت۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رعسم،دقماؾنبرشحی،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
سجوعرتوکضیحآراہوہاساکوجاھٹاپینانیپ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 285

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪وٛیٍ٣ ،شٌز و سٔیا٘٣ ،٪سا ٦ب ٩رشیح ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ

رشیِ ٕح ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ِٔ ٣ش ٌَ ْز َو ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ٔ ٦بِ َٔ ُ ٩

رش ُب
َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أَ ِ َ
رش ُب َوأََ٧ا َحائ ْٔف َوأَُ٧اؤُٟهُ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ی َـ ٍُ َٓا ُه ًَل َی َِ ٣و ٔؿ ٍٔ ف ٔ َّی ٓ ََی ِ َ
َوأَ ََ ٌَز َُّ ٚا ِِ ٌَ ٟز ََ ٚوأََ٧ا َحائ ْٔف َوأَُ٧اؤُٟهُ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ی َـ ٍُ َٓا ُه ًَل َی َِ ٣و ٔؿ ٍٔ ف ٔ َّی
ومحمدنبالیغؿ،فعیک،رعسمفایفسؿ،دقماؾنبرشحی،رضحتاعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکںیماپینیتیپیھتاحتلضیحںیم
رھپ فہ ربنت ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک شیپدیتی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف ملس اانپ ہنم ابمرک اس ہگج اگلےت
سجہگجںیمےنہنماگلایاھتافرںیمڈہیاحتلضیحیہںیموچیتس۔رھپفہڈہیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمشیپرک

دیتی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساانپہنمابمرکایسہگجاگلےتہکاہجںرپںیمےنہنماگلایاھت۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،رعسمفایفسؿ،دقماؾنبرشحی،رضحتاعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئوعرتوکاےنپاسھتاٹلےنےسقلعتمااحدثی
ابب  :اپیکاکایبؿ
احہضئوعرتوکاےنپاسھتاٹلےنےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 286

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،ہظا ٦و ًِیساہلل ب ٩سٌیس و اسحا ٚب ٩ابزاہیٌ٣ ،٥اذ ب ٩ہظا ،٦یحٌی ،ابوس٤٠ہ

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هٔظَ ْا ٦ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔی٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩هٔظَ اَ ٕ ٦و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة أَ ََّ ٪زیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة

َح َّسثَ ِتهُ أَ َّ ٪أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ ِت َها َٗاَِ ٟت بَ ِی َ٤َ ٨ا أََ٧ا ُِ ٣ـ َلحٔ ٌَ ْة ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ ٟدٔ٤ی َٔ ٠ة إٔذِ ح ِٔـ ُت
َ
َاؿ َل َح ٌِ ُت َُ ٌَ ٣ه
اب َح ِی َـًٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َنٔ ِٔشتٔ ُُِٗ ٠ت َن ٌَ ََِ ٓ ٥س ًَانٔی ٓ ِ
َٓا ِن َش َُِ ٠٠ت َٓأ َخ ِذ ُت ث َٔی َ
فٔی ا َِ ٟدٔ٤ی َ٠ةٔ
اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،اشہؾ ف دیبع اہلل نب دیعس ف ااحسؼ نب اربامیہ ،اعمذ نب اشہؾ ،ییحی ،اوبہملس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکارماہاکیاچدرںیمیٹیلوہیئیھت ہکاسدفراؿھجموکضیحآانرشفعوہایگوتںیملکنیئگافر
اےنپضیحےکڑپکےااھٹدیرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایایکمتوکضیحآایےہ؟ںیمےنرعض ایک
یجاہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجمالبای۔ںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتٹیلیئگ۔ینعیاچدرںیمٹیلیئگ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،اشہؾفدیبعاہللنبدیعسفااحسؼنباربامیہ،اعمذنباشہؾ،ییحی،اوبہملس

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

ابب  :اپیکاکایبؿ
احہضئوعرتوکاےنپاسھتاٹلےنےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 287

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،جابز ب ٩ػبحً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩س ٌٔی ٕس ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ُٔ ٩ػ ِب ٕح َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت خ ََٔل ّسا یُ َح ِّس ُث ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة

یت فٔی ِّ
اٟظ ٌَارٔ ا َِ ٟواح ٔ ٔس َوأََ٧ا كَا ْٔ ٣ث أَ ِو َحائ ْٔف َٓإ ٔ ِ ٪أَ َػابَ ُه ٔ٣ىِّی َط ِی ْئ
َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أََ٧ا َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ ٔ َِ٧ ٥َ ٠
َ َوَ ٥َِ ٟي ٌِ ُس ُه َو َػل َّی ٓ ٔیهٔ
ُ ََش َ٣َ ١ک َاَ٧هُ َوَ ٥َِ ٟي ٌِ ُس ُه َو َػلَّی ٓ ٔیهٔ ث ُ ََّ ٥ي ٌُوزُ َٓإ ٔ ِ ٪أَ َػابَ ُه ٔ٣ىِّی َط ِی ْئ ٓ ٌََ َ ١َ َِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،اجربنبحبص،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکاوہنںےناہکہکںیمافررضحتروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی احلػ ںیم وسےت ےھت افر ںیم احتل ضیح ںیم وہیت یھت وت ارگ ریمے مسج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےک مسج رپ ھچک گل اجات اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس ہگج وک دوھ ڈاےتل۔ اس ےس زایدہ ہگج ہن دوھےت رھپ امنز ادا
رفناےت۔اسےکدعبرھپآراؾرفناےت۔رھپارگھچکگلاجاتوتایسرطہقیےسرکےت۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،اجربنبحبص،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئاخوتؿےکاسھتآراؾرکانافراسوکوھچان
ابب  :اپیکاکایبؿ
احہضئاخوتؿےکاسھتآراؾرکانافراسوکوھچان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 288

راوی ٗ :تیبہ ،ابواحوؾ ،ابواسحا٤ً ،ٚزو ب ٩رشجیً ،١ائظہ ػسي٘ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
رش ِحِٔی ًََ ٩ِ ًَ ١ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
ؾ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ َٔ ُ ٩
ِ
ارش َها
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَأ ُ٣زُ إ ٔ ِح َساَ٧ا إٔذَا کَاِ َ ٧ت َحائ ّٔـا أَ ُِ ََ ٪ظ َّس إ ٔ َز َار َها ث ُ َّ ٥یُ َب ٔ ُ
ہبیتق،اوباوحص،اوبااحسؼ،رمعفنبرشلیج،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسمہاخوتؿںیمےس
بجیسکوکضیحآاتوتمکحرفناےتہکمتیہمیدےلولافررھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسویبیےکاسھتآراؾرفناےتاسھتوسےت
بلطمےہہکامجعےکالعفہامتؾاکؾااجنؾدےتی۔
رافی  :ہبیتق،اوباوحص،اوبااحسؼ،رمعفنبرشلیج،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احہضئاخوتؿےکاسھتآراؾرکانافراسوکوھچان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 289

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز٨٣ ،ؼور ،ابزاہی ،٥اسوزً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائ ٔظَ َة َٗاَِ ٟت کَاِ َ ٧ت إ ٔ ِح َساَ٧ا إٔذَا

ارشهَا
َح َ
اؿ ِت أَ ََ ٣زهَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ت َّتز ٔ َر ث ُ َّ ٥یُ َب ٔ ُ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،وصنمر ،اربامیہ ،اوسد ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
امہرےںیمےسوجاخوتؿاحہضئوہیتاسوکہہتدنبابدنےنھاکمکحرفناےترھپاسےسابمرشترفناےت۔(وہفمؾاسےقبرفاتیںیم

سگراکچےہ)
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
احہضئاخوتؿےکاسھتآراؾرکانافراسوکوھچان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 290

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜين ،اب ٩وہب ،یو٧ص و ٟیث ،اب ٩طہاب ،حِیبْ ،عوہ ،بسیة و ٟیث٣ ،ی٤و٧ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔرقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ َٔ ٩وهِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص َو َّ
اب ًَ َِ ٩حِٔیبٕ َِ ٣ول َی
اِ ٠ٟیثٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
َ
اَّ ٪
ارش
اِ ٠ٟی ُث َي ُ٘و َُ َ ٧ ٢سبَ َة َِ ٣و ََلةُ َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤وَ َ ٧ة َٗاَِ ٟت ک َ َ
ْع َو َة ًَ ِ ٩ب ُ َسیَّ َة َوک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َب ٔ ُ
ُِ
اٟز َُ َ ِٛتي ِ ٔن ف ٔی َحسٔیثٔ َّ
اِ ٠ٟیثٔ ُِ ٣ح َتحٔزَ ّة بٔهٔ
اَِ ٠ًَ ٪ی َها إ ٔ َز ْار یَ ِب ُّ ُ٠أَ ِن َؼ َ
ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ٔ ٩ِ ٣ن َٔشائٔهٔ َوه ٔ َی َحائ ْٔف إٔذَا ک َ َ
اٖ ا َِٔ ٟد ٔ َذیِ َٔ ٩و ُّ
احرثنبنیکسم،انبفبہ،ویسنفثیل،انباہشب،بیبح،رعفہ،دبیةفثیل،ومیمہنریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکرضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ویبویں ںیم یسک ویبی ےک اسھت ابمرشت رفناےت افر فہ اخوتؿ احہضئ وہیت رشبہکیط اکی
اخوتؿہہتدنبےئلوہیتوجہکدفونںراؿےکآدےھےصحافرونٹھگںکتیتچنہپ۔(بلطمہیےہہکانػےسرشفعوہیتافرآدیھ
راؿایونٹھگںکتوہیت۔)ثیلیکرفاتیںیمےہہکاسہہتدنبوکفہاخوتؿتہبوبضمیطےسابدنیتھیھت۔
رافی  :احرثنبنیکسم،انبفبہ،ویسنفثیل،انباہشب،بیبح،رعفہ،دبیةفثیل،ومیمہنریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اراشدابریاعتہلاکوہفمؾ

ابب  :اپیکاکایبؿ
اراشدابریاعتہلاکوہفمؾ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 291

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥س٠امی ٪ب ٩رحب ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ثابت ،ا٧ص

رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕث ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
اؿ ِت ا ِ٤َ ٟزِأَةُ ُٔ ٨ِ ٣ه ِ ٥َِ ٟ ٥یُ َؤاکُٔ٠وهَُ َّ٩و ٥َِ ٟيُظَ ارٔبُوهَُ َّ٩و ٥َِ ٟیُ َحا ٌُٔ ٣وهُ َّ٩فٔی ا ُِ ُ ِٟیو ٔ
ت ٓ ََشأَُٟوا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ا َِ ٟی ُهو ُز إٔذَا َح َ
یف ُٗ ِ ١ه َُو أَذّی ِاْلیَ َة َٓأ َ ََ ٣زه َُِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َ ًَ ِ ٩ا ِٔ ٤َ ٟح ٔ
َ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َي ِشأَُٟوَ َ ٧
َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ

َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ َؤاکُٔ٠وهَُ َّ٩و ُيظَ ارٔبُوهَُ َّ٩ویُ َحا ٌُٔ ٣وهُ َّ٩فٔی ا ُِ ُ ِٟیو ٔ
ت َوأَ َِ ٪ي ِؼ ٌَُ ٨وا بٔهٔ َّ٩ک ُ ََّ ١ط ِی ٕئ َ٣ا َخ ََل ا ِٟح ٔ َ٤ا ََ

ااحسؼنباربامیہ،امیلسؿنب رحب،امحد نبہملس ،باتب ،اسنےسرفاتیےہہک وہیدویںںیم ےسسجفتق یسکاخوتؿوک ضیح
آات وتفہ اسوک اےنپاسھتہن الھکےتہن اسوکاسھتاپینالپےت۔ہناکیاکمؿںیماس ےکارماہ رےتہ۔رضحات احصہبرکاؾےناس
ےکقلعتمدرایتفرفناایاسرپدخافدندقفسےنآتی رکہمیانزؽرفنایئ۔(اسآتیرکہمیاکوہفمؾہیےہہکولگمتےسضیح
ےکابرےںیمدرایتفرفناےتںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفنادںیہکضیحاکیاناپیکےہوتمتولگوخانیتےساحتلضیح
ںیمدحیلعہ روہرھپروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےن احصہبرکاؾوکمکحرفناایہک فہوعروتںوکاحتلضیح ںیمیھب اسھتالھکںیئ
الپںیئافراکیاکمؿںیماسھترںیہافرالعفہرتسبمہیےکامتؾاکؾرکںی۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،امیلسؿنبرحب،امحدنبہملس،باتب،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یہندخافدنیافراممتعنےکملعےکابفوجدوجصخشویبیےساحتلضیحںیمرتسبمہیرکےلاساکایکافکرہےہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ

یہندخافدنیافراممتعنےکملعےکابفوجدوجصخشویبیےساحتلضیحںیمرتسبمہیرکےلاساکایکافکرہےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 292

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ،طٌبہ ،حً ،٥ٜبساٟح٤یس٘٣ ،شً ،٥بساہلل ابً ٩باض

ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس ًَ َِ ِ٘ ٣ُ ٩ش ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی اٟزَّ ُج َٔ ١یأتِ ٔی ا َِ ٣زأَ َت ُه َوه ٔ َی َحائ ْٔف َی َت َؼ َّس ُ ٚب ٔسٔی َ٨ا ٕر أَ ِو بِٔ ٔ ٨ؼ ٕٔ زٔی َ٨ارٕ
رمعفنب یلع،ییحی ،ہبعش،مکح ،دبعادیمحل،مسقم،دبعاہللانب ابعسےسرفاتیےہہک رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
اراشدرفناایاسصخشےکابرےںیمہکوجاینپاحہضئویبیےسرتسبمہیرکےہکفہاکیدانیردص ہادارکے۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ہبعش،مکح،دبعادیمحل،مسقم،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجاخوتؿارحاؾابدنےھافراسوکضیحرشفعوہاجےئ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
وجاخوتؿارحاؾابدنےھافراسوکضیحرشفعوہاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 293

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥سٔیاً ،٪بساٟزح ٩٤بٗ ٩اس ،٥وہ اپ٨ے واٟس سےً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

َ
َخ ِج َ٨ا ٍََ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ َ

َّس َٖ ح ِٔـ ُت ٓ ََس َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أ َ َٔ ٪
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َُ ٧زی إ ٔ ََّل ا َِ ٟح َّخ َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
َوأََ٧ا أَبِکٔی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا  ََٔ ٟأَ َنٔ ِٔشتٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢ه َذا أَ َْ ٣ز َٛت ََب ُه اہللُ ًَزَّ َو َج ًََّ ١ل َی بَ َ٨ا ٔ
اد َُي ِ َر
ت آ َز ََٓ ٦ا ِٗ ٔضی َ٣ا َي ِ٘ ٔضی ا َِ ٟح ُّ

ِق
أَ َََّ ٪ل َت ُلوفٔی بٔا ِِ َ ِٟیتٔ َو َؿ َّهی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ن َٔشائٔهٔ بٔا َِ ٟب َ ٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ ،دبعارلنمح نب اقمس ،فہ اےنپ فادل ےس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےکارماہجح ےکفاےطسےلکنجح ےکارادہےس۔سپ سجفتقاقمؾرسػںیم ےچنہپوت ےھجمضیحآایگافر
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاپسرشتفیالےئافرںیماسفتقرفریہیھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندرایتف
رفناایمتوکایکوہایگےہ؟ایکمتوکضیحآےناگل؟ںیمےنرعضایکیجاہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہیوتفہیئےہ
ہک وج (یدقری ںیم)  ھک دی یئگ ےہ دخافدن دقفس یک رطػ ےس آدؾ یک اصازبادویں ےک فاےطس۔ اب مت فہ امتؾ اکؾ ااجنؾ دف وج ہک
احیجولگااجنؾدےتیںیہ۔نکیلمتتیباہللاکوطاػہنرکان(ابیقاکؾضیحےساپیکےکدعبااجنؾدانی)۔یبنرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےناینپویبویںیکاجبنےساکیاگےئیکرقابینیک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،دبعارلنمحنباقمس،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افنسفایلاخوتؿارحاؾےسیکابدنںیھ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
افنسفایلاخوتؿارحاؾےسیکابدنںیھ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 294

راوی ٤ً :زو بً ٩لی و ٣ح٤س بَ٣ ٩ىی و يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥یحٌی ب ٩سٌیس ،حرضت جٌرف ػاز ٚرضی اہلل ً٬٨ا

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َو َي ٌِ ُ٘ ُ
رف بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا َ ٢أَ َت ِی َ٨ا َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ٓ ََشأ َ ِ٨َ ٟا ُه ًَ َِ ٩ح َّحةٔ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح َّسثَ َ٨ا
َج ٌِ َ ُ
َخ ِج َ٨ا َُ ٌَ ٣ه َحً َّی إٔذَا أَتَی ذَا ا ُِ ٟحَِ ٠ی َٔ ٔة َوََ ٟس ِت
َخ َد َ ٔ ٟد ِٕ ٤ص ََ٘ٔي َن ٔ ٩ِ ٣ذٔی ا َِ ٌِ َ٘ ٟسة ٔ َو َ َ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
ٕ أَ ِػ ََٗ ٍُ ٨ا َ ٢اُِ َت ٔشلٔی
أَ ِس َ٤ا ُئ ب ٔ ُِ ٨ت ًُ َِ ٤ی ٕص َُ ٣ح ََّ ٤س بِ َ ٩أَبٔی بَ َِکٕ َٓأ َ ِر َسَِ ٠ت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َٛ ٥َ ٠ی َ

رفی ث ُ َّ ٥أَه ٔل ِّی
اس َت َِ ٔ ٔ
َو ِ
رمعف نب یلع ف دمحم نب ینثم ف وقعیب نب اربامیہ ،ییحی نب دیعس ،رضحت رفعج اصدؼ ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس ریمے
فادل نادج ےن لقن رفناای ہک مہ ولگ رضحت اجرب نب دبعاہلل یک دختم ںیم احرض وہےئ افر اؿ ےس درایتف ایک ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنسکرطہقیےسرفہضیجحااجنؾدای؟اوہنںےنایبؿرفناایآپیلصاہللہیلعفآہلفملس(دمہنیونمرہ
ےسجحرکےنےکفاےطسرفاہنوہےئ)سجفتقناہذفادعقلہےکاپچندؿابیقرہےئگوتمہیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکارماہ
رفاہن وہ ےئگ۔ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ ذفاہفیلحل ںیم دالخ وہےئ وت رضحت اوبرکب دصقی یک اہیلہ رضحت اامسء
تنبسیمعےکدمحمنبایبرکبانیمڑلےکیکفالدتوہیئگ۔اوہنںےنیسکوکدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماجیھبہکابھجم
وکایکرکاناچےیہ؟اوہنںےنرفناایہکمتلسغرکولافروگنلٹسکول۔اسےکدعبکیبلاکپرا۔
رافی  :رمعفنبیلعفدمحمنبینثمفوقعیبنباربامیہ،ییحینبدیعس،رضحترفعجاصدؼریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگڑپکےرپضیحاکوخؿگلاجےئوتایکمکحےہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
ارگڑپکےرپضیحاکوخؿگلاجےئوتایکمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 295

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪ابو ٘٣سا ٦ثابت اٟحسازً ،سی ب ٩زی٨ار ،اٗ ٦یص ب٨ت ٣حؼ٩

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسأ ٦ثَاب ٔ ْت ا َِ ٟح َّسازُ ًَ ًَِ ٩س ِّٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
یب
بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أُِ َٗ َّ٦ی ٕص ب ٔ َِ ٨ت ِٔ ٣ح َؼ ٕ ٩أََ َّ ٧ها َسأََِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ز ٔ ٦ا َِ ٟح ِی ٔف ي ُٔؼ ُ
َّ
اِ َٟو َب َٗا َ ٢حُ ِّٜیهٔ َٔ ٔـ ََ ٍٕ ٠واُِ ٔشٔ٠یهٔ ب ٔ َ٤ا ٕئ َوس ِٔسرٕ

دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی نب دیعس ،ایفسؿ ،اوب دقماؾ باتب ادحلاد ،دعی نب دانیر ،اؾ سیق تنب نصحم ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن
رضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکہکارگضیحاکوخؿڑپکےرپگلاجےئوتایکمکحےہ؟آپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفناایمتاسوکاکییٹپچڑکلییکونکےسرھکچڈاولافراسوکمتریبیےکےتپافراپینےسدوھڈاول۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحینبدیعس،ایفسؿ،اوبدقماؾباتبادحلاد،دعینبدانیر،اؾسیقتنبنصحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ارگڑپکےرپضیحاکوخؿگلاجےئوتایکمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 296

راوی  :یحٌی ب ٩حِیب بْ ٩عبی ،ح٤از ب ٩زیس ،ہظا ٦بْ ٩عوہٓ ،اك٤ہ ب٨ت ا٨٤ٟذر ،اس٤اء ب٨ت ابی بَک

ْع َو َة ًَ َِٓ ٩اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حِ ٔ ٔ
ْعب ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩هٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
یب بِ َٔ َ ٩
یب َّ
اِ َٟو َب َٓ َ٘ا َُ ٢ح ِّتیهٔ
بَ َِکٕ َوکَاِ َ ٧ت َتُٜو ُ ٪فٔی َح ِحز ٔ َها أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة ا ِس َت ِٔ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ز ٔ ٦ا َِ ٟح ِی ٔف ي ُٔؼ ُ

ُ
ئ ث ُ َّ ٥ا ِن َـ ٔحیهٔ َو َػل ِّی ٓ ٔیهٔ
ارق ٔػیهٔ بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
ث َُّ ِ ٥

ییحینببیبحنبرعیب،امحدنبزدی،اشہؾنبرعفہ،اف ہمتنباذنملر،اامسءتنبایبرکبےسرفاتیےہہکاکیاخوتؿےنرضحت
روسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفرفناایہکارگضیح اکوخؿڑپکے رپگل اجےئ وتایک مکحےہ؟آپ یلص اہللہیلعفآہل
فملسےنرفناایمتاسوکرھکچدفرھپمتاسوکلمرکاپینےسدوھڈاولافررھپمتاسےسامنزادارکف۔
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،امحدنبزدی،اشہؾنبرعفہ،اف ہمتنباذنملر،اامسءتنبایبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینمڑپکےںیمگلاجےناکمکح
ابب  :اپیکاکایبؿ
ینمڑپکےںیمگلاجےناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 297

راوی ً :یسی ب ٩ح٤ازٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابوحِیب ،سویس بٗ ٩یصٌ٣ ،اویہ ب ٩خسیخٌ٣ ،اویہ ب ٩ابوسٔیا ،٪ا ٦حِیبہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحِٔیبٕ ًَ ُِ ٩س َویِسٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ ُٔ ٩ح َسیِ ٕخ ًَ ِ٩
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
یب َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ه ِ ١ک َ َ
ٌَُ ٣او ٔ َی َة بِ ٔ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
ا ٪أََّ٧هُ َسأ َ ٢أَُ َّ٦حِ ٔ َ
ي َُؼل ِّی فٔی َّ
ا ٪یُ َحا ٔٔ ٓ ٍُ ٣یهٔ َٗاَِ ٟت َن ٌَ ِ ٥إٔذَا  ٥َِ ٟیَ َز ٓ ٔیهٔ أَذّی
اِ َٟو ٔب َّأ ٟذی ک َ َ
یسیعنبامحد،ثیل،سیدینباوببیبح،وسدینبسیق،اعمفہینبدخجی،اعمفہینباوبایفسؿ،اؾہبیبحےسرفاتیےہہکاوہنںےن
رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل عیھا ےس درایتف ایک ہک ایک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ڑپکے ںیم امنز ادا رفناےت ےھت سج
ڑپکے وک نہپ رک آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس مہ رتسبی رفناےت ےھت؟ اوہنں ےن وجاب دای ہک یج اہں سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسوکڑپکےںیماناپیکہنوسحمسوہیتیھت۔
رافی  :یسیعنبامحد،ثیل،سیدینباوببیبح،وسدینبسیق،اعمفہینبدخجی،اعمفہینباوبایفسؿ،اؾہبیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑپکےرپےسینمدوھےناکمکح
ابب  :اپیکاکایبؿ
ڑپکےرپےسینمدوھےناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 298

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل٤ً ،زو ب٣ ٩ی٤و ٪اٟحزری ،س٠امی ٪ب ٩يشارً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و ٕ ٪ا َِ ٟحزَر ِّٔی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت
ئ َٟف ٔی ث َ ِوبٔهٔ
ِخ ُد إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ َوإ ٔ َّ ٍَ َ٘ َُ ٪ا ِ٤َ ٟا ٔ
أَُِ ٔش ُ
 ١ا َِ ٟح َ٨ابَ َة ٔ ٩ِ ٣ث َ ِو ٔب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ی ِ ُ
وسدینبرصن،دبعاہلل،رمعفنبومیمؿازجلری،امیلسؿنباسیر،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتی ےہہکرضحتروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑپکے ابمرک ےس ںیم ینم دوھای رکیت یھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ادا رکےن ےک ےئل
رشتفیےلاجےتافراپینےکاشنؿآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکڑپکفںںیموہارکےتےھت۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،رمعفنبومیمؿازجلری،امیلسؿنباسیر،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑپکےےسینمےکرھکےنچےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
ڑپکےےسینمےکرھکےنچےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 299

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤از ،ابوہاط ،٥ابو ٣ح٠ز ،حارث ب٧ ٩وًٓ ،١ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ُ
َف ُک
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَبٔی هَا ٔط ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ِٔ ٣حَ٠ز ٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ ًََٕ ٩ِ ًَ ١ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُ ٨ِ ٛت أَ ِ ُ
َخی ا ِ٤َ ٟىٔ َّی ٔ ٩ِ ٣ثَ ِو ٔب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا َِ ٟح َ٨ابَ َة َو َٗاَِ ٟت ََّ ٣ز ّة أ ُ ِ َ
م
ہبیتق،امحد،اوباہمش،اوب حلزر ،احرثنبونلف،اعہشئدصہقی ریضاہللعیھاےسرفاتی ےہ ہک ںیمرضحتروسؽرکمی یلص اہللہیلع

فآہلفملسےکڑپکےابمرکےسینموکرھکچدایرکیتیھت۔(بلطمہیےہہکینموکںیماپینےسںیہندوھیتیھت)
م
رافی  :ہبیتق،امحد،اوباہمش،اوب حلزر،احرثنبونلف،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ڑپکےےسینمےکرھکےنچےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 300

راوی ٤ً :زو ب ٩یزیس ،بہز ،طٌبہ ،ح ،٥ٜابزاہی ،٥ہظا ٦ب ٩حارثً ،ائظہ ػسي٘ہ

یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِهزْ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜأَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٩ِ ًَ ٥ه َّ٤ا ٔ ٦بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩یز ٔ َ
َف َُ ٛه ٔ ٩ِ ٣ثَ ِو ٔب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُتىٔی َو َ٣ا أَزٔی ُس ًَل َی أَ ِ ٪أَ ِ ُ

رمعفنبسیدی،زہب،ہبعش،مکح،اربامیہ،اشہؾنباحرث،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکاہتبلںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےکڑپکےرپبجینمدیتھکیوتینموکرھکچدایرکیتیھت۔
رافی  :رمعفنبسیدی،زہب،ہبعش،مکح،اربامیہ،اشہؾنباحرث،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ڑپکےےسینمےکرھکےنچےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 301

راوی  :حشين ب ٩رحیث ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابزاہی ،٥ہ٤اً ،٦ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

َ
ُ
َف ُُ ٛه ٔ ٩ِ ٣ثَ ِو ٔب
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُ ُ ٩
رحیِ ٕث أََ ِ ٧بأَ٧ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٩ِ ًَ ٥ه َّ٤اًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُ ٨ِ ٛت أَ ِ ُ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
نیسحنبرحثی،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،امہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکںیمدرتقیقحرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکڑپکےےسینمرھکچدایرکیتیھت۔
رافی  :نیسحنبرحثی،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،امہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ڑپکےےسینمےکرھکےنچےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 302

راوی  :طٌیب ب ٩یوسٕ ،یحٌی ب ٩سٌیس ،اً٤ع ،ابزاہی ،٥ہ٤اً ،٦ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ٕ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥هَ َّ٤اًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أَ َرا ُه فٔی ث َ ِو ٔب
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩یُو ُس َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَحُ ُّٜهُ
بیعش نبویفس ،ییحی نب دیعس،اشمع،اربامیہ،امہؾ ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہ ہک درتقیقح ںیمانجبروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکڑپکےےسینملمدایرکیتںیھت۔
رافی  :بیعشنبویفس،ییحینبدیعس،اشمع،اربامیہ،امہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ڑپکےےسینمےکرھکےنچےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 303

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤از ب ٩زیس ،ہظا ٦ب ٩حشا ،٪ابو ٌ٣رش ،ابزاہی ،٥اسوزً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

رش ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َٕ َ ٌِ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩هٔظَ أ ٦بِ َٔ ٩ح َّش َ
َف ُک ا َِ ٟح َ٨ابَ َة ٔ ٩ِ ٣ثَ ِو ٔب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُتىٔی أَ ِ ُ
ہبیتق ،امحد نب زدی ،اشہؾ نب اسحؿ ،اوب رشعم ،اربامیہ ،اوسد ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک ںیم وخد انجب روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکڑپکےےسینموکلمدایرکیتیھت(ینعیرھکچرکایلسمرکاصػرکدیتییھت)۔
رافی  :ہبیتق،امحدنبزدی،اشہؾنباسحؿ،اوبرشعم،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ڑپکےےسینمےکرھکےنچےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 304

راوی ٣ :ح٤س ب ٩کا ،١٣ا٤ٟزوزی ،ہیَِ٣ ،٥يرة ،ابزاہی ،٥اسوزً ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩کَا ٔ ١ٕ ٣ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هُظَ ِی ِْٔ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ي َر َة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُتىٔی
أَ ٔج ُس ُه فٔی ثَ ِو ٔب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَحُ ُّت ُه ًَ ِ٨هُ
دمحمنباکلم،ارملفزی،مثیہ،ریغمة،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکںیمانجبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےک

ڑپکےںیمینمبجدیتھکییھتوتاسوکرھکچدایرکیتیھت۔
رافی  :دمحمنباکلم،ارملفزی،مثیہ،ریغمة،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھکانہناھکےنفاےکہچبےکاشیپباکمکح
ابب  :اپیکاکایبؿ
اھکانہناھکےنفاےکہچبےکاشیپباکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 305

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟاب ٩طہابًِ ،یساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،اٗ ٦یص ب٨ت ٣حؼ٩

اب ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩أ ُ ِِّ َٗ ٦ی ٕص ب ٔ ِ٨تٔ ِٔ ٣ح َؼ ٕ ٩أََ َّ ٧ها أَ َت ِت
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
بٔابِ ََٕ ٟ ٩ها َػِٔير َٕ ٥َِ ٟیأِک ُ َِّ ١
اٟل ٌَ َا ٦إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِجََ ٠ش ُه َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َح ِحزٔه ٔ

ٓ ََبا ًََ ٢ل َی ثَ ِوبٔهٔ ٓ ََس ًَا ب ٔ َ٤ا ٕ
ئ َٓ ََ ٨ـ َح ُه َوَ ٥َِ ٟي ِِ ٔش ِ٠هُ

ہبیتق،ناکل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،اؾسیقتنبنصحمےسرفاتیےہہکفہاےنپاکیوھچےٹہچبوکےلرکوجہک
ایھب اھکان ںیہن اھکات اھت دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہںیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ہچب وک وگد ںیم
الھٹبای۔ اس ڑلےک ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑپکے رپ اشیپب رک دای۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اپین اگنم رک اس رپ
ڑھچکدایاسوکںیہندوھای۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،اؾسیقتنبنصحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
اھکانہناھکےنفاےکہچبےکاشیپباکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 306

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت أتُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َٔ ٥َ ٠ؼ ٔي ٕ ٓی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟهٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ٓ ََبا ََِ ٠ًَ ٢یهٔ ٓ ََس ًَا ب ٔ َ٤ا ٕئ َٓأ َ ِت َب ٌَهُ إٔیَّا ُه
ہبیتق ،ناکل ،اشہؾ نب رعفہ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھاےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یک دختم
ںیماکیڑلاکاحرضوہا۔اسڑلےکےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپاشیپبرکدای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسہگجرپاپین
اہبدای۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑلیکےکاشیپبےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
ڑلیکےکاشیپبےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 307

راوی ٣ :حاہس ب٣ ٩وسیً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،یحٌی ب ٩وٟیس٣ ،ح ١ب ٩خ٠یٔة ،ابو سٍ٤

وسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩هس ٓ ٕ
ٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُٔ ٣ح ُّ ١بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣حاهٔ ُس بِ َُ ٣ُ ٩

َخٔ٠ی َٔ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َّ
 ٩ِ ٣ٔ ١بَ ِو ٔ ٢ا َِ ٟحارٔ َی ٔة َویُ َز ُّغ ٔ ٩ِ ٣بَ ِو ٔ ٢ا ََِ ُِ ٟلٔ ٦
اٟش ِ٤حٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ي ِِ َش ُ
اجمدہنب ومیس،دبعارلنمحنبدہمی ،ییحینب فدیل،لحمنب حلنفة،اوبعمس ےسرفاتیےہ ہکرضحتروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفناایڑپکاڑلیکےکاشیپبےسدوھایاجےئافرڑلےکےکاشیپبرپاپیناکاٹنیھچدایاجےئ۔
رافی  :اجمدہنبومیس،دبعارلنمحنبدہمی،ییحینبفدیل،لحمنبحلنفة،اوبعمس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نجاجونرفںاکوگتشالحؽےہاؿےکاشیپباکمکح
ابب  :اپیکاکایبؿ
نجاجونرفںاکوگتشالحؽےہاؿےکاشیپباکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 308

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،یزیس ب ٩زریٍ ،سٌیسٗ ،تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

ٔیس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ أَ َّ ٪أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩إَ ٔ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ

اسا أَ ِو رٔ َج ّاَل ًُٔ ٩ِ ٣ک ِ ٕٔ َٗ ١س ُ٣وا ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠تک َ َّ٤ُ ٠وا ب ٔ ِاْل ٔ ِس ََلَ٘ َٓ ٔ ٦اُٟوا یَا َر ُسو َ٢
َح َّسثَ ُه ِ ٥أَ َّ ٪أُّ َ ٧
َر َٕ َو ٩ِ َُٜ٧ ٥َِ ٟأَهِ َ ١ر ٕ
ٔیٕ َوا ِس َت ِو َخ ُ٤وا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓأ َ ََ ٣ز َُ ٟه َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َذ ِوز ٕ َو َرا َٕ
اہللٔ إَّٔ٧ا أَهِ ُ
َِ ١

رشبُوا ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٟباَ ٔ ٧ها َوأَبِ َواَ ٔ ٟها َٓ َ٤َّ ٠ا َػ ُّحوا َوکَاُ ٧وا ب ٔ َ٨اح َٔیةٔ ا َِّ َ ٟ
رفوا ََ ٌِ َس إ ٔ ِس ََل ٔ٣ه ٔ َِ ٥و َٗ َتُ٠وا
َوأَ ََ ٣زه ُِ ٥أَ َِ ٪ی ِ ُ
ِخ ُجوا ٓ َٔیها ٓ ََی ِ َ
ْحة ٔ َُ َ ٛ
اس َتاُٗوا َّ
اٟذ ِو َز ٓ ََب َ َّ ٠أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ب ٌَ َث َّ
اٟلََ ٠ب فٔی آثَارٔه َِٔٓ ٥أت ُ َٔی بٔه ٔ ِ٥
َراعٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ِ
ٓ ََش َ٤زُوا أَ ًِیُ َُ ٨ه َِ ٥و َٗ َل ٌُوا أَیِسٔیَ ُه َِ ٥وأَ ِر ُج َُ ٠ه ِ ٥ث ُ َّ ٥تُز ٔ ُٛوا فٔی ا َِّ َ ٟ
ْحة ٔ ًَل َی َحأٟه ٔ َِ ٥حًَّی َ٣اتُوا
دمحم نب دبعاالیلع ،سیدی نب زرعی ،دیعس ،اتقدہ ،اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک (ہلیبق) عکل ےک دنچ ولگ اکی رفز دختم وبنی
یلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہےئافراؿولوگںےنزابؿےساالسؾوبقؽرک ایلرھپرعضرکےنےگلہکایروسؽاہللیلصاہلل

ہیلعفملسمہولگاجونرفاےلولگںیہ(امہراسگرافاقتدفدھیہرپےہ)افرمہاکتشاکرولگںیہنںیہافراؿوکدمہنیونمرہیک
آبفوہاوماقفںیہنآیئ۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےکفاےطسیئکافٹنافراکیرچفاےہاکمکحدایافراؿولوگں
ےساہکہکمتولگدمہنیونمرہےسابرہاجرکروہافراؿاجونرفںاکدفدھافراشیپبیپایلرکفافرابرہاجرکروہ۔بجفہولگتحص
ایب وہےئگ افر فہ ولگ ہلیبق رحہ ےک اکی اجبن ےھت وت فہ ولگ اکرف نب ےئگ افر االسؾ وبقؽ رک ےک رمدت وہےئگ۔ فہ ولگ یبن ےک
رچفاےہ وک لتق رک ےک افر افوٹنں وک ےل رک رفار وہ ےئگ۔ سجفتق ہی ربخ روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس وک ولعمؾ وہیئ وت آپ
یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنالتش رکےنفاےلولوگں وکاؿ ےکےھچیپاجیھب۔فہولگ اؿوکڑکپرک ےلآےئ وت اؿیک آںیھکن(السیئ
ےس) وھپڑ دی ںیئگ افر اؿ ےک اہھت افر اپؤں اکٹ دی ےئگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن اؿ ولوگں وک ایس ہگج اقمؾ رحہ
ںیموھچڑدایاہیںکتہکفہولگزتپزتپرکرمےئگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدہ،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
نجاجونرفںاکوگتشالحؽےہاؿےکاشیپباکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 309

راوی ٣ :ح٤س ب ٩وہب٣ ،ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،ابوًبساٟزحی ،٥زیس ب ٩ابو انشة ،ك٠حہ بَ٣ ٩رٖ ،یحٌی ب ٩سٌیس ،ا٧ص ب٩
٣اَٟ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩وهِبٕ َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اٟزَّح ٔٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َزیِ ُس بِ ُ ٩أَبٔی أُِ َ ٧ی َش َة ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ ٔ٩
َ
َ
َر ٕ
ُِّ َ ٣
ْعیِ ََ ٨ة إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِس٤َُ ٠وا
ْع ْ
اب َٔ ُ ٩ِ ٣
ٖ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا ََٗ ٢س َٔ ٦أ ِ َ

رف ِت أَ َِ ٟواُ ُ ٧ه َِ ٥و ًَو َُِ ٤ت ب ُ ُلوُ ُ ٧ه ََِ ٓ ٥ب ٌَ َث بٔه ٔ َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی َ٘ ٔ ٟا ٕح َُ ٟه
َٓا ِج َت َو ِوا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َحًَّی ِاػ َ َّ
رشبُوا ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٟباَ ٔ ٧ها َوأَبِ َواَ ٔ ٟها َحًَّی َػ ُّحوا َٓ َ٘ َتُ٠وا َراً َٔی َها َوا ِس َتاُٗوا ِاْلٔب ٔ َََ ٓ ١ب ٌَ َث ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َوأَ ََ ٣زه ُِ ٥أَ َِ ٪ي ِ َ

َو َس َّ ٥َ ٠فٔی كََ٠بٔه ٔ َِٓ ٥أت ُ َٔی بٔه ٔ َِ َ٘ َٓ ٥ل ٍَ أَیِ ٔسیَ ُه َِ ٥وأَ ِر ُج َُ ٠ه َِ ٥و َس ََ ٤ز أَ ًِیُ َُ ٨ه َِٗ ٥ا َ ٢أَ ٔ٣يرُ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ًَ ِب ُس ا ِْٔ َٔ ٔ ٠٤َ ٟلَٕ َ ٧ص َوه َُو یُ َح ِّسث ُ ُه

َه َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث بِٔ ُٜرفٕ أَ ِ ٦ب ٔ َذِ ٧بٕ َٗا َ ٢بِٔ ُٜرفٕ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤لَ َن ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َح ّسا َٗا ََ ٩ِ ًَ ٢ی ِحٌَی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص فٔی َه َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ
اب ً ٔ ِ٨سٔی َواہللُ ََ ٌَال َی أَ ًِ ََ ٥ُ ٠ی ِحٌَی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ُِ ٣ز َس ْ١
َُي ِ َر كَ َِ ٠ح َة َواٟؼَّ َو ُ
دمحمنبفبہ،دمحمنبہملس،اوبدبعارلمیح،زدینباوباتشة،ہحلطنبرصمػ،ییحینبدیعس،اسننبناکلےسرفاتیےہہکدنچولگ
ہلیبقرعہنیےکدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہےئافراؿولوگںےناالسؾوبقؽایک۔اؿولوگںوکدمہنیونمرہیک
آبفوہاوماقفہنآیئ۔اؿےک(رہچفںےکرگن)ےلیپزپےئگافراؿےکٹیپافرپوکڑچھےئگروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناؿولوگںوک دفدھدےنیفایلافینٹندےرکمکحرفناایہکمتولگاسافینٹناکدفدھافراشیپب(وطبرالعج)یپول۔اؿولوگںےن
ایس رطہقی ےس ایک یتح ہک فہ ولگ افش اپ ےئگ۔ وت فہ ولوگں رچفاوہں وک لتق رک ےک افٹن اہکن رک اسھت ےل ےئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناؿولوگںیکالتش ںیمآدیمدفڑاےئافراؿوکڑکپرکالےناکمکحرفناای۔فہولگرگاتفروہرکآےئوتاؿےکاہھتافر
اپؤں اکٹ دی ےئگ افر اؿ یک آوھکنں ںیم السایئں الچیئ یئگ۔ دبعاکلمل نب رمفاؿ وج ہک اس فتق الہ االسؾ اک اریم افر احمک اھت
اوہنں ےن اسن ےساس رفاتی ےک ابرے ںیمدرایتف ایک۔ یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ہی ازا اؿولوگں وک  رف وبقؽرکےن(ای
رمدتوہےن)یکفہجےسدیایاؿےکرجؾیکفہجےسیھت؟اسنےنوجابںیمرفناای رفیکفہجےسازادی۔
رافی  :دمحمنبفبہ،دمحمنبہملس،اوبدبعارلمیح،زدینباوباتشة،ہحلطنبرصمػ،ییحینبدیعس،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الحؽاجونراکاپاخہنارگڑپکےرپگلاجےئوتایکمکحےہ؟
ابب  :اپیکاکایبؿ
الحؽاجونراکاپاخہنارگڑپکےرپگلاجےئوتایکمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 310

راوی  :اح٤س ب٤ًَ ٩ا ٪ب ٩حٜی ،٥خاٟس ،يٌىی اب٣ ٩د٠سً ،لی ،اب ٩ػاٟح ،ابواسحا٤ً ،ٚزو ب٣ ٩ی٤وً ،٪بساہلل

ا ٪بِ َٔ ٩حٕٔ ٜیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َِ ٣َ ٩د َٕ ٠س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َوه َُو ابِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َٙ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ً ٔ َِ ٨س ا ِِ َ ِٟیتٔ
ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ فٔی بَ ِیتٔ ا ِ٤َ ٟا َٔٗ ٢ا َ ٢ک َ َ
ِ
ْ
رف َث ب ٔ َس ٔ٣هٔ ث ُ َّ ٥یُ ِ٤هُٔ٠هُ َحًَّی َي َـ ٍَ َو ِج َههُ
ْحوا َجز ُ ّ
وض َو َٗ ِس ُ َ َ ٧
رقیِ ٕع ُجْ ُ٠
ورا َٓ َ٘ا َُ ٌِ ََ ٢ـ ُه ِ ٥أَ ُّیَ ٥ِ ُٜیأ ُخ ُذ َه َذا ا ِِ َ ٟ
َو ََْ ٣ل َٔ ُ ٩ِ ٣
َ
َخ َسا ٔج ّسا
رف َث ٓ ََذ َه َب بٔهٔ ث ُ َّ ٥أَ َِ ٣ه َ٠هُ َٓ َ٤َّ ٠ا َ َّ
َسا ٔج ّسا ٓ ََی َـ ٌُ ُه َي ٌِىٔی ًَل َی هَ ِهزٔه ٔ َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َٓاَ ِ ٧ب ٌَ َث أَ ِط َ٘اهَا َٓأ َخ َذ ا ِِ َ ٟ
َو َؿ ٌَ ُه ًَل َی هَ ِهزٔه َٔٓأ ُ ِخب ٔ َر ِت َٓاك َُٔ ٤ة ب ٔ ُِ ٨ت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه ٔ َی َجارٔ َی ْة َٓ َحائ َ ِت ََ ِش َعی َٓأ َ َخ َذ ِت ُه ٔ ٩ِ ٣هَ ِهزٔه ٔ
اُ ٠ٟه ََّ٠ًَ ٥ی َ َ
ت َّ
َٓ َ٤َّ ٠ا ََفَْ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلتٔهٔ َٗا ََّ ٢
ِقیِ ٕع ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
یٌ َة
اُ ٠ٟه ََِّ ٠ًَ ٥ی َ
ِ
َ بٔأبٔی َج ِه ٔ ١بِ ٔ ٩هٔظَ اَ ٕ ٦و َط ِی َب َة بِ َٔ ٩رب ٔ َ
َ َٔ ُ َ
َ
َّ
َ
اب َِ َ٘ ٟس
َوًُت ِ َب َة بِ َٔ ٩رب ٔ َ
رقیِ ٕع َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ ٓ ََو َّأ ٟذی أَِ٧زَ ََِ ٠ًَ ٢یهٔ ا ِل َٔ ٜت َ
یٌ َة َوًُ ِ٘ َب َة بِ ٔ ٩أبٔی َٕٔ ٌ٣یم َحًی ًَ َّس َس ِب ٌَ ّة َٔ ُ ٩ِ ٣
رصع َی َی ِو َ ٦بَ ِس ٕر فٔی َٗٔ٠یبٕ َواح ٔ ٕس
َرأَیِ ُت ُه ِِ َ ٥
ادمح نب امثعؿ نب میکح ،اخدل ،ینعی انب دلخم ،یلع ،انب اصحل ،اوبااحسؼ ،رمعف نب ومیمؿ ،دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخہن ہبعک ےک زندکی امنز ادا رک رےہ ےھت افر اکی امجتع ہلیبق رقشی یک یھٹیب وہیئ یھت اؿ
ولوگںےن اکیافٹن ذحبایک اھتاؿولوگںںیمےسیسکصخشےس اہکمتولوگںںیم ےسوکؿصخشااسیےہوج ہک اساناپکوک ینعی
افٹنیکافھجوکےلرکڑھکارےہسجفتقہیصخش(یلصاہللہیلعفآہلفملس)دجسہرکںیوتہیدنگیگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیک
تشپرپرھکدے۔اؿولوگںںیماکیدببیصنااسنؿڑھکاوہاافرفہصخشدنگیگےلرکڑھکاراہسجفتقآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسدجسہںیمےئگاسدببیصنصخشےن فہدنگیگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیک تشپابمرکرپرھکدی۔ہی رضحتافۃمطزرہہ
ریض اہلل عیھا وک وج ہک اس فتق (انابغل) ڑلیک ںیھت فہ اھبیگ وہںیئ آںیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تشپ ابمرک ےس فہ
دنگیگ ااھٹیئ۔ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملسامنز ےس افرغ وہ ےئگ وت رفناای اے دخا وت رقشی وک ھجمس ےل۔ ہی ہلمج آپ یلص
اہلل ہیلع فآہل ف ملس ےن نیت رمہبت اراشد رفناای اے دخا وت اوبلہج نب اشہؾ افر ہبیش نب رہعیب افر ہبتع نب رہعیب افر ہبتع نب ایب طیعم
ایسرطحاست رقشیےک ہلیبقاکانؾےلرکآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےندبداع رفنایئ۔دبعاہللےنلقنایکہک اسذاتیکمسق
ہکسجےنآپیلصاہللہیلع فآہلفملسرپرقآؿرکمیانزؽرفناایےہںیمےناؿولوگںوکزغفہدبرےکدؿاکیادنےھونکںیےک
ادنررگاوہااپای(ینعیاؿولوگںوکداینںیمیہتخسرتنیازالمیئگ)
رافی  :ادمحنبامثعؿنبمیکح،اخدل،ینعیانبدلخم،یلع،انباصحل،اوبااحسؼ،رمعفنبومیمؿ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رگوھتکڑپکےوکگلاجےئوتاساکمکح
ابب  :اپیکاکایبؿ
رگوھتکڑپکےوکگلاجےئوتاساکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 311

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًی ،١ح٤یس ،ا٧ص

َّ
َّ
َط َٖ رٔ َزائٔهٔ ٓ ََب َؼ َٙ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ُ ٩ِ ًَ ١ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠أَ َخ َذ َ َ

َف َّز ََ ٌِ َـهُ ًَل َی ََ ٌِ ٕف
ٓ ٔیهٔ َ َ

یلعنبرجح ،اامسلیع،دیمح،اسنرفناےتںیہہکاکیرمہبتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپاچدرےکاکیوکہنںیموھتک
رکاسوکاسےسلمدای۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،دیمح،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
رگوھتکڑپکےوکگلاجےئوتاساکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 312

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س ،طٌبہٗ ،اس ٥ب٣ ٩ہزا ،٪ابو رآٍ ابوہزیزہ رضی اہلل ً٬٨ا

ا ٪یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ٘ ٟاس َٔ ٥بِ َِ ٣ٔ ٩ه َز َ
ه َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َػلَّی أَ َح ُس َََُ ٓ ٥ِ ٛل یَ ِبز ُ ِ ٚبَي ِ َن یَ َسیِهٔ َو ََل ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ ٨هٔ َو َلَ ٩ِ ًَ ٩ِٔ ٜي َشارٔه ٔ أَ ِو

َت ِح َت َٗ َس ٔ٣هٔ َوإ ٔ ََّل ٓ ََبزَ َ ٚأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠هََ َٜذا فٔی ثَ ِوبٔهٔ َو َز َل َُ ٜه
دمحمنباشبر ،دمحم ،ہبعش،اقمس نبرہماؿ ،اوبراعفاوبرہریہریضاہللعیھاےسرفاتیےہ ہکروسؽرکمییلصاہلل ہیلع فآہلفملس ےن
اراشدرفناایسجفتقمتولوگںںیمےسوکیئصخشامنززپھراہوہوتاسوکاچےیہہکاےنپاسےنمیکرطػہنوھتےکہنوتداںیئاجبن
افرہنیہابںیئاجبنہکلبےچینیکرطػاپؤںیکرطػوھتےکفرہنوتسجرطػیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوھتاکرکےتےھتوت
اسرطحےسوھتکدےینعیاےنپڑپکےںیموھتےکافراسوکلمدے۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،اقمسنبرہماؿ،اوبراعفاوبرہریہریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ممیتےکرشفعوہےنےسقلعتم
ابب  :اپیکاکایبؿ
ممیتےکرشفعوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 313

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اً ،َٟبساٟزح ٩٤بٗ ٩اسً ،٥ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ َ
ئ أَ ِو ذَا ٔ
ت ا َِ ٟح ِی ٔع ا ِن َ٘ َل ٍَ ً ٔ ِ٘ ْس لٔی َٓأ َ َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ََ ٌِ ٔف أَ ِسَٔارٔه ٔ َحًَّی إٔذَا ُ٨َّ ٛا بٔا ِِ َ ِٟی َسا ٔ
اض أَبَا بَ َِکٕ َرضٔ َی اہللُ ًَ ِ٨هُ َٓ َ٘اُٟوا أَ ََل َت َزی
اض َُ ٌَ ٣ه َوَِ ٟی ُشوا ًَل َی َ٣ا ٕ
ئ َوَِ ٟی َص َُ ٌَ ٣ه ِ٣َ ٥ائْ َٓأتََی اُ ٨َّ ٟ
ًَل َی ا ِٟت َٔ٤ا ٔسهٔ َوأَ َٗ َا ٦اُ ٨َّ ٟ

ض َوَِ ٟی ُشوا ًَل َی َ٣ا ٕئ َوَِ ٟی َص َُ ٌَ ٣ه ِ٣َ ٥ائْ َٓ َحا َئ أَبُو
َ٣ا َػ َِ ٌَ ٨ت ًَائٔظَ ُة أَ َٗا َِ ٣ت ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وبٔا٨َّ ٟا ٔ
بَ َِکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ٔؿ ٍْ َرأِ َس ُه ًَل َی َٓد ٔ ٔذی َٗ ِس َ َ ٧اَ٘ َٓ ٦ا ََ ٢ح َب ِشتٔ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اض َوَِ ٟی ُشوا ًَل َی َ٣ا ٕئ َوَِ ٟی َص َُ ٌَ ٣ه ِ٣َ ٥ائْ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ٓ ٌََا َت َبىٔی أَبُو بَ َِکٕ َو َٗا َ٣َ ٢ا َطا َئ اہللُ أَ ِ٪
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واَ ٨َّ ٟ

ْح ٔک إ ٔ ََّل َ٣کَا َُ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َٓد ٔ ٔذی
ارصت ٔی ٓ ََ٤ا ٌََ ٨َ ٣ىٔی ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟت َ ُّ
َي ُ٘و ََ ٢و َج ٌَ ََ ١ی ِل ٌُ ُ ٩ب ٔ َی ٔسه ٔفٔی َخ ٔ َ
ئ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١آ َی َة اٟت َّ َی َُّ٘ َٓ ٥ٔ ٤ا َ ٢أ ُ َس ِی ُس بِ ُُ ٩ح َـي ِر ٕ
َٓ ََ ٨اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی أَ ِػ َبحَ ًَل َی َُي ِر ٔ َ٣ا ٕ
َ٣ا ه ٔ َی بٔأ َ َّو ٔ ٢بَ َز َٛتٔ ٥ِ ُٜیَا آ َ ٢أَبٔی بَ َِکٕ َٗاَِ ٟت ٓ ََب ٌَ َِ َ٨ا ا َِ ٟبٌٔي َر َّأ ٟذی ُُ ٨ِ ٛت ًََِ ٠یهٔ ٓ ََو َج ِسَ٧ا ا َِ ِ٘ ٌٔ ٟس َت ِح َتهُ
ہبیتق ،ناکل ،دبعارلنمح نب اقمس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےک ارماہ یسک رفس ںیم ےلکن افر مہ سج فتق اقمؾ دیباء ای ذات اشیجل ںیم چنہپ ےئگ وت ریما ےلگ اک اہر وٹٹ رک رگ ایگ۔ رضحت
روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک التش رفناےن ےئلیک رک ےئگ افرآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارما دفرسے ولگ یھب
رہھٹ ےئگ۔ نکیل فاہں رپ اپین وموجد ہن اھت افر ہن یہ ولوگں ےک ارماہ اپین اھت۔ نان ہچ ولگ دصقی اربک ریض اہلل عیھا یک دختم ںیم
احرضوہےئافراؿےسرعضایکہکآپدھکیںیلہکرضحتاعہشئدصہقیریضاہللعیھاےنایکاکرانہمااجنؾ دایےہ؟(ینعیاہرمگ

رکدای)افراوہنںےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسافردرگیرضحاتاحصہبرکاؾوکیھباکیایسیہگجرہھٹادایاہجں رپ
اپینکتںیہنےہافرہناس ںویںےکاسھتاپینےہ۔ہیابتنسرکرضحتاوبرکبدصقیریضاہللعیھارشتفیالےئافراسفتق
رضحتروس ؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسریمیراؿرپرسرھکرکوسےئگےھت۔اوہنںےنرفناایہکمتےنرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسوک افردرگی رضحاتوکاکیایسیہگجرفکدای(ینعیرہھٹےن رپ وبجمرایک)ہکسجہگجہن وتاپین ایہفر ہنیہاس ںویں
ےکاسھتاپینےہافرہیرفنارکرضحتاوبرکبدصقیریضاہللعیھاھجمرپانراضوہےئگافرریمیرمکںیم(ڑکلیفریغہےس)وھٹکن
نارےن ےگل افر ریمے افرپ انراض وہ ےئگ نکیل ںیم اینپ ہگج ےس ںیہن یلہ رصػ ایس فہج ےس ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس اکرسابمرکریمی راؿرپاھت۔ (آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسایسرطح ےسآراؾ رفنارےہ)افر وسےترےہ۔سجفتق
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسحبصےکفتقدیباروہےئوتفاہںرپاپینوموجدہناھت۔نان ہچاپینہنوہےنیکفہجےساحصہبرکاؾںیمےس
ضعبرضحاتےنریغبفوضےکیہامنززپھیلاسرپدخافدندق فسےنآتیممیتانزؽرفنایئ۔رضحتادیسنبریضحےنرفناایہکہی
اہمترییلہپیہربتکںیہنےہاےدصقیاربکےکرھگےکولوگاعہشئدصہقیےنرفناایاسےکدعبمہےناانپافٹنااھٹایہکسجرپ
ںیموساریھتوترھپریمااہراسےکےچینےسلمایگ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،دبعارلنمحنباقمس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسےکریغبممیت
ابب  :اپیکاکایبؿ
رفسےکریغبممیت

ج٠س  :ج٠س او٢
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راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی ،٪طٌیب بٟ ٩یث ،جٌرف ب ٩ربیٌہً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ہز٣ز٤ً ،يرً ،بساہلل ابً ٩باضً ،بساہلل ب٩
يشار٣ ،ی٤و٧ہً ،لی ،ابوجہی ٥ب ٩حارث ،حرضت ً٤ير

أَ ِخب َ َرَ٧ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ َُّ ٩
یٌ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩هُ ِز ُ٣زَ ًَ ِ٩
اِ ٠ٟیثٔ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
رف بِ َٔ ٩رب ٔ َ
ض أَُ َّ ٧ه َسُ ٌَ ٔ٤ه َي ُ٘و ُ ٢أَٗ َِبُِ ٠ت أََ٧ا َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ي َشارٕ َِ ٣ول َی َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة َحًَّی َز َخ ِ٨َ ٠ا ًَل َی أَبٔی ُج َه ِی ٔ ٥بِ ٔ٩
ًُ َ٤يِر ٕ َِ ٣ول َی ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ

ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِّٔ ٩
اٟؼ َّٔ ٤ة اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو ُج َه ِی ٕ ٥أَٗ َِب ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َ ٧ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠حو ٔبٔئِز ٔا َِ ٟح ََ ١ٔ ٤و ََ ٔ ٟ٘ی ُه َر ُج ْ١
ٓ ََش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یهٔ َٓ ٥َِ ٠یَزُ َّز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یهٔ َحًَّی أَٗ َِب ًََ ١ل َی ا ِٟحٔ َسارٔ ٓ َََ ٤شحَ ب ٔ َو ِجهٔهٔ َو َی َسیِهٔ ث ُ ََّ ٥ر َّز ًََِ ٠یهٔ
َّ
اٟش ََل َ٦
رعیب نب امیلسؿ ،بیعش نب ثیل ،رفعج نب رہعیب ،دبعارلنمح نب رہزم ،ریمع ،دبعاہلل انب ابعس ،دبعاہلل نب اسیر ،ومیمہن ،یلع،
اوبمیہج نب احرث ،رضحت ریمع ےس رفاتی ےہ وج ہک رضحت دبعاہلل انب ابعس ےک الغؾ ےھت افر رضحت دبعاہلل نب اسیر وج ہک
رضحتومیمہنےکالغؾےھتدفونںےکدفونںرضحتاوبمیہجنباحرثیکدختمںیماحرضوہےئ۔اوہنںےناہکہکروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسریبلمج(ہگجاکانؾ)رشتفیالےئہکراےتسںیماکیصخشالماسصخشےنالسؾایکوترضحتینبرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناس اک وجابںیہنداییتحہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسدویارےکزندکیرشتفیالےئافررہچہ افردفونں
اہوھتںرپحسمرفناایاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالسؾاکوجابدای۔
رافی  :رعیب نب امیلسؿ ،بیعش نبثیل ،رفعج نب رہعیب ،دبعارلنمح نب رہزم ،ریمع ،دبعاہلل انب ابعس ،دبعاہلل نب اسیر ،ومیمہن،
یلع،اوبمیہجنباحرث،رضحتریمع

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

میقموہےنیکاحتلںیمممیت
ابب  :اپیکاکایبؿ
میقموہےنیکاحتلںیمممیت

ج٠س  :ج٠س او٢
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راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س ،طٌبہ ،س٤٠ہ ،ابوذر ،ابً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابزی رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ذ ٓ َٕر ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ٩
ارس یَا أَ ٔ٣ي َر ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن أَ َ٣ا
أَبٔیهٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَی ًُ ََ ٤ز َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی أَ ِج َِ ٨ب ُت َٓ ٥َِ ٠أَ ٔج ِس ا ِ٤َ ٟا َئ َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ ََل َُ َؼَ٘ َٓ ِّ١ا َ٤َّ ًَ ٢ا ُر بِ َُ ٩ی ٔ ٕ
اب ٓ ََؼ َِّ ٠ی ُت َٓأ َ َت ِی َ٨ا
َک إ ٔذِ أََ٧ا َوأََ ِ ٧ت فٔی َ ٔ
رسیَّ ٕة َٓأ َ ِج َ٨َ ِ ِ٨ا ََٓ٧ ٥َِ ٠حٔ ِس ا ِ٤َ ٟا َئ َٓأ َ َّ٣ا أََ ِ ٧ت ََٓ َُ ٥َِ ٠ؼَ ِّ١وأَ َّ٣ا أََ٧ا َٓ َت َُ ٌَِّٜ ٤ت فٔی اٟتُّ َر ٔ
َت ِذ ُ ُ
َرض َب أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َسیِهٔ إلٔ َی
ا ٪یَِٜٔٔی َ
َکَ٧ا ذََ ٔ ٟ
َ َُ ٟه َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ِ
َٓ َ َ

ق ث ُ ََّ ٥نٔ ََذ ٓ ٔیه ٔ َ٤ا ث ُ ََّ ٣َ ٥شحَ بٔه ٔ َ٤ا َو ِج َههُ َو َِ َّٔ ٛیهٔ َو َسُ ٤ََ ٠ة َط َّ
اْلِ َ ِر ٔ
َ َلَ َی ِسرٔی ٓ ٔیهٔ إلٔ َی ا ِِ ٔ٤ٟز َٓ َ٘ي ِ ٔن أَ ِو إلٔ َی ا ِل ََّٔ ٜي ِ ٔن َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ
َ َ٣ا َت َو َِّ ٟی َت
َُ ٧و ِّٟی َ
دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،ہملس،اوبذر،انبدبعارلنمحنبازبیریضاہللہنعےسرفاتی ےہہکاکیصخشرضحترمع ریضاہللہنع
یکدختمںیماحرضوہاافراسےندرایتفایکہکھجموکانجتبیکاحتلالقحوہیئگےہافراپینلسغےکےئلہنلماکسرضحترمع
ےنرفناایہکمتامنزہنزپوھ(ینعیامنزاسوصرتںیماضقرکدف)سجفتقاپینلماجےئوتمتاسفتقلسغرکےکامنزادارکانیل۔
رضحت امعر نب ایرس ریض اہلل ہنع ےن رفناایہک اے اریماوملنینم ایکآپ وک ہی ابت ںیہن اید ےہہک سج فتق ںیم افر آپ دفونں

اکیرکشلںیم ےھتافرمہوکاحتلانجتبوہیئگیھتافرمہوکاپینںیہنلماکساھتافرآپےنامنزیہںیہنزپیھیھتافرںیمےناقمؾ
ینمںیمچنہپرکامنزادایکمہولگسجفتقدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےس
فاہعق رعض ایک وت آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفناای(مت وک یٹم ںیمولٹ ناران رضفریںیہناھت) مت وک اکیف اھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس ےن اےنپ دفونں اہھت زنیم رپ نارے رھپ اؿ ںیم وھپکن ناری افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہچہ ابمرک افر دفونں
اہوھتں وک ہنم افر اکی اہ ھت وک دفرسے اہھت رپ ریھپا۔ ہملس ےن کش ایک ےہ اہوھتں اک حسم دفونں ںوچنہں کت ای دفونں ینہک کت
(ریھپا)ہینسرکرمعریضاہللہنعےنرفناایوجمتےنلقنایکےہاسوکمہاہمترےیہرپسدرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،ہملس،اوبذر،انبدبعارلنمحنبازبیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
میقموہےنیکاحتلںیمممیت

ج٠س  :ج٠س او٢
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راوی ٣ :ح٤س بًِ ٩یس ب٣ ٩ح٤س ،ابوحوؾ ،ابواسحا٧ ،ٚاجیة ب ٩خٔاٖ٤ً ،ار ب ٩یارس

ؾ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََ٧ ٩ِ ًَ ٙا ٔج َی َة بِ ُٔ ٩خٔ ٕ
ارس
َاٖ ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ارٔ بِ َٔ ٩ی ٔ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٔس بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َ َّ
َٗا َ ٢أَ ِج َِ ٨ب ُت َوأََ٧ا فٔی ِاْلٔب ٔ ٔ ٥َِ ٠َٓ ١أَ ٔج ِس َّ ٣
اٟسابَّ ٔة َٓأ َ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
اب َت ََ ٌُّ ٤
ائ َٓ َت َُ ِٜ ٌَّ ٤ت فٔی اٟتُّ َر ٔ

َ اٟت َّ َی ُّ٥ُ ٤
یَ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
اَ ٪ی ِحز ٔ َ
َٓأ َ ِخب َ ِرتُ ُه ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َ َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ

دمحمنبدیبع نب دمحم،اوبوحص ،اوبااحسؼ،انحیة نبافخػ ،امعر نبایرسےسرفاتیےہہک ھجموکلسغیکرضفرتشیپ آیئ افر ںیم
افوٹنں ںیم وغشمؽ اھت وت ےھجم اپین ںیہن الم ںیم یٹم ںیم اس رطح ےس (ممیت رکےن یک تین ےس) ولٹ وپٹ وہا ہک سج رطہقی ےس
اجونر یٹم ںیم ولٹ وپٹ وہات ےہ۔ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع
ی
فآہلفملسےسرعضایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناای ،ھارےفاےطسممیترکاناکیفاھت۔
رافی  :دمحمنبدیبعنبدمحم،اوبوحص،اوبااحسؼ،انحیةنبافخػ،امعرنبایرس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسںیمممیت
ابب  :اپیکاکایبؿ
رفسںیمممیت

ج٠س  :ج٠س او٢
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راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌی بً ٩بساہلل ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ػاٟح ،اب ٩طہابًِ ،یساہلل بً ٩بساہلل بً ٩یی٨ہً ،بساہلل اب٩
ًباض٤ً ،ار

اب َٗا َ٢
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ْع َض َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔأ ُ َوَل ٔ
ت
ض ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َٗا ََّ َ ٢
َح َّسثَىٔی ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اض ابِت ٔ َِا َئ ً ٔ ِ٘ ٔس َها ذََ ٔ ٟ
َ َحًَّی أَ َؿا َئ ا ِِ َٔ ٟحزُ
ا َِ ٟح ِی ٔع َو َُ ٌَ ٣ه ًَائٔظَ ُة َز ِو َج ُت ُه َٓا ِن َ٘ َل ٍَ ً ٔ ِ٘ ُس َها َٔ ٩ِ ٣جز ِ َٔ هَٔٔارٔ َٓ ُحب ٔ َص اُ ٨َّ ٟ
اض َوَِ ٟی َص َُ ٌَ ٣ه ِ٣َ ٥ائْ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َُّ ١ر ِخ َؼ َة
َوَِ ٟی َص َ ٍَ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ض َ٣ائْ َٓ َت َِی ََّى ًََِ ٠ی َها أَبُو بَ َِکٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ح َب ِشتٔ اَ ٨َّ ٟ
َّ
َّ
َرضبُوا بٔأَیِسٔیه ٔ ِ ٥اْلِ َ ِر َق ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٌُوا أَیِ ٔس َی ُه ِ٥
اٟت َّ َی ُّ ٥ٔ ٤بٔاٟؼَّ ٌٔی ٔس َٗا ََ َ٘ َٓ ٢ا ٦ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
وَ ٍَ ٣َ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ َ ٓ ٥َ ٠
اب َط ِیئّا ٓ َََ ٤ش ُحوا ب ٔ َها ُو ُجو َه ُه َِ ٥وأَیِ ٔس َی ُه ِ ٥إلٔ َی ا ِ٨َ ٤َ ٟأ ٔ ٛب َو ٔ ٩ِ ٣ب ُ ُلو ٔ ٪أَیِ ٔسیه ٔ ِ ٥إلٔ َی ِاْلبَا ٔن
َوَ ٥َِ ٟی ُِ ُٔ ٨ـوا ٔ ٩ِ ٣اٟتُّ َر ٔ

دمحمنبییحینبدبعاہلل،وقعیبنباربامیہ،اصحل،انباہش ب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہنییع،دبعاہللانبابعس،امعرےسرفاتیےہ
ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ںیم اقمؾ افالت اشیجل ںیم ےچنہپ افر رہھٹے افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکاسھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکزفہجرہطمہاؾالمونینمرضحتاعہشئدصہقیںیھتافراؿاکولگدنبکلمک نےکومیتےک
گن اک اھت وج ہک (الع ہ) ظفار ےک وگنں اک اھت فہ وٹٹ رک رگ ایگ۔ ولگ اس ولگدنب یک التش ںیم وغشمؽ وہےئگ ولوگں ےک اپس اپین کت
وموجد ہن اھت وت رضحت اوبرکب دصقی ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل رپ تخس انراض وہےئ افر رفناای ہک مت ےن ولوگں وک اہر التش
رکےن ںیم التبم رکدای بج ہک اؿ ےک اسھت اپین ںیہن ےہ افر ہن یہ اس ہگج اپین ےہ اس دخافدن دقفس ےن یٹم رپ ممیت رکےن یک
ااجزتانزؽرفنایئ۔اسفتقاملسمؿڑھکےوہےئگرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتافراہھتزنیمرپنارے
رھپاہھتااھٹےئلافریٹموکںیہناکٹھجافراےنپرہچفںافراہوھتںافرومڈنوھںرپحسمرفناایافرادنرفیناجبنولغبںےکادنرکتحسم

رکایل۔
رافی  :دمحمنبییحینبدبعاہلل،وقعیبنباربامیہ،اصحل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہنییع،دبعاہللانبابعس،امعر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیفیکممیتںیماالتخػاکایبؿ
ابب  :اپیکاکایبؿ
تیفیکممیتںیماالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 318

راوی ً :باض بً ٩بساٌٟوی٨ً ٥بریً ،بساہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩اس٤اء ،جویزیة٣ ،ا ،َٟزہزیًِ ،یساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ،
ً٤ار ب ٩یارس

َّاض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟو ٔٔی ٥ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَ ِس َ٤ا َئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُج َویِز ٔ َی ُة ًَ ِ٣َ ٩إَ ٔ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ٌَِ ٟب ُ

ارس َٗا ََ ٢ت َی َّ٨َ ٤ِ ٤ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة أَُ َّ ٧ه أَ ِخب َ َر ُه ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ارٔ بِ ٔ ٩یَ ٔ ٕ
آَخ ٔ ٩ِ ٣اٟت َّ َیَ ٥ٔ ٤وأِ٨َّ ٟذٔ فٔی ا َِ ٟی َسیِ ٔ٩
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔاٟتُّرَ ٔ
اب ٓ َََ ٤ش ِح َ٨ا ب ٔ ُو ُجوهٔ َ٨ا َوأَیِسٔی َ٨ا إلٔ َی ا ِ٨َ ٤َ ٟاِ ٨َ ٔ ِٔٛو َْ َ ُ
ُّ

ابعس نب دبعامیظعل ربنعی ،دبعاہلل نب دمحم نب اامسء ،وجرییة ،ناکل ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ،امعر نب ایرس ےس رفاتی
ےہ ہک مہ ولوگں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص ا ہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ممیت ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ رہچہ
ابمرکافراہوھتںرپاسےکدعبومڈنوھںکتحسمرفناای۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعلربنعی،دبعاہللنبدمحمنباامسء،وجرییة،ناکل،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،امعرنبایرس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ممیتاکدفرسارطہقیہکسجںیماہھتناررکرگدابغراکذترکہےہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
ممیتاکدفرسارطہقیہکسجںیماہھتناررکرگدابغراکذترکہےہ

ج٠س  :ج٠س او٢
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راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظارً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪س٤٠ہ ،ابو٣ا َٟو ًبساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابزیً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابزی

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َ٣اَ َٕ ٔ ٟو ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
اَّ ٟز ِح ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س ًَُ ٤ز َٓأ َ َتا ُه َر ُج َْ٘ َٓ ١ا ََ ٢یا أَ ٔ٣ي َر ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ُربَّ٤ا ُ ُٜ٤ِ َ ٧ث َّ
اٟظ ِه َز
َ
َ
َ
َ
َو َّ
ارس
ار بِ ُ ٩یَ ٔ ٕ
اٟظ ِه َزیِ َٔ ٩و ََل َ٧حٔ ُس ا ِ٤َ ٟا َئ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ أَ َّ٣ا أََ٧ا َٓإٔذَا  ٥َِ ٟأَ ٔج ِس ا ِ٤َ ٟا َئ  ٥َِ ٟأَ ُْٔ ٩ِ ٛل ُ َػل َِّی َحًَّی أَ ٔج َس ا ِ٤َ ٟا َئ َٓ َ٘ا َُ ٤َّ ًَ ٢

َک یَا أَ ٔ٣ي َر ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َح ِی ُث َُ ٨ِ ٛت ب ٔ َ٤کَا َٔ َٛ ٪ذا َو ََ ٛذا َوِ َ ٧ح َُ٧ ٩زِع َی ِاْلٔب ٔ ََ َٓ ١ت ٌِ َ ٥ُ ٠أََّ٧ا أَ ِج َ٨َ ِ ِ٨ا َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥أَ َّ٣ا أََ٧ا َٓ َت ََّ ٤زُ ُِت
أَ َت ِذ ُ ُ
ق ث ُ ََّ ٥ن َٔ َذ
َر َب ب ٔ َِ َّٔ ٜیهٔ إلٔ َی اْلِ َ ِر ٔ
ا ٪اٟؼَّ ٌٔی ُس َٟکَآ َ
اب َٓأ َ َت ِی َ٨ا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ـ ٔح َ
فٔی اٟتُّ َر ٔ
َ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ٔیَ َو َ َ
َّ
َِک ُه َٗا ََ ٢و َل٩ِٔ ٜ
ٓ ٔیه ٔ َ٤ا ث ُ ََّ ٣َ ٥شحَ َو ِج َههُ َو ََ ٌِ َف ذ ٔ َرا ًَ ِیهٔ َٓ َ٘ا َ ٢ات ٔ ٙاہللَ یَا ًَ َّ٤ا ُر َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَ ٔ٣ي َر ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت  ٥َِ ٟأَذ ُ ِ
َ َ٣ا َت َو َِّ ٟی َت
َ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َُ ٧و ِّٟی َ

دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،ہملس،اوبناکلفدبعاہللنبدبعارلنمحنب ازبی،دبعارلنمحنبازبیےسرفاتیےہہکمہولگ
رضحت رمع ےک زندکی ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اکی صخش احرض وہا افر اس ےن اہک اے اریماوملنینم یھبک اکی اکی دف دف ناہ کت مہ
ولوگں وک اپین (فوض ای لسغ ےک اطمقب) ںیہن اتلم۔ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفناای ھجم وک ہن اپین ےلم وت ںیم امنز ہن زپوھں۔ سج
فتق کت ںیم اپین احلص ہن رک وکسں۔ رضحت امعر نب ایرس ےن رفناای اے اریمالمونینم آپ وک اید ےہ ہک سج فتق ںیم افر مت
دفونںالفںالفںہگجرپوموجدےھتافرمہافٹنرچاےتےھتوتمتوکولعمؾےہہکمہوکلسغرکےنیکرضفرتشیپ آیئیھت ںیم
یٹم ںیمولٹوپٹوہایگرھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم احرضوہےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسفاہعقرعضایک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکیسنہآیئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایمتوکیٹماکیفیھتافرآپیلص
اہللہیلعفآ ہلفملسےناینپدفونںیلیھتہوکزنیمرپنارارھپاؿوکوھپکنناریافررہچہرپحسمرفناای۔رضحترمعریضاہللہنعےنرفناای

اے امعر مت دخا ےسڈرفہک مت ریغب یسک رفک وٹک ےک دحثیلقن رکےت وہ (اشدی مت وھبؽ ےئگ وہ ای مت وکدوھاکوہایگ ےہ) رضحت
امعرےنرفناایاےاریمالمونینمارگآپاچںیہوتںیماسدحثیوکلقنہنرکفںاگ۔رضحترمعےنرفناایںیہنہکلبمتلقنرکفاس
وکمہاہمترےیہوحاےلرکدںیےگینعیمتوخدیہاسرپلمعرکانمہاسرپلمعںیہنرکںیےگسجفتقکتدفرسےصخشیک
وگایہیھبہنآےئ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،ہملس،اوبناکلفدبعاہللنبدبعارلنمحنبازبی،دبعارلنمحنبازبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ممیتاکاکیدفرسارطہقی
ابب  :اپیکاکایبؿ
ممیتاکاکیدفرسارطہقی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 320

راوی ٤ً :زو ب ٩یزیس ،بہز ،طٌبہ ،ح ،٥ٜذر ،ابً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابزی

یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِهزْ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ُ ٜذ ٓ َٕر ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩یَز ٔ َ
َّ
رسیَّ ٕة َٓأ َ ِج َِ ٨ب ُت
َک َح ِی ُث ُ٨َّ ٛا فٔی َ ٔ
أَبٔیهٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل َسأ َ ََ ٤َ ًُ ٢ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب ًَ ِ ٩اٟت َی َُّ ٥َِ ٠َٓ ٥ٔ ٤ی ِسرٔ َ٣ا َي ُ٘و َُ٘ َٓ ٢ا َْ ٤َّ ًَ ٢ار أَ َت ِذ ُ ُ
َر َب ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َی َسیِهٔ ًَل َی ُر َِِٛت َِیهٔ
اب َٓأ َ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا یََ ِٜٔ
َٓ َت َُ ٌَِّٜ ٤ت فٔی اٟتُّ َر ٔ
ٔیَ هََ َٜذا َو َ َ
َو َنٔ ََذ فٔی َی َسیِهٔ َو ََ ٣شحَ بٔه ٔ َ٤ا َو ِج َه ُه َو َِ َّٔ ٛیهٔ َ٣زَّ ّة َواح َٔس ّة
رمعف نب سیدی ،زہب ،ہبعش ،مکح ،ذر ،انب دبعارلنمح نب ازبی ےس رفاتی ےہہک اکی صخش ےن رضحترمع ےس ممیت اک ہلئسم درایتف
ایکفہاسہلئسماکوجابہنالتبےکسرضحتامعرےنرفناایمتوکہیایدےہہکسجفتقمہافرمتدفونںاکیرکشلںیمےھتافرےھجملسغ
رکےن یک رضفرت شیپ آیئ ںیم یٹم ںیم ولٹ وپٹ وہایگ اھت رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض
وہا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایمتوکاسرطہقیےسرکاناکیفاھتافر(ممیترکےنےکےئلرضحتہبعشےندفونںونٹھگں

رپدفونںاہھتنارےرھپاؿرپوھپکنناریافررہچہافردفونںںوچنہںرپاکیرمہبتحسمرفناای۔
رافی  :رمعفنبسیدی،زہب،ہبعش،مکح،ذر،انبدبعارلنمحنبازبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
ممیتاکاکیدفرسارطہقی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 321

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،طٌبہ ،ح ،٥ٜاب ٩ابزی ،ح ،٥ٜابً ٩بساٟزح ٩٤ابزی

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕأََ ِ ٧بأََ٧ا َخاْ ٔ ٟس أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ ٥ٔ ٜسُ ٌِ ٔ٤ت ذ اَرا یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢و َٗ ِس
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َسُ ٌَ ٔ٤ه ا َِ ٟح َ ٩ِ ٣ٔ ٥ُ ٜابِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩َ ٤ا َ ٢أَ ِج ََ ٨ب َر ُج َْٓ ١أتََی ًُ ََ ٤ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی أَ ِج َِ ٨ب ُت َٓ ٥َِ ٠أَ ٔج ِس َّ ٣
ائ َٗا َََ ٢ل
رسیَّ ٕة َٓأ َ ِج َ٨َ ِ ِ٨ا َٓأ َ َّ٣ا أََ ِ ٧ت ََٓ َُ ٥َِ ٠ؼَ ِّ١وأَ َّ٣ا أََ٧ا َٓإٔنِّی َت َُ ٌَِّٜ ٤ت ٓ ََؼ َِّ ٠ی ُت ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُت
َک أََّ٧ا ُ٨َّ ٛا فٔی َ ٔ
َُ َؼَٗ ِّ١ا ََٟ ٢هُ ًَ َّْ ٤ار أَ َ٣ا َت ِذ ُ ُ
ََ
َربَ ّة َو َن َٔ َذ ٓ َٔیها ث ُ ََّ ٥زَ ٟ
ا ٪یََ ِٜٔ
َک ُت ذََ ٔ ٟ
َ َُ ٟه َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
َر َب ُط ٌِ َب ُة ب ٔ َِّٔ ٜهٔ َ ِ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ِ
ٔیَ َو َ َ

ََک َط ِیئّا فٔی َه َذا
إ ٔ ِح َساه َُ٤ا بٔاْلِ ُ ِ َ
َخی ث ُ ََّ ٣َ ٥شحَ بٔه ٔ َ٤ا َو ِج َه ُه َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َط ِیئّا ََل أَ ِزرٔی َ٣ا ه َُو َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت ََل َح َّسث ِ ُت ُه َوذ َ َ
َ َ٣ا َت َو َِّ ٟی َت
َ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َ٣اَ َٕ ٔ ٟو َزا َز َسَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢بَ َُِ ٧ ١و َِّ ٟی َ
اامسلیعنبدوعسد،ہبعش،مکح،انبازبی،مکح،انبدبعارلنمحازبیےسرفاتیےہہکاکیصخشوکلسغرکےنیکرضفرتشیپ
آیئگفہصخشرضحترمعیکدختمںیمآایافراؿےساہکہکںیمیبنجوہںافرلسغرکےنےکفاےطسھجموکاپینںیہنلماکسوت ںیم
ایکرکفں؟رضحترمعےناہکہکمتایسیوصرتںیمامنزہنزپوھ۔رضحتامعرنبایرسےنرفناایایکمتوکہیایدںیہنےہہکسجفتق
مہولگاکیرکشلںیمےھترھپمہولوگںوکلسغرکےنیکرضفرتشیپآیئگ۔متےنوتامنزیہہنزپیھیھتنکیلںیمےنیٹمںیم
ولٹ وپٹ وہ رک امنز زپیھ یھت۔ رھپ ںیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
فاہعقرعضایک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایمتوکہیرکانابلکلاکیفاھتافررضحتہبعشےناینپیلیھتہزنیمرپناریرھپاس

رپوھپکنناریاسےکدعبدفونںاہوھتںیکیلیھتہوکالمرھپرہچہرپحسمرفناای۔رضحترمعےنرفناایھجموکولعمؾںیہنےہرضحتامعر
ےنرفناایولچوکیئابتںیہنےہارگمتولوگںیکراےئںیہنےہوتںیماسرفاتیوکہنلقنرکفںہکلبوجمتلقنرکفےگفہاہمترے
ذہمرےہاگ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،ہبعش،مکح،انبازبی،مکح،انبدبعارلنمحازبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیافردفرسیمسقاکممیت
ابب  :اپیکاکایبؿ
اکیافردفرسیمسقاکممیت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 322

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩ت٤ی ،٥ححاد ،طٌبہ ،ح ٥ٜو س٤٠ہ ،ذر ،ابً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابزی

َّاد َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ ٥ٔ ٜو َسُ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ذ ٓ َٕر ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٩تٕ ٔ٤یَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ

اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ َِ ٪ر ُج َّل َجا َئ إلٔ َی ًُ ََ ٤ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی أَ ِج َِ ٨ب ُت َٓ ٥َِ ٠أَ ٔجس ا ِ٤َ ٟا َئ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ ََل َُ َؼِّ١
رس َّی ٕة َٓأ َ ِج َ٨َ ِ ِ٨ا ََٓ ٧ ٥َِ ٠حٔ ِس َّ ٣
ائ َٓأ َ َّ٣ا أََ ِ ٧ت ََٓ َُ ٥َِ ٠ؼَ ِّ١وأَ َّ٣ا أََ٧ا
َک یَا أَ ٔ٣ي َر ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن إٔذِ أََ٧ا َوأََ ِ ٧ت فٔی َ ٔ
َٓ َ٘ا َْ ٤َّ ًَ ٢ار أَ َ٣ا َت ِذ ُ ُ

َر َب
َ َٟهُ َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا یََ ِٜٔ
ََک ُت َذَ ٔ ٟ
َٓ َت َُ ٌَِّٜ ٤ت فٔی اٟتُّ َر ٔ
اب ث ُ ََّ ٥ػ َِّ ٠ی ُت َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َت ِی َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ ِ
ٔیَ َو َ َ
ق ث ُ ََّ ٥نٔ ََذ ٓ ٔیه ٔ َ٤ا ٓ َََ ٤شحَ بٔه ٔ َ٤ا َو ِج َه ُه َو َِ َّٔ ٛیهٔ َط َّ
َ َسُ ٤ََ ٠ة َو َٗا ََ ٢لَ أَ ِزرٔی ٓ ٔیهٔ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی َسیِهٔ إلٔ َی اْلِ َ ِر ٔ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢ا ِل ََّٔ ٜي ِ ٔن َوا َِ ٟو ِج َه َو ِّ
اٟذ َرا ًَي ِ ٔن َٓ َ٘ا َ٢
یَ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
إلٔ َی ا ِِ ٔ٤ٟز َٓ َ٘ي ِ ٔن أَ ِو إلٔ َی ا ِل ََّٔ ٜي ِ ٔن َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َُ ٧و َِّ ٟ
َ َ٣ا َت َو َِّ ٟی َت َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ک َ َ
ََک ِّ
َک ِّ
اٟذ َرا ًَي ِ ٔن أَ َح ْس َُيِرُ َک َٓظَ َّ
اٟذ َرا ًَي ِ ٔن أَ ََِ ٦ل
َُ ٟه َُ ٨ِ ٣ؼ ْور َ٣ا ََ ُ٘و َُٓ ٢إَّٔ٧هُ ََل یَ ِذ ُ ُ
َ َسُ ٤ََ ٠ة َٓ َ٘ا َََ ٢ل أَ ِزرٔی ذ َ َ
دبع اہلل نب دمحم نب میمت ،اجحج ،ہبعش ،مکح ف ہملس ،ذر ،انب دبعارلنمح نب ازبی ےس رفاتی ےہ ےک اکی صخش اؿ یک دختم ںیم

احرضوہاافررعضرکےناگلںیمیبنجوہں۔ارگھجموکاپینہنلماکسوتںیمایکرکفں؟رضحترمعریضاہللہنعےنرفناایمتامنزہنادا
رکف۔ رضحت امعرےن رفناای اے اریماوملنینم ایک مت وک ہی فاہعق اید ںیہن ےہہک سج فتق ںیم افر مت دفونں ےک دفونں اکی یہ رکشل
ںیمےھت۔رھپمہوکانجتبیکاحتلالقحوہیئگافرمہوکاپینہنلماکس۔متےنوتامنزاداہنیکافرںیمیٹمںیمولٹوپٹوہایگرھپںیم
ےنامنزادایک۔سجفتقروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک دختمںیم احرضوہےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےس لقن
ایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایمتوکاسرطحےسلمعرکاناکیفاھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن(ممیتیکتینےس)
دفونں اہوھتں وک زنیم رپ نارا رھپرہچہ اک حسم رفناای افر دفونں ںوچنہں اک حسم ایک۔ رضحت ہملس ےناس دحثی ےک ابرے ںیم کش ایک
افراہکہکےھجمایدںیہنےہہکاہوھتںاکذترکہایکوہہیابتایدںیہنےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبمیمت،اجحج،ہبعش،مکحفہملس،ذر،انبدبعارلنمحنبازبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجصخشوکممیترکاندرتسےہ
ابب  :اپیکاکایبؿ
یبنجصخشوکممیترکاندرتسےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 323

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ط٘یٙ

یَٗ ٙا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َجاّ ٔ ٟشا َِ ًَ ٍَ ٣ب ٔس اہللٔ َوأَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
وسی أَ ِو ِ ََ ٥َِ ٟش َِ َٗ ٍِ ٤و َ٤َّ ًَ ٢ارٕ َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز ََ ٌَ ََىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َحا َج ٕة َٓأ َ ِج َِ ٨ب ُت َٓ ٥َِ ٠أَ ٔج ِس
وسی َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو َُ ٣
َُ ٣
ٔیَ أَ ُِ٘ ََ ٪و ََ ٢ه ََ ٜذا
ا ٪یََ ِٜٔ
َک ُت ذََ ٔ ٟ
َ َٟهُ َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
ا ِ٤َ ٟا َئ َٓ َت ََّ ٤زُ ُِت بٔاٟؼَّ ٌٔیسٔ ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ِ

َر َب َٔ ٔظ َ٤أٟهٔ ًَل َی یَٔ٤یٔ٨هٔ َوب ٔ َیٔ٤یٔ٨هٔ ًَل َی ٔط َ٤أٟهٔ ًَل َی َِ َّٔ ٛیهٔ
َر َب ب ٔ َی َسیِهٔ ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ
ق َِ
َربَ ّة ٓ َََ ٤شحَ َِ َّٔ ٛیهٔ ث ُ ََّ ٥نٔ ََـ ُه َ٤ا ث ُ ََّ َ ٥
َو َ َ

َو َو ِجهٔهٔ َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ أَ َو َ ٥َِ ٟت َز ًُ ََ ٤ز َ ٥َِ ٟي ِ٘ َِ َ٘ َٔ ٍِ ٨و ٔ٤َّ ًَ ٢ارٕ

دمحمنبالعء،اوباعمفہی،اشمع،قیقشےسرفاتیےہہکںیمرضحتدبعاہللنبدوعسدافررضحتاوبومٰیسےکاپساھٹیباھترضحت
اوبومٰیسےنرضحتدبعاہللنبدوعسدےسرفناایایکمتےنرضحتامعراکہیوقؽںیہنانسسجفتقاوہنںےنرضحترمعےسرفناای
ہکرضحتروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےناکی اکؾ ےکفاےطساجیھبھجم وکفاہںلسغرکےنیکرضفرتشیپآیئگ افراپین ہن
لماکسوتںیمیٹمںیمولٹوپٹوہایگ۔رھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافرںیمےنآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت وک اس رطہقی ےس رکان اکیف اھت افر دفونں اہوھتں وک زنیم رپ
اکی رمہبت نارا افردفونں ویلیھتہں رپوھپکن ناری رھپابایںاہھتداںیئ اہھت رپ نارا افر داایںاہھتابںیئاہھت رپ نارا اےنپ دفونں ںوچنہں
 تیمافررھپرہچہرپحسمرفناای۔رضحتدبعاہللےسرفناایمتںیہندےتھکیہکرضحترمعریضاہللعیھاےنرضحتامعرےکرفناےنرپ
اافتکںیہنایک۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوباعمفہی،اشمع،قیقش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یٹمےسممیتےکقلعتمدحثی
ابب  :اپیکاکایبؿ
یٹمےسممیتےکقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 324

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہللً ،وٖ٤ً ،زا ٪ب ٩حؼين

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩و ٕ
ا ٪بِ َ ٩حُ َؼي ِ ٕن أَ َِ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ٖ ًَ ِ ٩أَبٔی َر َجا ٕئ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ً َِٔ ٤ز َ

َ أَ َِ َُ ٪ؼل َِّی َ ٍَ ٣ا ِِ َ٘ ٟوَ٘ َٓ ٔ ٦ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی َر ُج َّل َُ ٌِ ٣تز َّٔل  ٥َِ ٟي َُؼ ٍَ ٣َ ِّ١ا ِِ َ٘ ٟوَ٘ َٓ ٔ ٦ا ََ ٢یا ُٓ ََل ُ٣َ ٪ا ََ ٌَ ٨َ ٣

َ
َ بٔاٟؼَّ ٌٔی ٔس َٓإُٔ َّ ٧ه یَِٜٔٔی َ
أَ َػابَ ِتىٔی َج َ٨ابَ ْة َو ََل َ٣ا َئ َٗا ََِ ٠ًَ ٢ی َ

وسدینبرصن،دبعاہلل،وعػ،رمعاؿنبنیصحےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیصخشوکداھکی

ہک فہ صخشولوگں ےس دحیلعہ ےہ افر امجتع ںیم اشلم ںیہن وہا۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفناایولوگں ےک اسھت سک فہج
ےسمتامجتعںیماشلمںیہنوہےئ۔اسصخشےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسھجموکانجتبیکاحتلالقحوہیئگ
ےہ افر ےھجم اپین ںیہن لم اکس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت اےنپ افرپ یٹم الزؾ رک ول۔ فہ اہمترے فاےطس اکیف ےہ سج
فتقناینہنلمےکسوتمتاسرپممیترکول۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،وعػ،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکییہممیتےسدعتمدامنزںیادارکان
ابب  :اپیکاکایبؿ
اکییہممیتےسدعتمدامنزںیادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 325

راوی ٤ً :زو ب ٩ہظا٣ ،٦د٠س ،سٔیا ،٪ایوب ،ابوَٗلبة٤ً ،زو ب ٩بحسا ،٪ابوذر

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا ََٗ ٢ا َ٢
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ب ُ ِح َس َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣دَْ ٠س ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟؼَّ ٌٔی ُس َّ
رش ٔسٔ٨ي َن
اٟلی ُِّب َو ُؿو ُئ ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٥ٔ ٔ ٠وإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یحٔ ِس ا ِ٤َ ٟا َئ ًَ ِ َ
رمعف نب اشہؾ ،دلخم ،ایفسؿ ،اویب ،اوبالقیة ،رمعف نب دجباؿ ،اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےناراشدرفناایاپکیٹماملسمؿےکفاےطسفوضےکاقمئاقمؾےہ(اچےہ)وکیئصخشدساسؽےساپینہناپےکس۔
رافی  :رمعفنباشہؾ،دلخم،ایفسؿ،اویب،اوبالقیة،رمعفنبدجباؿ،اوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشفوضےکےئلاپینافرممیترکےنےکےئلیٹمہناپےکس
ابب  :اپیکاکایبؿ
وجصخشفوضےکےئلاپینافرممیترکےنےکےئلیٹمہناپےکس

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 326

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوٌ٣اویہ ،ہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

َ
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ََ ٌَ َث َر ُسو ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
رض ِت اٟؼَّ ََلةُ
اسا یَ ِلُ٠بُ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ َس ِی َس بِ َ ٩حُ َـيِر ٕ َوّ َ ٧
وََ ٔ ٗ ٪ل َز ّة کَاِ َ ٧ت ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َن ٔش َی ِت َها فٔی َ٨ِ ٣ز ٔ َٕ٧ ٢زَ َِ ٟت ُه َٓ َح َ َ
َ َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ
ئ َو ٥َِ ٟیَح ٔ ُسوا َّ ٣
َوَِ ٟی ُشوا ًَل َی ُو ُؿو ٕ
َکوا ذََ ٔ ٟ
ائ ٓ ََؼ َِّ ٠وا َٔ َِي ِر ٔ ُو ُؿو ٕئ ٓ ََذ َ ُ
َّ
ُ
َ
ََ َوِ ٤ُِ ٠ٟٔشٔ٤ٔ٠ي َن
َکهٔی َُ ٨ه إ ٔ ََّل َج ٌَ َ ١اہللُ َ ٟ
َو َج َّ ١آ َی َة اٟت َی َُّٗ ٥ٔ ٤ا َ ٢أ َس ِی ُس بِ ُُ ٩ح َـيِر ٕ َجزَا ٔک اہللُ َخي ِ ّرا ٓ ََواہللٔ َ٣ا َ٧زَ َ ٢ب ٔ َٔ أ ِْ ٣ز َت ِ َ
ٓ ٔیهٔ َخي ِ ّرا
ااحسؼنباربامیہ،اوباعمفہی ،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رضحت ادیس نب ریضح افر یئک رضحات وک رضحت اعہشئ دصہقی ےک اہر یک التش ےک فاےطس اجیھب ہک سج اہر وک فہ یسک اینپ
دفراؿ رفس یک ایقؾ اگہ ںیم وھبؽ یئگ ںیھت وت امنز اک فتق وہایگ افر اؿ ولوگں اک ہن وت فوض اھت افر ہن یہ فوض رکےن ےئلیک اپین وموجد اھت
َبیُ ،
نان ہچاؿولوگںےنریغبفوضےکامنززپھیلرھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسفاہعقرعضایکوتاسرپآتی( َ ّ ِ،
َف ِؿ َیحِ ُد ُفا َ ٓم ًء)آرخکتانزؽوہیئ۔ رضحتادیسنبریضحےناہکہکاہللاعتیلمتوکزجاےئریخاطعرفناےئ۔سجفتقاہمترےذےم
اکی ایسی ابت شیپ آیئ ہک سج وک مت ربا یتھجمس ںیھت وت دخافدن دقفس ےن اہمترے فاےطس اس ںیم ریخ اک ولہپ دیپا رفنا دای۔ اہمترے
فاےطسیھبافردفرسےاملسمونںےکےئلیھب۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اوباعمفہی،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپیکاکایبؿ
وجصخشفوضےکےئلاپینافرممیترکےنےکےئلیٹمہناپےکس

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 327

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہ ،كارٚ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة أَ ََّ ٣ُ ٪دارّٔٗا أَ ِخب َ َره ُِ ٩ِ ًَ ٥كَارٔ ٕ ٚأَ َِ ٪ر ُج َّل أَ ِج ََ ٨ب َٓ َ٥ِ ٠
َ
َ
َّ
َّ
آَخ َٓت ََی ََّ ٥َ ٤و َػلَّی َٓأ َ َتا ُه َٓ َ٘ا َِ َ ٧ ٢ح َو
َک ذََ ٔ ٟ
َ َٟهُ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َػ ِب َت َٓأ ِج ََ ٨ب َر ُج َْ َ ١
ي َُؼَٓ ِّ١أتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

َخ َي ٌِىٔی أَ َػ ِب َت
َ٣ا َٗا َِْ ٔ ٟ ٢ل َ ٔ

دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اطرؼےسرفاتیےہہکاکیآدیموکانجتبالقحوہیئگاسےنامنزںیہنزپیھفہصخشاپینیکوجتس
ںیم وغشمؽ راہ افر فہ اپین ےنلم اک رظتنم راہ افر امنز اک فتق ایھب ابیق اھت رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم
احرضوہاافررعضایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفناایمتےنااھچایکرھپاکیدفرسےصخشوکانجتبالقحوہیئاسےنممیت
رکےکامنزادارکیلافردختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیمفاہعقرعضایک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسصخشےسیھب
ایسرطہقیےسرفناایینعیمتےنااھچایک۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اطرؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپوینںاکایبؿ
ابب  :اپوینںاکایبؿ
وجصخشفوضےکےئلاپینافرممیترکےنےکےئلیٹمہناپےکس

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 328

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،سٔیا ،٪س٤اکًَ ،ک٣ةً ،بساہلل ابً ٩باض

ض أَ ََّ ٌِ ََ ٪ف
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا ٩ِ ًَ ٪س َٔ٤ا ٕک ًَ ِٔ ِ ً ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َ
َک ِت ذََ ٔ ٟ
أَ ِز َوا ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠اُِ َت َشَِ ٠ت ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َ٨ابَةٔ َٓ َت َو َّؿأ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَِ َٔٔ ٥َ ٠ـَ ٔ ٠ها ٓ ََذ َ َ

َُ ٟه َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِ٤َ ٟا َئ ََل یُ َِّ ٨ح ُش ُه َط ِی ْئ

وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،ایفسؿ،امسک،مرکمة،دبعاہللانبابعسےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس یک یسک زفہج رہطمہ ےن انجتب ےسلسغ رفناای رھپ اس ےک ےچب وہےئ اپین ےس رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن
فوض رفناای اؿ زفہج رہطمہ ےن ایب ؿ رفناای ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ہی لسغ اک اچب وہا اپین ےہ۔آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےنرفناایاپینوکوکیئیئاناپکںیہنرکیت۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،ایفسؿ،امسک،مرکمة،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رئیباضبءےسقلعتم
ابب  :اپوینںاکایبؿ
رئیباضبءےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 329

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ابواسا٣ہ ،وٟیس بَٛ ٩ير٣ ،ح٤س بٌٛ ٩ب اِٟقهٌیًِ ،یساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩رآٍ،
ابوسٌیس خسری

ُ
ِقه ُّٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا هَ ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ َسا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ََُٔٛ ٩ير ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ ا َِ ُ ٟ

ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َٔٗ ٢ی ََ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َت َت َو َّؿأ ُ ٔ ٩ِ ٣ب ٔئِز َُٔ َـا ًَ َة َوه ٔ َی
ْط ُح ٓ َٔیها ُ ُٟح ُو ٦ا ِٟک ٔ ََل ٔب َوا ِٔ ٟح َی ُف َوا٨َّ ٟت َ ُن َٓ َ٘ا َ ٢ا ِ٤َ ٟا ُئ كَ ُه ْور ََل یُ َِّ ٨ح ُش ُه َط ِی ْئ
بٔئ ِْز یُ ِ َ
اہرفؿنبدبعاہلل،اوبااسہم،فدیلنبریثک،دمحمنببعکارقلظ،دیبعاہللنبدبعارلنمحنبراعف،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہک
باضبہعےسفوضرکںی(ہکبج)اسونکںیںیموتکںےکوگتشافرضیحےکڑپکےافردبوب
ولوگںےناہکایروسؽاہللایکمہولگ ر
داراایشءڈایلاجیتںیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاپیناپکےہہکسجوکوکیئیئاناپکںیہنرکیت۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اوبااسہم،فدیلنبریثک،دمحمنببعکارقلظ،دیبعاہللنبدبعارلنمحنبراعف،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپوینںاکایبؿ
رئیباضبءےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 330

راوی ً :باض بً ٩بساٌٟویً ،٥بسا َ٠٤ٟب٤ً ٩زوً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩شْ٣ ،٥٠طٖ بَ ٩طیٕ ،خاٟس ب ٩ابی ٧وٖ ،س٠یم ،اب٩
ابی سٌیس خسری

ا٩ِ ٣ٔ ٪
َّاض بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟز ٔیز ٔبِ ُِ ٣ُ ٩شَ ٥ٕ ٔ ٠وک َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ٌَِ ٟب ُ
یٕ ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ ٔ ٩أَبٔی ِ َ ٧و ٕ
َط ٕ
ْط ٔ
ٖ ًَ َِ ٩سٕ ٔ ٠یم ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ ٣َ ٢ز ِر ُت
یِّ َ ٣ُ ٩ِ ًَ ٩
ا ٌَِ ٟاب ٔ ٔس َ
ٖ بِ ٔٔ َ ٩
ُ
ُ
َک ُه ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟت َ ٔن َٓ َ٘ا َ٢
بٔأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه َُو یَ َت َو َّؿأ ٔ ٩ِ ٣بٔئِز َُٔ َـا ًَ َة َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ َت َت َو َّؿأ َٔ ٨ِ ٣ها َوه ٔ َی یُ ِ َ
ْط ُح ٓ َٔیها َ٣ا یُ ِ َ
ا ِ٤َ ٟا ُئ ََل یُ َِّ ٨ح ُش ُه َط ِی ْئ
ابعسنبدبعامیظعل،دبعاکلملنبرمعف،دبعازعلسینبملسم،رطمػنبرطفی،اخدلنبایبونػ،طیلس،انبایبدیعسدخریےس
رفاتی ےہ ہک اکی رفز ںیمروسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےک زندکی ےس سگرا آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس براضبہع ےک اپین
ےسفوضرفنارےہےھت۔ںیمےنرعضایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسونکںیےکاپینےسفوضرفنارےہںیہ۔بجہکاسونکںی

ںیمدبوبداراایشءڈایلاجیتںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایاپینوکوکیئیئاناپکںیہنرکیت۔
رافی  :ابعس نب دبعامیظعل ،دبع اکلمل نب رمعف ،دبعازعلسی نب ملسم ،رطمػ نب رطفی ،اخدل نب ایب ونػ ،طیلس ،انب ایب دیعس
دخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپیناکاکیادنازہوجہکاناپیکےکرگےنےساناپکہنوہ
ابب  :اپوینںاکایبؿ
اپیناکاکیادنازہوجہکاناپیکےکرگےنےساناپکہنوہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 331

راوی  :حشين ب ٩رحیث ا٤ٟزوزی ،ابواسا٣ة ،وٟیس بَٛ ٩ير٣ ،ح٤س ب ٩جٌرفب ٩زبيرًِ ،یساہلل بً ٩بساہلل ب٤ً ٩ز

رف بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ٩
رحیِ ٕث ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ بِ ََٔٔٛ ٩ير ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُ ُ ٩
ئ َو َ٣ا یَُ٨وب ُ ُه َّٔ ٩ِ ٣
اب
اٟس َو ِّ
ًُِ َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َُ ٢سل ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟا ٔ
َو ِّ
ا ٪ا ِ٤َ ٟا ُئ ٗ ََُّ ٠تي ِ ٔن َ ٥َِ ٟی ِح ١ِ ٔ٤ا َِ ٟد َب َث
اٟش َبا َٔ َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا ک َ َ

نیسح نب رحثی ارملفزی ،اوبااسمة ،فدیل نب ریثک ،دمحم نب رفعجنب زریب ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےساساپینےکقلعتم درایتفایکایگاہجںاجونرفں افردردنفںاک یئکرمہبتاسرپ آانوہ(اپین
ےنیپےکفاےطس)۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایسجفتقاپیندفےلقوہاجےئوتفہاناپکہنوہاگ۔
رافی  :نیسحنبرحثیارملفزی،اوبااسمة،فدیلنبریثک،دمحمنبرفعجنبزریب،دیبعاہللنبدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپوینںاکایبؿ
اپیناکاکیادنازہوجہکاناپیکےکرگےنےساناپکہنوہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 332

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤از ،ثابت ،ا٧ص

َ َ َ
َ
ْعاب ٔ ایا بَا َ ٢فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َ٘ َا ٦إ َِٔ ٟیهٔ ََ ٌِ ُف ا ِِ َ٘ ٟوَ٘ َٓ ٔ ٦ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
أ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إٔ َ ٧ص أ َّ ٪أ ِ َ
َّ
َّ
َفَْ َز ًَا ب ٔ َس ِٟو ٕ ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕئ ٓ ََؼ َّب ُه ًََِ ٠یهٔ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠لَ تُزِرٔ ُ٣و ُه َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
ہبیتق،امحد،باتب،اسنےسرفاتیےہہکاکیداہییتصخشےندجسمںیماشیپبرکدایولگاسصخشیکاجبندفڑزپےرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنار اشدرفناایمتولگاسصخشاکاشیپبدنبہنرکفسجفتقفہصخشاشیپبےسافرغوہایگ
وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناپیناکاکیڈفؽاگنمایافراسہگجاہبدای۔
رافی  :ہبیتق،امحد،باتب،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپوینںاکایبؿ
اپیناکاکیادنازہوجہکاناپیکےکرگےنےساناپکہنوہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 333

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩ابزاہی٤ً ،٥ز بً ٩بساٟواحس ،اوزاعی٣ ،ح٤س ب ٩وٟیس ،زہزیًِ ،یساہلل بً ٩بساہلل ،ابوہزیزہ

ہلل
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٥ز بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟواح ٔ ٔس ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس ا ٔ

َ
َ
اض َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْعاب ٔ ٌّی ٓ ََبا َ ٢فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓت َ َ٨ا َو َُ ٟه اُ ٨َّ ٟ
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََ َٗ ٢ا ٦أ ِ َ

ی٩
َز ًُو ُه َوأَهِزٔي ُ٘وا ًَل َی بَ ِؤٟهٔ َز ِّ ٟوا ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٕ
َّس َ
َّس َ
یَ ٩و ٥َِ ٟتُ ِب ٌَ َُوا ُٔ ِّ ٌَ ٣
ئ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا َُ ٌٔ َِت َُِ ٣ُ ٥ی ِّ ٔ
دبعارلنمحنباربامیہ،رمعنبدبعاولادح،افزایع،دمحمنبفدیل،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،اوبرہریہےسرفاتیےہہکاکیداہییت
صخش ڑھکا وہایگ اس ےن دجسم ںیم اشیپب رک دای۔ ولوگں ےن اس صخش وک ڑکپان اچاہ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفناای متولگاس وک وھچڑدف افراس صخش ےن سج ہگج اشیپب ایک ےہفاہں رپ اپین اک اکی ڈفؽ اہبدف اس ےئل ہک مت ولگآاسین ےک
فاےطسےجیھبےئگوہدوشاریےکفاےطسںیہنےجیھبےئگ۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہ،رمعنبدبعاولادح،افزایع،دمحمنبفدیل،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہھٹےوہےئاپینںیمیبنجصخشوکلسغرکےنیکاممتعنےسقلعتم
ابب  :اپوینںاکایبؿ
رہھٹےوہےئاپینںیمیبنجصخشوکلسغرکےنیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 334

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜين ،اب ٩وہب٤ً ،زو ،اب ٩حارث ،بٜير ،ابوسائب ،ابوہزیزہ

َ
رقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ َٔ ٩وهِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َوه َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث ًَ ِ ٩ب ُ َٜي ِر ٕأَ َّ ٪أَبَا َّ
اٟشائ ٔٔب
أ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔ َ
ئ َّ
اٟسائ َٔٔ ٥وه َُو ُجْ ُ٨ب
َح َّسثَ ُه أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أَبَا ه َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َي ِِ َت ٔش ِ ١أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی ا ِ٤َ ٟا ٔ
احرث نبنیکسم،انبفبہ،رمعف،انباحرث،ریکب،اوباسبئ،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفناایمتںیمےسوکیئصخشرہھٹےوہےئاپینںیم(اساحتلںیم)لسغہنرکےبجہکفہصخشیبنجوہ۔
رافی  :احرثنبنیکسم،انبفبہ،رمعف،انباحرث،ریکب،اوباسبئ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنمسرےکاپینےسفوضےسقلعتم
ابب  :اپوینںاکایبؿ
دنمسرےکاپینےسفوضےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 335

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟػٔوا ٪ب ٩س٠ی ،٥سٌیس ب ٩ابوس٤٠ہِ٣ ،يرة ب ٩ابوبززة ،ابوہزیزہ

ا ٪بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی َٕ ٩ِ ًَ ٥سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪ا ِِٔ٤ُ ٟي َر َة بِ َ ٩أَب ٔی ب ُ ِز َز َة أَ ِخب َ َر ُه أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أَبَا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟػٔ َِو َ
َ
٨َ ٌَ ٣َ ١ا ا ِٔ٠َ٘ ٟی َ٩ِ ٣ٔ ١
ْح َوِ َ ٧حُ ٔ٤
ه َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُ ٢سأ ََ ٢ر ُج َْ ١ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا ِ َ ٧ز َُ ٛب ا َِ ٟب ِ َ
ْح َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ه َُو َّ
ور َ٣ا ُؤ ُه ا ِٔ ٟح ُّ١
ئ ا َِ ٟب ِ ٔ
ئ َٓإ ٔ َِ ٪ت َو َّؿأَِ٧ا بٔهٔ ًَ ٔل ِظ َ٨ا أَ َٓ ََ ٨ت َو َّؿأ ُ ٔ٣َ ٩ِ ٣ا ٔ
ا ِ٤َ ٟا ٔ
اٟل ُه ُ
َِ ٣یت َ ُت ُه
ہبیتق ،ناکل ،وفصاؿ نب میلس ،دیعس نب اوبہملس ،ریغمة نب اوبربدة ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکایروسؽا ہللیلصاہللہیلعفملسمہولگدنمسرںیموساروہےتںیہافرمہولگھچکاپینایمکدقمارںیم
اپیناےنپاسھترےتھکںیہارگمہولگاساپینےسفوضرک ںیلوتمہولگایپےسرہاجںیئ۔وتایکدنمسرےکاپینےسمہولگفوض رک
ںیل؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایدنمسراکاپیناپکرکےنفاالےہاساکرمدہالحؽےہ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،وفصاؿنبمیلس،دیعسنباوبہملس،ریغمةنباوبربدة،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربػافرافےلےکاپینےسفوضاکایبؿ
ابب  :اپوینںاکایبؿ

ربػافرافےلےکاپینےسفوضاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 336

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،ہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٨ہا

َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩هٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
أ ٠ِ َٟخ َوا ِٟب َ َرز ٔ َؤ ٠ِ َٗ ِّٙ َ ٧يی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟد َلا َیا َ٤ٛا َن َّ٘ ِی َت َّ
ئ َّ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
اِ َٟو َب اْلِ َبِ َی َف ٔ٩ِ ٣
ای ب ٔ َ٤ا ٔ
اُ ٠ٟه َّ ٥اُِ ٔش َِ ١خ َلا َی َ
َ
َّ
اٟسٔ َ ٧ص
ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،اشہؾ نب رعفہ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفناایاےاہللوتریمے انگوہںوک دوھڈاؽربػ افر افےلےسافرریمادؽامتؾ مسق یکرباویئں ےساپکرک ہکسج رطہقی
ےسوتےندیفسڑپکےوکلیملیچکےساصػرکدای۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپوینںاکایبؿ
ربػافرافےلےکاپینےسفوضاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 337

راوی ً :لی ب ٩ححز ،جزیز٤ً ،ارة بٌ٘ٗ ٩اَ ،ابوزرًة ب٤ً ٩زو ب ٩جزیز ،ابوہزیزہ

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ
ای ب ٔ َّ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
ئ َوا ِٟب َ َرز ٔ
أ ٠ِ َٟخ َوا ِ٤َ ٟا ٔ
اُ ٠ٟه َّ ٥اُِ ٔش ِ٠ىٔی َٔ ٩ِ ٣خ َلایَ َ

یلعنبرجح،رجری،امعرةنباقعقع،اوبزرعةنبرمعفنبرجری ،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفناےتاےدخادوھدےھجموکریمےانگوہںےسربػافراپینافرافےلےس۔
رافی  :یلعنبرجح،رجری،امعرةنباقعقع،اوبزرعةنبرمعفنبرجری،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےتکاکوجاھٹ
ابب  :اپوینںاکایبؿ
ےتکاکوجاھٹ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 338

راوی ً :لی ب ٩ححزً ،لی ب٣ ٩شہز ،اً٤ع ،ابورزی ٩و ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شهٔز ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َر ٔز ٕ
یَ ٩وأَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ئ أَ َح ٔس ُ٠ِ َٓ ٥ِ ٛيُر ٔ ِٗ ُه ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ی ِِ ٔش ِ٠هُ َس ِب ٍَ َ٣زَّا ٕ
ت
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َو َ َّ ٟا ِٟکَُِ ٠ب فٔی إَٔ٧ا ٔ

یلع نب رجح ،یلع نب رہسم ،اشمع ،اوبرزنی ف اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفناایمتولوگںںیمےسیسکےکربنتںیمبجوکیئاتکہنمڈاؽرکپچپچرکےوتاسوکٹلپدفینعیفہزیچوپریرطحےس
رگادفرھپفہربنتاسترمہبتدوھ۔
رافی  :یلعنبرجح،یلعنبرہسم،اشمع،اوبرزنیفاوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےتکےکوجےھٹربنتوکیٹمےسنا ےنھجےسقلعتم

ابب  :اپوینںاکایبؿ
ےتکےکوجےھٹربنتوکیٹمےسنا ےنھجےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 339

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس يٌىی اب ٩حارث ،طٌبہ ،ابوتیاحْ٣ ،طٓاً ،بساہلل ب١ِٔ٣ ٩

ْطّٓا ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟت َّیَّاحٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُِّ َ ٣
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز َٔ َ٘ ِت ٔ ١ا ِٟک ٔ ََل ٔب َو َر َّخ َؽ فٔی کَِٔ ٠ب اٟؼَّ ِی ٔس َوا َِ ٥ٔ ٨َ َِ ٟو َٗا َ ٢إٔذَا

ت َو ًَ ِّرفو ُه َّ
اب
َو َ َّ ٟا ِٟکَُِ ٠ب فٔی ِاْلَٔ٧ا ٔ
اَٟا َٔ ٨َ ٣ة بٔاٟتُّرَ ٔ
ئ َٓاُِ ٔشُ٠و ُه َس ِب ٍَ َ٣زَّا ٕ ُ

دمحمنبدبعاالیلع،اخدلینعیانباحرث،ہبعش،اوبایتح،رطماف،دبعاہللنبلفغمےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےنوتکںوکنارڈاےنلاکمکحداینکیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکشریےتکافرےلگےکےتکیکااجزتاطعرفنایئ(ینعی
ڑیھبرکبویںفریغہیکافحتظےکےئلوجاتکاپالاجےئفہاسےسینثتسمےہ)افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایبجربنتںیم
اتکہنمڈاؽرکپچپچرکےوتاسربنتوکاسترمہبتدوھؤآوھٹںیدہعفاسربنتوکیٹمےسناوھجنافراصػرکف۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدلینعیانباحرث،ہبعش،اوبایتح،رطماف،دبعاہللنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپوینںاکایبؿ
ےتکےکوجےھٹربنتوکیٹمےسنا ےنھجےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 340

راوی ٤ً :زو ب ٩یزیس ،بہز ب ٩اسس ،طٌبہ ،ابوتیاح یزیس ب ٩ح٤یسْ٣ ،طٓاً ،بساہلل ب١ِٔ٣ ٩

ْطّٓا
یس بِ ٔ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُِّ َ ٣
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِهز ُ بِ ُ ٩أَ َس ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟتَّیَّاحٔ َیز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩یز ٔ َ

یُ َح ِّس ُث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔٗ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩ا َ ٢أَ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َ٘ َٔ ٥َ ٠ت ٔ ١ا ِٟک ٔ ََل ٔب َٗا َ٣َ ٢ا بَاُ ُٟه َِ ٥وبَا ُ ٢ا ِٟک ٔ ََل ٔب
ت َو ًَ ِّرفوا َّ
اَٟا َٔ ٨َ ٣ة
َٗا ََ ٢و َر َّخ َؽ فٔی کَِٔ ٠ب اٟؼَّ ِی ٔس َوکَِٔ ٠ب ا َِ ٥ٔ ٨َ َِ ٟو َٗا َ ٢إٔذَا َو َ َّ ٟا ِٟکَُِ ٠ب فٔی ِاْلَٔ٧ا ٔ
ئ َٓاُِ ٔشُ٠و ُه َس ِب ٍَ َ٣زَّا ٕ ُ

اب
اب َخا َُ َٔ ٟه أَبُو ه َُزیِ َز َة َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ِح َساهُ َّ٩بٔاٟتُّ َر ٔ
بٔاٟتُّ َر ٔ

رمعفنبسیدی،زہبنبادس،ہبعش،اوبایتحسیدینبدیمح،رطماف،دبعاہللنبلفغمےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن وتکں وک نارےن اک مکح رفناای افر رفناای اؿ ولوگں وک وتکں ےس ایک قلعت افر اکشری ےتک افر اکشری ےتک افر افحتظ رکےن
فاےل وتکں یک ااجزت دی افر اراشد رفناای بج اتکربنت ںیم ہنم ڈاؽ رک پچ پچ رکے وت اس ربنت وک است رمہبت دوھ ڈاول افر
آوھٹںی رمہبت یٹم ےس دوھؤ۔ رضحت اوبرہریہ ےن اس ےک الخػ لقن رفناای اوہنں ےن رفناای اس وک اکی رمہبت یٹم ےس دوھول۔
(ینعیاسوتںیرمہبتیٹمےساصػرکف)۔
رافی  :رمعفنبسیدی،زہبنبادس،ہبعش،اوبایتحسیدینبدیمح،رطماف،دبعاہللنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپوینںاکایبؿ
ےتکےکوجےھٹربنتوکیٹمےسنا ےنھجےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 341

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٌ٣ ،٥اذ ب ٩ہظاٗ ،٦تازہ ،خَلض ،ابورآٍ ،ابوہزیزہ

ض ًَ ِ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩خ ََٔل ٕ
ئ أَ َح ٔس َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛی ِِ ٔش ُِ ٠ه َس ِب ٍَ َ٣زَّا ٕ
اب
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َو َ َّ ٟا ِٟکَُِ ٠ب فٔی إَٔ٧ا ٔ
ت أ ُ َوَلهُ َّ٩بٔاٟتُّ َر ٔ

ااحسؼنباربامیہ،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،الخس،اوبراعف،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشد رفناای سج فتق اہمترے ںیم ےس یسک ےک ربنت ںیم اتک ہنم ڈاؽ رک (اپین فریغہ) یپ ےل وت اس وک است رمہبت دوھےئ یلہپ

رمہبتیٹملمرکدوھےئ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،الخس،اوبراعف،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپوینںاکایبؿ
ےتکےکوجےھٹربنتوکیٹمےسنا ےنھجےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 342

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بسة ب ٩س٠امی ،٪اب ٩ابوْعوبةٗ ،تازہ ،اب ٩سيری ،٩ابوہزیزہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
ْعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َو َ َّ ٟا ِٟکَُِ ٠ب فٔی إَٔ٧ا ٔء أَ َح ٔس َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛی ِِ ٔش ُِ ٠ه َس ِب ٍَ َ٣زَّا ٕ
اب
ت أ ُ َوَلهُ َّ٩بٔاٟتُّ َر ٔ
ااحسؼنباربامیہ،دبعةنبامیلسؿ،انباوبرعفیة،اتقدہ،انب ریسنی،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملس ےن اراشد رفناای بج اہمترے ںیم ےس یسک ےک ربنت ںیم اتک ہنمڈاؽرکڑپچ ڑپچ یپ ےل وتاس وکاست رمہبت دوھےئ یلہپ
رمہبتیٹملمرکدوھےئ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعةنبامیلسؿ،انباوبرعفیة،اتقدہ،انبریسنی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یلبےکوجےھٹےسقلعتم
ابب  :اپوینںاکایبؿ

یلبےکوجےھٹےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 343

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟاسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابوك٠حہ ،ح٤یسة ب٨ت ًِیس ب ٩رٓاًةٛ ،بظة ب٨ت ٌٛب ب٣ ٩اَٟ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟإ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ك َ َِ ٠ح َة ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی َس َة ب ٔ ِ٨تٔ ًُِ َ ِی ٔس بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة ًَ ِِ َٛ ٩بظَ َة ب ٔ ِ٨تٔ َٔ ٌِ ٛب
َرشبَ ِت ُٔ ٨ِ ٣ه َٓأ َ ِػغَی ََ ٟها
ََک کَّ ٤َ ٔ ٠ة َ٨َ ٌِ ٣ا َها ٓ ََش َِ ٜب ُت َٟهُ َو ُؿوئّا َٓ َحائ َ ِت هٔ َّز ْة ٓ َ ٔ
بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ َّ ٪أَبَا َٗ َتا َز َة َز َخ ََِ ٠ًَ ١ی َها ث ُ َّ ٥ذ َ َ

َفآنٔی أَُ ِ ٧وزُ إَِٔ ٟیهٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََ ٌِ َحبٔي َن یَا ابِ ََ ٨ة أَخٔی ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ِاْلَٔ٧ا َئ َحًَّی َ ٔ
رشبَ ِت َٗاَِ ٟت َِ ٛبظَ ُة َ َ

اٟل َّوآ ٔي َن ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜو َّ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إَٔ َّ ٧ها َِ ٟی َش ِت ب ٔ ََ ٨ح ٕص إٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی َّٔ ٩ِ ٣
اٟل َّوآَا ٔ
ت

ہبیتق ،ناکل ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط ،دیمحة تنب دیبع نب رافعة ،کیشة تنب بعک نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک اوباتقدہ اکی دؿ
ریمےاپسآےئرشتفیالےئرھپاوہنںےنایسی ابت یہہکسجاکبلطمہیاھتہکںیمےناؿےکفاےطسفوضاکاپینڈاالہکاس
دفراؿیلبآرکاساپینںیمےسےنیپگلیئگ۔اوباتقدہےنربنتوکافرےچینیکرطػرکدایاہیںکتہکیلبےناپینایھچرطحیپایل۔
رھپ اوباتقدہ ےن وج ریمی اجبن داھکی وت ںیم اؿ یک اجبن دھکی ریہ یھت (وبہج ریحت ےک)۔ رضحت اوباتقدہ ےن رفناای اے ریمی
یجیتھب!متریحترکیتوہ؟ ںیم ےنرعض ایکیجاہں۔اوباتقدہ ےنرفناایروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفنااییلباناپک
ںیہنےہفہوتدؿراتاہمترےافرپوھگےنمفاولںںیمےسےہایوھگےنمفاویلںںیمےسےہ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،ااحسؼنبدبعاہللنباوبہحلط،دیمحةتنبدیبعنبرافعة،کیشةتنببعکنبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئوعرتےکوھجےٹاکمکح
ابب  :اپوینںاکایبؿ
احہضئوعرتےکوھجےٹاکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 344

راوی ٤ً :زو بً ٩لیً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا٘٣ ،٪سا ٦ب ٩رشیحً ،ائظہ ػسي٘ہ

رشیِ ٕح ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ٔ ٦بِ َٔ ُ ٩

رش ُب ٔ٩ِ ٣
َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أَ ََ ٌَز َُّ ٚا ٌَِ ٟزِ َََ ٓ ٚی َـ ٍُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ُه َح ِی ُث َو َؿ ٌِ ُت ُه َوأََ ٧ا َحائ ْٔف َو ُُ ٨ِ ٛت أَ ِ َ
ئ ٓ ََی َـ ٍُ َٓا ُه َح ِی ُث َو َؿ ٌِ ُت َوأََ٧ا َحائ ْٔف
ِاْلَٔ٧ا ٔ
رمعفنبیلع،دبعارلنمح ،ایفسؿ،دقماؾنبرشحی،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکںیمڈہیوکوچاسرکیتیھترضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسایس ہگجرپاانپہنماگلےتےھتہکسجہگجںیمےنہنماگلایاھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ڈہیوچےتسافر
ںیماسفتق ضیح ںیموہیت یھت ںیمربنت ںیماپینیتیپرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ایسہگج رپہنم اگلےت ےھتہک سجہگج ںیم
ےنہنماگلایاھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساپینےتیپافرںیماسفتقاحہضئوہیت۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ایفسؿ،دقماؾنبرشحی،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتےکفوضےسےچبوہےئاپینیکااجزت
ابب  :اپوینںاکایبؿ
وعرتےکفوضےسےچبوہےئاپینیکااجزت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 345

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل٣ ،٩ٌ٣ ،ا٧ ،َٟآًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز

ا ٪اِّ ٟز َجا َُ ٢واَ ٨ِّ ٟشا ُئ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه ُ
َ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ک َ َ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََٗ ٩ْ ٌِ ٣ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ

ُو ٪فٔی َز َ٣ا َٔ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جٔ٤ی ٌّا
َی َت َو َّؿئ َ
اہرفؿ نب دبع اہلل ،نعم ،ناکل ،انعف ،دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہہک رمد افر وعرت امتؾ ےکامتؾ لم رک دفر وبنی (یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس)ںیم(اکیدفرسےےکےچبوہےئاپینےس)فوضایکرکےتےھت۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،نعم،ناکل،انعف،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتےکےچبوہےئاپینےسفوضرکےنےسعنمےسقلعتم
ابب  :اپوینںاکایبؿ
وعرتےکےچبوہےئاپینےسفوضرکےنےسعنمےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 346

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،ابوزاؤز ،طٌبہً ،اػ ،٥ابوًبساٟزح ٩٤واس٤ہ سوازة بً ٩اػ ،٥ح ٥ٜب٤ً ٩زو

اػ ٕ ٥اْلِ َ ِح َو َٔٗ ٢ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َحا ٔجبٕ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبسٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِٔ ًَ ٩
َِ َٔٔ ١ـ ٔ١
اس ُُ ٤ه َس َوا َزةُ بِ ُٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی أَ َِ ٪ی َت َو َّؿأ َاٟزَّ ُج ُ
اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و ِ

ئ ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ
ُو ُؿو ٔ

رمعفنبیلع،اوبداؤد،ہبعش،اعا ،اوبدبعارلنمحفاہمسوسادةنباعا ،مکحنبرمعفےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرمدوکوعرتےکفوضےسوجاپینچباجےئاسےسفوضرکےنےسعنمرفناای۔
رافی  :رمعفنبیلع،اوبداؤد،ہبعش،اعا ،اوبدبعارلنمحفاہمسوسادةنباعا ،مکحنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجےکلسغےسوجاپینچباجےئاسےسلسغرکےنیکاممتعناکایبؿ
ابب  :اپوینںاکایبؿ
یبنجےکلسغےسوجاپینچباجےئاسےسلسغرکےنیکاممتعناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 347

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،اب ٩طہابْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
َ ٍَ ٣َ ١ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ها کَاِ َ ٧ت ََ ِِ َت ٔش ُ
اب ًَ ِِ ُ ٩

ئ ا َِ ٟواح ٔ ٔس
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ِاْلَٔ٧ا ٔ

ہبیتق،ثیل،انباہشب ،رعفہ ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھت اکییہربنت
ںیملسغرفناایرکیتںیھت(اسرطحےسرہاکیدفرسےاکاچبوہااپیناامعتسؽرکات)
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،رعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضافرلسغےکفاےطسانتکاپیناکیفےہ؟
ابب  :اپوینںاکایبؿ
فوضافرلسغےکفاےطسانتکاپیناکیفےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 348

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،طٌبہً ،بساہلل ب ٩جبر ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩جبِر ٕ َٗا َ٢

 ١ب ٔ َد َِ ٤شةٔ َ٣کَاك ٔ َّی
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َت َو َّؿأ ُب ٔ َُّٜ ٤و ٕک َو َي ِِ َت ٔش ُ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩اَ َٕ ٔ ٟي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
رمعف نبیلع،ییحی نبدیعس ،ہبعش،دبعاہللنبربج،اسن نب ناکلےسرفاتیےہہک رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس اکی
وکمکاپینےسفوضرفناےتافراپچنوکمکےسلسغرفناےت۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،ہبعش،دبعاہللنبربج،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپوینںاکایبؿ
فوضافرلسغےکفاےطسانتکاپیناکیفےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 349

راوی  :ہارو ٪ب ٩اسحاً ،ٚبسة ،يٌىی اب ٩س٠امی ،٪سٌیسٗ ،تازہ ،ػٔیة ب٨ت طیبةً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ارو ُ ٪بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙا ِلُٜوف ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ َي ٌِىٔی ابِ َُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩ػ ٔٔ َّی َة ب ٔ ِ٨تٔ َط ِی َب َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه ُ
 ١ب ٔ َِ ٨حو ٔاٟؼَّ ا َٔ
اَ ٪ی َت َو َّؿأ ُب ٔ ُٕ ٓ ٤س َو َي ِِ َت ٔش ُ
ًَائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اہرفؿ نب ااحسؼ ،دبعة ،ینعی انب امیلسؿ ،دیعس ،اتقدہ ،ہیفص تنب ہبیش  ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکیدماپینےسفوضرفناےتےھتافررقتةیاکیاصعاپینےسلسغرفناےت۔
رافی  :اہرفؿنبااحسؼ،دبعة،ینعیانبامیلسؿ،دیعس،اتقدہ،صفیةتنبسییة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اپوینںاکایبؿ

فوضافرلسغےکفاےطسانتکاپیناکیفےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 350

راوی  :ابوبَک ب ٩اسحا ،ٚحش ٩ب٣ ٩وسی ،طیباٗ ،٪تازہ ،حشً ،٩ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

وسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َط ِی َبا َُ َٗ ٩ِ ًَ ٪تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أ ُ ِّ٣هٔ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِ ٔ
َک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩
 ١بٔاٟؼَّ ا َٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َت َو َّؿأ ُبٔا ِِّ ٤ُ ٟس َو َي ِِ َت ٔش ُ
ًَائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
اوبرکبنبااحسؼ ،نسحنبومیس،ابیشؿ،اتقدہ ،نسح،اعہشئ دصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملساکیدمےسفوضرفناےتےھتافراکیاصعےسلسغرفناےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنبااحسؼ،نسحنبومیس،ابیشؿ،اتقدہ،نسح،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ضیحیکادتبائفرہیہکایکضیحوکافنسیھبےتہکںیہ
ابب  :ضیحاکایبؿ
ضیحیکادتبائفرہیہکایکضیحوکافنسیھبےتہکںیہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 351

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥سٔیاً ،٪بساٟزح ٩٤بٗ ٩اس ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابوبَک ػسیً ،ٙائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی بَ َِکٕ ِّ
یَ ٙرض َٔی اہللُ
اٟؼ ِّس ٔ

َّس َٖ ح ِٔـ ُت
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َُ ٧زی إ ٔ ََّل ا َِ ٟح َّخ َٓ َ٤َّ ٠ا ُ٨َّ ٛا َٔ َ ٔ
ًَ ُِ ٨ه ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ َ
ٓ ََس َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا أَبِکٔی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا  ََٔ ٟأَ َنٔ ِٔشتٔ ُُِٗ ٠ت َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢ه َذا أَ ِْ ٣ز َٛت ََب ُه اہللُ ًَزَّ َو َج َّ١

ًَل َی بَ َ٨ا ٔ
اد َُيِرَ أَ ََِ ٪ل َت ُلوفٔی بٔا ِِ َ ِٟیتٔ
ت آ َز ََٓ ٦ا ِٗ ٔضی َ٣ا َي ِ٘ ٔضی ا َِ ٟح ُّ

ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ ،دبعارلنمح نب اقمس نب دمحم نب اوبرکب دصقی ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ جح ےک ارادہ ےس ےلکن سج فتق مہ ولگ رسػ انیم ہگج ےچنہپ وت ھجم وک ضیح آان رشفع
وہایگ رضحت روسؽ رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ریمےاپسرشتفی الےئ ںیماس فتق رف ریہ یھتآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےن اراشد رفناای مت وک ایکوہایگ ےہ ریما ایخؽ ےہہک مت وکافنس(ضیح) آان رشفع وہایگ۔ ںیم ےن اہکیج اہں۔ آپ یلص اہللہیلعفآہل
فملسےنرفناایہیوتفہارمےہہکوجدخافدندقفسےنآدؾیکویٹیبںرپ ھک دایےہ۔متفہامتؾاکؾرکفوجاکؾاحیجولگ رکےتںیہ۔
نکیلاخہنہبعکاکوطاػہنرکف۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،دبعارلنمحنباقمسنبدمحمنباوبرکبدصقی،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااحتسہضےسقلعتموخؿرشفعافرمتخوہےناکذترکہ
ابب  :ضیحاکایبؿ
ااحتسہضےسقلعتموخؿرشفعافرمتخوہےناکذترکہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 352

راوی ٤ً :زا ٪ب ٩یزیس ،اس٤اًی ١بً ٩بساہلل ،اب ٩س٤اًہ ،اوزاعی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،ہظا ٦بْ ٩عوہْ ،عوہٓ ،اك٤ہ ب٨ت
ٗیص

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َوه َُو ابِ َُ ٩س َ٤ا ًَ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ
ْع َو َة ًَ َِ ِ ُ ٩
رقیِ ٕع أََ َّ ٧ها أَ َت ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َسٌٔی ٕس َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی هٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
ْع َو َة أ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت َٗ ِی ٕص ٔ ٩ِ ٣بَىٔی أ َس ٔس ُ َ

َّ
َک ِت أََ َّ ٧ها َُ ِش َت َح ُ
ْع َْٓ ٚإٔذَا أَٗ َِبَِ ٠ت ا َِ ٟح ِی َـ ُة ٓ ََسعٔی اٟؼَّ ََل َة َوإٔذَا
اق َٓزَ ًَ َِ ٤ت أَُ َّ ٧ه َٗا َََ ٟ ٢ها إٔ٤َ َّ ٧ا ذََ ٔ ٟ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َ ِٔ

أَ ِزبَ َز ِت َٓاُِ َت ٔشلٔی َواُِ ٔشلٔی ًَ َِّ َٔ ٨
اٟس َ ٦ث ُ ََّ ٥ػل ِّی

رمعاؿنبسیدی،اامسلیعنبدبعاہلل،انب امسہع،افزایع،ییحینبدیعس،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،اف ہمتنبسیقےسرفاتیےہوجہلیبق
رقشی ینب ادس ےس ںیھت ہک فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک اپس آںیئ افر رعض ایک ےھجم ااحتسہض ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہی اکی رگ ےہ بج ضیح آان رش فع وہ وت امنز وھچڑ دف افر سجفتق ضیح ےکدؿ متخ وہاجںیئ وت لسغ
رکولافرامنزادارکف۔
رافی  :رمعاؿنبسیدی،اامسلیعنبدبعاہلل،انبامسہع،افزایع،ییحینبدیعس،اشہؾنبرعفہ،رعفہ،اف ہمتنبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ااحتسہضےسقلعتموخؿرشفعافرمتخوہےناکذترکہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 353

راوی  :ہظا ٦ب٤ً ٩ار ،سہ ١ب ٩ہاط ،٥اوزاعی ،زہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

ٔ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا هٔظَ ُا ٦بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َس ِه ُ
 ١بِ َُ ٩ها ٔط َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاع ُّی ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا أَٗ َِبَِ ٠ت ا َِ ٟح ِی َـ ُة ٓ ََسعٔی اٟؼَّ ََل َة َوإٔذَا أَ ِزبَ َز ِت َٓاُِ َت ٔشلٔی
اشہؾنبامعر،لہسنباہمش،افزایع،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفناایبجضیحآےئوتامنزوھچڑدفافربجضیحمتخوہاجےئوتلسغرکف۔
رافی  :اشہؾنبامعر،لہسنباہمش،افزایع،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ااحتسہضےسقلعتموخؿرشفعافرمتخوہےناکذترکہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 354

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،اب ٩طہابْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
یب َة ب ٔ ُِ ٨ت َج ِح ٕع َر ُسو َ٢
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ا ِس َت ِٔ َت ِت أ ُ َُّ ٦حِ ٔ َ
اب ًَ ِِ ُ ٩
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أ ُ ِس َت َح ُ
١
اق َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
ْع َْٓ ٚاُِ َت ٔشلٔی ث ُ ََّ ٥ػل ِّی َٓکَاِ َ ٧ت ََ ِِ َت ٔش ُ
َ ِٔ

ً ٔ َِ ٨س کَُ ِّ١ػ ََلة ٕ

ہبیتق،ثیل،انباہشب،رعفہ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےساؾہبیبحتنبشحجےنہلئسم
درایتفایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسھجموکااحتسہضآایگےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہیاکیرگ ےہمتلسغ
رکولافررھپامنزادارکانوتفہرہلسغاکیامنزےکےئلایکرکیتںیھت۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،رعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجاخوتؿےکضیحےکدؿرہناہرقمروہںافراسوک(رمض)ااحتسہضالقحوہاجےئ
ابب  :ضیحاکایبؿ
سجاخوتؿےکضیحےکدؿرہناہرقمروہںافراسوک(رمض)ااحتسہضالقحوہاجےئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 355

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابوحِیب ،جٌرف ب ٩ربیٌةْ ،عاک ب٣ ٩اْ ،َٟعوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
ْع َو َة ًَ ِ٩
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحِٔیبٕ ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
رف بِ َٔ ٩رب ٔ َ
ْعا ٔک بِ ٔ٣َ ٩اِ ُ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟ
یٌ َة ًَ َِ ٔ ٩
یب َة َسأََِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠
اٟسَ٘ َٓ ٔ ٦اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َرأَیِ ُت ِٔ ٣ز ََ ٨َ ٛها َِْ ٣ل ََ ٪ز ّ٣ا
ًَائٔظَ َة َٗاَِ ٟت إ ٔ َّ ٪أَُ َّ٦حِ ٔ َ

َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ها َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َُِٜٔ٣ی َٗ ِس َر َ٣ا کَاِ َ ٧ت َت ِحب ٔ ُش َٔ َح ِی َـت َُٔ ث ُ َّ ٥اُِ َت ٔشلٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا بٔهٔ ُٗت َ ِی َب ُة ََّ ٣ز ّة
یٌ َة
رف بِ ََ ٩رب ٔ َ
َخی َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
أُ ِ َ
َک ٓ ٔیهٔ َج ٌِ َ َ

ہبیتق،ثیل،سیدینباوببیبح،رفعجنبربنعة،رعاکنبناکل،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکاؾہبیبحےن
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسوخؿےک ابرےںیمہلئسمدرایتف ایک ینعیسجفتقہشیمہوخؿآات رےہ۔رضحت
اعہشئ دصہقی ےن رفناای ہک ںیم ےن اؿ ےک لسغ رکےن اکبٹ داھکی وج وخؿ ےس رھبا وہا اھت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفناایمت(اسدقر)رہھٹیروہہکےنتجدؿےلہپاہمتراضیحرفاتکاھتھجتوکامنزافررفزےےساسرمضےسےلہپافر
متلسغرکان۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،سیدینباوببیبح،رفعجنبربنعة،رعاکنبناکل،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
سجاخوتؿےکضیحےکدؿرہناہرقمروہںافراسوک(رمض)ااحتسہضالقحوہاجےئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 356

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک ،ابواسا٣ةًِ ،یساہلل ب٤ً ٩ز٧ ،آٍ ،س٠امی ٪ب ٩يشار ،ا ٦س٤٠ہ

أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ٩
ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت َسأََِ ٟت ا َِ ٣زأَ ْة أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت إنِّٔی أ ُ ِس َت َح ُ
اق ٓ َََل أَك ِ ُهزُ أََٓأ َ َز َُ

َِ اْلِ َیَّاَ ٔ ٦و َّ
رفی َو َػل ِّی
اَ ٠ٟیال ٔی َّأًٟی ُ٨ِ ٛتٔ َت ٔحیـٔي َن ٓ َٔیها ث ُ َّ ٥اُِ َت ٔشلٔی َوا ِس َت َِ ٔ ٔ
اٟؼَّ ََل َة َٗا َََ ٢ل َو َلَ ٩ِٔ ٜزعٔی َٗ ِس َر تَٔ ٠
دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،اوبااسمة ،دیبع اہلل نب رمع ،انعف ،امیلسؿ نب اسیر ،اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایکہکھجموکااحتسہضیک رامریوہیئگےہافرںیمیسکرطحےسیھباپکںیہنوہیت۔ایک
ںیمامنزرتکرکدفں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایںیہننکیلسجدقردؿافرراتمتوکےلہپضیحآایرکاتاھت۔اؿںیممت
امنزرتکرکدفرھپمتلسغرکفافرمتوگنلٹابدنوھافرامنزادارکف۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،اوبااسمة،دیبعاہللنبرمع،انعف،امیلسؿنباسیر،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
سجاخوتؿےکضیحےکدؿرہناہرقمروہںافراسوک(رمض)ااحتسہضالقحوہاجےئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 357

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا٧ ،َٟآٍ ،س٠امی ٪ب ٩يشار ،ا ٦س٤٠ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة کَاِ َ ٧ت تُ َه َز ُاَّ ٚ
اٟس ًََ ٦ل َی ًَ ِه ٔس َر ُسو ٔ٢
اس َت ِٔ َت ِت ََ ٟها أَُ ٦سَ ٤ََ ٠ة َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َٟٔ ٢ت َ ُِ ٨وزِ ًَ َس َز َّ
اَ ٠ٟیالٔی َواْلِ َیَّأ ٦
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ ٥َ ٠
ُّ
َ َّٔ ٩ِ ٣
یف َّٔ ٩ِ ٣
َ
َّأًٟی کَاِ َ ٧ت َت ٔح ُ
اٟظ ِهز ٔ َٓإٔذَا َخ ََِّ ٔ٠ت ذََ ٔ ٟ
یب َها َّأ ٟذی أَ َػابَ َها َٓ َِ ٠تتِرُ ِک اٟؼَّ ََل َة َٗ ِس َر ذََ ٔ ٟ
اٟظ ِهز ٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي ُٔؼ َ
َٓ َِ ٠ت ِِ َت ٔش ِ ١ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ت ِش َت َِ ٔرف ب ٔ َّ
اِ َٟو ٔب ث ُ َّٟٔ ٥ت َُؼِّ١
ِ
ہبیتق ،ناکل ،انعف ،امیلسؿ نب اسیر ،اؾ ہملس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہلئسم
درایتفرفناایاکیاخوتؿےکےلسلسںیموتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایفہاخوتؿدؿافرراوتںاکامشررکےہکنجںیمرہناہ
اسوکضیحآایرکاتاھت۔اس رمضےسلبقرھپاےنتدونںامنزوھچڑےافرسجفتقدؿسگراجںیئ وتفہلسغرکےافروگنلٹ

ابدنھےلاکیڑپکےاکرھپامنزادارکے۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،انعف،امیلسؿنباسیر،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارقاءےکقلعتم
ابب  :ضیحاکایبؿ
ارقاءےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 358

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی ٪ب ٩زاؤز ب ٩ابزاہی ،٥اسحا ،ٚاب ٩بَک ب٣ ٩رض ،یزیس بً ٩بساہلل ،اب ٩اسا٣ة ب ٩ہاز ،ابوبَک ،اب٩
٣ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩حز٤ً ،٦زةً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

یس بِ ٔ٩
رض َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩زا ُو َز بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح َُ ٙوه َُو ابِ ُ ٩بَ ِ ٔ
َک بِ َٔ َ ٣ُ ٩
ًَ ِب ٔس اہللٔ َوه َُو ابِ ُ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ ٔ ٩ا َِ ٟهاز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی بَ َِکٕ َوه َُو ابِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حز َِ ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت إ ٔ َّ ٪أَُّ٦
یب َة ب ٔ َِ ٨ت َج ِح ٕع َّأًٟی کَاِ َ ٧ت َت ِح َت ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
َک َطأَُِ ٧ها َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
اس ُت ٔح َ
ٖ َوأََ َّ ٧ها ِ
َحِ ٔ َ
یـ ِت ََل َت ِل ُهزُ ٓ َُذ ٔ َ
یف ََ ٟها َٓ َِ ٠تتِرُ ِک
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢ی َش ِت ب ٔا َِ ٟح ِی َـ ٔة َو َل َٔ ٨َّ ٜها َر َِ ٛـ ْة ٔ ٩ِ ٣اٟزَّح ٟٔٔٔ ٥ت َ ُِ ٨و ِز َٗ ِس َر َ ِرقئ َٔها َّأًٟی کَاِ َ ٧ت َت ٔح ُ
َ َٓ َِ ٠ت ِِ َت ٔش َِ ٨ِ ٔ ً ١س کَُ ِّ١ػ ََلة ٕ
اٟؼَّ ََل َة ث ُ ََّ ٥ت ُِ ٨وزِ َ٣ا ََ ٌِ َس ذََ ٔ ٟ

رعیب نب امیلسؿ نب داؤد نب اربامیہ ،ااحسؼ ،انب رکب نب رضم ،سیدی نب دبع اہلل ،انب ااسمة نب اہد ،اوبرکب ،انب دمحم نب رمعف نب زحؾ،
رمعة ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ ہبیبح تنب شحج وج ہک رضحت دبعارلنمح نب وعػ ےک اکنح ںیم
ںیھت۔اؿوکااحتسہضاکرمضالقحوہایگافرفہیسکرطہقیےسیھباپکںیہنوہیتںیھترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےساسابتاکذترکہوہا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن اراشدرفناایہیضیحںیہنےہہکلبہیوتہچبداینیکاکیوچٹےہمتاےنپ
رقءاکامشررکول۔(ینعیناوہاریوکامشررکول)ہکےنتجدؿناوہاریآیتیھتاؿدونںںیممت امنزوھچڑدفرھپمتاسےکدعبرہاکیامنز

ےکےئللسغرکول۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿنبداؤدنباربامیہ،ااحسؼ،انبرکبنبرضم،سیدینبدبعاہلل،انبااسمةنباہد،اوبرکب،انبدمحمنبرمعفنب
زحؾ،رمعة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ارقاءےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 359

راوی  :ابو٣وسی ،سٔیا ،٪زہزی٤ً ،زةً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

وسی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪ابِ ََ ٨ة َج ِح ٕع کَاِ َ ٧ت َُ ِش َت َح ُ
اق َس ِب ٍَ ٔسٔ٨ي َن
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َُ ٣
َ
َّ
َّ
رقائ َٔها
ْع َْٓ ٚأ َ ََ ٣ز َها أَ َِ ٪تتِرُ َک اٟؼَّ ََل َة َٗ ِس َر أَ َِ
ٓ ََشأَِ ٟت أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢ی َش ِت بٔا َِ ٟح ِی َـ ٔة إٔ٤َ َّ ٧ا ه َُو ٔ ِ
َ ٨ِ ٔ ً ١س کَُ ِّ١ػ ََلة ٕ
َو َح ِی َـت َٔها َو ََ ِِ َت ٔش ََ ١و َُ َؼل َِّی َٓکَاِ َ ٧ت ََ ِِ َت ٔش ُ

اوبومیس ،ایفسؿ ،زرہی ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اؾ ہبیبح تنب شحج وک رمض ااحتسہض وہایگ
است اسؽ کت۔ اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہی
ضیحناوہاریںیہنےہہکلباکیرگےہ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکمکحرفناایامنزوھچڑدےنیاک۔اےنپرقء(ناوہاری
ےکاایؾکت)رھپلسغرکےکامنززپےنھاک۔وتفہلسغرہاکیامنزےکفاےطسایکرکیتںیھت۔
رافی  :اوبومیس،ایفسؿ،زرہی،رمعة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ

ارقاءےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 360

راوی ً :یسی ب ٩ح٤ازٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابوحِیب ،بٜير بً ٩بساہلل ،ا٨٤ٟذر بِ٣ ٩يرةْ ،عوہٓ ،اك٤ہ ب٨ت ابی جیع

أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحِٔیبٕ ًَ ِ ٩ب ُ َٜي ِر ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ًَ ِ٩
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ْع َو َة أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی حُِ َ ِی ٕع َح َّسثَ ِت ُه أََ َّ ٧ها أَ َت ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ظَ َِ ٜت إَِٔ ٟیهٔ َّ
اٟس ََ٘ َٓ ٦ا َََ ٟ ٢ها َر ُسو ُ٢
ُِ

ْع َْٓ ٚاِ٧وُزٔی إٔذَا أَ َتا ٔک َ ِرق ُؤ ٔک ٓ َََل َُ َؼل ِّی َوإٔذَا ََّ ٣ز َ ِرق ُؤ ٔک َٓ َِ ٠ت َلهَّزٔی ث ُ ََّ ٥ػل ِّی َ٣ا بَي ِ َن
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ذََ ٔ ٟ
َ ِٔ
ئ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َِ َٗ ٩ٔ ٤س َر َوی َه َذا ا َِ ٟحس َ
ََک
ِق ٔ
ِق ٔ
ْع َو َة َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َک ٓ ٔیهٔ َ٣ا ذ َ َ
ئ إلٔ َی ا ِِ َ ٟ
ا ِِ َ ٟ
ْع َو َة ًَ ِِ ُ ٩
ٔیث هٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذ ُر
یسیعنبامحد،ثیل،سیدینباوببیبح،ریکبنبدبعاہلل،اذنملرنبریغمة،رعفہ،اف ہمتنبایبشیجےسرفاتیےہہکرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہںیئافراوہنںےنوخؿاجریوہےنیکاکشتییکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفناایہیاکیرگےہمتدیتھکیروہبجاہمترارقءینعی(ضیح)آےئمتامنزہنزپوھ رھپسجفتقمتامنزادارکفدفرسےضیح
کت۔
رافی  :یسیعنبامحد،ثیل،سیدینباوببیبح،ریکبنبدبعاہلل،اذنملرنبریغمة،رعفہ،اف ہمتنبایبشیج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ارقاءےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 361

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بسة و وٛیٍ و ابوٌ٣اویہ ،ہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت ٓاك٤ہ ب٨ت

جحع

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ َو َؤٛی ٍْ َوأَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا هٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
َٗاَِ ٟت َجائ َ ِت َٓاكٔ َُ ٤ة ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی ُحِ َ ِی ٕع إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت إنِّٔی ا َِ ٣زأَ ْة أ ُ ِس َت َح ُ
اق ٓ َََل أَك ِ ُهزُ أََٓأ َ َز َُ
ْع َْ ٚوَِ ٟی َش ِت بٔا َِ ٟح ِی َـ ٔة َٓإٔذَا أَٗ َِبَِ ٠ت ا َِ ٟح ِی َـ ُة ٓ ََسعٔی اٟؼَّ ََل َة َوإٔذَا أَ ِزبَ َز ِت َٓاُِ ٔشلٔی ًَ َِّ َٔ ٨
اٟس َ٦
اٟؼَّ ََل َة َٗا َََ ٢ل إٔ٤َ َّ ٧ا ذََ ٔ ٟ
َ ِٔ
َو َػل ِّی
ااحسؼنباربامیہ،دبعةففعیکفاوباعمفہی،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرضحتاف ہمتنبشحجیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملس یکدختموبنی یلصاہللہیلعفآہلفملس ںیماحرضوہںیئ افر رعض ایک ہک ےھجمااحتسہضوہایگ ےہ ںیم اپک ںیہنوہیت۔ایک
ںیم امنز رتک رکدفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ںیہن ہی وت اکی رگ ےہ ہی ضیح ںیہن ےہ۔ سج فتق ضیح آےئ وت
امنزوھچڑدفرھپسجفتقضیحےکدؿوپرےوہاجںیئوتوخؿدوھڈاولافرامنزادارکف۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعةففعیکفاوباعمفہی،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرضحتاف ہمتنبشحج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجااحتسہضفایلوعرتدففتقیکامنزاکیفتقیہںیمادارکےوت(دفونںفتقےئلیک)اکیلسغرکے
ابب  :ضیحاکایبؿ
بجااحتسہضفایلوعرتدففتقیکامنزاکیفتقیہںیمادارکےوت(دفونںفتقےئلیک)اکیلسغرکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 362

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س ،طٌبہً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اسً ،٥ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟا ٔس ٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ٪

َّ
َّ
اٟو ِه َز َو َُ ٌَ ِّح َ١
َخ ُّ
ا َِ ٣زأَ ّة ُِ ٣ش َت َح َ
ْع ًَْ ٚاْ ٔ ٧س َوأ ُ َٔ ٣ز ِت أَ ِ ٪تُ َؤ ِّ َ
اؿ ّة ًَل َی ًَ ِه ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َسٔٗ ٥َ ٠ی َََ ٟ ١ها إُٔ َّ ٧ه ٔ ِ

َخ ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َو َُ ٌَ ِّح َ ١ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َو ََ ِِ َت ٔش َُ َٟ ١ه َ٤ا ُ ُِش َّل َواح ّٔسا َو ََ ِِ َت ٔش ََ ٔ ٟ ١ؼ ََلة ٔ
َر َو ََ ِِ َت ٔش َُ َٟ ١ه َ٤ا ُ ُِش َّل َواح ّٔسا َوتُ َؤ ِّ َ
ا َِ ِ ٌَ ٟ
اُّ ٟؼ ِبحٔ ُ ُِش َّل َواح ّٔسا
دمحم نب اشبر ،دمحم ،ہبعش ،دبعارلنمح نب اقمس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک احتسمہض وعرت ےک ابرے ںیم دفر
وبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماہکایگہکہیاکیرگےہوجےکدنبںیہنوہیت(ینعییسکرگےکہنملھکاجےنیکفہجےسوعرت
وکوخؿآےناتگلےہفہضیحںیہنوہات)افرمکحرفناایایگاسوکامنزرہظںیماتریخرکےناکافرامنزرصعںیمدلجیرکےناکافردفونں
امنز ےک ےئل اکی لسغ رکےن اک۔اس رطہقی ےس امنز رغمب ںیم اتریخ رکےن افر امنز اشعء ںیم تلجعرکےن اک افر دفونں امنز ےک
فاےطساکیلسغرکےناکرھپامنزرجفےکےئلاکیلسغرکےناک۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،دبعارلنمحنباقمس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
بجااحتسہضفایلوعرتدففتقیکامنزاکیفتقیہںیمادارکےوت(دفونںفتقےئلیک)اکیلسغرکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 363

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،سٔیاً ،٪بساٟزح ٩٤بٗ ٩اسٗ ،٥اس ،٥زی٨ب ب٨ت جحع

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٩ِ ًَ ٥زیِ ََ ٨ب ب ٔ ِ٨تٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

َ َ
اٟو ِه َز
َخ ُّ
َج ِح ٕع َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔ َّ ٧ها ُِ ٣ش َت َح َ
رقائ ٔ َها ث ُ ََّ ِِ ََ ٥ت ٔش ُ
َ ١وتُ َؤ ِّ ُ
اؿ ْة َٓ َ٘ا ََ ٢ت ِحُ ٔ ٠ص أیَّ َا ٦أ ِ َ
ِ َٔ ٠ِ ٔ ٟ ١حز ٔ
َ ١و َُ َؼ ِّ٠یه ٔ َ٤ا َجٔ٤ی ٌّا َو ََ ِِ َت ٔش ُ
 ١ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َو ََ ِِ َت ٔش ُ
َخ ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َو َُ ٌَ ِّح ُ
َر َو ََ ِِ َت ٔش ُ
َو َُ ٌَ ِّح ُ
َ ١و َُ َؼل ِّی َوتُ َؤ ِّ ُ
 ١ا َِ ِ ٌَ ٟ
وسدینبرصن،دبعاہلل،ایفسؿ،دبعارلنمحنباقمس،اقمس،زبنیتنبشحجےس رفاتیےہہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسایک رعض ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفہوعرت احتسمہضےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفناای۔مت
اےنپضیحےکدونںںیمرہھٹاجؤ(ینعیامنزرفزہہنرکف)رھپلسغرکفافرامنزرہظںیماتریخرکفافرامنزرصعںیمدلجیافردفونںوک

اکی یہ لسغ رکف۔ رھپ امنز رغمب ںیم اتریخ رکف افر امنز اشعء ںیم دلجی افر لسغ رک ےک دفونں وک اکی اسھت زپھ ول افر امنز رجف
ےکفاےطسلسغرکول۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ایفسؿ،دبعارلنمحنباقمس،اقمس،زبنیتنبشحج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااختسہضافرضیحےکدرایمؿرفؼ
ابب  :ضیحاکایبؿ
ااختسہضافرضیحےکدرایمؿرفؼ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 364

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،اب ٩ابوًسی٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ،اب٤٘٠ً ٩ةب ٩وٗاؾ ،اب ٩طہابْ ،عوہ ب ٩زبيرٓ ،اك٤ہ ب٨ت
ابوحِیع

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
اب
ٔی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َوه َُو ابِ َُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ َٔ ٩و َّٗاؾٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
ْع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِٓ ٩اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی حُِ َ ِی ٕع أََ َّ ٧ها کَاِ َ ٧ت َُ ِش َت َح ُ
اق َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ها َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا
ًَ ِِ ُ ٩
ْع َْٗ ٚا ََ ٣ُ ٢ح َُّ ٤س بِ ُ٩
اَ ٪ز ُ ٦ا َِ ٟح ِی ٔف َٓإُٔ َّ ٧ه َز ْ ٦أَ ِس َو ُز ي ٌُِ َز ُٖ َٓأ َ ِٔ ٣شکٔی ًَ ِ ٩اٟؼَّ ََلة ٔ َوإٔذَا ک َ َ
کَ َ
اِ ٪اْل َ ُ
َخ َٓ َت َو َّؿلٔی َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ه َُو ٔ ِ
ٔی َه َذا َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣تابٔهٔ
ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
دمحمنبینثم،انباوبدعی،دمحمنبرمعف،انبعلقمةنبفاقص،انباہشب،رعفہنبزریب،اف ہمتنباوبشیبحےسرفاتیےہہکاؿوک
ااحتسہضاھت۔رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجفتقضیحاکوخؿآےئوتفہاکےلرگناکوخؿوہاتےہ
وتمتامنزہنزپوھرھپسجفتقدفرسےمسقاکوخؿآےئوتمتفوضرکفافرامنزادارکف۔اسےیلہکفہوخؿاکیرگاکوخؿےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباوبدعی،دمحمنبرمعف،انبعلقمةنبفاقص،انباہشب،رعفہنبزریب،اف ہمتنباوبشیبح

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

ابب  :ضیحاکایبؿ
ااختسہضافرضیحےکدرایمؿرفؼ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 365

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،اب ٩ابوًسی٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ،اب ٩طہابْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

و أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ْع َو َة
ٔی ٔ ٩ِ ٣ح ٔ ِٔ ٔوهٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩

ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی حُِ َ ِی ٕع کَاِ َ ٧ت َُ ِش َت َح ُ
اق َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ها َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٪ز َ ٦ا َِ ٟح ِی ٔف َز ْ٦
َخ َٓ َت َو َّؿلٔی َو َػل ِّی َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َِ َٗ ٩ٔ ٤س َر َوی َه َذا
ا ٪ذََ ٔ ٟ
َ َٓأ َ ِٔ ٣شکٔی ًَ ِ ٩اٟؼَّ ََلة ٔ َٓإٔذَا ک َ َ
أَ ِس َوزُ ي ٌُِ َز ُٖ َٓإٔذَا ک َ َ
اِ ٪اْل َ ُ
ا َِ ٟحس َ
ََک ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی َواہللُ ََ ٌَال َی أَ ًِ َ٥ُ ٠
ٔیث َُيِرُ َواح ٔ ٕس َوَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
َک أَ َح ْس ُٔ ٨ِ ٣ه ِ٣َ ٥ا ذ َ َ

دمحم نب ینثم ،انب اوبدعی ،دمحم نب رمعف ،انب اہشب ،رعفہ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اف ہم تنب ایب
شیبح وک ااحتسہض وہایگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ضیح اک وخؿ اکےل رگن اک وہات ےہ افر اس یک
انشتخ رکیل اجیت ےہ سج فتق اس رطح اک وخؿ آےئ وت مت۔ رھپ سج فتق دفرسی مسق اک وخؿ اجری وہ وت مت فوض رکول افر امنز ادا
رکف۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباوبدعی،دمحمنبرمعف،انباہشب،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ااختسہضافرضیحےکدرایمؿرفؼ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 366

راوی  :یحٌی ب ٩حِیب بْ ٩عبی ،ح٤از ،ہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

یـ ِت َٓاك َُٔ ٤ة ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی
اس ُت ٔح َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حِ ٔ ٔ
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ِ
ْعب ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٕ ًَ ِ ٩هٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
یب بِ َٔ َ ٩
حُِ َ ِی ٕع ٓ ََشأََِ ٟت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أ ُ ِس َت َح ُ
اق ٓ َََل أَك ِ ُهزُ أََٓأ َ َز َُ اٟؼَّ ََل َة َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ْع َْ ٚوَِ ٟی َش ِت بٔا َِ ٟح ِی َـ ٔة َٓإٔذَا أَٗ َِبَِ ٠ت ا َِ ٟح ِی َـ ُة ٓ ََسعٔی اٟؼَّ ََل َة َوإٔذَا أَ ِزبَ َز ِت َٓاُِ ٔشلٔی ًَ َِٔ ٨
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ذََ ٔ ٟ
َ ِٔ

َّ
َ ٓ ٔیهٔ أَ َح ْس َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس
َٗ ١ا ََ ٢وذََ ٔ ٟ
اٟس ََ ٦و َت َو َّؿلٔی َو َػل ِّی َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ذََ ٔ ٟ
ْع َْ ٚوَِ ٟی َش ِت بٔا َِ ٟح ِی َـ ٔة ٗٔی َُ َٟ ١ه َٓا ِِ ُِ ٟش ُ
َ ََل َي ُظ ُّ
َ ِٔ
اَّ ٟز ِح َِ َٗ ٩ٔ ٤س َر َوی َه َذا ا َِ ٟحس َ
َک ٓ ٔیهٔ َو َت َو َّؿلٔی َُيِرُ َح َّ٤از ٕ َواہللُ ََ ٌَال َی أَ ًِ َ٥ُ ٠
ْع َو َة َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
ٔیث َُيِرُ َواح ٔ ٕس ًَ ِ ٩هٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩

ییحینببیبحنبرعیب،امحد،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکرضحتاف ہمتنبایبشیبحوکااحتسہض
وہایگ۔اوہنںےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفرفناایایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےھجمااحتسہض(اک
رمض وہایگ ےہ) افر ںیم اپک یہ ںیہن وہیت ایک ںیم امنز وھچڑدفں؟ آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفناای ہی اکی رگ اک وخؿ ےہ
ضیح ںیہن ےہ سج فتق ضیح آےئ وتامنز رتک رک دف رھپ سج فتق ضیحآان دنب وہاجےئ وت متوخؿ دوھڈاول افر (رہ اکیامنز ےک
فاےطسفوضرکف)ویکہکنہیاکیرگاکوخؿافرہیضیحںیہنےہیسکےنرعضایکایکفہاخوتؿلسغہنرکے؟آپےنرفناایلسغ
ںیمسکوککشےہینعیضیح ےساپکوہےتفتقاکیرمہبتوتلسغرکانوترضفریےہ۔(رھپااحتسہضںیمرہاکی امنزےکےئل
لسغرکانوترضفریںیہنےہرصػفوضرکاناکیفےہ)
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،امحد،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ااختسہضافرضیحےکدرایمؿرفؼ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 367

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،ہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہٓ ،اك٤ہ ب٨ت ابی حِیع

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی حُِ َ ِی ٕع أَ َت ِت
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩هٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی أ ُ ِس َت َح ُ
اق ٓ َََل أَك ِ ُهزُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠

ْع َْ ٚوَِ ٟی َش ِت بٔا َِ ٟح ِی َـ ٔة َٓإٔذَا أَٗ َِبَِ ٠ت ا َِ ٟح ِی َـ ُة َٓأ َ ِٔ ٣شکٔی ًَ ِ ٩اٟؼَّ ََلة ٔ َوإٔذَا أَ ِزبَ َز ِت َٓاُِ ٔشلٔی ًَ َِّ َٔ ٨
اٟس ََ ٦و َػل ِّی
إٔ٤َ َّ ٧ا ذََ ٔ ٟ
َِٔ

وسدینبرصن ،دبعاہلل،اشہؾ نبرعفہ،اعہشئدصہقی،اف ہمتنبایبشیبح،اکیرفزدختموبنییلصاہللہیلعفآہل فملسںیماحرض
وہںیئافررع ضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسھجموکااحتسہض(اکرمض)ےہںیماپکںیہنوہیت۔رضحتروسؽرکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہی رگ اک وخؿ ےہ ضیح ںیہن ےہ سج فتق ضیح آاجےئ وت مت امنز زپانھ وموقػ رک دف رھپ سج فتق
ضیحرتصخوہاجےئوتوخؿدوھڈاولافرمتامنزادارکف۔(بلطمہیےہہکلسغرکےنےکدعبامنزادارکف۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقی،اف ہمتنبایبشیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ااختسہضافرضیحےکدرایمؿرفؼ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 368

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ ،ےن َف٣ایا حرضت ٓاك٤ہ ابی حِیع

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائ ٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗاَِ ٟت َٓاك َُٔ ٤ة ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی ُحِ َ ِی ٕع َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟهٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ْع َْ ٚوَِ ٟی َش ِت بٔا َِ ٟح ِی َـةٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل أَك ِ ُهزُ أََٓأ َ َز َُ اٟؼَّ ََل َة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ذََ ٔ ٟ
َ ِٔ
َٓإٔذَا أَٗ َِبَِ ٠ت ا َِ ٟح ِی َـ ُة ٓ ََسعٔی اٟؼَّ ََل َة َوإٔذَا َذ َه َب َٗ ِس ُر َها َٓاُِ ٔشلٔی ًَ َِّ َٔ ٨
اٟس ََ ٦و َػل ِّی
ہبیتق ،ناکل ،اشہؾ نب رعفہ ،اعہشئ دصہقی ،ےن رفناای رضحت اف ہم ایب شیبح ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

رعض ایک ہک ںیم اپک ںیہن وہیت ایک ںیم امنز زپانھ رتک رکدفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہی اکی رگ اک وخؿ ےہ۔
ضیحںیہنےہسجفتقمتوکضیحآاجےئوتمتامنزوھچڑدفرھپسجفتقضیحےسدؿوپرےوہاجںیئوتمتوخؿوکدوھڈاولافررھپ
لسغرکفافرامنزادارکف۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقی،ےنرفناایرضحتاف ہمایبشیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ااختسہضافرضیحےکدرایمؿرفؼ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 369

راوی  :ابواطٌث ،خاٟس ب ٩حارثً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو اْلِ َ ِط ٌَثٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت هٔظَ ا ّ٣ا یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی
َ
رقأِ ُت ًََِ ٠یهٔ َوَِ ٟی َش ِت
ُحِ َ ِی ٕع َٗاَِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی ََل أَك ِ ُهزُ أََٓأ ِتزُ ُک اٟؼَّ ََل َة َٗا َََ ٢ل إٔ٤َ َّ ٧ا ه َُو ٔ ِ
ْع َْٗ ٚا ََ ٢خاْ ٔ ٟس َوٓ ٔ َامی َ َ

بٔا َِ ٟح ِی َـ ٔة َٓإٔذَا أَٗ َِبَِ ٠ت ا َِ ٟح ِی َـ ُة ٓ ََسعٔی اٟؼَّ ََل َة َوإٔذَا أَ ِزبَ َز ِت َٓاُِ ٔشلٔی ًَ َِّ َٔ ٨
اٟس َ ٦ث ُ ََّ ٥ػل ِّی

اوباثعش،اخدلنباحرث،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکرضحتاوبشیبحیکڑلیکےنرعضایکایروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسںیماپکیہںیہنوہیتوہںایسیوصرتںیمایکامنززپانھرتکرکدفں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفناایںیہنہیوتاکیرگےہہیناوہاریںیہنےہ۔ سجفتقضیحآےئوتامنززپانھرتکرکدف۔رھپسجفتقرتصخوہوتوخؿ
دوھڈاولافرمتلسغرکفافرامنزادارکف۔
رافی  :اوباثعش،اخدلنباحرث،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زردیایاخیکرگنوہانناوہاریںیمدالخہنوہےنےسقلعتم
ابب  :ضیحاکایبؿ
زردیایاخیکرگنوہانناوہاریںیمدالخہنوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 370

راوی ٤ً :زو ب ٩زرارة ،اس٤اًی ،١ایوب٣ ،ح٤س ،اً ٦لیة

رف َة َوا ِلِ ُٜس َر َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت أ ُ ُّٔ ًَ ٦ل َّی َة ُ٨َّ ٛا ََل َن ٌُ ُّس ُّ
اٟؼ ِ َ
َط ِیئّا
رمعفنبزرارة،اامسلیع،اویب،دمحم،اؾعػیةےسرفاتیےہہکمہوخانیتزردیایاخیکرگنوکھچکںیہنایخؽرکیتںیھت۔
رافی  :رمعفنبزرارة،اامسلیع،اویب،دمحم،اؾعػیة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجوعرتوکضیحآراہوہوتاسےسافدئہااھٹانافراراشدابرییکرشتحیاکایبؿ
ابب  :ضیحاکایبؿ
سجوعرتوکضیحآراہوہوتاسےسافدئہااھٹانافراراشدابرییکرشتحیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 371

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥س٠امی ٪ب ٩رحب ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ثابت ،ا٧ص

َ
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

اؿ ِت ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ ُٔ ٨ِ ٣ه ِ ٥َِ ٟ ٥یُ َؤاکُٔ٠وهَُ َّ٩و ََل يُظَ ارٔبُوهَُ َّ٩وَلَ یُ َحا ٌُٔ ٣وهُ َّ٩فٔی ا ُِ ُ ِٟیو ٔ
ت ٓ ََشأَُٟوا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ا َِ ٟی ُهو ُز إٔذَا َح َ
یف ُٗ ِ ١ه َُو أَذّی ِاْلیَ َة َٓأ َ ََ ٣زه َُِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ٪
َ ًَ ِ ٩ا ِٔ ٤َ ٟح ٔ
َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َي ِشأَُٟوَ َ ٧
یُ َؤاکُٔ٠وهَُ َّ٩ويُظَ ارٔبُوهَُ َّ٩ویُ َحا ٌُٔ ٣وهُ َّ٩فٔی ا ُِ ُ ِٟیو ٔ
ت َوأَ َِ ٪ي ِؼ ٌَُ ٨وا بٔهٔ َّ٩ک ُ ََّ ١ط ِی ٕئ َ٣ا َخ ََل ا ِٟح ٔ َ٤ا ََ َٓ َ٘اَِ ٟت ا َِ ٟی ُهوزُ َ٣ا یَ َس َُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زَٔ٧ا إ ٔ ََّل َخا َ٨َ َٔ ٟا َٓ َ٘ َا ٦أ ُ َس ِی ُس بِ ُُ ٩ح َـيِر ٕ َو ًَبَّازُ بِ ُِ َٔ ٩رشٕ َٓأ َ ِخب َ َرا َر ُسو َ ٢اہللٔ
یف َٓ َت َََّ ٌ٤ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ت َّ ٌُّ ٤زا َطس ّ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠اَل أََ ُ ٧حا ُٔ ٌُ ٣ه َّ٩فٔی ا ِٔ ٤َ ٟح ٔ
ٔیسا َحًَّی هَ َ٨َّ ٨ا أََّ٧هُ

َّ
َّ
َ
َف َّزه َُ٤ا ٓ ََش َ٘اه َُ٤ا َٓ ٌُز ٔ َٖ أَُ َّ ٧ه
َٗ ِس َُـ َ
ٔب َٓ َ٘ا َ٣ا َٓا ِس َت ِ٘ َب ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ه ٔسیَّ َة َٟب َ ٕن ٓ ََب ٌَ َث فٔی آثارٔه َٔ٤ا َ َ
َ ٥َِ ٟي ِِ َـ ِب ًََِ ٠یه ٔ َ٤ا

ااحسؼ نب اربامیہ ،امیلسؿ نب رحب ،امحد نب ہملس ،باتب ،اسن ےس رفاتی ےہہک وہیدیوخانیت وک سجفتق ناوہاریآیت یھت وت
وہیدیولگ اؿ وک اےنپاسھت ہن الھکےت ےھت افر ہن اسھت الپےت ےھت افر ہن اکی وکڑھٹی ںیم اؿ ےک اسھت راہشئ رکےت۔ رضحات
احصہب رکاؾ ےن اس ہلسلس ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک اس رپ دخافدن دقفس ےن آتی رکہمی
"ولگمتےسوعروتںےکاایؾناوہاریےک ابرےںیمدرایتفرکےتںیہ۔اؿےسہہکدفہکفہاذتیاکفتقےہ۔سپاچےیہہک
اؿدونںںیموعروتںےسدحیلعہروہافرفہبجکتافرغوہرکاپکاصػہنوہںیلاؿےسقلعتاخصاقمئہنرکفافربجفہاپک
اصػ وہ ںیل وت اہلل ےن رطفیت وطر رپ وج ابت سج رطح رہھٹا دی ےہ اس ےک اطمقب اؿ یک رطػ تفتلم وہ" انزؽ رفنایئ۔ رھپ
روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اےنپاسھت الھکےن الپےن اک مکح رفناای افر اکی رمکہ رےنہ افر درگیامتؾ اکؾ(العفہ رتسبمہی) یک
ااجزتدی۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،امیلسؿنبرحب،امحدنبہملس،باتب،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویبیوکاحتلضیحںیمالتبموہےنےکملعےکابفوجدرتسبمہیرکےناکانگہافراساکافکرہ
ابب  :ضیحاکایبؿ

ویبیوکاحتلضیحںیمالتبموہےنےکملعےکابفوجدرتسبمہیرکےناکانگہافراساکافکرہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 372

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ،طٌبہ ،حً ،٥ٜبساٟح٤یس٘٣ ،شً ،٥بساہلل ابً ٩باض

ض ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ا َِ ٟح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ُ ٜبسٔ ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس ًَ َِ ِ٘ ٣ٔ ٩ش ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی اَّ ٟز ُج َٔ ١یأتِ ٔی ا َِ ٣زأَ َت ُه َوه ٔ َی َحائ ْٔف یَ َت َؼ َّس ُ ٚبٔسٔی َ٨ا ٕر أَ ِو بِٔ ٔ ٨ؼ ٕٔ زٔی َ٨ا ٕر
رمعفنب یلع،ییحی ،ہبعش،مکح ،دبعادیمحل،مسقم،دبعاہلل انب ابعسےسرفاتیےہہک رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
اراشدرفناایوجصخشاینپویبیےسرتسبمہیرکےاحتلضیحںیموتاسوکاکیدانیرایفصندانیردص ہرکانرضفریےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ہبعش،مکح،دبعادیمحل،مسقم،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئوکاسےکضیحےکڑپکفںںیماےنپاسھتاٹلاندرتسوہےنےسقلعتم
ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئوکاسےکضیحےکڑپکفںںیماےنپاسھتاٹلاندرتسوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 373

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیسٌ٣ ،اذ ب ٩ہظا ٦و اسحا ٚب ٩ابزاہیٌ٣ ،٥اذ ب ٩ہظا ،٦اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،اب٩
حارث ،ہظا ،٦یحٌی ب ٩ابوَٛير ،ابوس٤٠ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩ه ٔظَ ا ٕ ٦ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا َ٢
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َوه َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هٔظَ ْاَ ٩ِ ًَ ٦ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَب ٔی
َح َّسثَىٔی أَبٔی ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

ََٔٛير ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة أَ ََّ ٪زیِ ََ ٨ب ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ ِت ُه أَ َّ ٪أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َح َّسث َ ِت َها َٗاَِ ٟت بَ ِی َ٤َ ٨ا أََ٧ا ُِ ٣ـ َلحٔ ٌَ ْة ٍََ ٣
َ
اب َح ِی َـًٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذِ ح ِٔـ ُت َٓا ِن َش َُِ ٠٠ت َٓأ َخ ِذ ُت ث ٔ َی َ

َاؿ َل َح ٌِ ُت َُ ٌَ ٣ه فٔی ا َِ ٟدٔ٤ی َٔ ٠ة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ِ َ ٌُِ ٔ ٟی ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس
أَ َنٔ ِٔشتٔ ُُِٗ ٠ت َن ٌَ ََِ ٓ ٥س ًَانٔی ٓ ِ

دیبع اہلل نب دیعس ،اعمذ نب اشہؾ ف ااحسؼ نب اربامیہ ،اعمذ نب اشہؾ ،اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،انب احرث ،اشہؾ ،ییحی نب اوبریثک،
اوبہملسےسرفاتیےہہکںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتیٹیلوہیئیھتہکاکیدؾ(ھجموکایدآایگہکںیم
ضیح ےس وہں) افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس اھٹ یئگ افر ںیم ےن ضیح ےک ڑپکے ااھٹےئ۔ رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایایکمتوکضیحآانرشفعوہایگ؟ںیمےنرعضایکیجاہںرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنھجموکالبایافررھپںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاچدرںیمٹیلیئگ۔
رافی  :دیبعاہلل نب دیعس ،اعمذ نب اشہؾ ف ااحسؼ نب اربامیہ ،اعمذ نب اشہؾ ،اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،انب احرث ،اشہؾ ،ییحی نب
اوبریثک،اوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئصخشاینپویبیےکاسھتاکییہاحلػںیمآراؾرکےافراسیکویبیوکضیحآراہوہ
ابب  :ضیحاکایبؿ
وکیئصخشاینپویبیےکاسھتاکییہاحلػںیمآراؾرکےافراسیکویبیوکضیحآراہوہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 374

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،یحٌی ،جابز ب ٩ػبحً ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ُٔ ٩ػ ِب ٕح َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت خ ََٔل ّسا یُ َح ِّس ُث ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أََ٧ا
یت فٔی ِّ
اٟظ ٌَارٔ ا َِ ٟواح ٔ ٔس َوأََ٧ا كَا ْٔ ٣ث َحائ ْٔف َٓإ ٔ ِ ٪أَ َػابَهُ ٔ٣ىِّی َط ِی ْئ ُ ََش َ٣َ ١کَاُ َ ٧ه ٥َِ ٟ
َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ ٔ َِ٧ ٥َ ٠

َ ُ ََش َ٣َ ١کَاُ َ ٧ه َ ٥َِ ٟي ٌِ ُس ُه َو َػلَّی ٓ ٔیهٔ
َي ٌِ ُس ُه ث ُ ََّ ٥ػلَّی ٓ ٔیهٔ ث ُ ََّ ٥ي ٌُو ُز َٓإ ٔ ِ ٪أَ َػابَ ُه ٔ٣ىِّی َط ِی ْئ ٓ ٌََ َ ١َ َِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
دمحم نبینثم،ییحی،اجربنبحبص،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکںیمافررضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکییہاحلػںیم
وہا رکےت ےھت احالہکن اس فتق ھجم وک ضیح آراہ وہات اھت (ینعی ںیم احہضئ وہیت یھت) ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک مسج ای
ڑپکےرپھچکگلاجات وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرصػایسدقرہصحہگجدوھایرکےتےھتافراسہصحےسزایدہہندوھےتافر
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسایسڑپکےںیمامنزادارفناےت۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،اجربنبحبص،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئوعرتےکاسھتآراؾرکانافراساکوبہسانیل
ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئوعرتےکاسھتآراؾرکانافراساکوبہسانیل

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 375

راوی ٗ :تیبہ ،ابواحوؾ ،ابواسحا٤ً ،ٚزو ب ٩رشجیً ،١ائظہ ػسي٘ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
رش ِحِٔی ًََ ٩ِ ًَ ١ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
ؾ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٙزٔو بِ َٔ ُ ٩
ِ
ارش َها
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأ ُ٣زُ إ ٔ ِح َساَ٧ا إٔذَا کَاِ َ ٧ت َحائ ّٔـا أَ ُِ ََ ٪ظ َّس إ ٔ َز َار َها ث ُ َّ ٥یُ َب ٔ ُ
ہبیتق ،اوباوحص ،اوبااحسؼ ،رمعف نب رشلیج ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق امہرے ںیم ےس وکیئ اخوتؿ احتل ضیح
ںیم وہیت وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اخوتؿ وک مکح رفناےت اکی وبضمط مسق ےک یہمید ےک ابدنےنھ اک رھپ اس
اخوتؿےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسابمرشترفناےت(ینعیاحہضئویبیےکاسھتےتٹیلوبسفانکرفریغہرکےت)

رافی  :ہبیتق،اوباوحص،اوبااحسؼ،رمعفنبرشلیج،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئوعرتےکاسھتآراؾرکانافراساکوبہسانیل

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 376

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز٨٣ ،ؼور ،ابزاہی ،٥اسوزً ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت کَاِ َ ٧ت إ ٔ ِح َساَ٧ا إٔذَا
ارشهَا
َح َ
اؿ ِت أَ ََ ٣زهَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ت َّتز ٔ َر ث ُ َّ ٥یُ َب ٔ ُ

ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےںیمےس
سجفتقیسکاخوتؿوکضیحآانرشفعوہاتوترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساسوکہہتدنبابدنےنھاکمکحرفناےترھپاس
اخوتؿےسوبسفانکررکےت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکیسکزفہجرہطمہوکضیحآاتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساس
فتقایکرکےت؟
ابب  :ضیحاکایبؿ
سجفتقرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکیسکزفہجرہطمہوکضیحآاتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسفتقایکرکےت؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 377

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابً ٩یاغ ،ابوبَک ،ػسٗة ب ٩سٌیس ،ج٤یٍ ب٤ً ٩ير

ََک کَّ ٤َ ٔ ٠ة َ٨َ ٌِ ٣ا َها َح َّسثَ َ٨ا ُج َِ ٤ی ٍُ بِ ُ٤َ ًُ ٩يِر ٕ
اَّٟس ِّی ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩یَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
غ َوه َُو أَبُو بَ َِکٕ ًَ َِ ٩ػ َس َٗ َة بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ث ُ َّ ٥ذ َ َ
اؿ ِت
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِؼ َ ٍُ ٨إٔذَا َح َ
ٕ کَ َ
َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی ًَائٔظَ َة َ ٍَ ٣أُم ِّی َو َخا ًَٟٔی ٓ ََشأ َ ََ ٟتاهَا َِ ٛی َ
اؿ ِت إ ٔ ِح َساَ٧ا أَ َِ ٪ت َّتز ٔ َر بٔإ ٔ َزا ٕر َواس ٍٕٔ ث ُ ََّ ٥ی َِ ٠تز ٔ َُ ٦ػ ِس َر َها َوثَ ِس َی ِی َها
اَ ٪یأ ِ ُ٣زَُ٧ا إٔذَا َح َ
إ ٔ ِح َسا َُٗ َّ٩ٛاَِ ٟت ک َ َ
انہد نب رسی ،انب ایعش ،اوبرکب ،دصقة نب دیعس  ،عیم نب ریمع ےس رفاتی ےہ ںیم اینپ فدلہ افر اخہل ےک اسھت رضحت اعہشئ
دصہقییکدختمںیماحرضوہااؿدفونںےنرضحتاعہشئدصہقیےسدرایتفایکہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
یکوکیئزفہجرہطمہاحتلضیحںیموہیتںیھتوتاسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسایکلمعاایتخررفناےت۔رضحتاعہشئدصہقی
ےن رفناای سج فتق امہرے ںیم ےس یسک اخوتؿ وک ضیح آات وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مکح رفناےت وخب ڑبی افر دمعہ مسق ےک
دنبہتابدنےنھاکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملساؿویبیےکہنیسےسٹپلاجےتافراؿےکاتسپؿےسٹپلاجےت۔
رافی  :انہدنبرسی،انبایعش،اوبرکب،دصقةنبدیعس ،عیمنبریمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
سجفتقرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکیسکزفہجرہطمہوکضیحآاتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسفتقایکرکےت؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 378

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜين ،اب ٩وہب ،یو٧ص و ٟیث ،اب ٩طہاب ،حِیبْ ،عوہ ،بسیةٟ ،یث٣ ،ی٤و٧ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔرقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ َٔ ٩وهِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص َو َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َها ٕب ًَ َِ ٩حِٔیبٕ َِ ٣ول َی
َ
اَّ ٪
ارش
اِ ٠ٟی ُث َي ُ٘و َُ َ ٧ ٢سبَ َة َِ ٣و ََلة ٔ َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤وَ َ ٧ة َٗاَِ ٟت ک َ َ
ْع َو َة ًَ ِ ٩ب ُ َسیَّ َة َوک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َب ٔ ُ
ُِ

اٟز َِ َ ِٛتي ِ ٔن ف ٔی َحسٔیثٔ َّ
اِ ٠ٟیثٔ َت ِح َتحٔز ُبٔهٔ
اَِ ٠ًَ ٪ی َها إ ٔ َز ْار یَ ِب ُّ ُ٠أَ ِن َؼ َ
ا ِِ ٤َ ٟزأَ َة ٔ ٩ِ ٣ن َٔشائٔهٔ َوه ٔ َی َحائ ْٔف إٔذَا ک َ َ
اٖ ا َِٔ ٟد ٔ َذیِ َٔ ٩و ُّ
احرثنبنیکسم،انبفبہ،ویسنفثیل،انباہشب،بیبح،رعفہ،دبیة،ثیل،ومیمہنےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملساینپ ویبویںںیمےسیسکویبیےسابمرشترکےتافرفہاخوتؿاحتلضیحںیموہیتسجفتقفہ اخوتؿہہتدنب
ےنہپوہیتوجہکآدیھراؿایےنٹھگکتیتچنہپاسیکآڑرک یتی۔
رافی  :احرثنبنیکسم،انبفبہ،ویسنفثیل،انباہشب،بیبح،رعفہ،دبیة،ثیل،ومیمہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئوعرتوکاےنپاسھتالھکانافر اساکوھجاٹاپینانیپ
ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئوعرتوکاےنپاسھتالھکانافراساکوھجاٹاپینانیپ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 379

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ب ٩ج٤ی ١بَ ٩طیٕ ،یزیس اب٘٣ ٩سا ٦ب ٩رشیح ب ٩ہانی ،ابورشیح

َ
َط ٕ
رشیِ ٕح أَُ َّ ٧ه
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٔس بِ َٔ ٩جٔ٤ی ٔ ١بِ ٔٔ َ ٩
رشیِحٔ بِ َٔ ٩هإ ٔ ٧ئ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ُ َ
یٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َیزٔی ُس ابِ ُ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ٔ ٦بِ َٔ ُ ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِسًُونٔی َٓکک ُ ُ١
َسأ َ ًََ ٢ائٔظَ َة َه َِ ١تأِک ُ ُ
 ١ا ِ٤َ ٟزِأَةُ ََ ٍَ ٣ز ِو ٔج َها َوه ٔ َی كَا ٔ٣ثْ َٗاَِ ٟت َن ٌَ ِ ٥ک َ َ

اَ ٪یأ ِ ُخ ُذ ا ِِ ٌَ ٟز َُ َٓ ٚی ِ٘ ٔش ًَُ ٥ل َ َّی ٓ ٔیهٔ َٓأ َ ًِتَر ُُٔ ٨ِ ٣ٔ ٚه ث ُ َّ ٥أَ َؿ ٌُ ُه ٓ ََیأ ِ ُخ ُذ ُه ٓ ََی ٌِتَر ُُٔ ٨ِ ٣ٔ ٚه َو َي َـ ٍُ ٓ ََُ ٤ه َح ِی ُث
َُ ٌَ ٣ه َوأََ٧ا ًَار ْٔک ک َ َ
َ
َّ
رش ُب ُٔ ٨ِ ٣ه ث ُ َّ ٥أَ َؿ ٌُ ُه
اٟرش ٔ
رش َب ُٔ ٨ِ ٣ه َٓک ُخ ُذ ُه َٓأ ِ َ
اب َٓ ُی ِ٘ ٔش ًَُ ٥ل َ َّی ٓ ٔیهٔ ِٔ َٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١أَ َِ ٪ي ِ َ
َو َؿ ٌِ ُت ٓ َٔیم ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٌَ ٟز َٔ ٚویَ ِسًُو ب ٔ َ
ِ
رش ُب ٔ٨ِ ٣هُ َو َي َـ ٍُ ٓ ََ٤هُ َح ِی ُث َو َؿ ٌِ ُت ٓ َٔیم ٔ ٩ِ ٣ا َِ َ٘ ٟسحٔ
ٓ ََیأ ُخ ُذ ُه ٓ ََی ِ َ
ہبیتق نب دیعس نب لیمج نب رطفی ،سیدی انب دقماؾ نب رشحی نباہین ،اوبرشحی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی
ےس درایتف ایک ہک ایک وکیئ اخوتؿ احتل ضیح ںیم اےنپ وشرہ ےک اسھت اھک یتکس ےہ؟ اوہنں ےن رفناای یج اہں فہ اھک یتکس ےہ افر

رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسھجموکالبای رکےتےھتںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاھکیت افرںیماسفتق
احتل ضیح ںیم وہیت افر ںیم احہضئ وہیتآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڈہی ااھٹےت افر ریما ہصح یھب اس ںیم اگلےت ںیم ےلہپ اس وک
وچاسرکیترھپاسوکرھکدیتیاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسوکوچےتس افراس ہگجہنمابمرک اگلےتہکسجہگجںیم
ےنہنمڈہیرپاگل ایاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساپینےتیپافرریمایھبہصحاگلےتےلہپںیمےلرکاپینیتیپرھپرھکدیتیرھپآپیلص
اہللہیلعفآہلفملساسوکااھٹرکےتیپافرایپہلرپایسہگجرپہنماگلےتاہجںںیمےنہنماگلایاھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعسنبلیمجنبرطفی،سیدیانبدقماؾنبرشحینباہین،اوبرشحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئوعرتوکاےنپاسھتالھکانافراساکوھجاٹاپینانیپ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 380

راوی  :ایوب ب٣ ٩ح٤سً ،بساہلل ب ٩جٌرفًِ ،یساہلل ب٤ً ٩زو ،اً٤ع٘٣ ،سا ٦ب ٩رشیحً ،ائظہ ػسي٘ہ

رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٩
وب بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا َِ ٟو َّزا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
أَ ِخب َ َرنٔی أَ ُّی ُ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي َـ ٍُ َٓا ُه ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟو ٔؿ ٍٔ َّأ ٟذی
رشیِ ٕح ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ٔ ٦بِ َٔ ُ ٩

رشابٔی َوأََ٧ا َحائ ْٔف
رش ُب َِٔ ٓ ٩ِ ٣ـ َٔ َ ١
أَ ِ َ
رش ُب ُٔ ٨ِ ٣ه َو َي ِ َ

اویب نب دمحم ،دبع اہلل نب رفعج ،دیبع اہلل نب رمعف ،اشمع ،دقماؾ نب رشحی ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک ربنت انعتئ رفناےت ںیم اس ںیم اپین یتیپ افر ںیم احتل ضیح ںیم وہیت رھپ فہ ربنت ںیم آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسوکدیتی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسالتشرفنارکایسہگجہنماگلےتہکسجہگجںیمےنہنماگلایاھت۔
رافی  :اویبنبدمحم،دبعاہللنبرفعج،دیبعاہللنبرمعف،اشمع،دقماؾنبرشحی،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئوعرتاکوجاھٹاامعتسؽرکان
ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئوعرتاکوجاھٹاامعتسؽرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 381

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا٣ ،٪شٌز٘٣ ،سا ٦ب ٩رشیحً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

رشیِ ٕح ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة ََ ُ٘و ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ٣ٔ ٩ِ ًَ ٪ش ٌَز ٕ ًَ ِ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ٔ ٦بِ َٔ ُ ٩
َ
رش ُب ُٔ ٨ِ ٣ه َوأََ٧ا َحائ ْٔف ث ُ َّ ٥أ ُ ًِ ٔلیهٔ َٓ َی َت َْحَّی َِ ٣و ٔؿ ٍَ ٓ َٔیم ٓ ََی َـ ٌُهُ
کَ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َ٨اؤُٟىٔی ِاْلَٔ٧ا َئ َٓأ ِ َ
ًَل َی ٓ ٔیهٔ
دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رعسم،دقماؾنبرشحی،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہںیماحتلضیحںیماپینیتیپیھترھپفہ
ربنترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکدےدیتیآپیلصاہللہیلعفآہلفملساانپہنمابمرکاسہگجاگلےتہکسجہگج
ںیمےنہنماگلایاھتافرںیماحتلضیحںیمڈہیوچیتسرھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکدےدیتیآپیلصاہللہیلع
فآہلفملساانپہنمابمرکایسہگجاگلےتہکسجہگجںیمےنہنماگلایاھت۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رعسم،دقماؾنبرشحی،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئوعرتاکوجاھٹاامعتسؽرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 382

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪وٛیٍ٣ ،شٌز و سٔیا٘٣ ،٪سا ٦ب ٩رشیح ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

رشیِ ٕح ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائ ٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ِٔ ٣ش ٌَ ْز َو ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ٔ ٦بِ َٔ ُ ٩
رش ُب ٔ ٩ِ ٣ا َِ َ٘ ٟس ٔح َوأََ٧ا َحائ ْٔف َٓأَُ٧اؤُ ُٟه أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ی َـ ٍُ َٓا ُه ًَل َی َِ ٣و ٔؿ ٍٔ ف ٔ َّی ٓ ََی َِ
رش ُب ُٔ ٨ِ ٣ه
َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أَ ِ َ
َوأَ ََ ٌَز َُّ ٩ِ ٣ٔ ٚا ِِ ٌَ ٟز َٔ ٚوأََ٧ا َحائ ْٔف َٓأَُ٧او ٔ َٟهُ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ی َـ ٍُ َٓا ُه ًَل َی َِ ٣و ٔؿ ٍٔ ف ٔ َّی
ومحمد نب الیغؿ ،فعیک ،رعسم ف ایفسؿ ،دقماؾ نب رشحی ،فہ اےنپ فادل ےس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
احتلضیحںیماپینایپرکیتیھترھپفہربنتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکشیپرکیتںیھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساانپہنم
ابمرک اس ہگج اگلےت ہک سج ہگج ںیم ےن ہنم اگلای اھت افر ںیم احتل ضیح ںیم ڈہی وچیتس رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک شیپ
رکیت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساانپہنمابمرکایسہگجاگلےتہکسجہگجںیمےنہنماگلایاھت۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،رعسمفایفسؿ،دقماؾنبرشحی،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئصخشاینپاحہضئویبییکوگدںیمرسرھکرکالتفترقاؿرکےوتایکمکحےہ؟
ابب  :ضیحاکایبؿ
ارگوکیئصخشاینپاحہضئویبییکوگدںیمرسرھکرکالتفترقاؿرکےوتایکمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 383

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥و ًلی ب ٩ححز ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ا٣ہً ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٥و ًَلٔی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َو َّ
ا٪
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼو ٕر ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣هٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
ُّ
َرأِ ُض َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ح ٔ ِحز ٔإ ٔ ِح َساَ٧ا َوهٔی َحائ ْٔف َوه َُو َي ِ ُ
آ٪
ِق َ
ِقأ ا ِِ ُ ٟ
َ
َ
ااحسؼنباربامیہفیلعنبرجح،ایفسؿ،وصنمر،اہم،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرس

ابمرکامہرےںیمےسیسکاخوتؿیکوگدںیموہاتافرفہاخوتؿاحتلضیحںیموہیتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسالتفترقآؿ
رفناےترےتہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہفیلعنبرجح،ایفسؿ،وصنمر،اہم،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتلضیحںیموعرتےسامنزاعمػوہاجیتےہ
ابب  :ضیحاکایبؿ
احتلضیحںیموعرتےسامنزاعمػوہاجیتےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 384

راوی ٤ً :زو ب ٩زرارة ،اس٤اًی ،١ایوب ،ابوَٗلبةٌ٣ ،اذة ًسویة

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذَ َة ا َِ ٌَ ٟسؤیَّةٔ َٗاَِ ٟت َسأََِ ٟت ا َِ ٣زأَ ْة ًَائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
یف ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس ََََّ ٓ ٥َ ٠ل َن ِ٘ ٔضی َو ََل
رحورٔیَّ ْة أَِ٧تٔ َٗ ِس ُ٨َّ ٛا ٔ َ ٧ح ُ
أَ ََ ِ٘ ٔضی ا َِ ٟحائ ُٔف اٟؼَّ ََل َة َٓ َ٘اَِ ٟت أَ َ ُ

ئ
ِ ُ ٧ؤ َ٣زُ َٔ َ٘ َـا ٕ
رمعف نبزرارة،اامسلیع،اویب،اوبالقیة،اعمذةدعفیة ےسرفاتیےہ ہکاکیاخوتؿےنرضحتاعہشئدصہقی ےسدرایتف ایک ایک
احہضئوعرتامنزیکاضقرکے؟اوہنںےنرفناایایکمترحفرہیوہ؟
رافی  :رمعفنبزرارة،اامسلیع،اویب،اوبالقیة،اعمذةدعفیة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئاخوتؿےسدختمانیلاسیکےہ؟

ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئاخوتؿےسدختمانیلاسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 385

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،یزیس ابٛ ٩یشا ،٪ابوحاز ،٦ابوہزیزہ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َحازَٔٗ ٕ ٦ا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ه َُزیِ َز َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس ابِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
بَ ِی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥٠فٔی ا ِِ ٤ٟشحٔسٔ إٔذِ َٗا ََ ٢یا ًَائٔظَ ُة َ٧اؤٟٔیىٔی َّ
اِ َٟو َب َٓ َ٘اَِ ٟت إنِّٔی َلَ أ ُ َػل ِّی َٓ َ٘ا َ ٢إَّٔ٧هُ َِ ٟی َص فٔی
َ َ
یَ ٔس ٔک َٓ َ٨ا َو َِ ٟتهُ
دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،سیدیانباسیکؿ،اوباحزؾ،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسدجسمںیم
ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اے اعہشئ دصہقی ھجم وک (دجسم ےس) ڑپکا ااھٹ رک دے دف۔ اوہنں ےن رفناای ہک ںیم امنز
ںیہنزپیتھوہں(ینعیےھجمضیحآراہےہ)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایفہریتےاہھتںیمںیہنگلراہےہرھپاوہنںےنفہ
ڑپکا(دجسمےسک کرک)ااھٹرکدےدای۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،سیدیانباسیکؿ،اوباحزؾ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئاخوتؿےسدختمانیلاسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 386

راوی ٗ :تیبہًِ ،یسة ،اً٤ع ،اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،اً٤ع ،ثابت بًِ ٩یسٗ ،اس ٥اب٣ ٩ح٤سً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی
اہلل ً٬٨ا

یَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩ثَابٔتٔ بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی ٕس
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ َِ ٔ ًَِ ٩
یس َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح و أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاهٔ َ

ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥ابِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٗا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠اؤٟٔیىٔی ا ِٟد َُِ ٤ز َة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ
َٓ ُُِ٘ ٠ت إنِّٔی َحائ ْٔف َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َش ِت َح ِی َـت َُٔ فٔی یَ ٔس ٔک َٗا َ ٢إ ٔ ِس َح ُ ٙأََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ٩
اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ب ٔ َه َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ُٔ ٠َ َِ ٣ه

ہبیتق ،دیبعة ،اشمع ،ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،اشمع ،باتب نبدیبع ،اقمس انب دمحم ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیرفزاراشدرفناایھجموکمتدجسمےسھجموکوبرایااھٹرکدےدفںیمےنرعضاہکہک
ںیمضیحںیموہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناای۔اہمتراضیحاہھتںیمںیہنگلراہےہ۔
رافی  :ہبیتق،دیبعة،اشمع،ااحسؼنباربامیہ،رجری،اشمع،باتبنبدیبع،اقمسانبدمحم،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاحہضئوعرتدجسمںیموبرہیاھچبےئ
ابب  :ضیحاکایبؿ
ارگاحہضئوعرتدجسمںیموبرہیاھچبےئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 387

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا٨٣ ،٪بوذ٣ ،ی٤و٧ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي َـ ٍُ
ا٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪بُوذ ٕ ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣هٔ أَ َِّ ٣َ ٪ی ُ٤وَ َ ٧ة َٗاَِ ٟت ک َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
آَ ٪وه ٔ َی َحائ ْٔف َو ََ ُ٘ ُو ٦إ ٔ ِح َساَ٧ا بٔد َُِ ٤زتٔهٔ إلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓت َِب ُش ُل َها َوه ٔ َی َحائ ْٔف
ِق َ
َرأِ َس ُه فٔی ح ٔ ِحز ٔإ ٔ ِح َساَ٧ا َٓ َی ِتُ٠و ا ِِ ُ ٟ

دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،مذ،ومیمہنےس رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساانپرسابمرکمہولوگںںیمےس
یسکیکوگدںیمرےتھکافررقآؿرکمییکالتفترفناےتافرفہاخوتؿاحتلضیحںیموہیتیھتافرامہرےںیمےسوکیئاخوتؿاھٹرک

دجسمںیموبرہیاھچبدیتییھتافرفہاخوتؿاحتلضیحںیموہیتیھت۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،مذ،ومیمہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئاخوتؿاحبتلضیحوشرہےکرسںیماھگنکرکےافروشرہدجسمںیمفکتعموہ
ابب  :ضیحاکایبؿ
ارگوکیئاخوتؿاحبتلضیحوشرہےکرسںیماھگنکرکےافروشرہدجسمںیمفکتعموہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 388

راوی  :نَربً ٩لیً ،بساَلًلی٤ٌ٣ ،ز ،زہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

َ ١رأِ َض
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ها کَاِ َ ٧ت تُ َز ِّج ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َن ِ ُ
َر بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ٕٔ َٓیُ َ٨اؤَ ُٟها َرأِ َس ُه َوه ٔ َی فٔی ُح ِح َزت ٔ َها
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه ٔ َی َحائ ْٔف َوه َُو َُ ٌِ ٣تْ ٜ
رصننب یلع ،دبعاالیلع  ،رمعم ،زرہی ،رعفہ ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس
ںیم یھگنک ایک رکیت ںیھت افر فہ احتل ضیح ںیم وہیت ںیھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فکتعم وہےت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساانپرسابمرکاؿوکدےدےتیافرفہاےنپرجحےںیموہیتںیھت۔
رافی  :رصننبیلع،دبعاالیلع،رمعم،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئاکاےنپاخفدنےکرسوکدوھان

ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئاکاےنپاخفدنےکرسوکدوھان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 389

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابزاہی ،٥اسوزً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
ٕٔ َٓأَُِ ٔشُ ُ٠ه َوأََ ٧ا َحائ ْٔف
َٗاَِ ٟت ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِسنٔی إلٔ َ َّی َرأ ِ َس ُه َوه َُو َُ ٌِ ٣تْ ٜ
رمعف نب یلع ،ییحی ،ایفسؿ ،وصنمر ،اربامیہ ،اوسد ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملساانپرسریمیاجبناکھجدےتیافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسااکتعػںیموہےتافرںیماحتلضیحوہیتیھت۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئاکاےنپاخفدنےکرسوکدوھان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 390

راوی ٗ :تیبہٓ ،ـی ،١ابً ٩یاق ،اً٤ع ت٤ی ٥ب ٩س٤٠ہْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ُٔ ٟـ ِی ُ
َ ١وه َُو ابِ َُٔ ً ٩یاقٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩تٔ ٔ٤ی ٥بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ُ ٩
ٕٔ َٓأَُِ ٔشُ ُ٠ه َوأََ٧ا َحائ ْٔف
ا ٪یُ ِ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ِخ ُد َرأ ِ َس ُه ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟشح ٔ ٔس َوه َُو َُ ٌِ ٣تْ ٜ
ہبیتق،لیضف،انبایعض،اشمعمیمتنبہملس،رعفہ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساانپ

رسابمرکدجسم ےسابرہاکنےتلافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسااکتعػںیم وہےت ںیمآپ یلصاہللہیلعفآہلفملساکرسدوھیتافر
ںیماحتلضیحوہیتیھت۔
رافی  :ہبیتق،لیضف،انبایعض،اشمعمیمتنبہملس،رعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
احہضئاکاےنپاخفدنےکرسوکدوھان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 391

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

َ ١رأ ِ َض َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أ ُ َر ِّج ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟهٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩

َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا َحائ ْٔف

ہبیتق،ناکل،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکرسابمرکںیمیھگنکرکیت
یھتافرںیماحتلضیحںیموہیتیھت۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاحہضئوخانیتدیعاگہںیمدالخوہںافراملسمونںیکداعںیمرشتکرکاناچںیہ؟
ابب  :ضیحاکایبؿ

ارگاحہضئوخانیتدیعاگہںیمدالخوہںافراملسمونںیکداعںیمرشتکرکاناچںیہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 392

راوی ٤ً :زو ب ٩زرارة ،اس٤اًی ،١ایوب ،حٔؼہ

َک َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
وب ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة َٗاَِ ٟت کَاِ َ ٧ت أ ُ ُّٔ ًَ ٦ل َّی َة َلَ َت ِذ ُ ُ
َ
َ
ِخ ِد
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّل َٗاَِ ٟت بٔأبَا َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ َسٌِ ٔ٤تٔ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ َٛ ٢ذا َو ََ ٛذا َٗاَِ ٟت َن ٌَ ِ ٥بٔأبَا َٗا ََ ٔ ٟ ٢ت ِ ُ
ات ا ُِ ٟد ُسورٔ َوا ُِ ٟحی َُّف ٓ ََی ِظ َه ِس َ ٪ا َِ ٟدي ِ َر َو َز ًِ َو َة ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َو ََ ٌِ َتز ٔ ِ ٢ا ُِ ٟحی َُّف ا َِ ٤ُ ٟؼلَّی
ا َِ ٌَ ٟوات َُٔ ٙو َذ َو ُ
رمعفنبزرارة،اامسلیع،اویب،ہصفحےسرفاتیےہہکاؾہیطعسجفتقروسؽرکمیاکذترکہرفنایتںیھتوتاسرطحےسرفنایت
ںیھتہکریمےفادلیکمسقںیمےناہکہکمتےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملساساس
رطہقی ےسرفناےتےھت؟ رضحتاؾ ہیطعےنرفناایمسق ےہ ریمےفادلیک۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفناایونوجاؿڑلویکں
افررپدہنیشنوخانیتوکافر احہضئوخانیتوکدیعاگہیک رطػانلکناچےیہوتاؿوخانیتوک اچےیہہکہییکین افرالھبیئ ےکاکؾںیمافر
املسمونں یک داع ںیم رشتک رکںی اہتبل نج وخانیت وک ضیح آراہ وہ اؿ وک اچےیہ ہک فہ دجسم ےس اگل رںیہ ینعی امنز ںیم رشتک ہن
رکںیافردجسمںیمفہدالخہنوہںنکیلابرہےسداعںیماشلمرںیہ۔
رافی  :رمعفنبزرارة،اامسلیع،اویب،ہصفح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگیسکاخوتؿوکوطاػزایرتےکدعبناوہاریآاجےئوتایکمکحےہ؟
ابب  :ضیحاکایبؿ
ارگیسکاخوتؿوکوطاػزایرتےکدعبناوہاریآاجےئوتایکمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 393

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اس٣ ،٥اً ،َٟبساہلل ب ٩ابوبَک٤ً ،زةً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

َ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَب ٔی بَ َِکٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َ٣اْ ٔ ٟ
اؿ ِت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَ َِ ٤ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ها َٗاَِ ٟت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٪ػ ٔٔ َّی َة ب ٔ َِ ٨ت حٌُ َ ٕ ٓی َٗ ِس َح َ

َاَخ ِج َ٩
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٠َّ ٌََ ٟ ٥َ ٠ها َت ِحب ٔ ُش َ٨ا أََ ٥َِ ٟت ٩ِ ُٜكَآ َِت َ َّ٩ٌَُٜ ٣بٔا ِِ َ ِٟیتٔ َٗاَِ ٟت بَل َی َٗا َُ ِ ٓ ٢

دمحم نب ہملس ،دبعارلنمح نب اقمس ،ناکل ،دبعاہلل نب اوبرکب ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفناای رضحتہیفصتنبییحوک ضیحرشفعوہایگےہ وترضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسرفناایہکاوہنںےنمہوکرہھٹاراھکوہتیباہللاکاوہنںےنوطاػںیہنایکاھت؟(ینعیوطاػزایرتوجہکاکی
رنکےہجحاکوتایکفہاسےسافرغںیہنوہیئگںیھت)رضحتاعہشئدصہقیریضاہللعیھاےنرفناایفہوطاػےسافرغوہیئگںیہ۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایوترھپرفاہنوہولچ۔
رافی  :دمحمنبہملس،دبعارلنمحنباقمس،ناکل،دبعاہللنباوبرکب،رمعة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبتقارحاؾاحہضئوکایکرکاناچےئہ؟
ابب  :ضیحاکایبؿ
وبتقارحاؾاحہضئوکایکرکاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 394

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ہ ،جزیز ،یحٌی ب ٩سٌیس ،جٌرف ب٣ ٩ح٤س ،جابز بً ٩بساہلل

رف بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
فٔی َحسٔیثٔ أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ ًُ َِ ٤ی ٕص ح ٔي َن نُٔ َٔش ِت ب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ی َٔ ٔة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َْٔ ٢لَبٔی بَ َِکٕ ُ٣زِ َها أَ ِ٪

ََ ِِ َت ٔش ََ ١وتُه ٔ َّ١
دمحمنبدقاہم،رجری،ییحی نبدیعس،رفعج نبدمحم،اجرب نب دبعاہللےسرفاتی ےہہکاامسءتنب سیمعوکسجفتقاقمؾذفاہفیلحل ںیم
افنس اجری وہایگ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن (اؿ ےک وشرہ) رضحت اوبرکب دصقی ےس اہک ہک اؿ وک لسغرکےن افر
ارحاؾابدنےنھاکمکحدف۔
رافی  :دمحمنبدقاہم،رجری،ییحینبدیعس،رفعجنبدمحم،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجاخوتؿوکافنسآراہوہاسیکامنزانجزہ
ابب  :ضیحاکایبؿ
سجاخوتؿوکافنسآراہوہاسیکامنزانجزہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 395

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسةً ،بساٟوارث ،حشين يٌىی  ،٥٠ٌ٣اب ٩بزیسة ،س٤زة

أَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِ ٩حُ َشي ِ ٕن َي ٌِىٔی ا ِ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی أ ُ ٌِِّ َٛ ٦بٕ َ٣ا َت ِت فٔی نَٔٔاس َٔها َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی اٟؼَّ ََلة ٔفٔی َو َس ٔل َها
دیمح نب دعسمة ،دبعاولارث ،نیسح ینعی ملعم ،انب ربدیة ،رمسة ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےکارماہ رضحت اؾ بعکیک امنز ادا بجہک اؿیکفافت وہیئگ یھت احتلافنس ںیم وت رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس
ڑھکےوہےئگاؿیکتشپےکاسےنم۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،دبعاولارث،نیسحینعیملعم،انبربدیة،رمسة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگناوہاریاکوخؿڑپکےںیمگلاجےئ؟
ابب  :ضیحاکایبؿ
ارگناوہاریاکوخؿڑپکےںیمگلاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 396

راوی  :یحٌی ب ٩حِیب بْ ٩عبی ،ح٤از ،ہظا ٦بْ ٩عوہٓ ،اك٤ہ ب٨ت ا٨٤ٟذر ،اس٤اء ب٨ت ابی بَک

ْع َو َة ًَ َِٓ ٩اك ََٔ ٤ة ب ٔ ِ٨تٔ ا ِٔ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حِ ٔ ٔ
ْعب ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩هٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
یب بِ َٔ َ ٩
یب َّ
اِ َٟو َب َٓ َ٘ا َ ٢حُ ِّتیهٔ
بَ َِکٕ َوکَاِ َ ٧ت َتُٜو ُ ٪فٔی َح ِحز ٔ َها أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة ا ِس َت ِٔ َت ِت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ز ٔ ٦ا َِ ٟح ِی ٔف ي ُٔؼ ُ

ارق ٔػیهٔ َوا ِن َـ ٔحیهٔ َو َػل ِّی ٓ ٔیهٔ
َو ِ ُ

ییحینببیبحنبرعیب،امحد،اشہؾنبرعفہ،اف ہمتنباذنملر،اامسءتنبایبرکبےسرفاتیےہہکاکیاخوتؿےنروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےس درایتفایکہکضیحاکوخؿڑپکےںیمگلاجےئوتایکرکاناچےیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایمتاس
ڑپکے(ہگج)وکلمدفرھپاسوکلیھچدفافراسڑپکےںیمامنزادارکف۔
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،امحد،اشہؾنبرعفہ،اف ہمتنباذنملر،اامسءتنبایبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ضیحاکایبؿ
ارگناوہاریاکوخؿڑپکےںیمگلاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 397

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی ،سٔیا ،٪ابو٘٣ساً ،٦سی ب ٩زی٨ار ،اٗ ٦یص ب٨ت ٣حؼ٩

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسأ ٦ثَاب ٔ ْت ا َِ ٟح َّسازُ ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
یب َّ
اِ َٟو َب َٗا َ٢
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أُِ َٗ َّ٦ی ٕص ب ٔ َِ ٨ت ِٔ ٣ح َؼ ٕ ٩أََ َّ ٧ها َسأ ََِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ز ٔ ٦ا َِ ٟح ِی َـ ٔة ي ُٔؼ ُ
حُ ِّٜیهٔ َٔ ٔـَ ٍَٕ ٠واُِ ٔشٔ٠یهٔ ب ٔ َ٤ا ٕئ َوس ِٔسرٕ

دیبعاہللنبدیعس،ییحی،ایفسؿ،اوبدقماؾ،دعینبدانیر،اؾسیقتنبنصحمےسرفاتیےہہکاوہنںےنرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکہکارگناوہاریاکوخؿڑپکےںیمگلاجےئوتایکمکحےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناای
متاسوکرھکچڈاولیلسپ(ڈہیفریغہ)ےسافرمتاپینافرریبیےساسوکدوھڈاول۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،ایفسؿ،اوبدقماؾ،دعینبدانیر،اؾسیقتنبنصحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :لسغاکایبؿ
یبنجصخشوکرہھٹےوہےئاپینںیملسغرکانونممعےہ
ابب  :لسغاکایبؿ
یبنجصخشوکرہھٹےوہےئاپینںیملسغرکانونممعےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 398

راوی  :س٠امی ٪ب ٩زاؤز و حارث ب٣ ٩شٜين ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،ابوسائب ،ابوہزیزہ

َ
رقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ َٔ ٩وهِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ب ُ َٜي ِر ٔ
أ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔ َ

بِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ أَ َّ ٪أَبَا َّ
اٟشائ ٔٔب َح َّسثَ ُه أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أَبَا ه َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َي ِِ َت ٔش ِ ١أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی
ئ َّ
اٟسائ َٔٔ ٥وه َُو ُجْ ُ٨ب
ا ِ٤َ ٟا ٔ
امیلسؿ نب داؤد ف احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،اوباسبئ ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفناایاہمترےںیمےسوکیئصخشرہھٹےوہےئاپینںیملسغہنرکےبجہکفہصخشیبنجوہ۔
رافی  :امیلسؿنبداؤدفاحرثنبنیکسم،انبفبہ،رمعفنباحرث،اوباسبئ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :لسغاکایبؿ
یبنجصخشوکرہھٹےوہےئاپینںیملسغرکانونممعےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 399

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حاتً ،٥بساہلل٤ٌ٣ ،ز ،ہ٤ا ٦ب٨٣ ٩بہ ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حٔبَّا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩هَ َّ٤ا ٔ ٦بِ ِّٔ ٨َ ٣ُ ٩بهٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ه أَو ی َتو َّؿأ ُ
ئ َّ
 ١فٔی ا ِ٤َ ٟا ٔ
اٟسائ ٔٔ ٥ث ُ ََّ ٥ي ِِ َت ٔش ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل یَبُو َّ٩َٟاَّ ٟز ُج ُ
َِ َ
دمحمنباحمت،دبعاہلل،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکاہمترے
ںیمےسوکیئصخشہناشیپبرکےرہھٹےوہےئاپینںیمرھپاساپینےسلسغایفوضرکے۔
رافی  :دمحمنباحمت،دبعاہلل،رمعم،امہؾنبہبنم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :لسغاکایبؿ

یبنجصخشوکرہھٹےوہےئاپینںیملسغرکانونممعےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 400

راوی  :اح٤س ب ٩ػاٟح َِسازی ،یحٌی ب٣ ٩ح٤س ،ابً ٩حَل ،٪ابوز٧از ،اْعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ٩
أ ِخب َ َرَ٧ا أ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ا َِ ٟب ِِ َساز ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ ُِ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
ئ َّ
اٟسائ ٔٔ ٥ث ُ َُّ ٥ي ِِ َت َش َٔ ٓ ١یهٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َ٨ابَةٔ
أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی أَ ِ ٪یُ َبا َ ٢فٔی ا ِ٤َ ٟا ٔ
ادمح نب اصحل دغبادی ،ییحی نب دمحم ،انب الجعؿ ،اوبزاند ،ارعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
رہھٹےوہےئاپینںیماشیپبرکےنیکاممتعنرفنایئافراساپینےسلسغانجتبیھبرکےنےسعنمرفناای۔
رافی  :ادمحنباصحلدغبادی،ییحینبدمحم،انبالجعؿ،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :لسغاکایبؿ
یبنجصخشوکرہھٹےوہےئاپینںیملسغرکانونممعےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 401

٣وسی ب ٩ابوًَ٤ا ،٪ابوہزیزہ
راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یزیس ،سٔیا ،٪ابوز٧ازٰ ،

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
وسی بِ ٔ ٩أَبٔی ًُ َِ ََ ٤
یس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩
ئ اٟزَّأ ٔ ٛس ث ُ َُّ ٥ي ِِ َت َش َُ ٨ِ ٣ٔ ١ه
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی أَ ِ ٪یُ َبا َ ٢فٔی ا ِ٤َ ٟا ٔ
دمحم نب دبعاہلل نب سیدی ،ایفسؿ ،اوبزاند ،ومٰیس نب اوبامثعؿ ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رہھٹےوہےئاپینںیماشیپبرکےنےسافررھپاےسیاپینںیملسغرکےنےسعنمرفناای۔

رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدی،ایفسؿ،اوبزاند،ومٰیسنباوبامثعؿ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :لسغاکایبؿ
یبنجصخشوکرہھٹےوہےئاپینںیملسغرکانونممعےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 402

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪ایوب ،اب ٩سيری ،٩ابوہزیزہ

ئ َّ
اٟسائ َّٔٔ ٥أ ٟذی
وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا َََ ٢ل یَبُو َّ٩َٟأَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی ا ِ٤َ ٟا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
وب إٔ٤َ َّ ٧ا یَ َِ ٨ته ٔی ب ٔ َه َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ إلٔ َی أَب ٔی ه َُزیِ َز َة
ََل َی ِحزٔی ث ُ ََّ ٥ي ِِ َت ٔش ُ
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ه َٗا َُ ٢سٔ َِیا َُٗ ٪اُٟوا ٟٔهٔظَ اَ ٕ ٦ي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ح َّش َ
ا ٪إ ٔ َّ ٪أَ ُّی َ

اس َت َلا ََ أَ ََِ ٪ل یَ ِز َٓ ٍَ َحسٔی َّا  ٥َِ ٟیَ ِزٓ ٌَِهُ
وب َِ ٟو ِ
َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ ُّی َ

ہبیتق،ایفسؿ،اویب،انب ریسنی،اوبرہریہےسرفاتیےہہکاوہنںےنرفناایاہمترےںیمےسوکیئصخشرہھٹے وہےئاپینںیم
اشیپبہنرکےافرہناےسیاپینےسلسغرکے۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،اویب،انبریسنی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امحؾ(لسغاخہن)ںیماجےنیکااجزتےسقلعتم
ابب  :لسغاکایبؿ
امحؾ(لسغاخہن)ںیماجےنیکااجزتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 403

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٌ٣ ،٥اذ ب ٩ہظا ،٦وہ اپ٨ے واٟس سےً ،لاء ،ابوزبير ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
َخ ٓ َََل یَ ِس ُخ ِ ١ا َِ ٟح ََّ ٤ا ٦إ ٔ ََّل بٔٔ٤ئِزَرٕ
ا ٪یُ ِؤ ٔ ٩ُ ٣بٔاہللٔ َوا َِ ٟی ِوِ ٔ ٦اْل ٔ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ک َ َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،اعمذ نب اشہؾ ،فہ اےنپ فادل ےس ،اطعء ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اراشد رفناای وجصخش دخا رپاس ایقتم ےک دؿ رپ نیقی راتھک ےہ فہ امحؾ ںیم ہن دالخ وہریغب یسک ہہت دنب فریغہ ےک ینعی اانپ
رتسدفرسفںےکاسےنمہنوھکےل۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،اطعء،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربػافرافےلےسلسغ
ابب  :لسغاکایبؿ
ربػافرافےلےسلسغ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 404

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابزاہیَ ،٥رش بٔ٣ ٩ـ ،١طٌبہ٣ ،حزاة ب ٩زاہزً ،بساہلل ب ٩ابی اوفی

رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ٣َ ٩حزَأَ َة بِ َٔ ٩زاهٔز ٕأَُ َّ ٧ه َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ َ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َٔ ِ ُ
ُوب َوا َِ ٟد َلا َیا َّ
اَ ٪ی ِسًُو َّ
اُ ٠ٟه ََّ ٥ن ِّ٘ىٔی َٔ ٨ِ ٣ها َ٤َ ٛا
اُ ٠ٟه َّ ٥كَ ِّه ِزنٔی ٔ ٩ِ ٣اٟذُّ ٔ ٧
أَ ِوفَی یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧هُ ک َ َ
اُ ٠ٟه َّ ٥كَ ِّه ِزنٔی ب ٔ َّ
یُ ََّ ٨قی َّ
اٟسٔ َ ٧ص َّ
اِ َٟو ُب اْلِ َبِ َی ُف َّٔ ٩ِ ٣
ئ ا َِ ٟبارٔز ٔ
أ ٠ِ َٟخ َوا ِٟب َ َرز ٔ َوا ِ٤َ ٟا ٔ

دمحمنباربامیہ،رشبنب لضفم،ہبعش،زجماةنبزارہ،دبعاہلل نبایبافیفےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساس
رطہقی ےس داع نااگن رکےت ےھت اے دخا ھجم وک انگوہں ےس اپک افر ویطلغں ےس اعمػ رفنا دے۔ اے دخا ھجم وک اپک اصػ رفنا
دےاؿانگوہںےسےکسجرطہقیےساصػایکاجاتےہدیفسڑپکاربػافےلافرڈنھٹےاپینےس۔
رافی  :دمحمنباربامیہ،رشبنبلضفم،ہبعش،زجماةنبزارہ،دبعاہللنبایبافیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :لسغاکایبؿ
ربػافرافےلےسلسغ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 405

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌی ب٣ ٩ح٤س٣ ،ح٤س ب٣ ٩وسی ،ابزاہی ٥ب ٩یزیس ،رٗبة٣ ،حزاة اس٠یم ،اب ٩ابی اوفی

َیم
یس ًَ ُِ ٩رٗ َِب َة ًَ ِِ ٣َ ٩حزَأَ َة اْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
وسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩
اُ ٠ٟه َّ ٥ك َ ِّه ِزنٔی ب ٔ َّ
ئ ا َِ ٟبارٔز ٔ َّ
ا ٪أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
اُ ٠ٟه َّ ٥كَ ِّهزِنٔی
أ ٠ِ َٟخ َوا ِٟب َ َرز ٔ َوا ِ٤َ ٟا ٔ
ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َٗا َ ٢ک َ َ ُّ

ُوب َ٤ٛا یُ َل َّهزُ َّ
اِ َٟو ُب اْلِ َبِ َی ُف َّٔ ٩ِ ٣
اٟسٔ َ ٧ص
ٔ ٩ِ ٣اٟذُّ َ ٔ ٧

دمحمنبییحینب دمحم ،دمحمنبومیس،اربامیہنبسیدی،رقیة ،زجماةایملس،انبایبافیفےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہل
فملس ہی داع نااگن رکےت ےھت اے دخا ھجم وک انگوہں ےس ربػ افولں افر ڈنھٹے اپین ےس اپک اصػ رفنا دے۔ اے دخا ھجم وک
انگوہںایسسرطہقیےساپکرفناسجرطہقیےسدیفسڑپکالیملیچکےساپکاصػرکدایاجاتےہ۔
رافی  :دمحمنبییحینبدمحم،دمحمنبومیس،اربامیہنبسیدی،رقیة،زجماةایملس،انبایبافیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےنےسلبقلسغےسقلعتم
ابب  :لسغاکایبؿ
وسےنےسلبقلسغےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 406

راوی  :طٌیب ب ٩یوسًٕ ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسیٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟحً ،بساہلل ب ٩ابی ٗیص

ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩هس ٓ ٕ
ٔی ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ ِی ٕص َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩یُو ُس َ
ِ َٗ ١ب َ ١أَ َِ ٪ی ََ ٨ا ٦أَ ِو یَ َُ ٨اِ َٗ ٦ب َ ١أَ ِ٪
اِ َ ٧ ٪و َُ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ ٟح َ٨ابَ ٔة أَ َي ِِ َت ٔش ُ
ٕکَ َ
َسأ َ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة َِ ٛی َ
ُ ١ربَّ َ٤ا اُِ َت َش ََ ٨َ َٓ ١اَ ٦و ُربَّ َ٤ا َت َو َّؿأ َ َٓ ََ ٨ا٦
َي ِِ َت ٔش ََٗ ١اَِ ٟت ک ُ ُّ ١ذََ ٔ ٟ
اَ ٪ئ ٌَِ ُ
َ َٗ ِس ک َ َ
بیعش نب ویفس ،دبعارلنمح نبدہمی،اعمفہی نب اصحل ،دبعاہلل نب ایب سیق ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ دصہقی ےس ںیم
ےندرایتفایکہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساحتلانجتبںیمسکرطہقیےسوسایرکےتےھتایآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسلسغرفناےنےسلبقوساجایرکےتےھت۔رضحتاعہشئدصہقیےنرفناایآپیلصاہللہیلعفآہلفملساعؾرطہقیےسلمع
رفناایرکےتےھتافریبھکفوضرفنارکوساجےتےھتافرلسغہنرفناےتاہتبلفوضالزیمرطہقیےسرفناایلرکےتےھت۔
رافی  :بیعشنبویفس،دبعارلنمحنبدہمی،اعمفہینباصحل،دبعاہللنبایبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتےکرشفعںیملسغرکان
ابب  :لسغاکایبؿ
راتےکرشفعںیملسغرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 407

راوی  :یحٌی ب ٩حِیب بْ ٩عبی ،ح٤از ،بززً ،بازة ب٧ ٩سیُ ،ـیٕ

ْعب ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩ب ُ ِزز ٕ ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ َُٔ ٧ ٩س ٕ ٓی ًَ َُِ ُ ٩ـ ِی ٕٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حِ ٔ ٔ
یب بِ َٔ َ ٩
 ٩ِ ٣ٔ ١أَ َّو َّٔ ٢
آَخه ٔ َٗاَِ ٟت ک ُ ُّ١
اِ ٠ٟی ٔ ١أَ ِو ٔٔ ٔ ٩ِ ٣
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِِ َت ٔش ُ
ًَل َی ًَائٔظَ َة ٓ ََشأ َ ِٟت َُها َٓ ُُِ٘ ٠ت أَک َ َ
آَخه ٔ ُُِٗ ٠ت ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َّأ ٟذی َج ٌَ َ ١فٔی اْلِ َ ِ٣ز ٔ َس ٌَ ّة
ذََ ٔ ٟ
اُ ٪ربَّ َ٤ا اُِ َت َش َ ٩ِ ٣ٔ ١أَ َّؤٟهٔ َو ُربَّ َ٤ا اُِ َت َش َٔ ٔ ٩ِ ٣ٔ ١
َک َ َ

ییحینببیبحنبرعیب،امحد،ربد،ابعدةنبیسن،ع نفےسرفاتیےہہکںیمرضحتاعہشئدصہقیریضاہللعیھایکدختمںیم
احرض وہا افر اؿ ےس رعض ایک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ےک رشفع ہصح ںیم لسغ رفناای رکےت ےھت ای
رات ےک آرخ ہصح ںیم؟ اوہنں ےن رفناای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ اکی رطہقی ےس ایک رکےت ےھت یھبک رات ےک رشفع
ںیملسغرفناےتافریھبکآرخراتںیملسغرفناےت۔ںیمےناہکدخافدندقفساکرکشےہہکسجےندنیںیمفتعسریھک۔
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،امحد،ربد،ابعدةنبیسن،ع نف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغےکفتقرپدہرکان
ابب  :لسغاکایبؿ
لسغےکفتقرپدہرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 408

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩يٌ٘وب ،زہيرً ،بساً ،َ٠٤ٟلاء ،حرضت ابويٌلی

ئ ًَ َِ ٩ي ٌِل َی أَ َّ٪
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اَِ ٔ٨ُّ ٟیل ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُز َهي ِ ْر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ًَ ٩ِ ًَ َٔ ٔ ٠٤َ ٟلا ٕ
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ

 ١بٔا ِٟب َ َرازٔ ٓ ََؼٌ َٔس ا ِ٨ِ ٔ٤ٟب َ َر َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠یهٔ َو َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَز َّ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی َر ُج َّل َي ِِ َت ٔش ُ

ٔ
َو َج ََّ ١حْ ٔ ٠یَ ٥حٌٔ ٌّی ٔس ِّتي ْر یُحٔ ُّب ا َِ ٟح َیا َئ َو َّ
اٟشت ِ َر َٓإٔذَا اُِ َت َش َ ١أَ َح ُس َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛی ِش َتترِ
اربامیہ نب وقعیب ،زریہ ،دبعاکلمل ،اطعء ،رضحت اوبیلعی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یسک
صخش وک اسےنم لسغ رکےت وہےئداھکی (ینعی ریغب یسکآڑ ےکلسغ رکےت وہےئ داھکی) وت آپ یلص اہللہیلع فآہل فملسربنم رپ ڑچھ
ےئگافراہللیکدمحایبؿرفنایئرھپرفناایالبہبشدخافدندقفسملعافررشؾفاالےہافررپدہںیم راتھکےہافرفہدفتسراتھکےہرشؾافر
رپدہوکسپاہمترےںیمےسسجفتقوکیئصخشلسغرکےوتاسوکرپدہرکانیلاچےیہ۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،زریہ،دبعاکلمل،اطعء،رضحتاوبیلعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :لسغاکایبؿ
لسغےکفتقرپدہرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 409

راوی  :ابوبَک ب ٩اسحا ،ٚاسوز بً ٩ا٣ز ،ابوبَک بً ٩یاغً ،بسا َ٠٤ٟب ٩ابوس٠امیً ،٪لاء ،حرضت ابويٌلی

غ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی َ٪
َک بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
َک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِس َوزُ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِ ٔ
ا ٪بِ َٔ ٩ي ٌِل َی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّٔ ١س ِّتي ْر َٓإٔذَا أَ َرا َز
ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪ي ِِ َت ٔش ََ ٠ِ َٓ ١ی َت َو َار َٔظَ ِی ٕئ

اوبرکبنبااحسؼ،اوسدنباعرم،اوبرکبنبایعش،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،اطعء،رضحتاوبیلعیےسرفاتیےہہکرضحتروسؽ
رکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےناراشدرفناای البہبشدخافدن دقفستہبرپدہفاال ےہ وت اہمترے ںیم ےسسجفتق وکیئصخشلسغ
رکےوتاسوکاچےیہہکیسکیئیکآڑرکےل۔
رافی  :اوبرکبنبااحسؼ،اوسدنباعرم،اوبرکبنبایعش،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،اطعء،رضحتاوبیلعی

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

ابب  :لسغاکایبؿ
لسغےکفتقرپدہرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 410

راوی ٗ :تیبہًِ ،یسة ،اً٤ع ،ساَ ،٥ٟکیبً ،بساہلل ابً ٩باض٣ ،ی٤و٧ہ

ض ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤وَ َ ٧ة َٗاَِ ٟت َو َؿ ٌِ ُت َ ٔ ٟز ُسو ٔ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَِ ٔ َ
َکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
یسةُ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ساَ ُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّّ ٣َ ٥َ ٠
ِخ َٗ ٕة َٓ ٥َِ ٠یُز ٔ ِزهَا
َک ِت ا ِِ ُِ ٟش ََٗ ١اَِ ٟت ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُت ُه ب ٔ ٔ ِ
ائ َٗاَِ ٟت ٓ ََشت َ ِرتُ ُه ٓ ََذ َ َ
ہبیتق ،دیبعة ،اشمع ،اسمل ،رکبی ،دبعاہلل انب ابعس ،ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
لسغرکےنےکفاےطساپینراھکافرںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرپدہرکایلرھپلسغاکایبؿرفناایںیماکیڑپکادبؿےک
کشخرکےنےکفاےطسےلرکاحرضوہیئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناساکایخؽںیہنرفناای۔
رافی  :ہبیتق،دیبعة،اشمع،اسمل،رکبی،دبعاہللانبابعس،ومیمہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :لسغاکایبؿ
لسغےکفتقرپدہرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 411

٣وسی بً٘ ٩بة ،ػٔوا ٪ب ٩س٠یً ،٥لاء اب ٩يشار ،ابوہزیزة رضی اہلل ً٨ہ
راوی  :اح٤س ب ٩حٔؽ بً ٩بساہلل ،ابزاہیٰ ،٥

ا ٪بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٕ٩ِ ًَ ٥
وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی إٔبِ َزاهٔی َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥

وب ًََِ ٠یهٔ َّ
ْع َیاّ٧ا
ًَ َلا ٔ
اٟش ََلَ ٦ي ِِ َت ٔش ُ
ئ ابِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َ٤َ ٨ا أَ ُّی ُ
ُِ ١
َ َٗا َ ٢بَل َی َیا َر ِّب
َ َّ
وب أَ ٥َِ ٟأَ ُ ٩ِ ٛأَُِ َِ ٨ی ُت َ
َخ ًََِ ٠یهٔ َج َزا ْز َٔ ٩ِ ٣ذهَبٕ َٓ َح ٌَ ََ ١ی ِحَٔی فٔی ثَ ِوبٔهٔ َٗا َ٨َ َٓ ٢ا َزا ُه َربُّهُ ًَزَّ َو َج ََّ ١یا أَ ُّی ُ

َ
َو َلََ ٩ِٔ ٜل ُٔى َی بٔی ًَ ِ ٩بَ َزکَات ٔ َ
ادمحنبب صنبدبعاہلل،اربامیہ،ومٰیسنبعمیة،وفصاؿنبمیلس،اطعءانباسیر،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای رضحت اویب ےگنن وہےن یک احتل ںیم لسغ رفناای رکےت ےھت ہک اس دفراؿ اؿ ےک
افرپ وسےن یک ڈٹی آرک رگ یئگ وت فہ اےنپ ڑپکے ںیماس وک ڑکپ رک ےنٹیمسےگل۔ اسفتق دخافدن دقفس ےن اؿ وک اکپرا افر رفناای اے
یح
ھ
ک
اویبایکںیمےن وینغ ںیہنانبای۔رضحتاویبےنرفناایسکفہجےسںیہن۔اےریمےرپفرداگرینعیوتےن ھجموکالبہبش ینغ
انبایےہنکیلںیمریتیرباکتےسینغ ںیہنوہاتکس۔بلطمہیےہہکںیماچےہسجدقرینغوہاجؤںرھپیھبںیمریتیوتمعنںاک
اتحمجیہروہںاگ۔
رافی  :ادمحنبب صنبدبعاہلل،اربامیہ،ومٰیسنبعمیة،وفصاؿنبمیلس،اطعءانباسیر،اوبرہریةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپینںیمیسکمسقیکدحےکرقمرہنوہےنےسقلعتم
ابب  :لسغاکایبؿ
اپینںیمیسکمسقیکدحےکرقمرہنوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 412

راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیا ب ٩زی٨ار ،اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،زہزیٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤سً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل
ً٬٨ا

َکیَّا بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
 ١أََ٧ا َوه َُو
 ١فٔی ِاْلَٔ٧ا ٔ
رف َُ ٚو ُُ ٨ِ ٛت أَُِ َت ٔش ُ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِِ َت ٔش ُ
َُ ٣ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
ئ َوه َُو ا َِ َ ٟ

ئ َواح ٔ ٕس
ٔ ٩ِ ٣إَٔ٧ا ٕ
اقمس نب زرکای نب دانیر ،ااحسؼ نب وصنمر ،اربامیہ نب دعس ،زرہی ،اقمس نب دمحم ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکیربنتےسلسغرفناےتوجہکاکیرفؼاھتافرںیمافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
اکییہربنتںیملسغرفناےت(ینعیدفونںاہھتڈاؽرکاسںیمےساپینےتیلاجےتےھت)
رافی  :اقمسنبزرکاینبدانیر،ااحسؼنبوصنمر،اربامیہنبدعس،زرہی،اقمسنبدمحم،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدافروعرتارگاکیاسھتااھٹکلسغرکںی
ابب  :لسغاکایبؿ
رمدافروعرتارگاکیاسھتااھٹکلسغرکںی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 413

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،ہظاٗ ،٦تیبہ٣ ،ا ،َٟہظا ٦بْ ٩عوہ ،حرضت ًائظہ ػسي٘ہ

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩هٔظَ ا ٕ ٦ح و أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟهٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َ ١وأََ٧ا ٔ ٩ِ ٣إَٔ٧ا ٕئ َواح ٔ ٕس َن ِِتَر ُٖٔ ُٔ ٨ِ ٣ه َجٔ٤ی ٌّا َو َٗا َُ ٢س َویِ ْس َٗاَِ ٟت
اَ ٪ي ِِ َت ٔش ُ
ًَائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ُُ ٨ِ ٛت أََ٧ا

وسدینبرصن ،دبعاہلل،اشہؾ ،ہبیتق ،ناکل،اشہؾ نبرعفہ ،رضحتاعہشئدصہقیےسرفاتیےہہک ںیمافررضحت روسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملساکیربنتےسلسغرفناایرکےتےھتافردفونںاسںیمےسولچایلرکےتےھت۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،اشہؾ،ہبیتق،ناکل،اشہؾنبرعفہ،رضحتاعہشئدصہقی

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

ابب  :لسغاکایبؿ
رمدافروعرتارگاکیاسھتااھٹکلسغرکںی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 414

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اسٗ ،٥اسً ،٥ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
ئ َواح ٔ ٕس ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َ٨ابَةٔ
 ١أََ٧ا َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠إَٔ٧ا ٕ
ا َِ٘ ٟاس َٔ ٥یُ َح ِّس ُث ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أَُِ َت ٔش ُ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ،دبعارلنمح نب اقمس ،اقمس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسدفونںلسغانجتباکییہربنتےسایکرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،دبعارلنمحنباقمس،اقمس،اعہشئدصہقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :لسغاکایبؿ
رمدافروعرتارگاکیاسھتااھٹکلسغرکںی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 415

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسًِ ،یسة ب ٩ح٤یس٨٣ ،ؼور ،ابزاہی ،٥اسوزً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

یسةُ بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َِ َ٘ ٟس
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَِ ٔ َ

 ١أََ٧ا َوه َُو ُٔ ٨ِ ٣ه
َرأَیِ ُتىٔی أَُ٧ازٔ َُ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ ٥َ ٠اْلَٔ٧ا َئ أَُِ َت ٔش ُ
ہبیتق نب دیعس ،دیبعة نب دیمح ،وصنمر ،اربامیہ ،اوسد ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اوسد ےس
رفناای ہک مت ےن دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی وہات ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ربنت ںیم نیھچ ٹپھج رکیت
یھت۔ینعیلسغانجتبےکفتقںیمافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسایساکیربنتںیملسغرکےتےھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دیبعةنبدیمح،وصنمر،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدافروعرتوکاکییہربنتےسلسغرکےنیکااجزت
ابب  :لسغاکایبؿ
رمدافروعرتوکاکییہربنتےسلسغرکےنیکااجزت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 416

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س ،طٌبةً ،اػ ،٥سویس ب ٩نَرً ،بساہللً ،اػٌ٣ ،٥اذةً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

اػ ٕ٥
اػ ٕ ٥ح و أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِٔ ًَ ٩
 ١أََ٧ا َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠إَٔ٧ا ٕئ َواح ٔ ٕس أُبَاز ٔ ُر ُه َویُ َباز ٔ ُرنٔی
ًَ ٌَِ ٣ُ ٩ا َذ َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت أَُِ َت ٔش ُ
َحًَّی َي ُ٘و ََ ٢زعٔی لٔی َوأَُٗو َ ٢أََ٧ا َز َِ لٔی َٗا َُ ٢س َویِ ْس یُ َباز ٔ ُرنٔی َوأُبَاز ٔ ُر ُه َٓأَُٗو َُ ٢ز َِ لٔی َز َِ لٔی

دمحمنباشبر،دمحم،صعیة،اعا ،وسدینبرصن،دبعاہلل،اعا ،اعمذة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکںیمافر رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اکی یہ ربنت ےس لسغ رفناےت ےھت۔ ںیم اچیتہ ہک دلجی ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےس لبق لسغ ےس افرغ وہاجؤں افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اچےتہ ےھت ہک دلجی ےس ھجم ےس ےلہپ لسغ ےس افرغ
وہاجںیئ۔اہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھتہکریمےفاےطساپینرےنہدںیافرںیمیتہکہکریمےفاےطسرےنہ

دف رضحت وسدی ےن رفناای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اچےتہ ےھت ہک دلجی ےس لسغ رفنا ںیل افر ںیم اچیتہ یھت ہک ںیم دلجی
ےسلسغےسافرغوہاجؤںوتںیمیتہکیھتدوھکیریمےفاےطساپینرےنہدف۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،صعیة،اعا ،وسدینبرصن،دبعاہلل،اعا ،اعمذة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےسیایپےلےسلسغرکانسجںیمآاٹاکارثابیقوہ
ابب  :لسغاکایبؿ
اےسیایپےلےسلسغرکانسجںیمآاٹاکارثابیقوہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 417

٣وسی ب ٩اًينً ،بسا َ٠٤ٟب ٩ابوس٠امیً ،٪لاء ،ا ٦ہانی
راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌی ب٣ ٩ح٤س٣ ،ح٤س بٰ ٩

وسی بِ ٔ ٩أَ ًِي َ َن َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩
ِ َٗ ١س
ُسََ ِ ٠امی ََ ًَ ٩ِ ًَ ٪لا ٕئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ ِتىٔی أ ُ ُّ ٦هَإ ٔ ٧ئ أََ َّ ٧ها َز َخَِ ٠ت ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َِ َٓ ٦تحٔ ََ َّٜ ٣ة َوه َُو َي ِِ َت ٔش ُ
اٟـ َهی ٓ ََ٤ا أَ ِزرٔی ََ ٥ِ ٛػلَّی ح ٔي َن َٗ َضی ُ ُِش َُ ٠ه
َست َ َر ِت ُه ب ٔ ََ ِو ٕب ُزوُ َ ٧ه فٔی َٗ ِؼ ٌَ ٕة ٓ َٔیها أَثَزُ ا ٌَِ ٟحٔي ٔن َٗاَِ ٟت ٓ ََؼلَّی ُّ

دمحمنبییحینبدمحم،دمحمنبومٰیسنبانیع،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،اطعء،اؾاہینےسرفاتیےہہکفہروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس یکدختمںیمحتفہکم ےکدؿاحرضوہںیئآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس اسفتقلسغ رفنا رےہےھتافراس فتقاف ہم آپ
یلص اہلل ہیلع فآہلفملس رپآڑ ےئک وہےئ ںیھت یسک ڑپکے ےس افر آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس اکی وکڈنے ےس ہک سج ںیم آاٹ اگل
وہا اھت اس ےس لسغ رفنا رےہ ےھت۔اس ےک دعب آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن امنز اچتش ادا رفنایئ۔ اؾاہین رفنایت ںیہ ھجم وک اید
ںیہن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سک دقر راعکت ادا رفناںیئ ہک سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ ےس افرغ
وہےئ۔

رافی  :دمحمنبییحینبدمحم،دمحمنبومٰیسنبانیع،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،اطعء،اؾاہین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقوعروتںےکرسیکڈنیمایھںدنگیھوہیئوہںوترساکوھکانلالزیمںیہنےہ
ابب  :لسغاکایبؿ
سجفتقوعروتںےکرسیکڈنیمایھںدنگیھوہیئوہںوترساکوھکانلالزیمںیہنےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 418

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،ابزاہی ٥ب ٩كہ٤ا ،٪ابوزبيرًِ ،یس ب٤ً ٩ير

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس بِ ٔ٤َ ًُ ٩يِر ٕأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ ٔ ٩كَ ِه ََ ٤
رش َُ ٓ ٔیهٔ
 ١أََ٧ا َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ه َذا َٓإٔذَا َت ِو ْر َِ ٣و ُؿو َْ ُٔ َِ ٣
َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُتىٔی أَُِ َت ٔش ُ
 ١اٟؼَّ ا َٔ أَ ِو ُزوُ َ ٧ه َٓ ََ ِ ٨
ٔیف ًَل َی َرأِسٔی ب ٔ َی َس َّی ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت َو َ٣ا أَ ِن ُ٘ ُف لٔی َط ٌِ ّزا
َجٔ٤ی ٌّا َٓأُٓ ُ

وسدینبرصن،دبعاہلل،اربامیہنبامہطؿ،اوبزریب،دیبعنبریمعےسرفاتیےہہکرضحتاعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکمتےن
داھکی ہک ںیم افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اس ربنت ےس لسغ رفناےت ےھت فاہں رپ اکی ڈفؽ اصع ےک
ربارب راھک وہا اھت ای اس ےس ھچک مک وہاگ مہ دفونں اس ڈفؽ ےس اکی اسھت لسغ رکان رشفع رکےت وت ںیم اےنپ رس رپ نیت رمہبت اپین
ڈایتل اےنپاہھتےسافرںیماےنپرسےکابؽوھکؽ یتی(لسغرکےنےکفتق)
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،اربامیہنبامہطؿ،اوبزریب،دیبعنبریمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگیسک صخشےن ارحاؾےک فاےطسلسغایک افر اس ہن ارحاؾےک دعبرھپ وخوبش اگلیئ افر اسوخوبشاک ارثابیقرہ ایگوت ایک

مکحےہ؟
ابب  :لسغاکایبؿ
ارگیسکصخشےنارحاؾےکفاےطسلسغایکافراسہنارحاؾےکدعبرھپوخوبشاگلیئافراسوخوبشاکارثابیقرہایگوتایکمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 419

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،وٛیٍ ،سٌس و سٔیا ،٪ابزاہی ٥ب٣ ٩ح٤س ب٨٣ ٩ترشً ،بساہلل اب٤ً ٩ز

اَّٟس ِّی ًَ َِ ٩وٕ ٔ ٛ
رش ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ٩
ا ٩ِ ًَ ٪إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟت ٔ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا هَ َّ٨ا ُز بِ ُٔ َّ ٩
یٍ ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ َو ُسٔ َِی َ
ْح ّ٣ا أَ َن َـ ُذ كٔی ّبا ٓ ََس َخُِ ٠ت ًَل َی ًَائٔظَ َة َٓأ َ ِخب َ ِرتُ َها َٔ َ٘ ِؤٟهٔ
ْطا ٕ ٪أَ َح ُّب إلٔ َ َّی ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪أ ُ ِػبٔحَ ُٔ ِ ٣
ًُ ََ ٤ز َي ُ٘و َُْ ٢لَ ِ ٪أ ُ ِػبٔحَ َُّ ٣لّ ٔ ٠یا َٔ َ٘ ٔ َ

ْح ّ٣ا
َٓ َ٘اَِ ٟت كَ َّی ِب ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ل َ
اٖ ًَل َی ن َٔشائٔهٔ ث ُ َّ ٥أَ ِػ َبحَ ُٔ ِ ٣

انہدنب رسی،فعیک ،دعسف ایفسؿ،اربامیہنبدمحم نبرشتنم،دبعاہللانبرمع ےسرفاتیےہہکفہرفناےت ےھتہک ارگںیمدنگکھ
اگل رک جح رکفں وت ھجم وک ہی لمع ااھچ ولعمؾ وہات ےہ اس ےس ہک ںیم احتل ارحاؾ ںیم وہں افر جح رکفں اس احتل ںیم ہک وخوبش
الیھپاتوہں(ینعیریمےمسجایڑپکےےسوخوبشآیتوہ)دمحمنبرشتنمےنرفناایہینسرکںیمرضحتاعہشئدصہقییکدختمںیم
احرضوہاافراؿےسایبؿایکوتاوہنںےنرفناایںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکوخدوخوبشاگلیئرھپآپیلص
اہللہیلعفآہلفملساینپازفاجرہطماتےکاپسرشتفیےلےئگرھپاسیکحبصوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنارحاؾابدناھ(وت
ارحاؾیکاحتلںیموخوبشاکارثابیقراہ)۔
رافی  :انہدنبرسی،فعیک،دعسفایفسؿ،اربامیہنبدمحمنبرشتنم،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجصخشاےنپامتؾمسجرپاپینڈاےنلےسلبقدھکیےلہکارگاناپیکاسےکمسجرپیگلوہوتاسوکزالئرکے
ابب  :لسغاکایبؿ

یبنجصخشاےنپامتؾمسجرپاپینڈاےنلےسلبقدھکیےلہکارگاناپیکاسےکمسجرپیگلوہوتاسوکزالئرکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 420

راوی ٣ :ح٤س بً ٩لی٣ ،ح٤س ب ٩یوسٕ ،سٔیا ،٪اً٤ع ،ساَ ،٥ٟکیبً ،بساہلل ابً ٩باض٣ ،ی٤و٧ہ

َکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ساَ ُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟ
ض ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤وَ َ ٧ة َٗاَِ ٟت َت َو َّؿأ َ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ ٥َ ٠و ُؿوئ َ ُه ٠ٟٔؼَّ ََلة َُٔي ِ َر رٔ ِجَِ ٠یهٔ َوُ ََش ََِ َ ١ف َجهُ َو َ٣ا أَ َػابَهُ
ًَبَّا ٕ
َاق ًََِ ٠یهٔ ا ِ٤َ ٟا َئ ث ُ ََّّ َ ٧ ٥هی رٔ ِجَِ ٠یهٔ َٓ َِ َش َُ ٠ه َ٤ا َٗاَِ ٟت هَ ٔذه ُٔٔ ِش َْ ٠ة َ ٠ِ ٔ ٟح َ٨ابَةٔ
ث ُ َّ ٥أَٓ َ

دمحمنبیلع،دمحم نبویفس ،ایفسؿ،اشمع ،اسمل،رکبی ،دبعاہللانبابعس،ومیمہن ےس رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی یلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی ےس فوض رفناای ہک سج رطہقی ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ادا رکےن ےک فاےطس فوض رفناای
رکےتےھتنکیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپاپؤںابمرکںیہندوھےئافروجھچکاساپؤںرپاگلاھتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن اس وک دوھای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ مسج رپ اپین اہبای۔ اس ےک دعب اےنپ اپؤں وک فاہں ےس اٹہای افر دفونں
اپؤںابمرکدوھےئ۔رضحتومیمہنےسرفاتیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکلسغانجتبیہیاھت۔
رافی  :دمحمنبیلع،دمحمنبویفس،ایفسؿ،اشمع،اسمل،رکبی،دبعاہللانبابعس،ومیمہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشؾاگہدوھےنےکدعبزنیمرپاہھتنارےناکایبؿ
ابب  :لسغاکایبؿ
رشؾاگہدوھےنےکدعبزنیمرپاہھتنارےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 421

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،سا ٥ٟب ٩ابی جٌسَ ،کیبً ،بساہلل ابً ٩باض٣ ،ی٤و٧ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ض ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ َِ ُ ٩
َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة ب ٔ ِ٨تٔ ا َِ ٟحار ٔٔث َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت کَا ََ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا اُِ َت َش َ٩ِ ٣ٔ ١

ق ث ُ َّ ٥یَ َِ ٤ش ُح َها ث ُ َّ٥
َِ َ ١ف َج ُه ث ُ ََّ ٥ي ِ ٔ
رض ُب ب ٔ َی ٔسه ٔ ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ
 ١یَ َسیِهٔ ث ُ َّ ٥ي ِ ٔ
ُرفْ ُ ب ٔ َیٔ٤یٔ٨هٔ ًَل َی ٔط َ٤أٟهٔ ٓ ََی ِِ ٔش ُ
ا َِ ٟح َ٨ابَةٔ یَ ِب َسأ ُ ٓ ََی ِِ ٔش ُ
 ١رٔ ِجَِ ٠یهٔ
َي ِِ ٔشَ ُ٠ها ث ُ َّ ٥یَ َت َو َّؿأ ُ ُو ُؿوئ َ ُه ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔث ُ َّ ٥ي ِ ٔ
ُرفْ ُ ًَل َی َرأِ ٔسهٔ َو ًَل َی َسائ ٔز ٔ َج َش ٔسه ٔث ُ ََّ ٥یت َ ََّ ٨هی ٓ ََی ِِ ٔش ُ
دمحمنبالعء،اوباعمفہی،اشمع،اسملنبایبدعج،رکبی،دبعاہللانبابعس،ومیمہنریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکرضحتروسؽ
رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتقلسغانجتبرفناےتوتےلہپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدفونںاہھتابمرکدوھےترھپداںیئ
اہھتےسابںیئاہھترپاپینڈاےتلافررشاگمہدوھےترھپاانپداایںاہھتزنیمرپنارےتافراسرپرزگےتاسےکدعبآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس اہھت دوھےت افر سج رطہقی ےس امنز ےئلیک فوض ایک اجات ےہ ایس رطہقی ےس فوض رفناےت رھپ رس ابمرک افر وپرے مسج رپ
اپینڈاےتلاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسہگجےسٹہاجےتافراےنپدفونںاپؤںابمرکاپینےسدوھےت۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوباعمفہی،اشمع،اسملنبایبدعج،رکبی،دبعاہللانبابعس،ومیمہنریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فوضےسلسغانجتباکآاغزرکان
ابب  :لسغاکایبؿ
فوضےسلسغانجتباکآاغزرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 422

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،ہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ها َٗاَِ ٟت ک َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩ه ٔظَ ا ٔ ٦بِ ُِٔ ٩
 ١ب ٔ َی ٔسه ٔ َط ٌِ َز ُه َحًَّی إٔذَا
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا اُِ َت َش َ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟح َ٨ابَ ٔة ُ ََش ََ ١ی َسیِهٔ ث ُ ََّ ٥ت َو َّؿأ َ ُو ُؿوئ َ ُه ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔث ُ َّ ٥اُِ َت َش َ ١ث ُ َّ ٥یُ َد ُِّ ٠

َاق ًَ َِ ٠یهٔ ا ِ٤َ ٟا َئ ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت ث ُ َََّ ُ ٥ش ََ ١سائ َٔز َج َشسٔه ٔ
رش َت ُه أَٓ َ
هَ  َّ٩أَُ َّ ٧ه َٗ ِس أَ ِر َوی ََ َ َ
وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،اشہؾ نب رعفہ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
سجفتقلسغانجتبرفناےتوتےلہپآپیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپدفونںاہوھتںوک دوھےترھپسجرطہقیےسامنزاکفوضوہات
ےہ اس رطہقی ےس فوض رفناےت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ رفناےت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ دفونں اہوھتں
ےسابولںںیمالخؽرفناےت۔سجفتقنیقیوہاجاتہکمسجابمرکںیماپینچنہپایگےہاسفتقنیترمہبتاپیناےنپافرپڈاےتلرھپ
امتؾمسجابمرکدوھےت۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہطرتاحلصرکےنںیمداںیئاجبنےسادتبارکان
ابب  :لسغاکایبؿ
اہطرتاحلصرکےنںیمداںیئاجبنےسادتبارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 423

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،طٌبہ ،اطٌث ب ٩ابی اطٌَاءَّ٣ ،سوً ،ٚائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ِط ٌَثٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة
اٟظ ٌِ ََا ٔ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
اس َت َلا ََ فٔی ك ُ ُهورٔه ٔ َو َت َٔ٠ٌُّ ٨هٔ َو َت َز ُّجٔ٠هٔ َو َٗا َ ٢ب ٔ َواس ٕٔم فٔی َطأِٔ٧هٔ ک ُ ِّ٠هٔ
َٗاَِ ٟت ک َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ٔح ُّب اٟت َّ َی ُّ٣َ ٩َ ٤ا ِ
وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،ہبعش ،اثعش نب ایب ااثعشء ،رسمفؼ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داںیئ اجبن ےس (لسغ) رفناان دنسپ ایخؽ رفناےت ےھت اہجں کت وہ اتکس اینپ اہطرت احلص رکےن ںیم افر
وجاتنہپےنیلںیمافریھگنکرکےنںیم۔رسمفؼوجہکاسرفاتیےکرافیںیہاوہنںےن(اقمؾ)فاطسںیماسدحثییکرفاتی

رکےتفتقاسدقرااضہفایکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرہاکیاکؾداںیئاجبنےسرشفعرکاندنسپرفناےتےھت۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ہبعش،اثعشنبایبااثعشء،رسمفؼ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغانجتبےکفوضںیمرسےکحسمرکےنیکرضفرتںیہنےہ
ابب  :لسغاکایبؿ
لسغانجتبےکفوضںیمرسےکحسمرکےنیکرضفرتںیہنےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 424

راوی ٤ً :زا ٪ب ٩یزیس ب ٩خاٟس ،اس٤اًی ١بً ٩بساہلل ،اب ٩س٤اًة ،اوزاعی ،یحٌی ب ٩ابی َٛير ،ابوس٤٠ہً ،ائظہ ػسي٘ہ و
ً٤زو ب ٩سٌس٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ه َُو ابِ َُ ٩س َ٤ا ًَ َة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ََٔٛير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َو ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ِ ٩ا ِِ ُِ ٟش ٔ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟح َ٨ابَ ٔة َو َّاَ َش َ٘ ِت اْلِ َ َحاز ٔ ُ
 ١یَ َس ُه
یث ًَل َی هَ َذا یَ ِب َسأ ُ َٓ ُی ِ ٔ
رفْ ُ ًَل َی یَ ٔسه ٔ ا ُِ ٟی ِ٤ى َی ََّ ٣ز َتي ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثّا ث ُ َّ ٥یُ ِسخٔ ُ
٣َ ١ا هُ َ٨اَّ َ ٔ ٟ
َّسی
ا ُِ ٟی ِ٤ى َی فٔی ِاْلَٔ٧ا ٔ
َّسی ًَل َی َ َِف ٔجهٔ ٓ ََی ِِ ٔش ُ
َ َحًی یُ َِ ٔ ٘٨ی ُه ث ُ ََّ ٥ي َـ ٍُ َی َس ُه ا ُِ ٟی ِ َ
ئ ٓ ََی ُؼ ُّب ب ٔ َها ًَل َی َ َِف ٔجهٔ َو َی ُس ُه ا ُِ ٟی ِ َ
١
ًَل َی اٟتُّ َر ٔ
َ ١ی َسیِهٔ ثَ ََلثّا َو َي ِشت َ ِٔ ٨ظ َُ ٙویُ َِ ٤ـُ ٔ٤ف َو َي ِِ ٔش ُ
َّسی َحًَّی یُ َِ ٔ ٘٨ی َها ث ُ ََّ ٥ي ِِ ٔش ُ
اب إ ٔ َِ ٪طا َئ ث ُ ََّ ٥ي ُؼ ُّب ًَل َی َیسٔه ٔ ا ُِ ٟی ِ َ
َ ّ َ ّ َّ
ِ
َ
َ ١ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اُِ ُ ٪ش ُ
َفَْ ًََِ ٠یهٔ ا ِ٤َ ٟا َئ ٓ ََه ََ ٜذا ک َ َ
َو ِج َه ُه َوذ ٔ َرا ًَ ِیهٔ ث ََلثا ث ََلثا َحًی إٔذَا بَ ََ َّ ٠رأ َس ُه  ٥َِ ٟیَ َِ ٤شحِ َوأ ِ َ

َّ
َک
ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٔ ٓ ٥َ ٠امی ذُ ٔ َ

رمعاؿنبسیدینباخدل،اامسلیعنبدبعاہلل،انبامسعة،افزایع،ییحینبایبریثک،اوبہملس،اعہشئدصہقیفرمعفنبدعس،انعف،دبعاہلل
انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل عیھا ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لسغ انجتب ےک قلعتم

درایتف رفناایہک سک رطہقی ےس ہیلسغ رکان اچےیہ افر اس ہلسلس یکتہب یس رفاایت سگریئگ ںیہ ےلہپ اےنپ داںیئ اہھت رپ دف ای نیت
رمہبتاپینڈاےلرھپاانپداایںاہھتربنتںیمڈاےلافراپینےلرکاینپرشؾاگہرپاہبےئافرابںیئاہھتےسرشؾاگہدوھےئاتہکرشؾ
اگہ(ںیمدنگ یگاجنتسفریغہیگلوہوتفہ)اصػوہاجےئ۔اسےکدعبارگدؽاچےہوتابںیئاہھتوکیٹمےسرزگےرھپابںیئاہھترپ
اپین ڈاےل اہیں کت ہک فہ اصػ وہ اجےئ رھپ دفونں اہوھتں وک نیت رمہبت دوھےئ افر یلک رکے افر انک ںیم اپین دے افر رہچہ
دوھےئافرنیتنیترمہبتدفونں ینہکدوھےئسجفتقرساکربمنآےئوترسرپحسمہنرکےہکلبرسرپاپیناہبدےاسرطہقیےس
رضحترمعریضاہللعیھاےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکلسغانجتبیکتیفیکلقنرفنایئ۔
رافی  :رمعاؿنبسیدینباخدل،اامسلیعنبدبعاہلل،انبامسعة،افزایع،ییحینبایبریثک،اوبہملس،اعہشئدصہقیفرمعفنبدعس،انعف،
دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغانجتبںیممسجاصػرکےنےسقلعتم
ابب  :لسغاکایبؿ
لسغانجتبںیممسجاصػرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 425

راوی ً :لی ب ٩ححزً ،لی ب٣ ٩شہز ،ہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شهٔز ٕ ًَ ِ ٩ه ٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
َ ١رأِ َس ُه بٔأ َ َػأَ ٌٔهٔ َحًَّی إٔذَا ُخ ِّی َ١
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا اُِ َت َش َ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟح َ٨ابَةٔ ُ ََش ََ ١ی َسیِهٔ ث ُ ََّ ٥ت َو َّؿأ َ ُو ُؿوئ َ ُه ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔث ُ َّ ٥یُ َد ُِّ ٠
َغ َٖ ًَل َی َرأِ ٔسهٔ ثَ ََلثّا ث ُ َََّ ُ ٥ش ََ ١سائ َٔز َج َش ٔسه ٔ
إَِٔ ٟیهٔ أََّ٧هُ َٗ ِس ا ِس َتب ِ َرأَ ا َِ ٟب َ َ
رش َة َ َ
یلع نب رجح ،یلع نب رہسم ،اشہؾ نب رعفہ ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق
لسغانجتبرفناےتےھتوتےلہپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدفونںاہھتابمرکدوھےترھپ امنزےئلیکفوضرکےت رھپرسےکابولںاک

اویلگنںےسالخؽرفناےت۔اہیںکتہک رسےکاصػوہےناکنیقیفاانیمطؿاحلص وہاجاترھپدفونںولچرھب رکنیترمہبترس رپ
اپینڈاےتل۔رھپامتؾمسجرپاپینڈاےتل۔
رافی  :یلعنبرجح،یلعنبرہسم،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :لسغاکایبؿ
لسغانجتبںیممسجاصػرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 426

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،ؿحاک ب٣ ٩د٠س ،ح٨و٠ة ب ٩ابی سٔیاٗ ،٪اسً ،٥ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
ا٪
ا ٩ِ ًَ ٪ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
اٟـحَّا ُک بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س ًَ َِ ٩ح ِ٨وَ ََ ٠ة بِ ٔ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔذَا اُِ َت َش َ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ ٟح َ٨ابَةٔ َز ًَا َٔظَ ِی ٕئ ِ َ ٧حو ٔ ا ِٔ ٟح ََل ٔب َٓأ َ َخ َذ ب ٔ َِّٔ ٜهٔ بَ َسأَ َٔ ٔظ َِّ ٙرأِ ٔسهٔ
َِّس ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ ب ٔ َِ َّٔ ٜیهٔ َٓ َ٘ا َ ٢بٔه ٔ َ٤ا ًَل َی َرأِ ٔسهٔ
اْلِ َیِ َ ٩ٔ ٤ث ُ َّ ٥اْلِ َي َ ٔ

دمحمنبینثم،احضکنبدلخم،حنعلةنبایبایفسؿ،اقمس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسسجفتقلسغانجتبرفناےتوتاکیربنتاپیناگنمےتالحبیکرطحاکافراہھتںیمےلرکےلہپرسےکداںیئاجبن
ےسلسغاکآاغزرفناےترھپابںیئاجبنےسرھپدفونںاہھتےساپینےتیلافررسرپاہھتےتلم۔
رافی  :دمحمنبینثم،احضکنبدلخم،حنعلةنبایبایفسؿ،اقمس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنجصخشوکرسرپسکدقراپینڈاانلاچےئہ؟

ابب  :لسغاکایبؿ
یبنجصخشوکرسرپسکدقراپینڈاانلاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 427

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی ،طٌبة ،ابواسحا ،ٚسویسً ،بساہلل ،طٌبہ ،ابواسحا ،ٚس٠امی ،٪جبير ب٣ ٩لٌ٥

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩ی ِحٌَی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ
َّ
َّ
َک
ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ََ ُ ٩
رصز ٕیُ َح ِّس ُث ًَ ُِ ٩ج َبي ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٥أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠ذُ ٔ َ
َ٘ َٓ ١ا َ ٢أَ َّ٣ا أََ٧ا َٓأ ُ ِ َٔفْ ُ ًَل َی َرأِسٔی ث َ ََلثّا َُِ ٟٔى ُس َویِ ٕس
ً ٔ َِ ٨س ُه ا ِِ ُِ ٟش ُ
دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،صعیة ،اوبااحسؼ ،وسدی ،دبع اہلل ،ہبعش ،اوبااحسؼ ،امیلسؿ ،ریبج نب معطم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلع فآہلفملسےکاسےنماکیرفزلسغرکےنےکابرےںیمذترکہوہاوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایںیموت
اےنپرسرپنیترمہبتاپینڈااتلوہں۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،صعیة،اوبااحسؼ،وسدی،دبعاہلل،ہبعش،اوبااحسؼ،امیلسؿ،ریبجنبمعطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :لسغاکایبؿ
یبنجصخشوکرسرپسکدقراپینڈاانلاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 428

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہ٣ ،دو ،٢ابوجٌرف ،جابز

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٣ُ ٩د َّو ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی َج ٌِ َ ٕ
رف ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢ک َ َ

اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا اُِ َت َش َ ١أََفِ َ َْ ًَل َی َرأِ ٔسهٔ ثَ ََلثّا
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،وخمؽ،اوبرفعج،اجربےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتقلسغ
رفناےتوتاےنپرسرپنیترمہبتاپینڈاےتل۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،وخمؽ،اوبرفعج،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ناوہاریےسلسغرکےنےکفتقایکرکاناچےئہ
ابب  :لسغاکایبؿ
ناوہاریےسلسغرکےنےکفتقایکرکاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 429

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤سًٔ ،ا ،٪وہیب٨٣ ،ؼوربً ٩بساٟزح ،٩٤ا٣ہ ػٔیة ب٨ت طیبةً ،ائظہ ػسي٘ہ

ور بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أ ُ ِّ٣هٔ َػ ٔٔ َّی َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُو َه ِی ْب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ُ
اٟل ُهورٔ
ٕ أَُِ َت ٔش ُ
َ ٨ِ ٔ ً ١س ُّ
ب ٔ ِ٨تٔ َط ِی َب َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة َسأََِ ٟت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ
ُ
ٕ أَ َت َو َّؿأ ُب ٔ َها َٗاَِ ٟت ث ُ َّ ٥إ ٔ َّ٪
ٕ أَ َت َو َّؿأ ب ٔ َها َٗا ََ ٢ت َو َّؿلٔی ب ٔ َها َٗاَِ ٟت َِ ٛی َ
َف َػ ّة َُّ ٤َ ٣ش َّ ٜة َٓ َت َو َّؿلٔی ب ٔ َها َٗاَِ ٟت َِ ٛی َ
َٗا َُ ٢خ ٔذی ٔ ِ
َّ
َّ
َ
ْع َق ًَ َِ ٨ها َٓ َٔ ٔل َِ ٨ت ًَائٔظَ ُة ٤َ ٔ ٟا یُزٔی ُس َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠سبَّحَ َوأ ِ َ
َٓأ َ َخ ِذتُ َها َو َج َب ِذتُ َها إلٔ َ َّی َٓأ َ ِخب َ ِرتُ َها ب ٔ َ٤ا یُزٔی ُس َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
نسح نب دمحم ،افعؿ ،فبیہ ،وصنمرنب دبعارلنمح ،اہم ہیفص تنب ہبیش  ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک اکی وعرت ےن رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسوساؽایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!ںیمناوہاریےسرفاتغےکدعبلسغسکرطہقی
ےسرکفں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفناایمتاکی ڑکٹاےلرکڑپکےایرفیئ اکہکسج ںیم کشمیگلوہاس ےساپیکاحلص

رکف۔ اس اخوتؿ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ںیم سک رطہقی ےس اپیک احلص رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت اپیک
احلصرکف۔ ہی نس رک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفناای افراس اخوتؿیکاجبن ےسرہچہ ریھپ ایل۔ رضحت اعہشئ دصہقی
ریض اہلل ھجمس یئگ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فملس اک وہفمؾ ایک ےہ؟ اوہنں ےن رفناای ںیم ےن اس اخوتؿ وک اینپ اجبن چنیھک ایل رھپ
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکوجدصقماھتاسوکفاحضرفنادای۔
رافی  :نسحنبدمحم،افعؿ،فبیہ،وصنمرنبدبعارلنمح،اہمصفیةتنبسییة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغںیماعضاءوکاکیاکیرمہبتدوھان
ابب  :لسغاکایبؿ
لسغںیماعضاءوکاکیاکیرمہبتدوھان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 430

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،اً٤ع ،سا ٥ٟب ٩ابی اٟحٌسَ ،کیبً ،بساہلل ابً ٩باض٣ ،ی٤و٧ہ

َ
ض ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤وَ َ ٧ة
َکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِ ٔس ًَ َِ ُ ٩
َ َی َس ُه
َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت اُِ َت َش َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا َِ ٟح َ٨ابَةٔ َٓ َِ َش ََِ َ ١ف َجهُ َو َز ََ ٟ
َاق ًَل َی َرأِ ٔسهٔ َو َسائ ٔز ٔ َج َشسٔه ٔ
ق أَ ِو ا َِ ٟحائ ٔٔم ث ُ ََّ ٥ت َو َّؿأ َ ُو ُؿوئ َ ُه ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔث ُ َّ ٥أَٓ َ
بٔاْلِ َ ِر ٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،اشمع ،اسمل نب ایب ادعجل ،رکبی ،دبعاہلل انب ابعس ،ومیمہن ،رفنایت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنلسغانجتبایکوتاینپرشؾاگہوکدوھایرھپاہھتوکزنیمرپایدویاررپرزگارھپامنزیکرطحفوضایکافررھپوپرےدبؿافررس
رپاکیرمہبتاپیناہبای۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،اشمع،اسملنبایبادعجل،رکبی،دبعاہللانبابعس،ومیمہن

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

سجاخوتؿاکہچبدیپاوہفہسکرطہقیےسارحاؾابدنےھ
ابب  :لسغاکایبؿ
سجاخوتؿاکہچبدیپاوہفہسکرطہقیےسارحاؾابدنےھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 431

راوی ٤ً :زو بً ٩لی و ٣ح٤س بَ٣ ٩ىی ،و يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥یحٌی ب ٩سٌس ،جٌرف ب٣ ٩ح٤س

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٥و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َو َي ٌِ ُ٘ ُ
رف بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا َ ٢أَ َت ِی َ٨ا َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ٓ ََشأ َ ِ٨َ ٟا ُه ًَ َِ ٩ح َّحةٔ ا َِ ٟو َزا َٔ َٓ َح َّسثَ َ٨ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َج ٌِ َ ُ
َخ ِج َ٨ا َُ ٌَ ٣ه َحًَّی إٔذَا أَتَی ذَا ا ُِ ٟحَِ ٠ی َٔةٔ َوََ ٟس ِت أَ ِس َ٤ا ُئ ب ٔ ُِ ٨ت ًُ َِ ٤ی ٕص
َخ َد َ ٔ ٟد ِٕ ٤ص ََ٘ ٔي َن ٔ ٩ِ ٣ذٔی ا َِ ٌِ َ٘ ٟسة ٔ َو َ َ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
رفی ث ُ َّ ٥أَهٔل ِّی
اس َت َِ ٔ ٔ
َُ ٣ح ََّ ٤س بِ َ ٩أَبٔی بَ َِکٕ َٓأ َ ِر َسَِ ٠ت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َٛ ٥َ ٠ی َ
ٕ أَ ِػ ََ٘ َٓ ٍُ ٨ا َ ٢اُِ َت ٔشلٔی ث ُ َِّ ٥
رمعفنبیلعفدمحمنبینثم،فوقعیبنباربامیہ،ییحینبدعس،رفعجنبدمحمےسرفاتیےہہکاوہنںےناےنپفادلاناؾدمحمابرقےسانس
اوہنں ےن اہک مہ ولگ اجرب نب دبعاہلل یک دختم ںیم احرض وہےئ افر اؿ ےس ھحة اولداع ےک ابرے ںیم وپاھچ۔ اوہنں ےن رفناای
روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس دمہنی ےس ےلکن سج فتق ناہ ذی ادعقلہ ےک اپچن رفز سگرے ےھت افر مہولگ یھب آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکارماہےلکنسجفتقذفاہفیلحلںیمدالخوہےئوتاامسءتنبسیمع(اہیلہاوبرکب)وکہچبیکفالدتوہیئگہکنجاکانؾ
دمحمنبایبرکباھت۔اوہنںےنیسکوکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمرفاہنایکافروپاھچابھجموکایکرکاناچےیہ؟آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفناایمتلسغرکےکوگنلٹابدنھول۔اسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنکیبلاکپرا(ینعیابارحاؾ
ابدنھول)
رافی  :رمعفنبیلعفدمحمنبینثم،فوقعیبنباربامیہ،ییحینبدعس،رفعجنبدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغےسافرغوہےنےکدعبفوضہنرکےنےسقلعتم
ابب  :لسغاکایبؿ
لسغےسافرغوہےنےکدعبفوضہنرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 432

راوی  :اح٤س ب٤ًَ ٩ا ٪ب ٩حٜی ،٥حش ،٩ابواسحا٤ً ،ٚزو بً ٩لیً ،بساٟزح ،٩٤رشیَ ،ابواسحا ،ٚاسوزً ،ائظہ ػسي٘ہ
رضی اہلل ً٬٨ا

ا ٪بِ َٔ ٩حٕٔ ٜیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َش ْ ٩ِ ًَ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٙح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ
ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
یَ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
رش ْ
َی َت َو َّؿأ ُ ََ ٌِ َس ا ِِ ُِ ٟش ٔ١

ادمحنبامثعؿنبمیکح،نسح،اوبااحسؼ،رمعفنبیلع،دبعارلنمح،رشکی،اوبااحسؼ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتی
ےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسلسغرکےنےکدعبفوضںیہنرفناےتےھتویکہکنلسغرکاناکیفےہ۔
رافی  :ادمحنبامثعؿنبمیکح،نسح،اوبااحسؼ،رمعفنبیلع،دبعارلنمح،رشکی،اوبااحسؼ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیےسزایدہویبویںےسامجعرکےکاکییہلسغرفناان
ابب  :لسغاکایبؿ
اکیےسزایدہویبویںےسامجعرکےکاکییہلسغرفناان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 433

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسةَ ،رش ،ابٔ٣ ٩ؼ ،١طٌبہ ،ابزاہی ٥ب٣ ٩ح٤سً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

رش َوه َُو ابِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت
أَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ِٕ ِ َٔ ٩
ْح ّ٣ا یَ َِ ٨ـ ُذ كٔی ّبا
ًَائٔظَ ُة ُُ ٨ِ ٛت أُكَی ُِّب َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ی ُل ُ
وٖ ًَل َی ن َٔشائٔهٔ ث ُ َّ ٥ي ُِؼبٔحُ ُٔ ِ ٣
دیمحنبدعسمة،رشب،انبلصفم،ہبعش،اربامیہنبدمحم،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکرضحت روسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک وخوبش اگلای رکیت یھت آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس اینپ ازفاج رہطمات ےک اپس وہےت ےھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسحبصوکارحاؾابدنےھوہےتےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکمسجابمرکےسوخوبشیتکہمیھت۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،رشب،انبلصفم،ہبعش،اربامیہنبدمحم،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یٹمےسممیترکان
ابب  :لسغاکایبؿ
یٹمےسممیترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 434

راوی  :حش ٩ب ٩اس٤اًی ١ب ٩س٠امی ،٪ہیَ ،٥سیار ،یزیس اٟ٘ٔير ،جابز بً ٩بساہلل

یس ا َِٔ٘ٔ ٟير ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٢
َّار ًَ َِ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هُظَ ِی َْٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َسی ْ
اٟز ًِ ٔب َٔ ٣شي َر َة َط ِهز ٕ َو ُج ٌَِٔ ٠ت لٔی
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ًِ ٔل ُ
َر ُت ب ٔ ُّ
یت َخ ِّ ٤شا  ٥َِ ٟي ٌُِ َل ُه َّ٩أَ َح ْس َٗ ِبلٔی نُ ٔ ِ
یت َّ
اٟظَٔا ًَ َة َو َ ٥ِ ٟي ٌُِ َم ٔ َ ٧ي ٌّی َٗ ِبلٔی َوَُ ٌٔ َِ ُت
اْلِ َ ِر ُق َِ ٣شحٔ ّسا َوكَ ُه ّورا َٓأَیِ َ٤َ ٨ا أَ ِز َر َک اَّ ٟز ُج َ ٩ِ ٣ٔ ١أ ُ ًَّٔ٣ی اٟؼَّ ََلةُ ي َُؼل ِّی َوأ ُ ًِ ٔل ُ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی یُ ِب ٌَ ُث إلٔ َی َٗ ِو ٔ٣هٔ َخ َّ
اػ ّة
ض ک َ َّآ ّة َوک َ َ
إلٔ َی ا٨َّ ٟا ٔ
نسح نب اامسلیع نب امیلسؿ ،مثیہ ،ایسر ،سیدی اریقفل ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےن اراشد رفناای ھجم وک اپچن مسق ےک ااعنؾ اطع رفناےئ ےئگ ںیہ وج ھجم ےس لبق یسک وک انعتئ ںیہن رفناےئ ےئگ۔ افؽ وت اکی ناہ ےک
ربع ےک اسھت دمد ایک ایگ وہں۔ دفرسے ہی ہک ریمے فاےطس زنیم دجسم انبیئ یئگ ےہ۔ رسیتی ابت ہی ےہ ہک ریمے فاےطس امتؾ
زنیم اپک انبیئ یئگ (ینعی ممیت یک دفتل ےس ںیم ونازا ایگ وہں سگہتش اتم وک ہی دفتل احلص ںیہن یھت) اس فہج ےس اب ریمی
اتمںیمےسسجصخشوکسجہگجامنزاکفتقآاجےئفہامنزادارکےافروچیھتابتہیےہہکھجموکافشتعربکیاکقحدایایگ
ےہ ینعی افشتع اعہم ریمے فاےطس اخص رکدی یئگ ےہ۔ اپوچنںی ابت ہی ےہ ہک ںیم وپری اکانئت افر امتؾ ینب ونع ااسنؿ ےک ےیل
یبنانبرکاجیھبایگوہںینعیھجمےسےلہپرہاکیینباخصاینپوقؾیکاجبناجیھباجاتےہ۔
رافی  :نسحنباامسلیعنبامیلسؿ،مثیہ،ایسر،سیدیاریقفل،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیصخشممیترکےکامنزادارکےلرھپاسوکادنرفؿفتقاپینلماجےئ؟
ابب  :لسغاکایبؿ
اکیصخشممیترکےکامنزادارکےلرھپاسوکادنرفؿفتقاپینلماجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 435

راوی ٣ :ش ٥٠ب٤ً ٩زو ب٣ ٩ش ،٥٠اب٧ ٩آٍٟ ،یث ب ٩سٌس ،بَک ب ٩سوازةً ،لاء ب ٩يشار ،ابوسٌیس

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُِ ٣ش ٥ُ ٔ ٠بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ َِّ ٩
ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ
َک بِ َٔ ٩س َوا َز َة ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩بَ ِ ٔ
ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس أَ ََّ ٪ر ُج َ٠ي ِ ٔن َت َی َّ٤َ ٤ا َو َػ ََّ ٠یا ث ُ ََّ ٥و َج َسا َّ ٣
ا ٪فٔی ا َِ ٟوِٗتٔ َو٥َِ ٟ
ائ فٔی ا َِ ٟوِٗتٔ َٓ َت َو َّؿأ َ أَ َح ُسه َُ٤ا َو ًَا َز َ ٔ ٟؼ ََلتٔهٔ َ٣ا ک َ َ
َ
َخ أَ َّ٣ا
َ َػ ََلتُ َ
اٟش ََّ ٨ة َوأَ ِجزَأَ ِت َ
َ َو َٗا َِْ ٔ ٟ ٢ل َ ٔ
َخ ٓ ََشأ ََل أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َٔ ٠َّ ٔ ٟ ٢ذی  ٥َِ ٟيٌُ ِٔس أَ َػ ِب َت ُّ
ُيٌ ِٔس ِاْل َ ُ

َ ١س ِه َٔ ٥ج ٍِٕ ٤
أََ ِ ٧ت َٓ ََ ٠
َ ُٔ َِ ٣
ملسم نب رمعف نب ملسم ،انب انعف ،ثیل نب دعس ،رکب نب وسادة ،اطعء نب اسیر ،اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک دف آدویمں ےن ممیت ایک افر
امنزادارکیلرھپفتقےکادنراؿوکاپینلمایگ۔ایاکیصخشےنفوضرکایلافرامنزاکاسےنااعدہرکایلافردفرسےصخشےنامنز
ںیہن ولاٹیئ رھپ دفونں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےسدرایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش
ےس اراشد رفناای ہک سج ےن ہک امنز ںیہن ولاٹیئ یھت ہک مت ےن تنس رپ لمع ایک (ینعی مکح رشح ایس رطہقی ےس ےہ ہک امنز اک ادا رکان
الزؾںیہن)افراہمتریامنزوہیئگافردفرسےصخشےسرفناایاہمترےفاےطسدفانگہصح ےہایاہمترےفاےطساکیرکشلاکہصحےہ
(بلطمہیےہہکسجرطہقیےسرکشلوکتمینغےکناؽےسہصحاتلمےہاسدقرمتوکارجےلماگ)
رافی  :ملسمنبرمعفنبملسم،انبانعف،ثیلنبدعس،رکبنبوسادة،اطعءنباسیر،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :لسغاکایبؿ
اکیصخشممیترکےکامنزادارکےلرھپاسوکادنرفؿفتقاپینلماجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 436

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہللٟ ،یث ب ٩سٌس٤ً ،يرة ،بَک ب ٩سوازةً ،لاء ب ٩يشار

ئ
َک بِ َٔ ٩س َوا َز َة ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ َِِ ٟ ٩یثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَٔ٤ي َرةُ َوَُيِرُ ُه ًَ ِ ٩بَ ِ ٔ
ا ٚا َِ ٟحس َ
بِ َٔ ٩ي َشا ٕر أَ ََّ ٪ر ُج َ٠ي ِ ٔن َو َس َ
ٔیث

وسدینبرصن،دبعاہلل،ثیلنبدعس،ریمعة،رکبنبوسادة،اطعءنباسیرےسذموکرہرفاتی(رمالس) یسیرفاتیافرپسگریےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ثیلنبدعس،ریمعة،رکبنبوسادة،اطعءنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :لسغاکایبؿ
اکیصخشممیترکےکامنزادارکےلرھپاسوکادنرفؿفتقاپینلماجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 437

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہ ،كار ٚب ٩طہاب

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َى َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة أَ ََّ ٣ُ ٪دارّٔٗا أَ ِخب َ َره ُِ ٩ِ ًَ ٥كَارٔ ٕ ٚأَ َِ ٪ر ُج َّل أَ ِج ََ ٨ب َٓ٥َِ ٠
َ
َ
َّ
َّ
آَخ َٓت ََی ََّ ٥َ ٤و َػلَّى َٓأ َ َتا ُه َٓ َ٘ا َِ َ ٧ ٢ح َو
َک ذََٟ َٟٝٔهُ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َػ ِب َت َٓأ ِج ََ ٨ب َر ُج َْ َ ١
ي َُؼَٓ ِّ١أتَى أ ٨َّ ٟي َّی َػلى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

َخ َي ٌِىٔی أَ َػ ِب َت
َ٣ا َٗا َِْ ٔ ٟ ٢ل َ ٔ

دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اطرؼ نباہشبےسرفاتی ےہہکاکیصخشوکانجتبالقحوہیئ وتاسصخشےن امنز ںیہن زپیھ
رھپفہصخشروسؽرکمییکدختمںیماحرضوہاافرفاہعقرعضایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکمتےنکیھٹایک
افراکیصخشیبنجوہایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکیھبفیہاراشدرفناایہکوجےلہپاراشدرفناایاھتینعیمتےنکیھٹایک۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اطرؼنباہشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذمیاخرجوہےنرپفوضاکایبؿ
ابب  :لسغاکایبؿ
ذمیاخرجوہےنرپفوضاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 438

راوی ً :لی ب٣ ٩ی٤و٣ ،٪د٠سب ٩یزیس ،اب ٩جزیخً ،لاء ،ابً ٩باض

اَک ًَل ٔ ٌّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َِ ٣د َُ ٠س بِ ُ ٩یَز ٔ َ
یس ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََ ٢ت َذ َ َ
َوا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسازُ َو ًَ َّْ ٤ار َٓ َ٘ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی إنِّٔی ا ِ٣زُ ْؤ ََّ ٣ذائْ َوإنِّٔی أَ ِس َتهٔی أَ ِ ٪أَ ِسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٤َ ٔ ٟ ٥َ ٠کَا ٔ ٪ابِ َ٨تٔهٔ ٔ٣ىِّی
َ
َاک ا ِِ ٤َ ٟذ ُی إٔذَا َو َج َس ُه أَ َح ُس ُ٥ِ ٛ
َک لٔی أَ َّ ٪أَ َح َسه َُ٤ا َو َن ٔشی ُت ُه َسأ َ َُ ٟه َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
ٓ ََی ِشأُ ُٟه أَ َح ُس ُ٤َ ٛا ٓ ََذ َ َ

ئ اٟؼَّ ََلة ٔ ٔاَل ِخت ََٔل ُٖ ًَل َی ُسََ ِ ٠امی َ٪
َ ُٔ ٨ِ ٣ه َو َِ ٟی َت َو َّؿأ ِ ُو ُؿوئَهُ ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔأَ ِو َُ ٛو ُؿو ٔ
ََِٓ ٠ی ِِ ٔش ِ ١ذََ ٔ ٟ

یلعنبومیمؿ،دلخمنبسیدی،انبرججی،اطعء،انبابعسےسرفاتیےہہکرضحتیلعافررضحتامعرےنآسپںیمابتتیچیک
وت رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن رفاینا ےھجم تہب زایدہ ذمی آیت ےہ افر ںیم اس ہلئسم وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
درایتف رکےن ےس رشؾ وسحمس رکات وہں اس ےئل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصازبادی ریمے اکنح ںیم ےہ نکیل مت
دفونںںیمےسوکیئصخشہلئسمدرایتفرکےلوتںیمےنانسہکاؿدفونںںیمےس(دقمادنباوسدافرامعرنبایرسںیمےس)وکیئ
صخش ہی ہلئسم درایتف رکے نان ہچ اؿ رضحات ںیم ےس یسک ےن ہی ہلئسم درایتف ایک نکیل ںیم وھبؽ ایگ ہک ہلئسم درایتف رکےن
فاےل وکؿ اصبح ےھت؟ یبن یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفناای سجفتق اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش وک ااسی وہ ہک اافتؼ ےس
اسےکذمیلکنآےئوتاسوکاچےیہہکاسوکدوھڈاےلرھپامنزیکرطحاکفوضرکےل۔
رافی  :یلعنبومیمؿ،دلخمنبسیدی،انبرججی،اطعء،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :لسغاکایبؿ
ذمیاخرجوہےنرپفوضاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 439

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حاتً ،٥بسة ،س٠امی ،٪اً٤ع ،حِیب ب ٩ابی ثابت ،سٌیس ب ٩جبير ،ابً ٩باضً ،لی رضی اہلل ً٬٨ا

یب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَِ ٔ َ
یسةُ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩حِ ٔ ٔ

ض ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َر ُج َّل ََّ ٣ذ ّ
ائ َٓأ َ َِ ٣ز ُت َر ُج َّل ٓ ََشأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٓ ٔیهٔ ا ُِ ٟو ُؿو ُئ
دمحمنباحمت،دبعة،امیلسؿ،اشمع،بیبحنبایبباتب،دیعسنبریبج،انبابعس،یلعریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکھجموکتہب
زایدہذمیآیتیھتںیمےناکیصخشےساہکہکمترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےساس ابتاکذترکہرکفنان ہچاؿ
اصبح ےن دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اس ہلئسم اک ذترکہ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ذمی ںیم
رصػفوضرکاناکیفےہ۔
رافی  :دمحمنباحمت،دبعة،امیلسؿ،اشمع،بیبحنبایبباتب،دیعسنبریبج،انبابعس،یلعریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :لسغاکایبؿ
ذمیاخرجوہےنرپفوضاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 440

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ب ٩حارث ،طٌبہ ،س٠امی ،٪اً٤ع٨٣ ،ذرہ٣ ،ح٤س بً ٩لیً ،لی رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اْلِ َ ًِ َُ ٤ع َٗا َ٢
َسُ ٌِ ٔ٤ت ُٔ ٨ِ ٣ذ ّرا ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َٗا َ ٢ا ِس َت ِح َی ِی ُت أَ ِ ٪أَ ِسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ی ٔ ٩ِ ٣أَ ِج َٔٓ ١اك ََٔ ٤ة َٓأ َ َِ ٣ز ُت ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا َز ٓ ََشأ َ َٟهُ َٓ َ٘ا َٔ ٓ ٢یهٔ ا ُِ ٟو ُؿو ُئ ٔاَل ِخت ََٔل ُٖ ًَل َی ب ُ َٜي ِر ٕ
ًَ ِ ٩ا ِِ ٤َ ٟذ ٔ

دمحم نبدبعاالیلع،اخدل نباحرث ،ہبعش،امیلسؿ،اشمع ،ذنمرہ ،دمحم نبیلع،یلعریض اہللعیھاےسرفاتیےہ ہک ھجموکرشؾفایح
یک فہج ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ذمی ےس قلعتم ہلئسم ولعمؾ رکےن ںیم رشؾ وسحمس وہیئ ویکہکن اف ہم
ریمی وکنمہح ںیھت اس فہج ےس ںیم ےن رضحت دقماد ےس اہک وت اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہلئسم

درایتفرفناایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکاسںیمفوض(اکیف)ےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدلنباحرث،ہبعش،امیلسؿ،اشمع،ذنمرہ،دمحمنبیلع،یلعریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :لسغاکایبؿ
ذمیاخرجوہےنرپفوضاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 441

راوی  :اح٤س بً ٩یسی ،اب ٩وہبِ٣ ،خ٣ة ب ٩بٜير ،س٠امی ٪ب ٩يشارً ،بساہلل ابً ٩باض

ِخ َُ ٣ة بِ ُ ٩ب ُ َٜي ِر ٕ ًَ ِ ٩أَب ٔیهٔ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِ٩
ََک کَّ ٤َ ٔ ٠ة َ٨َ ٌِ ٣ا َها أَ ِخب َ َرنٔی ََ ِ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُٔ ً ٩یسی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وهِبٕ َوذ َ َ
ی َٓ َ٘ا َ٢
ض َٗا ََٗ ٢ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه أَ ِر َسُِ ٠ت ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا َز إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِشأ َ ُُ ٟه ًَ ِ ٩ا ِِ ٤َ ٟذ ٔ
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ِخ َُ ٣ة َ ٥َِ ٟي ِش َ ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤أَبٔیهٔ َط ِیئّا
َت َو َّؿأ ِ َوا ِن َـحِ َ َِف َج َ
َ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ِ ٣َ ٩ٔ ٤
ادمح نب یسیع ،انب فبہ ،رخممة نب ریکب ،امیلسؿ نب اسیر ،دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دقماد وک دختم
وبنی یلص اہللہیلعفآہلفملس ںیم ذمی ےس قلعتمہلئسمدرایتف رکےن ےک ابرے ںیم اجیھب۔آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اراشد
رفناایمتفوضرکولافررشؾاگہدوھڈاول۔
رافی  :ادمحنبیسیع،انبفبہ،رخممةنبریکب،امیلسؿنباسیر،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :لسغاکایبؿ
ذمیاخرجوہےنرپفوضاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 442

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہللٟ ،یث ب ٩سٌس ،بٜيرب ٩اطخ ،س٠امی ٪ب ٩يشار

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ َِِ ٟ ٩یثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ب ُ َٜي ِر ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشا ٕر َٗا َ ٢أَ ِر َس َ١
ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨هُ ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا َز إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِشأَُ ُٟه ًَ ِ ٩اَّ ٟز ُج ٔ ١یَحٔ ُس ا ِِ ٤َ ٟذ َی َٓ َ٘ا َ٢
 ١ذ َََک ُه ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ی َتو َّؿأ ِ
َّ
َّ
َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ِِ ٔش ُ َ
وسدینب رصن،دبعاہلل،ثیلنبدعس،ریکبنباجش،امیلسؿنباسیرےسرفاتیےہہکرضحتیلعےنرضحتدقماروکرضحتروسؽ
رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس یک دختم ںیم ذمی ےس قلعتم مکح رشعدرایتف رکےن ےکفاےطس اجیھب۔آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےنرفناایمتاینپرشؾاگہدوھڈاولافرفوضرکول۔
رافی  :وسدی نبرصن،دبعاہلل،ثیلنبدعس،ریکبنباجش،امیلسؿنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :لسغاکایبؿ
ذمیاخرجوہےنرپفوضاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 443

راوی ً :تبہ بً ٩بساہلل٣ ،ا ،َٟابونرض ،س٠امی ٪ب ٩يشار

رض ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟساز ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ
رق َئ ًَل َی َ٣اَ َٕ ٔ ٟوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤أَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُت ِ َب ُة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َٔ ُ ٢
ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه أَ ََ ٣ز ُه أَ َِ ٪ي ِشأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اَّ ٟز ُج ٔ ١إٔذَا َزَ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟزأَة ٔ
َ َٓ َ٘ا َ٢
َِخ َد ُٔ ٨ِ ٣ه ا ِِ ٤َ ٟذ ُی َٓإ ٔ َّ٨ِ ٔ ً ٪سٔی ابِ ََ ٨ت ُه َوأََ٧ا أَ ِس َت ِحٌٔی أَ ِ ٪أَ ِسأ َ َُ ٟه ٓ ََشأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ
ٓ ََ

َ َٓ َِ ٠ی َِ ٨ـحِ َ َِف َج ُه َو َِ ٟی َت َو َّؿأ ِ َو ُؿوئ َ ُه ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔ
إٔذَا َو َج َس أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛذََ ٔ ٟ
ہبتع نب دبع اہلل ،ناکل ،اوبرضن ،امیلسؿ نب اسیر ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ےن رضحت دقمار نب اوسد ےس اہک ہک مت رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسذمیےسقلعتمہلئسمدرایتفرکفہکسجفتقوکیئصخشاینپویبیےکاپساجےئافراس
یک ذمی اخرج وہ اجےئ وت اس صخش وک ایک رکان اچےیہ؟ ویکہکن ریمے اکنح ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
اصازبادی ںیہ اس فہج ےس ھجم وک ہی ہلئسم درایتف رکےت وہےئ ایح وسحمس وہیت ےہ۔ رضحت دقماد ےن رضحت روسؽ رکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفرفناایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجفتقاہمترےںیمےسیسکصخشوکاسمسقاک
اافتؼوہوت فہاینپرشؾاگہوک دوھڈاےلاسےکدعباسوکفوضرکاناچےیہافراسرطحفوضرکےہکاسیجفوض امنزےکفاےطسرکات
ےہ۔
رافی  :ہبتعنبدبعاہلل،ناکل،اوبرضن،امیلسؿنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقوکیئصخشدنینےسدیباروہوتاسوکفوضرکاناچےئہ
ابب  :لسغاکایبؿ
سجفتقوکیئصخشدنینےسدیباروہوتاسوکفوضرکاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 444

راوی ٤ً :زا ٪ب ٩یزیس ،اس٤اًی ١بً ٩بساہلل ،اوزاعی٣ ،ح٤س ب٣ ٩ش ٥٠زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠اٟزُّهِز ٔ ُّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َٗ َا ٦أَ َح ُس ُ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛ
َّ
ُرفَْ ًََِ ٠ی َها ََّ ٣ز َتي ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثّا َٓإ ٔ َّ ٪أَ َح َس ََُ ٥ِ ٛل یَ ِسرٔی أَیِ َ ٩بَا َت ِت یَ ُس ُه
اِ ٠ٟی َََٔ ٓ ١ل یُ ِسخٔ ِ ١یَ َس ُه فٔی ِاْلَٔ٧ا ٔ
ئ َحًَّی ي ِ ٔ

رمعاؿنبسیدی،اامسلیعنبدبعاہلل،افزایع،دمحمنبملسمزرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق مت ولوگں ںیم ےس وکیئ صخش رات ںیم دنین ےس دیبار وہ وت اس وک اانپ اہھت ربنت ںیم ںیہن
ڈاانل اچےیہہکسجفتقکتہکفہصخشاس رپدفرمہبتای نیترمہبتاپینہناہب ےل۔اک ےئہکولعمؾںیہنہکاساکاہھتسکہگجراہ
ینعیراتںیموسےتفتقسکسکہگجاہھتزپا۔
رافی  :رمعاؿنبسیدی،اامسلیعنبدبعاہلل،افزایع،دمحمنبملسمزرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :لسغاکایبؿ
سجفتقوکیئصخشدنینےسدیباروہوتاسوکفوضرکاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 445

راوی ٗ :تیبہ ،زاؤز٤ً ،زوَ ،کیبً ،بساہلل ابً ٩باض

َات
ض َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
َکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ُ ٩
ِ
َر
َِ ٟی َٕ ٠ة َٓ ُ٘ ُِ ٤ت ًَ َِ ٩ي َشارٔه ٔ َٓ َح ٌَ َ٠ىٔی ًَ َِ ٩یٔ٤یٔ٨هٔ ٓ ََؼل َّی ث ُ َِّ ٥
اؿ َل َح ٍَ َو َر َٗ َس َٓ َحائَهُ ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ََُ ٓ ٪ؼلَّی َوَ ٥َِ ٟی َت َو َّؿأ ُِ ٣د َت َْ
ہبیتق ،داؤد ،رمعف ،رکبی ،دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی رات ںیم ےن رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک
اسھت امنزادایکوتںیمآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےک ابںیئاجبنڑھکاوہاآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےنھجم وکداںیئاجبن رکایل
رھپ آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن امنز ادایک افرٹیل رک اؿ وکدنینآیئگاس ےک دعب ؤمذؿآایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
امنزادارفنایئافرفوضںیہنرفناای۔
رافی  :ہبیتق،داؤد،رمعف،رکبی،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :لسغاکایبؿ
سجفتقوکیئصخشدنینےسدیباروہوتاسوکفوضرکاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 446

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤كٔاوی ،ایوب ،ابوَٗلبة ،ا٧ص

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ٪
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َُّ ٩ٔ ٤
اٟلَٔاو ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ

َر ِٖ َو ِٟي َ ِرٗ ُِس
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َن ٌَ َص أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی َػ ََلتٔهٔ َٓ َِ ٠ی ِٔ َ ٨

وقعیبنباربامیہ،دمحمنبدبعارلنمحافطفی،اویب،اوبالقیة،اسنےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اراشد رفناای مت ولوگں ںیم ےس سج فتق وکیئ صخش امنز ںیم افےنھگن گل اجےئ وت اس وک ےلچ اجان اچےیہ افر وس اجان اچےیہ ویکہکن
افھگنیکاحتلںیمامنزادارکانرتہبںیہنےہ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،دمحمنبدبعارلنمحافطفی،اویب،اوبالقیة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشؾاگہوھچےنےسفوضوٹٹاجےنےسقلعتم
ابب  :لسغاکایبؿ
رشؾاگہوھچےنےسفوضوٹٹاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 447

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیاً ،٪بساہلل يٌىی اب ٩ابوبَک ،ابوًبساٟزحْ ،٩٤عوہََّ ،سہ ب٨ت ػٔوا٪

ُ
ْع َو َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ َي ٌِىٔی ابِ َ ٩أَبٔی بَ َِکٕ َٗا ًََ ٢ل َی أَثَزٔه ٔ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و ٥َِ ٟأ َِ٘ ٔ ُِ ٨ه ًَ ِِ ُ ٩

ََُّس َة َٗاَِ ٟت َٗاَ ٢رسو ُ ٢اہللٔ ػلَّی اہللُ ًََ٠یهٔ وس ََّّ ٣َ ٩٣َ ٥٠ص ََفج ُه َٓ َِ ٠ی َتو َّؿأ ِ
ِ َ
َ ُ
َ
ِ َ َ َ ِ
َ
َِ
ہبیتق ،ایفسؿ ،دبعاہلل ینعی انب اوبرکب ،اوبدبعارلنمح ،رعفہ ،رسبہ تنب وفصاؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفناایہکوجصخشاینپرشؾاگہوکوھچےئاسوکاچےیہہکفوضرکے۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،دبعاہللینعیانباوبرکب،اوبدبعارلنمح،رعفہ،رسبہتنبوفصاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :لسغاکایبؿ
رشؾاگہوھچےنےسفوضوٹٹاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 448

راوی ٤ً :زا ٪ب٣ ٩وسی٣ ،ح٤س ب ٩سواء ،طٌبہ٤ٌ٣ ،ز ،زہزیْ ،عوہ ب ٩زبيرََّ ،سة ب٨ت ػٔوا٪

َّس َة
وسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س َوا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
ْع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ِ َُ ٩
ئ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ا ٪أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی ػلَّی اہللُ ًََ٠یهٔ وس ََّٗ ٥٠ا ٢إٔذَا أَٓ َِضی أَ َح ُس ُ ٥ٛبٔی ٔسه ٔإلٔ َی ََف ٔجهٔ َٓ َِ ٠ی َتو َّؿأ ِ
ب ٔ ِ٨تٔ َػٔ َِو َ
ِ َ َ َ َ
َ
ِ َ
َ
ِ
رمعاؿنبومیس،دمحمنبوساء،ہبعش،رمعم،زرہی،رعفہنبزریب،رسبةتنبوفصاؿےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک سج فتق مت ولوگں ںیم ےس وکیئ صخش اانپ اہھت رشؾ اگہ کت اچنہپےئ اس وک اچےیہ ہک فہ فوض
رکے۔
رافی  :رمعاؿنبومیس،دمحمنبوساء،ہبعش،رمعم،زرہی،رعفہنبزریب،رسبةتنبوفصاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :لسغاکایبؿ

رشؾاگہوھچےنےسفوضوٹٹاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 449

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،اب ٩طہابْ ،عوہ ب ٩زبير

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
ا ٪بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜأََّ٧هُ َٗا َ ٢ا ُِ ٟو ُؿو ُئ ٔ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
ْع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ٣َ ٩زِ َو َ
اب ًَ ِِ ُ ٩
َک َٓ َ٘ا٣َ ٢زوا ُ ٪أَ ِخب َ َر ِتٔ٨یهٔ ََُّسةُ ب ٔ ُِ ٨ت ػِٔو َ َ
َِّ ٣ص َّ
ََک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا
اٟذ َ ٔ َ ِ َ
َ َ
ْع َوةُ َٗاَِ ٟت ذ َ َ
َِ
آَ ٪أ ِر َس َِ ُ ١
یُ َت َو َّؿأ ُ ُٔ ٨ِ ٣ه َٓ َ٘ا َِّ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٢ص َّ
َک
اٟذ َ ٔ
ہبیتق،ثیل،انباہشب،رعفہنبزریبےسرفاتیےہہکرمفاؿنبمکحےنایبؿایکہکرشؾاگہوھچےنےسفوضالزیمےہافررفناای
ہکھجمےسرضحترسبہ تنب وفصاؿےناسفاہعقوکایبؿ رفناایہکرضحترعفہےنیسک وکرضحترسبہےکاپساجیھب۔ رسبہےناہک
ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اؿ ابوتں اک ذترکہ رفناایہک نج ےس فوض رکان الزؾ وہات ےہ وت اراشد رفناای ہک رشؾ
اگہوکوھچےنےسفوضرکانالزؾےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،رعفہنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :لسغاکایبؿ
رشؾاگہوھچےنےسفوضوٹٹاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 450

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،یحٌی ب ٩سٌیس ،ہظا ٦بْ ٩عوہََّ ،سة ب٨ت ػٔوا٪

ا ٪أَ َّ٪
َّس َة ب ٔ ِ٨تٔ َػٔ َِو َ
ْع َو َة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی ًَ َِ ِ َُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩هٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

َ
َّ
َّ
َّ
ْع َو َة ٥َِ ٟ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََّ ٣َ ٩ِ ٣َ ٢ص ذ َ َ
ََک ُه ٓ َََل ي َُؼل ِّی َحًی یَ َت َو َّؿأ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤هٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
َي ِش َ ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤أَبٔیهٔ َه َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث َواہللُ ُس ِب َحاُ َ ٧ه َو ََ ٌَال َی أَ ًِ َ٥ُ ٠
ااحسؼنبوصنمر،ییحینبدیعس،اشہؾنبرعفہ،رسب ةتنبوفصاؿےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفناایوجصخشاینپرشؾاگہوکوھچےئوتاسوکاچےیہہکفہصخشامنزہنزپےھبجکتفوضہنرکےل۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،ییحینبدیعس،اشہؾنبرعفہ،رسبةتنبوفصاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
رفتیضامنز
ابب  :امنزاکایبؿ
رفتیضامنز

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 451

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥یحٌی ب ٩سٌیس ،ہظا ٦اٟسستوائیٗ ،تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هٔظَ ْاَّ ٦
اٟس ِس َت َوائ ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َ٣ا٣َ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟا َٔ ٔ ٟبِ َٔ ٩ػ ٌِ َؼ ٌَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بَ ِی َ٨ا أََ٧ا ً ٔ َِ ٨س ا ِِ َ ِٟیتٔ بَي ِ َن ا٨َّ ٟائ َٔٔ ٥وا َِ ٟی ِ٘وَ ا ٔ ٪إٔذِ أَٗ َِب َ١
أَ َح ُس َّ
ْح إلٔ َی ََ ٣ز ِّا ٚا َِ ٟب ِل َٔ َِ َٓ ٩ش َ١
اََ َٟلثَةٔ بَي ِ َن اَّ ٟز ُج َ٠ي ِ ٔن َٓأُت ُ
ٔیت ب ٔ َل ِش ٕت َٔ ٩ِ ٣ذهَبٕ َِْ ٣ل َ ٪حّٔ ٤َ ِٜة َوإ ٔ َی٤اّ٧ا َٓظَ َّ ٩ِ ٣ٔ ٙأ ِ ٨َّ ٟ
و ٪ا َِ ٟب ِِ َٔ ١وٓ َِو َ ٚا ِٔ ٟح َ٤ارٔ ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت َٔ ٍَ ٣جبِرٔی ََِ ٠ًَ ١یهٔ
ئ َز ِ٣زَ َ ٦ث ُ ََّ ٔ ٠٣ُ ٥ئ ح ٔ ِّ ٤َ ٜة َوإ ٔ َی٤اّ٧ا ث ُ َّ ٥أُت ُ
ا َِِ ٠َ٘ ٟب ب ٔ َ٤ا ٔ
ٔیت ب ٔ َسابَّ ٕة ُز َ
اٟش ََلَٓ ٦أ َ َت ِی َ٨ا َّ
َّ
َ َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س ٗٔی ََ ١و َٗ ِس أ ُ ِر ٔس َ ١إَِٔ ٟیهٔ َِ ٣ز َح ّبا
ٔٗ ١ی ََ ١و ََ ٌَ ٣َ ٩ِ ٣
اٟسَ ِ ٧یا َٓ٘ٔی ََ ٩ِ ٣َ ١ه َذا َٗا َٔ ٢جبِرٔی ُ
اٟش َ٤ا َئ ُّ

َ ٔ ٩ِ ٣ابِ َٕ ٩ؤ َ ٧ي ٕ ٓی ث ُ َّ ٥أَ َت ِی َ٨ا َّ
بٔهٔ َون ٌِٔ َ ٥ا ِ٤َ ٟحٔی ُئ َجا َئ َٓأ َ َت ِی ُت ًَل َی آ َز ََِ ٠ًَ ٦یهٔ َّ
اٟش َ٤ا َئ
اٟش ََلََ ٓ ٦ش َُّ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یهٔ َٗا َ٣َ ٢زِ َح ّبا ب ٔ َ
َّ
َ َٓأ َ َت ِی ُت ًَل َی َی ِحٌَی َوً َٔیسی ٓ ََش َُّ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یه ٔ َ٤ا
 ١ذََ ٔ ٟ
ٔٗ ١ی ََ ١و ََ ٌَ ٣َ ٩ِ ٣
َ َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س َُٓ َِ ٔ٤
اَٟاَ ٔ ٧ی َة ٗٔی ََ ٩ِ ٣َ ١ه َذا َٗا َٔ ٢جبِرٔی ُ
اٟش٤ا َئ َّ
١
ٔٗ ١ی ََ ١و ََ ٌَ ٣َ ٩ِ ٣
َٓ َ٘ َاَل َِ ٣ز َح ّبا ب ٔ َ
َ َٗا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س َُٓ َِ ٔ٤
اَٟاَ ََ ٔ ٟة ٗٔی ََ ٩ِ ٣َ ١ه َذا َٗا َٔ ٢جبِرٔی ُ
َ ٔ ٩ِ ٣أَ ٕر َؤ َ ٧ي ٕ ٓی ث ُ َّ ٥أَ َت ِی َ٨ا َّ َ
َ ٔ ٩ِ ٣أَ ٕر َؤ َ ٧ي ٕ ٓی ث ُ َّ ٥أَ َت ِی َ٨ا َّ
ٕ ًََِ ٠یهٔ َّ
١
اٟش ََلََ ٓ ٦ش َُّ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یهٔ َٗا َِ ٣َ ٢ز َح ّبا ب ٔ َ
ذََ ٔ ٟ
اٟش َ٤ا َئ اٟزَّأَ ٌَ َة َُٓ َِ ٔ٤
َ َٓأ َ َت ِی ُت ًَل َی یُو ُس َ
ذََ َ ٔ ٟ
َ ٔ ٩ِ ٣أَ ٕر َؤ َ ٧ي ٕ ٓی ث ُ َّ ٥أَ َت ِی َ٨ا َّ
ٔیص ًََِ ٠یهٔ َّ
اٟش َ٤ا َئ ا َِ ٟدا َٔ ٣ش َة
اٟش ََلََ ٓ ٦ش َُّ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یهٔ َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ز َح ّبا ب ٔ َ
َ َٓأ َت ِی ُت ًَل َی إ ٔ ِزر َ
اٟش َ٤ا َئ َّ
َ ٔ ٩ِ ٣أَ ٕر َؤ َ ٧ي ٕ ٓی ث ُ َّ ٥أَ َت ِی َ٨ا َّ
وَِ ٠ًَ ٪یهٔ َّ
اٟشاز ٔ َس َة
َ َٓأ َ َت ِی ُت ًَل َی هَ ُ
اٟش ََلََ ٓ ٦ش َُّ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یهٔ َٗا َِ ٣َ ٢ز َح ّبا ب ٔ َ
 ١ذََ ٔ ٟ
َُٓ َِ ٔ٤
ار َ
وسی ًََِ ٠یهٔ َّ
َ ٔ ٩ِ ٣أَ ٕر َؤ َ ٧ي ٕ ٓی َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َو ِزتُ ُه بَکَی ٗٔی َ٣َ ١ا
اٟش ََلََ ٓ ٦ش َُّ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یهٔ َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ز َح ّبا ب ٔ َ
 ١ذََ ٔ ٟ
َُٓ َِ ٔ٤
َ ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُت ًَل َی َُ ٣
 ٩ِ ٣ٔ ١أ ُ ًَّٔ٣ی ث ُ َّ٥
یُ ِبَ ٜ
٤َّ ٣ٔ ١ا َی ِس ُخ ُ
 ٩ِ ٣ٔ ١أ ُ َّ٣تٔهٔ ا َِ ٟح ََّ ٨ة أَ ِٛثَرُ َوأَٓ َِـ ُ
ٔیَ َٗا ََ ٢یا َر ِّب َه َذا ا ََِ ُِ ٟل َُّ ٦أ ٟذی ََ ٌَ َِ َت ُه ََ ٌِسٔی َی ِس ُخ ُ
َ َٓأ َ َت ِی ُت ًَل َی إٔبِ َزاه َٔیَِ ٠ًَ ٥یهٔ َّ
اٟش َ٤ا َئ َّ
أَ َت ِی َ٨ا َّ
َ ٔ ٩ِ ٣ابِ َٕ ٩ؤ َ ٧ي ٕ ٓی
اٟش ََلََ ٓ ٦ش َُّ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یهٔ َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ز َح ّبا ب ٔ َ
 ١ذََ ٔ ٟ
اٟشأَ ٌَ َة َُٓ َِ ٔ٤
َخ ُجوا
ور ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ٔجبِرٔی ََ٘ َٓ ١ا ََ ٢ه َذا ا ِِ َ ِٟی ُت ا ُِ ٤ُ ٌِ ٤َ ٟ
ث ُ َُّ ٥رٓ ٔ ٍَ لٔی ا ِِ َ ِٟی ُت ا ُِ ٤ُ ٌِ ٤َ ٟ
ور ي َُؼل ِّی ٓ ٔیهٔ ک ُ ََّ ١ی ِوَ ٕ ٦س ِب ٌُ َ
و ٪أَ َِ ٟ
ٕ ََٓ ََٕ ٠٣إٔذَا َ َ
 ١آذَا ٔ٪
ََ ٔ ٗ ١ل َٔ ٢ه َحز ٕ َوإٔذَا َو َرٗ َُها ُٔ َِ ٣
آَخ َ٣ا ًََِ ٠یه ٔ ِ ٥ث ُ َُّ ٥رٓ ٌَٔ ِت لٔی س ِٔس َرةُ ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟت َهی َٓإٔذَا ِ َ ٧ب ُ٘ َها ُٔ َِ ٣
ُٔ ٨ِ ٣ه َ ٥َِ ٟي ٌُو ُزوا ٓ ٔیهٔ ٔ َ
ا َِٔ ٟٔی َٔ ٠ة َوإٔذَا فٔی أَ ِػَ ٔ ٠ها أَ ِر ََ ٌَ ُة أََ ِ ٧هارٕ ِ َ ٧ه َزا ٔ ٪بَاكٔ َ٨ا َٔ ٪وِ َ ٧ه َزا ٔ ٪هَ اه َٔزا ََٔ ٓ ٪شأ َ ُِ ٟت ٔجبِرٔی ََ٘ َٓ ١ا َ ٢أَ َّ٣ا ا َِ ٟباكٔ َ٨ا َٔٓ ٪ف ٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوأَ َّ٣ا
َّ
وسی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َػ ََ ٌِ ٨ت ُُِٗ ٠ت َفُ ٔ َؿ ِت ًَل َ َّی
اٟواه َٔزا َٔٓ ٪ا ِٟبُ َلا ُئ َواِ ٨َّ ٟی ١ث ُ ََّ ٥فُ ٔ َؿ ِت ًَل َ َّی َخ ُِ ٤ش َ
وَ ٪ػ ََل ّة َٓأ َ َت ِی ُت ًَل َی َُ ٣

َار ٔج ٍِ
َ  ٩َِ ٟیُ ٔلی ُ٘وا ذََ ٔ ٟ
رسائ ٔی َ ١أَ َط َّس ا ٌَِ ٤ُ ٟا ََ ٟح ٔة َوإ ٔ َّ ٪أ ُ ََّ ٣ت َ
ض َٔ ٨ِ ٣
َٓ ِ
َخ ُِ ٤ش َ
وَ ٪ػ ََل ّة َٗا َ ٢إنِّٔی أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔا٨َّ ٟا ٔ
َ إنِّٔی ًَا َِ ٟح ُت بَىٔی إ ٔ ِ َ
وسی ًََِ ٠یهٔ
ٕ ًَ َِ ٨
إلٔ َی َرب َ
ٕ ًَىِّی َٓ َح ٌَََ ٠ها أَ ِر ٌََٔي َن ث ُ ََّ ٥ر َج ٌِ ُت إلٔ َی َُ ٣
َف َج ٌِ ُت إلٔ َی َربِّی ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُه أَ ِ ٪یُ َد ِّٔ َ
َاسأ َ ُِ ٟه أَ ِ ٪یُ َد ِّٔ َ
َِّ ٓ ِ
َ ََ
ُ
َ
َّ
َف َج ٌِ ُت إلٔ َی َربِّی ًَزَّ َو َج ََّ َٓ ١ح ٌَََ ٠ها ثَ ََلث ٔي َن
اٟش ََلَ٘ َٓ ٦ا َ٣َ ٢ا َػ ََ ٌِ ٨ت ُُِٗ ٠ت َج ٌَََ ٠ها أ ِر ٌََٔي َن َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َٔ٘ ٣َ ١َ َِ ٣ا َٟتٔهٔ اْلِ ول َی َ َ
وسی ًََِ ٠یهٔ َّ
رش ّة ث ُ َّ٥
اٟش ََلَٓ ٦أ َ ِخب َ ِرتُهُ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َٔ٘ ٣َ ١َ َِ ٣ا َٟتٔهٔ اْلِ ُول َی ََ
ٔرش َ
َف َج ٌِ ُت إلٔ َی َربِّی َٓ َح ٌَََ ٠ها ً ِ ٔ
َٓأ َ َت ِی ُت ًَل َی َُ ٣
ی ٩ث ُ ََّ ِ ًَ ٥
وسی ًََِ ٠یهٔ َّ
اٟش ََلَ٘ َٓ ٦ا َ ٢لٔی َٔ٘ ٣َ ١َ َِ ٣ا َٟتٔهٔ اْلِ ُول َی َٓ ُُِ٘ ٠ت إنِّٔی أَ ِس َتهٔی َٔ ٩ِ ٣ربِّی ًَزَّ َو َج َّ ١أَ ِ ٪أَ ِر ٔج ٍَ إَِٔ ٟیهٔ
َخ َِ ٤ش ّة َٓأ َ َت ِی ُت ًَل َی َُ ٣
رش أَ ََِ ٣اَ ٔ ٟها
َُٓ٨وز ٔ َی أَ ِِ َٗ ٪س أَ َِ ٣ـ ِی ُت َ َٔف َ
يـًٔی َو َخ َّٔٔ ُِت ًَ َِٔ ً ٩بازٔی َوأَ ِجزٔی بٔا َِ ٟح َش َ٨ةٔ ًَ ِ َ
وقعیب نب اربامیہ ،ییحی نب دیعس ،اشہؾ ادلوتسایئ ،اتقدہ ،اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت ناکل نب صع عہ ےس
انسہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکںیمتیباہللرشفیےکزندکیاھتافرںیمدنینےکاعملںیمافر

اجےنگ ےک اعمل ےک درایمؿ اھت ہک اس دفراؿ اکی آدیم دف آدویمں ےک درایمؿ ںیم آایگ (رماد رفہتش ےہ) افر اس ہگج وسےن اک
اکی تشط الای ایگ وج ےک تمکح افر اامیؿ ےس رپ اھت وت ریما ہنیس اچک ایک ایگ افر ریما ہنیس قلح ےس ےل رک ٹیپ کت اچک ایک ایگ افر
ریم ابلقززمؾےکاپینےسدوھایایگاسےکدعبریماہنیستمکحافراامیؿےسرھبدایایگاسےکدعبریمےاسےنماکیاجونرآای
وجہکرچخ ےسوھچاٹ افردگےھ ےسڑبا اھت افر ںیمرضحتربجالیئ ےکاسھترفاہنوہایگ افرےلہپآامسؿ رپوجہک داینےس رظنآاتےہ
فاہں اچنہپ۔ فاہں ےک رہپہ دار ےن اہک ہک وکؿ ےہ؟ وت رضحت ربجالیئ ےن رفناای ںیم ربجالیئ وہں۔ اوہنں ےن درایتف ایک ہک
اہمترے اسھت افر وکؿ ےہ؟ رضحتربجالیئ ےن رفناای ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہ اؿ رہپہ دارفں ےن درایتف ایک ہک ایک فہ
البےئ ےئگ ںیہ ینعیاؿ وکاس ہگجآےنیک دوعتدییئگ ےہ(اوہنںےنرفناای ہکیجاہں) رھپاؿرہپہدارفںےن اہکہکرمةح ینعی
وخش آدمدی (ہی ہلمج الہ رعب اک ہلمج ےہ وج ہک فہ رضحات امہمؿ یک آدم ےک وخیش ےک ومعق رپ وبےتل ںیہ۔ اس ہلمج اک بلطم ہی
ےہہکمتاشکدہ افررتہبنی ہگجآےئگوہ)رضحتربجالیئرفناےت ںیہہکرھپ ںیم رضحتآدؾیکدختم ںیم احرضوہاافرںیم ےن
اؿوکالسؾایکاوہنںےنرفناایرمةحاےاصبحزادےافراےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملس!رھپمہدفونںدفرسےآامسؿرپےچنہپ
اس ہگج یھب مہ ےس درایتف ایک ہک وکؿ آای ےہ؟ رضحت ربجالیئ ےن رفناای ہک ںیم ربجالیئ وہں۔ رہپہ دارفں افر احم نیظ ےن
رعض ایک ہک اہمترے اسھت وکؿ ےہ؟ اوہنں ےن رفناای ریمے اسھت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیہ رھپ ایس رطہقی ےس اہک ینعی
درایتف ایکایگہکفہالبےئ ےئگںیہ ینعیاؿ وکدوعتدییئگ ےہرضحتربجالیئ ےن رفناایہکیجاہں اؿ وکدوعتدی یئگےہ۔ رھپ
اوہنں ےن رمةح رفناای افر رفناای ہک تہب رتہب ےہ رشتفی ےلآںیئ رھپ ںیم ییحی افر رضحت ٰیسیع یک دختم ںیم احرض وہا افر اؿ وک
السؾایکاوہنںےنرفناایہکرمةحاھبیئافرینب(یلصاہللہیلعفآہلفملس)رھپمہولگرسیتےآامسؿرپےئگفاہں یھبدرایتفایک ایگ
ہک وکؿ ےہ؟ ربجالیئ ےن اہک ہک اہمترے اسھت وکؿ ےہ؟ اہک ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھپ ایس رطح ےس اہک ہک رھپ رضحت
ویفسیکدختمںیماحرضوہاافراؿوکالسؾایکاوہنںےناہکرمةحاےاھبیئافرامہرےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرھپمہولگ
وچےھتآامسؿ رپےئگ۔فاہںیھبایسرطحےساعمہلموہارھپںیمرضحتادرسییکدختمںیماحرضوہاافرںیمےناؿوکالسؾایک
اوہنں ےن رفناای اھبیئ اصبحافر امہرے یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس۔اس ےک دعب مہدفونں اپوچنںی آامسؿ رپ ےچنہپ اساقمؾ رپ یھب
امہرے اسھت یہی اعمہلم شیپ آای افر ںیم رضحت اہرفؿ ےک زندکی اچنہپ افر اؿ وک السؾ ایک۔ اوہنں ےن رفناای وخش آدمدی! اے
امہرےاھبیئافریبنیلصاہللہیلعفآہلفملس۔رھپمہولگےٹھچآامسؿرپےئگفاہںیھبایسرطہقیےسفاہعقشیپوہارضحتومٰیسیک
دختمںیماحرضوہاافراؿوکالسؾایک۔اوہنںےن رفناایوخشآدمدیاےامہرےاھبیئافرامہرےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسسج
فتق ںیم آےگ یک رطػالچ وت فہ رفےن گل ےئگ۔ اؿ ےس درایتف ایکایگہک آپ ویکں رف رےہ ںیہ؟ رفناایہک ہی ونوجاؿ ہک سج وک
آپ ےن داین ںیم ریمے آےگ دعب یبن ابن رک اجیھب اؿ یک اتم ںیم ےس ریمی اتم ےس زایدہ افر رتہب ولگ تنج ںیم دالخ وہےگ۔

اہیںکتہکمہولگاسوتںیآامسؿرپچنہپےئگفاہںرپیھبایسرطےقیےسمہےسوساالتےئکےئگ۔رھپںیمرضحتاربامیہےک
زندکیاچنہپںیمےناؿوکالسؾایکاوہنںےنرفناایاےریمےےٹیبوخشآدمدیافراےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوخشآدمدیاس
ےکدعبےھجمتیباومعملریکزایرترکایئیئگ(تیباومعملر رفوتشںاکہلبقےہ)ںیمےنرضحتربجالیئانیم ےسدرایتفایکہک ہی
ایکےہ؟رضحتربجالیئےنرفناایہیتیباومعملرےہاسںیمرفزاہنرتسزہاررفط ےامنزادارفناےتںیہرھپسجفتقامنزادارفنارک
ابرہ یک اجبن اجےت ںیہ وت رھپ دفابرہ اس ہگج فاسپ ںیہن آےت(ینعی رفزاہن رتس زہار رفط ے آےت ںیہ اس ےس رفوتشں یک دعتاد افر
اؿاکریغومعمیلدعتادںیموہےناکادنازہوہاتےہ)اسےکدعبھجموکدسرةایہتنملیکزایرترکایئیئگ(اسظفلاکرتہمجےہریبیاک
درتخ) افر ہی درتخ اسوتںی آامسؿ ہک افرپ ےہ افر اس وک اس فہج ےس یہتنم اہک اجات ےہ ویکہکن رضحات المہکئ اس اقمؾ رپ ایقؾ
رفناےت ںیہ افر وکیئ رفہتش اس ےس آےگ ںیہن ڑباتھ ریغب مکح دخافدنی ےک وت اس درتخ ےک ریب وکٹمں ےک ربارب ےھت افر اس
درتخ(ینعیدسرةایہتنمل) یکڑجںیماچررہنںیاجریوہریہںیھتدفرہنںییپھچوہںیئںیھتافردفیلھکوہںیئرہنںیںیھتںیمےن
رضحتربجالیئےسدرایتف ایکہکہی ایکےہ؟اوہنںےن رفناایہکوجرہنںیآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنیپھچ وہںیئدیھکی ںیہ
فہ وتتنج یک رطػےسیئگ ںیہافر وجرہن ںییلھکوہیئ(دیھکیںیہفہرفات افر  لییک رہنںیںیہ)اسےک دعبھجم رپساچس امنزںی
رفضرقاردییئگ۔رھپںیمبجرضحتومٰیسیکدختمںیماحرضوہاوتاوہنںےنرفناایمتےنایکاکؾااجنؾدای؟ںیمےنرعضایک
ھجم رپ ساچس امنزںی رفض رقار دی یئگ ںیہ رضحت ومٰیس ےن اہک ںیم مت ےس زایدہ ولوگں ےک احؽ ےس فافق وہں ںیم ےن وقؾ ینب
ارسالیئ یک اکیفاالصح یک وکششیک یھت افر اہمتری اتم اینت زایدہ دعتاد ںیمامنزںی ہن ادارک ںیکس یگ۔ متولگ رھپ دفابرہ ابراگہ
دخافدنیںیماحرضوہافردخافدندقفسےکوضحرامنزفںیکفیفختےکابرےںیم رعضرکفنان ہچرھپںیمدرابردخافدنیںیم
احرض وہا افر امنزیک فیفخت ےئک اجےن ےک ابرے ںیم رعض ایک اس رپ دخافدن دقفس ےن اچسیلامنزںی رفض رقار دے دی سج
فتق رضحت ومٰیس یک دختم ںیم دفابرہ احرض وہا وت اوہنں ےندرایتف رفناای ہک مت ےن ایک اکؾ ایک؟ ںیم ےن رعض ایک ہک (ریمے
رعضرکےنرپ)دخادناعتیلےنساچسےکاجبےئامنزںیاچسیلرقاردےدںی(ینعیدسامنزفںیکیمکرفنادی)رضحتومٰیسےن
رھپ ایس رطہقی ےس رفناای (ینعی اہمتری اتم اس دقر امنزںی ادا ںیہن رک ےکس یگ) مت (رسیتی رمہبت) رھپ ابراگہ دخافدنی ںیم اج رک
رعضرکفافراس دعتادںیمیمکرکاؤ۔نان ہچںیمرھپابراگہاسیدیںیماحرضوہا(افرامنزیکدعتادںیمیمکےئکاجےنےکابرےںیم
رعض ایک) نان ہچ امنزںی سیت رک دی ںیئگ۔ سج فتق ںیم رضحت ومٰیس یک دختم ںیم احرض وہا افر اؿ ےس رعض ایک۔ اوہنں
ےنرھپایسرطہقیےساہکرھپںیمابراگہ دخافدنیںیماحرضوہاوتدخافدندقفسےنامنزںیسیبرفنادںیرھپایسرطہقیےسامنزںی
دسوہیئگرھپاپچنامنزںیوہںیئگرھپںیمرضحتومٰیسیکدختمںیماحرضوہااوہنںےنرھپایسرطہقیےسرفناای(ینعیرھپاحرض
وہرکامنز ںیمیمکرکا)اسرپ ںیمےنرعضایکہکاب ھجم وکایحوسحمسوہیتےہہکاب رھپابراگہایہلںیم اسےک ےئل احرضوہں

اس رپ اجنمبن اہلل آفاز دییئگ ہک ںیم ےن اانپ رفض اجریرکدای افر ںیم ےن اےنپ دنبفں رپ (امنز ںیم یمک رک دی) افر ںیم اکی کین
لمعاکدسانگہلصدفںاگ۔(وتاباپچنفتقیکامنزفںاکاپچنانگوثابوہا)۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحینبدیعس،اشہؾادلوتسایئ،اتقدہ،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی  :یو٧ص بً ٩بساَلًلی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

اب َٗا َ ٢أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩اَ َٕ ٔ ٟوابِ َُ ٩حزِٕ ٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
َّ
َّ
ُ
وسی
َف َج ٌِ ُت ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َ َحًَّی أَ َُّ ٣ز ب ٔ َُ ٤
َف َق اہللُ ًَزَّ َو َج ًََّ ١ل َی أ ًَّٔ٣ی َخ ِٔ ٤شي َن َػ ََل ّة َ َ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
اٟش ََلَ٘ َٓ ٦ا َ٣َ ٢ا ََف َق َربُّ َ ُ
ًََِ ٠یهٔ َّ
َ ًَزَّ َو َج َّ١
َفا ٔج ٍِ َربَّ َ
َف َق ًََِ ٠یه ٔ َِ ٥خ ِٔ ٤شي َن َػ ََل ّة َٗا َ ٢لٔی َُ ٣
وسی َ َ
َ ًَل َی أ َّ٣ت ََٔ ُُِٗ ٠ت َ َ
َ
َ َٓإ ٔ َّ٪
َ ََل تُ ٔل ُ
وسی َٓأ َ ِخب َ ِرتُ ُه َٓ َ٘ا ََ ٢را ٔج ٍِ َربَّ َ
ی ٙذََ ٔ ٟ
َٓإ ٔ َّ ٪أ ُ ََّ ٣ت َ
َف َج ٌِ ُت إلٔ َی َُ ٣
َفا َج ٌِ ُت َربِّی ًَزَّ َو َج َََّ ٓ ١و َؿ ٍَ َط ِ َ
ْط َها َ َ
َ ََ
وسی َٓ َ٘ا َ٢
َ ََل تُ ٔل ُ
ی ٙذََ ٔ ٟ
أ ُ ََّ ٣ت َ
َفا َج ٌِ ُت َربِّی ًَزَّ َو َج ََّ٘ َٓ ١ا َ ٢ه ٔ َی َخ ِْ ٤ص َوه ٔ َی َخ ُِ ٤ش َ
َف َج ٌِ ُت إلٔ َی َُ ٣
وََ ٪ل یُ َب َّس ُ ٢ا ِِ َ٘ ٟو ََُ ٟ ٢س َّی َ َ
َ ََ
َ َٓ ُُِ٘ ٠ت َٗ ِس ا ِس َت ِح َی ِی ُت َٔ ٩ِ ٣ربِّی ًَزَّ َو َج َّ١
َرا ٔج ٍِ َربَّ َ

ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسننبناکلےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفناایدخااعتیلےنریمیاتمرپساچسامنزںیرفضرقاردیںیہںیمسجفتقفاسپآایوترضحتومٰیسےکاپسےسسگرا
اوہنں ےن رفناای مت رپ دخافدن اعتیل ےن ایک رفض رقار دای۔ ںیم ےن رعض ایک امنزںی ساچس رفض رقار دی ںیہ۔ رضحت ومٰیس ےن
رفناایمترھپدخافدندقفسےکوضحراحرضوہاجؤاسےیلہکاہمتریاتمامنزفںیکادایگیئیکاطتقںیہنرےھکیگنان ہچںیماےنپ
رپفرداگر یک دختم ںیم احرض وہا افر اؿ ےس رعض ایکدخافدن دقفس ےن امنزںی آدیھ دعتاد ںیم رفنا دںی رھپ رضحت ومٰیس یک

دختم ںیم احرض وہا افر اؿ ےس رعض ایک۔ اوہنں ےن رفناای ہک مت رھپ ابراگہ دخافدنی ںیم احرض وہ اجؤ اس ےیل ہک اہمتری اتم
اسدقرامنزفںیکاطتقںیہنرےھکیگ۔ںیمفاسپاےنپرپفرداگریکدختمںیم احرضوہااسےنرفناایہکاپچنامنزںیںیہافرفہ
ساچسےکدقبرںیہریمےاہیںرپہلصیفںیم یسکمسقیکدبتیلیںیہنوہیتنان ہچںیمرضحتومٰیسیکدختمںیماحرضوہاافراؿ
ےس رعض ایک رضحت ومٰیس ےن رفناای رھپ مت ولگ ابراگہ دخافدنی ںیم احرضی دف۔ ںیم ےن رعض ایک اب ھجم وک رپفرداگر ےس ھچک
رعضرکےنںیمایحوسحمسوہیتےہ۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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راوی ٤ً :زو ب ٩ہظا٣ ،٦د٠س ،سٌیس بً ٩بساٌٟزیز ،یزیس ب ٩ابو٣ا ،َٟا٧ص ب٣ ٩اَٟ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣دَْ ٠س ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َ٣اَٗ َٕ ٔ ٟا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص
َطٓ َٔها
بِ ُ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أُت ُ
ٔیت ب ٔ َسابَّ ٕة ٓ َِو َ ٚا ِٔ ٟح َ٤ارٔ َوزُ َ
و ٪ا َِ ٟب ِِ َٔ ١خ ِل ُوهَا ً ٔ َِ ٨س َُ ٨ِ ٣ت َهی َ ِ
َِ ٠ًَ ١یهٔ َّ
ََّس ُت َٓ َ٘ا َ ٢اِ٧ز ٔ ََِ ٓ ٢ؼُِ ٠ٌََ َٔٓ ِّ١ت َٓ َ٘ا َ ٢أَ َت ِسرٔی أَیِ ََ ٩ػ َِّ ٠ی َت َػ َِّ ٠ی َت ب ٔ َل ِی َب َة َوإَِٔ ٟی َها
َفِ ٔ ٛب ُت َو َ٣عٔی ٔجبِرٔی ُ
اٟش ََلِ ٔ ٓ ٦
ََ

وسی ًََِ ٠یهٔ
ا َِ ٤ُ ٟها َجزُ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢اِ٧ز ٔ ََِ ٓ ٢ؼََ ٓ ِّ١ؼ َِّ ٠ی ُت َٓ َ٘ا َ ٢أَ َت ِسرٔی أَیِ ََ ٩ػ َِّ ٠ی َت َػ َِّ ٠ی َت ب ٔ ُلورٔ َس ِی َ٨ا َئ َح ِی ُث ک َ َّ ٥َ ٠اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ٣ُ ١

َّ
اٟش ََل ٦ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢اِ٧ز ٔ ََِ ٓ ٢ؼ٨َ َٓ ِّ١زَ ُِ ٟت ٓ ََؼ َِّ ٠ی ُت َٓ َ٘ا َ ٢أَ َت ِسرٔی أَیِ ََ ٩ػ َِّ ٠ی َت َػ َِّ ٠ی َت بِٔ َ ِیتٔ َِ ٟح َٕ ٥ح ِی ُث ُوَ ٔ ٟس ً َٔیسی ًََِ ٠یهٔ
ض َٓ ُح ٍَ ٔ٤لٔی اْلِ ََ ٔ ِِ٧یا ُئ ًََِ ٠یه ٔ َِّ ٥
َّ
َ ١حًَّی أَ َُ ٤ِ ٣ت ُه ِ ٥ث ُ َُّ ٥ػٌ َٔس بٔی إلٔ َی
اٟش ََلَّ َ٘ َٓ ٦س َ٣ىٔی ٔجبِرٔی ُ
اٟش ََل ٦ث ُ ََّ ٥ز َخُِ ٠ت بَ ِی َت ا ِِ٘ ٤َ ٟسٔ ٔ
ئ َّ
اٟش ََل ٦ث ُ َُّ ٥ػٌ َٔس بٔی إلٔ َی َّ
اٟسَ ِ ٧یا َٓإٔذَا ٓ َٔیها آ َز َُِ ٠ًَ ٦یهٔ َّ
َّ
اَٟاَ ٔ ٧یةٔ َٓإٔذَا ٓ َٔیها ابِ َ٨ا ا َِ ٟدا َٔ ٟة ً َٔیسی َو َی ِحٌَی
اٟش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ ُّ
ئ َّ
اٟش ََل ٦ث ُ َُّ ٥ػٌ َٔس بٔی إلٔ َی َّ
ٕ ًََِ ٠یهٔ َّ
اٟش ََل ٦ث ُ َُّ ٥ػٌ َٔس بٔی إلٔ َی َّ
ًََِ ٠یه ٔ َ٤ا َّ
ئ اٟزَّأَ ٌَ ٔة َٓإٔذَا
اٟش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
اَٟأ ََ ٔ ٟة َٓإٔذَا ٓ َٔیها یُو ُس ُ

اٟش ََل ٦ث ُ َُّ ٥ػٌ َٔس بٔی إلٔ َی َّ
ٔیص ًََِ ٠یهٔ َّ
اٟش ََل ٦ث ُ َُّ ٥ػٌ َٔس بٔی إلٔ َی َّ
ارو َُِ ٠ًَ ٪یهٔ َّ
ئ
اٟش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ٓ َٔیها هَ ُ
ئ ا َِ ٟدا َٔ ٣ش ٔة َٓإٔذَا ٓ َٔیها إ ٔ ِزر ُ
اٟشأَ ٌَةٔ َٓإٔذَا ٓ َٔیها إٔبِ َزاهٔی َُِ ٠ًَ ٥یهٔ َّ
ئ َّ
اٟش ََل ٦ث ُ َُّ ٥ػٌ َٔس بٔی إلٔ َی َّ
وسی ًََِ ٠یهٔ َّ
َّ
اٟش ََل ٦ث ُ َُّ ٥ػٌ َٔس بٔی
اٟش َ٤ا ٔ
اٟشاز ٔ َسةٔ َٓإٔذَا ٓ َٔیها َُ ٣

َٓو َ ٚسب ٍٔ س٤وا ٕ َ
َِخ ِر ُت َسا ٔج ّسا َٓ٘ٔی َ ١لٔی إنِّٔی یَ ِو ََ ٦خ َُ ِ٘ ٠ت َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ت
ِ َ ِ َ ََ
ت َٓأ َت ِی َ٨ا س ِٔس َر َة ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟت َهی َٓ َِ ٔظ َی ِتىٔی َؿ َبابَ ْة ٓ َ َ
َ
َف َج ٌِ ُت إلٔ َی إٔبِ َزاهٔی ََ ٥َِ ٠َٓ ٥ي ِشأ َ ِٟىٔی ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ ث ُ َّ٥
َ َخ ِٔ ٤شي َن َػ ََل ّة َٓ ُ٘ ِ ٥ب ٔ َها أََ ِ ٧ت َوأ ُ َُّ ٣ت َ
َ َو ًَل َی أ ُ َّ٣تٔ َ
َف ِؿ ُت ًََِ ٠ی َ
َ ََ
َواْلِ ِر َق َ َ
َ ََل ََ ِش َت ٔلی ٍُ أَ َِ ُ٘ ََ ٪و ٦ب ٔ َها أََ ِ ٧ت
َ ُُِٗ ٠ت َخ ِٔ ٤شي َن َػ ََل ّة َٗا ََٓ ٢إَٔ َّ ٧
َ َو ًَل َی أ ُ َّ٣ت ٔ َ
َف َق اہللُ ًََِ ٠ی َ
أَ َت ِی ُت ًَل َی َُ ٣
وسی َٓ َ٘ا ََ َ ٥ِ َٛ ٢
ٕ ًَىِّی ًَ ِرشا ث ُ َّ ٥أَ َتی ُت َُ َ ٣
اٟز ُجو َٔ
َار ٔج ٍِ إلٔ َی َرب َ
َو ََل أ ُ َّ٣ت َ
َُ ٓ ِ
َف َج ٌِ ُت إلٔ َی َربِّی َٓ َد َّٔ َ
َاسأ َ ُِ ٟه اَّ ٟت ِدٔ َ
َِّ ٓ ِ
ِ
ّ
وسی َٓأ ََ ٣زنٔی ب ٔ ُّ
ٔیٕ َ َ
رشا ث ُ َُّ ٥ر َّز ِت إلٔ َی َخ ِٔ ٤ص َػََ ٠وا ٕ
َف َق ًَل َی بَىٔی
َار ٔج ٍِ إلٔ َی َربِّ َ
ت َٗا َِ ٓ ٢
َاسأ َ ُِ ٟه اَّ ٟت ِدٔ َ
َف َج ٌِ ُت َٓ َد َّٔ َ
َٓ ِ
ٕ ًَىِّی ًَ ِ ّ
ٔیٕ َٓإُٔ َّ ٧ه َ َ
ََ
یٕ َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی َی ِو ََ ٦خ َُ ِ٘ ٠ت َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ت َواْلِ َ ِر َق
َف َج ٌِ ُت إلٔ َی َربِّی ًَزَّ َو َج َََّ ٓ ١شأ َ ُِ ٟت ُه اَّ ٟت ِد ٔٔ َ
إٔ ِ َ
رسائ ٔی ََ ١ػ ََل َتي ِ ٔن ٓ ََ٤ا َٗا ُ٣وا بٔه ٔ َ٤ا َ َ
َُ ٓ ٌََ َزٓ ُِت أََ َّ ٧ها ٔ ٩ِ ٣اہللٔ َت َب َار َک َو ََ ٌَال َی
َ َخ ِٔ ٤شي َن َػ ََل ّة َٓ َد ِْ ٤ص ب ٔ َد ِٔ ٤شي َن َٓ ُ٘ ِ ٥ب ٔ َها أََ ِ ٧ت َوأ ُ َّ٣ت َ
َ َو ًَل َی أ ُ َّ٣تٔ َ
َف ِؿ ُت ًََِ ٠ی َ
ََ
وسی ًَ َِ ٠یهٔ َّ
اٟش ََلَ٘ َٓ ٦ا َِ ٢ار ٔج ٍِ ٓ ٌََ َزٓ ُِت أََ َّ ٧ها ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ٔرصَّی أَ ِی َح ِت ْ ٥َِ ٠َٓ ٥أَ ِر ٔج ٍِ
َف َج ٌِ ُت إلٔ َی َُ ٣
ٔرصَّی َ َ

رمعف نب اشہؾ ،دلخم ،دیعس نب دبعازعلسی ،سیدی نب اوبناکل ،اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفناای(اکیرفز)ریمےاپس اکیاجونرالایایگوجہکدگےہ ےسڑبااھتافر رچخےسوھچاٹاھتاساکدقؾ سجہگجکت
اگنہ اجیت یھتفںیہ کت زپات اھت ںیم اس اجونر رپ وسار وہا افر ریمےاسھت ربجالیئ ےھت وت ںیم رفاہن وہایگ رضحتربجالیئ ےن رفناای
ابارتاجؤافرامنزادارکف۔ںیمارتایگافرامنز ادایک۔رضحتربجالیئےنرفناایہکمتولگفافقوہہکمتےنامنزسکہگجادایک۔
ہبیط(دمہنیونمرہاکبقل)ایساجبنرجہتوہیگ۔رھپ رضحتربجالیئےنرفناای اس ہگج ارتاج افر امنزادارکف ںیم ےن امنزادا یک۔
رضحتربجالیئےندرایتفایکہکمتفافقوہہکمتےنامنز سکہگجامنزادایک؟ہیہگجتیبامحللےہہکسجہگجرضحتٰیسیعیک
فالدت ابمرہک وہیئ یھت رھپ ںیم تیب ادقملس اچنہپ فاہں رپ امتؾ رضحات اءایبء عمج ےھت رضحت ربجالیئ ےن ھجم وک آےگ یک اجبن
ڑباھای۔ںیمامتؾرضحاتاکاناؾانبرھپرضحتربجالیئھجموکڑچاھرکآامسؿافؽرپےلےئگاسہگجرضحتآدؾےسریمیالماقت
وہیئ۔ اس ےک دعب دفرسے آامسؿ رپ ےل ےئگ فاہں رپ دفونں اخہل زاد اھبیئ رضحت ٰیسیع افر رضحت ییحی ےس الماقت وہیئ۔ رھپ
رسیتے آامسؿ رپ ےل ےئگ فاہں رپ رضحت ویفس ےس ریمی الماقت وہیئ۔ رھپ وچےھت آامسؿ رپ ےل ےئگ فاہں رپ ریمی الماقت
رضحت اہرفؿ ےس وہیئ رھپ ھجم وک اپوچنںی آامسؿ رپ ےل ےئگ فاہں رپ رضحت ادرسی ےس الماقت وہیئ۔ رھپ ےٹھچ آامسؿ رپ ےل ےئگ
فاہں رپ رضحت ومٰیس ےس الماقت وہیئ۔ رھپ اسوتںی آامسؿ رپ ےل ےئگ فاہں رپ ریمی الماقت رضحت اربامیہ ےس وہیئ رھپ ھجم وک

اسوتںی آامسؿ ےک افرپ ےل ےئگ اہیں کتہک مہولگ اقمؾ دسرة ایہتنمل ےک زندکی چنہپ ےئگ فاہں رپ ھجم رپ اکی ابدؽ ےک ڑکٹے
ےناسہیرکدای(ویکہکناسڑکٹےںیمدخافدندقفسیکیلجتیھت)ںیمدخافدندقفسےکوضحردجسہرسیوہایگاسےکدعبھجمےس
رفناای ہک سج رفز ںیم ےن زنیم افر آامسؿ وک دیپا ایک اھت اس رفز مت رپ افر اہمتری اتم رپ ساچسامنزںی رفض رقار دی یئگ ںیھت اب
اؿ امنزفں وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادا رفناںیئ افر اؿ امنزفں وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اتم وک یھب ادا رکان اچےیہ
رہباحؽںیمفاسپآرکرضحتاربامیہیکدختمںیماحرضوہااوہنںےنھجمےسوکیئابتںیہندرایتفیکرھپںیمرضحتومٰیس
یکدختمںیماحرضوہااوہنںےنرفناایہکسکدقرامنزںیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکذہمرقاردییئگںیہ؟افراہمتریاتم
رپینتکامنزںیادارکانالزؾرفناایایگےہ۔ںیمےنرعضایکہکساچسامنزںی۔رضحت ومٰیسےنرفناایہکہنوتاہمترےادنراسدقر
اطتق ےہ افر ہن یہ اہمتری اتم ںیم اس دقر اطتق ےہ اسفہج ےس مت رھپ اےنپ رپفرداگریک دختم ںیمفاسپ اج افر امنزفں یک
دعتادںیممتیمکرکا۔نان ہچںیمفاسپوہایگرھپدخافدندقفسےنامنزفںیکدعتادںیمدسامنزفںیکیمکرفنادی۔اہیںکتہکفہ
امنزںیرصػاپچنابیقرہںیئگاسرپرضحتومٰیسےنرفناایہکمتفاسپاجؤافررھپاکیرمہبتامنزفںیکدعتادںیمیمکرکاول۔اس
فہجےسوقؾینبارسالیئرپدفامنزںیرقاردییئگںیھتفہولگاسامنزوکںیہنادارکےکس۔نان ہچرھپںیمدرابردخافدنیںیماحرض
وہاافرامنزیکدعتادںیمیمکرکااناچاہاسرپدخافدندقفسےنرفناایہکسجرفزےسںیمےنآامسؿافرزنیموکدیپاایکےہایسرفزمت
رپافراہمتریاتمرپساچسامنزںیرفضرقاردییئگںیھت۔ابہیاپچنامنزںیساچسامنزفںےکرباربںیہوتمتولگاؿامنزفںوک
ادارکفافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاتمیھباؿامنزفںوکادارکے(بلطمہیےہہکاپچنامنزفںےسمکہنوہںیگافراپچن
امنزںیابیعطقافرالزیمرقاردےدییئگںیہ)اسےکدعبرضحتومٰیسیکدختمںیمفاسپآایاوہنںےنرفناایہکمتاجؤرھپ
مت دخافدن دقفس ےک وضحر فاسپ اجؤ۔ اب ہی ابت ایھچ رطح ریمے ذنہ نیشن وہ یکچ یھت۔ ہی مکح اب یعطق افر الزیم ےہ اس
فہجےسںیمرھپابراگہدخافدنیںیم(امنزںیمفیفختےئلیک)ںیہنایگ۔
رافی  :رمعفنباشہؾ،دلخم،دیعسنبدبعازعلسی،سیدینباوبناکل،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشاب یک رحتم ےس قلعتم دخافدن دقفس ےن اراشد رفناای اے الہ اامیؿ! رشاب افر وجا افر تب افر اپےسن (ےک
ریت)ہیامتؾےکامتؾاناپکںیہاطیشؿےکاکؾںیہافراطیشؿہیاچاتہےہہکاہمترےدرایمؿںیمدینمشافرڑلایئدیپا

رکادےرشابالپافروجاالھکرکافررفکدےمتوکاہللیکایدےسافرامنزےسوتمتولگوھچڑےتوہایںیہن۔
ابب  :امنزاکایبؿ
رشابیکرحتمےسقلعتمدخافدندقفسےناراشدرفناایاےالہاامیؿ!رشابافروجاافرتبافراپےسن(ےکریت)ہیامتؾےکامتؾاناپکںیہاطیشؿےکاکؾںیہافر
اطیشؿہیاچاتہےہہکاہمترےدرایمؿںیمدینمشافرڑلایئدیپارکادےرشابالپافروجاالھکرکافررفکدےمت وکاہللیکایدےسافرامنزےسوتمتولگوھچڑےتوہای
ںیہن۔

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 454

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪یحٌی ب ٩آز٣ ،٦ا َٟبِ٣ ٩و ،٢زبير بً ٩سی ،ك٠حہ بَ٣ ٩رٖ٣ ،زةً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

َ بِ َُ ِِ ٣ٔ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٢اٟزُّبَي ِر ٔبِ ًَٔ ٩س ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ ٩ك َ َِ ٠ح َة بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
َر ٕ
ُِّ َ ٣
رس َی ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠اُ ِ ٧ته ٔ َی ب ٔهٔ إلٔ َی س ِٔس َرة ٔ ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟت َهی َوه ٔ َی فٔی
ٖ ًَ َِّ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا أ ُ ِ ٔ
ئ َّ
َّ
ْع َد بٔهٔ َٔ ٩ِ ٣ت ِحت َٔها َوإَِٔ ٟی َها َی َِ ٨تهٔی َ٣ا أُهِب ٔ َم بٔهٔ َِٔ ٓ ٩ِ ٣وٗ ٔ َها َحًَّی يُ ِ٘ َب َف َٔ ٨ِ ٣ها َٗا َ ٢إٔذِ
اٟش َ٤ا ٔ
اٟشاز ٔ َس ٔة َوإَِٔ ٟی َها یَ َِ ٨تهٔی َ٣ا ُ ٔ
َي ِِ َِی ِّ
رف ٩ِ ٤َ ٔ ٟ
ات ا َِ ٟد ُِ ٤ص َو َخ َوات ٔی ُُ ٥س َورة ٔ ا َِ ٟب ََ
َف ْاغ َٔ ٩ِ ٣ذهَبٕ َٓأ ُ ًِ ٔل َی ثَ ََلثّا اٟؼَّ ََ ٠و ُ
ِقة ٔ َو ُي ِِ َُ
اٟش ِس َر َة َ٣ا َي ِِ َِی َٗا ََ َ ٢
ات
ُرش ُک بٔاہللٔ َط ِیئّا ا ِِ٘ ٤ُ ٟحٔ َُ ٤
ات ٔ ٩ِ ٣أ ُ َّ٣تٔهٔ ََل ي ِ ٔ
ََ ٣
ادمحنبامیلسؿ،ییحینبآدؾ،ناکلنبوغمؽ،زریبنبدعی،ہحلطنبرصمػ،رمة،دبعاہللنب دوعسدےسرفاتیےہہکسجفتق
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرعماجںیمرشتفیےلےئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدسرةایہتنملکتےلےئگ
افر فہ ےٹھچ آامسؿ ںیم ےہ وج زیچںی ینعی کین اامعؽ افر کین ارفاح زنیم ےس افرپیک رطػ اجیت ںیہ افر فہ فاہں رپ رہھٹ اجیت ںیہ ایس
رطہقی ےس وج زیچںی ینعی (ااکحؾ دخافدنی) افرپ ےس انزؽ وہےت ںیہ فہ یھب فاہں رپ چنہپ رک رہھٹ اجےت ںیہ اہیں کت ہک رفط ے اؿ
ت
ت
ااکحؾ اک سج ہگج ےک ابرے ںیم مکح وہات ےہ فہ اؿ ااکحؾ وک اس ہگج اچنہپےت ںیہ ہی آتی رکہمی ( ِإذْ َع ْ َشی ال ّش ِ ْد َر َة َم َع ْ َشی) التفت
رفنایئ افر رضحت دبعاہلل ےناسآتی رکہمی وک التفت رفناای(ینعی سجفتق دسرة ایہتنمل وکڈاھپن ایل) رضحت دبعاہلل ےن رفناای
اس ےس رماد وسےن ےک رپفاےن ںیہ افر دخافدن دقفس ےک اونار وک وسےن ےک رپفاونں ےس ہیبشت دی یئگ۔ اکی رفاتی ںیم ےہ
(ینعیوسےنیکڈٹای ں)وترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکبشرعماجںیمنیتزیچںیاطعرفنایئیئگںیہاکیوتامنزاپچن
وُسؽ)ےسےلرکآرخکتالتفتیک۔رسیتےوجصخشآپیلصاہللہیلع
فتقیکافردفرسیآایترکہمیوسرہرقبہینعی( ٰانَمَا َرلّ ُ

فآہل فملس یک اتم ںیم ےس ااقتنؽ رک اجےئ نکیل دخافدن دقفس ےک اسھت اس ےن یسک وک رشکی ہن ایک وہ وت اس ےک انگہ اعمػ رک
دیاجںیئےگ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،ییحینبآدؾ،ناکلنبوغمؽ،زریبنبدعی،ہحلطنبرصمػ،رمة،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزسکہگجرفضوہیئ؟
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزسکہگجرفضوہیئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 455

راوی  :س٠امی ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َِّ ًَ ٪ب َس َربِّهٔ بِ ََ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ ُه أَ َّ ٪ا ِ٨َ ُ ِٟان ٔ َّی َح َّسثَ ُه
ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ َّ ٪اٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
ت َفُ ٔ َؿ ِت ب ٔ ََ َّٜ ٤ة َوأَ ََّٜ ٠َ ٣َ ٪ي ِ ٔن أَ َت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َه َبا بٔهٔ إلٔ َی َز ِ٣زَ َ٦
َّ
ئ َز ِ٣زَ َ ٦ث ُ ََّ َٛ ٥ب َشا َج ِو َٓ ُه ح ٔ ِّ ٤َ ٜة َؤً٤ِّ ٠ا
َخ َجا َح ِظ َو ُه فٔی كَ ِش ٕت َٔ ٩ِ ٣ذهَبٕ َٓ َِ َش ََل ُه ب ٔ َ٤ا ٔ
َٓظَ ٘ا بَ ِل َُ ٨ه َوأَ ِ َ
امیلسؿنب داؤد،انبفبہ ،اسن نب ناکلےسرفاتیےہہکہکمرکمہمںیمرفضوہںیئ افردفرفط ے رضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکززمؾےکونکںیرپےلےئگفاہںرپاؿاکٹیپاچکایک
ایگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآںیتنابرہاکنؽرکوسےنیکتشطںیمرھکدیںیئگرھپاؿوکززمؾےکاپینےسدوھایایگرھپ
اؿےکادنرملعفتمکحرھبدایایگ۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سکرطہقیےسامنزرفضوہیئ؟
ابب  :امنزاکایبؿ
سکرطہقیےسامنزرفضوہیئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 456

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥سٔیا ،٪زہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

َ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت أَ َّو َ٣َ ٢ا َفُ ٔ َؿ ِت اٟؼَّ ََلةُ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َٓأ ُ ٔ َّرق ِت َػ ََلةُ َّ
رض
رف َوأُت ٔ َِّ ٤ت َػ ََلةُ ا َِ ٟح َ ٔ
اٟش َ ٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ ،زرہی ،رعفہ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک ےلہپ دف راعکت ںیھت رھپ رفس یک امنز اینپ
احتل رپریہ ینعیرفس ںیم دفیہراعکترںیہرہظافر رصع افر اشع افرامنزرجف نکیل رغمب یک امنز وترباربےہ افر رفس افراحتلایقؾ
(دفونں)ںیماساکاکییہمکحےہ(افریہیمکحامنزرجفاکےہ)۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
سکرطہقیےسامنزرفضوہیئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 457

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ہاط٠ٌَ ٥بکی ،وٟیس ،ابو ً٤زو و اوزاعی

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩هَا ٔط ٕ ٥ا َِ ٟب ٌََِ ٠بک ُِّّی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِ ٟؤٟی ُس َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ًَ ِ٤ز ٕو َي ٌِىٔی اْلِ َ ِو َزاعٔ َّی أَُ َّ ٧ه َسأ َ َ ٢اٟزُّهِز ٔ َّی ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔ
َّ
َف َق اہللُ ًَزَّ َو َج َّ١
ْع َوةُ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ََ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ََ ٜ٤ة َٗ ِب َ ١ا ِٟه ٔ ِح َزة ٔإلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ُِ
َّ
َّ َ
رض أَ ِر ََ ٌّا َوأ ُ ٔ َّرق ِت َػ ََلةُ
َف َؿ َها َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ َّ ٥أُت ٔ َِّ ٤ت فٔی ا َِ ٟح َ ٔ
اٟؼَّ ََل َة ًَل َی َر ُسؤٟهٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠أ َّو َ٣َ ٢ا َ َ
َّ
يـ ٔة اْلِ ُول َی
رف َ
رف ًَل َی ا ِٔ َ ٟ
اٟش َ ٔ

ت
دمحمنباہمش علیکی،فدیل،اوبرمعففافزایعےسرفاتیےہہکاوہنںےندرایتفایکرضحتانباہشبافرزرہیےسہکروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنزرجہتےسےلہپسکرطہقیےسیھتوتاوہنںےنرفناایہکھجمےسرضحترعفہےنایبؿرفناایاوہنں
ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس انس ہک دخافدن دقفس ےن ےلہپ اےنپ روسؽ رپ دفیہ رتعک امنز رفض رفنایئ رھپ رضح ںیم (ینعی احتل
ایقؾںیم)اچررتعکوپریرفناںیئافراحتلرفسںیمدفرتعکیہلمکمابیقرںیہ(اسںیمیمکںیہنوہیئ)
ت
رافی  :دمحمنباہمش علیکی،فدیل،اوبرمعففافزایع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
سکرطہقیےسامنزرفضوہیئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 458

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟػاٟح بٛ ٩شاْ ،٪عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َفُ ٔ َؿ ِت اٟؼَّ ََلةُ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٓأ ُ ٔ َّرق ِت
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟػأ ٟحٔ بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
اِ ُ ٩ِ ًَ ٪

َػ ََلةُ َّ
رض
ٔیس فٔی َػ ََلة ٔا َِ ٟح َ ٔ
رف َوز َ
اٟش َ ٔ

ہبیتق ،ناکل  ،اصحل نب اسکؿ ،رعفہ ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک امنز یک دف رتعک رفض وہںیئ رھپ امنز رفس اینپ یہ احتل ںیم
ریہافررضح(ینعیایقؾ)یکاحتلیکامنزںیمااضہفرکدایایگ۔

رافی  :ہبیتق،ناکل،اصحلنباسکؿ،رعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
سکرطہقیےسامنزرفضوہیئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 459

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی و ًبساٟزح ،٩٤ابوًوا٧ہ ،بٜير ب ٩اخ٨ص٣ ،حاہسً ،بساہلل ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َو ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََ َٗ ٩ٔ ٤اَل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩ب ُ َٜي ِر ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ ِخ َٔ ٨ص ًَ َِ ٣ُ ٩حاهٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
رض أَ ِر ََ ٌّا َوفٔی َّ
رف َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوفٔی ا َِ ٟد ِو ٔ
ٖ
ض َٗا ََ ٢فُ ٔ َؿ ِت اٟؼَّ ََلةُ ًَل َی َ ٔ ٟشا ٔ ٪أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ ٟح َ ٔ
ًَبَّا ٕ
اٟش َ ٔ

َر ِّ ٌَ ٛة

رمعفنبیلع،ییحیفدبعارلنمح،اوبوعاہن،ریکبنباسنخ،اجمدہ،دبعاہللانبابعسےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن میقم وہےن یک احتل ںیم اچر رتعک رفض رفناںیئ افر احتل رفس ںیم افر وخػ یک احتل ںیم اکی رتعک امنز رفض
رقاردی۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحیفدبعارلنمح،اوبوعاہن،ریکبنباسنخ،اجمدہ،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
سکرطہقیےسامنزرفضوہیئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 460

راوی  :یوسٕ ب ٩سٌیس ،ححاد ب٣ ٩ح٤س٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل اٟظٌِیً ،بساہلل ب ٩ابوبَک ب ٩حارث ب ٩ہظا ،٦ا٣یة ب٩
ًبساہلل ب ٩خاٟس ب ٩اسیس

اٟظ ٌَ ِیَٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی
ٕ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ُّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ
َر اٟؼَّ ََل َة َوإٔ٤َ َّ ٧ا َٗا َ٢
بَ ِ ٔ
َک بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩هٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أ ُ ََّ ٣ی َة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩خأٟسٔ بِ ٔ ٩أَسٔی ٕس أَُ َّ ٧ه َٗا ََٔ ٢لبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َِ ٛی َ
ٕ ََ ِ٘ ُ ُ

َروا ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََلة ٔ إ ٔ ِ ٪خٔ ِٔت َُِ٘ َٓ ٥ا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز یَا ابِ َ ٩أَخٔی إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اہللُ ًَزَّ َو َج ََِّ ٟ ١ی َص ًََِ ٠یُ ٥ِ ُٜج َْ ٨اح أَ ُِ ُ ِ٘ ََ ٪
اَ ٔ ٓ ٪امی ًَ َّ٨َ ٤َ ٠ا أَ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١أَ ََ ٣زَ٧ا أَ ِ ٪نُ َؼل َِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن فٔی َّ
رف َٗا َ٢
اٟش َ ٔ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َتاَ ٧ا َوِ َ ٧ح ُُ ٩ؿ ََّل ْ٨َ ٤َ ٠َّ ٌََ ٓ ٢ا َٓک َ َ
ا ٪اٟزُّهِز ٔ ُّی یُ َح ِّس ُث ب ٔ َه َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ َِکٕ
ُّ
اٟظ ٌَ ِیَٔ ُّی َوک َ َ
لش
ع
ش
ویفس نب دیعس ،اجحج نب دمحم ،دمحم نب دبعاہلل ا ی ،دبعاہلل نب اوبرکب نب احرث نباشہؾ ،امیة نب دبعاہلل نب اخدل نب ادیس ےس
رفاتیےہہکاوہنںےندبعاہللنبرمعےسرفناایہکمتسکرطہقیےسامنزرصقادارکےتوہاحالہکندخافدندقفسےناراشدرفناای
ےہہکمتولوگں رپیسک مسقاکانگہںیہنےہ امنزےکرصق رک ےنںیم۔ارگمتوکوخػوہافکرےکاسفداک(رصقاکدماروخػ رپےہاب
وخػاکاعملںیہن)دبعاہللنبرمعےنوجابںیمرفناایاےریمےےجیتھب!رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسمہولوگںےک
اپسایسیاحتلںیمرشتفیالےئےھتبج ہکمہولگارماہےھت(االسؾیکومعمیلابتےسیھبانفافقےھت)آپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن مہ ولوگں وک ملع ےس فافق رکاای ینعی دنی یک ھجمس وبھج اطع رفنایئ افر ملع یک دفتل مہ وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےسبیصنوہیئوتہیابتمہ وکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنیہالھکسیئافرالتبیئہک مکحدخافدنیہیےہہکمتولگاحتلرفس
ںیم رفض امنز دف رتعک زپوھ اچےہ وخػ اک اعمل وہ ای ہن وہ۔سپ رقآؿ رکمی ےس امنز رصق وخػ یک احتل ںیم زپانھ باتب وہات ےہ
اسےئلسجرطہقیےسرقآؿرکمییکآایترپلمعرضفریےہایسرطہقیےسدحثیرشفیرپیھبلمعرکانرضفریےہ۔
لش
رافی  :ویفس نب دیعس ،اجحج نب دمحم ،دمحم نب دبعاہلل ا عشی ،دبعاہلل نب اوبرکب نباحرث نب اشہؾ ،امیة نب دبعاہلل نب اخدل نب
ادیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دؿافرراتںیمامنزںیینتکدعتادںیمرفضرقاردیںیئگ

ابب  :امنزاکایبؿ
دؿافرراتںیمامنزںیینتکدعتادںیمرفضرقاردیںیئگ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 461

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟابوسہی ،١ك٠حہ بًِ ٩یساہلل

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأَبٔی ُس َه ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیهٔ أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤كَ َِ ٠ح َة بِ َِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ َي ُ٘و َُ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
ض َن ِش ََ ٍُ ٤زو ٔ َّی َػ ِوتٔهٔ َو ََل َنٔ َِه ُ٣َ ٥ا َي ُ٘و َُ ٢حًَّی َزَ٧ا َٓإٔذَا ه َُو َي ِشأ َ ُِ ٩ِ ًَ ٢اْل ٔ ِس ََلٔ ٦
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَهِ ِٔ َ ٧ ١ح ٕس ثَائ َٔز اَّ ٟزأ ِ ٔ
ت فٔی ا َِ ٟی ِوَ ٔ ٦و َّ
َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ُِ ٤ص َػََ ٠وا ٕ
اِ ٠ٟی َ٠ةٔ َٗا َ ٢هَ ًَِ ١ل َ َّی َُيِرُهَُٗ َّ٩ا ََ ٢لَ إ ٔ ََّل أَ َِ ٪ت َّل َّو ََ َٗا َ٢

َّ
ََک َُ ٟه َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟزَّکَا َة َٗا ََ ٢ه ِ١
َو ٔػ َی ُاَ ٦ط ِهز ٔ َر ََ ٣ـ َ
اَٗ ٪ا ََ ٢ه ًَِ ١ل َ َّی َُيِرُ ُه َٗا َََ ٢ل إَٔل أَ َِ ٪ت َّل َّو ََ َوذ َ َ
َ ١وه َُو َي ُ٘و َُ ٢واہللٔ ََل أَزٔی ُس ًَل َی َه َذا َو ََل أَ ِن ُ٘ ُؽ ٔ٨ِ ٣هُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَل َ َّی َُيِرُ َها َٗا َََ ٢ل إ ٔ ََّل أَ َِ ٪ت َّل َّو ََ َٓأ َ ِزبَ َز اَّ ٟز ُج ُ

ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِٓ٠حَ إ ٔ َِ ٪ػ َس َٚ

ہبیتق،ناکل،اوبلیہس،ہحلطنبدیبعاہللےسرفاتیےہہکدجناکابدنشہاکیرفزدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاوج
رپاشیؿ احؽ افر دباحؽ گل راہ اھت افر اس صخش یکآفاز یک نھج نھج مہ ولگ وسحمس رک رےہ ےھت۔ نکیل اس صخش یک وگتفگ ںیہن
ےتھجمسےھتاہیںکتہک فہ صخشزندکیچنہپ ایگ۔مہوک ولعمؾوہاےکہیصخشاالسؾ اکوہفمؾھجمسراہےہ۔روسؽرکمییلصاہلل ہیلع
فآہلفملس ےنرفناایاالسؾاکاعترػہیےہہکاپچنفتقیکامنزںیادارکانراتافردؿںیم۔اسصخشےنرعضایکاسےکالعفہوت
ابوکیئامنزریمےذہمںیہنےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایںیہنافراباسےکالعفہوکیئدفرسیامنزاہمترے
ذہمںیہنےہنکیلامنزلفن متاچوہوتزپھولافرناہراضمؿاابملرکےکرفزےرانھک۔اسصخشےنرعضایکریمےافرپاباس
ےکالعفہوتوکیئابتالزؾںیہنےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایںیہناہمترادؽاچےہوتیلفنرفزہروھکاسےکدعبآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زوکة ےک ابرے ںیم ایبؿ رفناای۔ اس ےن رعض ایک اب اس ےک العفہ وت افر ھچک ھجم وک ادا رکان رضفری ںیہن
ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ںیہن نکیل یلفن رطہقی ےس وج اہمترا دؽ اچےہ دے دانی۔ رھپ فہ صخش تشپ ریھپ رک
رفاہنوہایگافرفہصخشہیاتہکوہااجراہاھتہکدخایکمسق ںیماسںیمیسکمسقیکوکیئیمک یشیںیہنرکفںاگروسؽرکمییلصاہللہیلع

فآہلفملسےناراشدرفناایاسصخشےناجنتاحلصرکیلارگاسےنچسوبالےہ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،اوبلیہس،ہحلطنبدیبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
دؿافرراتںیمامنزںیینتکدعتادںیمرفضرقاردیںیئگ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 462

راوی ٗ :تیبہ٧ ،وح بٗ ٩یص ،خاٟس بٗ ٩یصٗ ،تازہ ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُ ٧و ُح بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢سأ َ ََ ٢ر ُج َْ ١ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ت َٗا َ ٢ا ِٓت َ َر َق اہللُ ًَل َی ً َٔبازٔه ٔ َػََ ٠وا ٕ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ ٥ِ ٛا ِٓت َ َر َق اہللُ ًَزَّ َو َج ًََّ ١ل َی ً َٔبازٔه ٔ ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
ت

َخ ِّ ٤شا َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ هَ ِِ َٗ ١ب َُ ٠ه َّ٩أَ ِو ََ ٌِ َسهَُ َّ٩ط ِیئّا َٗا َ ٢ا ِٓت َ َر َق اہللُ ًَل َی ً َٔبازٔه ٔ َػََ ٠وا ٕ
ََ ١ل
َٕ اَّ ٟز ُج ُ
ت َخ ِّ ٤شا َٓ َحَ ٠
َیزٔی ُس ًََِ ٠یهٔ َط ِیئّا َو ََل یَ ُِ ُ٘ ٨ؽ ُٔ ٨ِ ٣ه َط ِیئّا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِ ٪ػ َس َََ ٟ ٚی ِس ُخ َّ٩َ٠ا َِ ٟح ََّ ٨ة
ہبیتق ،ونح نب سیق ،اخدل نب سیق ،اتقدہ ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
درایتف ایک ہک دخافدن دقفس ےن اےنپ دنبفں رپ سک دقر امنزںی الزؾ رقار دی ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفناای دخافدن
دقفسےناےنپدنبفںرپاپچنفتقامنزںیرفضرقاردیںیہاسصخشےنرعضایکایروسؽاہللاؿامنزفںںیمآےگایےھچیپیسک
مسقیک وکیئامنزرفضےہ؟ آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفناایدخافدندقفسےن اےنپدنبفں وکاپچنفتقیکامنزںی رفضرقار
دیںیہاسصخش ےنمسق اھکیئہک ںیماباؿامنزفں ںیم وکیئااضہف ںیہنرکفںاگ۔ رضحتروسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفناایارگاسصخشےنچساہکےہوتہیصخشتنجںیمدالخوہایگ۔
رافی  :ہبیتق،ونحنبسیق،اخدلنبسیق،اتقدہ،اسن

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

امنزجنپاگہنےکےئلتعیبرکےناکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزجنپاگہنےکےئلتعیبرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 463

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼور ،ابو٣شہز ،سٌیس بً ٩بساٌٟزیز ،ربیٌة ب ٩یزیس ،ابوازریص اٟدوَلنی ،ابو٣ش ٥٠اٟدوَلنی ،حِیب
ا٣ينً ،وٖ ب٣ ٩ا َٟاطحعی

ٔیص
یٌ َة بِ َٔ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ُِ ٣شهٔز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ َِ ٩رب ٔ َ
یس ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِزر َ
یب اْلِ َ ٔ٣ي ُن ًَ ِو ُٖ بِ ُ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟاْلِ َ ِط َحع ٔ ُّی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
ا َِ ٟد ِو ََلن ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ُِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠ا َِ ٟد ِو ََلن ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ا َِ ٟحِ ٔ ُ

َّ
َّ
َف َّز َز َها ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت َٓ َ٘ َّس ِ٨َ ٣ا أَیِ ٔس َی َ٨ا ٓ ََبا َي ٌِ َ٨ا ُه
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أََلَ تُ َباي ٔ ٌُ َ
وَ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
رش ُٛوا بٔهٔ َط ِیئّا َواٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
رس کَّ ٤َ ٔ ٠ة
ت ا َِ ٟد ِٔ ٤ص َوأَ َ َّ
اک ٓ ٌََ ََل ََٗ ٦ا ًََ ٢ل َی أَ ٌِِ ََ ٪بُ ُسوا اہللَ َو ََل َُ ِ ٔ
َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ ِس بَا َي ٌِ ََ ٨
َ
اض َط ِیئّا
َخ ٔٔ َّی ّة أَ ََِ ٪ل ََ ِشأُٟوا اَ ٨َّ ٟ

رمعفنبوصنمر،اوبرہسم،دیعسنبدبعازعلسی،ربنعةنبسیدی،اوبادرسیاوخلالین،اوبملسماوخلالین،بیبحانیم،وعػنبناکلایعجش
ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ےھٹیب ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
نیترمہبتیہیاراشدرفناایہکمتتعیبںیہنرکےتاہللاعتیلےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسےسمہولوگںےناےنپاہھتڑباھےئ
افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےستعیبیکرھپمہےنرعض ایکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس!تعیبوتمہولگآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسرک ےکچںیہنکیلہیتعیبوکؿ ےساکؾرپےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکمتولگدخافدن
دقفس یک ابعدت رکف افر متاس ےکاسھت یسک وک رشکی ہن رقاردف افر اپوچنں امنزںی ادارکف رھپ یکلہآفاز ےس اکی ہملک اراشد رفناای
ہکمتیبھکیسکےکاسےنمدتسوساؽہنالیھپان۔

رافی  :رمعف نب وصنمر ،اوبرہسم ،دیعس نب دبعازعلسی ،ربنعة نب سیدی ،اوبادرسی اوخلالین ،اوبملسم اوخلالین ،بیبح انیم ،وعػ نب
ناکلایعجش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزجنپاگہنیکافحتظاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزجنپاگہنیکافحتظاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 464

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟیحٌی ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩یحٌی ب ٩حبا ،٪اب٣ ٩حيریز

َّا ٩ِ ًَ ٪ابِ َٔ ٣ُ ٩حي ِرٔیز ٕأَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ٨َ ٔ ٛاَ َ ٧ة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩حب َ
َّ
َف ِح ُت إلٔ َی ًُ َبا َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ
یُ ِسع َی ا ِِ ٤ُ ٟد َسظٔ َّی َسَ ٍَ ٔ٤ر ُج َّل بٔاٟظا ٔ ٦یُِٜى َی أَبَا َُ ٣ح َّٕ ٤س َي ُ٘و ُ ٢ا ِٟو ٔ ِتزُ َوا ٔج ْب َٗا َ ٢ا ِِ ٤ُ ٟد َسظ ُّٔی َ ُ
َٓا ًِت َ َر ِؿ ُت َُ ٟه َوه َُو َرائ ْٔح إلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓأ َ ِخب َ ِرتُ ُه ب ٔ َّأ ٟذی َٗا َ ٢أَبُو َُ ٣ح َّٕ ٤س َٓ َ٘ا ََ ًُ ٢با َزةُ ََ ٛذ َب أَبُو َُ ٣ح َّٕ ٤س َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢خ ُِ ٤ص َػََ ٠وا ٕ
استٔ ِدَٔآّا
ت َٛت ََب ُه َّ٩اہللُ ًَل َی ا َِٔ ٌٟباز ٔ ََ ٩ِ ٣جا َئ بٔهٔ ٥َِ ٟ َّ٩ي َُـ ِّی ٍِ ُٔ ٨ِ ٣هَ َّ٩ط ِیئّا ِ

اَٟ ٪هُ ً ٔ َِ ٨س اہللٔ ًَ ِه ْس أَ ِ ٪یُ ِسخٔ َُ ٠ه ا َِ ٟح ََّ ٨ة َو َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٣یَأ ِ ٔ
ت بٔهَِٔ ٠َٓ َّ٩ی َص َٟهُ ً ٔ َِ ٨س اہللٔ ًَ ِه ْس إ ٔ َِ ٪طا َئ ًَ َّذبَهُ َوإ ٔ َِ ٪طا َئ
ب ٔ َح ِّ٘هٔ َّ٩ک َ َ

أَ ِز َخ َُ ٠ه ا َِ ٟح ََّ ٨ة

ہبیتق،ناکل،ییحینبدیعس،دمحمنبییحینبةحؿ،انبریحمسیےسرفاتیےہہکاکیصخشےنوجےکہلیبقینبانکہنےساھتےکسجوک
دخمیےتہکےھت اکیصخشےسانسہکسجیکا تیاوبدمحمیھتفہےتہکےھتہکامنزفرتفابجےہاسدخمیصخشےناہکہکںیمےنہی
ابت نس رک رضحت ابعدہ نب اصتم یک دختم ںیم احرض وہا ںیم اؿ ےک اسےنم اچنہپ افر فہ اس فتق دجسم یک رطػ اج رےہ ےھت
ںیمےناوبدمحماکوقؽلقنایک رضحتابعدہےنرفناایہکاوب دمحمےنطلغایبؿایک۔ںیمےن رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھتاپچنامنزںیںیہنجوکدخافدندقفسےندنبفںرپرفضرقاردایےہ۔وجصخشاؿ

امنزفںوکادارکےاگافراؿاپوچنںامنزفںںیمےسیسک امنزوکاکلہھجمسرکںیہنوھچڑےاگوتدخافدندقفسےناسےکفاےطسدہع
رک راھک ےہ ہک اس صخش وک تنج ںیم دالخ رفناےئ اگ افر وج صخش اؿ وک ادا ہن رکے وت دخافدن دقفس ےک اپس اس اک ھچک دہع ںیہن
ےہ(ینعیدخاےکذےماسیکذہمداریںیہنےہ)وخاہاسصخشوکذعابںیمالتبمرفناےئافروخاہتنجںیمدالخرفناےئ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،ییحینبدیعس،دمحمنبییحینبةحؿ،انبریحمسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزجنپاگہنیکتلیضفاکایبؿ
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزجنپاگہنیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 465

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،اب ٩ہاز٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی ،٥ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟهاز ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ُ ٨ِ ٣ٔ ١ه ک ُ َّ ١یَ ِوَ ٕ ٦خ َِ ٤ص ََّ ٣زا ٕ
ت َه َِ ١ی ِب َقی َٔ ٩ِ ٣ز َرٔ٧هٔ َط ِی ْئ َٗاُٟوا
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َرأَیِت َُِِ ٟ ٥و أَ ََّ َ ٧ ٪ه ّزا ب ٔ َب ٔ
اب أَ َح ٔس َُ ٥ِ ٛي ِِ َت ٔش ُ

 ١اٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
ت ا َِ ٟد ِٔ ٤ص َی ُِ ٤حو اہللُ بٔهٔ َّ٩ا َِ ٟد َلا َیا
ََل َی ِب َقی َٔ ٩ِ ٣ز َرٔ٧هٔ َط ِی ْئ َٗا ََ َٜ َٓ ٢ذَ ٔ ٟ
َ َُ ََ ٣

ہبیتق،ثیل،انباہد،دمحمنباربامیہ،اوبہملس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتولگ
التبؤارگمتولوگںںیمےس یسکےکدرفازےرپاکیرہنوہافراسںیمرہاکیدؿںیماپچنرمہبتلسغرکےایکاسصخشںیمیسک
مسق اک وکیئ لیم رےہ اگ۔ رضحات احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ںیہن وکیئ لیم ںیہن رےہ اگ۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفناای سب یہی اثمؽ ےہ ہک اپچن فتق یک امنزفں یک دخافدن دقفس اؿ یک فہج ےس انگوہں یک رفغمت رفنا داتی ےہ۔ امنز وھچڑےن
فاےلےسقلعتممکح۔

رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہد،دمحمنباربامیہ،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزجنپاگہنیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 466

راوی  :حشين ب ٩رحیثٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسی ،حشين ب ٩واٗسً ،بساہلل ب ٩بزیسة

وسی ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َ٢
رحیِ ٕث َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُ ُ ٩
َّ
َّ
َّ
رف
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٌَ ٟه َس أ ٟذی بَ ِی َ٨َ ٨ا َوبَ ِی َُ ٨ه ِ ٥اٟؼَّ ََلةُ ٓ َََ ٩ِ ٤ت َز ََ ٛها َٓ َ٘ ِس ََ َ ٛ
نیسح نب رحثی ،لضف نب ومیس ،نیسح نب فادق ،دبعاہلل نب ربدیة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشد رفناای امہرے افرانمنیقف ےکدرایمؿ وجاعمدہہ ےہہک مہ اؿ وک لتق ںیہن رکےت (ہکلب اؿ رپ ااکحؾ االسؾ الوگ رکےت ںیہ) فہ
امنزےہہکسجصخشےنامنزوھچڑدیفہاکرفوہاگاےسیصخشاکافکرںیمامشروہاگافراؿاکلتقدرتسوہاجےئاگ۔
رافی  :نیسحنبرحثی،لضفنبومیس،نیسحنبفادق،دبعاہللنبربدیة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزجنپاگہنیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 467

راوی  :اح٤س ب ٩رحب٣ ،ح٤س ب ٩ربیٌة ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،جابز

یٌ َة ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
رح ٕب َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رب ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ َ ٩

رف إ ٔ ََّل َت ِز ُک اٟؼَّ ََلة ٔ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص بَي ِ َن ا ِِ ٌَ ٟب ٔس َوبَي ِ َن ا ِلٔ ِ ُٜ

ادمحنبرحب،دمحمنبربنعة،انبرججی،اوبزریب،اجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایدنبہافر
 رفںیما زایزںیہنےہرگمامنزاکوھچڑان۔
رافی  :ادمحنبرحب،دمحمنبربنعة،انبرججی،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےسقلعتمرگتفوہےنےسقلعتم
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےسقلعتمرگتفوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 468

راوی  :ابوزاؤز ،ہارو ،٪اب ٩اسٌ٤ی ،١ہ٤اٗ ،٦تازہ ،حش ،٩رحیث بِٗ ٩یؼہ

رحیِثٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َه ُ
ارو ُ ٪ه َُو ابِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١ا َِ ٟدزَّا ُز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هَ َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ُ ٩ِ ًَ ٩
یؼ َة َٗا َٔ َٗ ٢س ُِ ٣ت ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َّ
یشا َػاّ ٔ ٟحا َٓ َحَِ ٠ش ُت إلٔ َی أَبٔی ه َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨هُ َٗا َُِ ٠ُ٘ َٓ ٢ت إنِّٔی
َّس لٔی َجّ ٔ ٠
َِٗ ٔ َ
اُ ٠ٟه ََّ ٥ي ِّ ِ
یشا َػاّ ٔ ٟحا َٓ َح ِّسثِىٔی ب ٔ َحس ٕ
ٔیث َسَ ٌِ ٔ٤ت ُه َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ١َّ ٌََ ٟ ٥َ ٠اہللَ
َّس لٔی َجّ ٔ ٠
َز ًَ ِو ُت اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١أَ ِ ٪یُ َی ِّ َ

اس ُب بٔهٔ ا ِِ ٌَ ٟب ُس َٔ َؼ ََلتٔهٔ َٓإ ٔ َِ ٪ػ ََ ٠ح ِت
أَ َِ ٪ی ٌََِ ٔ٨ىٔی بٔهٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َّو َ٣َ ٢ا یُ َح َ
َّس َٗا ََ ٢ه َّْ ٤اََ ٦ل أَ ِزرٔی َه َذا َٔ َ ٩ِ ٣لَکَ َٗ ٔ ٦تا َز َة أَ ِو ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟز َوا َیةٔ َٓإ ٔ ِ ٪اَ ِ ٧ت َ٘ َؽ
َٓ َ٘ ِس أَ َِٓ٠حَ َوأََ ِ ٧ححَ َوإ ٔ ََِ ٓ ٪ش َس ِت َٓ َ٘ ِس َخ َ
اب َو َخ ٔ َ

رف َ
َٔٔ َ ٩ِ ٣ف َ
يـ ٔة ث ُ َّ ٥یَُٜو َُ ٪سائٔزُ ًَ َٔ٠٤هٔ ًَل َی ِ َ ٧حو ٔ
 ١بٔهٔ َ٣ا َن َ٘ َؽ ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َ ٟ
يـتٔهٔ َط ِی ْئ َٗا َ ٢اُ ِ ٧وزُوا َه ِِ ٌَ ٔ ٟ ١بسٔی َٔ ٩ِ ٣ت َل ُّو َٕ َٓ ُی َُ ٤َّ ٜ

َ َخا َُ َٔ ٟه أَبُو ا َِّ ٌَ ٟوأ ٦
ذََ ٔ ٟ
اوبداؤد،اہرفؿ،انباامسلیع،امہؾ،اتقدہ،نسح،رحثینبہصیبقےسرفاتیےہہکںیمدمہنیونمرہںیماحرضوہاافرںیمےنرعض
ایکاےاہلل!وتےھجماکی اسیھتافررقیف اطعرفناوتںیماوبرہریہےکاپسھٹیبایگافرںیم ےناہکںیم ےندخاےس داعیک یھتہکھجم وک
کیناسیھت اطع رفناسپ ھجم ےس مت وکیئ دحثیایبؿ رکف ہک وج مت ےن روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس ینس وہ۔ وہ اتکس ےہہک
دخافدندقفسھجموکاسیکفہجےسافدئہاطعءرفناےئ۔اوہنںےناہکہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایایقتمےکدؿبسےسےلہپامنزاکاسحبوہاگارگامنزدمعہلکنآےئ(ینعیرشاطئےک
اطمقب افر اراکؿ ےک اطمقب اےنپ فتق رپ امنز ادا یک) افر فہ صخش رماد وک چنہپ ایگ افر امنز ربی لکنآیئ وت فہ صخش اسخرہ افر اصقنؿ
ںیمزپایگافرربابدوہایگافرارگرفضامنزںیمھچکیمکفاعقوہیئگوتاسصخشےساہکاجےئاگہکمتولگریمےدنبہیکھچکامنزلفن
ںیمےسرفضوکلمکمرکول۔اسےکدعبدفرسےاامعؽیکیھبیہیاحتلوہیگ۔
رافی  :اوبداؤد،اہرفؿ،انبالیعمس،امہؾ،اتقدہ،نسح،رحثینبہصیبق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےسقلعتمرگتفوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 469

راوی  :ابوًواٗ ،٦تازہ ،حش ،٩ابورآٍ ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ا َِّ ٌَ ٟواَ َٗ ٩ِ ًَ ٔ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َّو َ٣َ ٢ا
ا ٪اُ ِ ٧ت٘ ٔ َؽ َٔ ٨ِ ٣ها َط ِی ْئ َٗا َ ٢اُ ِ ٧وزُوا َه ِ١
اس ُب بٔهٔ ا ِِ ٌَ ٟب ُس یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َػ ََلتُهُ َٓإ ٔ ُِ ٪و ٔج َس ِت َتا َّّ ٣ة ُٛت َٔب ِت َتا َّّ ٣ة َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
یُ َح َ
َ
ُ َٟ ١ه َ٣ا َؿ َّی ٍَ َٔٔ َ ٩ِ ٣ف َ
يـ ٕة َٔ ٩ِ ٣ت َل ُّؤًهٔ ث ُ ََّ ٥سائٔزُ اْلِ َ ًِ َ٤ا َٔ ٢ت ِحزٔی ًَل َی َح َش ٔب ذََ ٔ ٟ
وُ َٟ ٪ه َٔ ٩ِ ٣ت َل ُّو َٕ یُُ ٤ِّ َٜ
َتحٔ ُس َ

اوبوعاؾ،اتقدہ،نسح،اوبراعف،اوبرہ ریہےسرفاتیےہہک روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناای بسےسےلہپدنبہ وک

امنزاکاسحبدانیزپےاگارگفہحیحصراہوترتہبےہفرہندخافدندقفساراشدرفناےئاگمتولگاسرطػدوھکیہکریمےدنبفںےک
اپسھچکامنزلفنےہرھپارگامنزلفنوہیگوتاس ےسرفضامنزںیمیمکلمکمرکدیاجےئیگرھپابیقاامعؽاکاسحب یھبایسرطح
ےسوہاگ۔
رافی  :اوبوعاؾ،اتقدہ،نسح،اوبراعف،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےسقلعتمرگتفوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 470

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥نرضب ٩ط٤ی ،١ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،زر ٚبٗ ٩یص ،یحٌی ب ٩يٌ٤ز ،ابوہزیزہ

رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕٗ ١ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩اْلِ َ ِز َر ٔ ٚبِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
ا ٪أَ ََِ ٠٤َ ٛها َوإ ٔ ََّل
اس ُب بٔهٔ ا ِِ ٌَ ٟب ُس َػ ََلتُ ُه َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ
َي ٌِ ََ ٤ز ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َّو ُ٣َ ٢ا یُ َح َ

يـ َة
رف َ
َٗا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١اُ ِ ٧وزُوا ِ ٌَ ٔ ٟبسٔی َٔ ٩ِ ٣ت َل ُّو َٕ َٓإ ٔ ُِ ٪و ٔج َس َٟهُ َت َل ُّو َْ َٗا َ ٢أَ ُِ٠ٔ٤ٛوا بٔهٔ ا ِٔ َ ٟ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رضننب لیمش ،امحد نب ہملس ،زرؼ نب سیق ،ییحی نب رمعی ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےن اراشدرفناایبسےسےلہپدنبہےس(ایقتمےکدؿ)امنزاکاسحبایلاجےئاگسپارگاسیکامنز(لمکمافردرتس)
وت کیھٹ ےہفرہن دخافدن اعتیل رفناےئ اگ ریمےدنبفں ےک اپس ھچک امنز لفن ےہ رھپ ارگ امنز لفن وہیگ وتاس ےس رفض امنز یک یمک
لمکمرکدیاجےئیگ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رضننبلیمش،امحدنبہملس،زرؼنبسیق،ییحینبرمعی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزےسقلعتمرگتفوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 471

راوی ٣ :ح٤س ب٤ًَ ٩ا ٪ب ٩ابوػٔوا ٪ث٘فی ،بہزب ٩اسس ،طٌبہ٣ ،ح٤س ب٤ًَ ٩ا ٪بً ٩بساہلل و ابوًَ٤ا ٪بً ٩بساہلل،
٣وسی ب ٩ك٠حہ ،ابوایوب
ٰ

اَّ ٪
اَ٘ َٟف ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِهز ُ بِ ُ ٩أَ َس ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی َػٔ َِو َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
وب أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا ََ ٢یا
ًُ َِ ََ ٤
ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َوأَبُو ُه ًُ َِ َ٤ا ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَُ َّ ٧ه َ٤ا َسٌَ ٔ٤ا َُ ٣
وسی بِ َ ٩كَ َِ ٠ح َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
ی٥
َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ ِخبٔرِنٔی َٔ ٌَ َ ١ٕ ٤یُ ِسخُٔ٠ىٔی ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٌَِّ ََ ٥َ ٠بُ َس اہللَ َو ََل َُ ِ ٔ
رش َک بٔهٔ َط ِیئّا َو َُ٘ ٔ َ
اًَ ٪ل َی َراح ٔ َ٠تٔهٔ
اٟؼَّ ََل َة َوتُ ِؤت َٔی اٟزَّکَا َة َو ََ ٔؼ َ ١اَّ ٟزح َٔ ٥ذ َِرهَا َٛأَُ َّ ٧ه ک َ َ
دمحم نب امثعؿ نب اوبوفصاؿ ،یفق ،زہبنب ادس ،ہبعش ،دمحم نب امثعؿ نب دبعاہلل ف اوبامثعؿ نب دبع اہلل ،ومٰیس نب ہحلط ،اوباویب ےس
رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک وکیئ لمع ااسی اراشد رفناںیئ ہک وج تنج ںیم اچنہپ
دے آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایمتدخافدن دقفسیکابعدترکفافر متیسکوکاساکیسکرطحےسرشکی رہسگہنانبانافر
متامنزافرزوکةادارکفافرمترہتشداریوکاقمئروھکافرمتافینٹناکاگلؾوھچڑدف۔اسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسافینٹنرپوسار
ےھت۔
رافی  :دمحم نب امثعؿ نب اوبوفصاؿ ،یفق ،زہبنب ادس ،ہبعش ،دمحم نب امثعؿ نب دبعاہلل ف اوبامثعؿ نب دبعاہلل ،ومٰیس نب ہحلط،
اوباویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتلایقؾینعیمیقموہےنیکاحتلںیمسکدقرراعکتزپانھاچےئہ؟

ابب  :امنزاکایبؿ
احتلایقؾینعیمیقموہےنیکاحتلںیمسکدقرراعکتزپانھاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 472

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪ابٜ٨٣ ٩سر و ابزاہی ٥بَّ٣ ٩سة ،ا٧ص

َّس َة َسٌَ ٔ٤ا أَ َن ّشا َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َوإٔبِ َزاه َٔی ٥بِ ِٔ ٣َ ٩ی َ َ
َر َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
اٟو ِه َز بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة أَ ِر ََ ٌّا َوب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ی َٔةٔ ا َِ ِ ٌَ ٟ

ہبیتق ،ایفسؿ ،انب ر دکر ف اربامیہ نب رسمة ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ
دمہنی ونمرہ ںیم رہظ یک اچر راعکت ادا ںیک افر اقمؾ ذفاہفیلحل وج ہک دمہنی ونمرہ ےس نیت لیم ےک افہلص رپ ےہ اس ںیم رصع یک دف
راعکتاداںیک(بلطمہیےہہکاحتلرفسیکفہجےسامنزںیمرصقایک)
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،انبر دکرفاربامیہنبرسمة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلرفسامنزرہظیکینتکرتعکزپانھاچےئہ؟
ابب  :امنزاکایبؿ
احبتلرفسامنزرہظیکینتکرتعکزپانھاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 473

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی و ٣ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ح ٥ٜبً ٩یی٨ہ ،ابوححیٔہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ٥ٔ َٜبِ ًُٔ ٩ت َ ِی َب َة

ئ َٓ َتو َّؿأ َ
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا َِ ٟها ٔج َزة ٔ َٗا َ ٢ابِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی إلٔ َی ا َِ ٟب ِل َحا ٔ َ
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ُج َح ِی َٔ َة َٗا ََ َ ٢
َر َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوبَي ِ َن َی َسیِهٔ ًَ َ٨زَ ْة
َو َػلَّی ُّ
اٟو ِه َز َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوا َِ ِ ٌَ ٟ
دمحمنبینثمفدمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،مکحنبہنییع،اوبھحنفہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملساکیدہعف
وبتقدفرہپاحطیکاجبنرشتفیےلےئگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفاہںرپفوضایکافرامنزرہظیکدفرتعکادارفناںیئافر
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنم(رتسہیک)اکیڑکلیڑھکییھت۔
رافی  :دمحمنبینثمفدمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،مکحنبہنییع،اوبھحنفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تلیضفامنزرصع
ابب  :امنزاکایبؿ
تلیضفامنزرصع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 474

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪وٛیٍ٣ ،شٌز و اب ٩ابوخاٟس ،بدتری ب ٩ابوبدتری ،ابوبَک ب٤ً ٩ارہ ب ٩رویبہ ث٘فی

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ِٔ ٣ش ٌَ ْز َوابِ ُ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس َوا َِ ٟب ِدتَر ُّٔی بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ٟب ِدتَر ِّٔی ک ُ ُُّ ٠ه َِ ٥سٌُ ٔ٤و ُه
َک بِ َٔ ٤ًُ ٩ار َة بِ ُٔ ٩ر َویِب َة َّ
اَ٘ َٟف ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩َِ ٟ ٢یَٔ٠خَ اَ ٨َّ ٟار
ٔ ٩ِ ٣أَبٔی بَ ِ ٔ
َ
َ

َّ
َّ
َغوب ٔ َها
ََ ٩ِ ٣ػلی َٗ ِب َ ١كُُ٠و َٔ اٟظ ِٔ ٤ص َو َٗ ِب َُ ُ ١

ی
ی
ومحمد نب الیغؿ ،فعیک ،رعسم ف انب اوباخدل ،حترری نب اوب حترری ،اوبرکب نب امعرہ نب رفہبی ،یفق ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک دفزخ ںیم یبھک فہ صخش دالخ ہن وہاگ ہک سج ےن
وسرجےنلکنےسلبقامنززپیھافررغفبآاتف بےسلبقامنززپیھ(ینعیامنزرجفافررصعزپیھافراخصوطررپاؿدفونںامنزفں

اکاامتہؾایک)۔
ی
ی
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،رعسمفانباوباخدل ،حتررینباوب حترری،اوبرکبنبامعرہنبرفہبی،یفق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصعیکامنزیکافحتظیکاتدیک
ابب  :امنزاکایبؿ
رصعیکامنزیکافحتظیکاتدیک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 475

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟزیس ب ٩اسٌ٘ٗ ،٥٠اَ ب ٩حٜی ،٥ابویو٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ بِ َٔ ٩حٕٔ ٜی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی یُوَُ ٧ص َِ ٣ول َی ًَائٔظَ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ

ت َواٟؼَّ ََلة ٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ََ ٣ز ِتىٔی ًَائٔظَ ُة أَ ِ ٪أَ ِٛت َُب ََ ٟها ُِ ٣ؼ َحّٔا َٓ َ٘اَِ ٟت إٔذَا بَ ََ ِِ ٠ت َه ٔذه ٔ ِاْل َی َة َٓکذٔنِّی َحآٔوُوا ًَل َی اٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
ا ُِ ٟو ِس َلی َٓ َ٤َّ ٠ا بَ َِِ ٠ت َُها آذَِ٧ت َُها َٓأ َ َِِ ٠٣ت ًَل َ َّی َحآٔوُوا ًَل َی اٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
َر َوُٗو ُ٣وا ِهَّلِل َٗأ٧ت ٔي َن
ت َواٟؼَّ ََلة ٔ ا ُِ ٟو ِس َلی َو َػ ََلة ٔ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ث ُ ََّٗ ٥اَِ ٟت َسٌِ ٔ٤ت َُها َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ہبیتق ،ناکل ،زدی نب املس ،اقعقع نب میکح ،اوبویسن ےس رفاتی ےہ وج ہک الغؾ ےھت رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےک۔
عی
(حف ُِػوا َ َلَع
رضحتاعہشئدصہقیریض اہلل ھاےنےھجممکحرفناایاکیرقآؿرکمی یکاتکتباکافررفناایہکسجفتقآتی رکہمی َ
ال َّضل َ َو ِ
ال ْص َغی) کتچنہپاجؤ وتےھجم التبدانی نان ہچسج فتق ںیمآتی رکہمیرپ اچنہپ وتںیم ےنرعض ایک۔اوہنںےناس
ات َفال َّض َل ِة ْ ُ
رطہقیےسوھکلاایےہینعیمتولگافحتظرکفامنزفںیکافردرایمؿفایلامنزیکافرامنزرصعیکافررھپرفناایںیمےنرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےساسآتیرکہمیوکایسرطہقیےسانسےہ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،زدینباملس،اقعقعنبمیکح،اوبویسن

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

ابب  :امنزاکایبؿ
رصعیکامنزیکافحتظیکاتدیک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 476

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہٗ ،تازہ ،ابوحشاًِ ،٪یسةً ،لی رضی اہلل ٌَالی ً٨ہ

یس َة ًَ ِ٩
اَ ٔ ًَِ ٩ِ ًَ ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَبٔی َح َّش َ
ًَل ٔ ٕی َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨هُ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ط َُِ٠وَ٧ا ًَ ِ ٩اٟؼَّ ََلة ٔا ُِ ٟو ِس َلی َحًَّی ََغبَ ِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص
ٓ
َ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ،اتقدہ ،اوباسحؿ ،دیبعة ،یلع ریض اہلل اعتیل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنزغفہدنخؼںیمرفناایہکمہولوگںوکافکرےندرایمؿفایلامنزادارکےنےسابزراھکاہیںکتہکوسرجرغفبوہایگ
(فاحضرےہہکذموکرہابالدحثیےسولعمؾوہاہکدرایمؿفایلامنزرصعیکامنزےہ)
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اتقدہ،اوباسحؿ،دیبعة،یلعریضاہللاعتیلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشامنزرصعرتکرکےاساکمکح
ابب  :امنزاکایبؿ
وجصخشامنزرصعرتکرکےاساکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 477

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی ،ہظا ،٦یحٌی ب ٩ابوَٛير ،ابوَٗلبة ،ابو٠٣یح

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی یَ ِحٌَی ًَ ِ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی یَ ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو
ِّ
َکوا بٔاٟؼَّ ََلة ٔ َٓإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َز َک
ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣ب ُ َزیِ َس َة فٔی یَ ِو ٕ ٦ذٔی ُ َِی َٕ٘ َٓ ٥ا َ ٢بَ ُ
َر َٓ َ٘ ِس َحب ٔ َم ًَ َُ ُ٠٤ه
َػ ََل َة ا ِٔ ِ ٌَ ٟ

دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،اشہؾ ،ییحی نب اوبریثک ،اوبالقیة ،اوبحیلم ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ اکی رفز ربدیہ ےک اسھت ےھت۔ اس دؿ
ابدؽاھچےئوہےئےھتوتاوہنںےنرفناایمتولگامنزںیمدلجیرکفاسےئلہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناای
سج صخش ےن امنز رصع رتک رکدی وت اس ےک اامعؽ ےب اکر وہےئگ(بلطم ہی ےہ ہک اس ےک دفرسے کین لمع اک ارج یھب ںیہن
ےلماگ)
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،اشہؾ،ییحینباوبریثک،اوبالقیة،اوبحیلم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

میقموہےنیکاحتلںیمامنزرصعینتکادارکے؟
ابب  :امنزاکایبؿ
میقموہےنیکاحتلںیمامنزرصعینتکادارکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 478

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ہیَ٨٣ ،٥ؼور ب ٩زاذا ،٪وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠ابوػسی ،ٙابوسٌیس خسری

َا ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟؤٟیسٔ بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠أَبٔی ِّ
یٙ
اٟؼ ِّس ٔ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هُظَ ِی َْٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٨ِ ٣ؼو ُر بِ َُ ٩زاذ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َر َٓ َحزَ ِرَ ٧ا ٗ ٔ َیا َُ ٣ه فٔی
ا٨َّ ٟاظٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ِ َ ٧حز ُ ُر ٗ ٔ َی َاَ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ف ٔی ُّ
اٟو ِهز ٔ َوا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اٟو ِهز ٔ َٗ ِس َر ثَ ََلث ٔي َن آیَ ّة َٗ ِس َر ُس َورة ٔ َّ
َ َو َحزَ ِرَ٧ا ٗ ٔ َیا َُ ٣ه
ُّ
َخیَي ِ ٔن ًَل َی اِ ٨ِّ ٟؼ ٕٔ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
اٟش ِح َسة ٔفٔی اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن اْلِ ُوََ ٟیي ِ ٔن َوفٔی اْلِ ُ ِ َ

َر ًَل َی
َخیَي ِ ٔن ُّٔ ٩ِ ٣
َخ َیي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
فٔی اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن اْلِ ُوََ ٟیي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اٟو ِهز ٔ َو َحزَ ِرَ٧ا ٗ ٔ َیا َُ ٣ه فٔی اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن اْلِ ُ ِ َ
َر ًَل َی َٗ ِسرٔ اْلِ ُ ِ َ
َ
اِ ٨ِّ ٟؼ ٕٔ ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ

وقعیبنباربامیہ،مثیہ،وصنمرنبزاذاؿ،فدیلنبملسم،اوبدصقی،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکمہولگروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےک ایقؾاکامنزرہظافرامنزرصعںیمادنازہایکرکےتےھت۔اکیرمہبتمہےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکڑھکے
وہےناکادنازہایکامنزرہظںیموتیلہپدفراعکتںیمسیتآایتےکاطمقبسجرطہقیےسوسرہدجسہےہافردفرسیدفرتعکںیم
اساکآداھافرمہولوگںےنادن ازہایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکایقؾرصعںیمدفراعکتںیمرہظیکاسہقبدفراعکتںیماس
اکفصن۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،مثیہ،وصنمرنبزاذاؿ،فدیلنبملسم،اوبدصقی،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
میقموہےنیکاحتلںیمامنزرصعینتکادارکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 479

راوی  :سویس ب ٩نرضً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،ابوًوا٧ة٨٣ ،ؼورب ٩زاذا ،٪وٟیس ب ٩ابوَرش ،ابو٣توک ،١ابوسٌیس خسری

رش ًَ ِ ٩أَبٔی
َا ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟؤٟی ٔس أَبٔی َٔ ِ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٔ بِ َٔ ٩زاذ َ
ِقأ ُ َٗ ِس َر ثَ ََلث ٔي َن آ َی ّة فٔی کُِّ١
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘ ُو ٦فٔی ُّ
ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َ ٢ک َ َ
اٟو ِهز ٔٓ ََی ِ َ
رش َة آ َی ّة
َر ِٕ ٌَ ٛة ث ُ ََّ ٥ي ُ٘ ُو ٦فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َر فٔی اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن اْلِ ُوََ ٟیي ِ ٔن َٗ ِس َر َخ َِ ٤ص ًَ ِ َ

وسدینبرضن،دبعاہللنبابمرک،اوبوعایة،وصنمرنبزاذاؿ،فدیلنباوبرشب،اوبوتملک،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامنز رہظ ںیمبجڑھکےوہےتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسسیتآایترکہمی ےکاطمقب رہ

اکیرتعکںیمالتفترفناایرکےتےھترھپامنزرصعیکیلہپدفرتعکںیمدنپرہآایتےکاطمقبالتفترفناےت۔
رافی  :وسدینبرضن،دبعاہللنبابمرک،اوبوعایة،وصنمرنبزاذاؿ،فدیلنباوبرشب،اوبوتملک،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرفسںیمامنزرصعیکینتکرتعکادارکے؟
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرفسںیمامنزرصعیکینتکرتعکادارکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 480

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤از ،ایوب ،ابوَٗلبة ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

اٟو ِه َز
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی ُّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َّ
َر ب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ی َٔ ٔة َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة أَ ِر ََ ٌّا َو َػلی ا َِ ِ ٌَ ٟ
ہبیتق،امحد،اویب،اوبالقیة،اسننبناکلےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندمہنی ونمرہںیمرہظیک
اچر راعکت ادا رفناںیئ رھپ اقمؾ ذفاہفیلحل ںیم (ہی ہگج دمہنی ونمرہ ےس نیت لیم ےک افہلص رپ ےہ) رشتفی ےل اج رک امنز رصع یک دف
راعکتادارفناںیئ(ینعیآپیلصاہللہیلع فآہلفملسےناحتلرفسںیمرصقرفناای)
رافی  :ہبیتق،امحد،اویب،اوبالقیة،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ

امنزرفسںیمامنزرصعیکینتکرتعکادارکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 481

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،حیوة ب ٩رشیح ،جٌرف ب ٩ربیٌةْ ،عاک ب٣ ٩ا٧ ،َٟوٓ ١بٌ٣ ٩اویہ

َ
َ
یٌ َة أَ ََّٔ ٪
اک بِ َ٩
ْع َ
رف بِ َُ ٩رب ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ح ِی َو َة بِ َٔ ُ ٩
رشیِ ٕح َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َج ٌِ َ ُ
َر
َ٣اَ َٕ ٔ ٟح َّسثَهُ أَ َِّ َ ٧ ٪و َٓ َ ١بِ ٌََ ٣ُ ٩اؤیَ َة َح َّسثَهُ أََّ٧هُ َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُٓ ٩ِ ٣َ ٢ا َت ِتهُ َػ ََلةُ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ

َ
َ
اک َوأَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ه َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٩ِ ٣َ ٢
ْع ْ
َٓ َٜأ٤َ َّ ٧ا ُوت َٔز أهِ َُ ٠ه َو َ٣ا َُ ٟه َٗا ََ ٔ ٢
َر َٓ َٜأَ٤َ َّ ٧ا ُوت َٔز أَهِ َُ ٠ه َو َ٣ا َُ ٟه َخا ََٔ ٟهُ َیزٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َحِٔیبٕ
َٓا َت ِت ُه َػ ََل ُة ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،ویحة نب رشحی ،رفعج نب ربنعة ،رعاک نب ناکل ،ونلف نب اعمفہی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساراشدرفناےتےھتسجصخشیکاکیفتقیکامنزاضعئوہیئگوتوگایاساکرھگابر(ینعیبسھچک)
ٹلایگاسدحثیےک رافی رضحترعاکنب ناکل ےتہک ںیہھجمےسرضحتدبعاہلل نبرمعےنایبؿرفناایہکاوہنںےنرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھتہک سجصخشیکامنزرصعاضقوہ اجےئوت وگای ہک
اسصخشاکامتؾاباہثٹلایگاضعئوہایگرضح تدبعاہللانبرمعےنرفناایںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھتاسےسرمادامنزرصعےہ
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،ویحةنبرشحی،رفعجنبربنعة،رعاکنبناکل،ونلفنباعمفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرفسںیمامنزرصعیکینتکرتعکادارکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 482

راوی ً :یسی ب ٩ح٤ازٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابوحِیبْ ،عاک ب٣ ٩ا٧ ،َٟوٓ ١بٌ٣ ٩اویہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ ُزُ َِب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یَز ٔ َ َ
ْعا ٔک بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَُ َّ ٧ه بَ ََِ ٠هُ أَ َِّ َ ٧ ٪و َٓ َ ١بِ َ٩
یس بِ ٔ ٩أبٔی َحِٔیبٕ ًَ َِ ٔ ٩
ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣ٔ ٢اٟؼَّ ََلة ٔ َػ ََل ْة ََٓ ٩ِ ٣ا َت ِت ُه َٓ َٜأَ٤َ َّ ٧ا ُوت َٔز أَهِ َُ ٠ه َو َ٣ا َُ ٟه َٗا َ٢
َر َخا ََٔ ٟهُ َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َٙ
ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ه ٔ َی َػ ََلةُ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ

یسیعنبامحد،ثیل،سیدینباوببیبح،رعاکنبناکل،ونلفنباعمفہی،اسرفاتیاکرتہمجدنمرہجابالدحثییکرطحےہ۔
رافی  :یسیعنبامحد،ثیل،سیدینباوببیبح،رعاکنبناکل،ونلفنباعمفہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرغمبےسقلعتم
ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرغمبےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 483

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌس ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌس٣ ،ح٤س ب ٩اسحا ،ٚیزیس ب ٩ابوحِیبْ ،عاک ب٣ ٩ا٧ ،َٟوٓ ١بٌ٣ ٩اویہ،
ًبساہلل اب٤ً ٩ز ،س٤٠ہ بٛ ٩ہی١

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ٌِسٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِّیم َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَىٔی
َ
ْعا ٔک بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ِ َ ٧و َٓ َ ١بِ ٌََ ٣ُ ٩او ٔ َی َة َي ُ٘و َُ ٢ػ ََل ْة ََٓ ٩ِ ٣ا َت ِت ُه َٓ َٜأَ٤َ َّ ٧ا ُوت َٔز أَهِ َُ ٠ه َو َ٣ا َُ ٟه
َیزٔی ُس بِ ُ ٩أبٔی َحِٔیبٕ ًَ َِ ٔ ٩
َر
َٗا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ه ٔ َی َػ ََلةُ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
دیبعاہللنبدعسنباربامیہنبدعس،دمحمنبااحسؼ،سیدینباوببیبح،رعاکنب ناکل،ونلف نباعمفہی،دبعاہللانبرمع،ہملس نب

کہیل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دیعس نب ریبج وک زمدہفل ںیم داھکی اوہنں ےن ریبکت زپیھ افر امنز اشع یک دف راعکت ادا
رفناںیئ رھپ ایبؿ رفناای ہک رضحت دبعاہلل نب رمع ےن ایس رطہقی ےس لمع رفناای اھت اس ہگج افر رفناای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنایسرطہقیےساساقمؾرپلمعرفناایاھت(ینعیاقمؾزمدہفل)۔
رافی  :دیبعاہللنبدعسنباربامیہنبدعس،دمحمنبااحسؼ،سیدینباوببیبح،رعاکنب ناکل،ونلفنباعمفہی،دبعاہللانبرمع،
ہملسنبکہیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزرغمبےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 484

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہ ،س٤٠ہ بٛ ٩ہی١

ٔیس بِ َُ ٩ج َبي ِر ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ه ِی َٕٗ ١ا ََ ٢رأَیِ ُت َسٌ َ
َّ
ب ٔ َح ِ ٍٕ ٤أَ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ثَ ََل َث َر ٌََ ٛا ٕ
ََک أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َػ َ ٍَ ٨بٔه ٔ ِ١َ َِ ٣ٔ ٥
ت ث ُ َّ ٥أَ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلی َي ٌِىٔی ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ َّ ٥ذ َ َ
َ ا ِ٤َ ٟکَا ٔ٪
َ فٔی ذََ ٔ ٟ
ََک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ َ ١َ َِ ٣ٔ ٍَ ٨ذََ ٔ ٟ
َ فٔی ذََ ٔ ٟ
ذََ ٔ ٟ
َ ا ِ٤َ ٟکَا َٔ ٪وذ َ َ
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،ہملسنبکہیل،اساکرتہمجیھباسہقبدحثیاسیجےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،ہملسنبکہیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزاشعءےکاضفلئ

ابب  :امنزاکایبؿ
امنزاشعءےکاضفلئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 485

راوی  :نَربً ٩لیً ،لی ب ٩نَرً ،بساَلًلی٤ٌ٣ ،ز ،زہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت أَ ًِ َت ََ ٥ر ُسو ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َن ِ ُ
َر بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩ن َِرٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ئ َحًَّی َ٧ا َزا ُه ًُ َ٤زُ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َ َ ٧ا ٦اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َو ِّ
َِخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
اٟؼِ ِ َیا َُ َ ٓ ٪

ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إُٔ َّ ٧ه َِ ٟی َص أَ َح ْس ي َُؼل ِّی َه ٔذه ٔاٟؼَّ ََل َة َُيِرَ َُ ٥ِ ٛو ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜیَ ِو َ٣ل ٔ ٕذ أَ َح ْس ي َُؼل ِّی َُي ِ َر أَهِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ

رصننب یلع ،یلع نب رصن ،دبعاالیلع ،رمعم ،زرہی ،رعفہ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن امنز اشع ء ںیم اتریخ رفنایئ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رضحت رمع یک آفاز آیئ اوہنں ےن رفناای ہک
وخانیت افرےچب بس ےک بس وس ےئگ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس رفاہن وہےئ افر اراشد رفناای ہک اہمترے العفہ
اسامنزوکدفرساوکیئصخشاداںیہنرکات(اسفتقکتاالسؾیکااشتعںیہنوہیئیھترصػدمہنیونمرہںیماالسؾالیھپاھتاس
زناہنںیمیسکہگجوکیئامنزاداںیہنرکاتاھتالعفہالہدمہنیےک)۔
رافی  :رصننبیلع،یلعنبرصن،دبعاالیلع،رمعم،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلرفسامنزاشعئ
ابب  :امنزاکایبؿ
احبتلرفسامنزاشعئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 486

راوی ٤ً :زو ب ٩یزیس ،بہزب ٩اسس ،طٌبہ ،ح٥ٜ

یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِهز ُ بِ ُ ٩أَ َس ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ا َِ ٟح ََٗ ٥ُ ٜا ََ ٢ػلَّی ب ٔ َ٨ا َس ٌٔی ُس بِ ُُ ٩ج َبي ِر ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩یَز ٔ َ
َّ
َّ
ََک أَ َّ٪
ََک أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ٓ ٌََ َ ١ذََ ٔ ٟ
َ َوذ َ َ
ب ٔ َح ِ ٍٕ ٤ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ث َ ََلثّا بٔإ ٔ َٗا َٕ ٣ة ث ُ ََّ ٥س ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ػلی ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ َّ ٥ذ َ َ
َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ١َ ٌََ ٓ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ

رمعفنبسیدی،زہبنبادس،ہبعش،مکحےسرفاتیےہہکرضحتدیعسنبریبجےنامہرےارماہاقمؾزمدہفلںیمامنزرغمبیک نیت
راعکتادارفناںیئریبکت ےکاسھترھپآپےنرفناایہکدبعاہللنبرمعےنایسرطہقیےسایکاھتافراوہنںےنایبؿرفناایہکرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنایسرطہقیےسایکےہ۔
رافی  :رمعفنبسیدی،زہبنبادس،ہبعش،مکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
احبتلرفسامنزاشعئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 487

راوی ٤ً :زو ب ٩یزیس ،بہز ب ٩اسس ،طٌبة ،س٤٠ہ بٛ ٩ہی ،١سٌیس ب ٩جبير

ٔیس بِ َ٩
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِهز ُبِ ُ ٩أَ َس ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ُٛ ٩ه ِی َٕٗ ١ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩یَز ٔ َ
ُج َبي ِر ٕ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َػلَّی ب ٔ َح َِٓ ٍٕ ٤أ َ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ثَ ََلثّا ث ُ ََّ ٥ػلَّی ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢هَ ََ ٜذا
َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِؼ َ ٍُ ٨فٔی َه َذا ا ِ٤َ ٟکَا ٔ٪

رمعفنبسیدی،زہبنبادس،صعیة،ہملسنبکہیل،دیعسنبریبجےسرفاتیےہہکںیمےندبعاہللنبرمع وکداھکیہکاوہنںےنامنز
اقمؾزمدہفلںیمادارفنایئوت ریبکتزپیھافرامنزرغمبیک نیتراعکتادارفناںیئاس ےکدعبرفناایہکںیمےن رضحتروسؽرکمی

یلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکاساقمؾرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسایسرطہقیےسلمعرفناےتےھت۔
رافی  :رمعفنبسیدی،زہبنبادس،صعیة،ہملسنبکہیل،دیعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تلیضفامجتع
ابب  :امنزاکایبؿ
تلیضفامجتع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 488

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟابوز٧از ،اْعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
َ
و٪
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ی َت ٌَا َٗبُ َ
أ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
ٓ ٔیََ ٣َ ٥ِ ُٜلئْٔ َٜة ب ٔ َّ
ی ٩بَاتُوا ٓ ٔیََ ٓ ٥ِ ُٜی ِشأ َ ُُ ٟه ِ٥
َر ث ُ ََّ ٥ي ٌِزُ ُد َّأ ٟذ َ
و ٪فٔی َػ ََلة ٔا ِِ َٔ ٟحز ٔ َو َػ ََلة ٔا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اِ ٠ٟی َٔ ١و َََ ٣لئ ٔ َْ ٜة بٔاَ ٨َّ ٟهارٔ َو َی ِح َتَ ٌُ ٔ٤
و٪
وَ ٪وأَ َت ِی َ٨اه َُِ ٥وهُ ِ ٥ي َُؼ َُّ ٠
وَ ٪ت َز ِ٨َ ٛاه َُِ ٥وه ُِ ٥ي َُؼ َُّ ٠
ٕ َت َز ِٛت َُِٔ ً ٥بازٔی ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
َوه َُو أَ ًِ َ ٥ُ ٠بٔه ٔ ِِ َٛ ٥ی َ

ہبیتق ،ناکل ،اوبزاند ،ارعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولوگں ےک
اپسلسلسمرفط ےآےتاجےتںیہ۔ضعبرفط ےراتںیمآےتاجےتںیہافرضعبرفط ےدؿںیمآےتاجےتافرامتؾرفط ےامنز
رجف ںیم عمج وہےت ںیہ افر امنز رصع ںیم عمج وہےت ںیہ رھپ رفط ے اہمترے اپس وج ہک رات ےک فتق رےہ ےھت فہ رفط ے افر زایدہ
دنلبییکرطػڑچھاجےتںیہسجفتقدخافدندقفساؿےسوساؽرکاتےہاحالہکنہکفہتہبرتہبرطہقیےسفافقےہہکمت
ےن ریمے دنبفں وک وکؿ یس احتل ںیم افر داین ںیم سک تیفیک ںیم وھچڑا وت فہ رفط ے وجاب دےتی ںیہ ہک سج فتق مہ ےن اؿ
ولوگںوکداینںیموھچڑاوتفہاسفتقامنزادارکرےہےھتافرسجفتقمہاؿےکاپسےچنہپبجیھبفہولگامنز(رصع)ادارکےن
ںیموغشمؽےھت۔

رافی  :ہبیتق،ناکل،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
تلیضفامجتع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 489

راوی َٛ :ير بًِ ٩یس٣ ،ح٤س ب ٩رحب ،زبیسی ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ

رح ٕب ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیس ِّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ََٔٛيرُ بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩

یُ ٩جزِئّا َو َی ِح َتٍُ ٔ٤
ٔرش َ
َ ١ػ ََلةُ ا َِ ٟح ًَِ ٍٔ ٤ل َی َػ ََلة ٔ أَ َح ٔس َُ ٥ِ ٛو ِح َس ُه ب ٔ َد َِ ٤ش ٕة َوً ِ ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُِ ََٔ ٢ـ ُ
َّ
اِ ٣َ ٪ظ ُهو ّزا
آ ٪ا ِِ َٔ ٟحز ٔک َ َ
آ ٪ا ِِ َٔ ٟحز ٔإ ٔ َِّ ُ ٪رق َ
ارقؤُا إ ٔ ِٔ ٪طئِت َُِ ٥و ُ ِرق َ
َََ ٣لئ ٔ َُ ٜة اِ ٠ٟی َٔ ١واَ ٨َّ ٟهارٔ فٔی َػ ََلة ٔا ِِ َٔ ٟحز ٔ َو ِ َ
ریثک نب دیبع ،دمحم نب رحب ،زدیبی ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےناراشدرفناایہکامنز ابامجتعاہنتصخشیکامنز ےس  50ہصحزایدہوہیتےہ افرراتافردؿ ےکرفط ےرہاکی امنزرجف ںیم
ق ِ ل َضل ٰ ِ ُ ل َّش
مَ ْش
م
ب
ُ
َ
لل ِ
کا ش)ےسےسےلرک( و ًدا)کتالتفترکف
عمجوہےتںیہسپارگمتاچوہوتآتیرکہمی(اَ ،ا ّ و َۃ ُ
رافی  :ریثکنبدیبع،دمحمنبرحب،زدیبی،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
تلیضفامجتع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 490

راوی ٤ً :زو بً ٩لی و يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥یحٌی ب ٩سٌیس ،اس٤اًی ،١ابوبَک ب٤ً ٩ارة ب ٩رویبہ

َک بِ َُ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ٩
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥اَلَ َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َو َي ٌِ ُ٘ ُ
ُر َویِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٢ل َیٔ ٠خُ اَ ٨َّ ٟار أَ َح ْس َػلَّی َٗ ِب َ ١كُُ٠و َٔ َّ
اٟظ ِٔ ٤ص َو َٗ ِب َ١

أَ ِِِ ََ ٪زُ َب

رمعفنبیلعف وقعیبنباربامیہ،ییحینبدیعس،اامسلیع،اوبرکبنبامعرةنبرفہبیےسرفاتیےہہکںیمےنآرضحنتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھتوجصخشامنزادارکےوسرجولطعوہےنےسےلہپ(ینعیامنز
رجفزپےھ)افروسرجرغفبوہےنےسےلہپیکامنزینعیامنزرصعادارکےوتفہصخشدفزخںیمںیہندالخوہاگ۔
رافی  :رمعفنبیلعفوقعیبنباربامیہ،ییحینبدیعس،اامسلیع،اوبرکبنبامعرةنبرفہبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیباہللرشفییکاجبنرخرکانرفضےہ
ابب  :امنزاکایبؿ
تیباہللرشفییکاجبنرخرکانرفضےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 491

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،یحٌی ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪ابواسحا ،ٚبزاء بً ٩ازب

ئ َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی َ٨ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا ِٟب َ َرا ٔ
رش َط ِه ّزا َط َّ
رص َٖ إلٔ َی ا ِِ ٔ ٟ٘ب َ٠ةٔ
َ ُسٔ َِیا َُ ٪و ُ ٔ
َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح َو بَ ِیتٔ ا ِِ٘ ٤َ ٟسٔ ٔ
رش َط ِه ّزا أَ ِو َس ِب ٌَ َة ًَ َ َ
ض ٔس َّت َة ًَ َ َ

دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،ایفسؿ،اوبااحسؼ،رباءنباعزبےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکارماہ
مہولوگںےنتیبادقملسیکاجبن وسہلایرتسہناہکتامنزںیاداںیکاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکتیب اہللرشفی

یکاجبنامنزادارکےناکمکحوہا(ینعیہلبقاکرخدبتلیرکدایایگ)۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،ایفسؿ،اوبااحسؼ،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
تیباہللرشفییکاجبنرخرکانرفضےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 492

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥اسحا ٚب ٩یوسٕ ،زَکیا ب ٩ابوزائسة ،ابواسحا ،ٚبزاء بً ٩ازب

َکیَّا بِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َٙ
ٕ اْلِ َ ِز َر َُ ٩ِ ًَ ٚز َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩یُو ُس َ
رش َط ِه ّزا ث ُ َّ٥
ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا ََٗ ٢س ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ٓ ََؼلَّی ِ َ ٧ح َو بَ ِیتٔ ا ِِ٘ ٤َ ٟسٔ ٔ
ض ٔس َّت َة ًَ َ َ
اَ ٪ػلَّی َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َٗ ِو ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِط َه ُس أَ َّ٪
إُٔ َّ ٧ه ُو ِّج َه إلٔ َی ا ِلَ ٌِ َٜبةٔ ٓ َََّ ٤ز َر ُج ِْ َٗ ١س ک َ َ
ْح ُٓوا إلٔ َی ا ِل ََ ٌِ ٜبةٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س ُو ِّج َه إلٔ َی ا ِلَ ٌِ َٜبةٔ َٓاَ َ ِ ٧

دمحمنباامسلیعنباربامیہ،ااحسؼنبویفس،زرکاینباوبزادئة،اوبااحسؼ،رباءنباعزبےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسدمہنیونمرہرشتفیالےئوتتیبادقملسیکاجبنوسہلناہکترخرکےکامنزںیادارفناںیئرھپآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسوک تیباہللرشفییک اجبنرخرکےکامنزادا رکےن اکمکحوہااکیااصنریاحصیب رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکارماہ امنز ادا رک ےک ااصنر یک اکی امجتع ےکاپس اچنہپ افر فہ امجتع امنز ادا رک ریہ یھتاس ےن اہک ںیم اہشدت داتی وہں اس
ابت یک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک تیب اہلل رشفی یک اجبن رخ رک ےک امنز ادا رکےن اک مکح وہایگ فہ ولگ ایس فتق
تیباہللرشفییکاجبنرخرکےکامنزادارکےنےگل۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،ااحسؼنبویفس،زرکاینباوبزادئة،اوبااحسؼ،رباءنباعزب

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

وکیسنوصرتںیمتیباہللرشفییکالعفہیسکدفرسیاجبنرخرکاتکسےہ؟
ابب  :امنزاکایبؿ
وکیسنوصرتںیمتیباہللرشفییکالعفہیسکدفرسیاجبنرخرکاتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 493

راوی ً :یسی ب ٩ح٤از ،اح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩رسح و حارث ب٣ ٩شٜين ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ساً ،٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز

اَّٟس ٔح َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔرقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ ُزُ َِب ُة َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُش ِّب ُح ًَل َی اٟزَّاح ٔ َ٠ةٔ
ابِ َٔ ٩وهِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیهٔ َٗا َ ٢ک َ َ

ٗ ٔ َب َ ١أَ ِّی َو ِجهٕ َت َت َو َّج ُه َویُوتٔزُ ًََِ ٠ی َها َُي ِ َر أََّ٧هُ ََل ي َُؼل ِّی ًََِ ٠ی َها ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ َة

یسیع نب امحد ،ادمح نب رمعف نب رسح ف احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اسمل ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسامنزلفنافینٹن رپادارفناایرکےتےھتاسےسلبقتیباہللرشفییک اجبنرخرکےک
امنز ادارکےن اک مکح وہا افر آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس امنزفرت یھب ایس رطہقی ےس ادا رفناےت ےھت نکیل رفض امنز ںیہن ادا رفناےت
ےھت۔
رافی  :یسیعنبامحد،ادمحنبرمعفنبرسحفاحرثنبنیکسم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسمل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وکیسنوصرتںیمتیباہللرشفییکالعفہیسکدفرسیاجبنرخرکاتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 494

راوی ٤ً :زو بً ٩لی و ٣ح٤س بَ٣ ٩ىی ،یحٌیً ،بسا ،َ٠٤ٟسٌیس ب ٩جبيرً ،بساہلل اب٤ً ٩ز

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی ًَ َِ ٩ی ِحٌَی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِٗ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ک َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ًَل َی َزابَّتٔهٔ َوه َُو ُِ٘ ٣ب ٔ َْ َّٜ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ١ة إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َوٓ ٔیهٔ أُِ٧زَِٔ ٟت َٓأَیِ َ٤َ ٨ا تُ َو ُّٟوا َٓ ََ ََّ ٥و ِجهُ
اہللٔ
رمعف نب یلع ف دمحم نب ینثم ،ییحی ،دبعاکلمل ،دیعس نب ریبج ،دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس سجفتقہکمرکمہمےسدمہنیونمرہرشتفیالرےہ ےھتوتآپیلصاہللہیلعفآہل فملساےنپاجونر رپامنزادارفناےتافرآتی
(فَ ْ َي ُ َُ ُّلاف َ َی ََّ ،فح ُةا َِّ
رکہمی َ
ّلآرخکت)اسےلسلسںیمانزؽوہیئ۔اساکرتہمجہیےہہکمتولگسجرطػرخرکفوتایساجبناہلل
ْ
اکرخےہ۔
رافی  :رمعفنبیلعفدمحمنبینثم،ییحی،دبعاکلمل،دیعسنبریبج،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزاکایبؿ
وکیسنوصرتںیمتیباہللرشفییکالعفہیسکدفرسیاجبنرخرکاتکسےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 495

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،اً ،َٟبساہلل ب ٩زی٨ارً ،بساہلل اب٤ً ٩ز

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ک َ َ
ي َُؼل ِّی ًَل َی َراح ٔ َ٠تٔهٔ فٔی َّ
َ
اٟش َ ٔ
 ١ذََ ٔ ٟ
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َئ ٌَِ ُ
رف َح ِی َُ َ٤ا َت َو َّج َه ِت بٔهٔ َٗا َ٣َ ٢اَٗ َْ ٔ ٟا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر َوک َ َ
ہبیتق نب دیعس ،ناکل ،دبعاہلل نب دانیر ،دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ افینٹن رپ

امنزادارفناےتےھتاحتلرفسںیمسجرطػفہافینٹنرخرکیتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسایساجبنرخرکےکامنزادارفناےت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ناکل،دبعاہللنبدانیر،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

صیح
یسکےندصقااکیاجبنرہچہایکرھپ حملعوہاوتیھبامنزوہاجےئیگ
ابب  :امنزاکایبؿ
صیح
یسکےندصقااکیاجبنرہچہایکرھپ حملعوہاوتیھبامنزوہاجےئیگ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 496

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اً ،َٟبساہلل ب ٩زی٨ارً ،بساہلل اب٤ً ٩ز

اض َٔ ُ٘ َبا َئ فٔی َػ ََلة ٔ اُّ ٟؼ ِبحٔ َجائ َ ُه ِ ٥آ ٕ
ت
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا اُ ٨َّ ٟ
َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س أُِ٧ز ٔ ََِ ٠ًَ ٢یهٔ َّ
َاس َت ِ٘بُٔ٠و َها َوکَاِ َ ٧ت
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َو َٗ ِس أ ُ َٔ ٣ز أَ َِ ٪ي ِش َت ِ٘ب ٔ َ ١ا ِل ََ ٌِ ٜب َة ٓ ِ
ُو ُجوهُ ُه ِ ٥إلٔ َی َّ
َاس َت َس ُاروا إلٔ َی ا ِلَ ٌِ َٜبةٔ
اٟظاِ ٓٔ ٦
ہبیتق،ناکل،دبعاہللنبدانیر،دبعاہللانبرمعےسرفاتیےہہکاکیرمہبتولگدجسمابقںیمامنزرجفادارفنارےہےھتہکاسدفراؿ
اکیصخش احرضوہاافراسےنرعضایکہکآجیکراترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقآؿرکمیانزؽوہاےہافر
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوک ہبعکیکاجبنرخ رکےن اکمکح انزؽوہاےہسپاؿرضحات ےنایسفتق(ینعیاحبتل امنزیہ)رخ
ہبعکیکاجبنرکایلےلہپاؿاکرہچہکلماشؾیکاجبناھترھپاؿولوگںےنتیباہللیکاجبنرخرکایل۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،دبعاہللنبدانیر،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
صیح
یسکےندصقااکیاجبنرہچہایکرھپ حملعوہاوتیھبامنزوہاجےئیگ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 497

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ب ٩سٌس ،اب ٩طہاب

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
ْع َوةُ أَ َ٣ا
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔأَ َّ َ
َخ ا َِ ِ ٌَ ٟ
َر َط ِیئّا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه ُ ِ
َّ
َّ
َّ
إ ٔ َّٔ ٪جبِرٔی ََِ ٠ًَ ١یهٔ َّ
ْع َوةُ َٓ َ٘ا َ٢
اٟش ََلِ َٗ ٦س َ٧زَ َََ ٓ ٢ؼلی إ ٔ ََ ٣اَ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٤َ ًُ ٢زُ ا ًِ٣َ ٥َِ ٠ا ََ ُ٘و ُ ٢یَا ُ ِ
َسُ ٌِ ٔ٤ت ََ ٔظي َر بِ َ ٩أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َِ ٣ش ٌُوز ٕ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ٧ ٢زَ َ٢
َٓ ١أ َ َّ٣ىٔی ٓ ََؼ َِّ ٠ی ُت َُ ٌَ ٣ه ث ُ ََّ ٥ػ َِّ ٠ی ُت ٌََ ٣هُ ث ُ ََّ ٥ػ َِّ ٠ی ُت َُ ٌَ ٣ه ث ُ ََّ ٥ػ َِّ ٠ی ُت ٌََ ٣هُ ث ُ ََّ ٥ػ َِّ ٠ی ُت َُ ٌَ ٣ه َی ِح ُش ُب بٔأ َ َػأَ ٌٔهٔ َخ َِ ٤ص
ٔجبِرٔی ُ
َػََ ٠وا ٕ
ت
ہبیتق ،ثیل نب دعس ،انب اہشب ےس رفاتی ےہ ہک رضحترمع نب دبعازعلسی ےن امنز رصع ںیم اتریخیک وت رضحت رعفہ نب زریب ےن
اؿ ےس رفناایہک متولگفافق ںیہن وہہک رضحتربجالیئ انزؽ وہےئ افر اوہنںےن رضحت روسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےکاسےنمامنزیکاناتمرفنایئ۔ہینسرکرضحترمعنبدبعازعلسیےنرفناایمتوھجمسہکاےرعفہمتایکہہکرےہوہ؟رضحترعفہ
ےنرفناایہکںیمےنرضحتریشبنبایبدوعسدےسانسےہفہرفناےتےھتہکںیمےنرضحتاوبدوعسدےسانسفہایبؿرفناےتےھتہک
ںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھتہکرضحتربجالیئانزؽوہےئ
افر اوہنں ےن ریمی اناتم یک ںیم ےن اؿ ےک ارماہ امنز ادا یک رھپ امنز ادا یک۔ دفرسی افر رھپ رسیتی رھپ وچیھت اس ےک دعب
اپوچنںی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپاویلگنںرپاپوچنںامنزوکامشررفناای۔
رافی  :ہبیتق،ثیلنبدعس،انباہشب

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

رہظاکافؽفتق
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
رہظاکافؽفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 498

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َسیَّا ُر بِ َُ ٩س ََل ََ ٣ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی
َ َّ
اٟشا ًَ َة َٓ َ٘ا َ ٢أَبٔی َي ِشأ َ ُ٢
َي ِشأ َ ُ ٢أَبَا بَ ِز َز َة ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت أََ ِ ٧ت َسَ ٌِ ٔ٤تهُ َٗا َ٤َ َٛ ٢ا أَ ِس ََ ٌُ ٤
اَ ٪لَ یُ َبالٔی ََ ٌِ َف َتأِخٔير ٔ َها َي ٌِىٔی ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ إلٔ َی ن ِٔؼ ٕٔ َّ
اِ ٠ٟی َٔ ١و ََل یُ ٔح ُّب
ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک َ َ
َّ
اِ ٨َّ ٟو َِ َٗ ٦بََ ٠ها َو ََل ا َِ ٟحس َ
َر
ا ٪ي َُؼل ِّی ُّ
ٔیث ََ ٌِ َس َها َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ث ُ ََّٟٔ٘ ٥ی ُت ُه ََ ٌِ ُس ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُه َٗا َ ٢ک َ َ
اٟو ِه َز ح ٔي َن َتزُو ُ ٢اٟظ ُِ ٤ص َوا َِ ِ ٌَ ٟ
َّ
ا٪
َی ِذ َه ُب اٟزَّ ُج ُ
ََک ث ُ ََّٟٔ٘ ٥ی ُت ُه ََ ٌِ ُس ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُه َٓ َ٘ا ََ ٢وک َ َ
 ١إلٔ َی أَٗ َِصی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َواٟظ ُِ ٤ص َح َّی ْة َوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ََل أَ ِزرٔی أَ َّی ح ٔي ٕن ذ َ َ
اٟش ِّتي َن إلٔ َی ا ِٔ٤ٟائَةٔ
ِقأ ُٓ َٔیها ب ٔ ِّ
اٟؼ ِبحَ َٓ َی ِٔ َ ٨
َر ُٖ اٟزَّ ُج ُ
َ َٓ ١ی ُِ ٨وزُ إلٔ َی َو ِجهٔ َجٔ٠ی ٔشهٔ َّأ ٟذی َي ٌِز ٔ ُٓ ُه ٓ ََی ٌِز ٔ ُٓهُ َٗا ََ ٢وک َ َ
ي َُؼل ِّی ُّ
اَ ٪ي ِ َ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس ایسر نب السہم ےن لقن ایک اوہنں ےن اہک ںیم ےن اےنپ فادل نادج ےس فہ
درایتف رفنا رےہ ےھت رضحت اوبربزہ ےس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز یک تیفیک ےک ابرے ںیم ایبؿ رفناںیئ؟
رضحتہبعشےنایبؿرفناایہکںیمےنرضحتایسرےساہکمتےناؿوکانساوہنںےنرفناایہکیجاہںانسسجرطحہکںیممتوکانسات
وہں رھپ اہک ہک ںیم ےن اےنپ فادل اصبح ےس اہک ہک فہ وساؽ رکےت ےھت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےک
قلعتموتاسرپاوبربزہےنوجابدایہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزاشعءںیمرپفاہںیہنرکےتےھتومعمیلیساتریخرکےنیک۔
ینعیآدیھراتکت(یکاتریخںیہنرفناےتےھت)نکیلفہامنزاشعءےسلبقوسےنوکدنسپںیہنرفناےتےھتافراؿےسدرایتفایکوت
اوہنںےنرفناایہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزرہظاسفتقادارفناےتےھتہکسجفتقوسرجرغفبوہاجاتاھتافرآپیلص

اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رصع اس فتق ادا رفناےت ےھت ہک وکیئ صخش امنز رصع ادا رک ےک دمہنی ونمرہ ےک انکرے کت چنہپ اجات افر
وسرجوموجد راتہ(ینعی زردی ںیہنآیت) افر امنز رغمب ےک ابرے ںیم ںیمفافق ںیہن وہںہک ایکفاہعقایبؿ رفناای۔ اس ےکدعب
ںیمےناؿےسالماقتیک افردرایتفایکاوہنںےنرفناایہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزرجف اسفتقادارفناےتےھتہکامنز
ادارک ےک اکیصخش رتصخ وہات اےنپ یسک دفتس ےک اپس افر فہ اس اک رہچہداتھکی وت اسہک رہچہ یک فہ صخش انشتخ رک اتیل افر اس
ںیماسھٹآایتےسےلرکاکیوسآایتالتفترفناےت۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
رہظاکافؽفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 499

راوی َٛ :ير بًِ ٩یس٣ ،ح٤س ب ٩رحب ،زبیسی ،زہزی ،ا٧ص

رح ٕب ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیس ِّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَْ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ََٔٛيرُ بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠خ َد ح ٔي َن َزاُ َِت َّ
اٟو ِهز ٔ
اٟظ ُِ ٤ص ٓ ََؼلَّی بٔه ٔ َِ ٥ػ ََل َة ُّ
َ
ریثک نب دیبع ،دمحم نب رحب ،زدیبی ،زرہی ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلکن (ینعی رفاہن
وہےئ)سجفتقوسرجڈلھایگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿولوگںےکارماہامنزرہظادارفنایئ۔
رافی  :ریثکنبدیبع،دمحمنبرحب،زدیبی،زرہی،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ

رہظاکافؽفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 500

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ح٤یس بً ٩بساٟزح ،٩٤زہير ،ابواسحا ،ٚسٌیس ب ٩وہب ،خباب

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُزهَي ِ ْر ًَ ِ ٩أَب ٔی إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔی ٔس بِ َٔ ٩وهِبٕ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ئ َٓ ٥َِ ٠ي ُِظ ٔ٨َ ٜا ٗٔی َْٔ ١لَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٙفٔی ََ ٌِحٔیَ ٔ ٠ها َٗا َ٢
َّاب َٗا ََ ٢ط َِ ٜوَ٧ا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّّ َ ٥َ ٠
َخب ٕ
رح اَّ ٟز َِ ٣ـا ٔ
َن ٌَ ِ٥
وقعیبنباربامیہ،دیمحنبدبعارلنمح،زریہ،اوبااحسؼ،دیعسنبفبہ،ابخبےسرفاتیےہہکمہےنرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےساکشتییکزنیمےک(رگیمیکفہجےس)ےنلجیکنکیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناساکایخؽںیہنرفناای۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،دیمحنبدبعارلنمح،زریہ،اوبااحسؼ،دیعسنبفبہ،ابخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلرفسامنزرہظںیمدلجیرکےناکمکح
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
احبتلرفسامنزرہظںیمدلجیرکےناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 501

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی ب ٩سٌیس ،طٌبہ ،ح٤زة ًائذی ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َح ِ٤زَةُ ا ٌَِ ٟائ ٔ ٔذ ُّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٩
اٟو ِه َز َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج َْ ١وإ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َ٧زَ َ٨ِ ٣َ ٢ز َّٔل َ ٥َِ ٟی ِز َت ٔح ُِ ٨ِ ٣ٔ ١ه َحًَّی ي َُؼل َِّی ُّ
َ٣اَ َٕ ٔ ٟي ُ٘و ُ ٢ک َ َ

بِٔ ٔ ٨ؼ ٕٔ اَ ٨َّ ٟهارٔ َٗا ََ ٢وإ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت بِٔ ٔ ٨ؼ ٕٔ اَ ٨َّ ٟهارٔ
دیبعاہللنبدیعس،ییحینبدیعس،ہبعش،زمحةاعذئی،اسننبناکلےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسسج
فتقاحبتلرفسیسک فہجےسایقؾرکےتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسہگجےسےنرفاہنوہےتسجفتقکتہکآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسامنزرہظہنادارفناےتیل۔یسکےنرعضایکہکاچےہفہفتقدفرہپاکیہوہ؟اوہنںےناہکہکارگہچدفرہپاکفتقیہوہ
امنزرہظادارفناےترھپرفاہنوہےت۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحینبدیعس،ہبعش،زمحةاعذئی،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسدیےکوممسںیمامنزرہظںیمدلجیرکان
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
رسدیےکوممسںیمامنزرہظںیمدلجیرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 502

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،ابوسٌیس ،بىی ہاط ،٥خاٟس ب ٩زی٨ار ،ابوخ٠سة ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسٌٔی ٕس َِ ٣ول َی بَىٔی َها ٔط َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ أَبُو َخَِ ٠س َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
ا ٪ا ِٟب َ ِرزُ ًَ َّح َ١
ْح أَبِ َز َز بٔاٟؼَّ ََلة ٔ َوإٔذَا ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ک َ َ
أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا َ ٢ک َ َ
ا ٪ا ُِّ َ ٟ
دیبعاہللنبدیعس،اوبدیعس،ینباہمش،اخدلنبدانیر،اوبدلخة،اسننبناکلےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسسجفتقرگیموہیتوتاسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزرہظڈنھٹےفتقزپےتھافرسجفتقرسدیوہیتامنزرہظ
دلجیرفناےت۔

رافی  :دیبعاہللنبدیعس،اوبدیعس،ینباہمش،اخدلنبدانیر،اوبدلخة،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقرگیمیکدشتوہوتامنزرہظڈنھٹےفتقادارکےناکمکح
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
سجفتقرگیمیکدشتوہوتامنزرہظڈنھٹےفتقادارکےناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 503

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،اب٣ ٩شیب ،و ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َوأَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ه َُزیِ َز َة
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ِ
ْح َٓأَبِز ٔ ُزوا ًَ ِ ٩اٟؼَّ ََلة ٔ َٓإ ٔ َّٔ ٪ط َّس َة ا ِِّ َ ٟ
ْح َِٔ ٓ ٩ِ ٣یحٔ َج َه َّ٥َ ٨
اط َت َّس ا ُِّ َ ٟ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،انباہشب،انببیسم،فاوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفناایسجفتقدشدیرگیموہوتمتامنزوکڈنھٹارکفویکہکنہکرگیماکزفردفزخےکادنروجشآےنیکفہج ےس
ےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انباہشب،انببیسم،فاوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
سجفتقرگیمیکدشتوہوتامنزرہظڈنھٹےفتقادارکےناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 504

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩يٌ٘وب٤ً ،ز ب ٩حٔؽ ،ابزاہی ٥ب ٩يٌ٘وب ،یحٌی بٌ٣ ٩ين ،حٔؽ٤ً ،زو ب٨٣ ٩ؼور٤ً ،ز ب ٩حٔؽ ب٩
ُیاث ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،حش ٩بًِ ٩یساہلل ،ابزاہی ،٥یزیس ب ٩اوض ،ثابت بٗ ٩یص ،ابو٣وسی

َ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ٩
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٕؽ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ح َوأََ ِ ٧بأَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
ٌَٔ٣ي ٕن َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َحٔ ِْؽ ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
اث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ٩
اٟو ِهز ٔ َٓإ ٔ ََّّ ٪أ ٟذی
بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٩ِ ًَ ٥یز ٔ َ
وسی َی ِز َٓ ٌُ ُه َٗا َ ٢أَبِز ٔ ُزوا ب ٔ ُّ
یس بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
ض ًَ ِ ٩ثَابٔتٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣

و ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِِّ َ ٟ
ْح َِٔ ٓ ٩ِ ٣یحٔ َج َه َّ٥َ ٨
َتحٔ ُس َ
اربامیہ نب وقعیب ،رمع نب ب ص ،اربامیہ نب وقعیب ،ییحی نب نیعم ،ب ص ،رمعف نب وصنمر ،رمع نب ب ص نب ،ثاث ،فہ اےنپ فادل
ےس ،نسح نب دیبع اہلل ،اربامیہ ،سیدی نب افس ،باتب نب سیق ،اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای
امنزرہظڈنھٹےفتقزپوھویکہکنوجرگیممتدھکیرےہوہفہدفزخےکوجشیکفہجےسےہ۔
رافی  :اربامیہ نب وقعیب ،رمع نب ب ص ،اربامیہ نب وقعیب ،ییحی نب نیعم ،ب ص ،رمعف نب وصنمر ،رمع نب ب ص نب ،ثاث ،فہ
اےنپفادلےس،نسحنبدیبعاہلل،اربامیہ،سیدینبافس،باتبنبسیق،اوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرہظاکآرخیفتقایکےہ؟
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرہظاکآرخیفتقایکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 505

راوی  :حشين ب ٩رحیثٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسی٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

وسی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
رحیِ ٕث َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُ ُ ٩
َِ ٠ًَ ١یهٔ َّ
اٟؼ ِبحَ ح ٔي َن كَ َ ٍَ ٠ا ِِ َٔ ٟحزُ َو َػلَّی
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ه َذا ٔجبِرٔی ُ
اٟش ََلَ ٦جائَ ٥ِ ُٜي ٌَُ ِّ ٥ِ ُٜ٤ُ ٠زٔی َََ ٓ ٥ِ ُٜ٨ؼلَّی ُّ
اٟو َّ٠َ َِ ٣ٔ ١هُ ث ُ ََّ ٥ػلَّی ا ِِِ ٤ٟز ٔ َب ح ٔي َن ََغبَ ِت َّ
َّ
ُ َّ
َر ح ٔي َن َرأَی ِّ
ْٔط
ُّ
اٟظ ُِ ٤ص َو َح َُّ ِ ٓ ١
َ
َ
اٟو ِه َز ح ٔي َن َزاُ َِت اٟظ ُِ ٤ص ث ََّ ٥ػلی ا َِ ِ ٌَ ٟ
اٟؼَّ ائ ٔٔ ٥ث ُ ََّ ٥ػلَّی ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ح ٔي َن َذهَ َب َطٔ ََُّ ٙ
اٟو ِه َز
رف َّٗ ٔ ٠یَل ث ُ ََّ ٥ػلَّی بٔهٔ ُّ
اِ ٠ٟی ٔ ١ث ُ ََّ ٥جائ َ ُه ا َِ َِ ٟس ٓ ََؼلَّی بٔهٔ ُّ
اٟؼ ِبحَ ح ٔي َن أَ ِس َ َ

اٟو َُِّ ٠َِ ٣ٔ ١یهٔ ث ُ ََّ ٥ػلَّی ا ِِِ ٤ٟز ٔ َب ب ٔ َوٗ ِٕت َواح ٔ ٕس ح ٔي َن ََغبَ ِت َّ
ُ َّ
اِّ ٪
اِّ ٪
اٟظ ُِ ٤ص َو َح َّ١
َر ح ٔي َن ک َ َ
ح ٔي َن ک َ َ
َ
َ
اٟو ُّ٠َ َِ ٣ٔ ١هُ ث ََّ ٥ػلی ا َِ ِ ٌَ ٟ

ْٔط اٟؼَّ ائ ٔٔ ٥ث ُ ََّ ٥ػلَّی ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ح ٔي َن َذهَ َب َسا ًَ ْة َّٔ ٩ِ ٣
َ أَ ِٔ ٣ص َو َػ ََلت ََٔ ا َِ ٟی ِو َ٦
اِ ٠ٟی ٔ ١ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢اٟؼَّ ََلةُ َ٣ا بَي ِ َن َػ ََلت ٔ َ
ٓ ُِ

نیسحنبرحثی،لضفنبومیس،دمحمنبرمعف،اوبہملس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفناایہیربجالیئںیہوجہکمتوکدنیالھکسےنرشتفیالےئںیہرھپامنزادارفنایئاوہنںےنرجفیکسجفتقحبصاصدؼوہیئ
(ینعی فہ یبمل وچ ڑی رفینش وج ہک رشمؼ یک اجبن آامسؿ ےک انکرے رظن آیت ےہ) افر امنز رہظ ادا یک سج فتق وسرج ڈلھ ایگ رھپ
امنز رصع ادا رفنایئ۔ سج فتق رہ یئ اک اسہی اس ےک ربارب دھکی ایل العفہ اسہی زفاؽ ےک رھپ امنز رغمب ادا رفنایئ سج فتق وسرج
رغفب وہایگ افر رفزہ ااطفر رکےن اکفتق آایگ رھپ امنز اشعء ادا رفنایئ سجفتق قفش اغبئ وہیئگ رھپ االگ رفز وہا وت امنز رجف ادا رفنایئ
اس فتق ھچک رفینش وہیئگ رھپ امنز رہظ ادا رفنایئ۔ سج فتق اسہی رہ اکی یئ اک اسہی دفانگ وہایگ رھپ امنز رغمب اس فتق ادا رفنایئ
سجفتق وسرجرغفبوہایگافررفزہااطفررکےناکفتقآایگرھپامنزاشعءادا رفنایئسجفتقراتاک اکیہصحسگرایگاس ےک
دعبامنزفںاکفتقاؿدففتقےکدرایمؿےہہکسجرطہقیےسںیمےنآجافرلکامنزادایکیھت۔
رافی  :نیسحنبرحثی،لضفنبومیس،دمحمنبرمعف،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرہظاکآرخیفتقایکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 506

راوی  :ابوًبساٟزحً ٩٤بساہلل ب٣ ٩ح٤س اذرمیًِ ،یسة ب ٩ح٤یس ،ابو٣ا َٟاطحعی سٌس ب ٩كارَٛ ،ٚير ب٣ ٩سرک،
اسوزب ٩یزیسً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

یسةُ بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َ٣ا َٕ ٔ ٟاْلِ َ ِط َحع ٔ ِّی َس ٌِ ٔس بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َِ ًَ ٩ٔ ٤ب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اْلِ َذ َِرم ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَِ ٔ َ
اِ َٗ ٪س ُر َػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
كَارٔ ََٕٔٛ ٩ِ ًَ ٚير ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩سرٔ ٕک ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا َ ٢ک َ َ
اٟو ِه َز فٔی اٟؼَّ ِی ٕٔ ثَ ََلثَ َة أَٗ َِسإ ٦إلٔ َی َخ َِ ٤ش ٔة أَٗ َِساَ ٕ ٦وفٔی ِّ
ئ َخ َِ ٤ش َة أَٗ َِسإ ٦إلٔ َی َس ِب ٌَ ٔة أَٗ َِسإ ٦
اٟظ َتا ٔ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠

اوبدبعارلنمح دبعاہلل نب دمحم اذریم،دیبعة نبدیمح ،اوبناکل ایعجش دعس نب اطرؼ ،ریثک نب دمرک ،اوسدنب سیدی ،دبعاہلل نب دوعسد
ےسرفاتیےہ ہکرضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسیک رہظیکامنزاکادنازہوممس رگنا ںیم نیتدقؾ ےس ےلرکاپچندقؾ
کتافروممسرسناںیماپچنےسےلرکاستدقؾکتاھت۔
رافی  :اوبدبعارلنمحدبعاہللنبدمحماذریم،دیبعةنبدیمح،اوبناکلایعجشدعسنباطرؼ،ریثکنبدمرک،اوسدنبسیدی،دبعاہللنب
دوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرصعےکافؽےسقلعتم
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرصعےکافؽےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 507

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیسً ،بساہلل ب ٩حارث ،ثور ،س٠امی ٪ب٣ ٩وسیً ،لاء ب ٩ابورباح ،جابز بً ٩بساہلل

ئ بِ ٔ٩
وسی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ث َ ِو ْر َح َّسثَىٔی ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
اٟو ِه َز
أَبٔی َربَا ٕح ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢سأ َ ََ ٢ر ُج َْ ١ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٣َ ٩ِ ًَ ٥َ ٠واٗٔیتٔ اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ػ٣َ ِّ١عٔی ٓ ََؼلَّی ُّ

َاب َّ
اَِ ٓ ٪ی ُئ کَُ ِّ١ط ِی ٕئ ُٔ ٠َ َِ ٣ه َوا ِِِ ٤ٟز ٔ َب ح ٔي َن َُابَ ِت َّ
َّ
اٟظٔ َُٙ
َر ح ٔي َن ک َ َ
اٟظ ُِ ٤ص َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ح ٔي َن ُ َ
َ
ح ٔي َن َزاُ َِت اٟظ ُِ ٤ص َوا َِ ِ ٌَ ٟ

اِ َ ُِٗ ٪ی َ١
َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ػلَّی ُّ
اَِ ٓ ٪ی ُئ ِاْل ٔ ِن َشا َِٔ ٠َِ ٣ٔ ٪یهٔ َوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ح ٔي َن ک َ َ
َر ح ٔي َن ک َ َ
اٟو ِه َز ح ٔي َن ک َ َ
اَِ ٓ ٪ی ُئ ِاْل ٔ ِن َشا ُٔ ٠َ َِ ٣ٔ ٪ه َوا َِ ِ ٌَ ٟ
َُ ِیبُوبَ ٔة َّ
ئ أ ُ َری إلٔ َی ثُُ٠ثٔ َّ
اِ ٠ٟی ٔ١
اٟظٔ ََٔٗ ٙا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢فٔی ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
دیبع اہلل نب دیعس ،دبعاہلل نب احرث ،وثر ،امیلسؿ نب ومیس ،اطعء نب اوبرابح ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےسدرایتف ایکافاقتامنزےسقلعتموتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمت
ریمےاسھتامنزادارکفرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزرہظادارفنایئسجفتقوسرجرغفبوہایگافرامنزرصعادایکاسیج
ہکاسہیرہاکییئاکاسےک رباربوہایگ(العفہاسہیایلص ےکوجہکنیعدفرہپےکفتقوہاتےہ) افرامنزرغمب ادایکسجفتق
وسرج رغفب وہایگ افر امنز اشعء ادا یک سج فتق قفش رغفب وہایگ رافی ےن لقن ایک ہک رھپ دفرسے دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنامنزرہظادایکسجفتقااسنؿاکاسہیاسےکرباربوہایگ(وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنعماسہیالصےکاکیلثم
رپ امنز ادا یک) افر امنز رصع ادا رفنایئ سجفتق ااسنؿ اکاسہی دفانگ وہایگ(عم اسہی الص ےک وت اکی لثم اسہی ےک دعب آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنامنزرصعادارفنایئ)افرامنزرغمبادارفنایئقفشرغفبوہےنےسلبق۔رضحتدبعاہللنباحرثےنرفناایہک
ںیماتھجمسوہںرافیےنایبؿایکہکامنزاشعءادارفنایئافردفرسےرفزسجفتقاسہیوچدہدقؾوہایگوتامنزادارفنایئ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،دبعاہللنباحرث،وثر،امیلسؿنبومیس،اطعءنباوبرابح،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرصعںیمدلجیرکےنےسقلعتم
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرصعںیمدلجیرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢
راوی ٗ :تیبہٟ ،یثً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٨ہ

حسیث 508

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی َػ ََل َة
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
َر َو َّ
اٟظ ُِ ٤ص فٔی ُح ِح َزت َٔها َ ٥َِ ٟیوِ َه ِز ا َِِ ٟٔی ُئ ُٔ ٩ِ ٣ح ِح َزت َٔها
ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ہبیتق ،ثیل ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رصع ادا رفنایئ افر
دوھپرجحہےکادنریھتافرایھباسہیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرجحہےسافرپیکاجبن(ینعیدویاررپ)ںیہنڑچاھاھت۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،اعہشئدصہقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرصعںیمدلجیرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 509

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل٣ ،ا ،َٟزہزی و اسحا ٚبً ٩بساہلل ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا ََ ٢ح َّسثَىٔی اٟزُّهِز ٔ ُّی َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
ا ٪ي َُؼل ِّی ا ٌََِ ٟر ث ُ َّ ٥یَ ِذهَ ُب َّ
وَ ٪و َٗا َ٢
اٟذاه ُٔب إلٔ َی ٗ َُبا ٕئ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َح ُسه َُ٤ا ٓ ََیأِت ٔیه ٔ َِ ٥وه ُِ ٥ي َُؼ َُّ ٠
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َِ
َخ َو َّ
اٟظ ُِ ٤ص ُِ ٣ز ََٔ ٌَٔ ْة
ِاْل َ ُ
وسدینبرصن،دبعاہلل،ناکل،زرہیفااحسؼنبدبعاہلل،اسنےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامنزرصع
ادارفناےترھپاجےنفاالصخشاقمؾابقاجاتافرفاہںےکرضحاتےسفہصخشالماقترکاتفہ امنزادارکےتاجےتایوسرجافاچنوہات
(احالہکناقمؾابقدمہنیونمرہےسنیتلیمےکافےلصرپفاعقےہ)
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ناکل،زرہیفااحسؼنبدبعاہلل،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرصعںیمدلجیرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 510

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَُ َّ ٧ه أَ ِخب َ َر ُه أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اٟظُ ٤ص ُِ ٣ز ََٔ ٌَٔ ْة َح َّی ْة َو َی ِذ َه ُب َّ
اٟذاه ُٔب إلٔ َی ا َِ ٌَ ٟوالٔی َو َّ
اٟظ ُِ ٤ص ُِ ٣ز ََٔ ٌَٔ ْة
کَ َ
َر َو َّ ِ
ا ٪ي َُؼل ِّی ا َِ ِ ٌَ ٟ
ہبیتق ،ثیل ،انب اہشب ،اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس امنز رصع ےس رفاتغ احلص
رفناےتافروسرجافاچنافراتکمچوہاوہاتافراجےنفاالصخشالچاجات(ینعیامنزےسافرغ وہرک)فہصخشوعایل(انیمیتسب)ںیمچنہپاجات
افروسرجدنلبراتہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرصعںیمدلجیرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 511

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز٨٣ ،ؼور ،ربیعی ب ٩رحاغ ،ابوابیف ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

غ ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َبِ َی ٔف ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا َ٢
رحا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی بِ َٔ ٔ ٩

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ب ٔ َ٨ا ا َِِ ٌَ ٟر َو َّ
اٟظ ُِ ٤ص بَ ِی َـا ُئ َُ ٣ح ِّْ َ٘ ٠ة
کَ َ
َ
ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،ریعیبنبرحاش،اوباضیب،اسننبناکلےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسمہولوگںہکارماہامنزرصعادارفناےتافروسرجدیفسافرافاچنیئرپوہاتاھت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،ریعیبنبرحاش،اوباضیب،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرصعںیمدلجیرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 512

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،ابوبَک ب٤ًَ ٩ا ٪ب ٩سہ ١ب ٩ح٨یٕ ،ابوا٣ا٣ة ب ٩سہ١

ا ٪بِ َٔ ٩س ِه ٔ ١بِ ٔ ٩حُ َِ ٨ی ٕٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َک بِ َٔ ٤َ َِ ًُ ٩
َّ
َر
َس ِه َٕ ١ي ُ٘و َُ ٢ػ َِّ ٠ی َ٨ا ََ ٤َ ًُ ٍَ ٣ز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ُّ
اٟو ِه َز ث ُ ََّ َ ٥
َخ ِج َ٨ا َحًی َز َخ ِ٨َ ٠ا ًَل َی أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اََ ٓ َٕ ٔ ٟو َج ِسَ٧ا ُه ي َُؼل ِّی ا َِ ِ ٌَ ٟ
َّ
َّ
َر َوهَ ٔذه ٔ َػ ََلةُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠أًٟی ُ٨َّ ٛا نُ َؼل ِّی
ُُِٗ ٠ت یَا ًَ ِّ٣َ ٥ا َه ٔذه ٔاٟؼَّ ََلةُ أًٟی َػِ ٠ی َت َٗا َ ٢ا َِ ِ ٌَ ٟ

وسدینبرصن،دبعاہلل،اوبرکب نبامثعؿنبلہسنبفینح ،اوبانامةنبلہسےسرفاتیےہہکفہایبؿرفناےتےھتہک اکیرفز ںیم
ےنرضحترمعنبدبعازعلسیےکارماہامنزرہظادایک۔اسےکدعبرضحتاسننبناکلیکدختم ںیمایگںیمےنداھکیہکفہامنز
رصعزپےنھںیموغشمؽںیہ؟ ںیمےناہکہکاچچاجؿ!آپ ےنوکؿےسفتقیک امنزادایک؟اوہنںےنرفناایہکامنز رصعزپیھ ےہ
افراسامنزاکیہیفتقےہہکسجفتقرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتمہولگہیامنززپےتھےھت۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،اوبرکبنبامثعؿنبلہسنبفینح،اوبانامةنبلہس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرصعںیمدلجیرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 513

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوً٤٘٠ہ ٣سنی٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة ا َِ ٤َ ٟسن ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی َ٨ا فٔی َز َ٣ا ٔ٪
ُ
اٟو ِه َز
َر َٖ َٗا َ٨َ َٟ ٢ا َػ َِّ ٠یت ُِ٨َ ٠ِ ُٗ ٥ا َػ َِّ ٠ی َ٨ا ُّ
َر ِٓ َ٨ا إلٔ َی أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اََ ٓ َٕ ٔ ٟو َج ِسَ٧ا ُه ي َُؼل ِّی َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ
ًُ ََ ٤ز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔث َّ ٥ا ِن َ َ
َّ
و٪
َر َٓ َ٘ َّوُٟوا َُ ٟه ًَ َّح َِ ٠ت َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا أ ُ َػل ِّی َ٤َ ٛا َرأَیِ ُت أَ ِػ َحابٔی ي َُؼ َُّ ٠
َٗا َ ٢إنِّٔی َػِ ٠ی ُت ا َِ ِ ٌَ ٟ
ااحسؼنباربامیہ،اوبب ہمقدمین،دمحمنبرمعف،اوبہملسےسرفاتیےہہکمہولوگںےنرضحترمعنبدبعازعلسیےکدفرںیمامنزادا
یک اس ےک دعب مہ ولگ رضحت اسن نب ناکل یک دختم ںیم آےئگ۔ بج فہ امنز ےس افرغ وہ ےکچ وت اوہنں ےن درایتف ایک ہک مت
ولگامنزادارکےکچوہ؟مہولوگںےناہکمہولگامنزرہظ ادارکےکچںیہ۔اوہنںےنرفناایںیمےنوتامنزرصعزپھیل ےہ۔ولوگں
ےنرعضایکہکآپےنوتامنزےسدلجیںیمرفاتغاحلصرکیلاسرپاوہنںےنرفناایہکںیموتامنزایسفتقادارکاتوہںہک
سجفتقمہےناےنپاس ںویںوکامنزادارکےتداھکی۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اوبب ہمقدمین،دمحمنبرمعف،اوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرصعںیماتریخرکان
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرصعںیماتریخرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 514

راوی ً :لی ب ٩ححز ب ٩ایاض ب٘٣ ٩ات ١ب٣ ٩ظ٤زد ب ٩خاٟس ،اس٤اًیًَ ،١لء بً ٩بساٟزح٩٤

َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ََِ ٌَ ٟل ُئ أََّ٧هُ َز َخ ًََ ١ل َی
ض بِ َٔ٘ ٣ُ ٩ات ٔ ٔ ١بِ ٔ٣ُ ٩ظَ ِ٤ز ٔ ٔد بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٔبِ ٔ ٩إٔیَا ٔ

اٟو ِهز ٔ َو َز ُار ُه ب ٔ َح ِٔ ٨ب ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخ ِ٨َ ٠ا ًََِ ٠یهٔ َٗا َ ٢أَ َػ َِّ ٠یت ُِ٥
َر َٖ ُّٔ ٩ِ ٣
َرة ٔ ح ٔي َن ا ِن َ َ
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟفٔی َزارٔه ٔ بٔا َِ ٟب ِ َ
َّ
َر ِٓ َ٨ا َّ
َر ِٓ َ٨ا َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ٢
اٟشا ًَ َة ُّٔ ٩ِ ٣
َر َٗا َ٨َ ٤ِ ُ٘ َٓ ٢ا ٓ ََؼِ ٠ی َ٨ا َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ
اٟو ِهز ٔ َٗا َََ ٓ ٢ؼ ُّ٠وا ا َِ ِ ٌَ ٟ
َر ُٗ ِ٨َ ٠ا ََل إٔ٤َ َّ ٧ا ا ِن َ َ
ا َِ ِ ٌَ ٟ
َر َحًَّی إٔذَا کَاِ َ ٧ت بَي ِ َن َرقنَی َّ
اٟظ ِی َلا َٔ َٗ ٪ا٦
َ َػ ََلةُ ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ َٔٔ ٙجََ ٠ص َی ِزٗ ُُب َػ ََل َة ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ت ٔ َِ ٠
ِ ِ
َک اہللَ ًَزَّ َو َج ََّٔ ٓ ١یها إ ٔ ََّل َّٗ ٔ ٠یَل
ِق أَ ِر ََ ٌّا ََل یَ ِذ ُ ُ
َٓ ََ َ ٨
م
یلعنبرجحنباایسنباقملتنب ش،ررجنباخدل،اامسلیع،العءنبدبعارلنمحےسرفاتی ےہہکمہولگرضحتاسننبناکل
یکدختمںیمرہشرصبہںیماؿےکاکمؿرپےچنہپ۔مہولگامنزرہظےسرفاتغاحلصرکےکچےھتافراؿاکاکمؿدجسمےسلصتم
اھتوتسجفتقمہولگرضحتاسنیکدختمںیماحرضوہےئوتاوہنںےناہکہکمتےنامنزرصعادایکمہےناہکہکںیہنایھبوت
مہولگامنزرہظادارکےکآےئںیہ۔رضحتاسنےنرفناایہکمتامنزرصعادارکفمہولگڑھکےوہےئگافرمہےنامنزرصعادایک
سجفتقمہولگامنزرصعےسافرغوہےئگوترضحتاسنےنرفناایہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس
آپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسرفناےتےھتہکہیانمقفیکامنزےہہکہیھٹیبرکااظتنررکراہےہامنزرصعاک(ایہیہکہیصخشآاتفب ےک
رغفبوہےناکااظتنررکراہےہ)سجفتقآاتفباطیشؿےکدفونںوگنیسںںیموہایگوتاسصخشےناھٹرکاچروھٹکنناریافر
اؿںیماسےنایددخافدنیںیہنیکرگموھتڑییس۔
م
رافی  :یلعنبرجحنباایسنباقملتنب ش،ررجنباخدل،اامسلیع،العءنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرصعںیماتریخرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 515

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥سٔیا ،٪زہزی ،سا٥ٟ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیهٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َر َٓ َٜأَ٤َ َّ ٧ا ُوت َٔز أَهِ َُ ٠ه َو َ٣ا َٟهُ
َّأ ٟذی ََ ُٔوتُهُ َػ ََلةُ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،زرہی،اسملےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجصخشیک
امنزرصعاضعئوہیئگوتوگایہکاساکرھگابرٹلایگ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،زرہی،اسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرصعیکآرخیفتقےسقلعتم
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرصعیکآرخیفتقےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 516

راوی  :یوسٕ ب ٩واؿحٗ ،سا٣ة يٌىی اب ٩طہاب ،بززً ،لاء ب ٩ابورباح ،جابز بً ٩بساہلل

ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕح ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
ٕ بِ َُ ٩واؿ ٕٔح َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٗ َُسا َُ ٣ة َي ٌِىٔی ابِ َٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ ِ ٩ب ُ ِزز ٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ

َ ١و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ َّٔ ٪جبِرٔی َ ١أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ٌَُ ُِّ ٤ُ ٠ه ََ ٣واٗ ٔ َ
یت اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َت َ٘ َّس َٔ ٦جبِرٔی ُ
اٟو ِه َز ح ٔي َن َزاَِ ٟت َّ
اِّ ٪
اٟو ُّ١َ َِ ٣ٔ ١
ِٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼلَّی ُّ
اٟظ ُِ ٤ص َوأَ َتا ُه ح ٔي َن ک َ َ
اض َخَ ٠
َخ ُِ َٔ ٠ه َواُ ٨َّ ٟ

ِٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َط ِد ٔؼهٔ ٓ ََؼ َ٤َ َٛ ٍَ ٨ا َػ ََ َٓ ٍَ ٨ت َ٘ َّس َٔ ٦جبِرٔی ُ
اض َخَ ٠
َ ١و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ُِ َٔ ٠ه َواُ ٨َّ ٟ

ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼلَّی ا َِِ ٌَ ٟر ث ُ َّ ٥أَ َتا ُه ح ٔي َن َو َج َب ِت َّ
َ ١و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ُِ َٔ ٠ه
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َت َ٘ َّس َٔ ٦جبِرٔی ُ
َ
َاب َّ
َ ١و َر ُسو ُ ٢اہللٔ
اٟظٔ ََُ َٓ ٙت َ٘ َّس َٔ ٦جبِرٔی ُ
اض َخَ ٠
َواُ ٨َّ ٟ
َٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ث ُ َّ ٥أَ َتا ُه ح ٔي َن ُ َ
ِٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼلَّی ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ث ُ َّ ٥أَ َتا ُه ح ٔي َن ا ِنظَ َّ ٙا ِِ َٔ ٟحزُ
اض َخَ ٠
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ُِ َٔ ٠ه َواُ ٨َّ ٟ

ِٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼلَّی ا َِ َِ ٟسا َة
َٓ َت َ٘ َّس َٔ ٦جبِرٔی ُ
اض َخَ ٠
َ ١و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ُِ َٔ ٠ه َواُ ٨َّ ٟ
ث ُ َّ ٥أَ َتا ُه ا ِٟیوَّ ٦
ا٪
ا ٪ه ُّٔ ١اَّ ٟز ُج َٔ ١َ َِ ٣ٔ ١ط ِد ٔؼهٔ ٓ ََؼ َ٣َ ١َ َِ ٣ٔ ٍَ ٨ا َػ َ ٍَ ٨بٔاْلِ َ ِٔ ٣ص ٓ ََؼلَّی ُّ
اٟو ِه َز ث ُ َّ ٥أَ َتا ُه ح ٔي َن ک َ َ
اَٟان ٔ َی ح ٔي َن ک َ َ
ََِ
ه ُّٔ ١اَّ ٟز ُج َٔ ١َ َِ ٣ٔ ١ط ِد َؼ ِیهٔ ٓ ََؼ َ٤َٛ ٍَ ٨ا َػ َ ٍَ ٨بٔاْلِ َ ِٔ ٣ص ٓ ََؼلَّی ا َِِ ٌَ ٟر ث ُ َّ ٥أَ َتا ُه ح ٔي َن َو َج َب ِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص ٓ ََؼ َ٤َ َٛ ٍَ ٨ا َػ ٍََ ٨
َ
َ
بٔاْلِ َ ِٔ ٣ص ٓ ََؼلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َٓ٨َ ٤ِ ٔ ٨ا ث ُ َّ٨َ ٤ُِ ٗ ٥ا ث ُ َّ٨َ ٤ِ ٔ ٧ ٥ا ث ُ َّ٨َ ٤ُِ ٗ ٥ا َٓأ َ َتا ُه ٓ ََؼ َ٤َ َٛ ٍَ ٨ا َػ َ ٍَ ٨بٔاْلِ َ ِٔ ٣ص ٓ ََؼلَّی ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ث ُ َّ ٥أَ َتا ُه ح ٔي َن
ا َِ ٣ت َّس ا ِِ َٔ ٟحزُ َوأَ ِػ َبحَ َواُ ٨ُّ ٟح ُو ٦بَاز ٔ َی ْة ُِ ٣ظت َب ٔ َْ ٜة ٓ ََؼ َ٤َ َٛ ٍَ ٨ا َػ َ ٍَ ٨بٔاْلِ َ ِٔ ٣ص ٓ ََؼلَّی ا َِ َِ ٟسا َة ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣َ ٢ا بَي ِ َن َها َتي ِ ٔن
اٟؼَّ ََل َتي ِ ٔن َوٗ ِْت

ویفس نبفاحض ،دقامة ینعی انب اہشب ،ربد ،اطعء نب اوبرابح ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ربجالیئ رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم افاقت امنز ےک التبےن ےک فاےطس رشتفی الےئ وت رضحت ربجالیئ آےگ وہےئگ افر
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساؿےکےھچیپوہےئگوتاوہنںےنامنزرہظیکاناتمرفنایئسجفتقوسرجرغفبوہایگ
رھپرضحتربجالیئرشتفیالےئسجفتقرہاکیزیچاکاسہیاسےکرباربوہایگ(العفہاسہیایلصےک)افرایسرطہقیےسایکینعی
رضحت ربجالیئ آےگ یک اجبن ڑبھ ےئگ افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک ےھچیپ یک رطػ وہ ےئگ وت رضحت
ربجالیئ ےن رصع یک امنز زپیھ۔ رھپ رضحت ربجالیئ رشتفی الےئ سج فتق وسرج رغفب وہایگ افر رضحت ربجالیئ آےگ یک
اجبنوہ ےئگافررضحتروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہل فملساؿ ےک(ینعی رضحتربجالیئ ےک ےھچیپوہےئگ)افرولگروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ڑھکے وہےئگ وت رضحت ربجالیئ ےن امنز اشعء یک اناتم رفنایئ اس ےک دعب رضحت ربجالیئ حبص
اصدؼےکوفرادعبرشتفیالےئ افرفہ(اناتمےئلیک)آےگڑھکےوہ ےئگ افر رضحتروسؽرکمییلصاہلل ہیلع فآہلفملساؿ ےک
ےھچیپڑھکےوہےئگافرولگآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکےھچیپڑھکےوہےئوتاوہنںےنامنزرجفیکاناتم رفنایئاسےک دعب
اےلگدؿرضحتربجالیئاسفتقرشتفیالےئہکسجفتقرہاکیزیچاکاسہیاسےکرباربوہایگ(عماسہیایلصےک)افرسج
رطہقی ےس لک لمع ایک اھت ایس رطہقی ےس لمع رفناای افر اوہنں ےن امنز رہظ یک اناتم رفنایئ۔ رھپ فہ اس فتق رشتفی الےئ سج
فتقرہاکیزیچاکاسہیدفانگوہایگافرسجرطہقیےسسگہتشرفزلمعرفناایاھتایسرطہقیےسلمعرفناایافرامنزرصعیکامنزاناتم

رفنایئرھپفہاسفتقرشتفیالےئہک سجفتق وسرجرغفبوہایگافر سج رطہقیےسسگہتشرفزلمعرفناایاھتایسرطہقی ےس
لمعرفناای افر امنز رغمبیکاناتمرفنایئرھپ مہولگرفاہن وہےئ افروسےئگ۔ رھپرات ںیماھٹ ےئگ وتربجالیئ رشتفیالےئ افر
سجرطہقیےسلک ایکاھتایسرطہقیےسلمعرفناایافرامنزاشعءیکاناتمرفنایئرھپاسفتقرشتفیالےئہکسجفتقامنزرجف
یکرفینشولطعوہیئگافرحبصوہیئگنکیلاتسرےاصػےلھکوہےئےھتافرایسرطہقیےسلمعرفناایہکسجرطہقیےسسگہتشرفز
لمع رفناای اھت حبص یک امنز یک اناتم رفنایئ افر اس ےک دعب رفناای ہک اؿ دفونں امنزفں ےک درایمؿ ںیم امنزفں اک فتق ےہ ینعی اکی
رفزافؽفتقادارکںیافردفرسےرفزآرخفتقسبامنزفںےکیہیفتقںیہ۔
رافی  :ویفسنبفاحض،دقامةینعیانباہشب،ربد،اطعءنباوبرابح،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجصخشےنوسرجرغفبوہےنےسلبقدفراعکتاداںیکاسےنامنزرصعںیمرشتکرکیل۔
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
سجصخشےنوسرجرغفبوہےنےسلبقدفراعکتاداںیکاسےنامنزرصعںیمرشتکرکیل۔

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 517

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلیٌ٣ ،ت٤ز٤ٌ٣ ،زا ،اب ٩كاؤضً ،بساہلل ابً ٩باض ،ابوہزیزہ

ض ًَ ِ ٩أَبٔی
ض ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َّ ٤َ ٌِ ٣زا ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
َر َٗ ِب َ ١أَ ِِِ ََ ٪زُ َب
ه َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِز َر َک َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ

اٟظ ُِ ٤ص أَ ِو َر ِّ ٌَ ٛة َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔاٟؼ ِبحٔ َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ت ِلَّ ٍَ ُ٠
َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٘ ِس أَ ِز َر َک
ُّ

دمحم نب دبعاالیلع ،رمتعم ،رمعما ،انب اطؤس ،دبعاہلل انب ابعس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےناراشدرفناایسجصخشےن امنزرصعیکدفراعکتںیم وسرجرغفبوہےن ےسلبقرشتکرکیل ایاکی رتعکامنزرجفادا

رکیلوسرجےکےنلکنےسلبقوتاسصخشےنامنزرصعافرامنزرجفںیمرشتکرکیل۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،رمعما،انباطؤس،دبعاہللانبابعس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
سجصخشےنوسرجرغفبوہےنےسلبقدفراعکتاداںیکاسےنامنزرصعںیمرشتکرکیل۔

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 518

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلیٌ٣ ،ت٤ز٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َّ ٤َ ٌِ ٣زا ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَب ٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ٔیب َّ
اٟظ ُِ ٤ص أَ ِو أَ ِز َر َک َر ِّ ٌَ ٛة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َٗ ِب َ١
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِز َر َک َر ِّ ٌَ ٛة َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َر َٗ ِب َ ١أَ َِ ََِ ٪

كُُ٠و َٔ َّ
اٟظ ِٔ ٤ص َٓ َ٘ ِس أَ ِز َر َک

دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،رمعم،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایسج
صخشےناکیرتعکںیم رشتکرکیلامنزرصعںیموسرجےکرغفبوہےنےسلبقایاکیرتعکامنزرجفںیموسرجولطعوہےن
ےسلبقرشتکرکیلوتوگایہکاسےنامنزںیمرشتکرکیل(امنزرجفاکوثاباحلصوہایگ)۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،رمعم،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
سجصخشےنوسرجرغفبوہےنےسلبقدفراعکتاداںیکاسےنامنزرصعںیمرشتکرکیل۔

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 519

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼورٓ ،ـ ١ب ٩زٛين ،طیبا ،٪یحٌی ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

 ١بِ ُ ٩زُ َٛي ِ ٕن َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َط ِی َبا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی ًَ ِ ٩أَب ٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
َر َٗ ِب َ ١أَ ِِِ ََ ٪زُ َب َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٓ ِ٠یُتٔ َّ٥
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا أَ ِز َر َک أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ َّو ََ ٢س ِح َسة ٕ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َػ ََل َت ُه َوإٔذَا أَ ِز َر َک أَ َّو ََ ٢س ِح َسة ٕ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔاٟؼ ِبحٔ َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ت ِلَّ ٍَ ُ٠
اٟظ ُِ ٤ص َٓ ِ٠یُتٔ ََّ ٥ػ ََل َت ُه
ُّ

رمعفنب وصنمر ،لضفنب دنیک،ابیشؿ،ییحی،اوبہملس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکیبن یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایسجفتق مت
ںیمےسوکیئصخشامنزرصعےکےلہپدجسفںںیمرشتکرکےلرغفبآاتفبےسلبقوتاسوکاچےیہہکاینپ امنزلمکمرکےافر
سجفتقامنزرجفےکےلہپدجسہںیمرشتکرکےلوسرجےنلکنےسلبقوتاینپامنزوکلمکمرکے۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،لضفنبدنیک،ابیشؿ،ییحی،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
سجصخشےنوسرجرغفبوہےنےسلبقدفراعکتاداںیکاسےنامنزرصعںیمرشتکرکیل۔

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 520

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟزیس ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩يشار و ََّس ب ٩سٌیس ،اْعد ،ابوہزیزہ

َ
و ٩ِ ًَ ٪أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ َو ًَ ِٔ ِ َُ ٩
ْع ٔد یُ َح ِّسث ُ َ
َّس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َو ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِز َر َک َر ِّ ٌَ ٛة َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔاٟؼ ِبحٔ َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ت ِلَّ ٍَ ُ٠
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٘ ِس أَ ِز َر َک
ُّ
َّ
َر
اٟؼ ِبحَ َو َ ٩ِ ٣أَ ِز َر َک َر ِّ ٌَ ٛة ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ُّ
َر َٗ ِب َ ١أَ ِِِ ََ ٪زُ َب اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٘ ِس أَ ِز َر َک ا َِ ِ ٌَ ٟ

ہبیتق ،ناکل ،زدی نب املس ،اطعء نب اسیر ف رسب نب دیعس ،ارعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسےناراشدرفناایسجصخشےنامنزرجفیکاکیرتعکںیمرشتکرکیلوسرجےنلکنےسلبقوتاسصخشےنامنزرجفںیمرشتک
رکیلافر سجصخشےنامنزرصعیکاکیرتعکںیمرشتکرکیلوسرجولطعےسلبقوتاسصخشےنامنزرصعںیمرشتکرکیل۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،زدینباملس،اطعءنباسیرفرسبنبدیعس،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
سجصخشےنوسرجرغفبوہےنےسلبقدفراعکتاداںیکاسےنامنزرصعںیمرشتکرکیل۔

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 521

راوی  :ابوزاو ز ،سٌیس بً ٩ا٣ز ،طٌبہ ،سٌس ب ٩ابزاہی ،٥نَربً ٩بساٟزح ،٩٤جسہ ٌ٣اذ

َر بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٩ِ ًَ ٥ن ِ ٔ
رفا َئ َٓ ٥َِ ٠ي َُؼُِ ٠ُ٘ َٓ ِّ١ت أََلَ َُ َؼل ِّی َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
َج ِّسه ٔ ٌَُ ٣اذ ٕأََّ٧هُ كَ َ
اٖ ٌََ ٣ُ ٍَ ٣اذ ٔابِ َٔ ِ ًَ ٩
اٟظ ُِ ٤ص َو ََل ََ ٌِ َس اٟؼ ِبحٔ َحًَّی َت ِلَّ ٍَ ُ٠
ٔیب َّ
اٟظ ُِ ٤ص
ََل َػ ََل َة ََ ٌِ َس ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َر َحًَّی ََِ َ
ُّ
اوبداف د ،دیعس نب اعرم ،ہبعش ،دعس نب اربامیہ ،رصننب دبعارلنمح ،دجہاعمذ ےس رفاتی ےہہک اوہنں ےن رضحت اعمذ نب رفعاء
ہک ارماہ وطاػ ایک وت اوہنں ےن وطاػ یک دف رتعک ںیہن زپںیھ۔ اس رپ رضحت اعمذ ےن رفناای ہک مت ےن سک فہج ےس دف رتعک
ںیہنزپںیھ۔رضحتاعمذنبرفعاءےنرفناایہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایامنزرصعےکدعبوکیئ
امنزںیہنےہسجفتقکتہکآاتفبرغفبہنوہاجےئ۔
رافی  :اوبدافد،دیعسنباعرم،ہبعش،دعسنباربامیہ،رصننبدبعارلنمح،دجہاعمذ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرغمباکافؽفتقبکےسےہ؟
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرغمباکافؽفتقبکےسےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 522

راوی ٤ً :زو ب ٩ہظا٣ ،٦د٠س ب ٩یزیس ،سٔیا ٪ثوری٤٘٠ً ،ہ ب٣ ٩زثس ،س٠امی ٪ب ٩بزیسة

اَّ ٪
اِ َٟور ِّٔی ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕس ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣د َُ ٠س بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ َُ ٟه ًَ َِ ٩وِٗتٔ اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَٗ ٔ ِ٨َ ٌَ ٣َ ٥ا َه َذیِ ٔ ٩ا َِ ٟی ِو َ٣ي ِ ٔن َٓأ َ ََ ٣ز
اٟو ِه َز ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ُه ح ٔي َن َرأَی َّ
ب ٔ ََل َّل َٓأ َ َٗ َاَ ٨ِ ٔ ً ٦س ا ِِ َٔ ٟحز ٔٓ ََؼلَّی ا ِِ َٔ ٟح َز ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ُه ح ٔي َن َزاَِ ٟت َّ
اٟظ َِ ٤ص بَ ِی َـا َئ
اٟظ ُِ ٤ص ٓ ََؼلَّی ُّ
َ
َاب َّ
َٓأ َ َٗ َا ٦ا َِِ ٌَ ٟر ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ُه ح ٔي َن َو َٗ ٍَ َحا ٔج ُب َّ
اٟظٔ ََُٓ ٙأ َ َٗ َا ٦ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ُه ٔ٩ِ ٣
اٟظ ِٔ ٤ص َٓأ َٗ َا ٦ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ُه ح ٔي َن ُ َ
َ

َّ
ُ َّ
َ ث ُ ََّ ٥ػلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب
ا ِٔ َِ ٟس َٓ ََّ ٨و َر بٔا ِِ َٔ ٟحز ٔث ُ َّ ٥أَبِ َز َز ب ٔ ُّ
َخ ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
َر َواٟظ ُِ ٤ص بَ ِی َـا ُئ َوأَ َّ َ
اٟو ِهز ٔ َوأَ ِن ٌَ َ ٥أَ ِ ٪یُبِر ٔ َز ث ََّ ٥ػلی ا َِ ِ ٌَ ٟ
ٔیب َّ
اٟظٔ َُ ٙث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ُه َٓأ َ َٗ َا ٦ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ح ٔي َن ذَ َه َب ثُُ ُ٠ث َّ
َ ٩ِ ًَ ١وِٗتٔ اٟؼَّ ََلة ٔ
اِ ٠ٟی ََٔ ٓ ١ؼ ََّلهَا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَیِ ََّ ٩
اٟشائ ٔ ُ
َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪يِ َ

َوٗ ُِت َػ ََلتٔ٣َ ٥ِ ُٜا بَي ِ َن َ٣ا َرأَیِت ُِ٥

رمعفنباشہؾ،دلخمنبسیدی،ایفسؿوثری،ب ہمقنبرمدث،امیلسؿنبربدیةےسرفاتیےہہکاکیصخشدختموبنییلصاہللہیلع
فآہلفملسںیماحرضوہاافراسےنآپیلص اہللہیلعفآہلفملسرہاکیامنزاکفتقدرایتفایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناای
متدفدؿکتامہرےارماہ امنزادارکف(اتہکمتوکرہ امنز ےکالضف افرریغالضففتق ےکابرےںیمولعمناتوہ ںیکس)افرآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےن مکحرفناایالبؽوکاوہنںےنریبکت یہامنزرجفیکرھپامنزرجفادا رفنایئرھپاؿوکاسفتقکتمکحرفناایہک
سجفتقکتدیفساھتافرامنزرصعادارفنایئرھپمکحرفناایاؿوکسجفتقوسرجرغفبوہایگافرامنزرغمبادارفنایئرھپمکحرفناای
اؿ وک سج فتق قفش رغفب وہایگ افر امنز اشعء ادا رفنایئ رھپدفرسے دؿ مکح رفناای اؿ وک امنز رجف رفینش ںیم ادا رفنایئ افرامنز رہظ
یھب ڈنھٹے فتق ںیم ادا رفنایئ افر امنز تہب زایدہ ڈنھٹے فتق ںیم ادا رفنایئ۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز
رصعادارفنایئافروسرجوموجداھتنکیلےلہپرفزےساتریخرفنایئرھپامنزرغمبقفشرغفبوہےنےسلبقادارفنایئ۔رھپمکحرفناای

وتاوہنںےنامنزاشعءیکریبکتزپیھ۔سجفتقراتاکاہتیئہصحسگرایگوتاسفتقامنزاشعءادارفنایئاسےکدعبرفناایفہصخش
اہکںےہوجامنزےکافاقتےکابرےںیمدرایتفرکراہاھت۔ایدروھکہکمتولوگںےکافاقتامنزاسےکدرایمؿںیمںیہ۔
رافی  :رمعفنباشہؾ،دلخمنبسیدی،ایفسؿوثری،ب ہمقنبرمدث،امیلسؿنبربدیة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرغمبںیمدلجیاکمکح
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرغمبںیمدلجیاکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 523

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س ،طٌبہ ،ابوَرش

ا ٪بِ َ ٩ب ٔ ََل َٕ ٩ِ ًَ ٢ر ُج ٕ٩ِ ٣ٔ ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی َٔ ِ ٕ
رش َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َح َّش َ
ؤ َ ٧ ٍَ ٣َ ٪ي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ث ُ َّ٥
أَ ِس ٩ِ ٣ٔ ٥ََ ٠أَ ِػ َح ٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه ِ ٥کَاُ ٧وا ي َُؼ َُّ ٠

وَ ٣َ ٪واٗ ٔ ٍَ س َٔها ٔ٣ه ٔ ِ٥
َر َ
و ٪إلٔ َی أَ َهأ ٟیه ٔ ِ ٥إلٔ َی أَٗ َِصی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َی ِز َُ ٣
َی ِز ٔج ٌُ َ
وَ ٪ویُ ِب ٔ ُ

دمحم نب اشبر ،دمحم ،ہبعش ،اوبرشب ،اکی صخش ےس رفاتیلقن یکیئگ ےہ وجہک ہلیبق املس ےس قلعت راتھک اھت افر فہ احصہب رکاؾ ںیم ےس
اکی احصیب ےھت فہ رفناےت ںیہ ہک ولگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ امنز رغمب ادا رفنا رک اےنپ اکمانت یک رطػ
رفاہنوہےتےھترہشےکانکرےفہولگریتنارےتےھتافرسجہگجرپریتاجرکزپاتوتفہولگاسریتوکدھکیایلرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،اوبرشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرغمبںیماتریخےسقلعتم
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرغمبںیماتریخےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 524

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،خاٟس ب ٩نٌی ،٥حرضمی ،اب ٩جبيرة ،ابو ت٤ی ٥جیظانی ،ابوََرة ُٔاری

َّ
َر َة
رضم ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ه َُبي ِ َر َة ًَ ِ ٩أَبٔی َتٕ ٔ٤ی ٥ا َِ ٟح ِیظَ ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ََ ِ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩خي ِر ٔبِ ٔ ٩نُ ٌَ ِی ٕ ٥ا َِ ٟح ِ َ

َّ
َّ
َّ
ا٪
َر بٔا َِ ٤ُ ٟد َّٔ ٤ؽ َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ه ٔذه ٔاٟؼَّ ََل َة ُ ٔ
ْع َؿ ِت ًَل َی َ ٩ِ ٣ک َ َ
ا َِِٟٔٔار ِّٔی َٗا ََ ٢ػلی ب ٔ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠ا َِ ِ ٌَ ٟ
اٟظاهٔ ُس َو َّ
اُ َٟ ٪ه أَ ِجزُ ُه ََّ ٣ز َتي ِ ٔن َو ََل َػ ََل َة ََ ٌِ َسهَا َحًَّی یَ ِلَّ ٍَ ُ٠
اٟظاهٔ ُس اِ ٨َّ ٟح ُ٥
َٗ ِب َََ ٓ ٥ِ ُٜ٠ـ َّی ٌُوهَا َو ََ ٩ِ ٣حآ ََى ًََِ ٠ی َها ک َ َ
ہبیتق ،ثیل،اخدل نبمیعن ،رضحیم،انبریبجة،اوبمیمتجین،اوبرصبةافغریےسرفاتی ےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملس
مح
م
ےنامنزرصعمہولوگںےکاسھتاقمؾ صںیمادارفنایئسجےکدعبرفناایہیامنزاےلگرضحاترپشیپیکیئگوج ہکمتولوگں ےس
لبقفافت اپےکچںیہاؿولوگںےناسوکاضعئرفناای(اداںیہنیک)۔سپوجصخشاس امنزیکافحتظرکےاگ وتاس صخشوکدفانگ
وثابےلماگافروکیئامنزاسامنزےکدعبںیہنےہسجفتقکتہکاتسرہولطعہنوہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،اخدلنبمیعن،رضحیم،انبریبجة،اوبمیمتجین،اوبرصبةافغری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رغمبیکامنزںیمآرخیفتقاکایبؿ
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
رغمبیکامنزںیمآرخیفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 525

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،ابوزاؤز ،طٌبہٗ ،تازہ ،ابوایوب اززیً ،بساہلل ب٤ً ٩ز

وب اْلِ َ ِزز ٔ َّی یُ َح ِّس ُث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا أَ ُّی َ

َر َو َوٗ ُِت َػ ََلة ٔ
اَ َٗ ٪تا َزةُ یَ ِز َٓ ٌُهُ أَ ِح َیاّ٧ا َوأَ ِح َیاّ٧ا ََل یَ ِز َٓ ٌُهُ َٗا ََ ٢وٗ ُِت َػ ََلة ٔ ُّ
بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ک َ َ
رض ا ُِ ِ ٌَ ٟ
اٟو ِهز ٔ َ٣ا َ ٥َِ ٟت ِح ُ ِ
اٟظ ُِ ٤ص َو َوٗ ُِت ا ِِِ ٤ٟز ٔ ٔب َ٣ا َ ٥َِ ٟي ِش ُ٘ ِم ثَ ِو ُر َّ
رف َّ
ٕ َّ
َ ١و َوٗ ُِت
َر َ٣ا ِ ََ ٥َِ ٟؼ َ َّ
اٟظٔ ََٔ ٙو َوٗ ُِت ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اِ ٠ٟی ُ
ئ َ٣ا  ٥َِ ٟیَ َِ ٨ت ٔؼ ِ
َ
اٟؼ ِبحٔ َ٣ا َ ٥َِ ٟت ِلَّ ٍِ ُ٠
اٟظ ُِ ٤ص
ُّ

رمعف نب یلع ،اوبداؤد ،ہبعش ،اتقدہ ،اوباویب ازدی ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ہبعش ےن رفناای اتقدہ ےن یھبک اس دحثی وک
رموفعرقاردایوہافریھبکرموفعںیہنرفناایامنزرہظاکفتقاسفتقکتےہہکامنزرصعاکفتقہنآےئافرامنزرصعاکفتقاس
فتق کت ےہ ہک وسرج زرد ہن وہ ینعی وسرج ںیم زردی دیپا ہن وہ افر امنز رغمب اک فتق اس فتق کت ےہ ہک قفش یک زیتی ہن
رتصخوہافر امنزاشعءاکفتقاسفتقکتےہہکسجفتقکتفصنبشہنسگراجےئافرامنزرجفاکفتقاسفتقکتےہ
ہکوسرجہنےلکن۔
رافی  :رمعفنبیلع،اوبداؤد،ہبعش،اتقدہ،اوباویبازدی،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
رغمبیکامنزںیمآرخیفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 526

راوی ً :بسة بً ٩بساہلل و اح٤س ب ٩س٠امی ،٪ابوزاؤز ،بسر ب٤ًَ ٩ا ،٪ابوبَک ب ٩ابو٣وسی اطٌزی

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب َسةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َوأَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪و َّ
اَٗ ٪ا َ ٢إ ٔ ََِ ٣ل ّئ ًَل َ َّی
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز ًَ ِ ٩بَ ِسرٔ بِ َٔ ٤َ َِ ًُ ٩

وسی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َ ٢أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سائ ٔ َْ ١ي ِشأَُ ُٟه ًَ َِ ٣َ ٩واٗٔیتٔ اٟؼَّ ََلة ٔ ََٓ ٥َِ ٠یزُ َّز
َح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
َک بِ ُ ٩أَبٔی َُ ٣
ٕ
ًََِ ٠یهٔ َط ِیئّا َٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ ََل َّل َٓأ َ َٗ َا ٦بٔا ِِ َٔ ٟحز ٔح ٔي َن ا ِنظَ َّ ٙث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ُه َٓأ َ َٗ َا ٦ب ٔ ُّ
اٟو ِهز ٔح ٔي َن َزاَِ ٟت اَّ ٟظ ُِ ٤ص َوا َِ٘ ٟائ ٔ ُ
َ ١ي ُ٘و ُ ٢اَ ِ ٧ت َؼ َ
اٟظ ُِ ٤ص ُِ ٣ز ََٔ ٌَٔ ْة ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ُه َٓأ َ َٗ َا ٦بٔا ِِِ ٤ٟز ٔ ٔب ح ٔي َن ََغبَ ِت َّ
َر َو َّ
اٟظ ُِ ٤ص ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ُه
اَ ٨َّ ٟها ُر َوه َُو أَ ًِ َ ٥ُ ٠ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ُه َٓأ َ َٗ َا ٦بٔا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َ
َ
َّ
ئ ح ٔي َن ُ َ َّ
اٟو ِه َز
َٓأ َ َٗ َا ٦بٔا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
َخ ُّ
َر َٖ َوا َِ٘ ٟائ ٔ ُ
َ ١ي ُ٘و ُ ٢كَِ ٌََ ٠ت اٟظ ُِ ٤ص ث ُ َّ ٥أَ َّ َ
َاب اٟظٔ َُ ٙث ُ َّ ٥أَ َّ َ
َخ ا ِِ َٔ ٟح َز ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َِ ٟس ح ٔي َن ا ِن َ َ
َّ
َّ
َخ ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َحًَّی
رقیبٕ َٔ ٩ِ ٣وِٗتٔ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َر َٖ َوا َِ٘ ٟائ ٔ ُ
إلٔ َی َ ٔ
َ ١ي ُ٘و ُ ٢ا ِح َ٤ز َِّت اٟظ ُِ ٤ص ث ُ َّ ٥أَ َّ َ
َر بٔاْلِ َ ِٔ ٣ص ث ُ َّ ٥أَ َّ َ
َر َحًی ا ِن َ َ
َخ ا َِ ِ ٌَ ٟ
َّ
َخ ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ إلٔ َی ثُُ٠ثٔ َّ
اِ ٠ٟی ٔ ١ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ا َِ ٟوٗ ُِت ٓ ٔ َامی بَي ِ َن َه َذیِ ٔ٩
کَ َ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪س ُس ُ٘و ٔن اٟظٔ َٔ ٙث ُ َّ ٥أَ َّ َ
دبعة نب دبعاہلل ف ادمح نب امیلسؿ ،اوبداؤد ،دبر نب امثعؿ ،اوبرکب نب اوبومیس ارعشی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیکدختمںیماکیصخشافاقتامنزدرایتفرکاتوہا احرضوہا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیسکمسقاکوکیئوجاب
ںیہنانعتئرفناایافرالبؽوکمکحرفناایاوہنںےنریبکتزپیھامنزرجفیکسجفتقحبصاصدؼوہیئگرھپمکحرفناایاؿوکاوہنںےنرہظ
یکامنز یکریبکت زپیھ سجفتق وسرجاکزفاؽوہایگافر ےنہکفاالصخش ہیاتہک اھتہک ایھبدفرہپاکفتقوہراہےہ ینعیآرضحنتاس
ابت ےس وخبیب فافق ےھت ہک وسرج ڈلھ اکچ ےہ (افر زفاؽ اک فتق متخ وہ اکچ ےہ) رھپ اوہنں ےن اؿ وک مکح رفناای افر امنز رصع یک
ریبکت زپیھ افر وسرج دنلب وہ راہ اھت اس ےک دعب اؿ وک مکح رفناای نان ہچ اوہنں ےن امنز رغمب یک ریبکت زپیھ سج فتق ہک وسرج
رغفبوہایگرھپاؿوکمکحرفناایافراوہنںےنامنزاشعءیکریبکتزپیھسجفتققفشاغبئوہیئگ۔رھپاؿوکمکحرفناایدفرسےرفز
امنزرجفےکادارکےناکافرسجفتقامنزےسرفاتغاحلصوہیئگوتےنہکفاالصخشاتہکاھتہکوسرج ولطعوہایگ(اکیفاتریخرکےک
امنزادارفنایئ)اسےکدعبامنزرہظادارکےنںیماتریخرفنایئیتحہکسگہتشرفزسجفتقامنزرصعادایکیھتوسرجاسےکزندکی
وہایگ رھپ امنز رصع ادا رکےن ںیم اتریخ رفنایئ اہیں کت ہک سج فتق امنز رصع ےس رفاتغ احلص رک ےکچ ےھت وت ےنہک فاال صخش اہک
رکات اھت وسرج الؽ رگن اکوہایگ رھپ امنزرغمب ادا رکےن ںیم اتریخ رفنایئ۔ اہیںکتہک قفش رغفب وہےن اکفتق آایگ۔ اس ےک
دعبامنزاشعءںیماہتیئراتکتاتریخرفنایئرھپرفناایہکفتقامنزاؿدفونںافاقتامنزےکدرایمؿےہ۔
رافی  :دبعةنبدبعاہللفادمحنبامیلسؿ،اوبداؤد،دبرنبامثعؿ،اوبرکبنباوبومیسارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ

رغمبیکامنزںیمآرخیفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 527

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪زیس ب ٩حباب ،خارجة بً ٩بساہلل ب ٩س٠امی ٪ب ٩زیس ب ٩ثابت ،حشين بَ ٩ظير ب ٩سَل٦

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخارٔ َج ُة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ ُٔ ََ ٩ظير ٔبِ َٔ ٩س ََّل ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت أََ٧ا َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَل َی َجاب ٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی

َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َُ ٟه أَ ِخب ٔ ِرَ٧ا ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وذَا َک َز َ ٩َ ٣ا َِ ٟححَّا ٔد بِ ٔ ٩یُو ُس َ
ٕ َٗا ََ َ ٢
اٟو ِه َز ح ٔي َن َزاَِ ٟت َّ
ا ٪ا َِِ ٟٔی ُئ َٗ ِس َر ِّ َ ُ َّ
ا ٪ا َِِ ٟٔی ُئ َٗ ِس َر
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼلَّی ُّ
َر ح ٔي َن ک َ َ
اٟظ ُِ ٤ص َوک َ َ
اٟرشا ٔک ث ََّ ٥ػلی ا َِ ِ ٌَ ٟ
َاب َّ
اٟرشا ٔک َوه ٔ ِّ١اَّ ٟز ُج ٔ ١ث ُ ََّ ٥ػلَّی ا ِِِ ٤ٟز ٔ َب ح ٔي َن َُابَ ِت َّ
اٟظٔ َُ ٙث ُ ََّ ٥ػلَّی ا ِِ َٔ ٟح َز ح ٔي َن
اٟظ ُِ ٤ص ث ُ ََّ ٥ػلَّی ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ح ٔي َن ُ َ
ِّ َ
َ
ُ َّ
ا ٪ه ُّٔ ١اَّ ٟز ُج َِٔ ٠َِ ٣ٔ ١یهٔ َٗ ِس َر َ٣ا
كَ َ ٍَ ٠ا ِِ َٔ ٟحزُ ث ُ ََّ ٥ػلَّی ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َِ ٟس ُّ
َر ح ٔي َن ک َ َ
اٟو ِه َز ح ٔي َن ک َ َ
ا ٪اِّ ٟو ُّ ١كُو َ ٢اَّ ٟز ُج ٔ ١ث ََّ ٥ػلی ا َِ ِ ٌَ ٟ
َي ٔشيرُ اٟزَّاُ ٔ ٛب َسي ِ َر ا ِ ٙٔ ٨َ ٌَ ٟإلٔ َی ذٔی ا ُِ ٟحَِ ٠ی َٔةٔ ث ُ ََّ ٥ػلَّی ا ِِِ ٤ٟز ٔ َب ح ٔي َن َُابَ ِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص ث ُ ََّ ٥ػلَّی ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ إلٔ َی ثُُ٠ثٔ َّ
اِ ٠ٟی ٔ ١أَ ِو
َ
َ
َّ
ن ِٔؼ ٕٔ َّ
اِ ٠ٟی َٔ ١ط َّ
رف
َ َزیِ ْس ث ُ ََّ ٥ػلی ا ِِ َٔ ٟح َز َٓأ ِس َ َ
ادمحنبامیلسؿ،زدینبةحب،اخرحةنبدبعاہللنبامیلسؿنبزدینبباتب ،نیسحنب ریشبنبالسؾےسرفاتیےہ ہکںیمافر
اناؾدمحمابرقنبیلعنبنیسحرضحتاجربنبدبعاہللااصنرییکدختمںیماحرض وہےئافراؿےساہکہکمتںیمہروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ادا رکےن ےک رطہقی ےک قلعتم رفنا افر فہ دفر اجحج نب ویفس اظمل ابداشہ اک دفر اھت رضحت اجرب ہن رفناای
روسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس رفاہن وہےئ افرآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن امنزرہظ ادا رفنایئہک سجفتق وسرج ڈلھایگ
افراسہیایلصوجےتےکےمستےکربارباھتاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزرصعادارفنایئسجفتقااسنؿاکاسہیاس
ےکرباربوہایگ۔العفہاساسہیےکوجہک(وجہتےک)ہمستےکربارباھترھپامنزرغمبادارفنایئہکسجفتقوسرجرغفبوہایگرھپ
امنزاشعءادارفنایئسجفتققفشرغفبوہیئگاسےکدعبسجفتقحبصاصدؼومنداروہیئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنز
رجفادارفنایئ۔رھپاےلگدؿامنزرہظادارفنایئسجفتقااسنؿاکاسہیاسےکرباربوہایگ(عماسہیایلصہک)اسےکدعبامنزرصعادا
رفنایئسجفتقااسنؿاکاسہیاسےکدفےنگیکرباربوہایگاسدقردؿ(ابیق)اھتہکارگوکیئصخشدمہنیونمرہےسافٹنرپوساروہ
رک درایمہن راتفر ےسرفاہنوہوتفہ اشؾ وہےنکت ذفاہفیلحل چنہپ اجےئ۔اس ےک دعبآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن امنز رغمب اس

فتقادا رفنایئہکسجفتق وسرجرغفبوہایگاس ےک دعبامنزاشعءاہتیئرات ای فصن بشےکفتقادا رفنایئاس ںیمرافیوک
ہبشےہرھپرجفیکرفینشںیمامنزادارفنایئ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،زدینبةحب،اخرحةنبدبعاہللنبامیلسؿنبزدینبباتب،نیسحنبریشبنبالسؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
رغمبیکامنزںیمآرخیفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 528

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،یحٌیً ،وٖ ،سیار ب ٩سَل٣ة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِو ْٖ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َسیَّا ُر بِ َُ ٩س ََل ََ ٣ة َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی أَبٔی بَ ِز َز َة
ا ٪ي َُؼل ِّی ا َِ ٟهحٔي َر َّأًٟی َت ِسًُوَ َ ٧ها اْلِ ُول َی
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ َة َٗا َ ٢ک َ َ
ٕکَ َ
ٓ ََشأ َ َُ ٟه أَبٔی َِ ٛی َ
ا ٪ي َُؼل ِّی ا َِِ ٌَ ٟر ح ٔي َن یَ ِز ٔج ٍُ أَ َح ُسَ٧ا إلٔ َی َر ِحٔ٠هٔ فٔی أَٗ َِصی ا ِ٤ٟسٔی َ٨ةٔ َو َّ
ح ٔي َن َت ِس َح ُف َّ
یت َ٣ا
اٟظ ُِ ٤ص َح َّی ْة َو َن ٔش ُ
اٟظ ُِ ٤ص َوک َ َ
َ
َ

َک ُه اِ ٨َّ ٟو َِ َٗ ٦بََ ٠ها َوا َِ ٟحس َ
ٔیث ََ ٌِ َسهَا
َخ ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َّأًٟی َت ِس ًُوَ َ ٧ها ا َِ ٌَ ٟت ََ ٤ة َوک َ َ
َٗا َ ٢فٔی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َوک َ َ
اَ ٪ي ِش َت ٔح ُّب أَ ِ ٪یُ َؤ ِّ َ
ا ٪یَ ِ َ
اٟش ِّتي َن إلٔ َی ا ِٔ٤ٟائَةٔ
ِقأ ُب ٔ ِّ
َ ٩ِ ٣ٔ ١ػ ََلة ٔا َِ َِ ٟساة ٔح ٔي َن َي ٌِز ٔ ُٖ اَّ ٟز ُج ُ
ا ٪یَ َِٔ ٨تٔ ُ
یش ُه َوک َ َ
َوک َ َ
َ ١جَ ٔ ٠
اَ ٪ي ِ َ
دمحم نب اشبر ،ییحی ،وعػ ،ایسر نب السمة ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اوبربزہ یک دختم ںیم احرض وہا وت ریمے فادل ےن اؿ ےس
درایتفرفناایہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرفضامنزںیسکرطہقیےسادارفناایرکےتےھت۔اوہنںےنرفناایہک
امنز رہظہکسجوک متافؽامنز ےتہکوہاسفتقادارفناےتہکسجفتق وسرجڈلھاجاتافرامنز رصعاسفتقادا رفناےتےھتہک
امہرے ںیم ےس وکیئ صخش اےنپ رھگ رپ چنہپ اجات افر فہ صخش دمہنی ونمرہ ےک انکرہ ںیم وہات امنز رصع ادا رک ےک افر وسرج اصػ افر
افاچنیئ رپ وہات اھت افر اوبربزہ ےن امنزرغمب ےک قلعتم وج رفناایفہ ںیم وھبؽ ایگ افر آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس امنز اشعء ںیم اتریخ
رکےن وک دنسپ رفناےت ےھت ہک سج وک مت ولگ عیمہ ےس ریبعت رکےت وہ افر امنز اشعء ےس لبق وسےن وک ربا وصتر رفناےت ےھت افر ایس

رطہقیےسامنزاشعءےکرفاتغ ےکدعبوگتفگوکافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزرجفاسفتقادارفناےتہکسجفتقرہاکی
صخشاےنپدفتسیکانشتخرکاتیل(رفینشوہاجیت)افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسںیماسھٹآایتےسےلرکاکیوسآایت
رکہمیکتالتفترفناےت۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحی،وعػ،ایسرنبالسمة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزاشعءےکافؽفتقاکایبؿ
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزاشعءےکافؽفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 529

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،حشين بً ٩لی ب ٩حشين ،وہب بٛ ٩شا ،٪جابز بً ٩بساہلل

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩حُ َشي ِ ٔن بِ ًَٔ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩حُ َشي ِ ٕن َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َوه ُِب بِ ُِ َٛ ٩ی َش َ
اٟش ََل ٦إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن َزاَِ ٟت َّ
َِ ٠ًَ ١یهٔ َّ
اٟظ ُِ ٤ص
َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َجابٔزُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢جا َئ ٔجبِرٔی ُ

اٟو ِه َز ح ٔي َن َ٣اَِ ٟت َّ
َر َٓ َ٘ا َ ٥ُِ ٗ ٢یَا
َٓ َ٘ا ََ ٥ُِ ٗ ٢یا َُ ٣ح َُّ ٤س ٓ ََؼُّ ِّ١
اَِ ٓ ٪ی ُئ اَّ ٟز ُج ُٔ ٠َ َِ ٣ٔ ١ه َجائ َ ُه ٔ ِ ٌَِ ٠ٟٔ
اٟظ ُِ ٤ص ث ُ ََّ َٜ ٣َ ٥ث َحً َّی إٔذَا ک َ َ
اٟظ ُِ ٤ص َجائَهُ َٓ َ٘ا َََ ٓ ٥ُِ ٗ ٢ؼ ِّ١ا ِِِ ٤ٟز ٔ َب َٓ َ٘ َاََ ٓ ٦ؼ ََّل َها ح ٔي َن َُابَ ِت َّ
َُ ٣ح َُّ ٤س ٓ ََؼ ِّ١ا َِِ ٌَ ٟر ث ُ ََّ َٜ٣َ ٥ث َحًَّی إٔذَا َُابَ ِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َس َو ّ
اٟؼ ِبحٔ
ائ ث ُ ََّ َٜ ٣َ ٥ث َحًی إٔذَا َذ َه َب اٟظٔ ََُ ٙجائ َ ُه َٓ َ٘ا َََ ٓ ٥ُِ ٗ ٢ؼ ِّ١ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َٓ َ٘ َاََ ٓ ٦ؼَل َها ث ُ ََّ ٥جائ َ ُه ح ٔي َن َس َل ٍَ ا ِِ َٔ ٟحزُ فٔی ُّ
اَِ ٓ ٪ی ُئ اَّ ٟز ُج ٔ٠َ َِ ٣ٔ ١هُ َٓ َ٘ا َ ٥ُِ ٗ ٢یَا َُ ٣ح َُّ ٤س ٓ ََؼِّ١
اٟؼ ِبحَ ث ُ ََّ ٥جائَهُ ٔ ٩ِ ٣ا َِِ ٟسٔ ح ٔي َن ک َ َ
َٓ َ٘ا َ ٥ُِ ٗ ٢یَا َُ ٣ح َُّ ٤س ٓ ََؼَ َ٘ َٓ ِّ١اََ ٓ ٦ؼلَّی ُّ

َّ
َِ ٠ًَ ١یهٔ َّ
َر ث ُ ََّ ٥جائَهُ
ٓ ََؼلَّی ُّ
اٟو ِه َز ث ُ ََّ ٥جائَهُ ٔجبِرٔی ُ
اٟش ََل ٦ح ٔي َن ک َ َ
اَِ ٓ ٪ی ُئ اَّ ٟز ُج َِٔ ٠َِ ٣ٔ ١یهٔ َٓ َ٘ا َ ٥ُِ ٗ ٢یَا َُ ٣ح َُّ ٤س ٓ ََؼََ ٓ ِّ١ؼلی ا َِ ِ ٌَ ٟ
ِِ ٤ِ٠ٟٔز ٔ ٔب ح ٔي َن َُابَ ِت َّ
ئ ح ٔي َن َذ َه َب ثُُ ُ٠ث
اٟظ ُِ ٤ص َو ِٗ ّتا َواح ّٔسا َ ٥َِ ٟیز ُ ُِ ٨ِ ًَ ٢ه َٓ َ٘ا َََ ٓ ٥ُِ ٗ ٢ؼََ ٓ ِّ١ؼلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ث ُ ََّ ٥جائ َ ُه ٌٔ ٠ِ ٔ ٟظَ ا ٔ
َ

َّ
اٟؼ ِبحَ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا بَي ِ َن
رف ٔج اسا َٓ َ٘ا َََ ٓ ٥ُِ ٗ ٢ؼََ ٓ ِّ١ؼلَّی ُّ
اِ ٠ٟی ٔ ١اْلِ َ َّو َُ٘ َٓ ٢ا َََ ٓ ٥ُِ ٗ ٢ؼََ ٓ ِّ١ؼلَّی ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ث ُ ََّ ٥جائ َ ُه ُّ ٔ ٟ
٠ؼ ِبحٔ ح ٔي َن أَ ِس َ َ
َه َذیِ َٔ ٩وٗ ِْت ک ُ ُّ٠هُ
وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،نیسح نب یلع نب نیسح ،فبہ نب اسکؿ ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ربجالیئ
دختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہےئسجفتق وسرجرغفبوہایگافر اہکہکاوھٹاے دمحمیلصاہللہیلعفآہلفملس!
افرآپ یلصاہللہیلعفآہل فملس ےنامنزرہظادارفنایئ سجفتقہک وسرجک کایگ رھپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسرےک رےہ سج
فتق ہک اسہی رہ اکی صخش ےک ربارب وہایگ وت رضحتربجالیئرشتفی الےئ افر رفناایہک اے دمحم یلص اہللہیلعفآہل فملس اھٹ اج افر
امنز ادا رکف۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھٹ ےئگ افر سج فتق وسرج رغفب وہایگ وت رضحت ربجالیئ رشتفی الےئ افر رفناای ہک
اےدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسمتاھٹاجافرامنزرغمبادارکف۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزرغمبادارفنایئبجہکوسرج
رغفبوہایگ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرےکرےہاہیںکتہکقفشرغفبوہایگ۔رضحتربجالیئرشتفیالےئافررفناای
ہک اھٹ اج افر امنز اشعء ادا رکف۔ نان ہچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئگ افر امنز اشعء ادا رفنایئ۔ رھپ رضحت ربجالیئ حبص
وہےت یہ رشتفی الےئ افر رفناای اے دمحم یلص اہللہیلعفآہل فملس مت اھٹ اج افر امنزرجف ادا رکف۔آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ڑھکے
وہےئگافرامنزرجفادارفنایئ۔رھپاےلگرفزرضحتربجالیئرشتفیالےئسجفتقہکاسہیااسنؿاکاسےکرباربوہایگافررفناایہک
اھٹاجاےدمحمیلصاہلل ہیلعفآہلفملسامنزادارفنا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن امنزرہظادا رفنایئرھپرضحتربجالیئاس فتق
رشتفی الےئ ہک سج فتق رہ اکی یئ اک اسہی دف انگ وہایگ افر رفناای اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھٹ اج امنز ادا رفنا۔ نان ہچ آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رصع ادا رفنایئ افر امنز رغمب ےک فاےطس رضحت ربجالیئ اس فتق رشتفی الےئ ہک سج فتق
وسرجرغفبوہایگافرفہاسفتقرشتفیالےئسجفتقےلہپرفزرشتفیالےئےھتافررفناایاےدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسمت
اھٹاجامنزادارکف۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنامنزرغمبادارفنایئرھپامنزاشعءےکفاےطساسفتقرشتفیالےئسجفتق
راتاکرسیتاہصحسگرایگاھتافررفناایاےدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملساھٹاجامنزادارکف۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزاشعءادا
رفنایئرھپرضحتربجالیئاسفتقرشتفیالےئہکبجاکیفرفینشوہیئگیھتافراہکاےدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملساھٹاجامنزادا
رکف۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزرجفادارفنایئرھپرضحتربجالیئےنرفناایاؿدفونںفتقیکدرایمؿامنزاکفتقےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،نیسحنبیلعنبنیسح،فبہنباسکؿ،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزاشعءںیمدلجیاکمکح
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزاشعءںیمدلجیاکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 530

راوی ٤ً :زو بً ٩لی و ٣ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س ،طٌبہ ،سٌس ب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩حش ،٩ححاد ،جابز بً ٩بساہلل

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗ َاَل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو
اٟو ِه َز
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ُّ
بِ َٔ ٩ح َش َٕٗ ٩ا ََٗ ٢س َٔ ٦ا َِ ٟححَّا ُد ٓ ََشأ َ ِ٨َ ٟا َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢ک َ َ

اٟظ ُِ ٤ص بَ ِی َـا ُئ َن٘ ٔ َّی ْة َوا ِِِ ٤ٟز ٔ َب إٔذَا َو َج َب ِت َّ
بٔا َِ ٟها ٔج َزة ٔ َوا َِِ ٌَ ٟر َو َّ
ا ٪إٔذَا َرآه ُِِ َٗ ٥س ا ِج َت ٌَُ ٤وا
اٟظ ُِ ٤ص َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ أَ ِح َیاّ٧ا ک َ َ
َ
َ
ًَ َّح ََ ١وإٔذَا َرآه ُِِ َٗ ٥س أَبِ َلئُوا أَ ََّخ َّ
اٟظٔ َُٙ
َ
رمعفنبیلعفدمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،دعسنباربامیہ،دمحمنبرمعفنبنسح،اجحج،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامنزرہظدفرہپےکفتقادارفناےتےھت(ینعیوسرجڈےتلھیہ)افرامنزرصعاسفتقادارفناےتےھتہک
وسرج دیفس افر اصػ وہات افر امنز رغمب آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن اس فتق ادا رفنایئ بج ہک وسرج رغفب وہایگ افرامنز
اشعء (ےک ابرے ںیم ومعمؽ ہی اھت) سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس المہظح رفناےت ہک عمجم وہایگ ےہ وت دلجی ادا رفناےت افر
سجفتقدےتھکیہکولوگںےناتریخرفنادیےہوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیھباتریخرفناےت۔
رافی  :رمعفنبیلعفدمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،دعسنباربامیہ،دمحمنبرمعفنبنسح،اجحج،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رغفبقفشاکفتق

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
رغفبقفشاکفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 531

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز ،رٗبة ،جٌرف ب ٩ایاض ،حِیب ب ٩سا ،٥ٟنٌ٤ا ٪بَ ٩ظير

یب بِ َٔ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ ٔٔ ََ ٩ظير ٕ
ض ًَ َِ ٩حِ ٔ ٔ
رف بِ ٔ ٩إٔیَا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٩ر َٗ َب َة ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ

ض بٔٔ٤ی َ٘ا ٔ
ت َه ٔذه ٔاٟؼَّ ََلة ٔ ً ٔظَ ا ٔ
یها ُ ٔ ٟش ُ٘و ٔن ا ِ٤َ َ٘ ٟز ٔ
َخة ٔ ک َ َ
َٗا َ ٢أََ٧ا أَ ًِ َ ٥ُ ٠ا٨َّ ٟا ٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼ َِّ ٠
ئ ِاْل ٔ َ

ََ ٔ ٟإ ََ ٔ ٟة

دمحم نب دقامة ،رجری ،رقیة ،رفعج نب اایس ،بیبح نب اسمل،امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفناای ںیم امتؾ ولوگں ےس
زایدہ امنز اشعء ےک ابرے ںیم فافق وہں ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز اشعء اس فتق ادا رفناےت ہک سج
فتقرسیتیراتاکاچدنرغفبوہاجات۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،رقیة،رفعجنباایس،بیبحنباسمل،امعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
رغفبقفشاکفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 532

راوی ٤ًَ :ا ٪بً ٩بساہللًٔ ،ا ،٪ابوًوا٧ہ ،ابوَظيرَ ،ظير ب ٩ثابت ،حِیب ب ٩سا ،٥ٟنٌ٤ا ٪بَ ٩ظير

یب بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُ َِ َ٤ا ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی َٔ ِ ٕ
رش ًَ ِٔ ََ ٩ظير ٔبِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ َِ ٩حِ ٔ ٔ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ض ب ٔ َوِٗتٔ َه ٔذه ٔاٟؼَّ ََلة ٔ َػ ََلة ٔا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
َخة ٔک َ َ
َسا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ ٔٔ ََ ٩ظير ٕ َٗا ََ ٢واہللٔ إنِّٔی َْلَ ًِ َ ٥ُ ٠ا٨َّ ٟا ٔ
ئ ِاْل ٔ َ
یها ُ ٔ ٟش ُ٘و ٔن ا ِ٤َ َ٘ ٟز ََٔ ٔ ٟإ ََ ٔ ٟة
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼ َِّ ٠

امثعؿنبدبعاہلل،افعؿ،اوبوعاہن ،اوبریشب،ریشبنبباتب،بیبحنباسمل،امعنؿنبریشبےسرفاتیےہہکاوہنںےنرفناایدخایک
مسق ںیم امتؾ ولوگں ےس زایدہ اس امنز ےک فتق ینعی امنز اشعء ےک فتق ےک ابرے ںیم فافق وہں رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملساسامنزوکاسفتقادارفناےتہکسجفتقرسیتیراتاکاچدنرغفبوہاجات۔
رافی  :امثعؿنبدبعاہلل،افعؿ،اوبوعاہن،اوبریشب،ریشبنبباتب،بیبحنباسمل،امعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزاشعءںیماتریخرکانبحتسمےہ
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزاشعءںیماتریخرکانبحتسمےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 533

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہللً ،وٖ ،سیار ب ٩سَل٣ة

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩و ٕ
َیم
ٖ ًَ َِ ٩سیَّارٔ بِ َٔ ٩س ََل ََ ٣ة َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت أََ٧ا َوأَبٔی ًَل َی أَبٔی بَ ِز َز َة اْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
ا ٪ي َُؼل ِّی ا َِ ٟهحٔي َر َّأًٟی َت ِس ًُوَ َ ٧ها
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ َة َٗا َ ٢ک َ َ
ٕک َ َ
َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه أَبٔی أَ ِخبٔرَِ٧ا َِ ٛی َ
ا ٪ي َُؼل ِّی ا َِِ ٌَ ٟر ث ُ ََّ ٥ی ِز ٔج ٍُ أَ َح ُسَ٧ا إلٔ َی َر ِحٔ٠هٔ فٔی أَٗ َِصی ا ِ٤ٟسٔی َ٨ةٔ َو َّ
اْلِ ُول َی ح ٔي َن َت ِس َح ُف َّ
اٟظ ُِ ٤ص َح َّی ْة َٗا َ٢
اٟظ ُِ ٤ص َوک َ َ
َ
َ
َک ُه اِ ٨َّ ٟو َ٦
َو َن ٔش ُ
َخ َػ ََلةُ ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ئ َّأًٟی َت ِسًُوَ َ ٧ها ا َِ ٌَ ٟت ََ ٤ة َٗا ََ ٢وک َ َ
یت َ٣ا َٗا َ ٢فٔی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َٗا ََ ٢وک َ َ
اَ ٪ي ِش َت ٔح ُّب أَ ِ ٪تُ َؤ َّ َ
ا ٪یَ ِ َ
اٟش ِّتي َن إلٔ َی ا ِٔ٤ٟائَةٔ
ِقأ ُب ٔ ِّ
َٗ ِبََ ٠ها َوا َِ ٟحس َ
َ ٩ِ ٣ٔ ١ػ ََلة ٔا َِ َِ ٟساة ٔح ٔي َن َي ٌِز ٔ ُٖ اَّ ٟز ُج ُ
ا ٪یَ َِٔ ٨تٔ ُ
یش ُه َوک َ َ
ٔیث ََ ٌِ َسهَا َوک َ َ
َ ١جَ ٔ ٠
اَ ٪ي ِ َ

وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،وعػ ،ایسر نب السمة ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر ریمے فادل رضحت اوبربزہ ایملس یک دختم ںیم احرض

وہےئریمےفادلےناؿےسرفناایہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامنز رفضسکرطہقیےسادارفناایرکےتےھت؟
اوہنںےنرفناایدفرہپےکفتقیک امنزہکسجوکمتیلہپامنزےسریبعترکےتوہفہوتآاتفبےکزفاؽےکدعبادارفناےتےھتہکمہ
ولوگںںیمےسوکیئصخشامنزرصعادارکےکرہشےکانکرےچنہپاجاتاھتافروسرجاصػافرافاچنیئرپوہاجات۔رضحتایسرہنرفناای
ہکںیموھبؽایگ۔اوبربزہ ایملسےنامن زرغمبےک قلعتمرفناایہکرھپرضحت ایسرےنرفناایہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
امنز اشعء ںیم اتریخ رفناےت ہک سج وک مت ولگ عیمہ ےس ریبعترکےت وہ افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس امنز اشعء ادا رک ےن ےس لبق
وسےن وک اندنسپ رفناےت ےھت افر امنز اشعء ےک دعب (داینفی) وگتفگ رکےن وک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رجف اس فتق ادا
رفناےتہکااسنؿ یسکفافق صخشیکانشتخ رکےن اتگل(ینعیرفینش افرااجےل ںیمامنز رجفادارفناےتاسیجہک ہیفنح کلسمےہ) افر
اسھٹآایتےسےلرکاکیوسآایترکہمیکتالتفترفناےت۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،وعػ،ایسرنبالسمة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزاشعءںیماتریخرکانبحتسمےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 534

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش ٩و یوسٕ ب ٩سٌیس ،ححاد ،اب ٩جزیخ

ٕ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َّ
َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ ٌَ ٔ ٟلا ٕئ أَ ُّی ح ٔي ٕن
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ویُو ُس ُ

َات
ض َي ُ٘و ُ ٢أَ ًِ َت ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
َ أَ ِ ٪أ ُ َػل َِّی ا َِ ٌَ ٟت ََ ٤ة إ ٔ َ٣ا ّ٣ا أَ ِو خِّٔ ٠وا َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
أَ َح ُّب إَِٔ ٟی َ
است َِی َ٘وُوا َٓ َ٘ َا٤َ ًُ ٦زُ َٓ َ٘ا َ ٢اٟؼَّ ََل َة اٟؼَّ ََل َة َٗا ََ ًَ ٢لائْ َٗا َ ٢ابِ ُ٩
َِ ٟی َٕ ٠ة بٔا َِ ٌَ ٟت َٔ ٤ة َحًَّی َر َٗ َس اُ ٨َّ ٟ
است َِی َ٘وُوا َو َر َٗ ُسوا َو ِ
اض َو ِ
َ
ْط َرأِ ُسهُ َّ ٣
ائ َوا ٔؿ ٌّا َی َس ُه ًَل َی ٔط َِّ ٙرأِ ٔسهٔ َٗا ََ ٢وأَ َط َار
ًَبَّا ٕ
َخ َد ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٛ ٥َ ٠أنِّی أَُ ِ ٧وزُ إَِٔ ٟیهٔ ِاْل ََ ٪ي ِ٘ ُ ُ
ض ََ
َاس َت َِ َب ُّت ًَ َل ّ
ض ٓ ََب َّس َز لٔی
ٕ َو َؿ ٍَ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َس ُه ًَل َی َرأ ِ ٔسهٔ َٓأ َ ِو َ٣أ َ إلٔ َ َّی َ٤َ ٛا أَ َط َار ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ائ َِ ٛی َ
ٓ ِ

َ
َط ُ
ض ث ُ ََّ ٥ؿ ََّ ٤ها یَ ُُّ ٤ز ب ٔ َها ََ ٛذَ ٔ ٟ
اٖ أَ َػأَ ٌٔهٔ إلٔ َی َُّ َ٘ ٣س ٔ ٦اَّ ٟزأ ِ ٔ
ًَ َلائْ بَي ِ َن أَ َػأَ ٌٔهٔ َٔظَ ِی ٕئ َٔ ٩ِ ٣ت ِبسٔی ٕس ث ُ ََّ ٥و َؿ ٌَ َها َٓاَ ِ ٧ت َهی أَ ِ َ
ًَل َی اَّ ٟزأ ِ ٔ َّ
َر َو ََل یَ ِب ُل ُع َط ِیئّا
َط َٖ اْلِ ُذُ ٔ٤َّ ٣ٔ ٪ا َیلٔی ا َِ ٟو ِج َه ث ُ ًََّ ٥ل َی ُّ
ض َحًی ََّ ٣ش ِت إٔبِ َها َ٣ا ُه َ َ
اٟؼ ِس ْٔ َوَ٧اح َٔی ٔة ا َِ ٟحب ٔي ٔن ََل يُ َ٘ ِّ ُ

َ ث ُ ََّٗ ٥ا ََِ ٟ ٢و ََل أَ ِ ٪أَ ُط ًََّ ٙل َی أ ُ ًَّٔ٣ی َْلَ َِ ٣زتُ ُه ِ ٥أَ ََِ ٪ل ي َُؼ ُّ٠وهَا إ ٔ ََّل هَ ََ ٜذا
إ ٔ ََّل ََ ٛذَ ٔ ٟ

اربامیہنبنسحفویفسنبدیعس،اجحج،انبرججیےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتےسرعضایکہکمتولوگںیکراےئںیمامنز
اشعءادارکےنںیمدمعہفتقوکاسنےہاچےہںیماناؾوہںایںیمامنزاہنتادارکفں۔رضحتےنرفناایہکںیمےنرضحتدبعاہللانب
ابعس ےس انس ےہ فہ رفناےت ےھت اکی رات رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےنامنز اشعء ںیم اتریخ رفنایئ اہیں کت ہک
ولگ وس ےئگ افر ولگ دنین ےس دیبار وہےئ وت رضحت رمع نب اطخب ڑھکے وہ ےئگ افر رفناےن ےگل اولصلةاولصلة رضحت ےن رفناای
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس (ہی آفاز نس رک) لکن ےئگ وگای ہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس فتق دھکی راہ
وہںآپ یلصاہللہیلعفآہل فملسےکرسابمرکےساپین کپراہےہ افراکیاہھتاےنپ رسرپ اکیاجبنرےھکوہےئ ےھترضحت
انبرججیےن رفناایہکںیمےنوبضمیطےسدرایتفایک رضحتےسہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنسکرطہقی
ےس اانپ اہھت اےنپ رس رپ راھک اھت۔ اوہنں ےن رفناای ہک سج رطہقی ےس رضحت دبعاہلل انب ابعس ےن رفناای اھت وت رضحت ےن اینپ
اویلگنںوکھچکوھکؽرکرسرپراھک۔اہیںکتہکاویلگنںےکوکےنرسےکآےگآےئگرھپاویلگنںوکالمرکاہھتوکیامھایرسوجرہچہےس
رقبی ےہ رھپ یٹپنک رپ افر اشیپین ای ڈاڑیھ رپ سج رطہقی ےس ملسم رشفی یک رفاتی ےہ ہک (اہھت وک) اکی انکرہ رپ ےل ےئگ نکیل
ابولںوکاویلگنںےسںیہنڑکپا(ینعیرصػابؽوکداب رکاپیناکنؽدای)سباسرطہقیےسایکینعیدابایرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفناای ارگ ریمی اتم ےئلیک ہی مکحدوشار ہن وہات وت ںیم اؿ وک مکحداتی اس فتق امنز ادا رکےن اک(ینعی امنز اشعء اس دقر اتریخ ےس
زپاھرکےت)۔
رافی  :اربامیہنبنسحفویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزاشعءںیماتریخرکانبحتسمےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 535

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ٣کی ،سٔیا٤ً ،٪زوً ،لاءً ،بساہلل ابً ٩باض

ض َو ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ا ِ٤َ ٟک ُِّّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َات َِ ٟی َٕ ٠ة َحًَّی َذهَ َب َّٔ ٩ِ ٣
َخ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ذ َ
اِ ٠ٟی َٔ َ٘ َٓ ١ا٤َ ًُ ٦زُ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨هُ
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َ ٢أَ َّ َ

ْط َٔ ٩ِ ٣رأِ ٔسهٔ
َٓ َ٨ا َزی اٟؼَّ ََل َة یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َر َٗ َس اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َوا ِٟو ٔ َِ ٟسا َُ َ ٓ ٪
َِخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ِ٤َ ٟا ُئ َي ِ٘ ُ ُ

َوه َُو َي ُ٘و ُ ٢إَّٔ٧هُ ا َِ ٟوٗ ُِت َِ ٟو ََل أَ ِ ٪أَ ُط ًََّ ٙل َی أ ُ ًَّٔ٣ی

دمحم نب وصنمر یکم ،ایفسؿ ،رمعف ،اطعء ،دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی
راتامنزاشعءںیماتریخرفنایئاہیںکتہکراتاکاکیہصحسگرایگاسرپرضحترمعڑھکےوہےئگافراوہنںےناولصلةایروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اافلظ ےس اکپرا۔ رھپ ےچب افر وخانیت وس ےئگ۔ (رمد) ہی اافلظ نس رک ےلکن افر اس فتق آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرسابمرکےساپین کپراہاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھتہکامنزادارکےناکیہیفتقےہ۔
رافی  :دمحمنبوصنمریکم،ایفسؿ،رمعف،اطعء،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزاشعءںیماتریخرکانبحتسمےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 536

راوی ٗ :تیبہ ،ابواَلحوؾ ،س٤اک ،جابز ب ٩س٤زة

َخ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َؤ ِّ ُ
َخ َة
ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ِاْل ٔ َ

ہبیتق،اوباالوحص،امسک،اجربنبرمسةےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامنزاشعءادارکےنںیماتریخ
رفناایرکےتےھت۔
رافی  :ہبیتق،اوباالوحص،امسک،اجربنبرمسة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزاشعءںیماتریخرکانبحتسمےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 537

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ابوز٧از ،اْعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
ئ
آَخ َوِٗتٔ ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢وَلَ أَ ِ ٪أَ ُط ًََّ ٙل َی أ ُ ًَّٔ٣ی َْلَ َِ ٣زتُ ُه ِ ٥ب ٔ َتأِخٔير ٔا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ئ ً ٔ َِ ٨س کَُ ِّ١ػ ََلة ٕ ٔ ُ
دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،اوبزاند ،ارعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ارگ
ریمی اتم ےک فاےطس ہی مکح ابثع دوشاری ہن وہات وت ںیم اؿ وک امنز اشعء ںیم اتریخ رکےن اک افر رہ اکی امنز ےک فاےطس وسماک
رکےناکمکحداتی(ینعیںیماتمیکوہستلیکفہجےسذموکرہمکحںیہندای۔)
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزاشعءےکآرخفتقےسقلعتم
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ

امنزاشعءےکآرخفتقےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 538

راوی ٤ً :زو ب٤ًَ ٩ا ،٪اب ٩ح٤ير ،اب ٩ابوًب٠ة ،زہزی٤ً ،زو ب٤ًَ ٩ا ،٪طٌیب ،زہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

اَٗ ٪ا َ٢
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ح ِٔ٤يَر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَ ِب ََ ٠ة ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی َوأَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت أَ ًِ َت ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َّ ٠ة بٔا َِ ٌَ ٟت َٔ ٤ة
َح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

َٓ َ٨ا َزا ُه ًُ َ٤زُ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َ َ ٧ا ٦اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َو ِّ
َِخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ٣َ ٢ا یَ َِ ٨ت ٔوزُ َها َُيِرُ َُ ٥ِ ٛو٥َِ ٟ
اٟؼِ ِ َیا َُ َ ٓ ٪
ٔیب َّ
اِ ٠ٟی َٔ ١و َّ
اٟظٔ َُ ٙإلٔ َی ث ُ ُ٠ثٔ َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٔلبِ ٔ ٩ح ِٔ٤يَر ٕ
َی ٩ِ ُٜي َُؼل ِّی یَ ِو َ٣ل ٔ ٕذ إ ٔ ََّل بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ػ ُّ٠و َها ٓ ٔ َامی بَي ِ َن أَ َِ ٪يِ َ
رمعفنبامثعؿ،انبریمح،انباوبعیلة،زرہی،رمعفنبامثعؿ،بیعش،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرضحتروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رات امنز اشعء ںیم اتریخ رفنایئ وت رضحت رمع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک آفاز دی افر
رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےچب افر وخانیت وس ےئگ ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ یک اجبن رشتفی
الےئ افر اراشد رفناای ہک (امتؾ اعمل ںیم اؿ دونں ںیم) اس امنز اک مت ولوگں ےک العفہ وکیئ دفرسا صخش ااظتنر ںیہن رکات افر اؿ اایؾ
ںیم دمہنی ونمرہ ےک العفہ یسک دفرسی ہگج ںیہن وہیت اس ےیل ہک االسؾ یک ااشتع ںیہن وہیئ یھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےناراشدرفناایمتولگاسامنزوکقفشےکرغفبوہےنےسےلرکاہتیئراتکتادارکایلرکف۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،انبریمح،انباوبعیلة،زرہی،رمعفنبامثعؿ،بیعش،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزاشعءےکآرخفتقےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 539

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش ،٩ححاد ،اب ٩جزیخ ،یوسٕ ب ٩سٌیس ،ححاد ،اب ٩جزیخِ٣ ،يرة ب ٩حٜی ،٥ا ٦کَ٠و ٦ب٨ت ابوبَک ،ا٦

ا٤ٟو٨٣ين ًائظہ ػسي٘ہ

َّاد ًَ ِ٩
ٕ بِ َُ ٩س ٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َحح ْ
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
َّاد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ح و أَ ِخب َ َرنٔی یُو ُس ُ
ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ا ِِٔ٤ُ ٟي َر ُة بِ َُ ٩حٕٔ ٜی ٩ِ ًَ ٥أ ُ ِّ ٦ک ُ َُِ ٠و ٔ ٦ابِ َٔ ٨ة أَبٔی بَ َِکٕ أََ َّ ٧ها أَ ِخب َ َر ِت ُه ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َٗاَِ ٟت أَ ًِ َت َ٥
َات َِ ٟی َٕ ٠ة َحًَّی َذهَ َب ًَا َُّ ٣ة َّ
َخ َد ٓ ََؼلَّی َو َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ه ََ ٟو ِٗت َُها
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
اِ ٠ٟی َٔ ١و َحًَّی َ َ ٧ا ٦أَهِ ُ
 ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ث ُ ََّ َ ٥
َِ ٟو ََل أَ ِ ٪أَ ُط ًََّ ٙل َی أ ُ ًَّٔ٣ی
اربامیہ نب نسح ،اجحج ،انب رججی ،ویفس نب دیعس ،اجحج ،انب رججی ،ریغمة نب میکح ،اؾ وثلکؾ تنب اوبرکب ،اؾ اوملنینم اعہشئ
دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رات امنز اشعء ںیم اتریخ رفنایئ اہیں کت ہک اکیف
راتاکہصحسگرایگافرالہدجسموسےئگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےلکنافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزیکاناتمرفنایئ
افراراشدرفناایہیامنزاےنپفتقرپےہارگریمیاتمرپانوگارہنسگرات(ینعیاؿوکدوشاریوسحمسہنوہیتوتںیمامنزاشعءاکفتق
یہیرقمرفنیعتمرکات)
رافی  :اربامیہ نب نسح ،اجحج ،انب رججی ،ویفس نب دیعس ،اجحج ،انب رججی ،ریغمة نب میکح ،اؾ وثلکؾ تنب اوبرکب ،اؾ اوملنینم
اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزاشعءےکآرخفتقےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 540

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز٨٣ ،ؼور ،ح٧ ،٥ٜآًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ٧ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٨َ َِ َٜ ٣َ ٢ا ذ َ
َات َِ ٟی َٕ ٠ة َ ٨ِ َ ٧ت ٔوزُ
َِخ َد ًَ َِ ٠ی َ٨ا ح ٔي َن ذَ َه َب ثُُ ُ٠ث َّ
َخ َد إٔ٥ِ َُّٜ٧
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٌَّٔ ٔ ٟ ٥َ ٠ظَ ا ٔ
َخة ٔ ٓ َ َ
اِ ٠ٟی ٔ ١أَ ِو ََ ٌِ َس ُه َٓ َ٘ا َ ٢ح ٔي َن َ َ
ئ ِاْل ٔ َ

یَُ ٩يِرُ َُ ٥ِ ٛوَِ ٟوَلَ أَ ِ ٪یَ َِ ُ٘ ًََ ١ل َی أ ُ ًَّٔ٣ی ََ ٟؼ َِّ ٠ی ُت بٔه ٔ َِ ٥ه ٔذه ٔ َّ
١زٔ ٕ
اٟشا ًَ َة ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ََٓ ٪أ َ َٗ َا٦
وَ ٪ػ ََل ّة َ٣ا َی َِ ٨ت ٔوزُ َها أَهِ ُ
َت َِ ٨ت ٔوزُ َ
ث ُ ََّ ٥ػلَّی
ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،وصنمر ،مکح ،انعف ،دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رات ںیم مہ ولگ (دجسم ںیم) میقم رےہ افر
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک مہ ولگ امنز اشعء ےک فاےطس رظتنم رےہ سج فتق رات اک اہتیئ ہصح سگر ایگ۔ آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکاسامنزاکرظتنموکیئدفرساالہذمبہںیہنوہاتالعفہمتولوگںےکافرارگریمیاتمرپ
رگاینہنوہیتوتںیماؿےکاسھتایسفتقرپہیامنزاداایکرکات۔اسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحرفناایؤمذؿوکاس
ےنریبکتزپیھ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،مکح،انعف،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزاشعءےکآرخفتقےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 541

راوی ٤ً :زا ٪ب٣ ٩وسیً ،بساٟوارث ،زاؤز ،ابونرضة ،ابوسٌیس خسری

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََ ٢ػلَّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
َّ
ْط َّ
َِخ َد ٓ ََؼلَّی بٔه ٔ ِ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ٪
ب ٔ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََل َة ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب ث ُ ََّ ٥َِ ٟ ٥ی ِ ُ
اِ ٠ٟی َٔ َ ٓ ١
ِخ ِد إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َحًی َذ َه َب َط ِ ُ
ٕ َّ
اٟـٌٔی ٕٔ َو َس َ٘ َُّ ٥
اٟش٘ ٔ ٔیَْ ٥لَ َ٣زِ ُت ب ٔ َه ٔذه ٔ
اض َٗ ِس َػ َِّ ٠وا َوَ٧ا ُ٣وا َوأَْمُتْن َ ٥َِ ٟتزَا ُٟوا فٔی َػ ََلة ٕ َ٣ا اَ ِ ٧توَ ِزتُ ِ ٥اٟؼَّ ََل َة َوَِ ٟوَلَ َؿ ٌِ ُ
اَ ٨َّ ٟ
ْط َّ
اِ ٠ٟی ٔ١
َخ إلٔ َی َط ِ ٔ
اٟؼَّ ََلة ٔأَ ِ ٪تُ َؤ َّ َ

رمعاؿنبومیس،دبعاولارث،داؤد،اوبرضنة،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہ
ولوگںےکارماہامنزرغمبادارفنایئرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسںیہنےلکناہیںکتہکآدیھراتسگریئگاسفتقآپیلص

اہلل ہیلع فآہل فملس ےلکن افر امنز یک اناتم رفنایئ افر اراشد رفناای ولگ امنز ےس افرغ وہ ےکچ افر وس رےہ افر مت ولوگں وک امنز اک ارج ف
وثاباتلمےہ بلطمہیہک امنزادارکرےہ وہسجفتقکت امنز ےکرظتنم روہ افرارگ ھجم وکک فی یکروزفری اک افر  رامریک رامری اک
ایخؽہنوہاتوتںیممکحداتیاسوکفصنراتںیمادارکےناک۔
رافی  :رمعاؿنبومیس،دبعاولارث،داؤد،اوبرضنة،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزاشعءےکآرخفتقےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 542

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًی٣ ،١ح٤س بَ٣ ٩ىی ،خاٟس ،ح٤یس

 ١ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗاَلَ َح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْس َٗا َُ ٢سل ٔ َ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َّ
ْط َّ
اِ ٠ٟی ٔ١
َخ َِ ٟی َّ ٠ة َػ ََل َة ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
َخة ٔإلٔ َی َ ٔ
رقیبٕ َٔ ٩ِ ٣ط ِ ٔ
ئ ِاْل ٔ َ
أَْ َ ٧ص َه ِ ١ات َد َذ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خا َت ّ٤ا َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥أَ َّ َ

َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َِ ٪ػلَّی أَٗ َِب َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ ٠َ ًَ ٥َ ٠ی َ٨ا ب ٔ َو ِجهٔهٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إَٔ ٩َِ ٟ ٥ِ َُّٜ٧تزَاُٟوا فٔی َػ ََلة ٕ َ٣ا اَ ِ ٧توَ ِزتُ ُ٤و َها َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص
ْط َّ
اِ ٠ٟی ٔ١
َٛأنَِّی أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی َوب ٔ ٔ
یؽ َخا َتٔ٤هٔ فٔی َحسٔیثٔ ًَل ٔ ٕٓی إلٔ َی َط ِ ٔ
یلع نب رجح ،اامسلیع ،دمحم نب ینثم ،اخدل ،دیمح ےس رفاتی ےہہک رضحت اسن ےس وپاھچ ایگ ہک رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہل
فملس ےن اوگنیھٹ ینہپ ےہ؟ اوہنں ےن رفناای یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رات اشعء یک امنز ںیم اتریخ یک رقتةی
آدیھراتوکزپیھرھپسجفتقادارکےکچوتامہریاجبنرہچہایکافراراشدرفناایمتولگوگایامنزیہںیموہسجفتقکتہکامنز
ےکرظتنمروہ۔رضحتاسن ےنرفناایوگای ںیمآپ یلص اہللہیلعفآہلفملسیک اوگنیھٹیکزایرت رکراہوہں۔ رضحت یلع نبرجح یک
رفاتیںیمےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناشعءیکامنزںیماتریخیکفصنبشکت۔

رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،دمحمنبینثم،اخدل،دیمح
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزاشعءوکعیمہےنہکیکااجزت
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزاشعءوکعیمہےنہکیکااجزت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 543

راوی ً :تبہ بً ٩بساہلل٣ ،ا َٟب ٩ا٧ص و حارث ب٣ ٩شٜين ،ابٗ ٩اس٣ ،٥ا ،َٟسیم ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُت ِ َب ُة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َِ َ ٢
َ
رقائ َ ّة ًَ َِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ٩
رقأ ُت ًَل َی َ٣ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩إٔ َ ٧ص ح َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔ َ
َ
یم ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و َي ٌِ َ٥ُ ٠
ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اُ ٩ِ ًَ َْ ٔ ٟس َ ٕٓ

اض َ٣ا فٔی اَّ ٟت ِهحٔير ٔ
اض َ٣ا فٔی اَ ٨ِّ ٟسا ٔ
ئ َواٟؼَّ ِّٕ اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ َّ ٥َِ ٟ ٥یَحٔ ُسوا إ ٔ ََّل أَ َِ ٪ي ِش َته ٔ ُ٤وا ًََِ ٠یهٔ ََل ِس َت َه ُ٤وا َوَِ ٟو َي ٌِ َ ٥ُ ٠اُ ٨َّ ٟ
اُ ٨َّ ٟ

اٟؼ ِبحٔ َْلَ َت ِوه َُ٤ا َوَِ ٟو َح ِب ّوا
ََل ِست ََب ُ٘وا إَِٔ ٟیهٔ َوَِ ٟو ًَ٤ُ ٔ ٠وا َ٣ا فٔی ا َِ ٌَ ٟت َ٤ةٔ َو ُّ

ہبتعنبدبعاہلل،ناکلنباسنفاحرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،یمس،اوباصحل،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ارگ ولگ اس ابت ےس فافق وہےت ہک اذاؿ دےنی ںیم ایک وثاب ےہ افر فص افؽ ںیم
ڑھکے وہےن ںیمسک دقر ارج افر وثاب ےہ وت فہولگ اؿدفونں وک ہن احلصرک ےتکس ریغب رقہع ادنازی ےک افر ارگولگ اس ابت
ےسفافق وہےتہک امنز رہظ (ای امنز ہعمج) ےئلیک دلجی ےنچنہپ ںیمسک دقر ارج ےہ ایہک رہ اکی امنز وکاس ہک افؽ فتق رپ ادا رکےن
ںیمانتکزایدہوثاب ےہوترہ اکی فتقیک امنز وکادارکےن ںیمدلجیرکےتافرارگ ولگفافقوہےت ہکعیمہ (ینعیاشعء) ےکادا
رکےنںیمسکدقرارجےہوتولگ رسنیےتٹیسھگوہےئآےت۔بلطمہیےہہکااپجہیھبوہےتافراؿںیمےنلچرھپےنیکاطتقہن
وہیتوترسنیےکلبآےت۔

رافی  :ہبتعنبدبعاہلل،ناکلنباسنفاحرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،یمس،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزاشعءوکعیمہانہک
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزاشعءوکعیمہانہک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 544

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪ابوزاؤز ،خرضی ،سٔیاً ،٪بساہلل ب ٩ابوِٟیس ،ابوس٤٠ہً ،بساہلل اب٤ً ٩ز

اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َِٟٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز ه َُو ا َِ ٟح َ ٔ
رف ُّی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َّ
َّ
ُ َ
وًَ ٪ل َی ِاْلٔب ٔ ٔ١
اس َٔ ٥ػ ََلتَٔ ٥ِ ُٜه ٔذه ٔ َٓإُٔ َّ ٧ه ِ ٥ي ٌُِت َُٔ ٤
اب ًَل َی ِ
ْع ُ
ًُ ََ ٤ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسََ ٥َ ٠ل ََ ِِ ٥ِ ٜ٨َّ َ ِٔ٠اْلِ ِ َ
َوإَٔ َّ ٧ها ا ٌِٔ ٟظَ ا ُئ
ادمح نب امیلسؿ ،اوبداؤد ،رضخی ،ایفسؿ ،دبعاہلل نب اوبدیبل ،اوبہملس ،دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآ ہلفملسےناراشدرفناایمتولوگںرپداہییتولگاسامنزےکانؾںیماغبلہنآاجںیئ(بلطمہیےہہکفہولگاسامنز
وکعیمہےتہکںیہمتولگیھباؿیکاتدعباریرکےکعیمہےنہکگلاج)متولگرہسگااسیہنرکفہکلبمتولگاسامنزوکامنزاشعءاہکرکف
فہولگوتادنریھارکےتںیہاےنپافٹنرپ۔ینعیافٹنےکدفدھاکنےنلںیمفہولگوغشمؽرےتہںیہاسامنزاکانؾامنزاشعءےہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،اوبداؤد،رضخی،ایفسؿ،دبعاہللنباوبدیبل،اوبہملس،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ

امنزاشعءوکعیمہانہک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 545

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،ابً ٩یی٨ةً ،بساہلل ب ٩ابوِٟیس ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزحً ،٩٤بساہلل اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َِٟٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٩
َّ
َّ
ُ َ
اب ًَل َی
ْع ُ
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ًَُ ٢ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر َٔلَ ََ ِِ ٥ِ ٜ٨َّ َ ِٔ٠اْلِ ِ َ

اس َٔ ٥ػ ََلتٔ ٥ِ ُٜأَ ََل إَٔ َّ ٧ها ا ٌِٔ ٟظَ ا ُئ
ِ

وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،انب ہنییع،دبعاہللنباوبدیبل،اوبہملسنبدبعارلنمح،دبعاہللانبرمعےسرفاتیےہہکرضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ںیم ےن انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ رفناےت ےھت ہک دوھکی! مت ولوگں رپ داہیت
فاےلاغبلہنآاجںیئاسامنزےکانؾںیم۔اسامنزاک(حیحص)انؾامنزاشعءےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،انبعیییة،دبعاہللنباوبدیبل،اوبہملسنبدبعارلنمح،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرجفاکافؽفتقوکاسنےہ؟
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرجفاکافؽفتقوکاسنےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 546

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩ہارو ،٪حات ٥ب ٩اسٌ٤ی ،١جٌرف ب٣ ٩ح٤س بً ٩لی ب ٩حشين ،جابز بً ٩بساہلل

رف بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ه ُ
ار َ
وَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ

اٟؼ ِب ُح
اٟؼ ِبحَ ح ٔي َن َت َبي َّ َن َُ ٟه ُّ
أَ ََّ ٪جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
اربامیہنباہرفؿ،احمتنباامسلیع،رفعجنبدمحمنبیلعنبنیسح،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنامنزرجفاسفتقادارفنایئسجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکملعوہایگہکحبصاکفتقوہایگےہ(بلطمہی
ےہہکحبصاصدؼیکرفینشرظنآیئگ)
رافی  :اربامیہنباہرفؿ،احمتنبالیعمس،رفعجنبدمحمنبیلعنبنیسح،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرجفاکافؽفتقوکاسنےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 547

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًی ،١ح٤یس ،ا٧ص

َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ َُ ٟه
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِٔ َِ ٟس
ًَ َِ ٩وِٗتٔ َػ ََلة ٔ ا َِ َِ ٟساة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َب ِح َ٨ا ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َِ ٟس أَ ََ ٣ز ح ٔي َن ا ِنظَ َّ ٙا ِِ َٔ ٟحزُ أَ َِ َ٘ َُ ٪ا ٦اٟؼَّ ََلةُ ٓ ََؼلَّی ب ٔ َ٨ا َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
رف ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز َٓأُٗ ٔ َیِ ٤ت اٟؼَّ ََلةُ ٓ ََؼلَّی ب ٔ َ٨ا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَیِ ََّ ٩
َ ٩ِ ًَ ١وِٗتٔ اٟؼَّ ََلة ٔ َ٣ا بَي ِ َن َه َذیِ َٔ ٩وٗ ِْت
اٟشائ ٔ ُ
أَ ِس َ َ

یلع نبرجح،اامسلیع،دیمح،اسنےسرفاتیےہہکاکیصخشدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاافراسےنامنزرجف
ےکفتقےکابرےںیمدرایتفایکسجفتقدفرسےرفزامنزرجفاکفتقوہایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزرجفاکفتق
وہےتیہامنزاکمکح رفناایافرامنززپاھیئ۔اسےکدعبرفناایفہصخشاہکںےہوجامنزےکفتقےکابرےںیمدرایتفرکراہاھت؟اؿ
دفونںفتقےکدرایمؿامنزاکفتقےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،دیمح،اسن

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

ارگرفسہنوہوتامنزرجفسکادنریھےںیمادارکے؟
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
ارگرفسہنوہوتامنزرجفسکادنریھےںیمادارکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 548

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟیحٌی ب ٩سٌیس٤ً ،زةً ،ائظہ ػسي٘ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َر ُٖ اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َُ ٣ت ٌََ ِّٔ ٠ا ٕ
ت ب ٔ ُ٤زُوكٔهٔ٣َ َّ٩ا ي ٌُِ َزٓ َِ ٩ِ ٣ٔ ٩ا َِٔ ٠َِ ٟص
اٟؼ ِبحَ َٓ َی ِٔ َ ٨
َُ ٟی َؼل ِّی ُّ
ہبیتق ،ناکل ،ییحی نب دیعس،رمعة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس امنز رجف ادا رکےت ےھت
رھپوخانیتاینپاچدرںییتٹیپلاجیتںیھتامنزادارفنارکافرفہوخانیتانشتخںیہنیکاجںیتںیھتادنریھےیکفہجےس۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،ییحینبدیعس،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
ارگرفسہنوہوتامنزرجفسکادنریھےںیمادارکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 549

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥سٔیا ،٪زہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُ َّ٩ٛاَ ٨ِّ ٟشا ُئ ي َُؼ ِّ٠ي َن ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
اٟؼ ِبحَ َُ ٣ت ٌََ ِّٔ ٠ا ٕ
ت ب ٔ ُ٤زُوكٔهَٔٓ َّ٩ي َ ِر ٔج ٌِ َ٤ََ ٓ ٩ا َي ٌِز ٔ ُٓ ُه َّ٩أَ َح ْس ٔ ٩ِ ٣ا َِٔ ٠َِ ٟص
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،زرہ ی،رعفہ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکوخانیتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسہکارماہرجفیک
امنزادارکیتںیھترھپاینپاچدرںیٹیپلرکافررھپفاسپاجیتںیھتادنریھہوہےنیکفہجےسوکیئاؿوکںیہناچہپاتناھت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿرفسامنزرجفادنریھےںیمادارکاناسیکےہ؟
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
دفراؿرفسامنزرجفادنریھےںیمادارکاناسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 550

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥س٠امی ٪ب ٩رحب ،ح٤از ب ٩یزیس ،ثابت ،ا٧ص

َ
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ػلَّی َر ُسو ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
یب ُٔ ٨ِ ٣ه َِٓ ٥أَُ ََار ًََِ ٠یه ٔ َِ ٥و َٗا َ ٢اہللُ أَ ِٛبَرُ َ ٔ
َخبَ ِت َخ ِیبَرُ
اٟؼ ِبحٔ َٔ ََِٕ ٠ص َوه َُو َ ٔ
رق ْ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ََ ٦خ ِیبَرَ َػ ََل َة ُّ

ی٩
ََّ ٣ز َتي ِ ٔن إَّٔ٧ا إٔذَا َ٧زَ ِ٨َ ٟا َٔ َشا َح ٔة َٗ ِوََ ٕٓ ٦شا َئ َػ َبا ُح ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟذرٔ َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،امیلسؿ نب رحب ،امحد نب سیدی ،باتب ،اسن ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
ربیخےکدؿہکسجرفزہعلقربیخرپہلمحوہااھترجفیکامن زادنریھےںیمادایکافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسالہربیخےکزندکی
ےھترھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿرپہلمحایکافراراشدرفناایدخافدندقفستہبڑباےہربیخرخابوہایگ۔دفرمہبتاراشد
رفناایافرمہولگسجفتقیسکوقؾےکاپسانزؽوہںےگوتاؿولوگ ںیکحبصرخابوہیگ۔ینعیاؿولوگںاکدؿرباوہاگہکوجہک

ذعابدخافدنیےسڈراےئےئگےھتافرمہولگاکایمبوہںےگافرایسرطہقیےسوہاہکدخافدناعتیلےنربیخاکہعلقحتفرفنادای
افرافکراکامتؾناؽفاسناؿالہاالسؾےکاہھتآایافرھچکافکرلتقرکدیےئگافرھچکرہشدبررکدیےئگافرھچکایسہگجاملسمونں
یکرتیعنبرکرےنہگلےئگ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،امیلسؿنبرحب،امحدنبسیدی،باتب،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرجفرفینشںیمادارکےنےسقلعتم
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرجفرفینشںیمادارکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 551

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی ،ابً ٩حَلً ،٪اػ ٥ب٤ً ٩ز بٗ ٩تازہ٣ ،ح٤وز بِٟ ٩یس ،رآٍ ب ٩خسیخ

اػ ُ ٥بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِِ ٣َ ٩ح ُ٤وز ٔبِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ٔ
رفوا بٔا ِِ َٔ ٟحز ٔ
َِٟٔی ٕس ًَ َِ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ َٔ ٩خسٔی ٕخ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِس ٔ ُ
دیبع اہلل نبدیعس ،ییحی ،انب الجعؿ ،اعا  نبرمع نب اتقدہ ،ومحمد نب دیبل ،راعف نب دخجی ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتامنزرجفوکرفنشرکف(ینعیامنزرجفااجےلںیمادارکف)
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،انبالجعؿ،اعا نبرمعنباتقدہ،ومحمدنبدیبل،راعفنبدخجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ

امنزرجفرفینشںیمادارکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 552

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩يٌ٘وب ،اب ٩ابو٣زی ،٥ابوُشا ،٪زیسب ٩اسً ،٥٠اػ ٥ب٤ً ٩ز بٗ ٩تازہ٣ ،ح٤وزبِٟ ٩یس

اػ ٔ ٥بِ ٔ٩
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َزیِ ُس بِ ُ ٩أَ ِسٔ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َ٣زِ َی ََٗ ٥ا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ُ ََّش َ
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
ًُ ََ ٤ز بِ َٔ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِِ ٣َ ٩ح ُ٤وز ٔبِ َِٟٔٔ ٩ی ٕس ًَ ِ ٩رٔ َجا ِٕ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٢و ٔ٣هٔ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا

رفتُ ِ ٥بٔا ِِ َٔ ٟحز ٔ َٓإُٔ َّ ٧ه أَ ًِوَ ُ ٥بٔاْلِ َ ِجز ٔ
أَ ِس َ ِ

اربامیہ نبوقعیب ،انب اوبرممی ،اوباسغؿ ،زدینب املس ،اعا  نبرمع نب اتقدہ ،ومحمدنب دیبل ،ےن اینپ ربادری ےک ااصنری ولوگں
ےسرفاتیلقنیکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتولگامنزرجفوکسجدقررفنشرکفےگوتمتایسدقرزایدہ
وثاب(ینعیارج)ےلماگ۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،انباوبرممی،اوباسغؿ،زدینباملس،اعا نبرمعنباتقدہ،ومحمدنبدیبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجصخشےنامنزرجفاکاکیدجسہوسرجےنلکنےسےلہپاحلصرکایلوتاساکایکمکحےہ؟
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
سجصخشےنامنزرجفاکاکیدجسہوسرجےنلکنےسےلہپاحلصرکایلوتاساکایکمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 553

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩ح٤س و ٣ح٤س بَ٣ ٩ىی ،یحٌیً ،بساہلل ب ٩سٌیسً ،بساٟزح ٩٤اْعد ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس

َ
اٟؼ ِبحٔ َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ت ِلٍَ ُ٠
ْع ُد ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِز َر َک َس ِح َس ّة ُّٔ ٩ِ ٣
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اْلِ ِ َ
َر َٗ ِب َ ١أَ ِِِ ََ ٪زُ َب َّ
َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٘ ِس أَ ِز َر ََ ٛها
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٘ ِس أَ ِز َر ََ ٛها َو َ ٩ِ ٣أَ ِز َر َک َس ِح َس ّة ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اربامیہ نبدمحمفدمحمنبینثم،ییحی،دبعاہللنبدیعس،دبعارلنمحارعج،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجصخشےنامنزرجفےکاکیدجسہںیمرشتکرکیلآاتفبےنلکنےسلبق وت اسصخش ےن
امنز رجف ںیم رشتک رکیل افر سج صخش ےن امنز رصع ےک اکی دجسہ ںیم رشتک رکیل رغفب آاتفب ےس لبق وت اس صخش ےن امنز
رصعںیمرشتکرکیل۔
رافی  :اربامیہنبدمحمفدمحمنبینثم،ییحی،دبعاہللنبدیعس،دبعارلنمحارعج،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
سجصخشےنامنزرجفاکاکیدجسہوسرجےنلکنےسےلہپاحلصرکایلوتاساکایکمکحےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 554

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،زَکیا بً ٩سی ،اب٣ ٩بارک ،یو٧ص ب ٩یزیس ،زہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

َکیَّا بِ ًَُ ٩س ٓ ٕ
یس ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ٩
ٔی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
ُْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِز َر َک َر ِّ ٌَ ٛة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ت ِل َُّ ٍَ ٠
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٘ ِس
ِ
َر َٗ ِب َ ١أَ ِِِ ََ ٪زُ َب َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٘ ِس أَ ِز َر ََ ٛها َو َ ٩ِ ٣أَ ِز َر َک َر ِّ ٌَ ٛة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ٪
أَ ِز َر ََ ٛها َو َ ٩ِ ٣أَ ِز َر َک َر ِّ ٌَ ٛة ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َر َٗ ِب َ ١أَ ِِِ ََ ٪زُ َب َّ
َت ِلَّ ٍَ ُ٠
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٘ ِس أَ ِز َر ََ ٛها
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٘ ِس أَ ِز َر ََ ٛها َو َ ٩ِ ٣أَ ِز َر َک َر ِّ ٌَ ٛة ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
دمحم نب راعف ،زرکای نب دعی ،انب ابمرک ،ویسن نب سیدی ،زرہی ،رعفہ ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽرکمی یلص
اہلل ہیلعفآہلفملسےناراشد رفناایسجصخشےنامنزرجف یکاکیرتعکںیمرشتکرکیل آاتفبےکرغفبوہےنےسلبقوت اس

صخشےنامنزرصعںیمرشتکرکیل۔
رافی  :دمحمنبراعف،زرکاینبدعی،انبابمرک،ویسننبسیدی،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرجفاکآرخیفتقوکاسنےہ؟
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرجفاکآرخیفتقوکاسنےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 555

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز و ٣ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہ ،ابوػسٗة ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی َػ َس َٗ َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩إَ ٔ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َّ
َر بَي ِ َن َػ ََل َت ِیَ ٥ِ ُٜها َتي ِ ٔن َوي َُؼل ِّی
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ُّ
َٗا َ ٢ک َ َ
اٟو ِه َز إٔذَا َزاَِ ٟت اٟظ ُِ ٤ص َوي َُؼل ِّی ا َِ ِ ٌَ ٟ
اٟظ ُِ ٤ص َوي َُؼل ِّی ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ إٔذَا ُ َ َّ
ا ِِِ ٤ٟز ٔ َب إٔذَا ََغبَ ِت َّ
َر
َ
َاب اٟظٔ َُ ٙث ُ ََّٗ ٥ا ًََ ٢ل َی إٔثِزٔه ٔ َوي َُؼل ِّی ُّ
اٟؼ ِبحَ إلٔ َی أَ َِ ٪ی ِٔ َٔ ٨شحَ ا َِ ٟب َ ُ
َ
اامسلیع نب دوعسد ف دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ،اوبدصقة ،اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
امنزرہظاسفتقادارفناایرکےتےھتہکسجفتقوسرجرغفبوہاجاتافرامنزرصعمتولوگںیکامنزرہظافرامنزرصعےکدرایمؿ
ںیمادارکےتےھتافرامنزرغمبوسرجرغفبوہےتیہادارکےتےھتافرامنزاشعءسجفتققفشرغفبوہاجیتوتاسفتقادا
رفناےتافرامنزرجفاسفتقادارفناےتہک(رظن)لیھپاجیتافرامتؾاایشءرظنآےنںیتگل۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسدفدمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اوبدصقة،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجصخشےنیسکامنزیکاکیرتعکاپیئ
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
سجصخشےنیسکامنزیکاکیرتعکاپیئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 556

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٩ِ ٣َ ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
أَ ِز َر َک ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََلة ٔ َر ِّ ٌَ ٛة َٓ َ٘ ِس أَ ِز َر َک اٟؼَّ ََل َة
ہبیتق،ناکل،انباہشب،اوبہملس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجصخش
ےنیسکامنزیکاکیرتعکںیمرشتکرکیلوتاسصخشےناسامنزںیمرشتکرکیل۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،انباہشب،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
سجصخشےنیسکامنزیکاکیرتعکاپیئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 557

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بساہلل ب ٩ازریصًِ ،یساہلل ب٤ً ٩ز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

ٔیص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ

أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِز َر َک ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََلة ٔ َر ِّ ٌَ ٛة َٓ َ٘ ِس أَ ِز َر ََ ٛها
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعاہلل نب ادرسی ،دیبع اہلل نب رمع ،زرہی ،اوبہملس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجصخشےنامنزیکاکیرتعکںیمرشتکرکیلوتاسصخشےناسامنزںیمرشتکرکیل۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعاہللنبادرسی،دیبعاہللنبرمع،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
سجصخشےنیسکامنزیکاکیرتعکاپیئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 558

٣وسی ب ٩اًين ،ابوً٤زو اوزاعی ،زہزی،
راوی  :یزیس ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟؼ٤س ،ہظا ٦اٌٟلار ،اس٤اًی ،١اب ٩س٤اًة،
ٰ
ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

وسی بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرنٔی َیزٔی ُس بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َ٤سٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ه ٔظَ ْا ٦ا َِّ ٌَ ٟل ُ
ار َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َ ١وه َُو ابِ َُ ٩س َ٤ا ًَ َة ًَ َِ ٣ُ ٩
أَ ًِي َ َن ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِز َر َک ٔ٩ِ ٣
اٟؼَّ ََلة ٔ َر ِّ ٌَ ٛة َٓ َ٘ ِس أَ ِز َر َک اٟؼَّ ََل َة

سیدی نب دمحم نب دبعادمصل ،اشہؾ ااطعلر ،اامسلیع ،انب امسعة ،ومٰیس نب انیع ،اوبرمعف افزایع ،زرہی ،اوبہملس ،اوبرہریہ ،ہی دحثی
سگہتشدحثییکاطمقبےہ
رافی  :سیدینبدمحمنبدبعادمصل،اشہؾااطعلر،اامسلیع،انبامسعة،ومٰیسنبانیع،اوبرمعفافزایع،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
سجصخشےنیسکامنزیکاکیرتعکاپیئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 559

راوی  :طٌیب ب ٩طٌیب ب ٩اسحا ،ٚابوِ٣يرة ،اوزاعی ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزة

أَ ِخب َ َرنٔی ُط ٌَ ِی ُب بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب
ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ ِز َر َک ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََلة ٔ َر ِّ ٌَ ٛة َٓ َ٘ ِس أَ ِز َر ََ ٛها
بیعش نب بیعش نب ااحسؼ ،اوبریغمة ،افزایع ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجصخشےنامنزیک اکیرتعکںیمرشتکرکیلوتاسصخشےن(وگایہکوپری)امنزںیمرشتک
رکیل۔
رافی  :بیعشنببیعشنبااحسؼ،اوبریغمة،افزایع،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
سجصخشےنیسکامنزیکاکیرتعکاپیئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 560

راوی ٣ :وسی ب ٩س٠امی ٪ب ٩اس٤اًی ١بٗ ٩اسَ٘ ،٥یة ،یو٧ص ،زہزی ،ساً ،٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز

وسی بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََ٘ ٔ َّی ُة ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی اٟزُّهِز ٔ ُّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیهٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِز َر َک َر ِّ ٌَ ٛة ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة أَ ِو َُي ِرٔهَا َٓ َ٘ ِس َت َِّ ٤ت َػ ََلتُ ُه

ومیسنبامیلسؿنباامسلیعنباقمس،تمیة،ویسن،زرہی،اسمل،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفناایسجصخشےنامنزہعمجایافریسکفتقیکیسکرتعکںیمرشتکرکیلوتاسیکامنزلمکموہیئگ۔
رافی  :ومیسنبامیلسؿنباامسلیعنباقمس،تمیة،ویسن،زرہی،اسمل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
سجصخشےنیسکامنزیکاکیرتعکاپیئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 561

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١تز٣ذی ،ایوب ب ٩س٠امی ،٪ابوبَک ،س٠امی ٪ب ٩بَل ،٢یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سا٥ٟ

وب بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ َِکٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ٔ ََل ٕ ٩ِ ًَ ٢یُوَُ ٧ص
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١اٟت ِّ ِر ٔٔ ٣ذ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَ ُّی ُ
اب ًَ َِ ٩سا ٥ٕ ٔ ٟأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِز َر َک َر ِّ ٌَ ٛة َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٕ ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
ت َٓ َ٘ ِس
ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
أَ ِز َر ََ ٛها إ ٔ ََّل أَُ َّ ٧ه َي ِ٘ ٔضی َ٣ا َٓا َت ُه
دمحمنباامسلیعرتذمی،اویبنبامیلسؿ ،اوبرکب،امیلسؿ نبالبؽ،ویسن،انباہشب ،اسملےسرفاتیےہہک رضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجصخشےناکیرتعکںیمرشتکرکیلیسکامنزیکوتوگایہکاسصخشےناس(وپری)
امنزںیمرشتکرکیل۔نکیلسجدقرامنز(ینعیرتعک)لکنںیئگاسوک(امجتعہکالسؾریھپےنےکدعب)ادارکے۔
رافی  :دمحمنباامسلیعرتذمی،اویبنبامیلسؿ،اوبرکب،امیلسؿنبالبؽ،ویسن،انباہشب،اسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فہافاقتوجںیمامنززپےنھیکاممتعنآیئےہ

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
فہافاقتوجںیمامنززپےنھیکاممتعنآیئےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 562

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟزیس ب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩يشارً ،بساہلل ؿابهی

اٟؼ َ٨ابٔه ٔ ِّی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟزیِسٔ بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ُّ
اٟظ ُِ ٤ص َت ِلَ ٍُ ُ٠و ََ ٌَ ٣ها َرق َُّ ٪
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
َار َٗ َها َٓإٔذَا
َار َٗ َها َٓإٔذَا ا ِس َت َو ِت َٗ َارَ َ ٧ها َٓإٔذَا َزاَِ ٟت ٓ َ
اٟظ ِی َلا َٔٓ ٪إٔذَا ِار ََٔ ٌََ ِت ٓ َ
ِ
َ َّ
اٟشا ًَا ٔ
ت
َار َٗ َها َوَ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اٟؼَّ ََلة ٔفٔی ت ٔ َِ ٠
َزِ َ ٧ت ُِ ٠ِ ٔ ٟزُ ٔ
َغبَ ِت ٓ َ
وب َٗ َارَ َ ٧ها َٓإٔذَا َ َ

ہبیتق ،ناکل ،زدی نب املس ،اطعء نب اسیر ،دبعاہلل اضیحب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفناای وسرج ولطعوہات ےہ افراس ےکاسھتاطیشؿیک وچایٹں وہیت ںیہ رھپ سجفتق وسرج افاچنیئ رپ وہات ےہ وت اطیشؿ اس ےس
دحیلعہوہاجاتےہرھپسجفتقفہدیساھوہاتےہدفرہپےکفتقوترھپاطیشؿاسےکرقبیوہاجاتےہرھپسجفتقوسرجڈلھ
اجاتےہوتدحیلعہوہاجاتےہرھپسجفتقفہرغفبوہےناتگلےہوتاسےکرقبیوہاتےہرھپسجفتقوسرجرغفبوہاجاتےہ
وتفہدحیلعہوہاجاتےہافریبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿافاقتںیمامنزادارکےنےسعنمرفناایےہ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،زدینباملس،اطعءنباسیر،دبعاہللاضیحب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
فہافاقتوجںیمامنززپےنھیکاممتعنآیئےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 563

٣وسی بً ٩لی ب ٩رباحً٘ ،بة بً ٩ا٣ز جہىی
راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہللٰ ،

وسی بِ ًَٔ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩ربَا ٕح َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ِ٘ َب َة بِ ًََ ٩ا ٔ٣ز ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ َِ ٣ُ ٩
ا ُِ ٟح َهىٔ َّی َي ُ٘و ُ ٢ثَ ََل ُث َسا ًَا ٕ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َِ ٨هاَ٧ا أَ ِ ٪نُ َؼل َِّی ٓ ٔیهٔ َّ٩أَ ِو َن ِ٘ب ُ َر ٓ ٔیهِٔ ٣َ َّ٩و َتاَ٧ا ح ٔي َن
تکَ َ
َّٕ َّ
َت ِلَّ ٍُ ُ٠
اٟظ ُِ ٤ص بَازَُٔ ّة َحًَّی َت ِز ََ ٔٔ ٍَ َوح ٔي َن َي ُ٘ ُوَٗ ٦ائ ٔ َُّ ٥
وب َحًَّی ََ ِِزُ َب
اٟظ ُِ ٤ص ُِ ٠ِ ٔ ٟزُ ٔ
اٟوهٔي َرة ٔ َحًَّی َتٔ٤ی ََ ١وح ٔي َن ََ َـی ُ
وسدینب رصن،دبعاہلل،وم ٰیس نب یلعنبرابح،ہبقع نب اعرم ینہجےسرفاتیےہہک رضحتروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملس مہ
ولوگںوکنیتفتقامنززپےنھافرانجزہدنفرکےنےسعنمرفناےتےھتاکیوتاسفتقبجوسرجلکنراہوہاہیںکتہکفہدنلب
وہ اجےئ دفرسے اس فتق ہک بج وسرج ابلکل درایمؿ ںیم وہ افر رسیتے اس فتق ہک سج فتق وسرج رغفب وہےن ےگل
ک کاجےئ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ومٰیسنبیلعنبرابح،عمیةنباعرمینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجفےکدعبامنززپےنھیکاممتعناکایبؿ
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
رجفےکدعبامنززپےنھیکاممتعناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 564

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا٣ ،َٟح٤س ب ٩یحٌی ب ٩حبا ،٪اْعد ،ابوہزیزہ

َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ ٣ُ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩حب َ
َّا ٩ِ ًَ ٪اْلِ ِ َ
اٟظ ُِ ٤ص َو ًَ ِ ٩اٟؼَّ ََلة ٔ ََ ٌِ َس اٟؼ ِبحٔ َحًَّی َت ِلَّ ٍَ ُ٠
َر َحًَّی ََ ِِزُ َب َّ
اٟظ ُِ ٤ص
ًَ ِ ٩اٟؼَّ ََلة ٔ ََ ٌِ َس ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ُّ
ہبیتق ،ناکل ،دمحم نب ییحی نب ةحؿ ،ارعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن امنز رصع ےک
دعب امنز زپےنھیک اممتعن رفنایئ اہیںکتہک وسرج رغفب وہاجےئ افر امنز رجف ےک دعب(یھب) امنز زپےنھیک اممتعن رفنایئ اہیں

کتہکوسرجولطعوہ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،دمحمنبییحینبةحؿ،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
رجفےکدعبامنززپےنھیکاممتعناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 565

راوی  :اح٤س ب٨٣ ٩یٍ ،ہظی٨٣ ،٥ؼورٗ ،تازہ ،ابوًاٟیةً ،بساہلل ابً ٩باض

ض َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُٔ٨٣َ ٩ی ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هُظَ ِی َْٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟی ٔة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ َحبِّه ٔ ِ ٥إلٔ َ َّی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َُي ِ َر َواح ٔ ٕس ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ ٨ِ ٣ٔ ٥َ ٠ه ِ٤َ ًُ ٥زُ َوک َ َ
َر َحًَّی ََ ِِزُ َب َّ
َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩اٟؼَّ ََلة ٔ ََ ٌِ َس ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َحًَّی َت ِلَّ ٍَ ُ٠
اٟظ ُِ ٤ص
اٟظ ُِ ٤ص َو ًَ ِ ٩اٟؼَّ ََلة ٔ ََ ٌِ َس ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ادمح نب عینم ،میشہ ،وصنمر ،اتقدہ ،اوباعلیة ،دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےنروسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک یئک
احصہب ےس انس ےہ۔ اؿ ںیم رضحترمع یھب ےھت افر فہ امتؾ ےکامتؾ زایدہ تبحم فاےل ےھت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےس۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعنرفنایئامنزرجفےکدعبامنززپےنھیک۔اہیںکتہکوسرجولطعوہافرامنزرصعےکدعبیھب
اہیںکتہکوسرجرغفبوہاجےئ۔
رافی  :ادمحنبعینم،میشہ،وصنمر،اتقدہ،اوباعلیة،دبعاہللانبابعس
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرجولطعوہےنےکفتقامنزےکونممعوہےناکایبؿ

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
وسرجولطعوہےنےکفتقامنزےکونممعوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 566

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ا٧ ،َٟآًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َی َت َ َّ
ْح أَ َح ُس ُ٥ِ ٛ
َّ
َغوب ٔ َها
َٓ ُی َؼل َِّی ً ٔ َِ ٨س كُُ٠و َٔ اٟظ ِٔ ٤ص َوً ٔ َِ ٨س ُ ُ
ہبیتقنبدیعس،ناکل،انعف،دبعاہللانبرمعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتںیمےس
وکیئصخشامنزہنزپےھسجفتقہکوسرجولطعوہراہوہایرغفبوہراہوہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ناکل،انعف،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
وسرجولطعوہےنےکفتقامنزےکونممعوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 567

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟسً ،بساہلل٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕأََ ِ ٧بأََ٧ا َخاْ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َّ
َّ
َغوب ٔ َها
َ َ ٧هى أَ ِ ٪ي َُؼلى َ ٍَ ٣كُُ٠و َٔ اٟظ ِٔ ٤ص أَ ِو ُ ُ
اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،دبع اہلل ،انعف ،دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرج

ولطعافررغفبےکفتقامنززپےنھےسعنمرفناای۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،دبعاہلل،انعف،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفرہپےکفتقامنززپےنھیکاممتعناکایبؿ
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
دفرہپےکفتقامنززپےنھیکاممتعناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 568

٣وسی بً ٩لیً٘ ،بة بً ٩ا٣ز
راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسة ،سٔیا ،٪اب ٩حِیبٰ ،

وسی بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ِ٘ َب َة بِ ًََ ٩ا ٔ٣ز ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪وه َُو ابِ َُ ٩حِٔیبٕ ًَ َِ ٣ُ ٩
َي ُ٘و ُ ٢ثَ ََل ُث َسا ًَا ٕ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َِ ٨هاَ٧ا أَ ِ ٪نُ َؼل َِّی ٓ ٔیهٔ َّ٩أَ ِو َن ِ٘ب ُ َر ٓ ٔیهِٔ ٣َ َّ٩و َتاَ٧ا ح ٔي َن َت ِلٍُ ُ٠
تکَ َ
َّ
اٟظ ُِ ٤ص بَازَُٔ ّة َحًَّی َت ِز ََ ٔٔ ٍَ َوح ٔي َن َي ُ٘ ُوَٗ ٦ائ ٔ َُّ ٥
وب َحًَّی ََ ِِزُ َب
َّٕ ُِ ٠ِ ٔ ٟزُ ٔ
اٟوهٔي َرة ٔ َحًَّی َتٔ٤ی ََ ١وح ٔي َن ََ َـی ُ
دیمح نب دعسمة ،ایفسؿ ،انب بیبح ،ومٰیس نب یلع ،ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک نیت افاقت ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس مہولوگںوکامنززپےنھافررمدفںیک دتنیف ےسعنمرفناےتےھتاکی وت اسفتق سجفتق وسرجولطعوہاہیں
کتہکفہ دنلبوہاجےئدفرسےسجفتقہکنیعدفرہپ اکفتقوہاہیںکتہکوسرجےکزفاؽاکفتقوہ۔رسیتےفہفتقہک
بجوسرجرغفبوہےناکفتقوہاہیںکتہکفہرغفبوہاجےئ۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،ایفسؿ،انببیبح،ومٰیسنبیلع،عمیةنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرصعےکدعبامنزےکونممعوہےناکایبؿ
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرصعےکدعبامنزےکونممعوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 569

راوی ٣ :حاہس ب٣ ٩وسی ،ابً ٩یی٨ة ،ؿ٤زة ب ٩سٌیس ،ابوسٌیس خسری

وسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ َِ ٩ؿ َِ ٤ز َة بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َس ٍَ ٔ٤أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسرٔ َّی َي ُ٘و َُ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣حاهٔ ُس بِ َُ ٣ُ ٩
وب
اٟلُ٠و َٔ َو ًَ ِ ٩اٟؼَّ ََلة ٔ ََ ٌِ َس ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َر َحًَّی ا ُِِ ٟزُ ٔ
اٟؼ ِبحٔ َحًَّی ُّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اٟؼَّ ََلة ٔ ََ ٌِ َس ُّ
اجمدہنبومیس،انب ہنییع،رمضةنبدیعس،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناممتعن
رفنایئامنززپےنھےسرجفےکدعبوسرجےکولطعوہےنکتافررصعیکامنزےکدعبوسرجےکرغفبوہےنکت۔
رافی  :اجمدہنبومیس،انبعیییة،رمضةنبدیعس،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرصعےکدعبامنزےکونممعوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 570

راوی ً :بساٟح٤یس ب٣ ٩ح٤س٣ ،د٠س ،اب ٩جزیخ ،اب ٩طہابً ،لاء ب ٩یزیس ،ابوسٌیس خسری

یس أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أَبَا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣دَْ ٠س ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٢ل َػ ََل َة ََ ٌِ َس ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َحًَّی َت ِبزَُْ َّ
اٟظ ُِ ٤ص َو ََل َػ ََل َة

َر َحًَّی ََ ِِزُ َب َّ
اٟظ ُِ ٤ص
ََ ٌِ َس ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
دبعادیمحل نب دمحم ،دلخم ،انب رججی ،انب اہشب ،اطعء نب سیدی ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفناےت ےھت ہک ںیم ےن روسؽ
رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس انسآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس اراشد رفناےت ےھتہک امنز رجف ےک دعب امنز ںیہن ےہ سجفتق ےک
وسرجولطعوہافرامنزرصعےکدعبامنزںیہنےہسجفتقکتوسرجرغفبوہ۔
رافی  :دبعادیمحلنبدمحم،دلخم،انبرججی،انباہشب،اطعءنبسیدی،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرصعےکدعبامنزےکونممعوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 571

راوی  :ساَ٘ہ حسیث ٛے ٣لاب ٙےہ۔

یس ًَ ِ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرنٔی َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََ ٪ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ٤َ٧ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨حؤه ٔ
ومحمدنبالیغؿ،فدیل،دبعارلنمحنبریمن،انباہشب،اطعءنبسیدی،اوبدیعسدخری،اسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :اسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ

امنزرصعےکدعبامنزےکونممعوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 572

راوی  :اح٤س ب ٩رحب ،سٔیا ،٪ہظا ٦ب ٩ححير ،كاؤضً ،بساہلل ابً ٩باض

ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪هٔظَ ا ٔ ٦بِ ٔ ٩حُ َحي ِر ٕ ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ َ ٩

َر
َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩اٟؼَّ ََلة ٔ ََ ٌِ َس ا ِٔ ِ ٌَ ٟ

ادمح نب رحب ،ایفسؿ ،اشہؾ نب ریجح ،اطؤس ،دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
اممتعنایبؿرفنایئامنزرصعےکدعبامنزادارکےنےس۔
رافی  :ادمحنبرحب،ایفسؿ،اشہؾنبریجح،اطؤس،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرصعےکدعبامنزےکونممعوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 573

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک ِ٣خمیٓ ،ـ ١ب٨ً ٩بشة ،وہیب ،اب ٩كاؤضً ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ا ِِّ َ ٤ُ ٟ
ض
 ١بِ َُ ٨ِ ًَ ٩ب َش َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُو َه ِی ْب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
ِخم ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها أَ ِو َه َ٤َ ًُ ٥زُ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه إٔ٤َ َّ ٧ا َ َ ٧هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل
َّ
َت َت َ َّ
َغوبَ َها َٓإَٔ َّ ٧ها َت ِل ٍُ ُ٠بَي ِ َن َ ِرقن َ ِی َط ِی َلا ٕ٪
ْح ِوا َٔ َؼ ََلتٔ ٥ِ ُٜكُُ٠و ََ اٟظ ِٔ ٤ص َو ََل ُ ُ

دمحمنبدبعاہلل نبابمرک رخمیم ،لضف نبعییشة،فبیہ ،انباطؤس،اعہشئدصہقیےس رفاتیےہ ہکرضحت رمعوک فمہوہایگ ہک

اممتعن رفناےن ےگل امنز رصع ےک دعب دفاگہن ادا رکےن ےس احالہکن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اممتعن ایبؿ
رفنایئ ےہ اس ابت ےس ہک اجؿ وبھج رک مت ولگ اینپ امنز وک وسرج ولطع وہےن ےک فتق ای وسرج ےک رغفب وہےن ےک فتق ہن
زپوھاسےئلہکفہ(وسرج)اطیشؿیکدفزفلںیمولطعوہاتےہ(اسیکرشتحیسگریکچےہ)
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرکرخمیم،لضفنبعییشة،فبیہ،انباطؤس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرصعےکدعبامنزےکونممعوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 574

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،ہظا ٦بْ ٩عوہً ،بساہلل اب٤ً ٩ز

ْع َو َة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرن ٔی أَبٔی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ه ٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
َ
َاب َحا ٔج ُب َّ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا كَ ََ ٍَ ٠حا ٔج ُب َّ
اٟظ ِٔ ٤ص
َخوا اٟؼَّ ََل َة َحًَّی َُ ِ ٔ
رش ََ ٚوإٔذَا ُ َ
اٟظ ِٔ ٤ص َٓأ ِّ ُ

َ
َخوا اٟؼَّ ََل َة َحًَّی ََ ِِزُ َب
َٓأ ِّ ُ

رمعف نبیلع،ییحینبدیعس ،اشہؾنب رعفہ،دبعاہللانبرمع ےسرفاتیےہہکرضحت روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسےناراشد
رفناایبجوسرجاکانکرہ ولطعوہاجےئوتامنزادارکےنںیماتریخرکفاہیںکتہکوسرجاصػوہاجےئ(ینعیرفنشوہاجےئ)افر
سج فتق وسرج اک انکرہ رغفب وہ اجےئ وت مت امنز ادا رکےن ںیم اتریخ رکف۔ اہیں کت ہک فہ وسرج وپرے رطہقی ےس رغفب
وہاجےئ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،اشہؾنبرعفہ،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرصعےکدعبامنزےکونممعوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 575

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼور ،آز ٦ب ٩ابوایاضٟ ،یث ب ٩سٌیسٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح ،ابویحٌی س٠ی ٥بً ٩ا٣زو ؿ٤زة ب ٩حِیب و
ابوك٠حہ نٌی ٥ب ٩زیاز ،ابوا٣ا٣ہ٤ً ،زو بً ٩بشہ

ض َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا آ َز ُ ٦بِ ُ ٩أَبٔی إٔیَا ٕ
أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َی ِحٌَی ُسَِ ٠ی ُ ٥بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َو َؿ َِ ٤ز ُة بِ َُ ٩حِٔیبٕ َوأَبُو كَ َِ ٠ح َة نُ ٌَ ِی ُ ٥بِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ َٗا ُٟوا َس٨َ ٌِ ٔ٤ا أَبَا أ ُ َ٣ا ََ ٣ة ا َِ ٟباه ٔل ٔ َّی َي ُ٘و ُ٢

َ
َک َها
َخی أَ ِو َه َِ ٩ِ ٣ٔ ١سا ًَ ٕة یُِ ِ َتغَی ذ ٔ ِ ُ
رق ُب ٔ ٩ِ ٣اْلِ ُ ِ َ
َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َِ ٤زو بِ ََ ًَ ٩ب َش َة َي ُ٘و ُُ ٠ِ ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َه َِ ٩ِ ٣ٔ ١سا ًَ ٕة أ ِ َ

َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥إ ٔ َّ ٪أَ ِرق َب َ٣ا َیُٜو ُ ٪اٟزَّب ًَزَّ َو َج َّ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٌَ ٟب ٔس َج ِو َٖ َّ
َک اہللَ ًَزَّ
اس َت َل ٌِ َت أَ َِ ٪تَ ُٜ
َخ َٓإ ٔ ِِ ٪
و ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ٪یَ ِذ ُ ُ
اِ ٠ٟی ِٔ ١اْل ٔ َ
ُّ
َ

اٟظ ِٔ ٤ص َٓإَٔ َّ ٧ها َت ِل ٍُ ُ٠بَي ِ َن َرقنَی َّ
اٟشا ًَةٔ ََٓٓ ٩ِ ُٜإ ٔ َّ ٪اٟؼَّ ََل َة َِ ٣ح ُـ َور ْة َِ ٣ظ ُهو َز ْة إلٔ َی كُُ٠و َٔ َّ
َِ َّ
اٟظ ِی َلا َٔ ٪وه ٔ َی
َو َج َّ ١فٔی تَٔ ٠
ِ ِ
یس ُر ِٕ ٣ح َو َی ِذ َه َب ُط ٌَاًُ َها ث ُ َّ ٥اٟؼَّ ََلةُ َِ ٣ح ُـ َور ْة َِ ٣ظ ُهو َز ْة َحًَّی ََ ٌِ َت ٔس َ٢
َسا ًَ ُة َػ ََلة ٔ ا ِلَّٔ ُٜارٔ ٓ ََس َِ اٟؼَّ ََل َة َحًَّی َتزِ ََ ٔٔ ٍَ ٗ ٔ َ
َّ
اب َج َه ََّ ٥َ ٨و َُ ِش َحزُ ٓ ََس َِ اٟؼَّ ََل َة َحًَّی َئٔی َئ ا َِِ ٟٔی ُئ
اٟز ِ٣حٔ بِٔ ٔ ٨ؼ ٕٔ اَ ٨َّ ٟهارٔ َٓإَٔ َّ ٧ها َسا ًَ ْة َُ ِٔ َت ُح ٓ َٔیها أَبِ َو ُ
اٟظ ُِ ٤ص ا ًِت َٔسا َُّ ٢
ٔیب َّ
ٔیب بَي ِ َن َ ِرقن َ ِی َط ِی َلا َٕ ٪وه ٔ َی َػ ََلةُ ا ِلَّٔ ُٜارٔ
اٟظ ُِ ٤ص َٓإَٔ َّ ٧ها ََِ ُ
ث ُ َّ ٥اٟؼَّ ََلةُ َِ ٣ح ُـ َور ْة َِ ٣ظ ُهو َز ْة َحًَّی ََِ َ

رمعف نب وصنمر ،آدؾ نب اوباایس ،ثیل نب دیعس ،اعمفہی نب اصحل ،اوبییحی میلس نب اعرمف رمضة نب بیبح ف اوبہحلط میعن نب زاید،
اوباناہم،رمع ف نب ہسبع ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس رعض ایکہک ایک وکیئ ااسی فتق وموجدےہ
ہکسجںیمدخااعتیلےسااسنؿوکزایدہرقتباحلصوہایاسفتقںیمایددخافدنیںیموغشمؽراہاجےئ۔آپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفنااییجاہں امتؾ افاقت ےس زایدہ دنبہ دخافدن دقفس ےک رقبی وہات ےہ یلھچپ رات ںیم(اس فتق دخافدن دقفس ےلہپ
آامسؿرپانزؽوہاتےہ)سپارگمتےسوہےکس وت متدخافدن دقفسیکاید رکےنفاولں ںیمےس نباجؤ اس ےئلہکاسفتقرفط ے
امنز ںیم احرض وہےت ںیہ (اس فہج ےس ےھجم وتعق ےہ ہک فہ دلجی وبقؽ وہ اجںیئ) وسرج ےک ولطع وہےن کت اس فہج ےس وسرج
ولطعوہاتےہاطیشؿیکدف وچیٹںیمافرہیفتقاکرففںیکامنزاکوتاسفتق سجفتق وسرجولطعوہراہوہ مت امنزہنزپوھاہیں

کت ہک وسرج اکی زینہ ےک ربارب دنلب وہاجےئ افر اس یک رکؿ وخب لکن آےئ رھپ رفط ے احرض وہےت ںیہ افر فہ امنز ںیم رشتک
رفناےتںیہاہیںکتہکوسرجدیساھوہاجاتےہدفرہپےکفتق(بلطمہیےہہکاساکیسکیھباجبناسہیںیہنزپاتسجرطہقی
ےسزینہابلکلدیساھوہاتےہ)اسفتقدفزخےکدرفازےوھکےلاجےتںیہافردفزخدوھاکنیئاجیتےہوتاسفتقمتامنززپانھ
رتکرکدفاہیںکتہکاسہیزپےنھگلاجےئ(زفاؽآاتفبےس)رھپامنزںیمرفط ےرشتکرکےتںیہوسرجےکرغفبوہےن
کتاسےئلہکوسرجرغفبوہاتےہاطیشؿیکدفوچیٹےکدرایمؿںیمافرہیفتقاکرففںیکامنزاکےہ۔
رافی  :رمعف نب وصنمر ،آدؾ نب اوباایس ،ثیل نب دیعس ،اعمفہی نب اصحل ،اوبییحی میلس نب اعرمف رمضة نب بیبح ف اوبہحلط میعن نب
زاید،اوباناہم،رمعفنبہسبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرصعےکدعبامنزیکااجزتاکایبؿ
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرصعےکدعبامنزیکااجزتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 576

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز٨٣ ،ؼور ،ہَل ٢ب ٩يشاٖ ،وہب ب ٩جسًَ ،لی

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩ه ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
اٖ ًَ َِ ٩وه ِٔب بِ ٔ ٩اْلِ َ ِج َس َٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ َ ٧ ٢هی
وَّ ٪
اٟظ ُِ ٤ص بَ ِی َـا َئ َن٘ ٔ َّی ّة ُِ ٣ز ََٔ ٌَٔ ّة
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اٟؼَّ ََلة ٔ ََ ٌِ َس ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َر إ ٔ ََّل أَ َِ ٪تَ ُٜ
ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر ،الہؽنباسیػ،فبہنبدجع،یلعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنامنزرصعےکدعبامنززپےنھیکاممتعنایبؿرفنایئرگمسجفتقہکوسرجدیفسافردنلبوہاجےئ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،الہؽنباسیػ،فبہنبدجع،یلع

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

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرصعےکدعبامنزیکااجزتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 577

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی ،ہظاً ،٦ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِ ٩ه ٔظَ اَٗ ٕ ٦ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َ٣ا َت َز َک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
َر ً ٔ ِ٨سٔی َٗ ُّم
اٟش ِح َس َتي ِ ٔن ََ ٌِ َس ا ِٔ ِ ٌَ ٟ

دیبع اہللنبدیعس،ییحی،اشہؾ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزرصعےکدعبوجدف
رتعکریمےزندکیرشتفیالرکادارفناےتےھتاؿوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیھبکیھبانہغںیہنایک۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،اشہؾ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرصعےکدعبامنزیکااجزتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 578

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیزِ٣ ،يرة ،ابزاہی ،٥اسوزً ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِِٔ٣ُ ٩ي َر َة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َ٣ا

َر إ ٔ ََّل َػ ََّله َُ٤ا
َز َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٌِ ََ ٥َ ٠س ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
دمحم نب دقامة ،رجری ،ریغمة ،اربامیہ ،اوسد ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفناای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسسجفتقامنزرصعےکدعبرشتفیالےتےھتوتدفرتعکادارفناےت۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،ریغمة،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرصعےکدعبامنزیکااجزتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 579

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ب ٩حارث ،طٌبہ ،ابواسحاَّ٣ ،ٚسوٗہ و اسوزً ،ائظہ ػسي٘ہ

َّسو ّٗا َواْلِ َ ِس َو َز َٗ َاَل
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ِ ٣
َر َػ ََّله َُ٤ا
ا٨ِ ٔ ً ٪سٔی ََ ٌِ َس ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ک َ َ
َن ِظ َه ُس ًَل َی ًَائٔظَ َة أََ َّ ٧ها َٗاَِ ٟت ک َ َ
اامسلیعنبدوعسد،اخدلنباحرث،ہبعش،اوبااحسؼ،رسمف ہفاوسد،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسسجفتقامنزرصعےکدعبریمےرھگوہےتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدفراعکتادارفناےت۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدلنباحرث،ہبعش،اوبااحسؼ،رسمف ہفاوسد،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ

امنزرصعےکدعبامنزیکااجزتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 580

راوی ً :لی ب ٩ححزً ،لی ب٣ ٩شہز ،ابواسحاً ،ٚبساٟزح ٩٤ب ٩اسوز ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شهٔز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٙبسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت
رسا َو ََل ًَ ََلَ ٔ ٧ی ّة َر َِ ٌَ ٛتا ِٔ َٗ ٪ب َ ١ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َو َر َِ ٌَ ٛتا َٔ ٌِ ََ ٪س
َػ ََل َتا ٔ٣َ ٪ا َت َز َُ ٛه َ٤ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی بَ ِیًٔی ٔ ا
َر
ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
یلع نب رجح ،یلع نب رہسم ،اوبااحسؼ ،دبعارلنمح نب اوسد ،فہ اےنپ فادل ےس ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنیھبکدفامنزفںاکانہغںیہنایکافرریمےاکمؿںیم(ہشیمہ)یھبکوپ ہدہرطہقیےسافریھبکےلھکرطہقیےسآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرجفیکامنزےسلبقدفراعکتافردفراعکترصعےکدعبادارفناںیئ۔
رافی  :یلعنبرجح،یلعنبرہسم،اوبااحسؼ،دبعارلنمحنباوسد،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقی
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرصعےکدعبامنزیکااجزتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 581

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اسٌ٤ی٣ ،١ح٤س ب ٩ابورح٠٣ة ،ابوس٤٠ہ

رح ََ ٠َ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔی َس ََ ٤َ ٠ة أَُ َّ ٧ه َسأ َ ًََ ٢ائٔظَ َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی َ ِ
اٟش ِح َس َتي ِ ٔن َّ
َّ
َر
ا ٪ي َُؼ ِّ٠یه ٔ َ٤ا َٗ ِب َ ١ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼ ِّ٠یه ٔ َ٤ا ََ ٌِ َس ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َر َٓ َ٘اَِ ٟت إُٔ َّ ٧ه ک َ َ
اَ ٠ٟتي ِ ٔن ک َ َ

ا ٪إٔذَا َػلَّی َػ ََل ّة أَثِِ َ َت َها
ث ُ َّ ٥إُٔ َّ ٧ه ُطِٔ َُ ٨ِ ًَ ١ه َ٤ا أَ ِو َن ٔش َی ُه َ٤ا ٓ ََؼ ََّله َُ٤ا ََ ٌِ َس ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َر َوک َ َ
یلع نب رجح ،اامسلیع ،دمحم نب اوبرحملة ،اوبہملس ےس رفاتی ےہہک اوہنں ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس اؿ دف رتعک اک وپاھچ نج وک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامنزرصعےکدعبادارفناےتےھت۔اعہشئدصہقیےناہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساؿدف
رتعکوکرصعےسلبقادارفناےتےھتاکیرمہبتآپیلص اہللہیلعفآہلفملسوکاکیاکؾشیپآایگایآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس وک
ھچکوھبؽوہیئگوتاؿدفرتعکوکامنزرصع ےکدعبادا رکایل افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتق یسکفتقیکامنزادارفناےت وت
اسوکوبضمیطےسادارفناےت۔
رافی  :یلعنبرجح،الیعمس،دمحمنباوبرحملة،اوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرصعےکدعبامنزیکااجزتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 582

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلیٌ٣ ،ت٤ز٤ٌ٣ ،ز ،یحٌی ب ٩ابوَٛير ،ابوس٤٠ہ

أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َّ ٤َ ٌِ ٣زا ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
ََک ِت
اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی فٔی بَ ِیت َٔها ََ ٌِ َس ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َر َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ََّ ٣ز ّة َواح َٔس ّة َوأََ َّ ٧ها ذ َ َ
َّ َّ
َر
َ َُ ٟه َٓ َ٘ا َ ٢ه َُ٤ا َر َِ ٌَ ٛتا ُٔ ٨ِ ُٛ ٪ت أ ُ َػ ِّ٠یه ٔ َ٤ا ََ ٌِ َس ُّ
ذََ ٔ ٟ
اٟو ِهز ٔٓ َُظُِِٔ ٠ت ًَ ُِ ٨ه َ٤ا َحًی َػِ ٠ی ُت ا َِ ِ ٌَ ٟ

دمحم نب دبعاالیلع ،رمتعم ،رمعم ،ییحی نب اوبریثک ،اوبہملس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک
اکمؿ ںیم امنز رصع ےک دعب دف راعکت ادا رفناںیئ اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس ابت اک ذترکہ رفناای ہک ہی راعکت
ومعمؽےکالخػآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنسکرطہقیےسادارفناںیئ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکہیدفراعکت
ںیہ نج وکامنز رہظ ےک دعب زپاھ رکات اھت۔آج ںیم اؿ راعکت وک ہن زپھ اکس اہیں کت ہک امنز رصع ادا رکیل(وت ںیم ےن امنز رصع ےک

دعباؿراعکتوکادارکایل۔)
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،رمعم،ییحینباوبریثک،اوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرصعےکدعبامنزیکااجزتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 583

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥وٛیٍ ،ك٠حہ ب ٩یحٌیًِ ،یساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،ا ٦س٤٠ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا كَ َِ ٠ح ُة بِ َُ ٩ی ِحٌَی ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٦
َر
َر ٓ ََؼ ََّله َُ٤ا ََ ٌِ َس ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َسَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت ُطِٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٗ ِب َ ١ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ااحسؼنباربامیہ،فعیک،ہحلطنبییحی،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،اؾہملسےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس وک ھچک اکؾشیپآایگ آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس رصع یک امنز ےک دعبدف راعکت اداہنرک ےکس وتآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
امنزرصعیکامنزےکدعبادارکںیل۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،فعیک،ہحلطنبییحی،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرجرغفبوہےنےسلبقامنززپےنھیکااجزتےسقلعتم
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ

وسرجرغفبوہےنےسلبقامنززپےنھیکااجزتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 584

راوی ٤ًَ :ا ٪بً ٩بساہللًِ ،یساہلل بٌ٣ ٩اذ٤ً ،زا ٪ب ٩حسیز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُ َِ َ٤ا ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُُ ٩ح َسیِز ٕ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت
وب َّ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ي َُؼ ِّ٠یه ٔ َ٤ا َٓأ َ ِر َس َ ١إَِٔ ٟیهٔ ٌَُ ٣او ٔ َی ُة َ٣ا هَا َتا ٔ٪
َغ ٔ
اٟظ ِٔ ٤ص َٓ َ٘ا َ ٢ک َ َ
ََلح ٔ ّ٘ا ًَ ِ ٩اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٗ ِب َُ ُ ١
وب َّ
ْط ا َِ ٟحس َ
ٔیث إلٔ َی أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٓ َ٘اَِ ٟت أ ُ َُّ ٦سَ ٤ََ ٠ة إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َاؿ َ َّ
اٟظ ِٔ ٤ص ٓ ِ
َغ ٔ
اٟز ََِّ ٌَ ٛتا َٔ ٨ِ ٔ ً ٪س ُ ُ
َر ٓ َُظِٔ َُ ٨ِ ًَ ١ه٤ا ََف َُ ٌَ ٛه٤ا ح ٔي َن َُابَ ِت َّ
َ ١و ََل ََ ٌِ ُس
ا ٪ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٗ ِب َ ١ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اٟظ ُِ ٤ص َٓ ٥َِ ٠أَ َر ُه ي َُؼ ِّ٠یه ٔ َ٤ا َٗ ِب ُ
کَ َ
َ َ َ
امثعؿنبدبعاہلل،دیبعاہللنباعمذ،رمعاؿنبدحری،رفناےتںیہہکںیمےنالقحےسدرایتفایکاؿدف رتعکاکوجزپیھاجیتںیہ
وس رجرغفبوہےنےس لبق۔اوہنںےناہکہکدبعاہللنبزریباؿوکزپاھرکےتےھتوترضحتاعمفہیےناؿےساولہاایہکہیدف
رتعک سک مسق یک ںیہ وسرج ےک رغفب وہےن ےک فتق (ینعی ہی مت سکفہج ےس زپےتھ وہ؟) اوہنں ےن اؾ ہملس وک اس ابت ےک
قلعتم رفنا دای۔ اؾہملس ےن رفناای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس امنز رصعیک دف رتعک ادا رفناےتےھت اکی دؿ آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی اکؾ شیپ آایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرج رغفب وہےن ےک دعب اؿ امنزفں وک زپاھ رھپ
ںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاؿامنزفںوکزپےتھوہےئںیہنداھکی۔ہنوتاسےکدعبافرہنیہاسےسلبق۔
رافی  :امثعؿنبدبعاہلل،دیبعاہللنباعمذ،رمعاؿنبدحری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرغمبےسلبقامنزادارکاناسیکےہ؟
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرغمبےسلبقامنزادارکاناسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 585

راوی ً :لی ب٤ًَ ٩ا ٪ب٣ ٩ح٤س ب ٩سٌیس بً ٩بساہلل ب ٩نٔی ،١سٌیس بً ٩یسیً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اس ،٥بَکب٣ ٩رض،
ً٤زو ب ٩حارث ،یزیس ب ٩ابوحِیب ،ابوخير

ا ٪بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٩سٌٔی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩نُٔ َِی َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُٔ ً ٩یسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩

یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحِٔیبٕ أَ َّ ٪أَبَا ا َِ ٟدي ِر ٔ َح َّسثَ ُه أَ َّ ٪أَبَا
رض ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِ ُ
َک بِ َُ َ ٣ُ ٩
َتٕ ٔ٤ی ٥ا َِ ٟح ِیظَ ان ٔ َّی َٗ َأٟ ٦ي َ ِر ََ ٍَ ٛر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٗ ِب َ ١ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ِ٘ ٌُ ٔ ٟب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕاُ ِ ٧و ِز إلٔ َى َه َذا أَ َّی َػ ََلة ٕ ي َُؼل ِّی َٓا َِ ٟتٔ ََت إَِٔ ٟیهٔ
یها ًَل َى ًَ ِهسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َفآ ُه َٓ َ٘ا ََ ٢ه ٔذه ٔ َػ ََل ْة ُ٨َّ ٛا نُ َؼ َِّ ٠
ََ

یلع نب امثعؿ نب دمحم نب دیعس نب دبعاہلل نب لیفن ،دیعس نب یسیع ،دبعارلنمح نب اقمس ،رکبنب رضم ،رمعف نب احرث ،سیدی نب
اوببیبح،اوبریخےسرفاتیےہہکرضحتاوبمیمتجینامنزرغمبےسلبقدفرتعکزپےنھےکفاےطسڑھکےوہےئوتںیمےن
رضحتہبقعنباعرمےسرعضایکہکدوھکیہکہیوکؿےسفتق یکامنزادارکرےہںیہ؟اوہنںےنداھکیوتاہکہکہیفہامنزےہسج
وکمہولگرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکدفرںیمزپاھرکےتےھت۔
رافی  :یلعنبامثعؿنبدمحم نبدیعسنبدبعاہلل نبلیفن،دیعس نبیسیع،دبعارلنمحنب اقمس،رکبنبرضم،رمعف نب احرث،سیدی
نباوببیبح،اوبریخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرجفےکدعبامنزےسقلعتم
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزرجفےکدعبامنزےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 586

راوی  :اح٤س بً ٩بساہلل ب ٩ح٣ ،٥ٜح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،زیس ب٣ ٩ح٤سً ،بساہلل اب٤ً ٩ز ،حٔؼہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩زٔیِ ٔس بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔذَا كَ َ ٍَ ٠ا ِِ َٔ ٟحزُ ََل ي َُؼل ِّی إ ٔ ََّل
َ٧آ ٔ ٌّا یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة أََ َّ ٧ها َٗاَِ ٟت ک َ َ

َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َخٔٔی َٔ َتي ِ ٔن

ادمحنبدبعاہللنبمکح،دمحمنبرفعج،ہبعش،زدینبدمحم،دبعاہللانبرمع،ہصفحےسرفاتیےہہکسجفتقامنزرجفوہاجیتوتروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس امنز ںیہن زپاھ رکےت ےھت رگم دف رتعکامنز یکلہ یکلھپ(ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجف یک دف تنس
امنزادارفناایرکےتےھتافردفرسیوکیئلفنامنزںیہنزپاھرکےتےھت۔)
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبمکح،دمحمنبرفعج،ہبعش،زدینبدمحم،دبعاہللانبرمع،ہصفح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجفیکامنزےکدعبامنز(لفن)زپےنھےسقلعتم
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
رجفیکامنزےکدعبامنز(لفن)زپےنھےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 587

راوی  :حش ٩ب ٩اس٤اًی ١ب ٩س٠امی ٪و ایوب ب٣ ٩ح٤س ،ححاد ب٣ ٩ح٤س ،ایوب ،حش ،٩طٌبہ ،يٌلی بً ٩لاء یزیس ب٩
كً ،ٙ٠بساٟزح ٩٤ب ٩بی٤٠انی٤ً ،زو بً ٩بشہ

وب َح َّسثَ َ٨ا َو َٗا ََ ٢ح َش ْ٩
وب بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗاَلَ َح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا َ ٢أَ ُّی ُ
أَ ِخب َ َرنٔی ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪وأَیَّ ُ
یس بِ ٔ ٩كَِ ًَ ٩ِ ًَ ِٕٙ ٠ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا ِِ َ ِٟی٤ََ ٠ان ٔ ِّی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ًَ ٩ب َش َة َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت
أَ ِخب َ َرنٔی ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩ي ٌِل َی بِ َٔ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩یز ٔ َ

َ
رق ُب إلٔ َی اہللٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ ٩ِ ٣أَ ِسَ ٌَ ٣َ ٥ََ ٠
َ َٗا ٌَّ ُ ٢
رح َو ًَ ِب ْس ُٗ ُِ ٠ت َه َِ ٩ِ ٣ٔ ١سا ًَ ٕة أ ِ َ

َ َحًَّی َُ َؼل ِّی اٟؼ ِبحَ ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧تهٔ َحًَّی َت ِلَّ ٍَ ُ٠
َخی َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥ج ِو ُٖ َّ
اٟظ ُِ ٤ص َو َ٣ا
َخ ٓ ََؼ٣َ ِّ١ا بَ َسا ََ ٟ
اِ ٠ٟی ِٔ ١اْل ٔ ُ
َ ُّ
ًَزَّ َو َج َّ ٩ِ ٣ٔ ١أ ُ ِ َ
َ
َّ
َ َحًَّی َي ُ٘ َو ٦ا ِ٤ُ ٌَ ٟوزُ ًَل َی ه ٔ ِّ٠هٔ ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧تهٔ َحًَّی
رش ث ُ ََّ ٥ػ٣َ ِّ١ا بَ َسا ََ ٟ
َزا َِ ٣ت َو َٗا َ ٢أَ ُّی ُ
وب ٓ ََ٤ا َزا َِ ٣ت َٛأَ َّ ٧ها َح َح َٔ ْة َحًی َت َِ ٨ت ٔ َ
ََ َحًَّی َُ َؼل ِّی ا َِِ ٌَ ٟر ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧تهٔ َحًَّی ََ ِِزُ َب َّ
َتزُو ََّ ٢
اٟظ ُِ ٤ص
ٕ اَ ٨َّ ٟهارٔ ث ُ ََّ ٥ػ٣َ ِّ١ا بَ َسا َ ٟ
اٟظ ُِ ٤ص َٓإ ٔ ََّ ٪ج َه َِّ َُ ٥َ ٨ش َحزُ ن ِٔؼ َ
َ
َ

َٓإَٔ َّ ٧ها ََ ِِزُ ُب بَي ِ َن َ ِرقن َ ِی َط ِی َلا َٕ ٪و َت ِل ٍُ ُ٠بَي ِ َن َ ِرقن َ ِی َط ِی َلا ٕ٪

نسح نب اامسلیع نب امیلسؿ ف اویب نب دمحم ،اجحج نب دمحم ،اویب ،نسح ،ہبعش ،یلعی نب اطعء سیدی نب ب ق ،دبعارلنمح نب بیلماین،
رمعفنبہسبعےسرفاتیےہہکںیمدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاافررعضایکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےک ارماہ وکؿ وکؿ ولگ اےسی ںیہ ہک وہنجں ےن االسؾ وبقؽ رفناای؟ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک اکی آزاد
صخش (اوبرکب دصقی) افر اکی الغؾ (البؽ یشبح) ےہ افر (ںیم ےن اہک) وکیئ فتق ااسی ےہ ہک سج ںیم دفرسے فتق ےس زایدہ
دخافدن دقفس ےس زندیکی احلص وہ؟آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفنااییج اہں۔ رات وکآرخی ہصح اسفتق سج دقر
انمبس ایخؽ رکے امنز لفن امنز رجف کت ادا رکے رھپ مت اہیں کت رہھٹ اج ہک ولطع آاتفب وہاجےئ افر وسرج یک اکی ڈاھؽ یک
رطحرفینشلیھپاجےئرھپمتسجدق ر نکموہےکسامنزلفنزپھولاہیںکتہکوتسؿاےنپاسہیرپڑھکاوہاجےئ(ینعیاساکاسہی
ہن زپے ادرھ ادرھ کیھٹ دفرہپ ےک فتق ضعب کلم ںیم ہکلب ہکم رکمہم ںیم اس مسق یک وسرت احؽ شیپ آاجیت ےہ) رھپ مت رکاج
اہیں کت ہک وسرج ڈلھ اجےئ اس ےئل ہک دفزخ دفرہپ ےک فتق دوھاکنیئ اجیت ےہ رھپ مت امنز (لفن) زپوھ امنز رصع کت رھپ مت
رکاجاہیںکتہکوسرجرغفبوہاجےئ۔اسےئلہکفہ(وسرج)رغفبوہاتےہاطیشؿیکدفوچیٹےکدرایمؿںیم۔
رافی  :نسح نب اامسلیع نب امیلسؿف اویب نب دمحم ،اجحج نب دمحم ،اویب ،نسح ،ہبعش ،یلعی نب اطعء سیدی نب ب ق ،دبعارلنمح نب
بیلماین،رمعفنبہسبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہکمرکمہمںیمرہاکیفتقامنزےکدرتسوہےناکایبؿ
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
ہکمرکمہمںیمرہاکیفتقامنزےکدرتسوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 588

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ابوزبيرً ،بساہلل ب ٩باباہ ،جبير ب٣ ٩لٌ٥

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ٔ ٩ِ ٣أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩بَابَا َه یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
ُج َبي ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٥أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَا بَىٔی ًَ ِب ٔس َٕ ٨َ ٣
اٖ ب ٔ َه َذا ا ِِ َ ِٟیتٔ َو َػلَّی أَیَّ َة
اٖ ََل َت ٌُِ ٨َ ٤وا أَ َح ّسا كَ َ

َسا ًَ ٕة َطا َئ َِٔ ٟ ٩ِ ٣ی ٕ ١أَ ِو َ َ ٧ها ٕر

دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،اوبزریب ،دبعاہلل نب ابابہ ،ریبج نب معطم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفناای اے ہلیبق دبعانمػیک افالد متولگ یسک صخش وکاس ےک اکمؿ ےک وطاػرکےن ےس ہن رفوک افرامنز(یھب) ادا رکےن
ےسہنرفوکسجفتقدؽاچےہدؿایراتںیم۔(ینعیبجاچےہوکیئابعدترکے)
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اوبزریب،دبعاہللنبابابہ،ریبجنبمعطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسمرفآدیمامنزرہظافرامنزرصعوکوکؿےسفتقںیماکیاسھتعمجرکےاسےسہقلعتمااحدثی
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
اسمرفآدیمامنزرہظافرامنزرصعوکوکؿےسفتقںیماکیاسھتعمجرکےاسےسہقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 589

راوی ٗ :تیبۂ٣ ،ـً٘ ،١ی ،١اب ٩طہاب ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََُّ ٔ٣ـ ِْ َ٘ ًُ ٩ِ ًَ ١ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا َ ٢ک َ َ

َر ث ُ ََّ٧ ٥زَ ََ َٓ ٢ح ٍَ ٤بَ ِی َُ ٨ه٤ا َٓإ ٔ َِ ٪زاُ َِت َّ
َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٗ ِب َ ١أَ ِ٪
َخ ُّ
اٟو ِه َز إلٔ َی َوِٗتٔ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َ
َ
َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ِار َت َح َِ َٗ ١ب َ ١أَ َِ ٪تزٔی َّ اٟظ ُِ ٤ص أَ َّ َ

اٟو ِه َز ث ُ ََّ ٥رَ ٔ ٛب
َی ِز َت ٔح ََ ١ػلَّی ُّ
ہبیتق،لضفم،لیقع،انباہشب،اسننبناکلےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسارگ(رفسںیم)وسرج
ےکزفاؽ ےسلبقرفاہنوہےتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزرہظوکامنزرصعکت ؤمرخرفناےترھپدفونںامنزفں(ینعیامنزرہظ
افر امنز رصعوک) اکیاسھت زپےتھ افر ارگ آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس وک وسرج ےک زفاؽ ےک دعب(رفس ےئلیک) رفاہن وہان وہات وتآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسامنزرہظزپھرکرفاہنوہےت۔
رافی  :ہبیتق،لضفم،لیقع،انباہشب،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
اسمرفآدیمامنزرہظافرامنزرصعوکوکؿےسفتقںیماکیاسھتعمجرکےاسےسہقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 590

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜين ،ابٗ ٩اس٣ ،٥ا ،َٟابوزبير ٣کی ،ابوكٔیً ١ا٣ز ب ٩واث٠ةٌ٣ ،اذ ب ٩جب،١
حرضت ٌ٣اذ ب ٩جب١

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔرقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اَْ ٔ ٟ
َ
َخ ُجوا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔا ِ٤َ ٟک ِّ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
اٟلٔ َِی ًَٔ ١ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩واث ٔ ََ ٠ة أَ ٌََّ ٣ُ ٪ا َذ بِ ََ ٩ج َب ٕ ١أَ ِخب َ َر ُه أَُ َّ ٧ه َِ َ ٥
َر وا ِِِ ٤ٟز ٔ ٔب وا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ َ
َخ اٟؼَّ ََل َة
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِح َ ٍُ ٤بَي ِ َن ُّ
َو َس ََّ ًَ ٥َ ٠اَ ٦تبُو َک َٓک َ َ
اٟو ِهز ٔ َوا َِ َ َ ٔ ِ ٌَ ٟ
ئ َٓأ َّ َ
َخ َد ٓ ََؼلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ
َخ َد ٓ ََؼلَّی ُّ
َر َجٔ٤ی ٌّا ث ُ ََّ ٥ز َخ َ ١ث ُ ََّ َ ٥
َی ِو ّ٣ا ث ُ ََّ َ ٥
اٟو ِه َز َوا َِ ِ ٌَ ٟ

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،ناکل ،اوبزریب یکم ،اوبلیفط اعرم نب فایلة ،اعمذ نب لبج ،رضحت اعمذ نب لبج ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت احصہب ےلکن سج اسؽ ہک زغفہ وبتک شیپ آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنامنزرہظافرامنزرصعوکاکیاسھتعمجرفناےتافرامنزرغمبافرامنزاشعءوکاکیاسھتعمجرفناےت۔اکیرفزآپیلصاہلل

ہیلعفآہلفملس ےن امنزرہظ ںیماتریخرفنایئرھپےلکن افرامنزرہظ افرامنزرصع اکیاسھت زپںیھ رھپادنررشتفیےل ےئگرھپےلکن وت
امنزرغمبافرامنزاشعءالمرکزپیھ۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،اوبزریبیکم،اوبلیفطاعرمنبفایلة،اعمذنبلبج،رضحتاعمذنبلبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دففتقیکامنزعمجرکان
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
دففتقیکامنزعمجرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 591

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩بزیٍ ،یزیس ب ٩زریٍَٛ ،ير بٗ ٩ارو٧سا

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩بَزٔی ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََٔٛيرُ بِ َُ َٗ ٩ار َوَ ِ ٧سا َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َسا ٥َ ٔ ٟبِ َ٩
ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔأَبٔیهٔ فٔی َّ
َک أَ ََّ ٪ػ ٔٔ َّی َة ب ٔ َِ ٨ت أَب ٔی ًُِ َ ِی ٕس
اَ ٪ی ِح َ ٍُ ٤بَي ِ َن َط ِی ٕئ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلتٔهٔ فٔی َس َ ٔ
اٟش َ ٔ
رف َو َسأ َ ِ٨َ ٟا ُه َه ِ ١ک َ َ
رفه ٔٓ ََذ َ َ
َ
رس ََ َّ
اٟشي ِ َر
کَاِ َ ٧ت َت ِح َت ُه َٓ َٜت ََب ِت إَِٔ ٟیهٔ َوه َُو فٔی َز َّرا ًَ ٕة َُ ٟه أَنِّی فٔی ٔ ٔ
آَخ یَ ِو ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦أَیَّاُّ ٔ ٦
اٟسَ ِ ٧یا َوأَ َّو ٔ ٢یَ ِوِ ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦اْل ٔ َ
َفَ ٔ ٛب َٓأ ِ َ
َخة ٔ َ َ
ا ٪بَي ِ َن اٟؼَّ ََل َتي ِ ٔن َ٧زَ َ٢
إَِٔ ٟی َها َحًَّی إٔذَا َحاِ َ ٧ت َػ ََلةُ ُّ
اٟو ِهز ٔ َٗا َُ َٟ ٢ه ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ُ ٪اٟؼَّ ََل َة یَا أَبَا ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٥َِ ٠َٓ ٩ٔ ٤ی َِ ٠تٔ ِٔت َحًَّی إٔذَا ک َ َ
َٓ َ٘ا َ ٢أَٗ ٔ َِٓ ٥إٔذَا َس َُّ ٤ِ ٠ت َٓأَٗ ٔ ََِ ٓ ٥ؼلَّی ث ُ ََّ ٥رَ ٔ ٛب َحًَّی إٔذَا َُابَ ِت َّ
َ فٔی َػ ََلة ٔ
اٟظ ُِ ٤ص َٗا ََٟ ٢هُ ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ُ ٪اٟؼَّ ََل َة َٓ َ٘ا ََ ٔ ٠ٌِٔ َٔٛ ٢
َ
َّ
َّ ُ
ُ
َر ث ُ ََّ ٥س َار َحًَّی إٔذَا ِ
َر َٖ َٓا َِ ٟتٔ ََت
ُّ
اٟو ِهز ٔ َوا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اطت ََب َِ ٜت اُ ٨ُّ ٟح ُوَ٧ ٦زَ َ ٢ث ََّٗ ٥ا ََ ٤ُِ ٠ٟٔ ٢ؤ ِّذ ٔ ٪أَٗ ٔ َِٓ ٥إ ٔ َذا َسُ ٤ِ ٠ت َٓأٗ ٔ ََِ ٓ ٥ؼلی ث َّ ٥ا ِن َ َ
َّ
َّ
اٖ َٓ ِو َتهُ َٓ ُِ ٠ی َؼَ ِّ١ه ٔذه ٔاٟؼَّ ََل َة
رض أَ َح َس ُ ٥ِ ٛاْلِ َ ِ٣زُ َّأ ٟذی َی َد ُ
إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َٓ َ٘ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا َح َ َ

دمحمنبدبعاہللنبزبعی،سیدینبزرعی،ریثکنباقرفدناےسرفاتیےہہکںیمےن اسملنبدبعاہللنبدبعاہللنبرمعےسدرایتف
ایک اؿ ےک فادل یک امنز ےک ابرے ںیم افر درایتف ایک ہک فہ احبتل رفس یھبک دف امنزفں وک اکی اسھت زپےتھ ےھت۔ اوہنں ےن

رفناایرضحت ہیفص تنب ایب دیبع ریمے فادل (دبع اہلل نب رمع) ےک اکنح ںیم ںیھت اوہنں ےن اھکل ہک ریمے فادل اصبح وک ہک فہ
اےنپتیھکںیمںیھتہکںیمداینہکآرخیدؿںیموہںافرآرختےکےلہپدؿںیموہں(رمےنےکرقبیوہں)ہیرظنمدھکیرک
دبعاہللنبرمعوساروہےئافردلجیدلجیرفاہنوہےئسجفتقامنزرہظاکفتقوہایگوتؤمذؿےناؿےساہکاولصلة(امنزاکفتق
وہایگےہ)نکیلاوہنںےنوکیئایخؽںیہنایک۔سجفتقفہفتقآایگوجامنزرہظافرامنزرصعیکدرایمؿوہاتےہوتفہرہھٹےافر
ؤمذؿ ےس اہک (رہظ یک) ریبکت زپوھ رھپ سج فتق السؾ ریھپ دفں وت مت (امنز رصع) یک ریبکت زپوھ رھپ دفونں فتق یک امنز زپیھ سج
فتقوسرجرغفبوہایگوتؤمذؿےناؿےساہکاولصلةاوہنںےنرفناایہکایسرطہقیےسہکسجرطہقیےسامنزرہظافرامنزرصع
ںیمایک اھتافررفاہنوہےئگ۔ سجفتقہکاتسرےنہگ ںیمآےئگ افرؤمذؿےس ریبکتےنہک وکاہکہکامنزرغمبیک ریبکتوہکرھپ سج
فتق السؾ ریھپفں وت مت امنز اشعءیک ریبکت زپوھ۔ رھپ دفونںفتق یکامنزںی زپںیھ افر رفاتغ احلصرک ےک امہری اجبنرہچہ ایک
افراہکہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجفتقمتولوگںںیمےسیسکصخشوکاسمسقاکاکؾشیپآاجےئہک
سجےکڑگباجےناکادنہشیوہوتایسرطہقیےسامنزادارکے۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزبعی،سیدینبزرعی،ریثکنباقرفدنا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقوکیئمیقمآدیمدففتقیکامنزاکیاسھتزپھاتکسےہ
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
سجفتقوکیئمیقمآدیمدففتقیکامنزاکیاسھتزپھاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 592

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا٤ً ،٪زو ،جابزب ٩زیسً ،بساہلل ابً ٩باض

ض َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َخ ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َو ًَ َّح َ ١ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ
َخ ُّ
َر َوأَ َّ َ
َو َس َّ ٥َ ٠بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ ثَ َ٤اّ ٔ ٧یا َجٔ٤ی ٌّا َو َس ِب ٌّا َجٔ٤ی ٌّا أَ َّ َ
اٟو ِه َز َو ًَ َّح َ ١ا َِ ِ ٌَ ٟ

ہبیتق،ایفسؿ،رمعف،اجربنبزدی،دبعاہللانبابعسےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھت
دمہنی ونمرہ ںیم آھٹ راعکت (امنز رہظ افر امنز رصع یک) اکی اسھت زپںیھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رہظ ںیم اتریخ
رفنایئ افر است راعکت امنز رغمب افر امنز اشعء الم رک زپںیھ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اتریخ رفنایئ امنز رغمب ںیم افر
دلجیرفنایئامنزاشعءںیم۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،رمعف،اجربنبزدی،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
سجفتقوکیئمیقمآدیمدففتقیکامنزاکیاسھتزپھاتکسےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 593

راوی  :ابوًاػ ٥خظیع ب ٩ارش ،٦حبا ٪ب ٩ہَل ،٢حِیب ،اب ٩ابوحِیب٤ً ،زو ب ٩ہز ،٦جابز ب ٩زیس ،ابً ٩باض

یب َوه َُو ابِ ُ ٩أَبٔی َحِٔیبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩هزٔ٩ِ ًَ ٕ ٦
أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ًَ ٔ
رص ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحبَّا ُ ٪بِ ُ ٩ه ََٔل َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحِ ٔ ْ
اػ ُٕ ٥خظَ ِی ُع بِ ُ ٩أَ ِ َ
َّ
َر َِ ٟی َص بَ ِی َُ ٨ه َ٤ا َط ِی ْئ َوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َِ ٟی َص بَ ِی َُ ٨ه َ٤ا
َجابٔز ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َرة ٔ اْلِ ُول َی َوا َِ ِ ٌَ ٟ
ض أَُ َّ ٧ه َػلی بٔا َِ ٟب ِ َ
َّ
َّ
َّ
َر
َ ُٔ ٩ِ ٣ط ِِ َٕ ١و َز ًَ َ ٥ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َط ِی ْئ ٓ ٌََ َ ١ذََ ٔ ٟ
ض أََّ٧هُ َػلی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ اْلِ ُول َی َوا َِ ِ ٌَ ٟ
َّ
ثَ َ٤ا َٔ ٪س َح َسا ٕ
ئ
اَف بَي ِ َن ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َوا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ت َِ ٟی َص بَ ِی َُ ٨ه َ٤ا َط ِی ْئا َِ ٟوٗ ُِت أ ٟذی َی ِح َٔ ٓ ٍُ ٤یهٔ ا َِ ٤ُ ٟش ٔ ُ
اوباعا  شیشخ نب ارشؾ ،ةحؿ نب الہؽ ،بیبح ،انب اوببیبح ،رمعف نب رہؾ ،اجرب نب زدی ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں
ےن رہش رصبہ ںیم یلہپامنز (ینعیامنز رہظ) افرامنز رصع زپیھ (بلطم ہی ےہ ہک اسدرایمؿ لفن امنز ںیہن زپیھ) افر امنز رغمب
افرامنزاشعءایسرطہقیےسزپیھ۔ینعیدرایمؿںیموکیئدفرسیامنزںیہنزپیھافرہیہکآپیلصاہللہیلع فآہلفملسےنیسکاکؾ
یکفہجےساسرطہقیےسایک۔رضحتدبعاہللانبابعسےنرفناایںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتدمہنی
ونمرہںیمامنزرہظافرامنزرصعیکآھٹراعکتزپںیھافردرایمؿںیماؿےکوکیئامنزہنیھت۔

رافی  :اوباعا شیشخنبارشؾ،ةحؿنبالہؽ،بیبح،انباوببیبح،رمعفنبرہؾ،اجربنبزدی،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسمرفرغمبیکامنزافرامنزاشعءوکؿےسفتقعمجرکےکزپےھ
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
اسمرفرغمبیکامنزافرامنزاشعءوکؿےسفتقعمجرکےکزپےھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 594

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥سٔیا ،٪اب ٩ابو٧حیح ،اس٤اًی ١بً ٩بساٟزح٩٤

أَ ِخب َ َرنٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
رقیِ ٕع َٗا َ٢
یح ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ط ِی ٕذ َٔ ُ ٩ِ ٣
َػ ٔح ِب ُت ابِ ََ ٤ًُ ٩ز إلٔ َی ا ِٟحٔیم َٓ َ٤َّ ٠ا ََغبَ ِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص ه ِٔب ُت أَ ِ ٪أَُٗو َُ َٟ ٢ه اٟؼَّ ََل َة ٓ ََش َار َحًَّی َذهَ َب بَ َی ُ
اق اْلِ ُُٓ َٔ ٙو َٓ ِح َُ ٤ة
َ
َ
َ

ئ ث ُ ََّ٧ ٥زَ َََ ٓ ٢ؼلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ثَ ََل َث َر ٌََ ٛا ٕ
ت ث ُ ََّ ٥ػلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ًَل َی إٔثِزٔهَا ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ه ََ ٜذا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ

١
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ئ ٌَِ ُ

ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ ،انب اوبحیجن ،اامسلیع نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم دبعاہلل نب رمع ےک اسھت (ہکم رکمہم ےک
زندکی فاعق اقمؾ) امح کت راہ سج فتق وسرج رغفب وہایگ وت ھجم وک اؿ ےس ہی ابت رعض رکےن ںیم ڈر وسحمس وہا ہک (ہی وہکں
ہک) امنز اک فتق وہایگ ےہ فہ رفاہن وہ ےئگ یتح ہک دیفسیآامسؿ ےک وکےن کت اجیت ریہ افر آامسؿ رپ ادنریھا وہایگامنز اشعء اک آپ
اس فتق ےچنہپ افر امنز رغمب یک نیت راعکت ادا ںیک۔ اس ےک دعب امنز اشعء یک دف رتعک ادا رفناںیئ رھپ رفناای ہک ںیم ےن رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساسرطہقیےسلمعرفناےتوہےئداھکیےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،انباوبحیجن،اامسلیعنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
اسمرفرغمبیکامنزافرامنزاشعءوکؿےسفتقعمجرکےکزپےھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 595

راوی ٤ً :زو ب٤ًَ ٩اَ٘ ،٪یہ ،اب ٩ابوح٤زة و اح٤س ب٣ ٩ح٤س بِ٣ ٩يرة٤ًَ ،ا ،٪طٌیب ،زہزی ،ساً ،٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََ٘ ٔ َّی ُة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َح ِ٤زَ َة ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ َِ َ٤ا ُ٪
أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َسا ٩ِ ًَ ٥ْ ٔ ٟأَبٔیهٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ًَح ٔ َ٠هُ
اٟشيِرُ فٔی َّ
َّ
ئ
َخ َػ ََل َة ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َحًَّی یَ ِح َ ٍَ ٤بَ ِی ََ ٨ها َوبَي ِ َن ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
اٟش َ ٔ
رف یُ َؤ ِّ ُ

رمعف نب امثعؿ ،ہیقب ،انب اوبزمحة ف ادمح نب دمحم نب ریغمة ،امثعؿ ،بیعش ،زرہی ،اسمل ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکسجفتقدلجیوہیترفسںیماجےنیکوتآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رغمب ادا رفناےن ںیم اتریخ رفناےت اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رغمب افر امنز اشعء (وک
اکیاسھتزپےتھ)اؿوکعمجرکےت۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،ہیقب،انباوبزمحةفادمحنبدمحمنبریغمة،امثعؿ،بیعش،زرہی،اسمل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
اسمرفرغمبیکامنزافرامنزاشعءوکؿےسفتقعمجرکےکزپےھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 596

راوی ٣ :و ١٣ب ٩اہاب ،یحٌی ب٣ ٩ح٤س جاریً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س٣ ،ا َٟب ٩ا٧ص ،ابوزبير ،جابز

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا َِ ٟحار ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ٣َ ٩ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ٩
 ١بِ ُ ٩إ ٔ َه ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٤ُ ٟؤ َُّ ٣
إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََُ ٢ابَ ِت َّ
َّس َٖ
اٟظ ُِ ٤ص َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ََ َّٜ٤ة َٓ َح َ ٍَ ٤بَي ِ َن اٟؼَّ ََل َتي ِ ٔن َٔ َ ٔ
وملمنبااہب،ییحینبدمحم اجری،دبعازعلسینبدمحم ،ناکلنباسن ،اوبزریب،اجرب ےس رفاتیےہہک وسرجرغفبوہایگاسفتق
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسہکمرکمہمںیمرشتفیرےتھکےھت۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن(دفونںفتقیک)
امنزوکاقمؾرسػںیمعمجرفناای(ینعیدففتقیکامنزاکیاسھتزپںیھ۔(فاحضرےہہکرسػہکمرکمہمےسدسلیمےکافہلصرپ
اکیہگجاکانؾےہ)
رافی  :وملمنبااہب،ییحینبدمحماجری،دبعازعلسینبدمحم،ناکلنباسن،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
اسمرفرغمبیکامنزافرامنزاشعءوکؿےسفتقعمجرکےکزپےھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 597

راوی ٤ً :زو ب ٩سواز ب ٩اسوز ب٤ً ٩زو ،اب ٩وہب ،جابزب ٩اس٤اًیً٘ ،١ی ،١اب ٩طہاب ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩س َّواز ٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجابٔزُ بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َِ َ٘ ًُ ٩ِ ًَ ١ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔ٩
ا ٪إٔذَا ًَحٔ َ ١بٔهٔ َّ
َر ٓ ََی ِح ٍَُ ٤
ٔط َه ٕ
َخ ُّ
اٟو ِه َز إلٔ َی َوِٗتٔ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اب ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧هُ ک َ َ
اٟشيِرُ یُ َؤ ِّ ُ

ٔیب َّ
اٟظٔ َُٙ
َخ ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َحًَّی یَ ِح َ ٍَ ٤بَ ِی ََ ٨ها َوبَي ِ َن ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ئ َحًَّی َيِ َ
بَ ِی َُ ٨ه َ٤ا َویُ َؤ ِّ ُ

رمعفنبوسادنباوسدنبرمعف،انبفبہ،اجربنباامسلیع،لیقع،انباہشب،اسنےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسسجفتق رفاہنوہےنںیمدلجیوہیتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساتریخرفناےتامنزرہظافرامنزرصعےکفتقکت
رھپعمجرفناےترغمبافراشعءیکامنزبجزپےتھبجقفشرغفبوہاجیت۔

رافی  :رمعفنبوسادنباوسدنبرمعف،انبفبہ،اجربنباامسلیع،لیقع،انباہشب،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
اسمرفرغمبیکامنزافرامنزاشعءوکؿےسفتقعمجرکےکزپےھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 598

راوی ٣ :ح٤وز ب ٩خاٟس ،وٟیس ،اب ٩جابز٧ ،آٍ

َخ ِج ُت َِ ًَ ٍَ ٣ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٧آ ٔ ٍْ َٗا ََ َ ٢
رف یُزٔی ُس أَ ِر ّؿا َٓأ َ َتا ُه آ ٕ
َّس ًّا َو َُ ٌَ ٣ه َر ُج ْ٩ِ ٣ٔ ١
فٔی َس َ ٕ
َِخ َد ُٔ ِ ٣
ت َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ػ ٔٔ َّی َة ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی ًُِ َ ِی ٕس ٤َ ٔ ٟا ب ٔ َها َٓاُ ِ ٧و ِز أَ ِ ٪تُ ِسر ََٔ ٛها ٓ َ َ
ُرقیِ ٕع ي َُشایٔزُ ُه َوَُابَ ِت َّ
اِ ًَ ٪هسٔی بٔهٔ َوه َُو یُ َحآ ُٔى ًَل َی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا أَبِ َلأ َ ُُِٗ ٠ت اٟؼَّ ََل َة
اٟظ ُِ ٤ص َٓ ٥َِ ٠ي َُؼ ِّ١اٟؼَّ ََل َة َوک َ َ
َ
اٟظٔ ََٔ٧ ٙزَ َََ ٓ ٢ؼلَّی ا ِِِ ٤ٟز ٔ َب ث ُ َّ ٥أَ َٗا َ ٦ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َو َٗ ِس َت َو َاری َّ
آَخ َّ
اٟظٔ َُٙ
َی ِز َح َُ ٤
ا ٪فٔی ٔ ٔ
َ اہللُ َٓا َِ ٟتٔ ََت إلٔ َ َّی َو ََ ٣ضی َحًَّی إٔذَا ک َ َ
َ
ا ٪إٔذَا ًَحٔ َ ١بٔهٔ َّ
اٟشيِرُ َػ ََ ٍَ ٨ه ََ ٜذا
ٓ ََؼلَّی ب ٔ َ٨ا ث ُ َّ ٥أَٗ َِب َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ومحمدنباخدل،فدیل،انباجرب،انعفےسرفاتیےہہکںیمدبعاہللنبرمعےکاسھتالچاکیرفسےکےئلفہاینپرسزنیمںیمےلچاج
رےہ ےھت ہک اس دفراؿ اکی صخش اچنہپ افر وبالرضحت ہیفص تنب ایب دیبع اس دقر ہ لی ںیہ (رمےن فایل ںیہ) وت مت لچ رک زدنیگ
ںیماؿےسالماقترکولفہاخوتؿدبعاہللنبرمعیکاہیلہرتحمہمںیھتہیابتنسرکدلجیدلجیرفاہنوہےئافراؿےکارماہاکی
صخش اھت ہلیبق رقشی ںیم ےس وجہک ربارب لچ راہ اھت وت وسرج رغفب وہایگ افر اوہنں ےن امنز ںیہن زپیھ افر ںیم ہی ھجمس راہ اھت ہک فہ
امنزاکتہبزایدہایخؽرےتھکںیہسجفتقاوہنںےناتریخرفنایئوتںیمےناہکےکمترپامنزرتمحیکرظنرفناےئ۔ہینسرکاوہنں
ےنریمیاجبنداھکیافررفاہنوہےئگ۔اہیںکتہکقفشرغفبوہیئگرھپامنزاشعءادارفنایئ۔اسفتققفشرغفبوہیئگیھترھپ
امہریاجبنوتہجرفنایئافررفناایروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکسجفتقدلجیوہیتیھترفاہنوہےنیکوتآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسایسرطہقیےسلمعرفناایرکےتےھت۔

رافی  :ومحمدنباخدل،فدیل،انباجرب،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
اسمرفرغمبیکامنزافرامنزاشعءوکؿےسفتقعمجرکےکزپےھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 599

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،لاٖ٧ ،آٍ

َِ َّ
اِ ٠ٟی َُ ٠ة َس َار ب ٔ َ٨ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا ا َِّ ٌَ ٟل ُ
ا ٪تَٔ ٠
اٖ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا َ ٢أَٗ َِب ِ٨َ ٠ا َ ٍَ ٣ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٔ َّٜ ٣َ ٩ِ ٣ة َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
َحًَّی أَ َِ ٣ش ِی َ٨ا َٓوَ َ٨َّ ٨ا أَُ َّ ٧ه ٔ َ ٧س َی اٟؼَّ ََل َة َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َُ ٟه اٟؼَّ ََل َة ٓ ََش ََ ٜت َو َس َار َحًَّی کَا َز َّ
َاب
اٟظٔ َُ ٙأَ َِ ٪يِ َ
ٔیب ث ُ ََّ٧ ٥زَ َََ ٓ ٢ؼلَّی َوُ َ
َّ
اٟظٔ َََُ ٓ ٙؼلَّی ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ث ُ َّ ٥أَٗ َِب َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا َٓ َ٘ا ََ ٢ه ََ ٜذا ُ٨َّ ٛا َن ِؼ ََ ٍَ ٣َ ٍُ ٨ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َج َّس بٔهٔ ا َّ
ٟشيِرُ
ہبیتق نب دیعس ،اطعػ ،انعف ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ دبعاہلل نب رمع ےک ارماہ ہکم رکمہم ےس ےچنہپ سج فتق اشؾ اک فتق وہایگ وت
اوہنںےنانلچاجریراھکیتحہکراتوہیئگمہولگہیابتھجمسےئگہکفہولگامنززپانھوھبؽےئگںیہوتمہےناہکامنز۔فہولگ
اخومش رےہ افر ےتلچ رےہ اہیں کت ہک قفش رغفب وہےن ےک زندکی وہیئ رھپ فہ ولگ رہھٹے اہیں کت ہک امنز ادا رفنایئ اس
دفراؿ قفشرغفبوہیئگوت امنزاشعءادارفنایئ اسےک دعب مہولوگںیکاجبن وتہج رفنایئ افررفناایہکروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہل
فملسےکاسھتایسرطہقیےسرکےتےھتسجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدلجیوہیت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اطعػ،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ

اسمرفرغمبیکامنزافرامنزاشعءوکؿےسفتقعمجرکےکزپےھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 600

راوی ً :بسة بً ٩بساٟزحی ،٥اب ٩ط٤یَٛ ،١ير بٗ ٩ارو٧سا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب َسةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟزح ٔٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََٔٛيرُ بِ َُ َٗ ٩ار َوَ ِ ٧سا َٗا ََ ٢سأ َ ِ٨َ ٟا َسا ٥َ ٔ ٟبِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ٩
اٟؼَّ ََلة فٔی ِّ
ت فٔی َّ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ یَ ِح َ ٍُ ٤بَي ِ َن َط ِی ٕئ ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
رف َٓ َ٘ا ََ ٢لَ إ ٔ ََّل ب ٔ َح ِ ٍٕ ٤ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُتهُ َٓ َ٘ا َ ٢کَاِ َ ٧ت
اٟش َ ٔ
اٟش ِرف َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا أَک َ َ
َ
رس ََ َّ
اٟشي ِ َر َحًَّی َحاِ َ ٧ت
ً ٔ َِ ٨س ُه َػ ٔٔ َّی ُة َٓأ َ ِر َسَِ ٠ت إَِٔ ٟیهٔ أَنِّی فٔی ٔ ٔ
آَخ یَ ِوُّ ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦
اٟسَ ِ ٧یا َوأَ َّو ٔ ٢یَ ِوِ ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦اْل ٔ َ
َفَ ٔ ٛب َوأََ٧ا َُ ٌَ ٣ه َٓأ ِ َ
َخة ٔ َ َ
ا ٪بَي ِ َن اٟؼَّ ََل َتي ِ ٔن َ٧زَ ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٤ُِ ٠ٟٔ ٢ؤ ِّذ ٔ ٪أَٗ ٔ َِٓ ٥إٔذَا
اٟؼَّ ََلةُ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ُ ٪اٟؼَّ ََل َة َیا أَبَا ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َََ ٓ ٩ٔ ٤ش َار َحًَّی إٔذَا ک َ َ
َّ
ُ َّ ُ
َر َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥رَ ٔ ٛب
َ َٓأ َ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلَّی ُّ
َس َُّ ٤ِ ٠ت ُّٔ ٩ِ ٣
اٟو ِهز َٔٓأَٗ ٔ ِ٣َ ٥کَاَ َ ٧
اٟو ِه َز َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ََّ ٥س ٥َ ٠ث َّ ٥أَ َٗ َا٣َ ٦کَاُ َ ٧ه َٓ َؼلی ا َِ ِ ٌَ ٟ
َ
اٟشي ِ َر َحًَّی َُابَ ِت َّ
رس ََ َّ
َ اْلِ َ َّو ََٔ ٓ ٢ش َار َحًَّی إٔذَا
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ُ ٪اٟؼَّ ََل َة َیا أَبَا ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح ََ٘ َٓ ٩ٔ ٤ا ََ ٔ ٠ٌِٔ َٔٛ ٢
َٓأ ِ َ
َ
ِ
َخ َة ث ُ ََّ ٥س َّ٥َ ٠
اطت ََبِ َٜت اُ ٨ُّ ٟح ُوَ٧ ٦زَ ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أَٗ ٔ َِٓ ٥إٔذَا َس َُّ ٤ِ ٠ت َٓأٗ ٔ ََِ ٓ ٥ؼلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ثَ ََلثّا ث ُ َّ ٥أَ َٗ َا٣َ ٦کَاُ َ ٧ه ٓ ََؼل َّی ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ِاْل ٔ َ
َّ
َّ
ُ
رض أَ َح َس ُ ٥ِ ٛأَ ِْ ٣ز َی ِد َِی ٓ َِو َت ُه َٓ ُِ ٠ی َؼَ ِّ١ه ٔذه ٔ
َواح َٔس ّة ت ٔ َِ٘ ٠ا َئ َو ِجهٔهٔ ث ََّٗ ٥ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا َح َ َ
اٟؼَّ ََل َة
دبعةنبدبعارلمیح،انبلیمش،ریثک نباقرفدناےسرفاتیےہہک مہولوگںےن رضحتاسملنبدبعاہلل نبرمعےسامنز رفسےک
ابرےںیمدرایتفایکوتمہ ےناہکہکایکرضحتدبعاہلل نبرمع امنزفںوکدفراؿ رفسعمجرفناےتےھت؟اوہنںےن وجابںیمرفناای
ںیہن۔نکیلاقمؾزمدہفل ںیمدفراؿجحامنزرغمبافرامنزاشعءوکعمجرفناےترھپایبؿرفناایہکرضحتدبعاہللنبرمعےکاکنحںیم
رضحتہیفصتنبایبدیبعںیھتاوہنںےنالہکرکجیھبدایہکاےرضحتدبعاہللنبرمعداینںیمآجریماآرخیدؿےہافرآرخت
ےک ےئل ریما ہی الہپ دؿ ےہ(ینعی ریم ی ومت ریمے اسےنم ےہ) ہی ابت نس رک دبعاہلل نب رمع وسار وہےئگ افر ںیم اؿ ےک اسھت
اھت۔تہبزایدہدلجیفہرفاہنوہےئگسجفتقامنزاکفتقاچنہپوتؤمذؿےنرفناایاولصلةایاابدبعارلنمح!ینعیاےاوبدبعارلنمحامنز
اکفتقایترےہ۔رہباحؽفہایسرطحےتلچرےہافر سجفتقدفونںامنزفںےکدرایمؿاکفتقوہایگ(سجےکدعباسےسایلگ
امنزاکفتقاھت)وتآپاسہگجرپرہھٹےئگافرآپےناذاؿدےنیفاےلےسرفناایمتریبکتزپوھ۔رھپسجفتقںیمالسؾریھپدفں

امنزرہظاکوتایسہگجرپریبکتزپوھ۔رضحتدبعاہللنبرمعےنایسہگجرپ دفرتعکامنزرصعادارفناںیئاسےکدعبفہوساروہےئگافر
فہ فاہں ےس دلجی ےس رفاہن وہےئگ اہیں کت ہک وسرج رغفب وہایگ اس ےک دعب ؤمذؿ ےن رعض ایک رضحت دبعارلنمح! امنز اک
فتق وہایگ ےہ۔ اوہنں ےن ایس رطہقی ےس ایبؿ ایک ہک سج رطہقی ےس ےلہپ لمع رفناای اھت۔ ینعی یلہپ امنز ںیم اتریخ رکف سج فتق
امنز اک آرخی فتق آاجےئ وت دفونں وک اکی اسھت ادا رکف رھپ لچ دی۔ سپ سج فتق ہک اتسرے اصػ رطہقی ےس لکن آےئ وت
آپ فاہں رہھٹ ےئگ افر رفناای ہک ریبکت وہک رھپ سج فتق السؾ ریھپفں وت مت ریبکت زپوھ۔ اس ےک دعب اوہنں ےن امنز رغمب یک نیت
راعک ت ادا رفناںیئ۔ رھپ ایس ہگج رپ ڑھکے وہ رک امنز اشعء ادا رفنایئ افر رصػ اکی السؾ ریھپا اےنپ رہچفں ےک اسےنم (بلطم ہی
ےہہکاکیرمہبتیہاالسلؾمکیلعفرھمیہاہللہہکدایافررہچہداںیئابںیئہنریھپا)اسےکدعباہکہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےن اراشدرفناایسجفتقمتولوگںںیمےسیسکصخشوکاسمسقاکوکیئاکؾشیپآےئسجےکرخابوہےناکادنہشیوہ
وتاسرطہقیےسامنزادارکے۔
رافی  :دبعةنبدبعارلمیح،انبلیمش،ریثکنباقرفدنا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزفںوکوکیسناحتلںیمااٹھکزپےھ؟
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزفںوکوکیسناحتلںیمااٹھکزپےھ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 601

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ا٧ ،َٟآًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩ز

ا ٪إٔذَا َج َّس بٔهٔ َّ
اٟشيِرُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ئ
َج َ ٍَ ٤بَي ِ َن ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َوا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ہبیتق نب دیعس ،ناکل ،انعف ،دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس وک سج فتق دلجی رفاہن

وہانوہاتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزرغمبافرامنزاشعءوکعمجرفناےت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ناکل،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزفںوکوکیسناحتلںیمااٹھکزپےھ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 602

٣وسی بً٘ ٩بة٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚزٰ ،

ا٪
وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ک َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ ٣ُ ٩
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َج َّس بٔهٔ َّ
ئ
اٟشيِرُ أَ ِو َحزَبَ ُه أَ ِْ ٣ز َج َ ٍَ ٤بَي ِ َن ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َوا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،ومٰیسنبعمیة،انعف،دبعاہللانبرمعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسوکسجفتقدلجیوہیتایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکوکیئاکؾدرشیپوہاتوتامنزرغمبافرامنزاشعءوکاکیاسھتزپےتھ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،ومٰیسنبعمیة،انعف،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزفںوکوکیسناحتلںیمااٹھکزپےھ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 603

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪زہزی ،ساً ،٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اٟزُّهِز ٔ َّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َسا ٩ِ ًَ ٥ْ ٔ ٟأَبٔیهٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َج َّس بٔهٔ َّ
ئ
اٟشيِرُ َج َ ٍَ ٤بَي ِ َن ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َوا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ

دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،زرہی،اسمل،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکاوہنںےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکی
ہک بج آپ یلص ا ہلل ہیلع فآہل فملس وک دلجی رفاہن وہان وہات وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رغمب افر امنز اشعء وک اکی اسھت
زپےتھ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،زرہی،اسمل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

میقموہےنیکاحتلںیمامنزفںوکاکیاسھترکےکزپانھ
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
میقموہےنیکاحتلںیمامنزفںوکاکی اسھترکےکزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 604

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟابوزبير ،سٌیس ب ٩جبير ،ابً ٩باض

ض َٗا ََ ٢ػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َر َجٔ٤ی ٌّا َوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َجٔ٤ی ٌّا َُٔ ٩ِ ٣ي ِر ٔ َخ ِو ٕ
ٖ َو ََل َس َرفٕ
ُّ
اٟو ِه َز َوا َِ ِ ٌَ ٟ
ہبیتق ،ناکل ،اوبزریب ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رہظ افر امنز
رصعاکیاسھتالمرکزپیھافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزرغمبافرامنزاشعءالمرکزپںیھہنوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس

وکیسکمسقاکادنہشیاھتافرہنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاحتلرفسدرشیپیھت۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،اوبزریب،دیعسنبریبج،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
میقموہےنیکاحتلںیمامنزفںوکاکیاسھترکےکزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 605

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساٌٟزیز ب ٩ابورز٣ة ،اس٤اءُ ،زوآ ،٪ـ ١ب٣ ٩وسی ،اً٤ع ،حِیب ب ٩ابوثابت ،سٌیس ب ٩جبير،
ًبساہلل ابً ٩باض

یب بِ ٔ٩
وسی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩حِ ٔ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ٔ ٩أَبٔی رٔزِ ََ ٣ة َوا ِس ُُ ٤ه َُز ِ َوا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
ا ٪ي َُؼل ِّی بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َی ِح َ ٍُ ٤بَي ِ َن اٟؼَّ ََل َتي ِ ٔن
أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ئ َُٔ ٩ِ ٣ي ِر ٔ َخ ِو ٕ
رح ْد
َر َوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َوا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
بَي ِ َن ُّ
اٟو ِهز ٔ َوا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ٖ َو ََل ََْ ٣طٕ ٗٔی ََٟ ١هُ َٗ ٥َ ٔ ٟا َٟٔ ٢ئَ ََّل یََ ُٜ
وًَ ٪ل َی أ ُ َّ٣تٔهٔ َ َ

دمحم نب دبعازعلسی نب اوبرزمة ،اامسء ،زغفاؿ ،لضف نب ومیس ،اشمع ،بیبح نب اوبباتب ،دیعس نب ریبج ،دبعاہلل انب ابعس ےس
رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ونمرہ ںیم امنز رہظ امنز رصع امنز رغمب افر امنز اشعء وک اکی اسھت زپےتھ
ےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسلمعےکرکےنےسہنوتیسکمسقاکوکیئوخػاھتافرہنابرشیھت۔ولوگںےنرعضایکرھپایک
فہجیھترضحتابعسےنرفناایہکاسفہجےسہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاتموکیسکمسقیکفیلکتہنوہ۔
رافی  :دمحمنبدبعازعلسینباوبرزمة،اامسء،زغفاؿ،لضفنبومیس،اشمع،بیبحنباوبباتب،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ

میقموہےنیکاحتلںیمامنزفںوکاکیاسھترکےکزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 606

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،اب ٩جزیخ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار ،ابوطٌَاءً ،بساہلل ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
اٟظ ٌِ ََا ٔ
ض َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت َو َرا َئ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ثَ َ٤اّ ٔ ٧یا َجٔ٤ی ٌّا َو َس ِب ٌّا َجٔ٤ی ٌّا
ًَبَّا ٕ
دمحم نبدبعاالیلع،اخدل،انب رججی،رمعف نبدانیر،اوباثعشء،دبعاہللانبابعسےسرفاتیےہہکںیم ےنرضحت روسؽرکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتقاء ںیم امنز رہظ افر امنز رصع یک آھٹ راعکت افر امنز رغمب افر امنز اشعء یک است راعکت اکی اسھت
زپںیھ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انبرججی،رمعفنبدانیر،اوباثعشء،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اقمؾرعافتںیمامنزرہظافرامنزرصعاکیاسھتزپانھ
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
اقمؾرعافتںیمامنزرہظافرامنزرصعاکیاسھتزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 607

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩ہارو ،٪حات ٥ب ٩اس٤اًی ،١جٌرف ب٣ ٩ح٤س ،جابز بً ٩بساہلل

رف بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ ََّ ٪جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ه ُ
ار َ
وَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
َّ
َّ َّ َ
َربَ ِت َُ ٟه ب ٔ ََ ٔ٤٨ز َة َٓ َ٨زَ َ ٢ب ٔ َها َحًَّی إٔذَا َزاُ َِت
ْع َٓ َة ٓ ََو َج َس ا َِّ ُ٘ ٟب َة َٗ ِس ُ ٔ
َٗا ََ ٢س َار َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠حًی أتَی َ َ

َّ
اٟو ِه َز ث ُ َّ٥
اٟظ ُِ ٤ص أَ ََ ٣ز بٔا ِِ َ٘ ٟؼ َوا ٔ
اض ث ُ َّ ٥أَ َّذ َ ٪ب ٔ ََل ْ ٢ث ُ َّ ٥أَ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلَّی ُّ
َفحَِٔ ٠ت َُ ٟه َحًَّی إٔذَا اَ ِ ٧ت َهی إلٔ َی بَ ِل ٔ ٩ا َِ ٟوازٔی َخ َل َب اَ ٨َّ ٟ
ئ َُ

َّ
ئ بٔا ِ٤ُ ٟز ِ َزٔ َٔ ٔ ٟة
َر َو ٥َِ ٟي َُؼ ِّ١بَ ِی َُ ٨ه َ٤ا َط ِیئّاا َِ ٟح ِ ٍُ ٤بَي ِ َن ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َوا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
أَ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلی ا َِ ِ ٌَ ٟ

اربامیہ نب اہرفؿ ،احمت نب اامسلیع ،رفعج نب دمحم ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
اقمؾینمےسرفاہنوہےئ۔اہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدیماؿرعافتںیمےچنہپ۔(اقمؾرعافتےکزندکیداھکی)وت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکفاےطسہمیخاقمؾرمنہںیماگلوہاےہرمنہاکیہگجےہاقمؾرعافتےکزندکینکیلفہہگجرعافت
ںیم دالخ ںیہن ےہ (اب اس ہگج اکی دجسم ریمعت وہیئگ ےہ) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ہگج رہھٹے سپ سج فتق وسرج
وصقی وک البای۔ نان ہچ فہ افینٹن ایتر یک یئگ افر سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع
رغفب وہایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ افیٹن ٰ
فآہلفملسفادی(رعہف)ںیمدالخوہےئوتہبطخانسایولوگںوک۔رھپرضحتالبؽےنریبکتزپیھ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
امنز رصع ادا رفنایئ افر اؿ دفونں رفض ےک درایمؿ ھچک ںیہن زپاھ۔ رماد ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تنس ںیہن
زپیھ۔
رافی  :اربامیہنباہرفؿ،احمتنباامسلیع،رفعجنبدمحم،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اقمؾزمدہفلںیمامنزرغمبافرامنزاشعءاکیاسھتزپانھ
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
اقمؾزمدہفلںیمامنزرغمبافرامنزاشعءاکیاسھتزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 608

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ا ،َٟیحٌی ب ٩سٌیسً ،سی ب ٩ثابتً ،بساہلل ب ٩یزیس ،ابوایوب انؼاری

وب
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟیَ ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
یس أَ َّ ٪أَبَا أَ ُّی َ

اْلِ َ ِن َؼار َّٔی أَ ِخب َ َر ُه أَُ َّ ٧ه َػلَّی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َح َّح ٔة ا َِ ٟو َزا َٔ ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ بٔا ِ٤ُ ٟز ِ َزٔ َٔ ٔ ٟة َجٔ٤ی ٌّا
ہبیتقنبدیعس،ناکل،ییحینبدیعس،دعینبباتب،دبعاہللنبسیدی،اوباویبااصنریےسرفاتیےہہکاوہنںےنرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتزمدہفلہتجحاولداعںیمامنزرغمبافرامنزاشعءوکاکیاسھتادارفناای۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ناکل،ییحینبدیعس،دعینبباتب،دبعاہللنبسیدی،اوباویبااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
اقمؾزمدہفلںیمامنزرغمبافرامنزاشعءاکیاسھتزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 609

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ہظی ،٥اس٤اًی ١ب ٩ابوخاٟس ،ابواسحا ،ٚسٌیس ب ٩جبير سے روایت ےہ ٛہ ٣یں حرضت ًبساہلل
ب٤ً ٩ز

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هُظَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ

ْعَٓا ٕ
َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َ ٍَ ٣ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َح ِی ُث أَٓ َ
َفَْ َٗا ََ ١َ ٌََ ٓ ٢ر ُسو ُ٢
ت َٓ َ٤َّ ٠ا أَتَی َج ٌِّ ٤ا َج َ ٍَ ٤بَي ِ َن ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َوا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
َاق َٔ َ ٩ِ ٣
ئ َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َه َذا ا ِ٤َ ٟکَا َٔ ١َ َِ ٣ٔ ٪ه َذا

وقعیب نب اربامیہ ،میشہ ،اامسلیع نب اوباخدل ،اوبااحسؼ ،دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت دبعاہلل نب رمع ےک اسھت اھت
سجفتقفہاقمؾرعافتفاسپرشتفیالےئافرزمدہفلفاسپآےئافرامنزرغمبافرامنزاشعءوکاکیاسھتزپاھافرسجفتق
فہامنزےسافرغوہےکچوترفناایرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسہگجایسرطہقیےسلمعرفناایاھت۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،میشہ،اامسلیعنباوباخدل،اوبااحسؼ،دیعسنبریبجےسرفاتیےہہکںیمرضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
اقمؾزمدہفلںیمامنزرغمبافرامنزاشعءاکیاسھتزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 610

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیسً ،بساٟزح٣ ،٩٤ا ،َٟزہزی ،ساً ،٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ٣َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟاٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ بٔا ِ٤ُ ٟز ِ َزَٔ ٔ ٟةٔ

دیبعاہللنبدیعس،دبعارلنمح،ناکل،زرہی،اسمل،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اقمؾزمدہفلںیمامنزرغمبافرامنزاشعءوکاکیاسھتزپاھ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،دبعارلنمح،ناکل،زرہی،اسمل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
اقمؾزمدہفلںیمامنزرغمبافرامنزاشعءاکیاسھتزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 611

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪اً٤ع٤ً ،ارةً ،بساٟزح ٩٤ب ٩یزیسً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

یس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
َّ
ٕ ا َِ ٟح ٍُِ ٤
اٟؼ ِبحَ یَ ِو َ٣ل ٔ ٕذ َٗ ِب ََ ١و ِٗت َٔه َاِ ٛی َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ج َ ٍَ ٤بَي ِ َن َػ ََل َتي ِ ٔن إَٔل ب ٔ َح َِ ٍٕ ٤و َػلَّی ُّ

ہبیتق،ایفسؿ،اشمع،امعرة،دبعارلنمحنبسیدی،دبعاہللنبدوعسدےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسوکںیہنداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدفامنزفںوکاکیاسھتزپےتھوہںنکیلاقمؾزمدہفلںیم(ہکفاہںرپرغمبافر
امنزاشعءوکااٹھکاکیاسھتالمرکزپاھ)افراسرفزامنزرجفوکفتقےکومعمؽےسلبقزپاھ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،اشمع،امعرة،دبعارلنمحنبسیدی،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزفںوکسکرطہقیےسعمجایکاجےئ؟
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
امنزفںوکسکرطہقیےسعمجایکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 612

راوی  :حشين ب ٩رحیث ،سٔیا ،٪ابزاہی ٥بً٘ ٩بہ و ٣ح٤س ب ٩ابورح٠٣ةَ ،کیبً ،بساہلل ابً ٩باض

ض
َکیِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رحیِ ٕث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی َ ِ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُ ُ ٩
رح ََ ٠َ ٣ة ًَ َِ ُ ٩
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر َز َٓ ُه َْٔ ٩ِ ٣ع َٓ َة َٓ َ٤َّ ٠ا أَتَی ِّ
اٟظ ٌِ َب َ٧زَ َََ ٓ ٢با ََ ٢وَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١أَه َِز َاٚ
ًَ ِ ٩أ ُ َسا ََ ٣ة بِ َٔ ٩زیِ ٕس َوک َ َ
َ
َ َٓ َ٤َّ ٠ا أَتَی ا ِ٤ُ ٟز ِ َزَ َٔ ٔ ٟة
ا ِ٤َ ٟا َئ َٗا َََ ٓ ٢ؼِ َ ِب ُت ًََِ ٠یهٔ ٔ ٩ِ ٣إ ٔ َزا َوة ٕ َٓ َت َو َّؿأ َ ُو ُؿوئّا َخٔٔیّٔا َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟه اٟؼَّ ََل َة َٓ َ٘ا َ ٢اٟؼَّ ََلةُ أَ َ٣ا ََ ٣
 ١اٟؼَّ ََلة َٔ ٤َ ٔ ٟواٗٔیت َٔها
َػلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ث ُ ََّ٧ ٥زًَُوا رٔ َحا َُ ٟه ِ ٥ث ُ ََّ ٥ػلَّی ا ٌِٔ ٟظَ ائَٔ َِـ ُ
نیسحنبرحثی،ایفسؿ،اربامیہنبہبقعفدمحمنباوبرحملة،رکبی،دبعاہللانبابعسےسرفاتیےہہکاوہنںےنااسہمنبزدی
ےس انس ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فملس ےن اؿ وک اےنپ ارماہ الھٹبای اقمؾ رعافت ےس سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی
اھگیٹ ںیم ےچنہپ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشیپب ایک افر اپین ےس ااجنتسء رکےن اک ذترکہ ںیہن رفناای۔ ااسہم ےن رفناای ہک ںیم
ےن زیکشمہ ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افرپ اپین ڈاال۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکلہ اس فوض رفناای ںیم ےن رعض ایک ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزاکفتقےہ۔سجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملساقمؾزمدہفلںیمچنہپےئگوتامنزرغمبادا

رفنایئ۔رھپولوگںےناےنپاےنپاجکفےافوٹنںرپےچینااترےئلاسےکدعبامنزاشعءادارفنایئ۔
رافی  :نیسحنبرحثی،ایفسؿ،اربامیہنبہبقعفدمحمنباوبرحملة،رکبی،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فتقرپامنزادارکےنیکتلیضف
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
فتقرپامنزادارکےنیکتلیضف

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 613

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ،طٌبہ ،وٟیس بً ٩یزار ،ابوً٤زو طیبانی

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُ ٩ا ِِ ٌَ ٟیزَارٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ًَ ِ٤ز ٕو
َّ
اٟظ ِی َبان ٔ َّی َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَ َ٨ا َػاح ُٔب َه ٔذه ٔ َّ
اٟسارٔ َوأَ َط َار إلٔ َی َزارٔ ًَ ِبسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی
ا ِ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟأَ َح ُّب إلٔ َی اہللٔ ََ ٌَال َی َٗا َ ٢اٟؼَّ ََلةُ ًَل َی َو ِٗت َٔها َوب ٔ ُّز ا َِ ٟواَ ٔ ٟسیِ َٔ ٩وا ِٟحٔ َهازُ فٔی َسِٔی ٔ ١اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١

رمعف نب یلع ،ییحی ،ہبعش ،فدیل نب عرار ،اوبرمعف ابیشین ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس اس رھگ فاےل ےن رعض ایک افر ااشرہ ایک رضحت
دبعاہللنبدوعسدےکاکمؿیکاجبن۔ںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکہکوکاسنلمعدخاوکزایدہ
دنسپ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اکی وت فتق رپ امنز ادا رکان (ینعی افؽ فتق رپ ادا رکان) دفرسے فادلنی ےک اسھت
نسح ولسک رکان (ینعی اؿ ےس تبحم رکان افر اؿ یک ااطتع رکان رشبہکیط فہ الخػ رشتعی مکح ہن رکںی) رسیتے راہ دخا ںیم اہجد
رکان(ینعیافکرےسڑلاندخاےکدنیےکفاےطسہنہکداینفیعفنیکفہجےساہجدرکان)۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ہبعش،فدیلنبعرار،اوبرمعفابیشین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
فتقرپامنزادارکےنیکتلیضف

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 614

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪ابوٌ٣اویہ ،ابوً٤زوً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة اَ ٨َّ ٟدع ٔ ُّی َسُ ٌَ ٔ٤ه ٔ ٩ِ ٣أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو
ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی ا ِ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟأَ َح ُّب إلٔ َی اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّٗ ١ا َ ٢إ ٔ َٗ ُا ٦اٟؼَّ ََلة ٔ
َ ٔ ٟو ِٗت َٔها
دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح ،ایفسؿ ،اوباعمفہی ،اوبرمعف ،دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےسدرایتف ایکہکدخافدندقفسوک وکاسنلمعزایدہ دنسپےہ؟آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفناایفتقرپ امنز
ادارکانافرفادلنیےسنسحولسکرکانافرراہدخاںیماہجدرکان۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمح،ایفسؿ،اوباعمفہی،اوبرمعف،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
فتقرپامنزادارکےنیکتلیضف

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 615

راوی  :یحٌی ب ٩حٜی ٥و ً٤زو ب ٩یزیس ،اب ٩ابوًسی ،طٌبہ ،ابزاہی ٥ب٣ ٩ح٤س ب٨٣ ٩ترش

رش ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ
یس َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟت ٔ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حٕٔ ٜیَ ٥و ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩یز ٔ َ

رش ِحِٔی ََٓ ١أُٗ ٔ َیِ ٤ت اٟؼَّ ََلة َٓ ُح ٌُٔ٠وا یُ َِ ٨توَ زُوُ َ ٧ه َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی ُُ ٨ِ ٛت أُوتٔزُ َٗاَ ٢و ُسل ٔ َِ ًَ ١ب ُس اہللٔ َه ِ١
أَُ َّ ٧ه ک َ َ
ا ٪فٔی َِ ٣شحٔسٔ ًَ ِ٤زٔو بِ َٔ ُ ٩
ََ ٌِ َس اْلِ َذَا ٔ ٪و ٔ ِت ْز َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥و ََ ٌِ َس ِاْل ٔ َٗا َٔ ٣ة َو َح َّس َث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ ٧هُ َ َ ٧ا ٩ِ ًَ ٦اٟؼَّ ََلة ٔ َحًَّی كَِ ٌََ ٠ت
َّ
اٟظ ُِ ٤ص ث ُ ََّ ٥ػلَّی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟی ِحٌَی

ییحی نب میکحف رمعف نب سیدی ،انب اوبدعی ،ہبعش ،اربامیہ نب دمحم نبرشتنم ےس رفاتی ےہہک فہ رمعف نب رشلیبحیک دجسم ںیم وموجد
ےھتہکاسدفراؿ امنزیک ریبکتوہیئگولگ اؿ اکااظتنر رفناےنگلےئگ۔اوہنں ےن رفناایہک ںیمامنز فرتزپھراہ اھترافی ےناہک ہک
دبعاہلل ےس وپاھچایگ سج فتق اذاؿ وہاجےئ وتفتق ادا رکاندرتس ےہ۔ اوہنں ےن اہکیج اہں۔ اذاؿ وت ایک ہکلب ریبکت ےک دعبیھب
درتسےہافردحثیایبؿرفنایئروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوسےئگاہیںکتہکوسرج
ولطعوہایگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنززپیھ۔(ہیاافلظییحیےکایبؿرکدہںیہ)
رافی  :ییحینبمیکحفرمعفنبسیدی،انباوبدعی،ہبعش،اربامیہنبدمحمنبرشتنم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشامنززپانھوھبؽاجےئاساکایبؿ
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
وجصخشامنززپانھوھبؽاجےئاساکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 616

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ہٗ ،تازہ ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّٔ َ ٧ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠س َی َػ ََل ّة

ََکهَا
َٓ ُِ ٠ی َؼ َِّ ٠ها إٔذَا ذ َ َ

ہبیتق ،اوبوعاہن ،اتقدہ ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش امنز زپانھ وھبؽ

اجےئوتسجفتقاسوکایدآےئاسفتقامنز زپھےلافرسجصخشوکدنینآاجےئای اسرپتلفغاھچاجےئ وتسجفتقاس وک
ایدآےئوتفہامنزاسوکزپھانیلاچےیہ۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئصخشامنزےکفتقوساترہاجےئوتایکرکے
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
ارگوکیئصخشامنزےکفتقوساترہاجےئوتایکرکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 617

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسة ،یزیس ،ححادٗ ،تازہ ،ا٧ص

َّاد اْلِ َ ِح َو َُ َٗ ٩ِ ًَ ٢تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َُ ٢سل ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ

ََکهَا
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اَّ ٟز ُج َٔ ١ی ِز ُٗ ُس ًَ ِ ٩اٟؼَّ ََلة ٔأَ ِو َي ِِ ُٔ ُ
َ ٨ِ ًَ ١ها َٗا ََ َّٔ َٛ ٢ارتُ َها أَ ِ ٪ي َُؼ َِّ ٠ی َها إٔذَا ذ َ َ

دیمح نب دعسمة ،سیدی ،اجحج ،اتقدہ ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رفناای ایگ اےسی
صخشےکابرےںیموجہکامنزےسوساجاتےہایاسیکاجبنےسفہصخشتلفغںیمزپاجاتےہوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفناایاساکافکرہیہیےہہکسجفتقیھباسوکایدآےئوتفہامنززپھےل۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،سیدی،اجحج،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ

ارگوکیئصخشامنزےکفتقوساترہاجےئوتایکرکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 618

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤از ب ٩زیس ،ثابتً ،بساہلل ب ٩رباح ،ابوٗتازہ

ََکوا ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ربَا ٕح ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة َٗا َ ٢ذ َ ُ

رف ُیم فٔی ا َِ ٟی َ٘وَ ةٔ َٓإٔذَا ٔ َ ٧س َی أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛػ ََل ّة أَ ِو َ َ ٧ا٦
رف ْیم إٔ٤َ َّ ٧ا اَّ ٟت ِ ٔ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠و َُ ٣ه ِ ٩ِ ًَ ٥اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ه َِ ٟی َص فٔی اِ ٨َّ ٟؤ ِ ََ ٔ ٦
ََکهَا
ًَ َِ ٨ها َٓ ُِ ٠ی َؼ َِّ ٠ها إٔذَا ذ َ َ

ہبیتق،امحدنبزدی،باتب،دبعاہللنبرابح،اوباتقدہ ےسرفاتیےہہکرضحاتاحصہبرکاؾےندختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملس
ںیماانپوسانافراسفہجےسامنزاکفتقلکناجےنےکےلسلسںیمرعضایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایدنینآاجےن
ںیم یسک مسق یک وکیئ ربایئ ںیہن ےہ الص وصقر(افر انگہ) وت اجےنگ یک احتل ںیم ےہ ہک امنز ہن زپےھ افر اجؿ وبھج رک امنز اک فتق
اکنؽدےافرامنزاضقرکے۔سجفتقمتںیمےسوکیئصخشوھبؽاجےئایاسوکدنینآاجےئوتسجفتقایدآاجےئوتایسفتق
امنززپھےل۔
رافی  :ہبیتق،امحدنبزدی،باتب،دبعاہللنبرابح،اوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
ارگوکیئصخشامنزےکفتقوساترہاجےئوتایکرکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 619

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل و اب٣ ٩بارک ،س٠امی ٪بِ٣ ٩يرة ،ثابتً ،بساہلل ب ٩رباح ،ابوٗتازہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ َوه َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ربَا ٕح

رف ُیم ٓ َٔی ٥َِ ٟ ٩ِ ٤ي َُؼ ِّ١اٟؼَّ ََل َة
رف ْیم إٔ٤َ َّ ٧ا اَّ ٟت ِ ٔ
ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص فٔی اِ ٨َّ ٟؤ ِ ََ ٔ ٦
َّ
َخی ح ٔي َن یَ ِ٨ت َبٔهُ ََ ٟها
َحًی َیحٔی َئ َوٗ ُِت اٟؼَّ ََلة ٔاْلِ ُ ِ َ
وسدینبرصن،دبعاہللفانبابمرک،امیلسؿنب ریغمة،باتب،دبعاہللنبرابح،اوباتقدہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفناایہکوسےنیکاحتلںیمیسکمسقاکوکیئوصقر(ایانگہ)ںیہنےہارگامنزںیمیسکمسقیکوکیئاتریخوہاجےئای
امنزاضقوہاجےئالصوصقر(افرانگہوتہیےہ)وکیئصخشامنز(اجؿوبھجرکہنزپےھ)یتحہکایلگامنزاکفتقوہاجےئافرفہصخش
وہشدنموہ(ینعیاجےنگیکاحتلںیموہ)
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللفانبابمرک،امیلسؿنبریغمة،باتب،دبعاہللنبرابح،اوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجامنزدنینیکاحتلںیماضقوہاجےئوتاسوکاےلگدؿفتقرپزپھےل
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
وجامنزدنینیکاحتلںیماضقوہاجےئوتاسوکاےلگدؿفتقرپزپھےل

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 620

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،ابوزاؤز ،طٌبہ ،ثابت ب٨انیً ،بساہلل ب ٩رباح ،ابوٗتازہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِ٨َ ُ ِٟان ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ربَا ٕح ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة أَ َّ٪
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا َ٧ا ُ٣وا ًَ ِ ٩اٟؼَّ ََلة ٔ َحًَّی كَِ ٌََ ٠ت َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠

َٓ ُِ ٠ی َؼ َِّ ٠ها أَ َح ُس ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛا ِٔ َِ ٟس َ ٔ ٟو ِٗت َٔها

رمعف نب یلع ،اوبداؤد ،ہبعش ،باتب انبین ،دبعاہلل نب رابح ،اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سج
فتقولگوسےئگےھتامنزرجفےساہیںکتہکولطعآاتفبوہایگوتاراشدرفناایلکاسامنزوکاےنپفتقرپزپھانیل۔

رافی  :رمعفنبیلع،اوبداؤد،ہبعش،باتبانبین،دبعاہللنبرابح،اوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
وجامنزدنینیکاحتلںیماضقوہاجےئوتاسوکاےلگدؿفتقرپزپھےل

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 621

راوی ً :بساَلًلی اب ٩واػ ١بً ٩بساَلًلی ،يٌلی٣ ،ح٤س ب ٩اسحا ،ٚزہزی ،سٌیس ،ابوہزیزہ

اػ ٔ ١بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َي ٌِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی بِ َُ ٩و ٔ

َک َت َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ََ ٌَال َی َي ُ٘و ُ ٢أَٗ ٔ ِ٥
ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َن ٔش َ
یت اٟؼَّ ََل َة ٓ ََؼ ِّ١إٔذَا َذ َ ِ
َرا
اٟؼَّ ََل َة ٔ ٔ ٟذ ِ ٔ
َکی َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اْلِ َ ًِل َی َح َّسثَ َ٨ا بٔهٔ َي ٌِل َی ُِ ٣د َت َ ّ
دبعاالیلعانبفالصنبدبعاالیلع،یلعی،دمحمنبااحسؼ،زرہی،دیعس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن اراشد رفناای سجفتق مت امنز وھبؽ اجؤ وت ںیہمت بج ایدآاجےئ وت اس فتق زپھ ول اس ےئل دخافدن دقفس ےن رفناای
ےہہکمتامنزوکاسفتقزپھولہکسجفتقفہایدآاجےئ۔
رافی  :دبعاالیلعانبفالصنبدبعاالیلع،یلعی،دمحمنبااحسؼ،زرہی،دیعس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
وجامنزدنینیکاحتلںیماضقوہاجےئوتاسوکاےلگدؿفتقرپزپھےل

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 622

راوی ٤ً :زو ب ٩سواز ب ٩اسوزب٤ً ٩زو ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩س َّواز ٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َها ٕب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
َّ
َّ
ََک َها َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ََ ٌَال َی
ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َٔ َ ٧ ٩ِ ٣َ ٢س َی َػ ََل ّة َٓ ُِ ٠ی َؼ َِّ ٠ها إٔذَا ذ َ َ

َکی
َٗا َ ٢أَٗ ٔ ِ ٥اٟؼَّ ََل َة ٔ ٔ ٟذ ِ ٔ

رمعف نب وساد نب اوسدنب رمعف ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفناایوجصخشامنز وھبؽ اجےئوتاسوکاسفتق زپھ ےلسجفتقاسوکفہ امنز ایدآےئویکہکن
دخافدندقفسےنرفناایےہہکمتامنزوکریمیایدےکفتقزپھول۔
رافی  :رمعفنبوسادنباوسدنبرمعف،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
وجامنزدنینیکاحتلںیماضقوہاجےئوتاسوکاےلگدؿفتقرپزپھےل

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 623

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟش َّی ٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َّ
َّ
ََکهَا َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ََ ٌَال َی َي ُ٘و ُ ٢أَٗ ٔ ِ ٥اٟؼَّ ََل َة ِّ ٔ ٟ
َکی ُُِٗ ٠ت ٠ٟٔزُّهِز ٔ ِّی
٠ذ ِ َ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسٔ َ ٧ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠س َی َػ ََل ّة َٓ ُِ ٠ی َؼ َِّ ٠ها إٔذَا ذ َ َ
ٕ يُ ِ٘ َضی ا َِٟٔائ ُٔت ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََلة ٔ
رقأَ َها َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ن ٌَ ِِ َٜ ٤ی َ
َه ََ ٜذا َ َ

وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،رمعم ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشد رفناای ہک وجصخش یسک فتقیک امنز زپانھ وھبؽ اجےئ وتاس وک اچےیہ ہک سج فتق ایدآےئ وت ایس فتق اس فتقیک امنز زپھ

ےلویکہکناراشدابریےہمتولگامنزاقمئرکفسجفتقہکمتوکایدآاجےئ۔رضحترمعمےنرفناایہکںیمےنرضحتزرہیےس
درایتف ایک ہک وج ہک اس دحثی رشفی یک رفاتی رکےن فاےل ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس آتی رکہمی وک
(لرکِی)زپاھےہ۔اوہنںےنرفنااییجاہںافرروہشررقات( ِ ِ
ایسرطہقیےسالتفترفناایےہینعیاسظفلوک ِ ِ
لرکِی)ےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،رمعم،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اضقءامنزوکسکرطہقیےسزپاھاجےئ؟
ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
اضقءامنزوکسکرطہقیےسزپاھاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 624

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابواحوؾً ،لاء ب ٩سائب ،یزیس ب ٩ابو٣زی٥

ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی َ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیهٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ؾ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اَّٟس ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
ػلَّی اہللُ ًََ٠یهٔ وس َّ ٥٠فٔی س َ ٕ َ
اٟؼ ِبحٔ َ٧زَ ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٨َ َٓ ٥َ ٠اَ ٦وَ َ ٧ا٦
رسیِ َ٨ا َِ ٟی َّ ٠ة َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
َ
ِ َ َ َ َ
ا ٪فٔی َو ِجهٔ ُّ
رف َٓأ ِ َ
اض ََٓ ٥َِ ٠ي ِشت َِی٘ ٔ ِى إ ٔ ََّل ب ٔ َّ
اٟظ ِٔ ٤ص َٗ ِس كَِ ٌََ ٠ت ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٓأ َ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ََٓ ٪أ َ َّذ َ ٪ث ُ ََّ ٥ػلَّی
اُ ٨َّ ٟ
ض ث ُ ََّ ٥ح َّسثَ َ٨ا ب ٔ َ٤ا ه َُو کَائ َْٔ ٩حًَّی ََ ُ٘ َوَّ ٦
اٟشا ًَ ُة
اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٗ ِب َ ١ا ِِ َٔ ٟحز ٔث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ُه َٓأ َ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلَّی بٔا٨َّ ٟا ٔ
انہد نب رسی ،اوباوحص ،اطعء نب اسبئ ،سیدی نب اوبرممی ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس انس فہ رفناےت ےھت ہک مہ
ولگرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکارماہاکیرفسںیمےھتہکمہولگامتؾراتےتلچرےہسجفتقحبصاکفتق
وہایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرہھٹےئگافروسےئگافرولگیھبوسےئگ۔رھپفہولگدنینےسدیبارںیہنوہےئنکیلسجفتق
وسرجولطعوہایگوتاسیکزیتیےسولگدنینےسدیباروہےئگ۔رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنؤمذؿوکمکحرفناای
اس ےناذاؿدیرھپ امنزرجفیکدفرتعکںیتنسزپںیھ امنزرجفےس لبقرھپؤمذؿوک مکحرفناای۔اس ےن ریبکتزپیھ رھپ آرضحنت

یلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنززپاھیئ۔اسےکدعبایبؿرفناایہکمہےسوجوہاگفہمہولگایقتمکترکےترںیہےگ۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،اطعءنباسبئ،سیدینباوبرممی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
اضقءامنزوکسکرطہقیےسزپاھاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 625

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،ہظا ٦زستوانی ،ابوزبير٧ ،آٍ ب ٩جبيرب٣ ٩لٌ ،٥ابوًِیسة بً ٩بساہللً ،بساہلل ب٩
٣شٌوز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩هٔظَ اَّ ٕ ٦
اٟس ِس َت َوائٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٔ بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی
اٟو ِهز ٔ
ًُِ َ ِی َس َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ َٓ ٥َ ٠حب ٔ ِش َ٨ا ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔ ُّ

َ ًَل َ َّی َٓ ُُِ٘ ٠ت فٔی َن ِٔ ٔسی ِ َ ٧ح َُ ٍَ ٣َ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وفٔی َسِٔی ٔ١
َر َوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َوا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
َوا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ئ َٓا ِط َت َّس ذََ ٔ ٟ
َّ
اہللٔ َٓأ َ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ََل َّل َٓأ َ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلَّی ب ٔ َ٨ا ُّ ُ
َر ث ُ َّ ٥أَ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلَّی ب ٔ َ٨ا
اٟو ِه َز ث َّ ٥أَ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلی ب ٔ َ٨ا ا َِ ِ ٌَ ٟ
و ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََُّ ١يِرُ ُ٥ِ ٛ
ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ث ُ َّ ٥أَ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلَّی ب ٔ َ٨ا ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ث ُ َّ ٥ك َ َ
اٖ ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ
َک َ
ق ً َٔؼابَ ْة یَ ِذ ُ ُ
وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،اشہؾ دوتساین ،اوبزریب ،انعف نب ریبجنبمعطم ،اوبدیبعة نب دبع اہلل ،دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہہک مہ

ولگرضحتروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسہکارماہ (زغفہ ازحابہکسجوکزغفہ دنخؼیھبےتہکںیہ)ےھتوت مہولگرفک
دیےئگ(بلطمہیےہہکرشمنیکےنمہوکتلہمہندی)امنزرہظافرامنزرصعافرامنزرغمبےسافرامنزاشعءےسریمےدؽ
رپہیابتتہبدشدیسگری(ینعیامنزفںاکاضقوہانھجمرپتہبزایدہاشؼسگرا)نکیلںیمےندؽیہدؽںیمہیابت یہہکمہولگ
وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ںیہ افر مہ ولگ راہ دخا ںیم ےلکن وہےئ ںیہ (اس فہج ےس مہ وک رھبفہس ےہ ہک
دخافدن دقفس امہری رگتف ہن رکںی ےگ) رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت البؽ وک مکح رفناای اوہنں ےن ریبکت  یہ آپ

یلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزرصعزپیھ۔رھپاوہنںےنریبکت یہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزرغمبزپیھرھپاوہنںےن
ریبکت  یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز اشعء زپیھ۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ولوگں یک اجبن وتہج
رفنایئافررفناای(اسفتق)رفےئزنیمرپمتولوگںےکالعفہوکیئایسیامجتعںیہنےہوجایدایہلںیموغشمؽوہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،اشہؾدوتساین،اوبزریب،انعفنبریبجنبمعطم،اوبدیبعةنبدبعاہلل،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
اضقءامنزوکسکرطہقیےسزپاھاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 626

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥یحٌی ،یزیس بٛ ٩شا ،٪ابوحاز ،٦ابوہزیزہ

ْع ِس َ٨ا ٍََ ٣
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََّ َ ٢
یس بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠ن ِشت َِی٘ ٔ ِى َحًَّی كَِ ٌََ ٠ت َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠یأ ِ ُخ ِذ ک ُ ُّ١
ض َراح ٔ َ٠تٔهٔ َٓإ ٔ ََّ ٪ه َذا َ٨ِ ٣ز ٔ َْ ٢ح َرضَ٧ا ٓ ٔیهٔ َّ
ئ َٓ َت َو َّؿأ َ ث ُ ََّ ٥ػلَّی َس ِح َس َتي ِ ٔن ث ُ َّ٥
اٟظ ِی َلا َُٗ ٪ا َ٨َ ٠ِ ٌََ َٔٓ ٢ا ٓ ََس ًَا بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
َر ُج ٕ ١ب ٔ َزأِ ٔ
َ

أُٗ ٔ َیِ ٤ت اٟؼَّ ََلةُ ٓ ََؼلَّی ا َِ َِ ٟسا َة

وقعیبنباربامیہ،ییحی،سیدینباسکؿ،اوباحزؾ،اوبرہریہےسرفاتیےہہکمہولگروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسےکارماہ
ےھتہکمہولگرفسںیماکیہگجرہھٹےئگوتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکمتںیمےسرہصخشوکاچےیہہک
اےنپافٹن اکرسڑکپےرےھک(افر فہصخشاسہگجےسآےگڑبھ اجےئ)اس ےئلہک ہیفہہگج ےہہکسجہگج اطیشؿمہولوگں
ےکاپس راہافراطیشؿےنآرخاکرمہولوگںیکامنزاضقرکادی۔اوبرہریہےنرفناایہکمہولوگںےنایسرطہقیےسایکرھپآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناپینبلطرفناایافرفوضرفناایافردفرتعک(تنسرجف)ادارفناںیئرھپریبکتوہیئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنامنزرجفزپیھ۔

رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحی،سیدینباسکؿ،اوباحزؾ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
اضقءامنزوکسکرطہقیےسزپاھاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 627

راوی  :ابوًاػ ٥خظیع ب ٩ارص ،٦یحٌی ب ٩حشا ،٪ح٤ازب ٩س٤٠ہ٤ً ،زو ب ٩زی٨ار٧ ،آٍ ب ٩جبير

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ ٔ
رص ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩ح َّش َ
اػ ُٕ ٥خظَ ِی ُع بِ ُ ٩أَ ِ َ
رف َُ ٟه ََ ٩ِ ٣یک ِ َُ ٠ؤَ٧ا َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة ََل ِ َ ٧زٗ َُس ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔ
َ٧آ ٔ ٍٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢فٔی َس َ ٕ

َّ
رح َّ
اٟؼ ِبحٔ َٗا َ ٢ب ٔ ََل ْ ٢أََ٧ا َٓا ِس َت ِ٘ َب َِ ٣َ ١ل ََّ ٍَ ٠
اٟظ ِٔ ٤ص َٓ َ٘ا ُ٣وا َٓ َ٘ا ََ ٢ت َو َّؿئُوا ث ُ َّ٥
اٟظ ِٔ ٤ص ٓ ُ ٔ
َرض َب ًَل َی آذَأ٧ه ٔ َِ ٥حًی أَ ِي َ٘وَ ُه ُِّ َ ٥
ُّ

أَ َّذ َ ٪ب ٔ ََل ََْ ٓ ٢ؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو َػ َِّ ٠وا َر ِِ َ ًٌَ ٛی ا ِِ َٔ ٟحز ٔث ُ ََّ ٥ػ َِّ ٠وا ا ِِ َٔ ٟح َز

اوباعا شیشخنبارصؾ،ییحی نباسحؿ،امحدنبہملس،رمعف نبدانیر،انعفنبریبجےسرفاتیےہہکاوہنںےناےنپفادلنادجےس
انسہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیرفسںیماراشدرفناایہکدھکیولآجیکراتوکؿصخشمہولوگںیکافحتظرکے
اگینعیااسیہنوہہکمہولگامنزرجفےکفتقدنینےسدیبارہنوہںیکس۔البؽےنرفناایہکںیماسابتاکدایھؿروھکںاگ۔اسےک
دعباوہنںےنرشمؼیکاجبنرہچہایکوتاؿےکاکؿرپتلفغاھچیئگسجفتقوسرجولطعوہاوتفہولگدنینےسدیباروہےئافر
ڑھکےوہےئگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایمتولگفوضرکف۔رھپالبؽےن اذاؿدی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندف
رتعکزپیھرھپبسولوگںےندفدفرتعک(تنسرجف)زپںیھرھپامنزرجفزپیھ۔
رافی  :اوباعا شیشخنبارصؾ،ییحینباسحؿ،امحدنبہملس،رمعفنبدانیر،انعفنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزفںےکافاقتاکایبؿ
اضقءامنزوکسکرطہقیےسزپاھاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 628

راوی  :ابوًاػ ،٥حبا ٪ب ٩ہَل ،٢حِیب٤ً ،زو ب ٩ہز ،٦جابزب ٩زیسً ،بساہلل ابً ٩باض

ض َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ ٔ
یب ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩هزَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦جابٔز ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اػ َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َحبَّا ُ ٪بِ ُ ٩ه ََٔل َٕ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحِ ٔ ْ
ْع َض ََٓ ٥َِ ٠ي ِشت َِی٘ ٔ ِى َحًَّی كَِ ٌََ ٠ت َّ
اٟظ ُِ ٤ص أَ ِو ََ ٌِ ُـ َها َٓ ٥َِ ٠ي َُؼَ ِّ١حًَّی ِار ََٔ ٌََ ِت
أَ ِز َٟخَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّّ َ ٥
َّ
اٟظ ُِ ٤ص ٓ ََؼلَّی َوه ٔ َی َػ ََلةُ ا ُِ ٟو ِس َلی

اوباعا ،ةحؿ نبالہؽ،بیبح،رمعف نبرہؾ،اجربنب زدی،دبعاہللانبابعس ےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل ہیلع
فآہلفملسراتےکآرخیہصحںیمرفاہن وہےئرھپاکیہگجایقؾرفناای(وتولگوسےئگ)رھپدنینےسدیبارںیہنوہےئ۔اہیںکت
ہکوسرجولطعوہایگایاساکھچکہصحرظنآےناگل۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن امنزںیہنزپیھیتحہکوسرجدنلبوہےناگلرھپ
امنز زپیھ افر یہی فہ َ َ
ال ْص َغی) ینعی درایم ؿ فایل امنز ےہ ہک سج اک ذترکہ رقآؿ رکمی ںیم رفناای ایگ ےہ ذموکرہ ابال دحثی ےس
(َص ُة ْ ُ
ولعمؾوہاہک َ َ
ال ْص َغی)رجفیکامنزےہ۔
(َص ُة ْ ُ
رافی  :اوباعا ،ةحؿنبالہؽ،بیبح،رمعفنبرہؾ،اجربنبزدی،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اذاؿاکایبؿ
اذاؿیکادتباءافراترخیاذاؿ
ابب  :اذاؿاکایبؿ

اذاؿیکادتباءافراترخیاذاؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 629

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١و ابزاہی ٥ب ٩حش ،٩ححاد ،اب ٩جزیخ٧ ،آًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩ز

َّاد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١وإٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔ َٗ ٩اَل َح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
و ٪اٟؼَّ ََل َة َوَِ ٟی َص یُ َ٨ازٔی ب ٔ َها أَ َح ْس َٓ َتک َ َّ٤ُ ٠وا
وَ َٓ ٪ی َت َح َّیَ ُ٨
و ٪ح ٔي َن َٗ ٔس ُ٣وا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َی ِح َتَ ٌُ ٔ٤
ا ٪ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
ًُ ََ ٤ز أََّ٧هُ ک َ َ

یَ ِو ّ٣ا فٔی ذََ ٔ ٟ
ُوسا َٔ٧ ١َ َِ ٣اُٗو ٔ
ض اَ ٨َّ ٟؼ َاری َو َٗا ََ ٌِ ََ ٢ـ ُه ِ ٥بَ ِِ َ ١رقّ٧ا ِٔ َ ١َ َِ ٣رق ٔ ٪ا َِ ٟی ُهوز ٔ َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ
َ َٓ َ٘ا َُ ٌِ ََ ٢ـ ُه َِّ ٥اتد ٔ ُذوا َ٧اٗ ّ
وَ ٪ر ُج َّل یُ َ٨ازٔی بٔاٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یا ب ٔ ََل ُ٨َ َٓ ٥ُِ ٗ ٢از ٔبٔاٟؼَّ ََلة ٔ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه أَ َو ََل َت ِب ٌَ َُ َ
دمحمنباامسلیعفاربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،انعف ،دبعاہللنبرمعےسرفاتی ےہ ہکسجفتقالہاالسؾدمہنی ونمرہےچنہپ وت
فہ ولگ (امنز ےک) فتق اک ادنازہ اگل رک (دجسم) آےت ےھت اؿ ںیم ےس وکیئ اصبح امنز ےک فتق ےک ےئل یسک مسق یک اکپر ای آفاز
ںیہناگلےتےھت۔اکیدؿاوہنںےناسےلسلسںیموگتفگیک(ینعیامنزےکےئلسک رطہقیےساالعؿفریغہایک اجےئ)وتضعبےن
اکی دفرسے ےس اہک ہک اس ےک ےئل اکی انوقس ایتر رکول افر ضعب ےن وشمرہ دای ہک مت ولگ وہید یک رطح اک اکی ھکنس انب ول۔
رضحترمعےنرفناایہکاسیکایکرضفرتےہ؟ایکمتولگیسکاکیصخشوکامنزےکاکپرےنےکفاےطسںیہنجیھبےتکس؟ہیابتنس

رکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاےالبؽمتاھٹڑھکےوہافرامنزےکفاےطسآفازدفافرانمدیرکف۔
رافی  :دمحمنباامسلیعفاربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املکتاذاؿدفدفرمہبتےنہکےسقلعتم
ابب  :اذاؿاکایبؿ
املکتاذاؿدفدفرمہبتےنہکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 630

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،بساٟوہاب ،ایوب ،ابوَٗلبة ،ا٧ص

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوهَّ ٔ
اب ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َاَ ٪وأَ ِ ٪یُوت َٔز ِاْل ٔ َٗا ََ ٣ة
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز ب ٔ ََل َّل أَ َِ ٪ي ِظ َٔ ٍَ اْلِ َذ َ

ہبیتقنبدیعس،دبعاولاہب،اویب،اوبالقیة،اسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناملکتاذاؿدفدفرمہبت
مال َّضلٰوة)ےکہلمجےکہیہلمجدفرمہبتانہکےہاچےیہ
ےنہکاکافرریبکتےکاملکتوکاکیاکیرمہبتےنہکاکمکحرفناای۔العفہ(دَق َف َ ِ
ےسیجہکدفرسیرفاتیےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دبعاولاہب،اویب،اوبالقیة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اذاؿاکایبؿ
املکتاذاؿدفدفرمہبتےنہکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 631

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ،طٌبہ ،ابوجٌرف ،ابوَ٣ىیً ،بساہلل اب٤ً ٩ز

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َج ٌِ َرفٕ ًَ ِ ٩أَب ٔی ا ََِ ٤ُ ٟىَّی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ک َ َ
َ ََ ُ٘و ُِ َٗ ٢س َٗا َِ ٣ت اٟؼَّ ََلةُ َٗ ِس
اْلِ َذَا ًَُ ٪ل َی ًَ ِه ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََِّ ٣َ ٥َ ٠ى َی ََِ ٣ى َی َو ِاْل ٔ َٗا َُ ٣ة ََّ ٣ز ّة ََّ ٣ز ّة إ ٔ ََّل أََ َّ ٧
َٗا َِ ٣ت اٟؼَّ ََلةُ
رمعف نب یلع ،ییحی ،ہبعش ،اوبرفعج ،اوبینثم ،دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اذاؿ دف دف رمہبت

مال َّضلٰوة)وکدفرمہبتانہکرضفریےہ۔
یھتافرریبکتاکیاکیرمہبتیھتنکیلہلمج(دَق َف َ ِ
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ہبعش،اوبرفعج،اوبینثم،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اذاؿںیمدفونںےملکاہشدتوکیکلہآفازےسےنہکےسقلعتم
ابب  :اذاؿاکایبؿ
اذاؿںیمدفونںےملکاہشدتوکیکلہآفازےسےنہکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 632

راوی َ :رشبٌ٣ ٩اذ ،ابزاہی ،٥ابً ٩بساٌٟزیز بً ٩بسا َ٠٤ٟب ٩ابو٣حذورہ

ور َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ ِب ُس
رش بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی إٔبِ َزاهٔی َُ ٥وه َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ح ُذ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َٔ ِ ُ
رحّٓا َٗا َ٢
ور َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٗ ٌَِ َس ُه َٓأ َ َِ ٟقی ًََِ ٠یهٔ اْلِ َذ َ
ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َو َج ِّسی ًَ ِب ُس ا ِ ٩ِ ًَ َٔ ٔ ٠٤َ ٟأَبٔی َِ ٣ح ُذ َ
رحّٓا َ ِ
َاِ َ ٪

 ١أَذَا٨َ ٔ ٧ا َه َذا ُُِٗ ٠ت َٟهُ أًَ ِٔس ًَل َ َّی َٗا َ ٢اہللُ أَ ِٛبَرُ اہللُ أَ ِٛبَرُ أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن أَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا
إٔبِ َزاهٔی ُ ٥ه َُو ُٔ َِ ٣
َر ُسو ُ ٢اہللٔ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن ث ُ ََّٗ ٥ا ََ َٔ ٢ؼ ِو ٕ
َ اٟؼَّ ِو ٔ
ت ي ُِشَ ٩ِ ٣َ ٍُ ٔ٤ح ِو َُ ٟه أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن أَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا
و ٪ذََ ٔ ٟ
ت ُز َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن وَ َّی ًَل َی اٟؼَّ ََلة ٔ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن وَ َّی ًَل َی ا َََِ ٟٔل ٔح ََّ ٣ز َتي ِ ٔن اہللُ أَ ِٛبَرُ اہللُ أَ ِٛبَرُ ََل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ

رشبنباعمذ،اربامیہ،انبدبعازعلسینب دبعاکلملنباوبدخمفرہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
اؿوکالھٹبایافراکیاکی رحػرکےکاذاؿیکمیلعتدی۔اربامیہےنایبؿایکہکوجہکاسدحثیےکرفاتیرکےنفاےلںیہہک
فہ اس مسق یک اذاؿ یھت ہک سج رطح یک اذاؿ مہ ولوگں ےک زناہن ںیم وہا رکیت یھت۔ رضحت ریشب نب اعمذ ےن رفناای ہک ںیم ےن
ّلَّ دف
کُ َأ ْشھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ
ّلَّ َأ ْ َ ر
کُ ا ُ
ّلَّ َأ ْ َ ر
رضحت اربامیہ ےس ایبؿ ایک ہک مت فہ اذاؿ ھجم وک رھپ دفابرہ انس دف۔ اوہنں ےن رفناای (ا ُ
ْش
َ
ح َ َلَعال َّض َل ِةافردفرمہبت َ َّ
ّلَّدفرمہبت َ َّ
ّلَّ)
کُ َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
ّلَّ َأ ْ َ ر
ک ُا ُ
ّلَّ َأ ْ َ ر
ح َ َلَعالْفَ َل ِحافررھپدفرمہبتا ُ
وُسؽا ِ
حُما َر ُ
رمہبت َأ ھ َُد َأ َّؿ ُ َ ّ ً

رافی  :رشبنباعمذ،اربامیہ،انبدبعازعلسینبدبعاکلملنباوبذحمفرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اذاؿےکاملکتیکدعتاد
ابب  :اذاؿاکایبؿ
اذاؿےکاملکتیکدعتاد

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 633

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،ہ٤ا ٦ب ٩یحٌیً ،ا٣ز بً ٩بساٟواحسٜ٣ ،حوً ،٢بساہلل ب٣ ٩حيریز ،ابو٣حذورہ

َ
وِ ًَ ٩ِ ًَ ٢بسٔ اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ َِ ٩ه َّ٤ا ٔ ٦بِ َٔ ٩ی ِحٌَی ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َح َّسثَ َ٨ا َُ ِٜ٣ح ْ

رش َة
بِ َٔ ٣ُ ٩حي ِرٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ح ُذ َ
رش َة کَّ ٤َ ٔ ٠ة َو ِاْل ٔ َٗا َُ ٣ة َس ِب ٍَ ًَ ِ َ
ور َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اْلِ َذَا ُِ َٔ ٪ش ٍَ ًَ ِ َ
رش َة
کَّ ٤َ ٔ ٠ة ث ُ ََّّ ًَ ٥س َها أَبُو َِ ٣ح ُذ َ
رش َة کَّ ٤َ ٔ ٠ة َو َس ِب ٍَ ًَ ِ َ
ور َة َٔ ِش ٍَ ًَ ِ َ

وسدینبرصن،دبعاہلل،امہؾنبییحی،اعرمنبدبعاولادح،وحکمؽ،دبعاہللنبریحمسی،اوبدخمفرہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک اذاؿ ےک اسین املکت افر ریبکت ےک رتسہ املکت الھکسےئ اس ےک دعب رضحت اوبذحمفرہ ےن
ذموکرہاملکتوکاسینافررتسہامشررفناای۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،امہؾنبییحی،اعرمنبدبعاولادح،وحکمؽ،دبعاہللنبریحمسی،اوبذحمفرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اذاؿسکرطہقیےسدیاجےئ؟

ابب  :اذاؿاکایبؿ
اذاؿسکرطہقیےسدیاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 634

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٌ٣ ،٥اذب ٩ہظاً ،٦ا٣ز اَلحوٜ٣ ،٢حوً ،٢بساہلل ب٣ ٩حيریز ،ابو٣حذورہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕاْلِ َ ِح َو ُٔ ِٜ٣َ ٩ِ ًَ ٢حو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
َاَ٘ َٓ ٪ا َ ٢اہللُ أَ ِٛبَرُ اہللُ أَ ِٛبَرُ اہللُ أَ ِٛبَرُ اہللُ أَ ِٛبَرُ
ور َة َٗا َ٤َ ٠َّ ًَ ٢ىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠اْلِ َذ َ
َُ ٣حي ِرٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ح ُذ َ

أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ أَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ ٢اہللٔ ث ُ ََّ ٥ي ٌُوزُ ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ أَ ِط َه ُس
أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ أَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ ٢اہللٔ أَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ ٢اہللٔ وَ َّی ًَل َی اٟؼَّ ََلة ٔ وَ َّی ًَل َی اٟؼَّ ََلة ٔ وَ َّی ًَل َی
ا َََِ ٟٔلحٔ وَ َّی ًَل َی ا َََِ ٟٔلحٔ اہللُ أَ ِٛبَرُ اہللُ أَ ِٛبَرُ ََل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ

ااحسؼنباربامیہ،اعمذنباشہؾ،اعرماالوحؽ،وحکمؽ،دبعاہللنبریحمسی،اوبدخمفرہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنھجموکاذاؿاسرطہقیےسالھکسیئ
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اعمذنباشہؾ،اعرماالوحؽ،وحکمؽ،دبعاہللنبریحمسی،اوبذحمفرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اذاؿاکایبؿ
اذاؿسکرطہقیےسدیاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 635

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش ٩و یوسٕ ب ٩سٌیس ،ححاد ،اب ٩جزیخً ،بساٌٟزیز بً ٩بسا َ٠٤ٟب ٩ابو٣دسورةً ،بساہلل ب٩

ْ٣حیز

ٕ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َّ
َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ٩
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه َٗاَلَ َح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ویُو ُس ُ
ور َة َحًَّی َج َّهزَ ُه إلٔ َی َّ
اٟظاَٗ ٔ ٦ا َ٢
ور َة أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٣ُ ٩حي ِرٔیز ٕأَ ِخب َ َر ُه َوک َ َ
اَ ٪یت ٔ ّامی فٔی ح ٔ ِحز ٔأَبٔی َِ ٣ح ُذ َ
ًَ ِب ٔس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ح ُذ َ
ور َة إنِّٔی َخار ْٔد إلٔ َی َّ
َخ ِج ُت فٔی َن َرفٕ
اٟظاَ ٔ ٦وأَ ِخ َِی أَ ِ ٪أ ُ ِسأ َ ََ ٩ِ ًَ ٢تأِذٔیَ ٔ ٨
َ َٓأ َ ِخب َ َرنٔی أَ َّ ٪أَبَا َِ ٣ح ُذ َ
َیا َْٔ ٢لَبٔی َِ ٣ح ُذ َ
ور َة َٗا َُ َٟ ٢ه َ َ
ی ٙحُ َ٨ي ِ ٕن ََ ١َ َٔ ِ٘ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠حُ َ٨ي ِ ٕن َٓ ََ ٔ ٘٠ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی
َٓ٨َّ ُٜا ب ٔ َب ٌِ ٔف َ ٔ
َط ٔ
یَٓ ٙأ َ َّذ ََ ٣ُ ٪ؤ ِّذ َُ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔاٟؼَّ ََلة ٔ ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ش٨َ ٌِ ٔ٤ا
اْٟط ٔ
ََ ٌِ ٔف َّ ٔ
وَٓ ٪وَ ٨َ ٠ِ ٔ ٠ا ِ َ ٧حٜٔیهٔ َوِ َ ٧هزَأ ُ بٔهٔ ٓ ََشَ ٍَ ٔ٤ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟؼَّ ِو َت َٓأ َ ِر َس َ١
َػ ِو َت ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ َٔ ٪وِ َ ٧ح ُُ ٨ِ ًَ ٩ه ُ٣ت َ َِّٜ ٨بُ َ
إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َحًَّی َو َٗ ِٔ َ٨ا بَي ِ َن یَ َسیِهٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّیَّ ٥ِ ُٜأ ٟذی َسُ ٌِ ٔ٤ت َػ ِو َت ُه َٗ ِس ِار ََ َٔ ٍَ َٓأ َ َط َار ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦إلٔ َ َّی
ی٩
َو َػ َسُٗوا َٓأ َ ِر َس َُ ٠ه ِ ٥ک ُ َُّ ٠ه َِ ٥و َح َب َشىٔی َٓ َ٘ا ََٓ ٥ُِ ٗ ٢أ َ ِّذ ِ ٪بٔاٟؼَّ ََلة ٔ َٓ ُ٘ ُِ ٤ت َٓأ َ َِ ٟقی ًَل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَّ ٟتأِذ ٔ َ
ه َُو ب ٔ َٔ ِٔ ٨شهٔ َٗا َ ١ِ ُٗ ٢اہللُ أَ ِٛبَرُ اہللُ أَ ِٛبَرُ اہللُ أَ ِٛبَرُ اہللُ أَ ِٛبَرُ أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ أَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا
َ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ١ِ ُٗ ٢أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ أَ ِط َه ُس أَ َِ ٪لَ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ أَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ ٢اہللٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٢ار ٔج ٍِ َٓا ُِ ٣س ِز َػ ِو َت َ
إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ أَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ ٢اہللٔ أَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ ٢اہللٔ وَ َّی ًَل َی اٟؼَّ ََلة ٔوَ َّی ًَل َی اٟؼَّ ََلة ٔوَ َّی ًَل َی ا َََِ ٟٔلحٔ وَ َّی
یَٓ ٩أ َ ًِ َلانٔی ُ َّ
رص ّة ٓ َٔیها َط ِی ْئ َّٔٔ ٓ ٩ِ ٣ـ ٕة َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا
ًَل َی ا َََِ ٟٔل ٔح اہللُ أَ ِٛبَرُ اہللُ أَ ِٛبَرُ ََل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ ث ُ ََّ ٥ز ًَانٔی ح ٔي َن َٗ َـ ِی ُت اَّ ٟتأِذ ٔ َ

اب بِ ٔ ٩أَسٔی ٕس ًَا َٔ ١ٔ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ ُِ ٣زنٔی بٔاَّ ٟتأِذ ٔ ٔ
َ بٔهٔ َٓ َ٘ ٔس ُِ ٣ت ًَل َی ًَ َّت ٔ
ی ٩ب ٔ ََ َّٜ ٤ة َٓ َ٘ا َ ٢أَ َِ ٣زتُ َ
َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ََ َّٜ ٤ة َٓأَذَُّ ِ ٧ت َُ ٌَ ٣ه بٔاٟؼَّ ََلة ٔ ًَ ِ ٩أَ ِ٣ز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
اربامیہنبنسحفویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی،دبعازعلسینبدبعاکلملنباوبدخمفرة،دبعاہللنبرحمسیےسرفاتیےہہکفہ
اکیمیتیہچبےھتافراوہنںےنرضحتاوبدخمفرہیکوگدںیمرپفرشاپیئیھتاہیںکتہکرضحتاوبدخمفرہےناؿوککلماشؾیک
رطػ اجیھب اوہنں ےن ایبؿ رفناای ہک ںیم کلم اشؾ اجراہ وہں ھجم وک اس ابت اک ادنہشی ےہ ہک ولگ ھجم ےس درایتف رکںی ےگ ہک
اہمتریاذاؿیسیکےہینعیاذاؿےکقلعتمولگھجمےسوساؽرکںیےگ(افرںیموجابہندےوکسںاگ)وتاوبدخمفرہےنرفناایہک
ںیم دنچ اس ںویں ےک ارماہ رفاہن وہا اقمؾ نینح ےک راہتس ںیم ہک راہتس ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک مہ ےس الماقت
وہیئگوترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےک ؤمذؿےناذاؿدیآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسیکوموجدیگ ںیممہولوگں

ےنےسیجیہاذاؿیکآفازینسافرمہولگفاہںےسافہلصرپےھتوتاسیکلقنرکےنگلےئگوتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن ہی آفاز نس رک مہ ولوگں وک الب رک جیھب دای۔ مہولگ روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک رفربف ڑھکے وہےئگ۔ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہل فملسےنرفناایمتولوگںںیمےسفہوکؿصخشےہہکسجیکآفازںیمےنایھبینسیھت؟ولوگںےنریمیاجبنااشرہرک
دای افر فایعق اؿ ولوگں ےن یچس ابت  یہ یھت (ہک اذاؿ یکآفازیک لقن ںیم ےنیک یھت) آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن بس ےک
بسرضحاتوکوھچڑدایافرھجم وکرفکایلرھپرفناایمتاھٹڑھکےوہافرمتامنززپےنھےئلیکاذاؿدفنان ہچبسحا،مکحںیماھٹڑھکا
وہا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکاذاؿیکمیلعتدیافررفناایمتاسرطحےسوہکرھپسجفتقںیماذاؿےسافرغوہایگوت
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک اکی یلیھت انعتئ رفنایئ ہک سج ںیم اچدنی یھت۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ےھجم ہکم
رکمہمںیماذاؿدےنیرپاگلدںی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایںیمےنمتوکذموکرہہگجاذاؿدےنیےکفاےطسرقمررک
دای۔نان ہچرھپںیماتعبنبادیسیکدختمںیم اچنہپوجہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکہکمںیماخدؾےھتافرںیمےناؿ
ےکارماہامنزیکاذاؿدیوبہجمکحروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےک۔
رافی  :اربامیہنبنسحفویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی،دبعازعلسینبدبعاکلملنباوبدخمفرة،دبعاہللنبرحمسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿرفساذاؿدےنیےسقلعتمااحدثی
ابب  :اذاؿاکایبؿ
دفراؿرفساذاؿدےنیےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 636

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش ،٩ححاد ،اب ٩جزیخ٤ًَ ،ا ٪ب ٩سائبً ،بسا َ٠٤ٟب ٩ابو٣حذورہ ،ابو٣حذورہ

ا ٪بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی َوأ ُ ُِّ ًَ ٦ب ٔس ا َِٔ ٔ ٠٤َ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ٤َ َِ ًُ ٩

رشة ٕ ٔ٩ِ ٣
ور َة ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ح ُذ َ
بِ ٔ ٩أَب ٔی َِ ٣ح ُذ َ
َخ ِج ُت ًَ ٔ َ
ارش ًَ ِ َ
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠حُ َ٨ي ِ ٕن َ َ
ور َة َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َ َ

أَهِ َٔ َّٜ٣َ ١ة ِ َ ٧لُ٠بُ ُه ََِ ٓ ٥ش٨َ ٌِ ٔ٤اه ُِ ٥یُ َؤ ِّذَُ ٧و ٪بٔاٟؼَّ ََلة ٔ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٤ا َ ُ ٧ؤ ِّذ َُ ٪ن ِش َت ِهز ٔ ُئ ب ٔه ٔ َِ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س
َ
ی ٩إ ٔ ِن َشا َٕ ٪ح َش ٩اٟؼَّ و ٔ َ
آَخه َُِ٘ َٓ ٥ا َ ٢ح ٔي َن أَ َّذُ ِ ٧ت ََ ٌَا َ٢
ئ َتأِذ ٔ َ
َسُ ٌِ ٔ٤ت فٔی هَ ُؤ ََل ٔ
ٔ ِ
ت َٓأ ِر َس َ ١إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َٓأ َّذَّ٧ا َر ُج َْ ١ر ُج َْ ١و ُُ ٨ِ ٛت ٔ َ

َ
اػ َیًٔی َوبَ َّز َک ًَل َ َّی ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ٕ
َٓأ َ ِجََ ٠شىٔی بَي ِ َن یَ َسیِهٔ ٓ َََ ٤شحَ ًَل َی ٔ َ ٧
ْحاُِ ٠ُٗ ٔ ٦ت َِ ٛی َ
ت ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢اذِ َه ِب َٓأ ِّذ َِ ٨ِ ٔ ً ٪س ا ِِ َ ِٟیتٔ ا َِ َ ٟ
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ٌََ َّ٤َ ٠ىٔی َ٤َ ٛا تُ َؤ ِّذَُ ٧وِ ٪اْل َ ٪ب ٔ َها اہللُ أَ ِٛبَرُ اہللُ أَ ِٛبَرُ اہللُ أَ ِٛبَرُ اہللُ أَ ِٛبَرُ أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ أَ ِط َه ُس أَ َِ ٪لَ إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل
اہللُ أَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ ٢اہللٔ أَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ ٢اہللٔ أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ أَ ِط َه ُس أَ َّ٪

َُ ٣ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ ٢اہللٔ أَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ ٢اہللٔ وَ َّی ًَل َی اٟؼَّ ََلة ٔوَ َّی ًَل َی اٟؼَّ ََلة ٔوَ َّی ًَل َی ا َََِ ٟٔلحٔ وَ َّی ًَل َی ا َََِ ٟٔلحٔ اٟؼَّ ََلةُ

اٟؼ ِبحٔ َٗا ََ ٢و ًَ َّ٤َ ٠ىٔی ِاْل ٔ َٗا ََ ٣ة ََّ ٣ز َتي ِ ٔن اہللُ أَ ِٛبَرُ اہللُ أَ ِٛبَرُ اہللُ أَ ِٛبَرُ اہللُ أَ ِٛبَرُ أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل
َخي ِ ْر ٔ ٩ِ ٣اِ ٨َّ ٟؤ ٦فٔی اْلِ ُول َی ُّٔ ٩ِ ٣
اہللُ أَ ِط َه ُس أَ َِ ٪لَ إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ أَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ ٢اہللٔ أَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ ٢اہللٔ وَ َّی ًَل َی اٟؼَّ ََلة ٔ وَ َّی ًَل َی اٟؼَّ ََلة ٔ

وَ َّی ًَل َی ا َََِ ٟٔل ٔح وَ َّی ًَل َی ا َََِ ٟٔل ٔح َٗ ِس َٗا َِ ٣ت اٟؼَّ ََلةُ َٗ ِس َٗا َِ ٣ت اٟؼَّ ََلةُ اہللُ أَ ِٛبَرُ اہللُ أَ ِٛب َرُ ََل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی
ور َة
ور َة أَُ َّ ٧ه َ٤ا َسٌَ ٔ٤ا ذََ ٔ ٟ
َ ٔ ٩ِ ٣أَبٔی َِ ٣ح ُذ َ
ًُ َِ َ٤ا َُ ٪ه َذا ا َِ ٟدب َ َر ک ُ َُّ ٠ه ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َو ًَ ِ ٩أ ُ ِِّ ًَ ٦ب ٔس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ح ُذ َ

اربامیہ نب نسح ،اجحج ،انب رججی ،امثعؿ نب اسبئ ،دبعاکلمل نب اوبدخمفرہ ،اوبدخمفرہ ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق رضحت
روسؽرکمی یلصاہللہیلع فآہلفملساقمؾ نینحےسےلکنوت مہولگدسآدیم ہکمرکمہم ےسےلچآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس یک وجتس
ںیم۔رھپمہولوگںےنداھکیہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسافراؿےکاسھتاسھتوجولگےھتفہبساذاؿاتریخ
ےسدےرےہےھتمہولگیھبڑھکےوہرکاذاؿدےنیےگلافرمہولگاؿےسذماؼرکرےہےھترضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ںیم ےن اؿولوگں ںیم ےس اکی یک اذاؿ ینس یھت اس یک آفاز دمعہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنمہوکالباجیھب وترہاکیآدیمےنربمنفاراذاؿ یہ ںیم بسےسآرخ ںیم اھتسجفتقںیماذاؿدےرکافرغ وہایگوتآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنھجموکبلطرفناایافرمکحرفناایمتاساجبنآاجؤ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکاےنپاسےنمالھٹبای
افرریمیاشیپینرپاہھتریھپاافرریمےفاےطسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےننیترمہبتربتکیکداعرفنایئ۔رھپاسےکدعبرفناای
ہک مت ولگ اجؤ افر تیب اہلل رشفی ےک زندکی اج رک اذاؿ دف۔ ںیم ےن اہک ہک سک رطہقی ےس؟ ای روسؽ اہلل ںیم سک رطہقی ےس
اذاؿدفں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکاذاؿالھکسیئسجرطہقیےسمتاذاؿدےتیوہینعیاسرطہقیےساذاؿالھکسیئ
حُما روُسؽ ا ِ ْش
ّلَّ َأ ْشھَد َأؿ َل إ ة إ َّل ا ُ ْش
ّلَّ َأ ْ ر ْش
َ
کُ ا َُّ
حُما
ّلَّ َأ ْ َ ر
کُ ا ُ
ّل َأ ْ َ ر
ّلَّ َأ ْ َ ر
ا ُ
کَُ ،أ ھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ ُ ْ ِ لَ َ ِ
کُ ا ُ َ
ّلَّ َأ ھ َُد َأ َّؿ ُ َ َّ ً َ ُ
ّلَّ َأ ھ َُد َأ َّؿ ُ َ ّ ً
حُماروُسؽا ِ ْش
ّلَّ َأ ْشھَد َأؿ َلإ ةإ َّلا ُ ْش
روُسؽا ِ ْش
َ
ح َ َلَعال َّض َل ِة َ َّ
ّلَّ َ َّ
ح َ َلَع
وُسؽا ِ
ّلَّ َأ ھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ ُ ْ ِ لَ َ ِ
حُما َر ُ
ّلَّ َأ ھ َُد َأ َّؿ ُ َ َّ ً َ ُ
َ ُ
ّلَّ َأ ھ َُد َأ َّؿ ُ َ ّ ً

ح َ َلَع الْفَ َل ِح َ َّ
ال َّض َل ِة َ َّ
ان ِؾ افر ھجم وک
ان ِؾ  ،ال َّض َل ُة َ ْ  ٌ ر
ح َ َلَع الْفَ َل ِح افر امنز رجف یک اذاؿ ںیم ہی یھب ااضہف رفناای ال َّض َل ُة َ ْ  ٌ ر
َ ِْ َّ ْ
َ ِْ َّ ْ
کُ َأ ْشھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ َّل ا َُّ
کُا َُّ
ریبکت دف دف رمہبت ےنہک ےئلیک التبیئ ا َُّ
ّلَّ َأ ْشھ َُد َأ َّؿ
ّل َأ ْشھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ
ّل َأ ْ َ ر
ّلَّ َأ ْ َ ر
کُ ا ُ
ّلَّ َأ ْ َ ر
کُ ا ُ
ّل َأ ْ َ ر
حُماروُسؽا ِ ْش
ح َ َلَعالْفَ َل ِح َ َ َ
ح َ َلَعال َض َل ِة َ َ َ
َ
مال َّض َل ُةا َُّ
ّل
وُسؽا ِ
ّ
ح َلَعال َّض َل ِة َ َّ
ّ ّ
ّلَّ َ َّ
مال َّض َل ُةدَقْ َف َ ْ
ح َلَعالْفَ َل ِحدَقْ َف َ ْ
حُما َر ُ
ُ َ َّ ً َ ُ
ّلَّ َأ ھ َُد َأ َّؿ ُ َ ّ ً
کُ َل ِإلَ َة ِإ َّلاّلَُّ۔
ّلَّ َأ ْ َ ر
کُا ُ
َأ ْ َ ر
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،امثعؿنباسبئ،دبعاکلملنباوبذحمفرہ،اوبذحمفرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿرفسوجولگاہنتامنززپںیھاؿےئلیکاذاؿدانیاچےئہ
ابب  :اذاؿاکایبؿ
دفراؿرفسوجولگاہنتامنززپںیھاؿےئلیکاذاؿدانیاچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 637

راوی  :حاجب ب ٩س٠امی ،٪وٛیٍ ،سٔیا ،٪خاٟس ،ابوَٗلبة٣ ،ا َٟب ٩حویزث

أَ ِخب َ َرَ٧ا َحا ٔج ُب بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪وٕ ٔ ٛ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ٣َ ٩ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َویِز ٔ ٔث َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت
اَ ٩ِ ًَ ٪خإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ٔ
یٍ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَفتُ َ٤ا َٓأ َ ِّذَ٧ا َوأَٗ ٔ َامی َو َِ ٟی ُؤ َّ٤َ ُٜ٣ا
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََ٧ا َوابِ ُ ٥ٓ ٕ ًَ ٩لٔی َو َٗا ََّ ٣َ ٢ز ّة أ ُ ِ َ
َخی أََ٧ا َو َػاح ْٔب لٔی َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َذا َس َ ِ
أَ ِٛبَرُ ُ٤َ ٛا
احبجنبامیلسؿ،فعیک،ایفسؿ،اخدل،اوبالقیة،نا کلنبوحریثےسرفاتیےہہکںیماکیرفزدختموبنییلصاہللہیلعفآہل
فملسںیم احرضوہاافرریمےاسھتاچچزاداھبیئ افرایوکیئدفرسااسیھتیھباھت۔آپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفناایسجفتق مت
ولگرفسرکفاذاؿافرریبکتزپوھ(دفراؿرفس)افرمتدفونںںیموجصخشڑباوہاسوکدفرسےیکاناتمرکیناچےیہ۔
رافی  :احبجنبامیلسؿ،فعیک،ایفسؿ،اخدل،اوبالقیة،ناکلنبوحریث

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

دفرسےصخشیکاذاؿرپانقتعرکےناکایبؿ
ابب  :اذاؿاکایبؿ
دفرسےصخشیکاذاؿرپانقتعرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 638

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،اس٤اًی ،١ایوب ابوَٗلبة٣ ،ا َٟب ٩حویزث

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ٣َ ٩ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َویِز ٔ ٔث َٗا َ ٢أَ َت ِی َ٨ا َر ُسو َ٢
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
أَ ِخب َ َرنٔی زٔیَازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٔرش َ
وَٓ ٪أ َ َٗ ِ٨َ ٤ا ً ٔ َِ ٨س ُه ً ِ ٔ
یَِ ٟ ٩ی َّ ٠ة َوک َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح َُ ٩طِ َ َب ْة َُ ٣ت َ٘ارٔب ُ َ
َ
َ
َ
َرح ّٔامی َرٓ ٔی ّ٘ا َٓوَ  َّ٩أََّ٧ا َٗ ِس ِ
ی٤وا
اط َت ِ٘ َ٨ا إلٔ َی أَهِ٨َ ٔ ٠ا ٓ ََشأ َ٨َ ٟا ًَ ََّ ٩ِ ٤ت َز ِ٨َ ٛا ُه ٔ ٩ِ ٣أَهِ٨َ ٔ ٠ا َٓأ ِخبَرَِ٧ا ُه َٓ َ٘ا َِ ٢ار ٔج ٌُوا إلٔ َی أَهِٔ٠یَٓ ٥ِ ُٜأٗ ٔ ُ
رض ِت اٟؼَّ ََلةُ َٓ ُِ ٠ی َؤ ِّذ َِ ٪ل ٥ِ ُٜأَ َح ُس َُ ٥ِ ٛو َِ ٟی ُؤ َّ ٥ِ ُٜ٣أَ ِٛبَرُ ُ٥ِ ٛ
ً ٔ َِ ٨سه َُِ ٥و ًَ ِّ٤ُ ٠وه َُِ ٥و ُ٣زُوه ُِ ٥إٔذَا َح َ َ
زایدنباویب،اامسلیع،اویباوبالقیة،ناکلنبوحریثےسرفاتیےہہکمہولگروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختم
ںیم احرض وہےئ افر مہ امتؾ ےک امتؾ ولگ مہ رمع ےھت وت مہ ولگ سیب رات کت ایس ہگج رپ رےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تہب
زایدہرمحدؽافررنؾےھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیایخؽوہامہولوگںوکاےنپاکمؿےنچنہپاکوشؼوہراہوہاگوتآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفناای مت ولگ اےنپ اکمؿ ںیم نک نک ولوگں وک وھچڑ رک اہیں آےئ وہ؟ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن اراشد رفناای مت ولگ اےنپ اےنپ اکمؿ اجؤ افر فںیہ رپ روہ افر ولوگں وک دنی یک ابںیت الھکسؤ افر اؿ ےس وہک ہک سج فتق امنز اک
فتقوہاجےئوتاکیصخشاذاؿہہکدےافراہمترےںیمےسوجصخشڑباوہفہصخشاناتمرکے۔
رافی  :زایدنباویب،اامسلیع،اویباوبالقیة،ناکلنبوحریث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اذاؿاکایبؿ
دفرسےصخشیکاذاؿرپانقتعرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 639

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩يٌ٘وب ،س٠امی ٪ب ٩رحب ،ح٤ازب ٩زیس ،ابوایوب

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
وب َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
اَ ٪وٗ ٌَِ ُة ا ِِ َٔ ٟتحٔ بَا َز َر ک ُ ُِّ َٗ ١وٕ ٦
وب َٓ َٔ٘٠ی ُتهُ ٓ ََشأ َ ُِ ٟتهُ َٓ َ٘ا َ٤َّ َٟ ٢ا ک َ َ
َسَ ٤ََ ٠ة َٓ َ٘ا َ ٢لٔی أَبُو ٗ ٔ ََلبَ َة ه َُو و ٌَّی أَٓ َََل َت َِ٘ ٠ا ُه َٗا َ ٢أَ ُّی ُ

بٔإ ٔ ِس ََل ٔ٣ه ٔ ََِ ٓ ٥ذ َه َب أَبٔی بٔإ ٔ ِس ََل ٔ ٦أَهِ ٔ ١ح َٔوائ ٔ َ٨ا َٓ َ٤َّ ٠ا َٗس َٔ ٦ا ِس َت ِ٘ َب ِ٨َ ٠ا ُه َٓ َ٘ا َٔ ٢جئِ ُتَ ٥ِ ُٜواہللٔ ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣سٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

َّ
رض ِت اٟؼَّ ََلةُ َٓ ُِ ٠ی َؤ ِّذ َِ ٪ل ٥ِ ُٜأَ َح ُس ُ٥ِ ٛ
ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ح٘اا َٓ َ٘ا ََ ٢ػ ُّ٠وا َػ ََل َة ََ ٛذا فٔی ح ٔي ٔن ََ ٛذا َو َػ ََل َة ََ ٛذا فٔی ح ٔي ٔن ََ ٛذا َٓإٔذَا َح َ َ
َو َِ ٟی ُؤ َّ ٥ِ ُٜ٣أَ ِٛثَرُ ُِ ُ ٥ِ ٛرقآّ٧اا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذَ٧ا ِٔ ٤َِ ٠ٟٔ ٪شحٔ ٔس ا َِ ٟواحٔسٔ
اربامیہ نبوقعیب ،امیلسؿ نب رحب ،امحدنب زدی ،اوباویب ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اوبالقہب ےس اوہنں ےن انس رضحت رمعف
نب ہملس ےس ہک رضحت اوبالقہب ےن رفناای ہک رضحت رمعف نب ہملس زدنہ ںیہ افر مت ےن اؿ ےس الماقت ںیہن یک۔ رضحت اوباویب
ےنرفناایںیمےناؿےسالماقتیکےہاوہنںےنرفناایہکسجفتقہکمرکمہمحتفوہاوترہاکیوقؾےناالسؾےکوبقؽرکےنںیم
دلجییک۔ریمےفادلنادجوقؾیکاجبنےساالسؾیکربخےلرکرشتفیےلےئگےھتافرسجفتقفہفاسپآےئگوتمہبساؿ
ےک اابقتسؽ ےک فاےطس ےئگ۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک دخا یک مسق! ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس آای
وہںآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایمتالفںفتقیکامنزالفںفتقزپوھافرمتولگہیامنزاسفتقںیمزپوھرھپسجفتق
امنزاکفتقوہاجےئوتاہمترےںیمےساکیصخشا ذاؿدےافرسجصخشاکرقآؿرکمیزایدہوہاسوکدفرسےیکاناتمرکین
اچےیہ۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی،اوباویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدجسمےکفاےطسدفومذونںاکوہان
ابب  :اذاؿاکایبؿ
اکیدجسمےکفاےطسدفومذونںاکوہان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 640

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اً ،َٟبساہلل ب ٩زی٨ارً ،بساہلل اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ب ٔ ََل َّل یُ َؤ ِّذ ُ٪
ارشبُوا َحًَّی یُ َ٨از ٔ َی ابِ ُ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوٕ ٦
بَِٔ ٠ی َٕٓ ١کُُ٠وا َو ِ َ
ہبیتق،ناکل ،دبعاہللنبدانیر،دبعاہللانبرمعےسرفاتیہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایرضحتالبؽ
راتںیمیہاذاؿدےدایرکےتںیہوتمتولگاھکؤافرویپاہیںکتہکرضحتاؾوتکمؾاکڑلاکاذاؿدےدے۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،دبعاہللنبدانیر،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اذاؿاکایبؿ
اکیدجسمےکفاےطسدفومذونںاکوہان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 641

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،ساً ،٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اب ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیهٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ب ٔ ََل َّل یُ َؤ ِّذ ُ٪
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ

ی ٩ابِ ٔ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوٕ ٦
ارشبُوا َحًَّی ََ ِش ٌَُ ٤وا َتأِذ ٔ َ
بَِٔ ٠ی َٕٓ ١کُُ٠وا َو ِ َ
ہبیتق ،ثیل ،انب اہشب ،اسمل ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای البؽ رات
ےکرےتہوہےئیہاذاؿدےدےتیںیہوتمتولگاھکؤافرویپاہیںکتہکرضحتاؾوتکمؾےکاصبحزادہیکاذاؿنسول۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،اسمل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگدفومذؿوہںوتاکیاسھتاذاؿدںیایاگلاگل
ابب  :اذاؿاکایبؿ
ارگدفومذؿوہںوتاکیاسھتاذاؿدںیایاگلاگل

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 642

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥حٔؽًِ ،یساہللٗ ،اسً ،٥ائظہ ػسي٘ہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ًَٔٔ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ارشبُوا َحًَّی یُ َؤ ِّذ َ ٪ابِ ُ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوَٗ ٕ ٦اَِ ٟت َو ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜبَ ِی َُ ٨ه َ٤ا إ ٔ ََّل أَ َِ ٪ی ِ٨ز ٔ ََ ٢ه َذا َو َي ِؼ ٌَ َس
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َّذ َ ٪ب ٔ ََل َْٓ ٢کُُ٠وا َو ِ َ
َه َذا
وقعیبنباربامیہ،ب ص،دیبعاہلل،اقمس،اعہشئدصہقیےسرفاتیہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناای
ہک سج فتق رضحت البؽ اذاؿ دںی وت مت ولگ اھکؤ افر ویپ اہیں کت ہک رضحت اؾ وتکمؾ اک ڑلاک اذاؿ دے دے رضحت اعہشئ
دصہقی ےن رفناای اؿ دفونں یک اذاؿ ےک درایمؿ تہب زایدہ افہلص اھت نکیل اس دقر افہلص اھت ہک اکی اذاؿ دےنی فاال صخش اذاؿ
دےرکےچینیکاجبنارتاجاتوتدفرسااذاؿےکفاےطسافرپڑچھاجات۔

رافی  :وقعیبنباربامیہ،ب ص،دیبعاہلل،اقمس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اذاؿاکایبؿ
ارگدفومذؿوہںوتاکیاسھتاذاؿدںیایاگلاگل

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 643

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ہظی٨٣ ،٥ؼور ،خِیب بً ٩بساٟزح ،٩٤ا٧یشہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥هُظَ ِی َٕٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ُِ ٩خِ َ ِی ٔب بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٤َّ ًَ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤تٔهٔ أُِ َ ٧ی َش َة َٗاَِ ٟت َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ِ
رشبُوا
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َّذ َ ٪ابِ ُ ٩أ ُ ِِّٜ٣َ ٦تُوَٓ ٕ ٦کُُ٠وا َو ِ َ
ارشبُوا َوإٔذَا أَ َّذ َ ٪ب ٔ ََل َََْ ٓ ٢ل َتأکُُ٠وا َو ََل ََ ِ َ
وقعی ب نب اربامیہ ،میشہ ،وصنمر  ،بیب نب دبعارلنمح،ا ہسی ےس رفاتی ہک رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اراشد
رفناایہکسجفتقرضحتاؾوتکمؾاکڑلاکاذاؿدےوتمتولگاھکؤافرویپافرسجفتقرضحتالبؽاذاؿدںیوتمتولگہناھکؤافر
ہنویپ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،میشہ،وصنمر ،بیبنبدبعارلنمح،ا ہسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکافاقتےکالعفہاذاؿدانی
ابب  :اذاؿاکایبؿ
امنزےکافاقتےکالعفہاذاؿدانی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 644

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٌ٣ ،٥ت٤ز ب ٩س٠امی ،٪ابوًَ٤ا ،٪اب٣ ٩شٌوز

ا ٩ِ ًَ ٪ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ َِ ََ ٤

اٟؼ ِبحٔ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ب ٔ ََل َّل یُ َؤ ِّذ ُ ٪بَِٔ ٠ی ُٕ ٔ ٟ ١یوٗ ٔ َى َ٧ائ ََٔ ٥ِ ُٜ٤ؤٟيَرِ ٔج ٍَ َٗائ ََٔ ٥ِ ُٜ٤وَِ ٟی َص أَ َِ ٪ي ُ٘و َ ٢هَ ََ ٜذا َي ٌِىٔی فٔی ُّ

ااحسؼنباربامیہ،رمتعمنبامیلسؿ،اوبامثعؿ،انبدوعسدےسرفاتیہک رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناای
ہک رضحت البؽ رات ےک فتق اذاؿ دے دےتی ںیہ اتہک وسےن فاےل رضحات وک دنین ےس دیبار رک دںی افر دجہت زپےنھ فاےل
رضحاتوکولاٹدںی(اتہکفہاھکاناھکںیکس)افرفتقرجفوہےنرپفہاذاؿںیہندےتی(اسفہجےسمتاؿیکاذاؿرپاھکانہنوھچڑف)
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رمتعمنبامیلسؿ،اوبامثعؿ،انبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اذاؿرجفےکفتقاکایبؿ
ابب  :اذاؿاکایبؿ
اذاؿرجفےکفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 645

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥یزیس ،ح٤یس ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪سائ َّٔل َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َخ
اٟؼ ِبحٔ َٓأ َ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ََل َّل َٓأ َ َّذ َ ٪ح ٔي َن كَ َ ٍَ ٠ا ِِ َٔ ٟحزُ َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِٔ َِ ٟس أَ َّ َ
َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠وِٗتٔ ُّ
َّ
رف ث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز ُه َٓأ َ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلَّی ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ه َذا َوٗ ُِت اٟؼَّ ََلة ٔ
ا ِِ َٔ ٟح َز َحًی أَ ِس َ َ

ااحسؼنباربامیہ،سیدی،دیمح،اسنےسرفاتیہکاکیصخشےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکہکامنز
رجف اکفتق وکاسن ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفناای رضحت البؽ وک اوہنں ےن اس فتق اذاؿدی ہک سجفتق رجف یک
رفینش رظنآیئ۔رھپدفرسےرفزامنزںیماتریخیکیتحہکرفینشوہیئگ۔اسےکدعبمکحرفناایرضحتالبؽوکاوہنںےنریبکتزپیھ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنززپاھیئرھپاراشدرفناایہیامنزاکفتقےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،سیدی،دیمح،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اذاؿاکایبؿ
اذاؿرجفےکفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 646

راوی ٣ :ح٤وزبُ ٩یَل ،٪وٛیٍ ،سٔیاً ،٪و ٪ب ٩ابوجحیٔة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪و ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ُج َح ِی َٔ َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی
ْح ُٖ یَٔ٤ی ّ٨ا َو ٔط َّ ٤اَل
َِخ َد ب ٔ ََل َْٓ ٢أ َ َّذ ََ َٓ ٪ح ٌَ ََ ١ي ُ٘و ُ ٢فٔی أَذَأ٧هٔ َه ََ ٜذا یَ ِٔ َ ٨
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٓ ٥َ ٠
ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،وعؿنباوبھحنفةےسرفاتیےہہکںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم
احرضوہاوترضحتالبؽتکلیافراوہنںےناذاؿدیافرفہاذاؿدےنیےکفتقداںیئافرابںیئوھگےتمےھت۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،وعؿنباوبھحنفة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اذاؿدےنیےکفتقآفازوکافاچنرکان

ابب  :اذاؿاکایبؿ
اذاؿدےنیےکفتقآفازوکافاچنرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 647

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اً ،َٟبساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابو ػٌؼٌة انؼاری ٣ازنی

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٣َ ٩ِ ًَ ٥اَٗ َٕ ٔ ٟا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
اک تُ ٔح ُّب ا َِ ٥َ ٨َ َِ ٟوا َِ ٟباز ٔ َی َة َٓإٔذَا
أَبٔی َػ ٌِ َؼ ٌَ َة اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی ا ِ٤َ ٟازٔن ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أََّ٧هُ أَ ِخب َ َر ُه أَ َّ ٪أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َٗا َُ َٟ ٢ه إنِّٔی أَ َر َ
َ َٓإَّٔ٧هُ ََل َي ِش ََ ٣َ ٍُ ٤سی َػ ِو ٔ
ت ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ٔٔ ٪ج ٌَّ ٩و ََل إْٔ ِ ٧ص َو ََل َط ِی ْئ إ ٔ ََّل
َار َٓ ٍِ َػ ِو َت َ
َ أَ ِو بَازٔیَتٔ َ
َُ ٨ِ ٛت فٔی َُ ََ ٔ٤٨
َ َٓأ َ َّذَ ِ ٧ت بٔاٟؼَّ ََلة ٔٓ ِ
َطه ٔ َس َُ ٟه یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َٗا َ ٢أَبُو َسٌٔی ٕس َسُ ٌِ ٔ٤ت ُه َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
دمحمنبہملس،انباقمس،ناکل،دبعارلنمحنبدبعاہللنبدبعارلنمحنباوبصع عةااصنرینازینےسرفاتیےہہکرضحتاوبدیعس
دخریےناؿےساہکہکںیمہیابتداتھکیوہںہکمتلگنجیکتہبوخاشہرکےتوہافرمترکبویںیکیھبتہبوخاشہرےتھکوہاس
فہج ےس سج فتق مت لگنج ںیم اینپ رکبویں ےکدرایمؿ وموجد وہ افر مت امنز ادارکےنےکفاےطس اذاؿدےنی گل اجؤ وت مت دنلبآفاز
ےساذاؿدفویکہکنؤمذؿیکآفازسجہگجکتچنہپاجیتےہاسہگجکتےکانجتافرااسنؿافررہاکیزیچاسےکوگاہوہںےگ
ایقتمےکدؿکت۔رضحتاوبدیعسدخریےنرفناایہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہ۔
رافی  :دمحمنبہملس،انباقمس،ناکل،دبعارلنمحنبدبعاہللنبدبعارلنمحنباوبصع عةااصنرینازین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجامنزدنینیکاحتلںیماضقوہاجےئوتاسوکاےلگدؿفتقرپزپھےل
ابب  :اذاؿاکایبؿ
وجامنزدنینیکاحتلںیماضقوہاجےئوتاسوکاےلگدؿفتقرپزپھےل

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 648

٣وسی ب ٩ابوًَ٤ا ،٪ابویحٌی ،ابوہزیزہ
راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز و ٣ح٤س بً ٩بساَلًلی ،یزیس يٌىی ،اب ٩زریٍ ،طٌبہٰ ،

وسی
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩
رف َُ ٟه ب ٔ َِّ ٤س
بِ ٔ ٩أَبٔی ًُ َِ ََ ٤
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی یَ ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َسٌَ ٔ٤هُ َٔ ٥َٔ ٓ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ُُ ٪ي ِِ َ ُ

َػ ِوتٔهٔ َو َي ِظ َه ُس َُ ٟه ک ُ َُّ ١ركِبٕ َو َیاب ٔ ٕص

اامسلیعنبدوعسدفدمحمنبدبعاالیلع،سیدیینعی،انبزرعی،ہبعش،ومٰیسنباوبامثعؿ،اوبییحی،اوبرہریہےسرفاتیےہہکاوہنںےن
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابمرک ہنم ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک اذاؿ دےنی فاےل
صخش یک رفغمت یک اجیت ےہ سج ہگج کت اذاؿ دےنی فاےل یک اذاؿ یک آفاز یتچنہپ ےہ یتح ہک سج ہگج کت ؤمذؿ یک آفاز ےچنہپ۔
اسدقرزایدہ(ینعیسجدقرآفازدنلبرکےاگ)رفغمت وہیگارگاینپاطتقےکاطمقبآفازدنلبرکےوت وپریرفغمتوہیگافر
اےسیصخش ےکفاےطسرہاکی رتافر کشخ (بلطمہی ےہہکزدنہ ایرمدہےئش افردرتخافرااسنؿفانجتفریغہ) رہاکییئ اس
یکرفغمتیکداعنایتگنںیہ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسدفدمحمنبدبعاالیلع،سیدیینعی،انبزرعی،ہبعش،ومٰیسنباوبامثعؿ،اوبییحی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اذاؿاکایبؿ
وجامنزدنینیکاحتلںیماضقوہاجےئوتاسوکاےلگدؿفتقرپزپھےل

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 649

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىیٌ٣ ،اذب ٩ہظاٗ ،٦تازہ ،ابواسحاٛ ٚوفی ،بزاء بً ٩ازب

ئ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٙا ِلُٜوف ٔ ِّی ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ

رف َُ ٟه ب ٔ َِّ ٤س
ًَاز ٕٔب أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َو َََ ٣لئ ٔ ََ ٜت ُه ي َُؼ َُّ ٠
وًَ ٪ل َی اٟؼَّ ِّٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسَ ٔ ٦وا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ُُ ٪ي ِِ َ ُ
 ١أَ ِجز ٔ ََ ٩ِ ٣ػلَّی ٌََ ٣هُ
َػ ِوتٔهٔ َوي َُؼ ِّس ُٗ ُه ََ ٩ِ ٣سُ ٌَ ٔ٤ه َٔ ٩ِ ٣ركِبٕ َویَاب ٔ ٕص َو َُ ٟه ُٔ َِ ٣

دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،اتق دہ،اوبااحسؼوکیف،رباءنباعزبےسرفاتیہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفناایالبہبشدخافدندقفسرتمحانزؽرفنااتےہافراسےکرفط ےداعناےتگنںیہفصافؽفاولںےکےئلافراذاؿدےنیفاولںیک
رفغمتوہیتےہہکسجہگجکتاسیکآفازدنلب وہافراچسےتہکںیہاسوکوجاتنسےہاسصخشیکاذاؿوکرتافرکشخ(ینعیدفاایشء
وجہکرتںیہافرفہاایشءوجابلکلکشخںیہ)افراےسیصخشوکارجافروثاباتلمےہرہاکیامنزیصخشےکرباربوجہکاسےکاسھت
امنززپےھ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،اوبااحسؼوکیف،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرجفںیموثتبیےسقلعتم
ابب  :اذاؿاکایبؿ
امنزرجفںیموثتبیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 650

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،سٔیا ،٪ابوجٌرف ،ابوس٤٠ا ،٪ابو٣حذورہ

ور َة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أ ُ َؤ ِّذ ُ٪
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤َِ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َِ ٣ح ُذ َ
َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ُُ ٨ِ ٛت أَُٗو ُ ٢فٔی أَذَا ٔ ٪ا ِِ َٔ ٟحز ٔاْلِ َ َّو ٔ ٢وَ َّی ًَل َی ا َََِ ٟٔل ٔح اٟؼَّ ََلةُ َخي ِ ْر ٔ ٩ِ ٣اِ ٨َّ ٟو ٔ ٦اٟؼَّ ََلةُ َخي ِ ْر
ٔ ٩ِ ٣اِ ٨َّ ٟؤ ٦اہللُ أَ ِٛبَرُ اہللُ أَ ِٛبَرُ ََل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ

وسدینبرصن،دبعاہلل ،ایفسؿ،اوبرفعج،اوباملسؿ،اوبدخمفرہےسرفاتیےہہکںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےک

فاےطساذاؿاہک رکات اھت وتامنز رجف یکیلہپاذاؿ ںیمںیم َ َ َ
ل
ّلَّ دف
کُ َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
ّلَّ َأ ْ َ ر
کُا ُ
ّلَّ َأ ْ َ ر
ان ِؾا ُ
ّ
َر ِْ َّ ْ
ح َلَعالْفَ َل ِحےکدعبا َّض َل ُة َ ْ  ٌ
کُ َل ِإلَ َة ِإ َّلا َّ
ّلُ۔
ّلَّ َأ ْ َ ر
کُا ُ
ّلَّ َأ ْ َ ر
رمہبتاہکرکاتافرہییھباتہکا ُ
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ایفسؿ،اوبرفعج،اوباملسؿ،اوبذحمفرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اذاؿاکایبؿ
امنزرجفںیموثتبیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 651

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی و ًبساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪ابوًبساٟزح٩٤

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ َٗ ٩ٔ ٤اَل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ب ٔ َه َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از ٔ ِ َ ٧ح َو ُه َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
ئ
َوَِ ٟی َص بٔأبَٔی َج ٌِ َرفٕ ا َِّ َ ٟ
رفا ٔ
رمعفنبیلع،ییحیفدبعارلنمح،ایفسؿ،اوبدبعارلنمح،رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحیفدبعارلنمح،ایفسؿ،اوبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املکتاذاؿےکآرخیےلمج
ابب  :اذاؿاکایبؿ
املکتاذاؿےکآرخیےلمج

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 652

راوی ٣ :ح٤س بٌ٣ ٩سا ٪بً ٩یسی ،حش ٩ب ٩اًين ،زہير ،اً٤ع ،ابزاہی ،٥اسوز ،بَل٢

ا ٪بِ َٔٔ ً ٩یسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِي َ َن َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُز َهي ِ ْر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٌِ ٣َ ٩س َ
آَخ اْلِ َذَا ٔ ٪اہللُ أَ ِٛبَرُ اہللُ أَ ِٛبَرُ ََل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ
ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِ ٩ب ٔ ََل َٕٗ ٢ا َُ ٔ ٢
دمحمنبدعماؿنبیسیع،نسح نبانیع،زریہ،اشمع،اربامیہ،اوسد،البؽ،رفناےتںیہہکاذاؿےکآرخیاافلظ اس رطحےس ںیہ
کُ َل ِإلَ َة ِإ َّلاّلَُّ۔
ّلَّ َأ ْ َ ر
کُا ُ
ّلَّ َأ ْ َ ر
ا ُ
رافی  :دمحمنبدعماؿنبیسیع،نسحنبانیع،زریہ،اشمع،اربامیہ،اوسد،البؽ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اذاؿاکایبؿ
املکتاذاؿےکآرخیےلمج

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 653

راوی  :سویسً ،بساہلل ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابزاہی ،٥اسوز

آَخ أَذَا ٔ ٪ب ٔ ََل ٕ ٢اہللُ أَ ِٛبَرُ اہللُ
اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ َٗا َ ٢ک َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اُ ٔ ٪

أَ ِٛبَرُ ََل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ

وسدی،دبعاہلل،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،اوسدےسرفاتیےہہکرضحتالبؽیکاذاؿاکآرخیہلمجہیاھتا َُّ
کُ َل ِإلَ َة ِإ َّل
ّلَّ َأ ْ َ ر
کُا ُ
ّل َأ ْ َ ر
ا َ
ّلُّ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،اوسد

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

ابب  :اذاؿاکایبؿ
املکتاذاؿےکآرخیےلمج

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 654

راوی  :سویسً ،بساہلل ،سٔیا ،٪اً٤ع ،ابزاہی ،٥اسوز

َ
ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ٔ ١َ َِ ٣ذََ ٔ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
وسدی،دبعاہلل،ایفسؿ،اشمع،اربامیہ،اوسد،ہیدحثیذموکرہابالدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،ایفسؿ،اشمع،اربامیہ،اوسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اذاؿاکایبؿ
املکتاذاؿےکآرخیےلمج

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 655

راوی  :سویسً ،بساہلل ،یو٧ص ب ٩ابواسحا٣ ،ٚحارب ب ٩زثار ،اسوزب ٩یزیس ،ابو٣حذورہ

یس ًَ ِ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ٔ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٙحار ٔٔب بِ ٔ ٩زٔثَا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی اْلِ َ ِس َوزُ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
آَخ اْلِ َذَا َٔ ٪لَ إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ
َِ ٣ح ُذ َ
ور َة أَ ََّ ٔ ٪
وسدی ،دبع اہلل ،ویسن نب اوبااحسؼ ،احمرب نب دبار ،اوسدنب سیدی ،اوبدخمفرہ ےس رفاتی ےہہک اوہنں ےن رفناای ہک اذاؿ اکآرخی

ّلَّےہ۔
ہلمج َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
رافی  :وسدی،دبعاہلل،ویسننباوبااحسؼ،احمربنبدبار،اوسدنبسیدی،اوبذحمفرہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگراتےکفتقابرشربسریہوہوتامجتعںیماحرضوہانالزؾںیہنےہ
ابب  :اذاؿاکایبؿ
ارگراتےکفتقابرشربسریہوہوتامجتعںیماحرضوہانالزؾںیہنےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 656

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا٧ ،َٟآًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز٤ً ،زو ب ٩اویص

ض َي ُ٘و ُ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َر ُج َْ ٩ِ ٣ٔ ١ث٘ ٔ ٕ
یٕ أَُ َّ ٧ه َسٍَ ٔ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
ُ٨َ ٣از ٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌِىٔی فٔی َِ ٟی َٕ ٠ة َٔ ٣لي َرة ٕ فٔی َّ
رف َي ُ٘و ُ ٢وَ َّی ًَل َی اٟؼَّ ََلة ٔ وَ َّی ًَل َی ا َََِ ٟٔل ٔح َػ ُّ٠وا فٔی
اٟش َ ٔ

رٔ َحالٔ٥ِ ُٜ

ہبیتق،ایفسؿ،رمعفنبدانی،رمعفنبافسیےسرفاتیےہہکھجمےساکیصخش ےنلقنایکوجہلیبقینبفیقثےسقلعتراتھکاھتاس
ےنرضحتروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکانمدی وکرفس ںیم اکیرات ںیم انسافراسفتقابرشوخبوہ ریہ یھتافرفہ
ُک
ح َ َلَعال َّض َل ِة َ َّ
صخشاتہکاھت َ َّ
ح َ َلَعالْفَ َل ِح َصلُّوا ِف ِر َحل ِ ْ،متولگزپھول۔اےنپاےنپاکھٹےنافرآراؾاگہںیم۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،انعف،دبعاہللانبرمع،رمعفنبافسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اذاؿاکایبؿ

ارگراتےکفتقابرشربسریہوہوتامجتعںیماحرضوہانالزؾںیہنےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 657

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا٧ ،َٟآٍ

ت بَ ِزز ٕ َور ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّذ َ ٪بٔاٟؼَّ ََلة ٔ فٔی َِ ٟی َٕ ٠ة ذَا ٔ
ٔیح َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََل َػ ُّ٠وا فٔی اِّ ٟز َحا َٔٓ ٢إ ٔ َّ٪
َات ََْ ٣طٕ َي ُ٘و ُ ٢أَ ََل َػ ُّ٠وا فٔی اِّ ٟز َحا ٔ٢
ا ٪یَأ ِ ُ٣زُ ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ َ ٪إٔذَا کَاِ َ ٧ت َِ ٟی َْ ٠ة بَارٔ َز ْة ذ ُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ہبیتق،ناکل،انعفےسرفاتیےہہکرضحتدبعاہللنبرمعےناکیراتںیماذاؿ دیہکسجںیمتہبزایدہڈنھٹکیھتافراس
رات وہاںیئ تہب لچ ریہ ںیھت۔ اوہنں ےن آفاز دی ہک امتؾ ولگ امنز ادا رک ول۔ اےنپ اےنپ اکھٹہن ںیم۔ اک ےئ ہک رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ؤمذؿ وک مکح رفناےت ےھت سج فتق رسدی یک رات وہیت افر ابرش وہیت وت رفناےت ہک امتؾ ولگ امنز ادا
رکولاےنپاےنپاکھٹہنںیم۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشدفامنزفںوکعمجرکےکزپےھیلہپامنزےکفتقںیموتاسوکاچےئہہکاذاؿدے
ابب  :اذاؿاکایبؿ
وجصخشدفامنزفںوکعمجرکےکزپےھیلہپامنزےکفتقںیموتاسوکاچےئہہکاذاؿدے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 658

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩ہارو ،٪حات ٥ب ٩اس٤اًی ١جٌرف ب٣ ٩ح٤س ،وہ اپ٨ے واٟس سے،جابز بً ٩بساہلل

َ
رف بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ ََّ ٪جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ه ُ
ار َ
وَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َج ٌِ َ ُ

َّ
َّ َّ َ
َربَ ِت َُ ٟه ب ٔ ََ ٔ٤٨ز َة َٓ َ٨زَ َ ٢ب ٔ َها َحًَّی إٔذَا َزاُ َِت
ْع َٓ َة َٓ َو َج َس ا َِّ ُ٘ ٟب َة َٗ ِس ُ ٔ
َٗا ََ ٢س َار َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠حًی أتَی َ َ
َّ
اٟو ِه َز ث ُ َّ٥
اض ث ُ َّ ٥أَ َّذ َ ٪ب ٔ ََل ْ ٢ث ُ َّ ٥أَ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلَّی ُّ
َف ِّحَِ ٠ت َٟهُ َحًَّی إٔذَا اَ ِ ٧ت َهی إلٔ َی بَ ِل ٔ ٩ا َِ ٟوازٔی َخ َل َب اَ ٨َّ ٟ
اٟظ ُِ ٤ص أَ ََ ٣ز بٔا ِِ َ٘ ٟؼ َواء َ ُ
َّ
َر َو ٥َِ ٟي َُؼ ِّ١بَ ِی َُ ٨ه َ٤ا َط ِیئّا
أَ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلی ا َِ ِ ٌَ ٟ
اربامیہنب اہرفؿ،احمت نباامسلیعرفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجرب نبدبعاہلل ےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی یلصاہلل
ہیلعفآہلفملس سجفتق اقمؾرعافت ےچنہپ وت اوہنں ےن داھکیہکآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےکفاےطس اقمؾرمنہ ںیم ہمیخ اگلایایگ
ےہنان ہچآپیلصاہللہیلعفآہلفملسایسہگجرہھٹےسجفتقہکوسرجڈلھایگاھتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپافیٹن
وصقیوکایتررکےناکمکحدای۔سجفتقفادیےکادنردالخوہےئگوتاوہنںےنولوگںےکاسےنم ہبطخزپاھرھپرضحتالبؽےن
ٰ
اذاؿدیافرااقتم یہوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن امنزرہظادارفنایئرھپالبؽےنریبکتزپیھوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنامنزرصعادارفنایئافردرایمؿںیموکیئامنزںیہنزپیھ(ینعیلفنامنزافردفرسیوکیئںیتنسںیہنزپںیھ)۔
رافی  :اربامیہنباہرفؿ،احمتنباامسلیعرفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشدففتقیکامنزاکیزپےھیلہپامنزےکفتقمتخوہےنےکدعبوتاسوکاذاؿدانیاچےئہ؟
ابب  :اذاؿاکایبؿ
وجصخشدففتقیکامنزاکیزپےھیلہپامنزےکفتقمتخوہےنےکدعبوتاسوکاذاؿدانیاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 659

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩ہارو ،٪حات ٥ب ٩اسٌ٤ی ،١جٌرفب٣ ٩ح٤س ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،جابز بً ٩بساہلل

رف بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ ََّ ٪جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ه ُ
ار َ
وَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
َٗا ََ ٢ز َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی اَ ِ ٧ت َهی إلٔ َی ا ِ٤ُ ٟز ِ َزَٔ ٔ ٟةٔ ٓ ََؼلَّی ب ٔ َها ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ بٔأَذَا َٕ ٪وإ ٔ َٗا ََ ٣تي ِ ٔن َو٥َِ ٟ

ي َُؼ ِّ١بَ ِی َُ ٨ه َ٤ا َط ِیئّا
اربامیہنباہرفؿ،احمتنباامسلیع،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسسجفتقاقمؾرعافتےسفاسپوہےئگوتاسہگجرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزرغمبافرامنزاشعءاکی
اسھتزپںیھاکییہاذاؿافردفریبکتےسافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندرایمؿںیموکیئدفرسیامنزںیہنزپیھ۔
رافی  :اربامیہنباہرفؿ،احمتنبالیعمس،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اذاؿاکایبؿ
وجصخشدففتقیکامنزاکیزپےھیلہپامنزےکفتقمتخوہےنےکدعبوتاسوکاذاؿدانیاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 660

راوی ً :لی ب ٩ححز ،رشیَ ،س٤٠ہ بٛ ٩ہی ،١سٌیس ب ٩جبير

یَ ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ه ِی َٕ ٩ِ ًَ ١سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َُ ٌَ ٣ه ب ٔ َح َِٓ ٍٕ ٤أ َ َّذ َ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َ ٔ
رش ْ
ث ُ َّ ٥أَ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلَّی ب ٔ َ٨ا ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢اٟؼَّ ََل َة ٓ ََؼلَّی ب ٔ َ٨ا ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا َه ٔذه ٔاٟؼَّ ََلةُ َٗا َ ٢هَ ََ ٜذا َػ َِّ ٠ی ُت ٍََ ٣

َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ف ٔی َه َذا ا ِ٤َ ٟکَا ٔ٪

یلعنبرجح،رشکی،ہملسنبکہیل،دیعسنبریبجےسرفاتیےہہکمہولگرضحتدبعاہللنبرمعےکاسھتاقمؾزمدہفلںیمےھت
اوہنںےناذاؿدی افررھپ ریبکت یہ افر امنزرغمبزپاھیئرھپ اہکاولصلة افرامنزاشعءیکدف رتعکزپںیھ۔ ںیمہن اہکہیسکرطح
یکامنزےہ؟اوہنںےناہکہکںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاساقمؾرپایسرطحےسامنزادایک۔
رافی  :یلعنبرجح،رشکی،ہملسنبکہیل،دیعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اذاؿاکایبؿ
وجصخشدففتقیکامنزاکیزپےھیلہپامنزےکفتقمتخوہےنےکدعبوتاسوکاذاؿدانیاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 661

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىیً ،بساٟزح ،٩٤طٌبہ ،ح ٥ٜو س٤٠ہ ب٬ٛ ٩ی ،١سٌیس ب ٩جبير

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟحَ ٥ٔ َٜو َسُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ُٛ ٩ه ِی َٕ ٩ِ ًَ ١سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
َ َو َح َّس َث ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ٪
ُج َبيِر ٕأََّ٧هُ َػلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َوا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ب ٔ َح ِ ٍٕ ٤بٔإ ٔ َٗا َٕ ٣ة َواح َٔسة ٕث ُ ََّ ٥ح َّس َث ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أََّ٧هُ َػ َ ١َ َِ ٣ٔ ٍَ ٨ذََ ٔ ٟ
َ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ َ ١َ َِ ٣ٔ ٍَ ٨ذََ ٔ ٟ

دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح ،ہبعش ،مکح ف ہملس نب لیھک ،دیعس نب ریبج ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن امنز رغمب افر امنز اشعء اقمؾ
زمدہفل ںیم زپیھ اکی ریبکت ےس رھپ لقن ایک رضحت دبعاہلل نب رمع ےن ہک اوہنں ےن یھب ایسرطح ےس لمع رفناای اھت افر رضحت
دبعاہللانبرمعےنرفناایرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنایسرطہقیےسلمعرفناایاھت
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ہبعش،مکحفہملسنبلیھک،دیعسنبریبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشدفامنزںیاکیاسھتزپےھاےسینتکرمہبتریبکتینہکاچےئہ؟
ابب  :اذاؿاکایبؿ
وجصخشدفامنزںیاکیاسھتزپےھاےسینتکرمہبتریبکتینہکاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 662

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،اس٤اًی ،١سٌیس ب ٩جبيرً ،بساہلل اب٤ً ٩ز

َ ١وه َُو ابِ ُ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو إ ٔ ِس َح َ٩ِ ًَ ٙ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َسٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ه َػلَّی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َح ِ ٍٕ ٤بٔإ ٔ َٗا َٕ ٣ة َواح َٔسة ٕ
رمعف نب یلع ،ییحی نب دیعس ،اامسلیع ،دیعس نب ریبج ،دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکاسھتاقمؾزمدہفلںیماکیریبکتےسدفامنزںیزپںیھ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،اامسلیع،دیعسنبریبج،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اذاؿاکایبؿ
وجصخشدفامنزںیاکیاسھتزپےھاےسینتکرمہبتریبکتینہکاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 663

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥وٛیٍ ،اب ٩ابوذئب ،زہزی ،ساً ،٥ٟبساہلل اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٩ِ ًَ ٥وٕ ٔ ٛ
یٍ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیهٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ج َ ٍَ ٤بَ ِی َُ ٨ه َ٤ا بٔا ِ٤ُ ٟزِ َزَٔ ٔ ٟةٔ َػلَّی ک ُ ََّ ١واح َٔسة ٕ ُٔ ٨ِ ٣ه َ٤ا بٔإ ٔ َٗا َٕ ٣ة َوَ ٥َِ ٟی َت َل َّو َِ َٗ ِب ََ ١واح َٔسة ٕ ُٔ ٨ِ ٣ه َ٤ا َو ََل ََ ٌِ ُس

ااحسؼنباربامیہ،فعیک،انباوبذبئ،زرہی،اسمل،دبعاہللانبرمعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اقمؾ زمدہفل ںیم دف فتق یک امنزںی عمج رک ےک زپںیھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہ اکی امنز ےئلیک اکی ریبکت  یہ افر
امنزلفنںیہنزپیھیسکامنزےسلبقافرہنیسکفتقیکامنزےکدعب۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،فعیک،انباوبذبئ،زرہی،اسمل،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اضقءامنزفںےکےئلاذاؿدےنیاکایبؿ
ابب  :اذاؿاکایبؿ
اضقءامنزفںےکےئلاذاؿدےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 664

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ،اب ٩ابوذئب ،سٌیس ب ٩ابو سٌیسً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابوسٌیس

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
اٟو ِهز ٔ َحًَّی ََغبَ ِت َّ
َ َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ِ٨ز ٔ َ ٢فٔی
أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢ط َِ َ٨َ ٠ا ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
و ٪یَ ِو َ ٦ا َِ ٟد َِ ٨س َٔ ٩ِ ًَ ٚػ ََلة ٔ ُّ
اٟظ ُِ ٤ص َوذََ ٔ ٟ
رش َُ ٛ
َ
ا َِ ٔ ٟ٘تا ٔ٣َ ٢ا َ٧زَ ََٓ ٢أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َٛفَی اہللُ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ا َِ ٔ ٟ٘تا ََٓ ٢أ َ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ََل َّل َٓأ َ َٗ َا٦
یها فٔی َو ِٗت َٔها ث ُ َّ ٥أَ َّذ َِِ ٤َِ ٠ٟٔ ٪ز ٔ ٔب
َ ٔ ٟؼ ََلة ٔ ُّ
یها َ ٔ ٟو ِٗت َٔها ث ُ َّ ٥أَ َٗ َأ ِ ٌَِ ٠ٟٔ ٦
َر ٓ ََؼ ََّلهَا َ٤َ ٛا ک َ َ
اٟو ِهز ٔٓ ََؼ ََّلهَا َ٤َ ٛا ک َ َ
ا ٪ي َُؼ َِّ ٠
ا ٪ي َُؼ َِّ ٠
یها فٔی َو ِٗت َٔها
ٓ ََؼ ََّل َها َ٤َ ٛا ک َ َ
ا ٪ي َُؼ َِّ ٠

رمعف نبیلع،ییحی،انباوبذبئ،دیعسنب اوبدیعس،دبعارلنمحنباوبدیعسےسرفاتی ےہہکمہولوگںوکرشمنیک ےنزغفہدنخؼ
ںیمامنزرہظادارکےنےسابزراھکاہیںکتہکوسرجرغفبوہایگافرہیاسفتقاکذترکہےہہکسجفتقکتآایتاتقؽانزؽ
ںیہنوہیئںیھترھپاہللزعفلجےنآتیرکہمیانزؽرفنایئینعیابدخااعتیلےنالہاالسؾےساتقؽوکااھٹایلےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،انباوبذبئ،دیعسنباوبدیعس،دبعارلنمحنباوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگیئکامنزںیاضقوہاجںیئاکییہاذاؿامتؾرضحاتےکےئلاکیفےہنکیلریبکترہاکیامنزےکےئلاگلاگلےہ
ابب  :اذاؿاکایبؿ

ارگیئکامنزںیاضقوہاجںیئاکییہاذاؿامتؾرضحاتےکےئلاکیفےہنکیلریبکترہاکیامنزےکےئلاگلاگلےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 665

راوی  :ہ٨از ب ٩ہظی ،٥ابوزبير٧ ،آٍ ب ٩جبير ،ابوًِیسة

رشٔٛي َن َط َُِ٠وا أ ٨َّ ٟي َّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه َّ٨ا ْز ًَ ِ ٩هُظَ ِی ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ًُِ َ ِی َس َة َٗا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ إ ٔ َّ ٪ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَ ِربَ ٍٔ َػََ ٠وا ٕ
َر ث ُ َّ٥
ت یَ ِو َ ٦ا َِ ٟد َِ ٨س َٔٓ ٚأ َ ََ ٣ز ب ٔ ََل َّل َٓأ َ َّذ َ ٪ث ُ َّ ٥أَ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلَّی ُّ
اٟو ِه َز ث ُ َّ ٥أَ َٗا َََ ٓ ٦ؼلَّی ا َِِ ٌَ ٟ
أَ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلَّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ث ُ َّ ٥أَ َٗ َاََ ٓ ٦ؼلَّی ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ
انہد نب میشہ ،اوبزریب ،انعف نب ریبج ،اوبدیبعة ےس رفاتی ےہ ہک دبعاہلل نب دوعسد ےن اہک ہک رشمنیک افر افکر ےن یبن یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس وکابزراھکاچرفتقیکامنزےس زغفہدنخؼفاےلدؿ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایالبؽ وکاوہنںےناذاؿ
دیرھپریبکتزپیھآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن امنزرہظادایکرھپریبکتزپیھرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزرصعزپیھ
رھپریبکت یہافررغمبادارفنایئرھپریبکت یہافرامنزاشعءادارفنایئ۔
رافی  :انہدنبمیشہ،اوبزریب،انعفنبریبج،اوبدیبعة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہاکیفتقیکامنزےکفاےطسرصػریبکتزپانھیھباکیفےہ
ابب  :اذاؿاکایبؿ
رہاکیفتقیکامنزےکفاےطسرصػریبکتزپانھیھباکیفےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 666

راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیا ب ٩زی٨ار ،حشين بً ٩لی ،زائسة ،سٌیس ب ٩ابوْعوبة ،ہظا ،٦ابوزبير ٣کی٧ ،آٍ ب ٩جبير،
ابوًِیسة ابً ٩بساہلل ب٣ ٩شٌوزً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

ْعوبَ َة َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
َکیَّا بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َ ُ
َح َّسثَ َ٨ا هٔظَ ْا ٦أَ َّ ٪أَبَا اٟزُّبَي ِر ٔا ِ٤َ ٟک ِّ َّی َح َّسثَ ُه َِ٧ ٩ِ ًَ ٥آ ٔ ٍٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕأَ َّ ٪أَبَا ًُِ َ ِی َس َة بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َح َّسثَ ُه ِ ٥أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ

و٪
َر َٖ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َر َوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َوا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
بِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا فٔی َُزِ َوة ٕ َٓ َح َب َش َ٨ا ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
وَ ٩ِ ًَ ٪ػ ََلة ٔ ُّ
اٟو ِهز ٔ َوا ِٔ ِ ٌَ ٟ
رش َُ ٛ
رش َُ ٛ
ئ َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ
َر ٓ ََؼ َِّ ٠ی َ٨ا َوأَ َٗ َاَ ٔ ٟ ٦ؼ ََلة ٔ
أَ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٨َ ٣ُ ٥َ ٠از ٔ ّیا َٓأ َ َٗ َاَ ٔ ٟ ٦ؼ ََلة ٔ ُّ
اٟو ِهز ٔٓ ََؼ َِّ ٠ی َ٨ا َوأَ َٗ َاَ ٔ ٟ ٦ؼ ََلة ٔ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
و ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ١
ئ ٓ ََؼ َِّ ٠ی َ٨ا ث ُ َّ ٥ك َ َ
ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب ٓ ََؼ َِّ ٠ی َ٨ا َوأَ َٗ َاَ ٔ ٟ ٦ؼ ََلة ٔ ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
اٖ ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ
َک َ
ق ً َٔؼابَ ْة َی ِذ ُ ُ

َُيِرُ ُ٥ِ ٛ

اقمسنبزرکاینبدانیر،نیسحنبیلع،زادئة،دیعس نباوبرعفیة،اشہؾ،اوبزریب یکم،انعفنبریبج،اوبدیبعةانبدبعاہللنبدوعسد،
دبعاہللنبدوعسدےسرفاتیےہہکمہولگاکیزغفہںیمےھتوترشمنیکےنمہوکامنزرہظافرامنزرصعافرامنزرغمبادارکےن
ےسرفکدایافرامنزاشعءےسرفکدایافرسجفتقفہولگاھبےگوتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنؤمذؿوکمکحرفناایاس
ےنریبکت یہامنزرہظیکمہولوگںےنامنزرہظادایکرھپامنزرصعیکریبکت یہوتمہےن امنزرصعزپیھرھپریبکت یہامنزرغمبیکوت
مہےنامنزرغمبادایکرھپریبکت یہامنزاشعءیکوت مہےنامنزاشعءادایکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسمہولوگںیکاجبنوتمہج
وہےئافررفناایرفےئزنیمرپمتولوگںےکالعفہوکیئاسرطحیکامجتعںیہنےہوجہکایددخافدنیںیموغشمؽوہ۔
رافی  :اقمسنبزرکاینبدانیر،نیسحنبیلع،زادئة،دیعسنباوبرعفیة،اشہؾ،اوبزریبیکم،انعفنبریبج،اوبدیبعةانبدبعاہللنب
دوعسد،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاکیرتعکزپانھوھبؽایگافرالسؾریھپرکلچدای
ابب  :اذاؿاکایبؿ
وجصخشاکیرتعکزپانھوھبؽایگافرالسؾریھپرکلچدای

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 667

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابوحِیب ،سویس بٗ ٩یصٌ٣ ،اویہ ب ٩حسیخ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحِٔیبٕ أَ َُّ ٪س َویِ َس بِ َِ َٗ ٩ی ٕص َح َّسثَ ُه ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ َة بِ ٔ ٩حُ َسیِ ٕخ أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یت ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََلة ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی یَ ِو ّ٣ا ٓ ََش ََّ ٥َ ٠و َٗ ِس ََ٘ ٔ َی ِت ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََلة ٔ َر ِْ ٌَ ٛة َٓأ َ ِز َر َُ ٛه َر ُج َْ٘ َٓ ١ا ََ ٢ن ٔش َ
َ ا٨َّ ٟا َض َٓ َ٘اُٟوا لٔی أَ ََ ٌِز ٔ ُٖ اَّ ٟز ُج َ١
ض َر ِّ ٌَ ٛة َٓأ َ ِخب َ ِر ُت ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َر ِّ ٌَ ٛة ٓ ََس َخ َ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َوأَ ََ ٣ز ب ٔ ََل َّل َٓأ َ َٗ َا ٦اٟؼَّ ََل َة ٓ ََؼلَّی ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
ُُِٗ ٠ت ََل إ ٔ ََّل أَ ِ ٪أَ َرا ُه ٓ َََّ ٤ز بٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت َه َذا ه َُو َٗاُٟوا َه َذا كَ َِ ٠ح ُة بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ
ہبیتق ،ثیل ،سیدی نب اوببیبح ،وسدی نب سیق ،اعمفہی نب دحجی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اکی دؿ امنز ادا رفنایئ وت اکی رتعک ابیق یھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپ دای (افر دجسم ےس ابرہ رشتفی ےل ےئگ)
اکی صخش آےگ یک رطػ ڑباھ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس (اافتؼ ےس) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی
رتعکادارکانوھبؽےئگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس دجسمںیمرشتفی الےئ افر البؽوکمکحرفناایاوہنںےنریبکتزپیھآپ یلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اکی رتعک ادارفنایئ۔ ںیم ےنولوگں ےس ہیفاہعقایبؿ ایکہک مت ولگاسصخشیک انشتخ رکےت وہ(سج
ےن وتہج دالیئ یھت) ںیم ےن رعض ایک ںیماس ےسفافق ںیہن وہں اہتبل ںیماس صخش وکدھکیولں وت انشتخ رک ولں اگ۔فہ صخش
ریمےاسےنمےسالکنںیمےناہکہکہیفہیہصخشےہولوگںےنالتبایہکہیہحلطنبدیبعاہللںیہ
رافی  :ہبیتق،ثیل،سیدینباوببیبح،وسدینبسیق،اعمفہینبدحجی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رچفاےہاکاذاؿدانی
ابب  :اذاؿاکایبؿ
رچفاےہاکاذاؿدانی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 668

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟزح ،٩٤طٌبہ ،ح ،٥ٜاب ٩ابوٟیلیً ،بساہلل ب ٩ربیٌہ

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 ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ُٔ ٩ربَی ٌَِّ َة أَُ َّ ٧ه
رف ٓ ََشَ ٍَ ٔ٤ػ ِو َت َر ُج ٕ ١یُ َؤ ِّذ َُ٘ َٓ ٪ا َِ َٗ ١َ َِ ٣ٔ ٢ؤ ٟهٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ه َذا ََ ٟزاعٔی َُ َ٥ٕ ٨
اَ ٍَ ٣َ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َس َ ٕ
کَ َ

أَ ِو ًَاز ْٔب ًَ ِ ٩أَهِٔ٠هٔ َٓ َ٨وَ زُوا َٓإٔذَا ه َُو َراعٔی َُ َ٥ٕ ٨

ااحسؼنبوصنمر،دبعارلنمح،ہبعش،مکح،انباوب،یلی،دبعاہللنبرہعیبےسرفاتیےہہکفہرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےکاسھترفسںیمےھتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن(اسرفسےکدفراؿ)یسکاکیآدیمیکآفازینسوجہکاذاؿدےنی
ْش
َ
ّلَّرپچنہپایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکہیصخشرچفااہےہ
وُسؽا ِ
حُما َر ُ
ںیموغشمؽاھت۔سجفتقفہصخش َأ ھ َُد َأ َّؿ ُ َ ّ ً
ایہیصخشاےنپرھگےسےبرھگےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسفادیںیمچنہپےئگوتداھکیہکفہصخشرکبویںاکرچفااہےہ۔رھپآپ
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اکیرکبی دیھکی وج رمی وہیئ زپی یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفناای ہک دھکی ول ہی اےنپ ناکل
ےک زندکی سک دقر ذلیل افر ےب زعت ےہ۔ احصہب رکاؾ ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای دخافدن
دقفسےکزندکیدایناسےستہبزایدہذلیلافرروساےہ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دبعارلنمح،ہبعش،مکح،انباوب،یلی،دبعاہللنبرہعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاہنتامنززپےھافرفہصخشاذاؿدے
ابب  :اذاؿاکایبؿ
وجصخشاہنتامنززپےھافرفہصخشاذاؿدے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 669

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارثً٘ ،بة بً ٩ا٣ز

اَف َّی َح َّسثَ ُه ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪أَبَا ًُ َّظاَ َ ٧ة ا ِٔ ٔ ٌَ ٤َ ٟ
ض َط ٔو َّی ٔة ا َِ ٟح َب ٔ ١یُ َؤ ِّذ ُ٪
ًَا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ي ٌِ َح ُب َربُّ َ
َ َٔ ٩ِ ٣راعٔی َُ َ ٥ٕ ٨فٔی َرأِ ٔ

َرف ُت ِ ٌَ ٔ ٟبسٔی
ب ٔاٟؼَّ ََلة ٔ َوي َُؼل ِّی ٓ ََی ُ٘و ُ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١اُ ِ ٧وزُوا إلٔ َی ًَ ِبسٔی َه َذا یُ َؤ ِّذ َُ ٪ويُ٘ٔی ُ ٥اٟؼَّ ََل َة یَ َد ُ
اٖ ٔ٣ىِّی َٗ ِس ُ َ ِ
َوأَ ِز َخ ُِ ٠ت ُه ا َِ ٟح ََّ ٨ة

دمحمنبہملس،انبفبہ،رمعفنباحرث،ہبقعنباعرمےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس
ےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساراشدرفناےتےھتہکدخافدندقفسبجعترکاتےہاےسیصخشرپوجاہپڑیکوچیٹےکانکرے رپ
اذاؿداتیےہامنززپےنھےکفاےطسافرفہصخشامنزادارکاتےہوتدخافدندقفسرفنااتےہہکمتولگریمےاسدنبےوکدوھکی وج
اذاؿداتیےہافرامنززپاتھےہریمےوخػیکفہجےسوتںیمےناسیکرفغمترکدیافراسوکاعمػرکدایافرتنجاکقحتسمانب
دای۔
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،رمعفنباحرث،عمیةنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاہنتامنزادارکےافرریبکتزپےھ
ابب  :اذاؿاکایبؿ
وجصخشاہنتامنزادارکےافرریبکتزپےھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 670

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًی ،١یحٌی بً ٩لی ب ٩یحٌی ب ٩خَلزب ٩رٓاًة ب ٩رآٍ زرقی

َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩خ ََّلز ٔبِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة بِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٕ اٟزُّ َرق ٔ ُّی ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩ج ِّسه ٔ ًَ ِ ٩رَٔٓا ًَ َة بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَ ِی َ٨ا ه َُو َجاْ ٔ ٟص فٔی َػ ِّٕ اٟؼَّ ََلة ٔا َِ ٟحس َ
ٔیث

یلع نب رجح ،اامسلیع ،ییحی نب یلع نب ییحی نب الخدنب رافعة نب راعف زریق ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسامنزیکفصںیمرشتفیرفناےھتآرخدحثیکت۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،ییحینبیلعنبییحینبالخدنبرافعةنبراعفزریق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریبکتسکرطہقیےسزپانھاچےئہ؟
ابب  :اذاؿاکایبؿ
ریبکتسکرطہقیےسزپانھاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 671

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩ت٤ی ،٥ححاد ،طٌبہ ،ابوجٌرف ،ابوَ٣ىی

رف َُ ٣ؤ ِّذ َِ ٣َ ٪شحٔ ٔس ا ِِ ٌُ ٟزیَا ٔ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی
َّاد ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َج ٌِ َ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩تٕ ٔ٤یَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َحح ْ
ا ٪اْلِ َذَا ًَُ ٪ل َی ًَ ِه ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َُ ٣ؤ ِّذ ِٔ ٣َ ٪شحٔسٔ ا َِ ٟحا َٔٗ ٍٔ ٣ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩اْلِ َذَا َٔ٘ َٓ ٪ا َ ٢ک َ َ

َ إٔذَا َُِٗ ٠ت َٗ ِس َٗا َِ ٣ت اٟؼَّ ََلةُ َٗاََ ٟها ََّ ٣ز َتي ِ ٔن َٓإٔذَا َس٨َ ٌِ ٔ٤ا َٗ ِس َٗا َِ ٣ت اٟؼَّ ََلةُ
َو َس ََِّ ٣َ ٥َ ٠ى َی ََِ ٣ى َی َو ِاْل ٔ َٗا َُ ٣ة ََّ ٣ز ّة ََّ ٣ز ّة إ ٔ ََّل أََ َّ ٧
ِ
َخ ِج َ٨ا إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ
َت َو َّؿأَ٧ا ث ُ ََّ َ ٥
دبعاہللنب دمحمنبمیمت،اجحج،ہبعش،اوبرفعج،اوبینثمےسرفاتیےہوجہکاجعمدجسمےکؤمذؿےھتںیمےنرضحتدبعاہللنبرمع
ےساذاؿےکابرےںیمدرایتفایکوتاوہنںےنرفناایہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکدفرںیماذاؿےکےلمجدف
م ال َّض َل ُة ےتنس وت
م ال َّض َل ُة وک دف رمہبت ہہک رک سج فتق مہ ولگ دَقْ َف َ ْ
دف رمہبت افر ریبکت ےک املکت اکی اکی رمہبت نکیل دَقْ َف َ ْ

فوضرکےتافرامنزےکفاےطسابرہتکلنے۔

رافی  :دبعاہللنبدمحمنبمیمت،اجحج،ہبعش،اوبرفعج،اوبینثم

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

رہصخشاکاےنپاےنپےئلریبکتانہک
ابب  :اذاؿاکایبؿ
رہصخشاکاےنپاےنپےئلریبکتانہک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 672

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًی ،١خاٟس ،ابوَٗلبة٣ ،ا َٟب ٩حویزث

ئ ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ٣َ ٩ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َویِز ٔ ٔ
ث َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ٢
َ ٩ِ ًَ ١خإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َّ
َّ
رض ِت اٟؼَّ ََلةُ َٓأ َ ِّذَ ٧ا ث ُ َّ ٥أَٗ ٔ َامی ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ی ُؤ َّ٤َ ُٜ٣ا أَ َح ُس ُ٤َ ٛا
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠وَ ٔ ٟؼاحٔبٕ لٔی إٔذَا َح َ َ
یلع نب رجح ،اامسلیع ،اخدل ،اوبالقیة ،ناکل نب وحریث ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم ےس افر ریمے
اکیرقیفےسرفناایہکسجفتقامنزاکفتقوہاجےئوتمتدفونں(فتقیک)اذاؿدانیرھپریبکت انہک۔رھپامنزفہصخشزپاھےئوجمت
دفونںںیم(رمعےکاابتعرےس)ڑباوہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،اخدل،اوبالقیة،ناکلنبوحریث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تلیضفاذاؿےسقلعتم
ابب  :اذاؿاکایبؿ
تلیضفاذاؿےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 673

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟابوز٧از ،اْعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ُ ٧وز ٔ َی
أ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َّ
یَٓ ٩إٔذَا ُٗ ٔض َی اَ ٨ِّ ٟسا ُئ أَٗ َِب ََ ١حًَّی إ ٔذَا ثُو َِّب بٔاٟؼَّ ََلة ٔ أَ ِزبَ َز َحًَّی إٔذَا
َر ْان َحًَّی َلَ َي ِش َ ٍَ ٤اَّ ٟتأِذ ٔ َ
٠ٟٔؼَّ ََلة ٔ أَ ِزبَ َز اٟظ ِی َلا َُ ٪و َٟهُ ُ َ

َّ
َک َحًَّی َیوَ َّ ١ا ِِ ٤َ ٟز ُئ إ ٔ ِ٪
ْط بَي ِ َن ا ِِ ٤َ ٟز ٔ
ُٗ ٔض َی اَّ ٟت َِو ٔ ُ
َِک ََ ٛذا ٤َ ٔ ٟا  ٥َِ ٟیََ ٩ِ ُٜی ِذ ُ ُ
َِک ََ ٛذا اذ ُ ِ
ئ َو َن ِٔ ٔشهٔ َي ُ٘و ُ ٢اذ ُ ِ
یب أَٗ َِب ََ ١حًی یَ ِد ُ َ
َی ِسرٔی ََ ٥ِ ٛػلَّی
ہبیتق،ناکل،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد رفناایسجفتقاذاؿ
وہیت ےہ امنز ےک فاےطس اطیشؿ تشپ ومڑ رک رسنی ےس وہا اخرج رکات وہا اھباتگ ےہ اتہک فہ اذاؿ ہن ےنس رھپ سج فتق اذاؿ ےس
رفاتغوہاجیتےہرھپفہاھبگاجاتےہسجفتقریبکتوپریوہاجیتےہرھپفہفاسپآاتےہاہیںکتہکفہاطیشؿااسنؿےکدؽ
ںیم ا دنہشی دیپا رکات ےہ افر اطیشؿ فہ فہ ابںیت اید دالات ےہ ہک نج اک امنز ےس ےلہپ ایخؽ کت ںیہن اھت۔ اہیں کت ہک ااسنؿ ینتک یہ
راعکتوھبؽاجاتےہ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اذاؿےنہکرپرقہعڈاےنلاکایبؿ
ابب  :اذاؿاکایبؿ
اذاؿےنہکرپرقہعڈاےنلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢
راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟسیم ،ابوػاٟح ،ابوہزیزة

حسیث 674

اض
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اُ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟس َ ٕٓ
یم ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢و َي ٌِ َ ٥ُ ٠اُ ٨َّ ٟ
و٣َ ٪ا فٔی اَّ ٟت ِهحٔير ٔ ََل ِست ََب ُ٘وا
َ٣ا فٔی اَ ٨ِّ ٟسا ٔ
ئ َواٟؼَّ ِّٕ اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥َِ ٟ ٥یحٔ ُسوا إ ٔ ََّل أَ َِ ٪ي ِش َته ٔ ُ٤وا ًََِ ٠یهٔ ََل ِس َت َه ُ٤وا ًََِ ٠یهٔ َوَِ ٟو َي ٌَِ ٤َُ ٠
اٟؼ ِبحٔ َْلَ َت ِوه َُ٤ا َوَِ ٟو َح ِب ّواا ِّت َداذُ ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ َّٔ ٪أ ٟذی ََل یَأ ِ ُخ ُذ ًَل َی أَذَأ٧هٔ أَ ِج ّزا
إَِٔ ٟیهٔ َوَِ ٟو ًَ٤ُ ٔ ٠وا َ٣ا فٔی ا َِ ٌَ ٟت َ٤ةٔ َو ُّ
ہبیتق ،ناکل ،یمس ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ارگ ولگ اس ابت ےس
فافق وہ اجںیئ ہک اذاؿ دےنی ےک ارجفوثاب وک افر امجتع یک فص افؽ وک رھپ ولگ یسک ڑگھجے افر زناع ےک ہلصیف ےک ابرے
ںیموکیئراہتسہناپںیئوتفہولگرقہعڈاؽںیلافرارگولگاسابتےسفافقوہاجںیئہکامنزرہظوکافؽفتقادارکےنںیمسک
دقر وثاب ےہ وتولگ امنزرہظ ادا رکےن ںیم دلجی رکںی افر ارگولگفافق وہاجںیئ امنز اشعء افر امنزرجف ےک ادارکےن ںیم سک
دقرارجافروثابےہوتاہتبلولگاؿامنزفںوکادارکےنےکفاےطسرسنیےکلبےتٹیسھگآںیئ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،یمس،اوباصحل،اوبرہریة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومذؿاےسیصخشوکانباناچےئہہکوجاذاؿرپاعمفہضفوصؽہنرکے
ابب  :اذاؿاکایبؿ
ومذؿاےسیصخشوکانباناچےئہہکوجاذاؿرپاعمفہضفوصؽہنرکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 675

راوی  :اح٤سب ٩س٠امیًٔ ،٪ا ،٪ح٤ازب ٩س٤٠ہ ،سٌیساٟحزیزی ،ابوًَلءْ٣ ،طٖ٤ًَ ،ا ٪ب ٩ابی ًاؾ

ئ ًَ ِ٩
ٔیس ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َسٌ ْ
ْط ٕ
اؾ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ِج ٌَ ِ٠ىٔی إ ٔ ََ ٣اِ َٗ ٦ومٔی َٓ َ٘ا َ ٢أََ ِ ٧ت إ ٔ َ٣ا ُُ ٣ه َِ ٥وا ِٗ َت ٔس بٔأ َ ِؿ ٌَٔٔه ٔ ِ٥
ُِّ َ ٣
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ا ِٔ ٌَ ٟ
ٖ ًَ َِ ٤َ َِ ًُ ٩
َو َّاتد ٔ ِذ َُ ٣ؤ ِّذّ٧ا ََل َیأ ِ ُخ ُذ ًَل َی أَذَأ٧هٔ أَ ِج ّزا

ادمحنب امیلسؿ ،افعؿ ،امحدنب ہملس ،دیعسارجلریی ،اوبالعء ،رطمػ ،امثعؿ نب ایب اعص ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای
روسؽاہلل!ےھجماینپوقؾاکاناؾانبدںی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایمتاینپوقؾےکاناؾوہنکیلادتقاءاےسیصخشیکرکفوج
بسےسزایدہروزفروہ(روزفرافر رامریکراعتیرکاناچےیہینعیامنزوکاسدقروطلیہنرکفہکولگامجتعےسربھگااجںیئ)افرمت
اےسیصخشوکؤمذؿرقمررکفہکوجاذاؿرپارجتایوعضہنےل۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،افعؿ،امحدنبہملس،دیعسارجلریی،اوبالعء،رطمػ،امثعؿنبایباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اذاؿےکاملکتومذؿےکاسھتدرہاان
ابب  :اذاؿاکایبؿ
اذاؿےکاملکتومذؿےکاسھتدرہاان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 676

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟزہزیً ،لاء ب ٩یزیس ،ابوسٌیس خسری

یس ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟاٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َٗا َ ٢إٔذَا َسٌِ ٔ٤ت ُِ ٥اَ ٨ِّ ٟسا َئ َٓ ُ٘و ُٟوا ٔ٣َ ١َ َِ ٣ا َي ُ٘و ُ ٢ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ُ٪
ہبیتق ،ناکل ،زرہی ،اطعء نب سیدی ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای
سجفتقمتاذاؿونسوتایسرطہقیےسوہکہکسجرطہقیےسؤمذؿاتہکےہ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،زرہی،اطعءنبسیدی،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اذاؿدےنیاکارجفوثاب
ابب  :اذاؿاکایبؿ
اذاؿدےنیاکارجفوثاب

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 677

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،بٜيرب ٩اطخً ،لی ب ٩خاٟسزرقی ،نرضب ٩سٔیا ،٪ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪ب ُ َٜي ِ َر بِ َ ٩اْلِ َ َط ِّخ َح َّسثَ ُه أَ ًََّ ٪ل ٔ َّی بِ ََ ٩خإ ٔ ٟس

اَ ٪ح َّسثَ ُه أََّ٧هُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ه َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ا ٦ب ٔ ََل ْ٢
رض بِ َُ ٩سٔ َِی َ
اٟزُّ َرق ٔ َّی َح َّسثَ ُه أَ َّ ٪اَ ِ ٨َّ ٟ
یُ َ٨ازٔی َٓ َ٤َّ ٠ا َس ََ ٜت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا ََ ١َ َِ ٣ٔ ٢ه َذا َي٘ٔی ّ٨ا َز َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة
دمحمنبہملس،انبفبہ،رمعفنباحرث،ریکبنباجش،یلعنباخدلزریق،رضننبایفسؿ،اوبرہریہےسرفاتیےہہکمہولگرضحت
روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل ف ملس ےک ارماہ ےھت ہک رضحت البؽ ڑھکے وہ ےئگ اذاؿ دےنی ےک فاےطس ہک سجفتق فہ اذاؿ ےس
افرغوہےئگوترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجصخشےنایسرطہقیےساہکبلقےسنیقیرکےکہی
املکتےہکفہصخشتنجںیمدالخوہاگ۔
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،رمعفنباحرث،ریکبنباجش،یلعنباخدلزریق،رضننبایفسؿ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجاملکتومذؿےہکفیہاملکتےننسفاےلصخشوکیھبانہکاچےئہ
ابب  :اذاؿاکایبؿ
وجاملکتومذؿےہکفیہاملکتےننسفاےلصخشوکیھبانہکاچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 678

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک٣ ،حیٍ ب ٩یحٌی انؼاری

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٣ُ ٩ح ِّ ٍٔ ٤بِ َٔ ٩ی ِحٌَی اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َجاّ ٔ ٟشا ً ٔ َِ ٨س أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة
بِ َٔ ٩س ِه ٔ ١بِ ٔ ٩حُ َِ ٨ی ٕٕ َٓأ َ َّذ َ ٪ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ َُ٘ َٓ ٪ا َ ٢اہللُ أَ ِٛبَرُ اہللُ أَ ِٛبَرُ َٓ َٜب َّ َر اث ِ ََ ٨تي ِ ٔن َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِط َه ُس أَ َِ ٪لَ إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َٓ َتظَ ه ََّس اث ِ ََ ٨تي ِ ٔن
اِ َٗ ٩ِ ًَ ٪و َٔ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َٓ َتظَ ه ََّس اث ِ ََ ٨تي ِ ٔن ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َه ََ ٜذا ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ ُ ٩أَب ٔی ُسٔ َِی َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠

م
ح
ن
وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک ،عنبییحی ااصنریےسرفاتیےہہکںیماکیرفزرضحتاوباناہمنبلہسےکاپساھٹیبوہااھت

ک اہکرھپؤمذؿ ےن َأ ْشھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ َّلا َّ
ہکاس دفراؿاکیؤمذؿ ےناذاؿدیوتا َُّ
ّلَّ اہک
ّلَُ ،أ ْشھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
ّلَّ َأ ْ َ ر
کُ ا ُ
ّل َأ ْ َ ر
ْش
ْش
َ
َ
حُما
اوہنںےنیھبدفرمہبت َأ ْشھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ َّلاّلََُّ ،أ ْشھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
حُما َر ُ
وُسؽاّلََِّ ،أ ھ َُد َأ َّؿ ُ َ ّ ً
ّلَّاہک۔ؤمذؿےن َأ ھ َُد َأ َّؿ ُ َ ّ ً
ْش
َ
ّلَّ اہک رھپ اہک ہک ھجم ےس رضحت اعمفہی نب ایب ایفسؿ ےن
حُما َروُس ُؽ ا ِ
وُسؽ ا ِ
َر ُ
ّلَّ اہک دف رمہبت۔ اوہنں ےن یھب دف رمہبت َأ ھ َُد َأ َّؿ ُ َ ّ ً
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکوقؽایبؿرفناای۔
م
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک ،حنعنبییحیااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اذاؿاکایبؿ
وجاملکتومذؿےہکفیہاملکتےننسفاےلصخشوکیھبانہکاچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 679

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز٣ ،شٌز٣ ،حیٍ ،ابوا٣ا٣ة ب ٩سہ١

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح ِّ ٩ِ ًَ ٍٕ ٤أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِه َٕٗ ١ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ٌَُ ٣اؤیَ َة َرض َٔی اہللُ

ًَ ُِ ٨ه َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َس ٍَ ٔ٤ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ََ٘ َٓ ٪ا َ٣َ ١َ َِ ٣ٔ ٢ا َٗا َ٢
م
دمحمنبدقامة،رجری،رعسم ،حنع،اوبانامةنبلہسےسرفاتیےہہکفہلقنرفناےتےھتہکںیمےنرضحتاعمفہیےسانسفہرفناےت
ےھتہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلع فآہلفملسےنؤمذؿوکاذاؿدےتیوہےئانس وت
سج رطہقی ےس ؤمذؿ ایبؿ رکات اھت وت ایس رطہقی ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ےتہک ےھت۔ ابب سج فتق ؤمذؿ َ َّ
ح َ َلَع
ال َّض َل ِة َ َّ
ح َ َلَعالْفَ َل ِحےہکوتےننسفاالصخشایکےہک؟
م
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،رعسم ،حنع،اوبانامةنبلہس
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اذاؿاکایبؿ
وجاملکتومذؿےہکفیہاملکتےننسفاےلصخشوکیھبانہکاچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 680

ًیسی ب٤ً ٩زً ،بساہلل ب٤٘٠ً ٩ہ ب٩
٣وسی و ابزاہی ٥ب ٩حش٘٣ ٩شیم ،ححاد ،اب ٩جزیخ٤ً ،زو ب ٩یحٌیٰ ،
راوی ٣ :حاہس بٰ ٩
وٗاؾ

َّاد َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ی ِحٌَی أَ َّ٪
یم َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣حاهٔ ُس بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َوإٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟش ٔ ُّ

ً َٔیسی بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َر ُه ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ َٔ ٩و َّٗاؾٕ ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ َٔ ٩و َّٗاؾٕ َٗا َ ٢إنِّٔی ً ٔ َِ ٨س ٌَُ ٣اؤیَ َة إٔذِ أَذَّ ََ ٣ُ ٪ؤ ِّذُ٧هُ
َٓ َ٘ا ٌََ ٣ُ ٢اؤیَ ُة َ٤َ ٛا َٗا َ ٢ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ َُ ٪حًَّی إٔذَا َٗا َ ٢وَ َّی ًَل َی اٟؼَّ ََلة ٔ َٗا َََ ٢ل َح ِو ََ ٢وَلَ ُٗ َّو َة إ ٔ ََّل بٔاہللٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗا َ ٢وَ َّی ًَل َی ا َََِ ٟٔلحٔ َٗا َ٢

َ َ٣ا َٗا َ ٢ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ُ ٪ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ١َ َِ ٣ٔ ٢
ََل َح ِو ََ ٢و ََل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّل بٔاہللٔ َو َٗا ََ ٌِ ََ ٢س ذََ ٔ ٟ
َ
ذََ ٔ ٟ
ممش
،
اجمدہنبومٰیس فاربامیہنب نسح ی،اجحج،انبرججی ،رمعفنب ییحیٰ ،یسیع نبرمع ،دبعاہللنب ب ہمق نبفاقص ےسرفاتی ےہ ہک
ںیماعمفہینبایبایفسؿےکاپساھتہکاسدفراؿاؿےکؤمذؿےناذاؿدیوتاعمفہیےنیھبایسرطہقیےساہکہکسجرطہقی

ےسؤمذؿےناہکسجفتقؤمذؿےن َ َ َ
ّلَّاہکسجفتقاسےن َ َّ
ح َ َلَعالْفَ َل ِحاہکوت
ح َؽ َف َلُقَّ َة ِإ َّل ِئ ِ
ّ
ح َلَعال َّض َل ِةاہکوتاوہنںےن َل َ ْ
ّلَّ اہک رھپفیہ ایبؿ ایک وج ؤمذؿ ےن اہک اس ےک دعب اہک ہک ںیم ےن روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ح َؽ َف َل ُقَّ َة ِإ َّل ِئ ِ
اوہنں ےن َل َ ْ
ےسایسرطہقیےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیھبایسرطہقیےسایبؿرکےتےھت۔
ممش
رافی  :اجمدہنبومٰیسفاربامیہنبنسح ،ی،اجحج،انبرججی،رمعفنبییحیٰ،یسیعنبرمع،دبعاہللنبب ہمقنبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اذاؿےکدعبیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرپدرفدانجیھب
ابب  :اذاؿاکایبؿ
اذاؿےکدعبیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرپدرفدانجیھب

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 681

راوی  :سویسً ،بساہلل ،حیوة ب ٩رشیحٌٛ ،ب ب٤٘٠ً ٩ہً ،بساٟزح ٩٤ب ٩جبير٧ ،آٍ ب٤ً ٩زو رقشیً ،بساہلل ب٤ً ٩ز

َ
رشیِ ٕح أَ ََّ ٌِ َٛ ٪ب بِ ََ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩ج َبيِر ٕ َِ ٣ول َی َ٧آ ٔ ٍٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ َِ ٩ح ِی َو َة بِ َٔ ُ ٩
ِق ٔش ِّی یُ َح ِّس ُث أَُ َّ ٧ه َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا َسٌِ ٔ٤ت ُِ٥
ًَ ِ٤ز ٕو ا َِ ُ ٟ

رشا ث ُ ََّ ٥سُ٠وا اہللَ لٔی ا َِ ٟوسٔی ََ ٠ة َٓإَٔ َّ ٧ها
ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ َُ٘ َٓ ٪وُٟوا ٔ٣َ ١َ َِ ٣ا َي ُ٘و َُ ٢و َػ ُّ٠وا ًَل َ َّی َٓإَّٔ٧هُ ََ ٩ِ ٣ػلَّی ًَل َ َّی َػ ََل ّة َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ ًَ ِ ّ
و ٪أََ٧ا هُ َو ََٓ ٩ِ ٤سأ َ َ ٢لٔی ا َِ ٟوسٔی ََ ٠ة َح َِّ ٠ت َٟهُ َّ
اٟظَٔا ًَ ُة
َ٨ِ ٣ز ٔ َْ ٟة فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ََل َت َِ ٨بغٔی إ ٔ ََّل ِ ٌَ ٔ ٟب ٕس َٔٔ ً ٩ِ ٣باز ٔاہللٔ أَ ِر ُجو أَ ِ ٪أَ َُ ٛ
َ
وسدی ،دبع اہلل ،ویحة نب رشحی ،بعک نب ب ہمق ،دبعارلنمح نب ریبج ،انعف نب رمعف رقیش ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک فہ ایبؿ
رفناےتےھتہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسرفناےتےھتہکسجفتقمت
اذاؿونسوتؤمذؿوجےہکمتیھبفیہوہکافرریمےافرپدرفدوجیھبویکہکنوجصخشریمےافرپاکیرمہبتدرفدرشفیجیھبدےاگوت
دخافدندقفساسرپدسرمہبترتمحانزؽرفناےئاگ۔رھپمتدخافدندقفسےسریمےفاےطسفہلیسناوگنویکہکنفہلیسدرالصاکی
ذرہعیےہ تنج ںیم وجہکدخا ےکدنبفںںیم ےس یسکدنبہ ےکاشایؿاشؿ ںیہن ےہالعفہاکیدنبہےک افر ھجم وکہی وتعقےہہک فہ

دنبہںیمیہوہںاگوتوجوکیئریمےفاےطسفہلیسبلطرکےاگوتریمیافشتعاسےکفاےطسالزؾوہاجےئیگ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،ویحةنبرشحی،بعکنبب ہمق،دبعارلنمحنبریبج،انعفنبرمعفرقیش،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اذاؿےکفتقیکداع
ابب  :اذاؿاکایبؿ
اذاؿےکفتقیکداع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 682

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،حٜی ٥بً ٩بساہللً ،ا٣ز ب ٩سٌس ،سٌس ب ٩ابی وٗاؾ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َِ ٜی ٔ ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
یَ َُ ٟه َوأَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُه
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا َ ٢ح ٔي َن َي ِش َ ٍُ ٤ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ََ ٪وأََ٧ا أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َو ِح َس ُه ََل َ ٔ
رش َ
َو َر ُسوُٟهُ َرؿ ُ
ُرف َُ ٟه َذِ٧بُهُ
ٔیت بٔاہللٔ َرباا َوب ٔ َُ ٤ح َّٕ ٤س َر ُس ّوَل َوب ٔ ِاْل ٔ ِس ََلٔ ٦زٔی ّ٨ا ُ ٔ َ
ہبیتق ،ثیل ،میکح نب دبع اہلل ،اعرم نب دعس ،دعس نب ایب فاقص ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفناایہکوجصخشاذاؿےکےننسےکفتقہیےلمجےہکںیماہشدتداتیوہںاسیکہکدخافدندقفس ےکالعفہوکیئیھبابعدت
ےک القئ ںیہن ےہ افر فہ رپفرداگراہنت ےہ افراس اک وکیئ یھب رشکی ںیہن ےہ افر البہبش دمحم یلص اہللہیلعفآہل فملس اس ےک دنبے
افرےجیھبوہےئںیہافرںیمدخافدندقفسےکرپفرداگروہےنرپراضدنموہںافرںیمرایضوہںاالسؾےکدنیوہےنرپافرہیہک
ںیمدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسےکروسؽوہےنرپراضدنموہںوتاےسیصخشےکامتؾانگہاعمػرکدےئاجںیئےگ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،میکحنبدبعاہلل،اعرمنبدعس،دعسنبایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اذاؿاکایبؿ
اذاؿےکفتقیکداع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 683

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼورً ،لی بً ٩یاغ ،طٌیب٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،جابز

غ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا َ ٢ح ٔي َن َي ِش َ ٍُ ٤اَ ٨ِّ ٟسا َئ َّ
اُ ٠ٟه ََّ ٥ربَّ َه ٔذه ٔ َّ
اٟس ًِ َوة ٔ اَّ ٟتا َّٔ ٣ة َواٟؼَّ ََلة ٔ ا َِ٘ ٟائ َٔٔ ٤ة آ ٔ
ت

َُ ٣ح َّّ ٤سا ا َِ ٟوسٔی ََ ٠ة َوا َِٔ ٟـٔی ََ ٠ة َواَِ ٌَ َِهُ ا َِ َ٘ ٤َ ٟا ٦ا ِِ ٤َ ٟح ُ٤و َز َّأ ٟذی َو ًَ ِس َت ُه إ ٔ ََّل َح َِّ ٠ت َُ ٟه َطَٔا ًًَٔی یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ

رمعف نب وصنمر،یلعنبایعش،بیعش،دمحمنب ر دکر،اجرب ےسرفاتیےہہک رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
لل َّ
ه
ُ
ع ِة َّ
الم َّ ِة َفال َّض َل ِة ْ َ
اْیِمَ ِة
به َِدـِادلَّ ْ َ
رفناایوجصخشاذاؿےکاملکتنسرکاسرطہقیےسےہک(ینعیاؿاملکتےسداعناےگن)ا ََّ ،ر َّ
ل ْ لْ،
َ
ح
َ
ِ َ
م
الصِیل ََة َفالْفَ ِ یل ََة َفاتْع َ ْی ُةا مَقَا َؾا ُْو َد ّ ِ
الق َف َ ْع َی ُةکتوتاےسیصخشیکافشتعریمےذہمالزؾوہاجےئیگ۔
حُما ْ َ
آت ُ َ ّ ً
رافی  :رمعفنبوصنمر،یلعنبایعش،بیعش،دمحمنبر دکر،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اذاؿافرااقتمےکدرایمؿامنزادارکےنےسقلعتم
ابب  :اذاؿاکایبؿ
اذاؿافرااقتمےکدرایمؿامنزادارکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 684

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌیٛ ،ہ٤صً ،بساہلل ب ٩بزیسةً ،بساہلل ب١ِٔ٣ ٩

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی ًَ ِِ َٛ ٩ه َٕ ٤ص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔٗ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩ا ََٗ ٢ا َ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن کُ ِّ١أَذَاَ٧ي ِ ٔن َػ ََل ْة بَي ِ َن ک ُ ِّ١أَذَاَ٧ي ِ ٔن َػ ََل ْة بَي ِ َن کُ ِّ١أَذَاَ٧ي ِ ٔن َػ ََل ْة َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟطا َئ
کہ
دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،مش ،دبعاہلل نب ربدیة ،دبعاہلل نب لفغم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن اراشد رفناای رہ دف اذاؿ ےک درایمؿ امنز ےہ۔ رہ اکی دف اذاؿ ےک درایمؿ امنز ےہ وت سج صخش وک دؽ اچےہ فہ صخش امنز لفن
زپےھاذاؿافرریبکتےکدرایمؿ۔
کہ
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی ،مش،دبعاہللنبربدیة،دبعاہللنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اذاؿاکایبؿ
اذاؿافرااقتمےکدرایمؿامنزادارکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 685

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوًا٣ز ،طٌبہ٤ً ،زو بً ٩ا٣زانؼاری ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕاْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا َ٢
اٟشوار َٔی ي َُؼ َُّّ َ ٠
ِخ َد
اض ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠یِ ِ َتس ُٔر َ
کَ َ
وَ ٪حًی یَ ِ ُ
وَ َّ ٪
ا ٪ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ُ ٪إٔذَا أَ َّذ ََ َٗ ٪اْ َ ٧ ٦
وِ َٗ ٪ب َ ١ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َو ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜبَي ِ َن اْلِ َذَا َٔ ٪و ِاْل ٔ َٗا َٔ ٣ة َط ِی ْئ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه َُِ َٛ ٥ذَ ٔ ٟ
َ َوي َُؼ َُّ ٠

ااحسؼ نب اربامیہ ،اوباعرم ،ہبعش ،رمعف نب اعرمااصنری ،اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق ؤمذؿ اذاؿ دے رک افرغ
وہاجاتےہوترضحاتاحصہبرکاؾںیمےسضعباحصہبرکاؾوتسونںیکاجبنرشتفیےلاجےتافرامنزادارفناےت(بلطمہیےہ
ہکفہرضحاتتنسادارفناےت)یتحہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسابرہیکاجبنرشتفی الےتاس رطہقیےسامنز

رغمبےسلبقیھبفہرضحاتامنزادارفناےت(ینعیلفنامنززپےتھ)افرامنزرغمبیکاذاؿافرریبکتںیمدقرےافہلصوہات۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اوباعرم،ہبعش،رمعفنباعرمااصنری،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمںیماذاؿوہےنےکدعبریغبامنزاداےئکلکناجاناسیکےہ؟
ابب  :اذاؿاکایبؿ
دجسمںیماذاؿوہےنےکدعبریغبامنزاداےئکلکناجاناسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 686

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا٤ً ،٪ز ب ٩سٌیس ،اطٌث ب ٩ابوطٌَاء

اَ ٤ًُ ٩ِ ًَ ٪ز بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أَبَا ه َُزیِ َز َة
اٟظ ٌِ ََا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َ
ئ َحًَّی َٗ َل ٌَ ُه َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو ه َُزیِ َز َة أَ َّ٣ا َه َذا َٓ َ٘ ِس ًَ َصی أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو ََّ ٣ز َر ُج ْ ١فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ََ ٌِ َس اَ ٨ِّ ٟسا ٔ
دمحمنب وصنمر،ایفسؿ،رمع نبدیعس،اثعشنباوباثعشء ےسرفاتی ےہہکںیم ےناوبرہریہ وکداھکیاکیآدیمدجسم ںیمدالخوہا
رھپاذاؿےکدعبفہصخشابرہیکرطػلکنایگ۔اوبرہریہےناہکاسصخشےنوتاوباناقمسیلصاہللہیلعفآہلفملسیکانرفناینیک۔اس
ےئلہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکہیاراشداھتہکسجفتقدجسمےکادنراذاؿوہاجےئوتریغبامنزاداےئکوہےئدجسمےس
ابرہہنےلکن۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمعنبدیعس،اثعشنباوباثعشء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اذاؿاکایبؿ

دجسمںیماذاؿوہےنےکدعبریغبامنزاداےئکلکناجاناسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 687

راوی  :اح٤سب٤ًَ ٩ا ٪ب ٩حٜی ،٥جٌرفبً ٩و ،٪ابوً٤یص ،ابوػِخة ،ابوطٌَاء

ِخ َة ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
ئ
اٟظ ٌِ ََا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
رف بِ ُِ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ًُ َِ ٤ی ٕص َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َػ ِ َ
ا ٪بِ َٔ ٩حٕٔ ٜیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
َخ َد َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ََ ٌِ َس َ٣ا ُ ٧وز ٔ َی بٔاٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو ه َُزیِ َز َة أَ َّ٣ا َه َذا َٓ َ٘ ِس ًَ َصی أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َٗا ََ َ ٢

َو َس َّ٥َ ٠

ادمحنبامثعؿنبمیکح،رفعجنبوعؿ،اوبسیمع،اوبرخصة،اوباثعشءےسرفاتیےہہکاکیصخشدجسمےسابرہیکرطػالکنفہسج
فتق اذاؿ ےس افرغ وہایگ وت رضحت اوبرہریہ ےن اراشد رفناای اس صخش ےن وت رضحت اوب اناقمس یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک انرفناین
یک۔
رافی  :ادمحنبامثعؿنبمیکح،رفعجنبوعؿ،اوبسیمع،اوبرخصة،اوباثعشء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اذاؿدےنیفاالصخشاناؾوکاالطعدےہکسجفتقامنزرشفعوہےنےگل
ابب  :اذاؿاکایبؿ
اذاؿدےنیفاالصخشاناؾوکاالطعدےہکسجفتقامنزرشفعوہےنےگل

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 688

راوی  :اح٤سب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب ،اب ٩ابوذئب و یو٧ص و ً٤زو ب ٩حارث ،اب ٩طہابْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

اَّٟس ٔح َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ َویُوُُ ٧ص َو ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪ابِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩

رفَْ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔ
ٔط َه ٕ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ٓ ٔ َامی بَي ِ َن أَ َِ ٪ي ِ ُ
اب أَ ِخب َ َره ُِِ ُ ٩ِ ًَ ٥

ِقأ ُ أَ َح ُس ُ٥ِ ٛ
ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ئ إلٔ َی ا ِِ َٔ ٟحز ٔإ ٔ ِح َسی ًَ ِ َ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة ي َُش ِّ ٥ُ ٠بَي ِ َن کَُ ِّ١ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َویُوتٔزُ ب ٔ َواح َٔسة ٕ َو َي ِش ُح ُس َس ِح َس ّة َٗ ِس َر َ٣ا َي ِ َ
اؿ َل َح ٍَ
َخ ِٔ ٤شي َن آیَ ّة ث ُ َّ ٥یَ ِز َٓ ٍُ َرأِ َسهُ َٓإٔذَا َسَ َٜت ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ َُ ٩ِ ٣ٔ ٪ػ ََلة ٔ ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َو َت َبي َّ َن َٟهُ ا ِِ َٔ ٟحزُ َر ََ ٍَ ٛر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َخٔٔی َٔ َتي ِ ٔن ث ُ َِّ ٥
َّ ِ
ِخ ُد َُ ٌَ ٣ه َو ََ ٌِ ُـ ُه َِ ٥یزٔی ُس ًَل َی ََ ٌِ ٕف ف ٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ
ًَل َی ٔط ِّ٘هٔ اْلِ َیِ ََ ٩ٔ ٤حًی َیأت َٔی ُه ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ُ ٪ب ٔ ِاْل ٔ َٗا َ٣ةٔ ٓ ََی ِ ُ

ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،انباوبذبئفویسنفرمعفنباحرث،انباہشب،رعفہ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامنزاشعءےسرفاتغ ےکدعبامنزرجفکتایگرہ رتعکادارفناےتےھتافررہاکیدف رتعکےک
درایمؿامنزفرتادارفناےتافراکیدجسہرفناےتےھتہکسجدقراتریخکتمتولوگںںیمےسوکیئصخشساچسآایترکہمیالتفت
رکےرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرسااھٹےتےھتسجفتقؤمذؿامنزرجفیکاذاؿدےرکاخومشوہاجاتافرآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس وک ملع وہاجات ہک امنز رجف وہیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یکلہ یکلہ دف رتعک ادا رفناےت ےھت رھپ داںیئ رکفٹ رپ آراؾ
رفنا ےت اہیںکتہک آپ یلص اہللہیلع فآہلفملسیک دختم ںیم ؤمذؿ احرض وہات ااقتمیک االطعدےنی ےئلیک۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس اس ےک اسھت تکلنے وت اذاؿ ےک دعب ؤمذؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ااقتم یک االطع رکات وت آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملساسےکاسھتاسھتلکناجےت۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،انباوبذبئفویسنفرمعفنباحرث،انباہشب،رعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اذاؿاکایبؿ
اذاؿدےنیفاالصخشاناؾوکاالطعدےہکسجفتقامنزرشفعوہےنےگل

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 689

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بً ٩بساٟح ،٥ٜطٌیبٟ ،یث ،خاٟس ،اب ٩ابوہَلِ٣ ،٢خ٣ةب ٩س٠امیَ ،٪کیب

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟح َُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜط ٌَ ِیبٕ ًَ َِّ ٩
ِخ ََ ٣ة بِ ٔ٩
اِ ٠ٟیثٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ه ََٔل َٕ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٢

ٕ کَاِ َ ٧ت َػ ََلةُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ
ض أَ ِخب َ َر ُه َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َکیِ ّبا ُ٣ولٔی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض ُُِٗ ٠ت َِ ٛی َ
ُسََ ِ ٠امی َ ٪أَ ََّ ُ ٪
َّ
َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َّ
ُ
َفأَیِ ُت ُه یَ ُِ ُٔ ٨ذ َوأَ َتا ُه ب ٔ ََل َْ٘ َٓ ٢ا َ ٢اٟؼَّ ََلةُ
اِ ٠ٟی ََٔ ٓ ١و َػ َ
ٕ أََّ٧هُ َػلَّی إ ٔ ِح َسی ًَ ِ َ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة بٔا ِٟو ٔ ِتز ٔث ََّ َ ٧ ٥اَ ٦حًی ا ِس َت َِ َ٘ ََ َ ١
ض و ٥َٟیَ َتو َّؿأ ِ
یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ َاََ ٓ ٦ؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو َػلَّی بٔا٨َّ ٟا ٔ َ ِ َ
دمحمنبدبعاہللنبدبعا،مکح،بیعش،ثیل،اخدل،انباوبالہؽ،رخممةنبامیلسؿ،رکبیےسرفاتیےہہکوجہکرضحتدبعاہللنب
ابعس ےک الغؾ ےھت ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل انب ابعس ےس درایتف ایک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ےک
فتق سک فتق امنز ادا رفناےت ےھت؟ اوہنں ےن ایبؿ رفناای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایگرہ رتعک عم فرت ےک زپےتھ یتح ہک
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تسس وہ ےئگ افر ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دنین ںیم رخاےٹ ےتیل وہےئ داھکی۔ ایس دفراؿ
رضحتالبؽچنہپ ےئگافر رعضایک ایروس ؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکے وہےئ افردف رتعکادا
رفناںیئرھپامنزیکادتقاءولوگںےکارماہرفنایئافرفوضںیہنرفناای۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدبعا،مکح،بیعش،ثیل،اخدل،انباوبالہؽ،رخممةنبامیلسؿ،رکبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾےلکنوتومؤذؿریبکتےہک
ابب  :اذاؿاکایبؿ
اناؾےلکنوتومؤذؿریبکتےہک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 690

راوی  :حشين ب ٩رحیثٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسی٤ٌ٣ ،ز ،یحٌی ب ٩ابوَٛيرً ،بساہلل ب ٩ابوٗتازہ

وسی ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة
رحیِ ٕث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُ ُ ٩
َّ
َخ ِج ُت
ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أُٗ ٔ َیِ ٤ت اٟؼَّ ََلةُ ٓ َََل ََ ُ٘و ُ٣وا َحًی َت َز ِونٔی َ َ

نیسح نب رحثی ،لضف نب ومیس ،رمعم ،ییحی نب اوبریثک ،دبعاہلل نب اوباتقدہ ،ےتہک ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفناایبجامنزیکریبکتوہوتےھجمتکلنےوہےئدےھکیریغبتمڑھکےوہارکف۔
رافی  :نیسحنبرحثی،لضفنبومیس،رمعم،ییحینباوبریثک،دبعاہللنباوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
اسمدجریمعترکےنیکتلیضفاکایبؿ
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
اسمدجریمعترکےنیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 691

راوی ٤ً :زو ب٤ًَ ٩اَ٘ ،٪یة ،بحير ،خاٟسبٌ٣ ٩ساَٛ ،٪يرب٣ ٩زة٤ً ،زو ب٨ً ٩بشہ

أََٛ ٩ِ ًَ ٪ير ٔبِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ًَ ٩ب َش َة أَ َّ٪
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََ٘ ٔ َّی ُة ًَ ِ ٩بَ ٔحير ٕ ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩س َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
َک اہللُ ٓ ٔیهٔ بَى َی اہللُ ًَزَّ َو َج َُّ َٟ ١ه بَ ِی ّتا فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢بَى َی َِ ٣شحٔ ّسا یُ ِذ َ ُ

رمعف نب امثعؿ ،تمیة ،ریحب ،اخدلنب دعماؿ ،ریثکنب رمة ،رمعف نب ہسبنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفناایوجصخشدجسمریمعترکےکاسںیمایددخافدنیرکے(ایریمعت رکےافراسںیمایددخافدنییکاجےئ)وتاس
صخشےکفاےطسدخافدندقفستنجںیماکیاکمؿریمعترفناےئاگ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،تمیة،ریحب،اخدلنبدعماؿ،ریثکنبرمة،رمعفنبہسبنع

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

اسمدجریمعترکےنںیمرخفرکان
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
اسمدجریمعترکےنںیمرخفرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 692

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،ح٤از ب ٩س٤٠ہ ،ایوب ،ابوَٗلبة ،ا٧ص

َ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
رشا ٔن َّ
َک أَ ُّی َِ ٣شحٔ ٕس ُو ٔؿ ٍَ أَ َّو َّل
اٟشا ًَةٔ أَ َِ ٪یت ََباهَی اُ ٨َّ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣ٔ ٢أَ ِ َ
اض فٔی ا َِ ٤َ ٟشا ٔجسٔذ ٔ ِ ُ
وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،امحدنبہملس،اویب،اوبالقیة،اسنےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اراشدرفناای العناتایقتم ہی ےہہکولگ رخف رکںی ےگ دجسمفں ںیم (بلطم ہی ےہہکولگةکتیک تین ےس اکی دفرسے
ےس ڑبھ رک دمعہ دمعہ اسمدج ریمعت رکںی ےگ افر اکی دفرسےیک دیلقت ںیم اکی دفرسے ےس آےگ زپےنھ یک تین ےس اسمدج ریمعت
رکںیےگافراؿاکدصقمراضےئدخافدنیہنوہاگ)
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،امحدنبہملس،اویب،اوبالقیة،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیسندجسمےلہپانبیئیئگ؟
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
وکیسندجسمےلہپانبیئیئگ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 693

راوی ً :لی ب ٩ححزً ،لی ب٣ ٩شہز ،اً٤ع

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَلٔی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَلٔی بِ ُِ ٣ُ ٩شهٔز ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِ ُ
آ ٪فٔی ِّ
اٟش َّٔ ٜة َٓإٔذَا
ِق َ
رقأ ًَل َی أَبٔی ا ِِ ُ ٟ
َ
ُّ
ُّ
رقأِ ُت َّ
یَ٘ َٓ ٙا َ ٢إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ذ ٓ َٕر َي ُ٘و َُ ٢سأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
اْٟط ٔ
اٟش ِح َس َة َس َح َس َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا أَبَتٔ أَ ََ ِش ُح ُس فٔی َّ ٔ
ََ
و٪
ْح ُاُِ ٠ُٗ ٦ت ث ُ َّ ٥أَ ٌّی َٗا َ ٢ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ُس اْلِ َٗ َِصی ُُِٗ ٠ت َو َ ٥ِ ٛبَ ِی َُ ٨ه َ٤ا َٗا َ ٢أَ ِر ََ ٌُ َ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َِ ٣شحٔ ٕس ُو ٔؿ ٍَ أَ َّو َّل َٗا َ ٢ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ُس ا َِ َ ٟ
َ َِ ٣شحٔ ْس َٓ َح ِی َُ َ٤ا أَ ِز َر َِ ٛت اٟؼَّ ََل َة ٓ ََؼِّ١
ًَا ّ٣ا َواْلِ َ ِر ُق ََ ٟ
یلعنبرجح،یلع نب رہسم ،اشمعےسرفاتی ےہہکھجم ےسرضحتاربامیہےن اہکہک ںیماےنپفادل ےکاسےنم رقآؿیکالتفترک
راہ اھت (اقمؾ) ہکس ںیم سپ سج فتق آتی دجسہ یک التفت رکات وت فہ دجسہ رکےت ںیم ےن اہک ہک ااب اجؿ! مت دخا ےک راہتس ںیم دجسہ
رکےتوہ۔اوہنںےن اہکہک ںیمےناوبذر ےس انسہکفہرفناےتےھتہکںیم ےنروسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےس درایتف ایک
داین ںیم وکیسن دجسم بس ےس ےلہپ ریمعت یکیئگ؟ اوہنں ےن رفناای دجسم رحاؾ۔ ںیم ےن اہک رھپ وکیسن؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
رفناای دجسم ایصق (تیب ادقملس) ںیم ےن اہک ہک اؿ دفونں اسمدج ںیم سک دقر افہلص اھت؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای
اچسیلاسؽافرامتؾیہزنیماہمترےفاےطسدجسمےہہکسجہگجامنزاکفتقرشفعوہاجےئامنزادارکول۔
رافی  :یلعنبرجح،یلعنبرہسم،اشمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیباہللرشفیںیمامنززپےنھیکتلیضف
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
تیباہللرشفیںیمامنززپےنھیکتلیضف

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 694

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث٧ ،آٍ ،ابزاہی ٥بً ٩بساہلل بٌ٣ ٩یس بً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
ض أَ َِّ ٣َ ٪ی ُ٤وَ َ ٧ة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩بسٔ بِ َّٔ ًَ ٩با ٕ

اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت ََ ٩ِ ٣ػلَّی فٔی َِ ٣شحٔ ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢اٟؼَّ ََلةُ ٓ ٔیهٔ

 ٩ِ ٣ٔ ١أَ َِ ٕٔ ٟػ ََلة ٕٓ ٔ َامی س َٔوا ُه إ ٔ ََّل َِ ٣شحٔ َس ا ِل ََ ٌِ ٜبةٔ
أَٓ َِـ ُ

ہبیتق،ثیل،انعف،اربامیہنبدبعاہللنبمعیدنبابعسےسرفاتیےہہکرضحتومیمہنےناہکہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ہک دمہنی ونمرہ یک دجسم (دجسم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) ںیم
امنز ادا رکان دفرسی دجسم ںیم اکی زہار امنز زپےنھ ےس زایدہ الضف ےہ نکیل تیب اہلل رشفییک دجسم ںیم امنز ادارکان۔ (دجسم وبنی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسیھبزایدہالضفےہ)
رافی  :ہبیتق،ثیل،انعف،اربامیہنبدبعاہللنبمعیدنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیباہللرشفیںیمامنزادارکان
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
تیباہللرشفیںیمامنزادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 695

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،ساً ،٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اب ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیهٔ َٗا ََ ٢ز َخ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
ا ِِ َ ِٟی َت ه َُو َوأ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس َوب ٔ ََل َْ ٢وًُ َِ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩كَ َِ ٠ح َة َٓأَُِ َُ٘ ٠وا ًََِ ٠یه ٔ ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َٓ َت َح َها َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
یت ب ٔ ََل َّل ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُه َه َِ ١ػلَّی ٓ ٔیهٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥ػلَّی بَي ِ َن ا ِ٤ُ ٌَ ٟو َزیِ ٔ٩
ُُ ٨ِ ٛت أَ َّو ََ ٩ِ ٣َ ٢و َٟخَ َٓ َُ ٔ ٘٠

ا َِ َ ٟامیَ ٔ ٧یي ِ ٔن
ہبیتق ،ثیل ،انب اہشب ،اسمل ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیب اہلل رشفی ںیم
رشتفتےلےئگ افرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےکارماہرضحت ااسہمنبزدیافر رضحتالبؽافررضحت امثعؿنبہحلط ےھت وت
درفازہدنبرکایلایگسجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندرفازہوھکالوتبسےسےلہپںیمادنردالخوہایگافررضحتالبؽےس
درایتف ایک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن امنز ادایک؟ اوہنں ےن اہک ہک یجاہں!امنز ادارکیل ےہ دف امیین وتسؿ
ےکدرایمؿ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،اسمل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیبادقملسیکدجسماکافراسںیمامنزادارکےنیکتلیضفاکایبؿ
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
تیبادقملسیکدجسماکافراسںیمامنزادارکےنیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 696

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼور ،ابو٣شہز ،سٌیس بً ٩بساٌٟزیز ،ربیٌة ب ٩یزیس ،ابوازریص ،خوَلنی ،اب ٩زی٠یمً ،بساہلل ب٤ً ٩ز

ٔیص
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ُِ ٣شهٔز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ َِ ٩ربٔی ٌَ َة بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِزر َ
ا َِ ٟد ِو ََلن ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ٩
َیم ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َُّ ٪سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ََ ٩زا ُو َز َػلَّی اہللُ
اٟسیِِّ ٔ ٠
ض َسأ َ َ ٢اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١خ ََٔل َّل ثَ ََلثَ ّة َسأ َ َ ٢اہللَ ًَزَّ َو َج َُّ ١ح٤ّ ِٜا ي َُؼاز ٔ ُٖ حُُ ٤َ ِٜه َٓأُوت َٔی ُه
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٤َّ َٟ ٥َ ٠ا بَى َی بَ ِی َت ا ِٔ ِ٘ ٤َ ٟس ٔ
ئ ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس أَ ََِ ٪ل َیأِت َٔی ُه
َو َسأ َ َ ٢اہللَ ًَزَّ َو َج َّ٠ِ ٣ُ ١کّا ََل َی َِ ٨بغٔی ْٔلَ َح ٕس ٔٔ ٌِ ََ ٩ِ ٣سه َٔٓأُوت َٔی ُه َو َسأ َ َ ٢اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١ح ٔي َن ََ
َفَْ ٔ ٩ِ ٣ب ٔ َ٨ا ٔ
أَ َح ْس ََل یَ َِ ٨هز ُ ُه إ ٔ ََّل اٟؼَّ ََلةُ ٓ ٔیهٔ أَ ِ ٪یُ ِ ٔ
ِخ َجهُ َٔ ٩ِ ٣خ ٔلی َئتٔهٔ ََ ٛی ِوَ ٔ ٦وََ ٟس ِتهُ أ ُ ُّ٣هُ

رمعف نب وصنمر ،اوبرہسم ،دیعس نب دبعازعلسی ،ربنعة نب سیدی ،اوبادرسی ،وخالین ،انب دیملی ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای رضحت امیلسؿ نب داؤد ےن تیب ادقملس وک سج فتق ریمعت رفناای (اس
ےئل ہک تیب ادقملس یک ریمعت افر تیب اہلل رشفی یک ریمعت یک رضحت آدؾ اینبد ڈاؽ ےکچ ےھت) وت دخافدن دقفس ےس نیت ابوتں ےک
فاےطس داع نایگن۔ اکی وت ہی ہک دخافدن دقفس اؿ وک اےنپ  یسی موکتم اطع رفنا دے ہک وہا افر اپین افر اجونر اؿ ےک نا تح وہں اہلل
اعتیلےنایسییہموکتماطعرفنایئرسیتیہیہکسجفتقدجسمریمعترکےنےسرفاتغاحلصوہیئگوتدخافدندقفسےسداعنایگن
اے دخا وج صخش اس دجسم ںیمامنز یح ےک فاےطسآےئ وت اس وک انگہ ےس اسرطح اپک رفنادے اسیج ہک فہ اینپ فالدت ےک فتق
اپکاصػاھت۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،اوبرہسم،دیعسنبدبعازعلسی،ربنعةنبسیدی،اوبادرسی،وخالین،انبدیملی،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسیکتلیضفافراسںیمامنزادارکےنیکتلیضف
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دجسموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسیکتلیضفافراسںیمامنزادارکےنیکتلیضف

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 697

راوی َٛ :يربًِ ٩یساہلل٣ ،ح٤س ب ٩رحب ،زبیسی ،زہزی ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤حرضت ًبساہلل ب ٩اَغ

رح ٕب ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیس ِّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤وأَبٔی ًَ ِب ٔس
أَ ِخب َ َرَ٧ا ََٔٛيرُ بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
اہللٔ اْلِ َ َ ِّ
اب أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ه َ٤ا َسٌَ ٔ٤ا أَبَا ه َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُٔ ٢ػ َواو فٔی َِ ٣شحٔ ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َغ َِ ٣ول َی ا ُِ ٟح َهٔ٨یِّي َن َوکَاَ٧ا ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
ْح َآَ ٦إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٓ َِـ ُ
 ٩ِ ٣ٔ ١أَ َِ ٕٔ ٟػ ََلة ٕ ٓ ٔ َامی س َٔوا ُه ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٤َ ٟشا ٔج ٔس إ ٔ ََّل ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس ا َِ َ ٟ
آَخ ا َِ ٤َ ٟشا ٔج ٔس َٗا َ ٢أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َوأَبُو ًَ ِب ٔس اہللٔ َ ٥َِ ٟن ُظ َّ
اَ ٪ي ُ٘و َُ ٩ِ ًَ ٢حسٔیثٔ
آَخ اْلِ ََ ٔ ِِ٧یا ٔ
َ أَ َّ ٪أَبَا ه َُزیِ َز َة ک َ َ
ئ َو َِ ٣شحٔ ُس ُه ٔ ُ
ُٔ
َّ
َ
ََکَ٧ا ذََ ٔ ٟ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٨َ ٌِ ٔ ٨٤َُ ٓ ٥َ ٠ا أَ َِ ٪ن ِش َت َِب ٔ َت أَبَا ه َُزیِ َز َة فٔی ذََ ٔ ٟ
َ ا َِ ٟحسٔیثٔ َحًی إٔذَا تُ ُوف ِّ َی أَبُو ه َُزیِ َز َة ذ َ ِ

اَ ٪سُ ٌَ ٔ٤ه ُٔ ٨ِ ٣ه َِٓ َ ِی َ٨ا
و ٪ک َ َّ٨َ ٤ِ ٠ا أَبَا ه َُزیِ َز َة فٔی ذََ ٔ ٟ
َ َحًَّی ي ُِشَ ٔ ٨س ُه إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِ ٪ک َ َ
َو َت ََل َو ِ٨َ ٣ا أَ ََِ ٪ل َ َُٜ٧
َ ا َِ ٟحس َ
َفك ِ َ٨ا ٓ ٔیهٔ ِّٔ َ ٧ ٩ِ ٣ؽ أَبٔی ه َُزیِ َز َة
ٔیث َو َّأ ٟذی َ َّ
َکَ٧ا ذََ ٔ ٟ
ِ َ ٧ح ًَُ ٩ل َی ذََ ٔ ٟ
َ َجاَِ ٟش َ٨ا ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ َٔٗ ٩ارٔ ٕي ٓ ََذ َ ِ

آَخ
َٓ َ٘ا َ٨َ َٟ ٢ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥أَ ِط َه ُس أَنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ه َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إٔن ِّی ٔ ُ
آَخ ا َِ ٤َ ٟشا ٔج ٔس
اْلِ ََ ٔ ِِ٧یا ٔ
ئ َوإُٔ َّ ٧ه ٔ ُ
ریثکنبدیبعاہلل،دمحم نبرحب،زدیبی،زرہی،اوبہملس نبدبعارلنمح،رضحتدبعاہللنبارغ ےسرفاتیےہافر دفونںرضحت
اوبرہریہےکاس ںویںںیم ےسےھتاؿدفونںےن رضحتاوبرہریہےس انسفہرفناےتےھتہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس یکدجسمںیمامنزادا رکان اکیزہارامنززپےنھ ےس الضفےہنکیلدجسم رحاؾےساسےئلہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس امتؾ ربمغیپفں ےک دعب ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دجسم امتؾ دجسمفں ےک دعب ےہ (سپ سج رطہقی ےس آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امتؾ ربمغیپفں ےس الضف ںیہ ایس رطح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دجسم یھب اےلگ اےلگ امتؾ ربمغیپفں یک
اسمدج ےس الضف ےہ) رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح افر رضحت دبعاہلل نب ارغ ےس رفاتی ےہ افر دفونں رضحات رضحت
اوبرہریہ ےک اةحب ںیم ےس ےھت ا ؿ دفونں رضحات ےن رضحت اوبرہریہ ےس انس فہ رفناےت ےھت ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسیکدجسمںیمامنزادارکاندجسمرحاؾےساکیزہارامنزںیزپےنھےسزایدہرتہبےہاسےئلہکرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسامتؾربمغیپفںےکدعبںیہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدجسمامتؾدجسمفںےکدعبےہ۔
رافی  :ریثکنبدیبعاہلل،دمحمنبرحب،زدیبی،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتدبعاہللنبارغ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دجسموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسیکتلیضفافراسںیمامنزادارکےنیکتلیضف

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 698

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اً ،َٟبساہلل ب ٩ابوبَکً ،بازب ٩ت٤یً ،٥بساہلل ب ٩زیس

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ َِکٕ ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔبِ َٔ ٩تٕ ٔ٤یِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ
اق ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا بَي ِ َن بَ ِیًٔی َو ٔ٨ِ ٣بَر ٔی َر ِو َؿ ْة ٔ ٩ِ ٣رٔیَ ٔ

ہبیتق،ناکل،دبعاہللنباوبرکب،ابعدنبمیمت،دبعاہللنبزدیےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفناایریمےاکمؿافرریمےربنمےکدرایمؿتنجیکایکرویںںیمےساکیایکریےہ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،دبعاہللنباوبرکب،ابعدنبمیمت،دبعاہللنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دجسموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسیکتلیضفافراسںیمامنزادارکےنیکتلیضف

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 699

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا٤ً ،٪اراٟسہىی ،ابوس٤٠ہ

اٟسهِىٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِّ ًَ ٩ِ ًَ ٪ا ٕر ُّ

َٗ َوائ َٔ٨ِ ٣ٔ ٥بَر ٔی َه َذا َر َوات ُٔب فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ

ہبیتق  ،ایفسؿ ،امعرادلینہ ،اوبہملس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ریمے ربنم ےک
اپؤںسہبںیمزگےھوہےئںیہ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،امعرادلینہ،اوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسدجسماکذترکہوجہکوقتیرپریمعتیکیئگ

ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
اسدجسماکذترکہوجہکوقتیرپریمعتیکیئگ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 700

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث٤ً ،زا ٪ب ٩ابوا٧ص ،اب ٩ابوسٌیس خسری

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢ت ََ ٤اری َر ُج ََل ٔ ٪فٔی
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َخ ه َُو َِ ٣شحٔ ُس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َّأ ٟذی أ ُ ِّس َص ًَل َی اَّ ٟت ِ٘ َوی ٔ ٩ِ ٣أَ َّو َٔ ٢ی ِوَ٘ َٓ ٕ ٦ا ََ ٢ر ُج ْ ١ه َُو َِ ٣شحٔ ُس ٗ َُبا َئ َو َٗا َِ ٢اْل َ ُ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ه َُو َِ ٣شحٔسٔی َه َذا

ہبیتق،ثیل ،رمعاؿ نباوباسن،انب اوبدیعسدخریےسرفاتیےہ ہکدفااخشص ےنروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاسےنم
مو یکاسدجسمںیمہکسجےکقلعتماراشدابریےہینعیفہدجسموجایسیےہہکسجیکاینبدوقتیرپریھکیئگافروجہکرشفعدؿ
ےس اس اقلب ےہ ہک مت ڑھکے وہ اس ںیم۔ اس رپ اکی صخش ےن رعض ایک فہ وت دجسم ابق ےہ۔ دفرسے صخش ےن اہک فہ وت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدجسمےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایفہریمیدجسمےہ۔(ینعیدجسموبنییلصاہللہیلعفآہل
فملس)
رافی  :ہبیتق،ثیل،رمعاؿنباوباسن،انباوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمابقںیمامنزادارکےنیکتلیضفاکایبؿ
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دجسمابقںیمامنزادارکےنیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 701

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اً ،َٟبساہلل ب ٩زی٨ارً ،بساہلل اب٤ً ٩ز

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَأتِ ٔی ٗ َُبا َئ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ک َ َ
َراّ ٔ ٛبا َو َ٣ا ٔط ّیا
ہبیتق ،ناکل،دبعاہلل نبدانیر ،دبعاہللانبرمعےسرفاتی ےہہکرضحت روسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسدجسم ابق ںیموساروہرک
افردیپؽیھبرشتفیالےئےھت۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،دبعاہللنبدانیر،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دجسمابقںیمامنزادارکےنیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 702

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ح ٍ٤ب ٩يٌ٘وب٣ ،ح٤س ب ٩س٠امیَ ٪ک٣انی ،ابوا٣ا٣ة ب ٩سہ ١ب ٩ح٨یٕ

َِک َ٣ان ٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ ََ ٩س ِه ٔ ١بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح ِّ ٍُ ٤بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ال َ ِ
َخ َد َحًَّی َیأتِ َٔی هَ َذا ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َِ ٣شحٔ َس ٗ َُبا َئ ٓ ََؼلَّی ٓ ٔیهٔ
حُ َِ ٨ی ٕٕ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبٔی َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠

اَٟ ٪هُ ًَ ِس ََ ٤ِ ًُ ٢زة ٕ
کَ َ

ہبیتق ،عمجم نب وقعیب ،دمحم نب امیلسؿ رکناین ،اوبانامة نب لہس نب فینح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اراشد رفناای وج صخش اےنپ اکمؿ ےس ابرہ آےئ رھپ دجسم ابق ںیم آےئ افر فاہں رپ امنز ادا رکے وت اس صخش وک اکی رمعہ اک
وثابےلماگ۔

رافی  :ہبیتق،عمجمنبوقعیب،دمحمنبامیلسؿرکناین،اوبانامةنبلہسنبفینح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکؿوکیسناسمدجیکاجبنرفسدرتسےہ؟
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
وکؿوکیسناسمدجیکاجبنرفسدرتسےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 703

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪زہزی ،سٌیس ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ْحاَ ٔ ٦و َِ ٣شحٔسٔی َه َذا َو َِ ٣شحٔ ٔس اْلِ َٗ َِصی
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َُظَ ُّس اِّ ٟز َحا ُ ٢إ ٔ ََّل إلٔ َی ث َ ََلثَ ٔة ََ ٣شا ٔج َس َِ ٣شح ٔ ٔس ا َِ َ ٟ

دمحم نبوصنمر،ایفسؿ،زرہی،دیعس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاپالؿہن
ابدنںیھ اجںیئ (رماد ہی ےہ ہک رفس اک ارادہ ایک اجےئ) نکیل نیت اسمدج یک اجبن اکی وت دجسم رحاؾ ینعی تیب اہلل ےک ےئل دفرسی
ریمیدجسمینعیدجسموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسہکفاےطسرسیتےدجسمایصقینعیتیبادقملسیکاجبن۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،زرہی،دیعس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسیعویئںےکرگاجرھگوکدجسمںیمدبتلیرکان
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب

اسیعویئںےکرگاجرھگوکدجسمںیمدبتلیرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 704

راوی  :ہ٨از ب ٩رسیَ٣ ،لزً ،٦بساہلل ب ٩بسرٗ ،یص ب ٩كٙ٠

اَّٟس ِّی ًَ ََِ ٣ُ ٩لزَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩بَ ِس ٕر ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ٔ ٩كَ ٩ِ ًَ ِٕٙ ٠أَبٔیهٔ كَ ِٙٔ ٠بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
َ
یٌ ّة َ٨َ ٟا َٓا ِس َت ِو َهِ ِ َ٨ا ُه ٔ٩ِ ٣
َخ ِج َ٨ا َوٓ ِّسا إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠با َي ٌِ َ٨ا ُه َو َػ َِّ ٠ی َ٨ا َُ ٌَ ٣ه َوأَ ِخب َ ِرَ٧ا ُه أَ َّ ٪بٔأ ِر ٔؿ َ٨ا ب ٔ َ
ََ
َ
یٌ َت٥ِ ُٜ
َّسوا ب ٔ َ
ٓ َِـ ٔ ١كَ ُهورٔه ٔٓ ََس ًَا ب ٔ َ٤ا ٕئ َٓ َت َو َّؿأ َو َت َِ ٤ـ ََ ٤ف ث ُ ََّ ٥ػ َّب ُه فٔی إ ٔ َزا َوة ٕ َوأَ ََ ٣زَ٧ا َٓ َ٘ا َُ ِ ٢
اَخ ُجوا َٓإٔذَا أَ َت ِیت ُِ ٥أَ ِر َؿَِ ٓ ٥ِ ُٜاُ ٔ ٛ
ٔیس َوا َِّ َ ٟ
ٕ َٓ َ٘ا َُّ ٣ُ ٢سو ُه ٔ٩ِ ٣
َوا ِن َـ ُحوا َ٣کَاَ َ ٧ها ب ٔ َه َذا ا ِ٤َ ٟا ٔ
ْح َطس ْ
ئ َو َّاتد ٔ ُذو َها َِ ٣شحٔ ّسا ُٗ ِ٨َ ٠ا إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟبََ ٠س ٌََ ْ
ٔیس َوا ِ٤َ ٟا َئ یَ ُِ ٨ظ ُ
َّ
یٌت َ َ٨ا ث ُ ََّ ٥ن َـ ِح َ٨ا َ٣کَاَ َ ٧ها َو َّات َد ِذَ٧ا َها َِ ٣شحٔ ّسا
ا ِ٤َ ٟا ٔ
َّسَ٧ا ب ٔ َ
ئ َٓإُٔ َّ ٧ه ََل یَزٔی ُس ُه إ ٔ ََّل كٔی ّبا ٓ َ َ
َِخ ِج َ٨ا َحًی َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا بَََ ٠سَ٧ا َٓ َِ َ ٜ
اس َت ِ٘ َب ََ ١تّ ٌَِ ٠ة ٔ ٩ِ ٣ت ََٔلً ٔ َ٨ا َٓ٥َِ ٠
َٓ َ٨ا َزیِ َ٨ا ٓ ٔیهٔ بٔاْلِ َذَا َٔٗ ٪ا ََ ٢واٟزَّاه ُٔب َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١كَ ِّی ٕئ َٓ َ٤َّ ٠ا َس ٍَ ٔ٤اْلِ َذ َ
َاَٗ ٪ا ََ ٢ز ًِ َوةُ َح ٕٓ ٙث ُ َِّ ٥
َ َ ٧ز ُه ََ ٌِ ُس
انہدنبرسی،الم زؾ،دبعاہللنبدبر،سیقنبب قےسرفاتیےہہکمہولگاینپوقؾیکاجبنےسماغیؾےلرکروسؽرکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنتعیبیکافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکارماہ
امنز ادا یک افر مہ ولوگں ےن ایبؿ ایکآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس ہک امہرییتسب ںیم اکی رگاج ےہ رھپ مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسہچبوہااپیننااگنوطبرربتکےک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناپینبلطرفناایافراہھتدوھےئافریلکیکرھپاساپین
وک اکی ڈفؽ ںیمڈاؽ دای افر رفناای اج سجفتق مت اینپیتسب وک چنہپ اجؤ وت رگاج وک وتڑڈاول افرفاہں رپ ہی اپینڑھچک دف افر اس وک دجسمانب
ول۔ مہ ہن اہک ایروسؽاہلل! امہرارہش افہلص رپ ےہ افر رگیمتہب زایدہ زپیت ےہ افر اپین کشخ وہاجات ےہ۔آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےن رفناای اس وک دمدداتی ر وہ اپین ےس ینعیڈفؽ وک رفزاہن رت رک ایل رکف ای ھچک اپین اس ںیمڈاؽ دای رکف ہک سج دقر کشخ وہاجےئ اس اک
وعضنباجےئاسےئلہکسجدقراپیناسںیمدالحوہاگاسیکوخوبشافرزایدہڑبھاجےئیگرہباحؽمہولگرفاہنوہےئگیتح
ہک مہ ولگ اےنپ رہش ںیم دالخ وہےئگ افر رگ اج وک وتڑ ڈاال رھپ اس ہگج فہ اپین ڑھچک دای افر اس ہگج دجسم انبیئ یئگ۔ اس ےک دعب مہ
ولوگںےناذاؿدیوتاسہگجاکیاپدریاھتوجہکہلیبقینبےطںیمےساھت۔اسےنسجفتقاذاؿینسوتاسےنہیانہکرشفعرک
دایہکہیاکیربقحاکپرےہ۔رھپاکیاجبندنلبیرپالچایگافرفہصخشاسدؿےکدعبرظنںیہنآای۔

رافی  :انہدنبرسی،المزؾ،دبعاہللنبدبر،سیقنبب ق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقفںوکوھکدرکاسہگجاسمدجریمعترکاناسیکےہ؟
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
ربقفںوکوھکدرکاسہگجاسمدجریمعترکاناسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 705

راوی ٤ً :زا ٪ب٣ ٩وسیً ،بساٟوارث ،ابوتیاح ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

وسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟتَّیَّاحٔ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا َ٤َّ َٟ ٢ا َٗس ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
ق ا ِٔ ٤ٟسی ٔ َ٨ةٔ فٔی و َٕی ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ه ٥بَُ٨و ًَ٤زٔو بًَِ ٩و ٕ َ
َّ
رش َة َِ ٟی َّ ٠ة ث ُ َّ ٥أَ ِر َس َ ١إلٔ َی َََ ٣ل ٕ
ِ
ِ ٔ ِ
ٖ َٓأ َٗ َأ ٓ ٦یه ٔ ِ ٥أَ ِربَ ٍَ ًَ ِ َ
ْع ٔ َ
ٓ
ًََِ ٠یهٔ َو َسَ٧ ٥َ ٠زَ َ ٢فٔی ُ ِ
ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ا٨َّ ٟحَّارٔ َٓ َحاؤُا َُ ٣ت َ٘ ِّ٠سٔی ُس ُیوٓ ٔه ٔ َِٛ ٥أنَِّی أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َراح ٔ َ٠تٔهٔ َوأَبُو بَ َِکٕ َرض َٔی
ا ٪ي َُؼل ِّی َح ِی ُث أَ ِز َر َِ ٛت ُه اٟؼَّ ََلةُ َٓ ُی َؼل ِّی فٔی
اہللُ ًَ ُِ ٨ه َرزٔي َٔ ُه َو َْْ َ ٣ل ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ا٨َّ ٟحَّارٔ َح ِو َُ ٟه َحًَّی أَ َِ ٟقی َٔ ٔٔ َ٨ا ٔ
وب َوک َ َ
ئ أَبٔی أَ ُّی َ
ََ ٣زاب ٔ ٔف ا ِ ٥ٔ ٨َ َِ ٟث ُ َّ ٥أَ ََ ٣ز بٔا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓأ َ ِر َس َ ١إلٔ َی َََ ٣ل ٕ ٔ ٩ِ ٣بَىٔی ا٨َّ ٟحَّارٔ َٓ َحاؤُا َٓ َ٘ا َ ٢یَا بَىٔی ا٨َّ ٟحَّارٔ ثَا ُٔ٨٣ونٔی ب ٔ َحائ ٔ ٔلَ ٥ِ ُٜه َذا

أ ٓ ٪یهٔ ِ َ ٧د ْ١
ور ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َٗاُٟوا َواہللٔ َلَ ِ َ ٧لُ ُ٠ب ثَ َ٨َ ٤هُ إ ٔ ََّل إلٔ َی اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّٗ ١ا َ ٢أَْ َ ٧ص َوکَاِ َ ٧ت ٓ ٔیهٔ ُٗبُ ُ
رشٔٛي َن َوکَاِ َ ٧ت ٓ ٔیهٔ َ ٔ
َخ ْب َوک َ َ
ِخ ٔب ٓ َُشوِّیَ ِت ٓ ََؼ ُّٔوا اِ ٨َّ ٟد َ١
َٓأ َ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ٘ َٔ ٥َ ٠بُورٔ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رشٔٛي َن َُٓ٨بٔظَ ِت َوبٔاِ ٨َّ ٟد ٔٔ ُ٘ َٓ ١ل ٌَ ِت َوبٔا ِٔ َ ٟ

وَ ٪و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ِخ َوه َُِ ٥ی ِز َتحٔز ُ َ
ٗ ٔ ِب ََ ٠ة ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َو َج ٌَُ٠وا ً َٔـا َز َت ِیهٔ ا ِٔ ٟح َح َار َة َو َج ٌَُ٠وا یَ َِ ُ٠ُ٘ ٨
و ٪اٟؼَّ ِ َ
َّ
وَّ ٪
َر اْلِ َ ِن َؼ َار َوا َِ ٤ُ ٟها ٔج َز َة
َُ ٌَ ٣ه َِ ٥وه َُِ ٥ي ُ٘وَ ُٟ
اُ ٠ٟه َََّ ٥ل َخي ِ َر إَٔل َخيِرُ ِاْل ٔ َ
َخة َٔٓا ِن ُ ِ
رمعاؿ نب ومیس ،دبعاولارث ،اوبایتح ،اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق
دمہنیونمرہ رشتفی الےئ وت اکی انکرہ رپ ےچنہپ ۔ اکی م ہل ںیم سج اک انؾ ہلیبق ورمعف نب وعػ اھت افر رات کت فہ ایس ہگج رےہ رھپ

آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہلیبقواجنرےکرضحاتوکبلطرفناایفہولگاینپولتارںیاکٹلےئوہےئآےئگوگایہکںیمرضحت
روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس وک دھکی راہ وہں آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس اینپ افینٹن رپ وسار اھت افر رضحت اوبرکب دصقیآپ
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک ارماہ ےھت افر ہلیبق واجنر ےک رضحاتآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےک اچرفں رطػ ےھت۔ اہیںکت
ہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساوباویبےکاپسےچنہپافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسفتقامنزادارکےنںیموغشمؽےھتاہجں
رپ فتق آاجات اھت امنز اک۔ اہیں کت ہک فہ رکبویں ےک ےلگ ںیم یھب امنز زپھ ایل رکےت ےھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح
رفناای ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مکح وہا دجسم ےک ریمعت رکےن اک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلیبق و اجنر ےک دنچ نادلار
رضحات وک الب رک جیھب دای۔ فہ ولگ آےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفناای ہک ھجم ےس اس زنیم یک رمق ےل ول نکیل
اوہنںےنایبؿایکہکدخایکمسقمہیھبکیھباسیکتمیقںیہنںیلےگ۔دخافدندقفس ےس(بلطم ہیےہہکاساکارجدخاےس
یہ ںیل ےگ) رضحت اسن ےن رفناای ہک البہبش اس ںیم افکر افر الہ رشک یک ربقںی ںیھت افر فریاؿ اغر یھب ےھت افر اکی درتخ
وجھکراکیھباھت۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحرفناایوترشمنیکیکربقںیوھکدیںیئگافردرتخاکٹدایایگافرامتؾےک
امتؾ اغر ربارب رک دی ےئگ اس ےک دعب درتخ ہلبق یک رطػ رےھک ےئگ افر رھتپ یک وچٹھک انبیئ یئگ افر ایتر یک یئگ۔ احصہب رکاؾ اس
فتق رھتپ ڈوھےت ےھت افر فہ رضحات ااعشر یھب زپےتھ اجےت ےھت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب اؿ ےک ارماہ ےھت فہ
رضحاترفناےتےھترتہمجاےاہللوخیبںیہنےہنکیلآرختیکوخیباےاہلل ششخرفنادےااصنرافراہمرجنیوک۔
رافی  :رمعاؿنبومیس،دبعاولارث،اوبایتح،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبقراکاسمدجانبانونممعےہ
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
وبقراکاسمدجانبانونممعےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 706

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک٤ٌ٣ ،زو یو٧ص ،زہزیًِ ،یساہلل بً ٩بساہللً ،ائظہ ػسي٘ہً ،بساہلل ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َویُوَُ ٧ص َٗ َاَل َٗا َ ٢اٟزُّهِز ٔ ُّی أَ ِخب َ َرنٔی ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ
یؼ ّة َُ ٟه ًَل َی َو ِجهٔهٔ َٓإٔذَا اُِ َت َّ٥
اہللٔ أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َوابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ْط ُح َخَ ٔ٤
ض َٗ َاَل َ٤َّ ٟا ُ ٧ز ٔ َ ٢ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠لٔ َٔ ٙیَ ِ َ
َ ُ ٨َ ٌَِ ٟة اہللٔ ًَل َی ا َِ ٟی ُهوز ٔ َواَ ٨َّ ٟؼ َاری َّات َد ُذوا ُٗبُ َور أََ ٔ ِِ٧یائ ٔه ٔ َِ ٣َ ٥شا ٔج َس
َٛظَ ٔ ََها ًَ َِ ٩و ِجهٔهٔ َٗا ََ ٢وه َُو ََ ٛذَ ٔ ٟ

وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،رمعمف ویسن ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،اعہشئ دصہقی ،دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک
دفونں رضحات ےن رفناای سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس  رامر وہےئگ (ینعی فافت ےک رقبی وہےئگ) وت آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی اچدر ڈاؽ ےتیل اےنپ رہچہ رپ سج فتق زنع اک اعمل وہایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہنم وھکؽ ےتیل افر
اراشدرفناےتاےدخاوہیدافراسیعویئںرپتنعلانزؽرک۔اوہنںےناےنپربمغیپفںیکوبقروکاسمدجانبایل۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،رمعمفویسن،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،اعہشئدصہقی،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
وبقراکاسمدجانبانونممعےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 707

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥یحٌی ،ہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

یب َة َوأَُّ٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ْع َو َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَب ٔی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أَُ َّ٦حِ ٔ َ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
أ ٓ ٪یه ٔ ِ٥
یش ّة َرأَ َتا َها بٔا َِ ٟح َبظَ ةٔ ٓ َٔیها ََ َؼاؤیزُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أُو َٟل ٔ َ
َ إٔذَا ک َ َ
ََک َتا ََ ٔ ٨ٛ
َسَ ٤ََ ٠ة ذ َ َ
رشا ُر ا َِ ٟدَ ٨ِ ٔ ً ِٙٔ ٠س اہللٔ َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
ات بَ َِ ٨وا ًَل َی َٗبِرٔه ٔ َِ ٣شحٔ ّسا َو َػ َّو ُروا ت ٔ
 ١اٟؼَّ أ ٟحُ ٓ َََ ٤
اٟؼ َو َر أُو َٟل ٔ َ
اَّ ٟز ُج ُ
ََٔ
ٔیَ ُّ

وقعیب نب اربامیہ ،ییحی ،اشہؾ نب رعفہ ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہہک رضحت اؾہبیبح افر رضحت اؾہملس ےن ذترکہ رفناای اکی
ّّوک ینعی اسیعویئں
رگاجاک ہشبحںیم ہکنج ںیماصتفریںیھتوترضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفناایاؿولوگں
افر وہید) اک ہی اقدعہ اھت ہک سج فتق اؿ ںیم ےس وکیئ کین دؽ ااسنؿ وفت وہاجات وت اس یک ربق رپ اکی دجسم انب ےتیل ےھت افر اس یک

وصتریانبےتیلےھت۔ہیولگامتؾولخمؼںیمدخاےکزندکیربےوہںےگ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحی،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمںیماحرضیاکارجفوثاب
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دجسمںیماحرضیاکارجفوثاب

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 708

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ،اب ٩ابوذ٧ب ،اسوز ب ٩اٌَٟلء ب ٩جاریة ث٘فی ،ابوس٤٠ہ ،ابً ٩بساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ

ئ بِ َٔ ٩جارٔ َی َة َّ
اَ٘ َٟف ُّٔی ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِس َوزُ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
 ٩ِ ٣ٔ ١بَ ِیتٔهٔ إلٔ َی
ِخ ُد اَّ ٟز ُج ُ
أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ه َُو ابِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ح ٔي َن یَ ِ ُ

َِ ٣شحٔ ٔسه ٔ َ َٔف ِج ْ ١تَُ ِٜت ُب َح َش َّ ٨ة َورٔ ِج َْ ١ت ُِ ٤حو َس ِّی َئ ّة

رمعفنبیلع،ییحی،انباوبذبن،اوسدنباالعلءنباجریة،یفق،اوبہملس،انبدبعارلنمح،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق ااسنؿ اےنپ اکمؿ ےس دجسم یک اجبن اتلچ ےہ رھپ اکی دقؾ راتھک ےہ وت اکی
کینلمع ھکدایاجاتےہرھپدفرسےدقؾےنلچرپاکیانگہاعمػوہاجاتےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،انباوبذبن،اوسدنباالعلءنباجریة،یفق،اوبہملس،انبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخانیتوکدجسمںیمداہلخےسعنمںیہنرکاناچےئہ

ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
وخانیتوکدجسمںیمداہلخےسعنمںیہنرکاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 709

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥سٔیا ،٪زہزی ،ساً ،٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز

َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیهٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
إٔذَا ا ِس َتأِذَِ َ ٧ت ا َِ ٣زأَةُ أَ َح ٔس ُ ٥ِ ٛإلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ٓ َََل یَ َِ ٌِ ٨َ ٤ها
ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ ،زرہی ،اس مل ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفناای سج فتق مت ولوگں ںیم ےس یسک یک وعرت دجسم (امنز زپےنھ) ےک ےئل اجےن یک ااجزت بلط رکے وت اس وک عنم ںیہن رکان
اچےیہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،زرہی،اسمل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمںیمداہلخسکاحتلںیمونممعےہ؟
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دجسمںیمداہلخسکاحتلںیمونممعےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 710

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،یحٌی ،اب ٩جزیحً ١لاء ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا یَ ِحٌَی ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َلائْ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَک َ ََ ٩ِ ٣ٔ ١ه ٔذه ٔ َّ
َِک ٔ
ِقبِ َ٨ا فٔی ََ ٣شا ٔج ٔسَ٧ا
اٟظ َح َزة ٔ َٗا َ ٢أَ َّو ََ ٢ی ِو ٕ ٦اَُّٟو ٔ ٦ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢اَُّٟوَ ٔ ٦وا َِ ٟب َؼ َٔ ١وال ُ َّ
اث ٓ َََل َي ِ َ
َٓإ ٔ َّ ٪ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة َت َتأ َ َّذی ٔ٤َّ ٣ا یَ َتأ َ َّذی ُٔ ٨ِ ٣ه ِاْلُٔ ِ ٧ص
ی
ااحسؼنبوصنمر،ییحی،انبرج حلاطعء،اجربےسرفاتیےہہک رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایوجصخش
لب
ش
اسدرتخںیمےسےلہپنسہلاھکےلرھپرفناای نافرایپزاھکےلوتفہصخشمہولوگںہکاپسدجسمںیمدالخہنوہویکہکنرفط ے
ایسییئےسفیلکتوسحمسرکےتںیہہکسجیئےسااسنؿفیلکتوسحمسرکےتںیہ۔
ی
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،ییحی،انبرج حلاطعء،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمےسوکؿصخشابرہاکنؽدایاجےئ؟
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دجسمےسوکؿصخشابرہاکنؽدایاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 711

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،ہظاٗ ،٦تازہ ،سا ٥ٟب ٩ابوجٌسٌ٣ ،سا ٪ب ٩ابی ك٠حہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هٔظَ ْاَٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ َِ ٩سا ٥ٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ٌِسٔ
وَ ٩ِ ٣ٔ ٪ط َح َز َتي ِ ٔن َ٣ا أ ُ َراه َُ٤ا إ ٔ ََّل َخِٔی ََ َتي ِ ٔن َه َذا
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اض َتأِکَُ ُ٠
ًَ َِ ٌِ ٣َ ٩س َ
اب َٗا َ ٢إٔ ٥ِ َُّٜ٧أَ ُّی َها اُ ٨َّ ٟ

َخ َد إلٔ َی ا َِ ٟب٘ٔی ٍٔ ٓ ََ٩ِ ٤
ُّوَ ٦و َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُت ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َو َج َس رٔی َح ُه َ٤ا ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟز ُج ٔ ١أَ ََ ٣ز بٔهٔ َٓأ ُ ِ ٔ
ا َِ ٟب َؼ ُ
َ ١واُ َٟ
أَک َ َُ ٠ه َ٤ا َٓ ُِ ٠یِ ٔ٤ت ُه َ٤ا كَ ِبدّا
دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،اشہؾ،اتقدہ،اسملنباوبدعج،دعماؿنبایبہحلطےسرفاتیےہہکرضحترمعےنرفناایاےولوگ!متولگ
اؿ دف اناپک درتخ ںیم ےس اھکےت وہ ینعی ایپز افر نسہل وک افر ںیم ےن داھکی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک

سجفتقہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسیسکےکہنم ےساؿزیچفںیکدبوبوسحمس رفناےتوتمکحرفناےتہک فہ صخشدجسمےس عیقب
یکاجبناکنؽدایاجےئافرامہرےںیمےسوجصخشنسہلافرایپزاھکےئوتاؿزیچفںوکایھچرطحےساکپرکاھکےئ۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،اشہؾ،اتقدہ،اسملنباوبدعج،دعماؿنبایبہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمےکادنرہمیخاگلےنافربصنرکےنےسقلعتم
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دجسمےکادنرہمیخاگلےنافربصنرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 712

راوی  :ابوزاؤز ،يٌلی ،یحٌی ب ٩سٌیس٤ً ،زةً ،ائظہ ػسي٘ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َي ٌِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
ٕٔ
ٕٔ ٓ ٔیهٔ َٓأ َ َرا َز أَ َِ ٪ي ٌِ َتَ ٜ
اٟؼ ِبحَ ث ُ ََّ ٥ز َخ َ ١فٔی ا ِ٤َ ٟکَا َّٔ ٪أ ٟذی یُزٔی ُس أَ َِ ٪ي ٌِ َتَ ٜ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َرا َز أَ َِ ٪ي ٌِ َتَ ٜ
ٕٔ َػلَّی ُّ
َرض َب ََ ٟها خ َٔبائْ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَ ِت َزیِ َُ ٨ب خ َٔبائ َ َها أَ ََ ٣ز ِت
َرض َب َُ ٟه خ َٔبائْ َوأَ ََ ٣ز ِت َحٔ َِؼ ُة ٓ ُ ٔ
آَ ٪أ َ ََ ٣ز ٓ ُ ٔ
اَخ َٔ ٩ِ ٣ر ََ ٣ـ َ
ا َِ ِ ٌَ ٟ
رش اْلِ َ َو ٔ َ

ٕ
ُٓٔ
َرض َب ََ ٟها خ َٔبائْ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی ذََ ٔ ٟ
ٕ فٔی َر ََ ٣ـ َ
َ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢آ ِٟب ٔ َّر تُز ٔ ِز ََ ٥َِ ٠َٓ ٪ي ٌِ َت ِٔ ٜ
اَ ٪وا ًِ َت ََ ٜ
رشا َٔ ٩ِ ٣ط َّوا ٕ٢
ًَ ِ ّ

اوبداؤد ،یلعی ،ییحی نب دیعس ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق ااکتعػ
رکےن اک ارادہ رفناےت وت امنز رجف ادا رفنا رک اس ہگج رشتفی ےل اجےت سج ہگج ااکتعػ رکےت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ناہ
راضمؿاابملرکےکآرخیدسدؿںیمااکتعػرفناےناکارادہرفناایوتدجسمںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیہمیخاگڑےناک
مکحرفناایافررضحتہصفحےنیھبمکحرفناای۔اؿےکفاےطسیھبہمیخاگلایایگسجفتقرضحتزبنیےنہیداھکیوتاوہنںےنیھب
مکح رفناای وت اؿ ےک فاےطس یھب ہمیخ اگڑاھ ایگ سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داھکی ہک دجسم ےک ادنر رہ

رطػےمیخیہےمیخےگلوہےئںیہآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکایکاؿومیخں ےکاگلےنےسوثابیکتین ےہاسےک
دعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنناہراضمؿںیمااکتعػںیہنرفناایافروشاؽارکملؾںیمدسرفزکتااکتعػرفناای۔
رافی  :اوبداؤد،یلعی،ییحینبدیعس،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دجسمےکادنرہمیخاگلےنافربصنرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 713

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیسً ،بساہلل ب٤٧ ٩ير ،ہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
َرض َب ًََِ ٠یهٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أ ُ ٔػ َ
رقیِ ٕع َر َِ ٣ی ّة فٔی اْلِ َ َِ ٛح َٔ َ ٓ ١
یب َس ٌِ ْس َی ِو َ ٦ا َِ ٟد َِ ٨س َٔ ٚر َ٣ا ُه َر ُج َْ ُ ٩ِ ٣ٔ ١
رقیبٕ
َخ ِی َّ ٤ة فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َ ٔ ٟی ٌُو َز ُه ٔٔ َ ٩ِ ٣
دیبع اہلل نب دیعس ،دبعاہلل نب ریمن ،اشہؾ نب رعفہ ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دیعس نب اعمذ وک زغفہ دنخؼ ںیم ریت اک
اکیاکریزمخگلایگوجہک ہلیبقرقشی ےکاکیصخش ےناگلایاھتالحکانیمرگ ںیم۔رضحتروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےناؿاکہمیخدجسمںیمبصنرکدایاتہکزندکیےساؿیکزماجرپیسرفناںیکس۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،دبعاہللنبریمن،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچبںوکدجسمںیمالےناکایبؿ

ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
وچبںوکدجسمںیمالےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 714

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،سٌیس ب ٩ابوسٌیس٤ً ،زو ب ٩س٠ی ٥زرقی ،ابوٗتازہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٕ ٥اٟزُّ َرق ٔ ِّی أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أَبَا َٗ َتا َز َة َي ُ٘و ُ ٢بَ ِی َ٨ا
اؾ بِ ٔ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ
 ١أ ُ َ٣ا ََ ٣ة ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی ا ِٔ ٌَ ٟ
َخ َد ًَ َِ ٠ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِحُ ٔ٤
ِ َ ٧ح ُُ ٩جْ ُ٠
وض فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس إٔذِ َ َ

َوأ ُ َُّ ٣ها َزیِ َُ ٨ب ب ٔ ُِ ٨ت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه ٔ َی َػِ ٔ َّی ْة یَ ِحَ ُ٠ٔ٤ها ٓ ََؼلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه ٔ َی
َ ب ٔ َها
 ١ذََ ٔ ٟ
ًَل َی ًَأَ٘ٔهٔ َي َـ ٌُ َها إٔذَا َر ََ ٍَ ٛو ُئٌی ُسهَا إٔذَا َٗ َاَ ٦حًَّی َٗ َضی َػ ََل َت ُه َئ ٌَِ ُ
ہبیتق ،ثیل ،دیعس نب اوبدیعس ،رمعف نب میلس زریق ،اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک اکی رفز مہ ولگ دجسم ےک ادنر ےھٹیب وہےئ ےھت ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس رضحت اناہم تنب ایب ااعلص وک ےئل وہےئ آےئ افر اؿ یک فادلہ رضحت زبنی ںیھت۔
رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس یک اصازبادی افر(رضحت اناہم) وھچیٹ ڑلیک ںیھت۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ وک
(وگدںیم)ااھٹےئوہےئےھتوترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزادارفنایئافرفہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
اکدنےھ رپ ںیھت۔ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع افر دجسہ رفناےت وت اؿ وک زنیم رپ الھٹبےت رھپ سج فتق ڑھکے
وہےتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساؿوکااھٹےتیل۔(افررھپاؿوکاکدنےھرپالھٹبےت)ایسرطہقیےسرکےترےہامنزےکوپرے
وہےنکت۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،دیعسنباوبدیعس،رمعفنبمیلسزریق،اوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیقیصخشوکدجسمےکادنرابدنےنھےسقلعتم

ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دیقیصخشوکدجسمےکادنرابدنےنھےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 715

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،سٌیس ب ٩ابوسٌیس ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أَبَا ه َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُ ٌَ ََ ٢ث َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُ
ُ
َفب ٔ َم َٔ َشارٔ َی ٕة َٔ ٩ِ ٣س َوارٔی
َخ ِی َّل ٗ ٔ َب َِ َ ٧ ١ح ٕس َٓ َحائ َ ِت ب ٔ َز ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی َحٔ٨ی َٔ َة ُي َ٘ا َُٟ ٢هُ ث َ٤ا َُ ٣ة بِ ُ ٩أثَا َٕ ٢س ِّی ُس أَهِ ٔ ١ا َِ َ ٟامی َٔ ٣ة َ ُ
َر
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ُِ ٣د َت َ ْ
ہبیتق،ثیل،دیعسنباوبدیعس ،اوبرہریہےسرفاتیےہہک رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنھچکوسارفںوکدجنرہشیک
اجبنرفاہنرفناایفہہلیبق ینبہفینحںیمےساکیصخشوکےلرکآےئہکسجوکرضحتامثہمنباباؽےتہکےھتافرفہصخشامیہماک
رسداراھتوتاسوکاکیوتسؿےسابدنھدایایگ(رصتخما)ہیدحثیاکیفوطلیےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،دیعسنباوبدیعس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افٹنوکدجسمںیمےلاجےنےسقلعتم
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
افٹنوکدجسمںیمےلاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 716

راوی  :س٠امی ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابًِ ،یساہلل بً ٩بساہللً ،بساہلل بً ٩باض

اب ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اٟز ِ ٩َ ٛبِٔ ٔ٤ح َح ٕ٩
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ
ًَبَّا ٕ
اٖ فٔی َح َّح ٔة ا َِ ٟو َزا َٔ ًَل َی ٌََٔير ٕ َي ِش َتُّ ٥ُ ٔ ٠
امیلسؿنبداؤد،انبفبہ ،ویسن،انباہشب،دیبعاہلل نبدبعاہلل،دبعاہللنبابعسےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےنہتجحاولداعںیماکیافٹنرپوطاػرفناایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرجحاوسدوکاکیڑکلیےسوھچرےہ
ےھت۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل،دبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمےکادنررخدیفرففتخےکونممعوہےنافرامنزہعمجےسلبقہقلحابدنھرکانھٹیب
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دجسمےکادنررخدیفرففتخےکونممعوہےنافرامنزہعمجےسلبقہقلحابدنھرکانھٹیب

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 717

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥یحٌی ب ٩سٌیس ،ابً ٩حَل٤ً ،٪زو ب ٩طٌیبً ،بساہلل ب٤ً ٩زو ب ٩اٌٟاؾ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩ج ِّسه ٔ أَ َّ٪
ئ َوا ِِ َ ِٟی ٍٔ فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ
اٟرشا ٔ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩اَّ ٟت َح ُّ ٙٔ ٠یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َٗ ِب َ ١اٟؼَّ ََلة ٔ َو ًَ َِ ِّ ٩

ااحسؼنباربامیہ،ییحینبدیعس،انبالجعؿ،رمعفنببیعش،دبعاہللنبرمعفنبااعلصےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےنامنزہعمجےسلبقہقلحانبرکےنھٹیبافردجسمںیمرخدیفرففتخےسعنمرفناای۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ییحینبدیعس،انبالجعؿ،رمعفنببیعش،دبعاہللنبرمعفنبااعلص

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

دجسمےکادنرااعشرزپےنھےکونممعوہےناکایبؿ
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دجسمےکادنرااعشرزپےنھےکونممعوہےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 718

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ب ٩سٌس ،ابً ٩حَل٤ً ،٪زو ب ٩طٌیب

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩ج ِّسه ٔأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ َِ ٩ت َ٨ا ُط ٔس اْلِ َ ِط ٌَارٔ فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ

ہبیتق  ،ثیل نب دعس ،انب الجعؿ ،رمعف نب بیعش ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس انس افر اوہنں ےن اےنپ دادا ےس انس ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندجسمےکادنرااعشرزپےنھےسعنمرفناای۔
رافی  :ہبیتق،ثیلنبدعس،انبالجعؿ،رمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمےکادنردمعہرعشزپےنھیکااجزت
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دجسمےکادنردمعہرعشزپےنھیکااجزت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 719

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب

ا ٪بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َوه َُو یُ ِٔ ٨ظ ُس فٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٗا َ٣َ ٢زَّ ًُ َ٤زُ ب ٔ َح َّش َ
َ ث ُ َّ ٥ا َِ ٟتٔ ََت إلٔ َی أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٓ َ٘ا َ ٢أَ َسَ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ ََ ٠ح َى إَِٔ ٟیهٔ َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س أَ ِنظَ ِس ُت َوٓ ٔیهٔ َ ٩ِ ٣ه َُو َخي ِ ْر َٔ ٨ِ ٣
ض َٗا ََّ ٢
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢أَ ٔج ِب ًَىِّی َّ
اُ ٠ٟه ََّ ٥ن ٌَ ِ٥
اُ ٠ٟه َّ ٥أَیِّ ِس ُه بٔزُوحٔ ا ُِ ُ٘ ٟس ٔ

ہبیتق ،ایفسؿ،زرہی،دیعس نببیسم ےسرفاتی ےہہک رضحترمعاکیرفزرضحت اسحؿےکاپس ےسسگرےافرفہ اسفتق
ااعشر زپےنھ ںیم وغشمؽ ےھتدجسم ےک ادنر وت رضحترمع ےن اؿیک اجبنداھکی وت اوہنں ےن رفناایہک ںیم ےن وت دجسم ےک ادنر اس
فتق ااعشر زپےھ ںیہ سج فتق دجسم ےک ادنر ایلع تیصخش (یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) رشتفی رفنا ےھت رھپ رضحت اسحؿ ےن
رضحتاوبرہریہیکاجبنداھکیافررعضایکہکایکآپےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسںیہنانس(ینعیسجفتق
ںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاشؿادقسںیمرعتیفیاملکتاتہکافررعتیفیرعشاتہک اھت)آپیلص اہللہیلعفآہل
فملسرفناےتےھتہکاےدخاریمیاجبنےسوبقؽرفنا۔اےدخادمدرفنااؿیکرضحتربجالیئےس۔ہینسرکرضحتاوبرہریہ
ےنرفنااییجاہں(ےنسںیہ)۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مگدشہےشدجسمںیمالتشرکےنیکاممتعناکایبؿ
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
مگدشہےشدجسمںیمالتشرکےنیکاممتعناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 720

راوی ٣ :ح٤س ب ٩وہب٣ ،ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،ابوًبساٟزحی ،٥زیسب ٩ابوا٧یشة ،ابوزبير ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩وهِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟزح ٔٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َزیِ ُس بِ ُ ٩أَبٔی أُِ َ ٧ی َش َة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ

ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١یَ ُِ ٨ظ ُس َؿ َّاّ ٟة فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َٓ َ٘ا ََٟ ٢هُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َو َج ِس َت

دمحم نب فبہ ،دمحم نب ہملس ،اوبدبعارلمیح ،زدینب اوباییشة ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش دجسم ںیم اینپ مگ دشہ یئ وک
التشرکےنےکفاےطساحرضوہا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایدخارکےہکمتفہےئشہناپؤینعیمتوکفہیئہنےلم۔
رافی  :دمحمنبفبہ،دمحمنبہملس،اوبدبعارلمیح،زدینباوباییشة،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمےکادنرایھتہراکنےنلےسقلعتم
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دجسمےکادنرایھتہراکنےنلےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 721

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤و ٣ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا٪

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗ َاَل َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٤ِ ٌَ ٔ ٟز ٕو أَ َسَ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ ّزا

َي ُ٘و ُ٣َ ٢زَّ َر ُج ْٔ َٔ ١ش َهإ ٦فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ ٥َ ٠خ ِذ بَٔ ٔ ٨ؼاَ ٔ ٟها َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥

دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح ف دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت رمعف ےس رعض ایک ہک ایک مت ےن رضحت
اجربےسانسےہفہرفناےتےھتہکاکیصخشریتےلرکاحرضوہاوترضحتروسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن(اسوکدھکیرک)
اراشدرفناایمتریتےکوکےنوکڑکپول۔اسصخشےنوجابدایہکتہبرتہبےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمحفدمحمنبوصنمر،ایفسؿ

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

دجسمےکادنراویلگنںےکادنراویلگنںےکادنردالخرکان
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دجسمےکادنراویلگنںےکادنراویلگنںےکادنردالخرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 722

ًیسی ب ٩یو٧ص ،اً٤ع ،ابزاہی ،٥اسوز
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٰ ،٥

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت أََ٧ا
ئ ُٗ ِ٨َ ٠ا ََل َٗا َُٗ ٢و ُ٣وا ٓ ََؼ ُّ٠وا ٓ ََذ َهِ ِ َ٨ا َ ُ٘ ٨َ ٔ ٟوَ ٦خ ُِ َٔ ٠ه َٓ َح ٌَ َ ١أَ َح َسَ٧ا
َو ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة ًَل َی ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٓ َ٘ا َ٨َ َٟ ٢ا أَ َػلَّی َه ُؤ ََل ٔ

َ بَي ِ َن أَ َػأَ ٌٔهٔ َو َج ٌَََ ٠ها بَي ِ َن ُر َِِٛت َِیهٔ
َخ ًَ ِٔ ٩ط َ٤أٟهٔ ٓ ََؼلَّی َٔ َِي ِر ٔأَذَا َٕ ٪و ََل إ ٔ َٗا َٕ ٣ة َٓ َح ٌَ َ ١إٔذَا َر ََ ٍَ ٛط َّب َ
ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ٨هٔ َو ِاْل َ َ

َو َٗا َ ٢هَ ََ ٜذا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ١َ ٌََ ٓ ٥َ ٠

ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،اشمع،اربامیہ،اوسدےسرفاتیےہہکںیمافررضحتب ہمقدفونںرضحتدبعاہللنبدوعسدیک
دختمںیماحرضوہےئاوہنںےنرفناایہکایکآپامنزےس افرغوہےئگںیہمہےنرعضایکہکںیہن!اوہنںےناہکہکمتڑھکے
وہاجؤافرامنزادارکف۔نان ہچ مہولگرفاہنوہےئگافراؿےکےھچیپڑھکےوہےئگاوہنںےناکیصخشوکابںیئ اجبنایکافراکی
دفرسےصخشوکداںیئاجبنایکرھپامنزادایکریغباذاؿافرریبکتےکسجفتقفہروکعرفناےتوتاکیاہھتیکاویلگنںوکدفرسے
اہھتیکایلگنںیمڈاؽےتیل۔بلطمہیےہہکدفونںونٹھگںےکدرایمؿںیمافررفناےتےھتہکںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسوکاسرطہقیےسرکےتوہےئداھکیےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،اشمع،اربامیہ،اوسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دجسمےکادنراویلگنںےکادنراویلگنںےکادنردالخرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 723

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩شٌوز ٣ذٛورہ س٨س سے ب٬ی حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز

َ
رض َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت إٔبِ َزاه َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة َواْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ
َک ِ َ ٧ح َو ُه
ًَ ِب ٔس اہللٔ َٓ َذ َ َ
دبعاہللنبدوعسدذموکرہدنسےسیھبرضحتدبعاہللنبدوعسدےسایسرطحیکدحثیوقنمؽےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدوعسدذموکرہدنسےسیھبرضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمےکادنرتچٹیلاجاناسیکےہ؟
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دجسمےکادنرتچٹیلاجاناسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 724

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟاب ٩طہابً ،باز ب ٩ت٤ی٥

اب ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔ بِ َٔ ٩تٕ ٔ٤ی٤ِّ ًَ ٩ِ ًَ ٥هٔ أَُ َّ ٧ه َرأَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
َخی
ُِ ٣ش َت ِّ ٔ ٘٠یا فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َوا ٔؿ ٌّا إ ٔ ِح َسی رٔ ِجَِ ٠یهٔ ًَل َی اْلِ ُ ِ َ

ہبیتق ،ناکل ،انب اہشب ،ابعد نب میمت ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ اچچ رضحت دبعاہلل نب زدی نب اعا  ےس انس اوہنں ےن
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دجسم ےک ادنر تچ ےٹیل وہےئ داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اپؤں رپ اپؤں رےھک
وہےئےھت۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،انباہشب،ابعدنبمیمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمےکادنروسےنےسقلعتم
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دجسمےکادنروسےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 725

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌیًِ ،یساہلل٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز

اب ًَزِ ْب
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أََّ٧هُ ک َ َ
ا ٪یَ َُ ٨اَ ٦وه َُو َط ٌّ
ََل أَهِ َُ َٟ ١ه ًَل َی ًَ ِه ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َِ ٣شحٔ ٔس أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،دیبع اہلل ،انعف ،دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک فہ وجاؿ صخش ےھت افر ونوجاؿ ریغ اشدی دشہ وہےن یک
احتلںیمدجسمےکادنروسایرکےتےھتدجسموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیم۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمےکادنروھتےنکےسقلعتم

ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دجسمےکادنروھتےنکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 726

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ہٗ ،تازہ ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِٟبُ َؼ ُ
ا ٚفٔی
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َخ ٔلی َئ ْة َو ََ َّٔ ٛارتُ َها َز َِٓ ُ٨ها
ہبیتق ،اوبوعاہن ،اتقدہ ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای دجسم ےک ادنر وھتانک انگہ
ےہافراساکافکرہہیےہہکاسوکزنیمےکادنردنفرکدفایدابدف(افرپےسیٹمڈاؽرک)۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمےکادنرہلبقیکاجبنوھتانکعنمےہ
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دجسمےکادنرہلبقیکاجبنوھتانکعنمےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 727

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا٧ ،َٟآًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی َُ َؼاّٗا فٔی ٔج َسارٔ ا ِِ ٔ ٟ٘ب َٔ ٠ة َٓ َح َّٜهُ

ا ٪أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛي َُؼل ِّی ٓ َََل َی ِب ُؼ ََ٘ ٔ ٗ َّ٩ب ََ ١و ِجهٔهٔ َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ٔ ٗ ١ب ََ ١و ِجهٔهٔ إٔذَا َػلَّی
ض َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا ک َ َ
ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ًََ ١ل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ہبیتق،ناکل،انعف،دبعاہللانبرمعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنتیباہللرشفییکدویارفںرپ
وھتکینعیمغلبداھکی۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوک اےنپاہوھتںےس لسم دایافراراشدرفناایہکسجفتقمتولوگں ںیم
ےس وکیئ صخش امنز ںیم وغشمؽ وہ۔ ینعی اس یک اجبن وتہج رکات ےہ افر اس ےک اسےنم یک اجبن وھتاتک ےہ (ولعمؾ وہا ہک ہلبق یک
اجبنوھتانکتخسمسقیکےبادیبافردبیبیصنےہ)
رافی  :ہبیتق،ناکل،انعف،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلامنزاسےنمیکاجبنایداںیئاجبنوھتےنکیکاممتعن
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
احبتلامنزاسےنمیکاجبنایداںیئاجبنوھتےنکیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 728

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪زہزی ،ح٤یس بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوسٌیس خسری

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
 ١بَي ِ َن َی َسیِهٔ أَ ِو ًَ َِ ٩یٔ٤یٔ٨هٔ َو َٗا َ ٢یَ ِب ُؼ ُٙ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَی َ ُ ٧دا َّ ٣ة فٔی ٗ ٔ ِب َٔ ٠ة ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َحَ َّٜها ب ٔ َح َؼاة ٕ َوَ َ ٧هی أَ ِ ٪یَ ِب ُؼ َ ٙاَّ ٟز ُج ُ
َّسی
ًَ َِ ٩ي َشارٔه ٔأَ ِو َت ِح َت َٗ َس ٔ٣هٔ ا ُِ ٟی ِ َ
ہبیتق ،ایفسؿ ،زرہی ،دیمح نب دبعارلنمح ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسم
ںیم ہلبق یک اجبنمغلبداھکی وت آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےناس وک رکنکویں ےس لسم دای افراسےنم افرداںیئ اجبن ےس اممتعن
رفنایئافررفناایابںیئاجبنایابںیئاپؤںےکےچینیکرطػوھتانکاچےیہ

رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزیوکےھچیپایابںیئاجبنوھتےنکیکااجزت
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
امنزیوکےھچیپایابںیئاجبنوھتےنکیکااجزت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 729

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ربیعی ،كار ٚبً ٩بساہلل ٣حاربی

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩كَارٔ ٔ ٚبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

َ َواَِ ُؼ ِٙ
َ َوَلَ ًَ َِ ٩یٔ٤یَ ٔ ٨
ا َِ ٤ُ ٟحارٔب ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َُ ٨ِ ٛت َُ َؼل ِّی ٓ َََل َت ِبز ُ َٗ َّ٩بَي ِ َن َی َسیِ َ
آَ ٪ارُّٔا َوإ ٔ ََّل ٓ ََه ََ ٜذا َوبَزَ ََ ٚت ِح َت رٔ ِجٔ٠هٔ َو َز َل َٜهُ
َ أَ ِو ت ٔ َِ٘ ٠ا َئ ٔط َ٤اَ ٔ ٟ
َخ َِ َٔ ٠
َ إ ٔ ِ ٪ک َ َ

دیبعاہللنبدیعس،ییحی،ایفسؿ،وصنمر،ریعیب،اطرؼنبدبعاہللاحمریبےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اراشد رفناای سجفتق مت امنز زپےنھ ںیم وغشمؽ وہ وت متاسےنم افر ہنداںیئ اجبن وھتوک ہکلبےھچیپ ایابںیئ اجبن وھتوک ارگفاہں رپ
ہگج وموجد وہ (بلطم ہی ےہ ہک اس اجبن دفرسے امنزی ہن وہں) فرہن مت ہی رکف رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اپؤں
ےکےچینوھتوکرھپاسوکلسمدف۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،ایفسؿ،وصنمر،ریعیب،اطرؼنبدبعاہللاحمریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکؿےساپںےسوھتکانلماچےئہ؟

ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
وکؿےساپںےسوھتکانلماچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 730

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،سٌیس ،جزیزی ،ابوًَلء ب ٩طدير

ئ بِ ِّٔ ٩
اٟظ ِّدير ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َّ
َّ
َّسی
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ت ََّ ٨د ٍَ ٓ ََس َلُ َٜه بٔز ٔ ِجٔ٠هٔ ا ُِ ٟی ِ َ
وسدینبرصن،دبعاہلل،دیعس،رجریی،اوبالعءنبریخشےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکی
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوھتاکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکلسمدایاےنپابںیئاپؤںےس۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،دیعس،رجریی،اوبالعءنبریخش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسمدجںیموخوبشاگلاناسیکےہ؟
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
اسمدجںیموخوبشاگلاناسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 731

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥ائس ب ٩حِیب ،ح٤یس اٟلوی ،١ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَائ ُٔذ بِ َُ ٩حِٔیبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْس َّ
 ٩ِ ًَ ١أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا ََ ٢رأَی َر ُسو ُ٢
اٟلؤی ُ
ٔب َحًَّی ا ِح ََّ ٤ز َو ِج ُه ُه َٓ َ٘ا َِ ٣ت ا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َح َِّ ٜت َها
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ُ ٧ ٥َ ٠دا َّ ٣ة فٔی ٗ ٔ ِب َ٠ةٔ ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َِـ َ

َو َج ٌََِ ٠ت َ٣کَاَ َ ٧ها َخُ٠وّٗا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَ ِح َش ََ ٩ه َذا
ااحسؼ نب اربامیہ ،اعدئ نب بیبح ،دیمح اوطللی ،اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
دجسمںیمتیباہللیکرطػمغلبداھکیوت آپیلصاہللہیلعفآہلفملسانراضوہےئگاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرہچہاونر
رسخوہایگاکیاخوتؿہلیبق ااصنرںیمےسڑھکیوہیئگافراسوکرزگرکاسیکہگجوخوبشاگلدی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
ہیدھکیرکاراشدرفناایہیایکدمعہاکؾےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اعدئنببیبح،دیمحاوطللی،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمےکادنردالخوہےنافرابرہآےنےکفتقایکےہک
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دجسمےکادنردالخوہےنافرابرہآےنےکفتقایکےہک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 732

راوی  :س٠امی ٪بًِ ٩یساہلل ُیَلنی ،ابوًا٣ز ،س٠امی ،٪ربیٌةً ،بسا َ٠٤ٟب ٩سٌیس ،ابوح٤یس و اسیس

یٌ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ ا ِِ َِ ٟی ََلن ٔ ُّی ََ ِ ٔ
َر ٌّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٩ِ ًَ ٪رب ٔ َ
َسٌٔی ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا حُ َِ ٤ی ٕس َوأَبَا أ ُ َس ِی ٕس َي ُ٘ َوَل َٔٗ ٪ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َذا َز َخ َ ١أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس

َخ َد ََِٓ ٠ی ُ٘ َِّ ١
ََِٓ ٠ی ُ٘ َِّ ١
َ
َ َِٔ ٓ ٩ِ ٣ـَ ٔ ٠
اُ ٠ٟه َّ ٥إنِّٔی أَ ِسأََ ُٟ
اب َر ِح َ٤تٔ َ
اُ ٠ٟه َّ ٥ا ِٓ َتحِ لٔی أَبِ َو َ
َ َوإٔذَا َ َ

امیلسؿ نب دیبع اہلل الیغین ،اوباعرم ،امیلسؿ ،ربنعة ،دبعاکلمل نب دیعس ،اوبدیمح ف ادیس ےس رفاتی ےہ ہک دفونں رضحات رفناےت
ےھت ہک رضح ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق مت ںیم ےس وکیئ صخش دجسم ےک ادنر دالخ وہ وت اس
رطحےسےہکاےدخا!ھجمرپاینپرتمحےکدرفازےوھکؽدےافرسجفتقدجسمےسابرہےلکنوتاسرطحےہکاےدخاںیم

آپےکلضفاکاتحمجوہں۔
رافی  :امیلسؿنبدیبعاہللالیغین،اوباعرم،امیلسؿ،ربنعة،دبعاکلملنبدیعس،اوبدیمحفادیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقدجسمےکادنردالخوہوتدجسمںیمےنھٹیبےسلبقدفرتعکادارکے
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
سجفتقدجسمےکادنردالخوہوتدجسمںیمےنھٹیبےسلبقدفرتعکادارکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 733

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اً ،َٟا٣ز بً ٩بساہلل ب ٩زبير٤ً ،زو ب ٩س٠ی ،٥ابوٗتازہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣اًَ ٩ِ ًَ َْ ٔ ٟا ٔ٣ز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َٗ َتا َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی
ِخو ٔد
اٟز ِخ َؼ ُة ف ٔی ا ُِ ٟحُ٠و ٔ
ض ٓ ٔیهٔ َوا ُِ ُ ٟ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َز َخ َ ١أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َٓ ِ٠يَرِ ََ ٍِ ٛر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ِحَ ٔ ٠ش ُّ

ُٔ ٨ِ ٣ه َٔ َِي ِر ٔ َػ ََلة ٕ

ہبیتق ،ناکل ،اعرم نب دبعاہلل نب زریب ،رمعف نب میلس ،اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفناایہکسجفتقاہمترےںیمےسوکیئصخشدجسمںیمدالخوہوتفہدفراعکتےنھٹیبےسلبقادارکے۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،اعرمنبدبعاہللنبزریب،رمعفنبمیلس،اوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغبامنززپےھوہےئدجسمںیمانھٹیبافردجسمےسابرہانلکن

ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
ریغبامنززپےھوہےئدجسمںیمانھٹیبافردجسمےسابرہانلکن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 734

راوی  :س٠امی ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابً ،بساٟزح ٩٤بٌٛ ٩ب ب٣ ٩اً ،َٟبساہلل بٌٛ ٩ب ب٣ ٩اٌٛ ،َٟب
ب٣ ٩اَٟ

اب َوأَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩إَ ٔ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َه ٕ

ٕ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی
أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ََ ٌِ ٛب بِ َ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟیُ َح ِّس ُث َحسٔی ََ ُه ح ٔي َن َت َد ََّ ٠
ا ٪إٔذَا َٗس ََٔ ٩ِ ٣ٔ ٦س َ ٕ َ
َف َٔ ٓ ٍَ ٛیهٔ
َُزِ َوة ٔ َتبُ َ
وک َٗا ََ ٢و َػبَّحَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠از ٔ ّ٣ا َوک َ َ
رف بَ َسأ بٔا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َ َ
وُ َٟ ٪ه َوکَاُ ٧وا َٔ ِـ ٌّا َوثَ َ٤أ٧ي َن
ض َٓ َ٤َّ ٠ا ٓ ٌََ َ ١ذََ ٔ ٟ
و ٪إَِٔ ٟیهٔ َو َی ِحَ ُٔ ٔ ٠
وََ ٓ ٪ل ٔٔ ُ٘وا َي ٌِ َت ٔذ ُر َ
َ َجائ َ ُه ا َِ ٤ُ ٟد ََّ ُٔ ٠
َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥جََ ٠ص ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
َّ
َّ
رسائ َٔزه ُِ ٥إلٔ َی اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١حًَّی
رف َُ ٟه َِ ٥و َوک َ ََ َ ١
َر ُج َّل َٓ َ٘ب ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسََ ًَ ٥َ ٠لَ ٔ ٧ی َت ُه َِ ٥وبَا َي ٌَ ُه َِ ٥وا ِس َت ِِ َ َ
ََ أََ ٥َِ ٟت٩ٔ ُٜ
ٔجئ ُِت َٓ َ٤َّ ٠ا َس َُّ ٤ِ ٠ت َت َب َّش ََ ٥ت َب ُّش َ ٥ا َِ ِِ ٤ُ ٟـ ٔب ث ُ ََّٗ ٥ا ٌََ ََ ٢ا ََٓ ٢حٔئ ُِت َحًَّی َجَِ ٠ش ُت بَي ِ َن َی َسیِهٔ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َ٣ا َخ ََّ ٔ٠
َ
َخ ُد َٔ ٩ِ ٣س َد ٔلهٔ َو َِ َ٘ ٟس
ابِ َت ٌِ َت هَ ِه َز َک َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنٔ ِّی َواہللٔ َِ ٟو َجَِ ٠ش ُت ً ٔ َِ ٨س َُي ِر ٔ َک ٔ ٩ِ ٣أَهِ ُّٔ ١
اٟسَ ِ ٧یا ََ ٟزأَیِ ُت أَنِّی َسأ ِ ُ
ٔیث َٔ ٛذ ٕب ٟٔت َ ِرضَی بٔهٔ ًَىِّی َُ ٟی َ
َ ا َِ ٟی ِو ََ ٦حس َ
َ أَ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ١
أ ُ ًِ ٔل ُ
وط ُ
یت َج َس َّل َو َلَ ٩ِٔ ٜواہللٔ َِ َ٘ ٟس ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت َٟل ٔ َِ ٩ح َّسث ِ ُت َ

َُ َحس َ
َِّس ٔ٣ىِّی
َ ًَل َ َّی َو َٟل ٔ َِ ٩ح َّسثِت َ
ي ُِشد ٔ ُل َ
ٔیث ٔػ ِس َٕ ٚتحٔ ُس ًَل َ َّی ٓ ٔیهٔ إنِّٔی َْلَ ِر ُجو ٓ ٔیهٔ ًَٔ َِو اہللٔ َواہللٔ َ٣ا ُُ ٨ِ ٛت َٗ ُّم أَٗ َِوی َو ََل أَي َ َ
ٔیَ َٓ ُ٘ ُِ ٤ت ٓ َََ ٤ـ ِی ُت
َ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ٣ا َه َذا َٓ َ٘ ِس َػ َس ََ ٥ِ ُ٘ َٓ ٚحًَّی َي ِ٘ ٔض َی اہللُ ٓ َ
ح ٔي َن َت َد َُِّ ٔ٠ت ًَ َِ ٨
َر َػ ََلةُ َّأ ٟذی یَ ُُّ ٤ز ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ
ُِ ٣د َت َ ْ
امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دبعارلنمح نب بعک نب ناکل ،دبعاہلل نب بعک نب ناکل ،بعک نب ناکل ےس

رفاتیےہہکفہاانپفاہعقایبؿرفناےتےھتہکسجفتقرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکارماہزغفہوبتکںیمںیہن
ےئگ ےھت اوہنں ےن اہک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس حبص ےک فتق رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
سجفتقرفسںیمرشت فیالےئوتےلہپدجسمںیمدالخوہےئفاہںرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفراعکتادارفناںیئرھپےھٹیب

وہےئرضحاتےکاسےنمابفہولگآےنےگلوجہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاہجدںیمرشکیںیہنوہےئےھتہکلب
فہولگےھچیپرہےئگےھت۔دمہنیونمرہںیم افرمسقمسقےکذعرفذعمرترکےنےگلافرںیمسقاھکےنگلےئگ۔فہامتؾارفاددعتاد
ےک اابتعر ےس ایس ےک رقبیآدیم ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن اؿ اک اظرہی ایبؿ وبقؽ رفناای افر اؿ ےس تعیبیک افر اؿ
ےک فاےطس داع نایگن افر اؿ ےک ولقب یک ابںیت دخافدن دقفس رپ وھچڑ دںی اہیں کت ہک ںیم احرض وہا افر ںیم یھب اؿ رضحاتںیم
رشکی اھت (وج ہک اہجد ںیم رشکی ںیہن وہےئ ےھت) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک دھکی رک مسبت رفناای سج رطہقی ےس وکیئ
صخش ہصغ یک احتل ںیم رکسماات ےہ رھپ رفناای ہک مت آ۔ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ھٹیب ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفناایمتسکفہجےسےھچیپرہےئگےھت؟ایکمتےنافٹنںیہنرخدیااھت(وساروہےنےکفاےطس)ںیمےنرعضایکایروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ارگ ںیم یسکدفرسے دایندار ہکاسےنم اھٹیب وہات وت ںیم اس ےسفافق وہں ہک ںیم رضفر اس ےک ہصغ
ےس لکن اجات (بلطم ہی ےہ ہک اس یک انرایگض دفر وہاجیت) افر ھجم وک وخب ابںیت انبان آیت ںیہ نکیل دخا یک مسق! ںیم اس ابت ےس
وخبیبفافقوہںہکارگںیمآجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوھجٹہہکدفںاگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسھجمےسراضدنم
وہاجںیئ ےگ نکیل دخافدن دقفس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رھپ انراض رک دے اگ ویکہکن دخافدن دقفس اظرہی افر ابینط امتؾ
رطہقی ےک اکؾ ےس وخبیب فافق ےہ افر فہ ریمے دؽ ےک راز ےس وخبیب فافق ےہ افر فہ ریمے دؽ ےک دیھب وک آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسرپوھکؽ دےاگافرںیمآجیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسکیھٹکیھٹرطہقیےسہہکدفںوتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسھجمرپانراضوہاجںیئےگنکیلھجموکوتعقےہہکدخافدندقفسریمییطلغاعمػرکدےافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوک
ھجمرپرہمابؿرفنادےدخایک مسقسج فتقہک ںیمآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےکارماہںیہنایگوت ھجمےسزایدہوکیئ دفرسا صخش
اطوتقرافردفتلدنمںیہناھت(نکیلاشتماامعؽیکفہج ےسرہایگ)رضحتروسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن اراشدرفناایہک
اس ےن چس رفناای اب مت اج اہیں کت ہک دخافدن دقفس اہمترے قلعتم ہلصیف رفناےئ رہباحؽ ںیم ڑھکا وہایگ افر رتصخ وہایگ۔
(رصتخما)
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دبعارلنمحنببعکنبناکل،دبعاہللنببعکنبناکل،بعکنبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشیسکدجسمےکاپسےسذگرےاسےکقلعتم

ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
وجصخشیسکدجسمےکاپسےسذگرےاسےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 735

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بً ٩بساٟح ٥ٜب ٩اًين ،طٌیبٟ ،یث ،خاٟس ،اب ٩ابوہَل٣ ،٢زوا ٪ب٤ًَ ٩اًِ ،٪یسب ٩ح٨ين،
ابوسٌیس بٌ٣ ٩لی

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ٔ ٩أَ ًَي ِ َن َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ْب َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
اٟشو ٔٚ
أَبٔی ه ََٔل َٕٗ ٢ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
ا ٪أَ َِّ َ ًُِ ٪ی َس بِ َ ٩حُ َ٨ي ِ ٕن أَ ِخب َ َر ُه ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا ٌَِ ٤ُ ٟلَّی َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َن ِِ ُسو إلٔ َی ُّ

ًَل َی ًَ ِه ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس َُّّ ٤ُ ٨َ َٓ ٥َ ٠ز ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ََٓ ُ٨ؼل ِّی ٓ ٔیهٔ

دمحم نب دبعاہلل نب دبعا،مکح نب انیع ،بیعش ،ثیل ،اخدل ،انب اوبالہؽ ،رمفاؿ نب امثعؿ ،دیبعنب نینح ،اوبدیعس نب معلی ےس
رفاتی ےہ ہک مہ ولگ حبص ےک فتق ابزار اجای رکےت ےھت دفر وبنی (یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) ںیم وت مہ ولگ دجسم ےک اپس ےس
ذگرےتافرفاہںرپامنزادارفناےت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدبعا،مکحنبانیع،بیعش،ثیل،اخدل،انباوبالہؽ،رمفاؿنبامثعؿ،دیبعنبنینح،اوبدیعسنبمعلی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمںیمھٹیبرکامنزاکرظتنمرانہ
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دجسمںیمھٹیبرکامنزاکرظتنمرانہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 736

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟابوز٧از ،اْعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ََِ ٤َ ٟلئَٔ َٜة
أ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
ِرف َُ ٟه َّ
َُ َؼل ِّی ًَل َی أَ َح ٔس ُ٣َ ٥ِ ٛا َز َا ٦فٔی َُ ٣ؼ ََّل ُه َّأ ٟذی َػلَّی ٓ ٔیهٔ َ٣ا  ٥َِ ٟیُ ِحس ِٔث َّ
اُ ٠ٟه َِّ ٥ار َح ُِ ٤ه
اُ ٠ٟه َّ ٥اُ ٔ ِ
ہبیتق،ناکل،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکالبہبشرفط ے
داعناےتگنںیہاہمترےںیمےساسصخش ےکفاےطسوجہکاھٹیبراتہےہاسہگجرپہکاہجںرپاسےنامنزادایکسجفتقکتاس
صخشاکفوضوٹےٹ۔فہےتہکںیہہکاےدخارفغمترفنادےاسصخشیکافراسرپرتمحانزؽرفنا۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دجسمںیمھٹیبرکامنزاکرظتنمرانہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 737

راوی  :بَکب٣ ٩رضً ،یاغ بً٘ ٩بة ،یحٌی ب٣ ٩ی٤و ،٪سہ ١ساًسی

غ بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة أَ ََّ ٪ی ِحٌَی بِ َِ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕ ٪ح َّسثَ ُه َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َس ِه َّل َّ
اٟشأًس ِّٔی
رض ًَ ًَِ ٩یَّا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِ ُ
َک بِ َُ َ ٣ُ ٩
ا ٪فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس یَ َِ ٨ت ٔوزُ اٟؼَّ ََل َة َٓ ُه َو فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ
َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨هُ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢ک َ َ

ہبیتق ،رکبنب رضم ،ایعش نب عمیة ،ییحی نب ومیمؿ ،لہس اسدعی ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفناےت ےھت ہک ںیم ےن روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ فہ رفناےت ےھتہک وج صخش دجسم ےک ادنرامنز ادا رکےن اک رظتنم راتہ ےہ وت وگای ہک فہ صخش امنز یہ ںیم ےہ
(ینعیاسوکامنزادارکےناکارجاتلمراتہےہ)۔

رافی  :رکبنبرضم،ایعشنبعمیة،ییحینبومیمؿ،لہساسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمعفنبیلع،ییحی،اثعش،نسح،دبعاہللنبلفغم،
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
رمعفنبیلع،ییحی،اثعش،نسح،دبعاہللنبلفغم،

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 738

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ،اطٌث ،حشً ،٩بساہلل ب١ِٔ٣ ٩

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩اٟؼَّ ََلة ٔفٔی أَ ًِ َلا ِٔ ٪اْلٔب ٔ ٔ١

رمعف نب یلع ،ییحی ،اثعش ،نسح ،دبعاہلل نب لفغم رفناےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےن افوٹنں ےک رےنہ یک ہگج رپامنز
زپےنھےسعنمرفناای۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،اثعش،نسح،دبعاہللنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہہگجامنززپےنھیکااجزت
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
رہہگجامنززپےنھیکااجزت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 739

راوی  :حش ٩ب ٩اس٤اًی ١ب ٩س٠امی ،٪ہظی ،٥سیار ،یزیساٟ٘ٔير ،جابزبً ٩بساہلل

یس ا َِٔ٘ٔ ٟير ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
َّار ًَ َِ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا هُظَ ِی َْٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َسی ْ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ج ٌَِٔ ٠ت لٔی اْلِ َ ِر ُق َِ ٣شحٔ ّسا َوكَ ُه ّورا أَیِ َ٤َ ٨ا أَ ِز َر َک َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١أ ُ ًَّٔ٣ی اٟؼَّ ََل َة

َػلَّی

نسحنباامسلیع نبامیلسؿ ،میشہ،ایسر ،سیدیاریقفل،اجربنب دبعاہللےسرفاتیےہہک رضحتروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفناایریمےفاےطسامتؾرفےئزنیمدجسمانبدییئگافراپکرکےنفاالممیت اجزئرقاردایایگ وتسجہگجرپ ریمیاتمںیم
ےسوکیئصخشامنزوکاحلصرکےلینعیامنزادارکےناکفتقوہاجےئوتفہامنزادارکےلارگہچفہہگجافوٹنںےکاپینےنیپیکوہ۔
رافی  :نسحنباامسلیعنبامیلسؿ،میشہ،ایسر،سیدیاریقفل،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبرےیرپامنزادارکےنےسقلعتم
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
وبرےیرپامنزادارکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 740

راوی  :سٌیس ب ٩یحٌی ب ٩سٌیس ا٣وی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابوك٠حہ ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َسٌٔی ُس بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس اْلِ ُ َ٣و ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی
كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ َّ ٪أُُ َّ٦سَِ ٠ی َٕ ٥سأََِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪یأِت َٔی َها َٓ ُی َؼل َِّی فٔی بَ ِیت َٔها َٓت َ َّتد ٔ َذ ُه

ئ ٓ ََؼلَّی ًََِ ٠یهٔ َو َػ َِّ ٠وا َُ ٌَ ٣ه
َُ ٣ؼلای َٓأ َ َتا َها ٓ ٌَََ ٔ٤س ِت إلٔ َی َح ٔؼير ٕ َٓ ََ ٨ـ َح ِت ُه ب ٔ َ٤ا ٕ
دیعس نب ییحی نب دیعس اومی ،ییحی نب دیعس ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط ،اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک (اؿ یک فادلے نادجہ)
رضحتاؾمیلسےناچاہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاکمؿرپرشتفیالںیئافرامنزادارفناںیئوتںیماسہگجرپامنزاداایک
رکفں (وطبر ربتک ےک) وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک اکمؿ رپ رشتفی الےئ اوہنں ےن اکی وبرہی ااھٹای
رھپاسوکاپینےسدوھایرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرپامنزادارفنایئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکارماہ
رضحتاسنافررضحتاؾمیلسےنامنزادایک۔
رافی  :دیعسنبییحینبدیعساومی،ییحینبدیعس،ااحسؼنبدبعاہللنباوبہحلط،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجےئامنزرپامنزادارکےناکایبؿ
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
اجےئامنزرپامنزادارکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 741

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبہ ،س٠امی ،٪يٌىی طیبانیً ،بساہلل ب ٩طساز٣ ،ی٤و٧ہ

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ي ٌِىٔی َّ
اٟظ ِی َبان ٔ َّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ط َّساز ٕ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ا ٪ي َُؼل ِّی ًَل َی ا ِٟد َُِ ٤زة ٔ
َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،ہبعش ،امیلسؿ ،ینعی ابیشین ،دبعاہلل نب دشاد ،ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسامنزادارفناایرکےتےھتاجےئامنزرپ۔

رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،امیلسؿ،ینعیابیشین،دبعاہللنبدشاد،ومیمہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربنمرپامنزادارکےنےسقلعتم
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
ربنمرپامنزادارکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 742

راوی ٗ :تیبہ ،يٌ٘وب بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوحاز ٦ب ٩زی٨ار

وب بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َحازٔ ٔ ٦بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ أَ َّ ٪رٔ َج ّاَل أَ َت ِوا َس ِه َ ١بِ ََ ٩س ٌِ ٕس
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َّ
ْع ُٖ ٔ ٥َّ ٣ه َُو َو َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُت ُه أَ َّو ََ ٢ی ِوُ ٕ ٦و ٔؿ ٍَ
اٟشأًس َّٔی َو َٗ ِس ا ِ٣ت َ َر ِوا فٔی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ ًُٔ ٥َّ ٣وزُ ُه ٓ ََشأَُٟو ُه ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
َ َٓ َ٘ا ََ ٢واہللٔ إنِّٔی َْلَ ِ ٔ
َوأَ َّو َ ٢یَ ِوَ ٕ ٦جََ ٠ص ًََِ ٠یهٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر َس ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ُٓ ََلَ َ ٧ة ا َِ ٣زأَة ٕ َٗ ِس
َ
ئ
َطَٓا ٔ
َس َّ٤ا َها َس ِه ْ ١أَ ِ٣ُ ٪زٔی ُ ََُل َ َٔ ٣ا٨َّ ٟح َ
َّار أَ َِ ٪ي ٌِ َ ١َ ٤لٔی أَ ًِ َوا ّزا أَ ِجُ ٔ ٠ص ًََِ ٠یهٔ َّ٩إٔذَا ک َ َُّ ٤ِ ٠ت اَ ٨َّ ٟ
اض َٓأ ََ ٣ز ِت ُه ٓ ٌََََ ٠ٔ٤ها ِٔ َ ٩ِ ٣
ا َِِ ٟابَ ٔة ث ُ ََّ ٥جا َئ ب ٔ َها َٓأ ُ ِر ٔسَِ ٠ت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز ب ٔ َها ٓ َُوؿ ٌَٔ ِت َها هُ َ٨ا ث ُ ََّ ٥رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی

َّ
َّ
ُ
ُ
ِقی ٓ ََش َح َس فٔی أَ ِػ ٔ ١ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔث ُ ًََّ ٥ا َز
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠رق ٔ َی ٓ ََؼلی ًََِ ٠ی َها َو َٛب َّ َر َوه َُو ًََِ ٠ی َها ث ََّ ٥ر ََ ٍَ ٛوه َُو ًََِ ٠ی َها ث ََّ٧ ٥زَ َ ٢ا ِِ َ٘ ٟه َ َ
اض إٔ٤َ َّ ٧ا َػ َُ ٌِ ٨ت َه َذا َ ٔ ٟتأ ِ َت ُّ٤وا بٔی َوَ ٔ ٟت ٌَ َّ٤ُ ٠وا َػ ََلت ٔی
َفَْ أَٗ َِب ًََ ١ل َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَ ُّی َها اُ ٨َّ ٟ
َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
ہبیتق،وقعیبنبدبعارلنمح ،اوباحزؾنب دانیرےسرفاتی ےہھچکولگرضحتلہس نبدعساسدعییکدختم ںیم احرضوہےئ
افر فہ ولگ ربنم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس قلعتم مو  ںیم وغشمؽ ےھت ہک ہی ربنم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک مسق یک
ڑکلی اک ےہآرخ اکر اوہنں ےن رضحت لہس ےسدرایتف ایکہک دخا یک مسق ںیم ایھچرطح ےسفافق وہں ہک ہیربنم سج ڑکلی اک
ےہافرںیمےنداھکیےہہکسجفتقےلہپدؿہیربنمراھکایگافرسجفتقیلہپرمہبت رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
اسربنمرپرشتفیرفناوہےئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیاخوتؿےکاپسہکسجاکانؾرضحتشہشےنایلہیاولہاایہکمت

اےنپ الغؾ ےس وج ہک ڑبیئھ ےہ ہی ابت ہہک رک دنچ ڑکلایں ایتر رکادفں ہک نج رپ ںیم ھٹیب وکسں ولوگں ےس وگتفگ رکےن ےک فاےطس
(ینعیفظعا فرتحیصنرکےنوک)اساخوتؿےناےنپالغؾوکمکحرفناایاسےنربنمریمعتایکاغہب(انیماھجڑےکدرتخیکڑکلی)ےس۔
افر اس اخوتؿ ےک اپس ےل آای۔ اس اخوتؿ ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یک دختم ںیم جیھب دای۔ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنمکحرفناایفہ اہیںرپراھکایگرھپںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملساسرپڑچےھسپامنزادارفنایئافرریبکت یہرھپروکعرفناایاسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرہھٹےاےٹلاپؤںافرآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنربنمیکڑج ےکاپسدجسہرفناای۔رھپسجفتقدجسہےسرفاتغوہیئگوتربنمرپےلچےئگافرسجفتقامنزےس
رفاتغوہیئگوتولوگںیکاجبنوتہجرفنایئافراراشدرفناایاےولوگ!ںیمےنہیاکؾاسفاےطسایکاتہکمتولگریمیاتدعباریرکف
افرریمیامنزھکیسول۔
رافی  :ہبیتق،وقعیبنبدبعارلنمح،اوباحزؾنبدانیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دگےھرپھٹیبرکامنزادارکےناکایبؿ
ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دگےھرپھٹیبرکامنزادارکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 743

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ا٤ً ،َٟزو ب ٩یحٌی ،سٌیس ب ٩يشارً ،بساہلل اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩ا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟزٔو بِ َٔ ٩ی ِحٌَی ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ًَل َی ح َٔ٤ا ٕر َوه َُو َُ ٣ت َو ِّج ْه إلٔ َی َخ ِیب َ َر

ہبیتق نب دیعس ،ناکل ،رمعف نب ییحی ،دیعس نب اسیر ،دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسوکدگےھرپامنزادارکےتوہےئداھکیافراسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکرہچہابمرکربیخاکاجبناھت۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،ناکل،رمعفنبییحی،دیعسنباسیر،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اسمدجےکقلعتماتکب
دگےھرپھٹیبرکامنزادارکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 744

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،اس٤اًی ١ب٤ً ٩ز ،زاؤز بٗ ٩یص٣ ،ح٤س بً ٩حَل ،٪یحٌی ب ٩سٌیس ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

 ١بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزا ُو ُز بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأََّ٧هُ َرأَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ًَل َی ح َٔ٤ارٕ َوه َُو َراْ ٔ ٛب إلٔ َی َخ ِیب َ َر َوا ِِ ٔ ٟ٘ب َُ ٠ة
َخ ُِ َٔ ٠ه َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َََ ٩ٔ ٤ل َن ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َح ّسا َتابَ ٍَ ًَ َِ ٤زو بِ َ ٩یَ ِحٌَی ًَل َی َٗ ِؤٟهٔ ي َُؼل ِّی ًَل َی ح َٔ٤ا ٕر َو َحس ُ
ٔیث یَ ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٩
ُوٖ َواہللُ ُس ِب َحاُ َ ٧ه َو ََ ٌَال َی أَ ًِ َ٥ُ ٠
اب َِ ٣وٗ ْ
إَٔ َ ٧ص اٟؼَّ َو ُ
دمحم نب وصنمر ،اامسلیع نب رمع ،داؤد نب سیق ،دمحم نب الجعؿ ،ییحی نب دیعس ،اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی دگےھ رپ امنز ادا رفناےت وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دگےھ رپ وسار ےھت افر
امنزادارفناےنںیموغشمؽےھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساکرہچہاونرربیخیکاجبناھتافرتیباہللرشفیاؿےکےھچیپفاعقاھت۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،اامسلیعنبرمع،داؤدنبسیق،دمحمنبالجعؿ،ییحینبدیعس،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی

تیباہللرشفییکرطػرہچہرکان
ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
تیباہللرشفییکرطػرہچہرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 745

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥اسحا ٚب ٩یو٧ص زر ،ٚزَکیا ب ٩ابوزائسة ،ابواسحا ،ٚبزاء بً ٩ازب

َکیَّا بِ ٔ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َٙ
ٕ اْلِ َ ِز َر َُ ٩ِ ًَ ٚز َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩یُو ُس َ
رش َط ِه ّزا ث ُ َّ٥
ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا ََٗ ٢س ََٔ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ٓ ََؼلَّی ِ َ ٧ح َو بَ ِیتٔ ا ِِ٘ ٤َ ٟسٔ ٔ
ض ٔس َّت َة ًَ َ َ

اَ ٪ػلَّی َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َٗ ِو ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦اْلِ َ ِن َؼارٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِط َه ُس أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
ُو ِّج َه إلٔ َی ا ِلَ ٌِ َٜب ٔة ٓ َََّ ٤ز َر ُج ِْ َٗ ١س ک َ َ
ْح ُٓوا إلٔ َی ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س ُو ِّج َه إلٔ َی ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َٓاَ َ ِ ٧
دمحمنباامسلیعنباربامیہ،ااحسؼنبویسنزرؼ،زرکاینباوبزادئة،اوبااحسؼ،رباءنباعزبےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسدمہنیونمرہرشتفیالےئوتتیبادقملسیکاجبنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوسہلناہکتامنزادارفنایئ۔اس
ےک دعب تیب اہلل رشفی یک اجبن رہچہ ابمرک رفناای۔ اکی صخش روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ امنز ادا رک ےک ہلیبق
ااصنریکاکیوقؾےکزندکیایگافرفہہلبقیکاجبنامنزادارفنارےہےھت۔اسےناہکںیماہشدتداتیوہںہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنتیباہللرشفییکاجبنرہچہابمرکرفناایےہاؿولوگ ںےنہیابتےننسےکدعبیہ(احبتلامنزیہ)تیباہلل
رشفییکاجبنرخرکایل۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،ااحسؼنبویسنزرؼ،زرکاینباوبزادئة،اوبااحسؼ،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکؿےسفتقتیباہللرشفییکاجبنرہچہرکانالزؾںیہنےہ

ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
وکؿےسفتقتیباہللرشفییکاجبنرہچہرکانالزؾںیہنےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 746

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا َٟب ٩ا٧صً ،بساہلل ب ٩زی٨ارً ،بساہلل اب٤ً ٩ز

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ک َ َ

ًَل َی َراح ٔ َ٠تٔهٔ فٔی َّ
َ
اٟش َ ٔ
 ١ذََ ٔ ٟ
ا ٪ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َئ ٌَِ ُ
َ َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر َوک َ َ
رف َح ِی َُ َ٤ا َت َو َّج َه ِت َٗا َ٣َ ٢اْ ٔ ٟ

ہبیتق ،ناکل نب اسن ،دبعاہلل نب دانیر ،دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ افینٹن رپ
امنزادارفناےتےھتافررفسںیماچےہسجاجبناساکرہچہوہات(آپیلصاہللہیلعفآہلفملساسرطػیہامنزادارفناےت)رضحت
دبعاہللنبدانیرےناہکہکرضحتدبعاہللنبرمعیھبایسرطہقیےسلمعرفناےتےھت
رافی  :ہبیتق،ناکلنباسن،دبعاہللنبدانیر،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
وکؿےسفتقتیباہللرشفییکاجبنرہچہرکانالزؾںیہنےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 747

راوی ً :یسی ب ٩ح٤از ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ساً ،٥ٟبساہلل

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ َِ ٩ساِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟبسٔ اہللٔ َٗا َ ٢ک َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ًَل َی اٟزَّاح ٔ َٔ ٠ة ٗ ٔ َب َ ١أَ ِّی َو ِجهٕ َت َو َّج ُه بٔهٔ َویُوتٔزُ ًََِ ٠ی َها َُي ِ َر أَُ َّ ٧ه َلَ ي َُؼل ِّی ًََِ ٠ی َها

ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ َة
یسیع نب امحد ،انبفبہ ،ویسن ،انباہشب ،اسمل ،دبعاہلل ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس امنز زپاھ
رکےت ےھت افینٹن رپ اچےہ سج رطػ اس افینٹن اک رخ وہات افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز فرت یھب ایس رپ ادا رفناےت نکیل امنز
رفضاسرپاداہنرفناےت۔
رافی  :یسیعنبامحد،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسمل،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاکیآدیمےنوغررکےکتیباہللرشفییکاجبنامنزادایکرھپملعوہاہلبقاساجبنںیہناھت
ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
ارگاکیآدیمےنوغررکےکتیباہللرشفییکاجبنامنزادایکرھپملعوہاہلبقاساجبنںیہناھت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 748

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اً ،َٟبساہلل ب ٩زی٨ارً ،بساہلل اب٤ً ٩ز

اٟؼ ِبحٔ َجائ َ ُه ِ ٥آ ٕ
ت
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا اُ ٨َّ ٟ
اض َٔ ُ٘ َبا َئ فٔی َػ ََلة ٔ ُّ

َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س أُِ٧ز ٔ ََِ ٠ًَ ٢یهٔ َّ
َاس َت ِ٘بُٔ٠و َها
اِ ٠ٟی ََ ٠ة ُ ِرق ْ
آَ ٪و َٗ ِس أ ُ َٔ ٣ز أَ َِ ٪ي ِش َت ِ٘ب ٔ َ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة ٓ ِ
َوکَاِ َ ٧ت ُو ُجوهُ ُه ِ ٥إلٔ َی َّ
َاس َت َس ُاروا إلٔ َی ا ِل ََ ٌِ ٜبةٔ
اٟظاِ ٓٔ ٦
ہبیتق،ناکل،دبعاہللنبدانیر،دبعاہللانبرمعےسرفاتیےہہکولگدجسمابقںیمامنزرجفادارفنارےہےھتہکاسدفراؿاکیصخش
آایافراسےناہکہکآجیکراترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقآؿرکمیانزؽوہاےہافرمکحوہاےہہکآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہبعک یک اجبن رخ رک ےک امنز ادا رکےن اک۔ ہی ابت نس رک ولوگں ےن (احبتل امنز ںیم) تیب اہلل رشفی یک
اجبنرخرکایلےلہپاؿےکرخکلماشؾیکاجبنےھترھپاؿےکرختیباہللرشفییکاجبنرھپےئگ۔

رافی  :ہبیتق،ناکل،دبعاہللنبدانیر،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزیصخشےکرتسہےسقلعتم
ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
امنزیصخشےکرتسہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 749

راوی ً :باض ب٣ ٩ح٤س اٟسوریً ،بساہلل ب ٩یزیس ،حیوة ب ٩رشیح ،ابواسوزْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

ْع َو َة
اٟسور ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩یز ٔ َ
َّاض بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ُّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ٌَِ ٟب ُ
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح ِی َوةُ بِ َُ ُ ٩
رشیِ ٕح ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِِ ُ ٩

١
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت ُسل ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َُزِ َوة ٔ َتبُو َک ًَ ُِ ٩ست ِ َرة ٔ ا َِ ٤ُ ٟؼل ِّی َٓ َ٘ا َُ َِ ٣ٔ ٢
َخة ٔاٟزَّ ِح ٔ١
ُِ ٣ؤ ٔ َ
ابعس نب دمحم ادلفری ،دبعاہلل نب سیدی ،ویحة نب رشحی ،اوباوسد ،رعفہ ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےس زغفہ وبتک ںیم درایتف ایک ایگ ہک امنز صخش اک رتسہ سک رطػ وہان رضفری ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفناای ہک سج دقر (افٹن فریغہ ےک) اپالؿ یک ڑکلی وہیت ےہ (اکی اہھت ےک رقبی رقبی) ارگ اانت رتسہ امنز زپےنھ فاےل ےک
اسےنموہوتاسےکاسےنمےسامنزیاکسگرانونممعںیہنےہ۔
رافی  :ابعسنبدمحمادلفری،دبعاہللنبسیدی،ویحةنبرشحی،اوباوسد،رعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی

امنزیصخشےکرتسہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 750

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌیًِ ،یساہلل٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ

ْحبَ َة ث ُ َّ ٥ي َُؼل ِّی إَِٔ ٟی َها
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک َ َ
ا ٪یَ ِز ُُ ٛز ا ِِ َ ٟ

دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،دیبع اہلل ،انعف ،دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ اسےنم یک اجبن
زینہاگڑایلرکےتےھترھپاسیکرطػرخرفنارکامنزادارفناےت۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللانبرمع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزیوکرتسہےکرقبیڑھکےوہرکامنززپانھاچےئہ
ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
امنزیوکرتسہےکرقبیڑھکےوہرکامنززپانھاچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 751

راوی ً :لی ب ٩ححز و اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ػٔوا ٪ب ٩س٠ی٧ ،٥آٍ ب ٩جبير ،سہ ١ب ٩ابی حَ٤ة

ا ٪بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی َٕ٧ ٩ِ ًَ ٥آ ٔ ٍٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ َِ ٩س ِه ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َوإ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗ َاَل َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪ػٔ َِو َ
َح ََِ ٤ة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َػلَّی أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛإلٔ َی ُست ِ َرة ٕ ََِٓ ٠ی ِس َُ ٨ِ ٣ٔ ٪ها َلَ َي ِ٘ َل ٍَ َّ
اٟظ ِی َلا َُِ ٠ًَ ٪یهٔ
َ

َػ ََل َت ُه
یلعنبرجحفااحسؼنبوصنمر ،ایفسؿ،وفصاؿ نبمیلس،انعف نبریبج،لہس نبایبحیمةےسرفاتیےہ ہکرضحتروسؽرکمی یلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفناایہک سجفتق متولوگں ںیم ےس وکیئ صخشرتسہ ڑھکا رکے وتاس صخش وک اچےیہ ہک فہرتسہ ےک
زندکیڑھکاوہااسیہنوہہکاطیشؿاسصخشیکامنزوتڑدے(رخابرکدے)
رافی  :یلعنبرجحفااحسؼنبوصنمر،ایفسؿ،وفصاؿنبمیلس،انعفنبریبج،لہسنبایبحیمة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزیصخشوکرتسہےسسکدقرافہلصرپڑھکاوہاناچےئہ؟
ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
امنزیصخشوکرتسہےسسکدقرافہلصرپڑھکاوہاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 752

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜين ،ابٗ ٩اس٣ ،٥ا٧ ،َٟآًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩ز

َ
رقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اَ٧ ٩ِ ًَ َْ ٔ ٟآ ٔ ٍٕ
أ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔ َ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ َ ١ا ِل ََ ٌِ ٜب َة ه َُو َوأ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس َوب ٔ ََل َْ ٢وًُ َِ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩كَ َِ ٠ح َة
َ
َ
َخ َد َ٣اذَا َػ ََ ٍَ ٨ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ا َِ ٟح َح ٔي ُّی َٓأُِ ََ َ٘ ٠ها ًََِ ٠یهٔ َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ٓ ََشأ ُِ ٟت ب ٔ ََل َّل ح ٔي َن َ َ
ا ٪ا ِِ َ ِٟی ُت یَ ِو َ٣ل ٔ ٕذ ًَل َی ٔس َّت ٔة أَ ًَِ ٔ٤سة ٕث ُ ََّ ٥ػلَّی َو َج ٌَ َ١
َج ٌَ َ٤ُ ًَ ١و ّزا ًَ َِ ٩ي َشارٔه ٔ َو ًَ ُ٤و َزیِ َٔ ٩ِ ًَ ٩یٔ٤یٔ ٨هٔ َوثَ ََلثَ َة أَ ًَِ ٔ٤سة ٕ َو َرائ َ ُه َوک َ َ

بَ ِی َُ ٨ه َوبَي ِ َن ا ِٟحٔ َسارٔ ِ َ ٧ح ّوا ٔ ٩ِ ٣ثَ ََلثَ ٔة أَذ ُِر َٕ

دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،انعف،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
اکیرفزتیباہللرشفیںیمرشتفیےلےئگافراسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہکارماہرضحتاہمسنب زدیافررضحت

البؽ افر رضحتامثعؿ انب ہحلط یھب ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفازہ دنب رفنا ایل۔ رضحت دبعاہلل نب رمع ےن رفناای ہک سج
فتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےلکنوتںیمےنرضحتالبؽےسدرایتفایکہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن ایک
رطہقی ایبؿ ایک ےہ رضحت البؽ ےن رفناای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی وتسؿ وک ابںیئ اجبن ایک افر دف وتسؿ ےک داںیئ
اج بنافرنیتوتسؿےھچیپیک رطػافراسدفرںیمتیب اہللرشفی ھوتسونں رپاھت۔ رھپآپیلصاہللہیلعفآہل فملسےن امنزادا
رفنایئدویارےکنیتاہھتےکافہلصےس۔(اسفہجےساسےکرباربامنزاکرتسہوہاناچےیہ)
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلامنزوکیسنےشےکاسےنمےسسگرےنےسامنزافدسوہیتےہافروکیسنےشےسںیہن
ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
احبتلامنزوکیسنےشےکاسےنمےسسگرےنےسامنزافدسوہیتےہافروکیسنےشےسںیہن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 753

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یزیس ،یو٧ص ،ح٤یس ب ٩ہَلً ،٢بساہلل ب ٩ػا٣ت ،ابوذر

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َیزٔی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ٔ ٩ه ََٔل ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َ٢
آَخة ٔ اَّ ٟز ِح ٔ١
ا ٪بَي ِ َن یَ َسیِهٔ ُٔ َِ ٣
ا ٪أَ َح ُس َُٗ ٥ِ ٛائ ّٔ٤ا ي َُؼل ِّی َٓإَّٔ٧هُ َي ِشتُرُ ُه إٔذَا ک َ َ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ک َ َ
َٔ ١

ار َوا ِٟکَُِ ٠ب اْلِ َ ِس َو ُز ُُِٗ ٠ت َ٣ا بَا ُ ٢اْلِ َ ِس َوز ٔ ٔ٩ِ ٣
آَخة ٔاَّ ٟز ِح َٔٓ ١إُٔ َّ ٧ه َي ِ٘ َل ٍُ َػ ََل َت ُه ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َوا ِٟحٔ َُ ٤
َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪ی ٩ِ ُٜبَي ِ َن َی َسیِهٔ ُٔ َِ ٣
َٔ ١
ا٪
اْلِ َ ِػ َ ٔ
رف ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِح َ٤ز ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٤َ َٛ ٥َ ٠ا َسأ َ َِ ٟتىٔی َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٟکَُِ ٠ب اْلِ َ ِس َوزُ َط ِی َل ْ
رمعف نب یلع ،سیدی ،ویسن ،دیمح نب الہؽ ،دبعاہلل نب اصتم ،اوبذر ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفناایسجفتقاہمترےںیمےسوکیئصخشڑھکےوہرکامنزادارکاتےہوتاسےکفاےطسوکیئیئآڑنباجےئیگ۔وجہکاپالؿ
یک ڑکلی ےک ربارب وہ نکیل ارگ اس ےک اسےنم اینت زپی وکیئ یئ ہن وہ وت اس یک امنز وک وعرت افر دگیھ افر اکال اتک افدس رک دے اگ

(بجہکہینیتاایشءامنزیےکاسےنمےسسگرںی)رضحتدبعاہللنباصتمےنرفناایہکںیمےناوبذرےسدرایتفایکایسہرگن
ےکےتکیکایکوصختیصےہ؟ارگزردایالؽرگناکاتکوہوترھپایکمکحےہ؟اوہنںےنرفناایہکمہےنیھبرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکاکالاتکاطیشؿوہاتےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،سیدی،ویسن،دیمحنبالہؽ،دبعاہللنباصتم،اوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
احبتلامنزوکیسنےشےکاسےنمےسسگرےنےسامنزافدسوہیتےہافروکیسنےشےسںیہن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 754

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،طٌبہ وہظاٗ ،٦تازہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُط ٌِ َب ُة َوهٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ ٔ ٟحابٔز ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس َ٣ا
ض َي ُ٘و ُ ٢ا ِ٤َ ٟزِأَةُ ا َِ ٟحائ ُٔف َوا ِٟکَُِ ٠ب َٗا ََ ٢ی ِحٌَی َرٓ ٌََ ُه ُط ٌِ َب ُة
ا ٪ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َي ِ٘ َل ٍُ اٟؼَّ ََل َة َٗا َ ٢ک َ َ

رمعف نب یلع ،ییحی نب دیعس ،ہبعش فاشہؾ ،اتقدہ ،ےن رفناای ہک ںیم ےن رضحت اجربنب زدی ےس درایتف ایک ہک سک یئ ےک اسےنم ےس
سگرےن ےس امنز افدس وہاجیت ےہ؟ وت اوہنں ےن رفناای ہک دبعاہلل انب ابعس رفناےت ںیہہک سج وعرت وک ضیح آراہ وہات ےہ وت اس
وعرتےکاسےنمےسسگرےنافرےتکےکاسےنمےس لکناجےنےسامنزوٹٹاجیت ےہرضحتییحیےنرفناایہک رضحتہبعش ےن
اسدحثیوکرموفعرقاردایےہ(ینعیروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکاراشدابمرکرقاردایےہ)۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،ہبعشفاشہؾ،اتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی

احبتلامنزوکیسنےشےکاسےنمےسسگرےنےسامنزافدسوہیتےہافروکیسنےشےسںیہن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 755

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪زہزیًِ ،یساہللً ،بساہلل ابً ٩باض

١
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اٟزُّهِز ٔ ُّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًُِ َ ِی ُس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َٔ ٢جئ ُِت أََ٧ا َوا َِِ ٟٔـ ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ََک کَّ ٤َ ٔ ٠ة َ٨َ ٌِ ٣ا َها ٓ َََ ٤ز ِرَ٧ا ًَل َی ََ ٌِ ٔف اٟؼَّ ِّٕ
ًَل َی أَ َتا ٕ٨َ َٟ ٪ا َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی بٔا٨َّ ٟا ٔ
ض َٔ ٌَ َز َٓ َة ث ُ َّ ٥ذ َ َ
َٓ َ٨زَ ِ٨َ ٟا َو َت َز ِ٨َ ٛا َها َت ِز َت ٍُ ََٓ ٥َِ ٠ي ُ٘ ِ٨َ َٟ ١ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِیئّا

دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہلل،دبعاہللانبابعسےسرفاتیےہہکںیمافررضحتلضفنبابعسدفونںاکییہدگےھ
رپ وسار وہ رک ےچنہپ افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپےنھ ںیم وغشمؽ ےھت وت مہ ولگ فص ےک اسےنم ےس
سگرےرھپمہولگارتےافردگےھوکوھچڑدایفہرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنماھگسرچاتراہافرروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہوکھچکںیہناہک(ینعیامہرےلمعرپہن دیںیہنرفنایئ)۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہلل،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
احبتلامنزوکیسنےشےکاسےنمےسسگرےنےسامنزافدسوہیتےہافروکیسنےشےسںیہن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 756

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩خاٟس ،ححاد ،اب ٩جزیخ٣ ،ح٤س ب٤ً ٩ز بً ٩لیً ،باض بًِ ٩یساہلل بً ٩باضٓ ،ـ ١بً ٩باض

ض بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
َّاد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ًَِ ٩بَّا ٔ

َّاسا فٔی بَاز ٔ َی ٕة َ٨َ ٟا َو َ٨َ ٟا ک ُ َِ ٠ی َب ْة
ًُِ َ ِی ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض ًَ ِ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١بِ ٔ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
ض َٗا ََ ٢ز َار َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ب ّ

َّ
َّ
َّ
َخا
َر َوه َُ٤ا بَي ِ َن َی َسیِهٔ َٓ ٥َِ ٠یُزِ َج َزا َو ٥َِ ٟیُ َؤ َّ َ
َوح ََٔ ٤ار ْة َتزِع َی ٓ ََؼلی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠ا َِ ِ ٌَ ٟ

دبعارلنمح نب اخدل ،اجحج ،انب رججی ،دمحم نب رمع نب یلع ،ابعس نب دیبع اہلل نب ابعس ،لضف نب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکیدؿرضحتابعس ےسالماقتےکےئلرشتفیالےئمہولوگںےکاپساکی دگیھیھت
افراکیایتکیھتفہدگیھاھگساھکریہیھترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزرصعادارفنایئافرفہدفونںآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمںیھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزےکاسےنمےساؿوکہناٹہایافرہندفرسیرطػاگھبای۔
رافی  :دبعارلنمحنباخدل،اجحج،انبرججی،دمحمنبرمعنبیلع،ابعسنبدیبعاہللنبابعس،لضفنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
احبتلامنزوکیسنےشےکاسےنمےسسگرےنےسامنزافدسوہیتےہافروکیسنےشےسںیہن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 757

راوی  :ابواطٌث ،طٌبہ ،ح ،٥ٜیحٌی ب ٩جزار ،ػہیبً ،بساہلل ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو اْلِ َ ِط ٌَثٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة أَ َّ ٪ا َِ ٟح َ ٥َ ٜأَ ِخب َ َر ُه َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِحٌَی بِ َ ٩ا َِ ٟحزَّارٔ یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
ض یُ َح ِّس ُث أََّ٧هُ ََّ ٣ز بَي ِ َن یَ َس ِی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ه َُو َوُ ََُل ْ ٩ِ ٣ٔ ٦بَىٔی َها ٔط ٕ٥
ُػ َه ِیبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ

َر ِٖ َٓ َحائ َ ِت
ًَل َی ح َٔ٤ارٕ بَي ِ َن یَ َس ِی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه َُو ي َُؼل ِّی َٓ َ٨زَُٟوا َو َز َخُ٠وا َُ ٌَ ٣ه َٓ َؼ َِّ ٠وا َو ٥َِ ٟیَ ِٔ َ ٨
َ
َر ِٖ
َرف ََ بَ ِی َُ ٨ه َ٤ا َوَ ٥َِ ٟی ِٔ َ ٨
َجارٔیَ َتا ِٔ ََ ٪ش ٌَ َیا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪بَىٔی ًَ ِب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٓأ َخ َذ َتا بٔزُ َِِٛت َِیهٔ ٓ َ َ
اوباثعش ،ہبعش ،مکح ،ییحی نب زجار ،بیہص ،دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اکی رفز فہ وخد افر ہلیبق واہمش ںیم ےس اکی
ڑلاکاکیدگےھرپوساروہرک یسکہگجاجرےہ ےھت افرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس اس فتقامنزادا رفناےنںیموغشمؽےھترھپفہ
رہھٹےافرامنز ںیمرشتکرکیلامتؾولوگں ےن امنزادایک افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن یھبامنزادا رفنایئ ہک اسدفراؿ دف

ڑلایکںاحرضوہںیئوجہکاخدناؿدبعابلطلںیمےسںیھتفہ ڑلایکںدفڑیتوہیئںیچنہپافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکونٹھگں
ےسفہڑلایکںٹپلںیئگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿدفونںوکڑھچاایافرامنزیکتینںیہنوتڑی۔
رافی  :اوباثعش،ہبعش،مکح،ییحینبزجار،بیہص،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
احبتلامنزوکیسنےشےکاسےنمےسسگرےنےسامنزافدسوہیتےہافروکیسنےشےسںیہن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 758

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبة٨٣ ،ؼور ،ابزاہی ،٥اسوزً ،ائظہ ػسي٘ہ

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َکه ُِت أَ ِ ٪أَٗ َُوَٓ ٦أ َ َُّ ٣ز
اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت ُُ ٨ِ ٛت بَي ِ َن یَ َس ِی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه َُو ي َُؼل ِّی َٓإٔذَا أَ َر ِز ُت أَ ِ ٪أَٗ َُؤ َ ٦

بَي ِ َن َی َسیِهٔ ا ِن َش َُِ ٠٠ت ا ِن ٔش ََل َّل

اامسلیعنبدوعسد،اخدل،صعیة،وصنمر،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکںیم روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےک
اسےنمےسسگریتیھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسفتقامنزںیموغشمؽرےتہےھتوتسجفتقںیماانھٹاچیتہوتےھجمربااتگل
ہک ںیم فاہں ےس اھٹ رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ےس ولکنں نان ہچ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ےس
آہتسہےسلکناجیتیھت۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،صعیة،وصنمر،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتسہےکافرامنزےکدرایمؿےسلکناجےنیکفدیع
ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
رتسہےکافرامنزےکدرایمؿےسلکناجےنیکفدیع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 759

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟابونرضََّ ،سب ٩سٌیس

َّس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس أَ ََّ ٪زیِ َس بِ ََ ٩خإ ٔ ٟس أَ ِر َس َُ ٠ه إلٔ َی أَبٔی ُج َه ِی َٕ ٥ي ِشأَُ ُٟه َ٣اذَا َسٍَ ٔ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأَبٔی أ ِ ٨َّ ٟ
رض ًَ ِٔ ِ َُ ٩
َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢فٔی ا ِِّ ٤َ ٟ
ار بَي ِ َن َی َس ِی ا َِ ٤ُ ٟؼل ِّی َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو ُج َه ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ٕ أَ ِر ٌََٔي َن َخي ِ ّرا َُ ٟه ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪یَ ُ٤زَّ بَي ِ َن یَ َسیِهٔ
َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و َي ٌِ َ ٥ُ ٠ا ُِّ ٤َ ٟار بَي ِ َن یَ َس ِی ا َِ ٤ُ ٟؼل ِّی َ٣اذَا ًََِ ٠یهٔ َٟک َ َ
ا ٪أَ َِ ٪ي٘ ٔ َ

ہبیتق،ناکل،اوبرضن،رسبنبدیعسےسرفاتیےہہکزدینباخدلےناؿوکاوبمیہجےکاپسجیھبدایاسوساؽرپہکاوہنںےنروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایک ابت ینس ےہ؟ اس صخش ےک قلعتم وج ہک امنزی ےک اسےنم ےس سگر اجےئ۔ اوبمیہج ےن اہک ہک
روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفناای وجصخش یسک امنزی ےکاسےنم ےس سگرے ارگ فہ صخش ہی ابت اجےن ہک امنزی
ےک اسےنم سگرےن ےس سک دقر انگہ ےہ وت فہ صخش اچسیل رفز کت ڑھکا رانہ دمعہ افر رتہب ےھجمس امنزی ےک اسےنم ےس لکن اجےن
ےس۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،اوبرضن،رسبنبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
رتسہےکافرامنزےکدرایمؿےسلکناجےنیکفدیع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 760

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟزیسب ٩اسً ،٥٠بساٟزح ٩٤ب ٩ابوسٌیس ،ابوسٌیس

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ

ا ٪أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛي َُؼل ِّی ٓ َََل َی َس َِ أَ َح ّسا أَ ِ ٪یَ ُ٤زَّ بَي ِ َن َی َسیِهٔ َٓإ ٔ ِ ٪أَبَی َٓ ُِ ٠ی َ٘ات ٔ ُِ ٠ه
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ک َ َ

ہبیتق،ناکل،زدینباملس،دبع ارلنمحنباوبدیعس،اوبدیعسےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفناایسجفتقمتںیمےسوکیئصخشامنزںیموغشمؽوہوتیسکصخشوکاےنپاسےنمےسہنسگرےندےارگفہہیابتہنناےنوتاس
ےسڑگھجارکے۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،زدینباملس،دبعارلنمحنباوبدیعس،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذموکرہہلئسمیکااجزتےسقلعتم
ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
ذموکرہہلئسمیکااجزتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 761

ًیسی ب ٩یو٧صً ،بسا َ٠٤ٟبً ٩بساٌٟزیز ب ٩جزیخَٛ ،ير بَٛ ٩ير
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٰ ،٥

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ََِٔٛ ٩ير ٔبِ ٔ٩
اٖ بٔا ِِ َ ِٟیتٔ َس ِب ٌّا ث ُ ََّ ٥ػلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ب ٔ ٔح َذائٔهٔ فٔی
ََٔٛير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩ج ِّسه ٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ك َ َ

اٟل َّو ٔ
اٖ أَ َح ْس
َحا ٔط َیةٔ ا َِ٘ ٤َ ٟاَ ٔ ٦وَِ ٟی َص بَ ِی َُ ٨ه َوبَي ِ َن ُّ

ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،دبعاکلمل نب دبعازعلسی نب رججی ،ریثک نب ریثک ےس رفاتی ےہہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس انس
اوہنںےناےنپداداےس انسافراوہنںےنایبؿایکہکںیم ےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہک آپیلص اہللہیلعفآہل

فملس ےن اخہن ہبعک اک است رمہبت وطاػ ایک رھپ دف رتعک تیب اہلل ےک اسےنم اقمؾ اربامیہ ےک انکرہ رپ ادا رفناںیئ افر آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےک افر وطاػ ےک درایمؿ ںیم وکیئ یئ احلئ ںیہن یھت (ینعی ولگ وطاػ رکےت ےھت افر فہ اسےنم ےس سگرےت
اجےتےھت)۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،دبعاکلملنبدبعازعلسینبرججی،ریثکنبریثک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےتوہےئصخشیکادتقاءںیمامنزادارکان
ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
وسےتوہےئصخشیکادتقاءںیمامنزادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 762

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی ،ہظاً ،٦ائظہ ػسي٘ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِ ٩ه ٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
َّ
َّ َ
َفا ٔطهٔ َٓإ ٔ َذا أَ َرا َز أَ ِ ٪یُوت َٔز أَ ِي َ٘وَ ىٔی َٓأ َ ِو َت ِز ُت
ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ٔ ٩ِ ٣اِ ٠ٟی َٔ ١وأَ٧ا َراٗ ٔ َس ْة ٌُِ ٣تَر َٔؿ ْة بَ ِی َُ ٨ه َوبَي ِ َن ا ِِ ٔ ٟ٘ب َٔ ٠ة ًَل َی ٔ َ
دیبعاہللنبدیعس،ییحی،اشہ ؾ ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسراتںیم امنزادارفناےتےھتافر
ںیم اؿ ےک رخ ےک اسےنم تیب اہلل رشفی یک اجبن یٹیل راہ رکیت یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رتسب ابمرک رپ افر سج
فتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفرتادارفناےتےھتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسھجموکدنینےسدیباررفناےتںیمفرتادارکیت۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،اشہؾ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقیکاجبنامنزادارکےنیکاممتعنےسقلعتم
ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
ربقیکاجبنامنزادارکےنیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 763

راوی ً :لی ب ٩ححز ،وٟیس ،اب ٩جابزََّ ،س بًِ ٩یساہلل ،واث٠ہ ب ٩اَلسٍ٘ ،ابو٣زثس ُ٨وی

َّس بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩واث ٔ ََ ٠ة بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َ٘ ٍٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣زثَ ٕس
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩جابٔز ٕ ًَ ِٔ ِ َُ ٩
ا ِ٨َ َِ ٟو ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َُ َؼ ُّ٠وا إلٔ َی ا ُِ٘ ٟبُورٔ َو ََل َت ِحُ ٔ ٠شوا ًََِ ٠ی َها

یلع نب رجح،فدیل ،انب اجرب ،رسب نبدیبع اہلل،فاہلث نب االعقس ،اوبرمدث ونغی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفناایمتولگامنزہنزپوھربقفںیکاجبنافرمتولگربقفںرپامنزہنزپوھ۔
رافی  :یلعنبرجح،فدیل،انباجرب،رسبنبدیبعاہلل،فاہلثنباالعقس،اوبرمدثونغی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وصتریفاےلڑپکےرپامنزہنزپےنھےسقلعتم
ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
وصتریفاےلڑپکےرپامنزہنزپےنھےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 764

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،ػٌ٨انی ،خاٟس ،طٌبہً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اسٗ ،٥اسً ،٥ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ا ٪فٔی بَ ِیًٔی ث َ ِو ْب ٓ ٔیهٔ ََ َؼاؤیزُ َٓ َح ٌَ ُِ ٠ت ُه إلٔ َی َس ِه َوة ٕفٔی ا ِِ َ ِٟیتٔ َٓک َ َ
ا َِ٘ ٟاس َٔ ٥یُ َح ِّس ُث ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ

َخیهٔ ًَىِّی َٓ َ٨زَ ًِ ُت ُه َٓ َح ٌَ ُِ ٠ت ُه َو َسائ َٔس
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی إ ٔ َِ ٟیهٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢یا ًَائٔظَ ُة أَ ِّ ٔ

دمحمنبدبعاالیلع،اعنصین ،اخدل،ہبعش،دبعارلنمحنب اقمس،اقمس،اعہشئدصہقی ےسرفاتیےہہکریمےاکمؿںیماکیڑپکا اھت
ہکسجںیماصتفریںیھتںیم ےناسوکااھٹرکاطؼ ںیمرھک دای۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساساجبن امنزادا رفناےتےھت
آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن اراشد رفناای اے اعہشئ دصہقی! متاس ڑپکے وک اٹہ دف نان ہچ ںیم ےن اس ڑپکے وک ااتررک اس ےک
ےیکتانبےئل۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اعنصین،اخدل،ہبعش،دبعارلنمحنباقمس،اقمس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزیافراناؾےکدرایمؿرتسہاکمکح
ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
امنزیافراناؾےکدرایمؿرتسہاکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 765

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،ابً ٩حَل ،٪سٌیس ٘٣بری ،ابوس٤٠ہً ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اَ ٔ ٟ ٪ز ُسو ٔ ٢اہللٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح ٔؼي َر ْة َی ِب ُش ُل َها بٔاَ ٨َّ ٟهارٔ َو َی ِح َتحٔزُ َها ب ٔ َّ
اض ٓ ََؼ َِّ ٠وا َٔ َؼ ََلتٔهٔ َوبَ ِی َُ ٨ه
اِ ٠ٟی ُٔ َٓ ١ی َؼل ِّی ٓ َٔیها َٓٔ ََل َُ َٟ ٩ه اُ ٨َّ ٟ
وَٓ ٪إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١لَ َی ََ ١ُّ ٤حًَّی َت َ٠ُّ ٤وا َوإ ٔ َّ ٪أَ َح َّب اْلِ َ ًِ َ٤ا ٔ ٢إلٔ َی اہللٔ ًَزَّ
َوبَ ِی َُ ٨ه ِ ٥ا َِ ٟح ٔؼي َرةُ َٓ َ٘ا َ ٢اک ِ َُٔ ٠وا ٔ ٩ِ ٣ا ِ٣َ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟا تُ ٔلی ُ٘ َ
ا ٪إٔذَا ًََّ ٤َ ًَ ١َ ٔ٤ل أَثِِ َ َت ُه
َو َج َّ ١أَ ِز َو ُُ ٣ه َوإ ٔ ِ ١َّ َٗ ٪ث ُ ََّ ٥ت َز َک َُ ٣ؼ ََّل ُه ذََ ٔ ٟ
َ ٓ ََ٤ا ًَا َز َُ ٟه َحًَّی َٗ َب َـ ُه اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١وک َ َ

ہبیتق ،ثیل ،انب الجعؿ ،دیعس ربقمی ،اوبہملس ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی

وبرایاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدؿےکفتقاسوکاھچبایلرکےتےھتافرراتےکفتقاسیکآڑرفناےتافرامنزادارفناےت۔
ولوگںوک ملعوہاوتفہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپامنزادارکےنےگلافراؿےکافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدرایمؿ
اکیوبرایاھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکمتولگاسدقرلمعرکفہکسجدقرمتلمعیکاطتقافردقرترےتھکوہ۔
اس ےئل ہک دخافدن دقفس وثاب افر ارج ےک دےنی ےس ںیہن  اتکھ افر مت ولگ یہ  نکھ وسحمس رکےن  ےتگ وہ افر الب ہبش دخافدن
دقفسوکفہلمعتہبزایدہدنسپےہوجیگشیمہافراپدنبیےکاسھتااجنؾدایاجےئ۔ارگہچفہلمعمکیہوہ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنفاہںرپامنزادارکان وھچڑدیافریھبکامنزںیہنزپیھاہیںکتہکدخافدندقفسےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکداینےس
یہ ااھٹ ایل افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق وکیئ اکؾ ااجنؾ دےتی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وبضمیط ےس فہ اکؾ ااجنؾ
دےتی۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انبالجعؿ،دیعسربقمی،اوبہملس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیڑپکےںیمامنززپانھ
ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
اکیڑپکےںیمامنززپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 766

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ

اب ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪سائ َّٔل َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥٠اٟؼَّ ََلة ٔفٔی َّ
اِ َٟو ٔب ا َِ ٟواح ٔ ٔس َٓ َ٘ا َ ٢أَ َؤٟک ُ ِّ ٥ِ ُٜ٠ثَ ِوبَا ٔ٪
َ
ہبیتقنبدیعس،ناکل،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبرہریہےسرفاتیےہہکاکیصخشےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےسدرایتفایکاکیڑپکے(ہہتدنبںیم)امنزادارکاندرتسےہایںیہن؟(ارگاچدرفریغہہنوہ)آپیلصاہللہیلعفآہلفملس

ےنرفناایایکمتولوگںںیمرہاکیےکاپسدفڑپکےںیہافرامنزبسوکادارکاناچےیہرھپاکیڑپکےںیمیھبامنزدرتسوہیگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ناکل،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
اکیڑپکےںیمامنززپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 767

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟہظا ٦بْ ٩عوہ٤ً ،ز ب ٩ابوس٤٠ہ

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَُ َّ ٧ه َرأَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟهٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩
یؽ َواح ٔ ٕس
َطٓ َِیهٔ ًَل َی ًَأَ َ٘ ِیهٔاٟؼَّ ََل ُة فٔی َٕٗ ٔ٤
ي َُؼل ِّی فٔی ثَ ِو ٕب َواح ٔ ٕس فٔی بَ ِیتٔ أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َوا ٔؿ ٌّا َ َ
ہبیتق ،ناکل،اشہؾنب رعفہ،رمعنباوبہملس ےسرفاتی ےہہکاوہنںےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسوکاؾہملس ےک
اکمؿںیمداھکیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاکیڑپکاںیمامنزادارفناےتوہےئافراسےکدفونںانکرےآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکدنکوھںرپےھت۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،اشہؾنبرعفہ،رمعنباوبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصػرکےتںیمامنزادارکےنےسقلعتم
ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی

رصػرکےتںیمامنزادارکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 768

٣وسی ب ٩ابزاہی ،٥س٤٠ہ ب ٩اٛوَ
راوی ٗ :تیبہً ،لاٰٖ ،

وسی بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٩ِ ًَ ٥سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اْلِ َ َِ ٛو َٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی َْلَ ُٛو ُ ٪فٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا َِّ ٌَ ٟل ُ
اٖ ًَ َِ ٣ُ ٩
َ َوَِ ٟو َٔظَ ِو َٕ ٛة
یؽ أََٓأ ُ َػل ِّی ٓ ٔیهٔ َٗا ََ ٢و ُز َّر ُه ًََِ ٠ی َ
اٟؼَّ ِی ٔس َوَِ ٟی َص ًَل َ َّی إ ٔ ََّل ا ُِ ٔ٤َ٘ ٟ
ہبیتق،اطعػ،ومٰیسنباربامیہ،ہملسنباوکعےسرفاتیےہہکںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیماکشرںیم
اجےت فتق رصػ رکات یہ نہپ ایل رکات وہں ایک اس رطہقی ےس امنز ادا رک اتکس وہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای امنز ادا
رکولافراسںیمنٹباگلولارگہچاکیاکےٹناکوہ۔(اتہکاہمتریرتسہنلھکےکس)
رافی  :ہبیتق،اطعػ،ومٰیسنباربامیہ،ہملسنباوکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہہتدنبیگنلںیمامنزادارکان
ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
ہہتدنبیگنلںیمامنزادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 769

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی ،سٔیا ،٪ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس

ا٢
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِه ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ ٢ک َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا ٪رٔ َج ْ
ی ٩أ ُ ِز َره َُِ َٛ ٥ه ِی َئ ٔة ِّ
ئ ََل َت ِزٓ ٌَِ َُ ٩رؤ َُسَ َّ٩ُٜحًَّی
وَ ٍَ ٣َ ٪ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠اٗ ٔ ٔس َ
اٟؼِ ِ َیا َٔٔ٘ٓ ٪ی ََ ٨ِّ ٠ٟٔ ١شا ٔ
ي َُؼ َُّ ٠

وسا
َي ِش َتو ٔ َی اِّ ٟز َجا ُُ ٢جّ ُ٠
دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،ایفسؿ ،اوباحزؾ ،لہس نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک ھچک ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک
ارماہامنزںیادارفناےتےھتہہتدنبوکابدنےھوہےئڑلوکںیکرطحےس(بلطمہیےہہکسجفتقفہولگدجسہںیماجےتےھت
وتےھچیپیکاجبنےساؿیکرتسدالھکیئدیتییھت)وتوخانیتوکمکحوہااھتہک فہ(دجسہےس)رسہنااھٹفںیسجفتقکترمددیسےھ
ہنڑھکےوہں۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،ایفسؿ،اوباحزؾ،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
ہہتدنبیگنلںیمامنزادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 770

راوی  :طٌیب ب ٩یوسٕ ،یزیس ب ٩ہاروً ،٪اػ٤ً ،٥زو ب ٩س٤٠ہ

اػ ْ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥زٔو بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َر َج ٍَ َٗ ِومٔی ٔ٩ِ ٣
وَٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ٔ
ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ َُ ٩ه ُ
ار َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩یُو ُس َ
َّ
َّ
ُ َ َ ُ
اٟش ُحو َز
اٟز ُٛو ََ َو ُّ
ِِقآ َٔٗ ٪ا َََ ٓ ٢س ًَ ِونٔی ٓ ٌََ َّ٤ُ ٠ونٔی ُّ
رقائ َ ّة ِ ُ ٠ٟٔ
ً ٔ ِٔ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ُٟوا إُٔ َّ ٧ه َٗا ََ ٔ ٟ ٢ی ُؤ َّ ٥ِ ٜ٣أ ِٛثرَُ ٔ ٥ِ ٛ

َ
ؤْ ٪لَبٔی أَ ََل َُ َِ ِّلی ًَ َّ٨ا ا ِس َت ابَِ ٔ ٨
َُٓ ٨ِ ُٜت أ ُ َػل ِّی بٔه ٔ َِ ٥وکَاِ َ ٧ت ًَل َ َّی بُزِ َز ْة َِٔ ٣تُو َٗ ْة َٓکَاُ ٧وا َي ُ٘وَ ُٟ

بیعش نب ویفس ،سیدی نب اہرفؿ ،اعا  ،رمعف نب ہملس ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق ریمی وقؾ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےک اپس ےس فاسپ آیئ وت اس ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک مت ولوگں یک فہ صخش اناتم رکے وج
رقآؿرکمیاکزایدہملعراتھکوہولوگںےنھجموکالبای(ویکہکن ںیمرقآؿرکمیاکزایدہملع راتھکاھت)افرروکعافردجسہھجم وکالھکسےئ
ںیمامنزیکاناتمرکاتاھتافراسفتقریمےمسجرپاکیوبدیسہ مسقیکاچدروہیتیھتافرولگریمےفادلےسرعضرکےتہک

متاےنپڑلےکےکرتساکمہےسرپدہںیہنرکےت۔
رافی  :بیعشنبویفس،سیدینباہرفؿ،اعا ،رمعفنبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاکیڑپکےاکھچکہصحامنزیےکمسجرپوہافراکیہصحاسیکویبیےکمسجرپوہ؟
ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
ارگاکیڑپکےاکھچکہصحامنزیےکمسجرپوہافراکیہصحاسیکویبیےکمسجرپوہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 771

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥وٛیٍ ،ك٠حہ ب ٩یحٌیًِ ،یساہلل بً ٩بساہللً ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا كَ َِ ٠ح ُة بِ َُ ٩ی ِحٌَی ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ب ٔ َّ
اِ ٠ٟی َٔ ١وأََ٧ا إلٔ َی َج ِ٨بٔهٔ َوأََ٧ا َحائ ْٔف َو ًَل َ َّی ِٔ ٣ز ْن ََ ٌِ ُـ ُه ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
کَ َ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠

ااحسؼ نب اربامیہ ،فعیک ،ہحلط نبییحی ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہل
فملسراتںیمامنزادارفناےتافرںیماسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزندکیوہیتیھتافرںیماسفتقاحتلضیحںیم
وہیتیھتافراکییہاچدروہارکیتیھتسجںیماچدراکھچکہصحرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرپزپاوہارکاتاھت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،فعیک،ہحلطنبییحی،دیبعاہللنبدبعاہلل،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکییہڑپکےےکادنرامنززپانھبجہکاکدنوھںرپھچکہنوہان

ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
اکییہڑپکےےکادنرامنززپانھبجہکاکدنوھںرپھچکہنوہان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 772

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ابوز٧از ،اْعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
أ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أبُو اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥٠لَ ي َُؼ ِّ٠ي َ َّن أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی َّ
اِ َٟو ٔب ا َِ ٟواح ٔ ٔس َِ ٟی َص ًَل َی ًَأَ٘ٔهٔ ٔ٨ِ ٣هُ َط ِی ْئ
َ
دمحمنبوصنمر،ایفسؿ ،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتںیم
ےسوکیئصخشہنامنززپےھاکییہڑپکےںیمبجہکاسےکاکدنوھںرپوکیئڑپکاہنوہ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریمشیڑپکےںیمامنزادارکان
ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
ریمشیڑپکےںیمامنزادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 773

ًیسی ب ٩ح٤از زُبةٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابوجِیب ،ابوخيرً٘ ،بة بً ٩ا٣ز
راوی ٗ :تیبہ و ٰ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َوً َٔیسی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ ُزُ َِب ُة ًَ َِّ ٩
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحِٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدي ِر ٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا َ ٢أُهِس َٔی
اِ ٠ٟیثٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ُ َّ
َّ
َّ
ُ
ٔیسا کَا ِٟکَارٔه ٔ َُ ٟه ث ُ ََّٗ ٥ا َََ ٢ل
َر َٖ َٓ َ٨زَ ًَ ُه َ٧زِ ًّا َطس ّ
َفو ُد َ ٔ
رحیز ٕ ََٓ٠ب ٔ َش ُه ث ََّ ٥ػلی ٓ ٔیهٔ ث َّ ٥ا ِن َ َ
َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسُّ َ ٥َ ٠

َی َِ ٨بغٔی َه َذا َّ ٤ُِ ٠ٟٔت٘ٔي َن
ہبیتق ف ٰیسیع نب امحد زعیة ،ثیل ،سیدی نب اوبج ،اوبریخ ،ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس یک دختم ںیم رمشی ےس ینب وہیئ اکی ابق وطبر ہفحت ےکیجیھب یئگ۔آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےناس وک نہپرک امنز ادا رفنایئ
رھپ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ےس رفاتغ وہیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اطتق ےس اس وک ااتر رک
کنیھپدای۔رھپاراشدرفناایالہوقتیوکاساکنہپانیلانمبسںیہنےہ۔
رافی  :ہبیتقفٰیسیعنبامحدزعیة،ثیل،سیدینباوبج،اوبریخ،عمیةنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیشقناچدروکافڑھرکامنزادارکان
ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
نیشقناچدروکافڑھرکامنزادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 774

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥و ٗتیبہ ب ٩سٌیس ،زہزیْ ،عوہ ب ٩زبيرً ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٥و ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َّ
ْع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ٪
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

یؼ ٕة ََ ٟها أَ ًِ ََل ْ ٦ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ط َِ َِ ٠تىٔی أَ ًِ ََل َُ ٦ه ٔذه ٔاذِهَبُوا ب ٔ َها إلٔ َی أَبٔی َج ِه َٕ ٥وأِتُونٔی
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی فٔی َخَ ٔ٤
بٔأَِ٧ب ٔ َحاِّ ٔ ٧یهٔ
ااحسؼنباربامیہفہبیتقنبدیعس،زرہی،رعفہنبزریب،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
اکی اچ در ںیم امنز ادا رفنایئ ہک سج ںیم شقن ف اگنر ےھت رھپ امنز ادا رفنا رک اراشد رفناای ہک ھجم وک امنز ںیم (وشخع فوضخع ےس) اؿ
شقنفاگنرےنابزراھکمتولگاساچدروکاوبمیہجےکاپسےلاجافراسےکوعضافؿاکاکیلبمکےلآ۔

رافی  :ااحسؼنباربامیہفہبیتقنبدیعس،زرہی،رعفہنبزریب،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رسخرگنےکڑپکےںیمامنزادارکان
ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
رسخرگنےکڑپکےںیمامنزادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 775

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظارً ،بساٟزح ،٩٤سٔیاً ،٪و ٪ب ٩ابوجحیٔة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪و ٔ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ُج َح ِی َٔ َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
َّ
َف ََ ٛز ًَ َ٨زَ ّة ٓ ََؼلَّی إَِٔ ٟی َها یَ ُُّ ٤ز َٔ ٩ِ ٣و َرائ َٔها ا ِٟکَُِ ٠ب َوا ِ٤َ ٟزِأَةُ َوا ِٟحٔ َ٤ا ُر
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
َخ َد فٔی ُحٕ ٠ة َح َِ ٤زا َئ َ َ

دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،وعؿ نب اوبھحنفة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رسخ رگن ےک
ڑپکے زبی نت رفنا رک ےلکن افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی زینہ اسےنم اگڑ دای اس ےک دعب امنز ادا رفنایئ افر اس زینہ ےک
آےگےساتکافردگاھافروعرتیھبیلکنیھت۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،وعؿنباوبھحنفة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےسیڑپکےںیمامنزادارکانوجہکمسجہساگلوہارےہ
ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی

اےسیڑپکےںیمامنزادارکانوجہکمسجہساگلوہارےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 776

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼور ،ہظا ٦بً ٩بسا ،َ٠٤ٟیحٌی ب ٩سٌیس ،جابزب ٩ػبح ،خَلض ب٤ً ٩زوً ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هٔظَ ُا ٦بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِٗ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َجابٔزُ بِ ُُ ٩ػ ِب ٕح
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت خ ََٔل َض بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة ََ ُ٘و ُُ ٨ِ ُٛ ٢ت أََ٧ا َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَبُو ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥فٔی
ِّ
اٟظ ٌَارٔ ا َِ ٟواحٔسٔ َوأََ٧ا َحائ ْٔف كَا ٔ٣ثْ َٓإ ٔ ِ ٪أَ َػابَهُ ٔ٣ىِّی َط ِی ْئ ُ ََش َ٣َ ١ا أَ َػابَهُ َ ٥َِ ٟي ٌِ ُس ُه إلٔ َی َُي ِرٔه ٔ َو َػلَّی ٓ ٔیهٔ ث ُ ََّ ٥ي ٌُوزُ َ٣عٔی

َ َ ٥َِ ٟي ٌِ ُس ُه إلٔ َی َُي ِرٔه ٔ
َٓإ ٔ ِ ٪أَ َػابَ ُه ٔ٣ىِّی َط ِی ْئ ٓ ٌََ َ ١َ َِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ

رمعف نب وصنمر ،اشہؾ نب دبعاکلمل ،ییحی نب دیعس ،اجربنب حبص ،الخس نب رمعف ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر رضحت
روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں ےک دفونں اکی ڑپکا افڑھ رک وس اجےت ےھت افر ںیم اس فتق احتل ضیح ںیم وہیت یھت
ارثکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکڑپکےںیموکیئزیچگلاجیتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسہگجوکدوھدےتی۔اسےسزایدہ
ہگج ہن دوھےت۔اس ےک دعب امنز ادا رفناےت رھپ ارگ ریمے اپس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ٹیل اجےت ارگ ھچک گل اجات وت ایس دقر
ہگجدوھےتاسےسزایدہہندوھےت۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،اشہؾنبدبعاکلمل،ییحینبدیعس،اجربنبحبص،الخسنبرمعف،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومزےنہپرکامنزادارکےنےسقلعتم
ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
ومزےنہپرکامنزادارکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 777

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہ ،س٠امی ،٪ابزاہی ،٥ہ٤ا٦

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥هَ َّ٤اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢رأَیِ ُت َجزٔی ّزا
َ َٓ َ٘ا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
بَا َ ٢ث ُ ََّ ٥ز ًَا ب ٔ َ٤ا ٕئ َٓ َت َو َّؿأ َ َو ََ ٣شحَ ًَل َی ُخ َّٔ ِیهٔ ث ُ ََّ َٗ ٥اََ ٓ ٦ؼلَّی ٓ َُشل ٔ َ ٩ِ ًَ ١ذََ ٔ ٟ
َػ ََ ١َ َِ ٣ٔ ٍَ ٨ه َذا
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ،امیلسؿ ،اربامیہ ،امہؾ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت رجری وک داھکی ہک اوہنں ےن اشیپب ایک رھپ
اپین بلط رفناای افر فوض رفناای افر ومزفں رپ حسم رفناای رھپ ڑھکے وہےئ افر امنز ادا رفنایئ۔ یسک ےن اؿ ےس درایتف ایک ہک مت ےن
ومزفں ےس امنز ادا یک ےہ؟ اوہنں ےن رفناای ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رطہقی ےس رکےت وہےئ
داھکیےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،امیلسؿ،اربامیہ،امہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجاتنہپرکامنزادارکان
ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
وجاتنہپرکامنزادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 778

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یزیس ب ٩زریٍ و ُشا ٪ب٣ ٩رض ،ابو٣ش٤٠ة و اس٤ہ ،سٌیس ب ٩یزیس

َر ٌّی ٔث َ٘ ْة
اس ُُ ٤ه َسٌٔی ُس بِ َُ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس ََ ِ ٔ
یس بِ ٔ ٩ز َُریِ ٍٕ َوُ ََّش َ
رض َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو َِ ٣شَ ٤ََ ٠ة َو ِ
ا ٪بِ َٔ َ ٣ُ ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی فٔی ا٠َ ٌِ ٨َّ ٟي ِ ٔن َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَک َ َ
رمعف نب یلع ،سیدی نب زرعی ف اسغؿ نب رضم ،اوبمشلمة ف اہمس ،دیعس نب سیدی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اسن نب ناکل ےس

درایتفایکہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوجہتنہپرکامنزادارفناےتےھت؟اوہنںےنرفنااییجاہں۔
رافی  :رمعفنبیلع،سیدینبزرعیفاسغؿنبرضم،اوبمشلمةفاہمس،دیعسنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقاناؾامنززپاھےئوتاےنپوجےتسکہگجرےھک؟
ابب  :ہلبقےکقلعتمااحدثی
سجفتقاناؾامنززپاھےئوتاےنپوجےتسکہگجرےھک؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 779

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس و طٌیب ب ٩یوسٕ ،یحٌی ،اب ٩جزیخ٣ ،ح٤س بً ٩بازً ،بساہلل ب ٩سٔیاً ،٪بساہلل ب ٩سائب

ٕ ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩یُو ُس َ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی َی ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ ٓ ََو َؿ ٍَ َن ٌَِِ ٠یهٔ ًَ َِ ٩ي َشارٔه ٔ
ُسٔ َِی َ
دیبعاہللنبدیعسفبیعشنبویفس،ییحی،انبرججی،دمحمنبابعد،دبعاہللنبایفسؿ،دبعاہللنباسبئےسرفاتیےہہکسجرفز
ہکم رکمہم حتف وہا وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےنامنز زپاھیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ وجےت ابںیئ
اجبنرےھک۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعسفبیعشنبویفس،ییحی،انبرججی،دمحمنبابعد،دبعاہللنبایفسؿ،دبعاہللنباسبئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی

اناتماصبحملعفلضفوکرکاناچےئہ
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اناتماصبحملعفلضفوکرکاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 780

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥وہ٨از ب ٩رسی ،حشين بً ٩لی ،زائسةً ،اػ ،٥زرً ،بساہلل

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ز ٕٓٔر ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا
اَّٟس ِّی ًَ ُِ ٩ح َشي ِ ٔن بِ ًَٔ ٩ل َٕٓی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ِٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٥و َه َّ٨ا ُز بِ ُٔ َّ ٩
و ٪أَ َّ٪
ُٗب ٔ َف َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت اْلِ َ ِن َؼ ُ
ار ٔ٨َّ ٣ا أَ ٔ٣ي ْر َو ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أَ ٔ٣ي ْر َٓأ َ َتاه ُِ٤َ ًُ ٥زُ َٓ َ٘ا َ ٢أََِ ٟشت َُِ ٤َُ ٠ٌِ ََ ٥
یب َن ِٔ ُش ُه أَ ِ ٪یَ َت َ٘ َّس َ ٦أَبَا بَ َِکٕ َٗاُٟوا َن ٌُوذُ
ض َٓأ َ ُّیَ ٥ِ ُٜت ٔل ُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س أَ ََ ٣ز أَبَا بَ َِکٕ أَ ِ ٪ي َُؼل َِّی بٔا٨َّ ٟا ٔ
بٔاہللٔ أَ َِ َ ٧ ٪ت َ٘ َّس َ ٦أَبَا بَ َِکٕ
ا احسؼ نب اربامیہ فانہد نب رسی ،نیسح نب یلع ،زادئة ،اعا  ،زر ،دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئگ وت ہلیبق ااصنر ےک رضحات ےن رفناای ہک مہ ولوگں ںیم ےس اکی اریم وہان اچےیہ افر اکی اریم مت
ولوگں(اہمرجنی)ںیمےسوہ اناچےیہاگلاریموہاناچےیہوترضحترمعاؿےکاپسآےئافررفناایایکمتولگاسابتےسفافق
ںیہن وہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبرکب دصقی وک مکح رفناای اھت امنز یک اناتم اک اس ےک دعب مت ولوگں ںیم
ےسسکصخشاکدؽوخشوہاگ؟اوبرکبیکاناتم رپوترضحاتااصنرےنوجابدایہکمہولگاوبرکبےکآےگڑبھاجےن(اناتم
ےس)دخایکانپہناےتگنںیہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہفانہدنبرسی،نیسحنبیلع،زادئة،اعا ،زر،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اظملرمکحاونںیکادتقاءںیمامنزادارکان

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اظملرمکحاونںیکادتقاءںیمامنزادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 781

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،اس٤اًی ١ب٠ً ٩یة ،ایوب ،ابواٌٟاٟیة سے ٛہ ج ٩کا ٧ا ٦حرضت بزاء

َخ زٔیَا ْز اٟؼَّ ََل َة
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟی ٔة ا ِٟب َ َّرا ٔ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔ َیا ُز بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ئ َٗا َ ٢أَ َّ َ
َ
َ
َر َب ًَل َی َٓد ٔ ٔذی
َکس أیا َٓ َحََ ٠ص ًََِ ٠یهٔ ٓ ََذ َ ِ
َٓأ َتانٔی ابِ َُ ٩ػا ٕٔ ٣ت َٓأ ِِ َ٘ ٟی ُت َُ ٟه ُ ِ
َک ُت َُ ٟه ُػ ِ ٍَ ٨زٔیَاز ٕ ٓ ٌََ َّف ًَل َی َط َٔت َِیهٔ َو َ َ
َ
َ
َربِ ُت َٓ ِد َذ َک َو َٗا َ ٢إنِّٔی َسأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َرض َب َٓد ٔ ٔذی َ٤َ ٛا َ َ
َو َٗا َ ٢إنِّی َسأ ُِ ٟت أَبَا ذ ٓ َٕر َ٤َ ٛا َسأ َِ ٟتىٔی ٓ َ َ
َ
َربِ ُت َٓد ٔ َذ َک َٓ َ٘ا ََِ ٠ًَ ٢یهٔ اٟؼَّ ََلة َو َّ
اٟش ََل َُ ٦ػ ِّ١اٟؼَّ ََل َة َ ٔ ٟو ِٗت َٔها َٓإ ٔ ِ ٪أَ ِز َر َِ ٛت َُ ٌَ ٣ه ِ٥
َرض َب َٓد ٔ ٔذی َ٤َ ٛا َ َ
َ٤َ ٛا َسأ َِ ٟتىٔی ٓ َ َ
ٓ ََؼَ ِّ١و ََل ََ ُ٘ ِ ١إنِّٔی َػ َِّ ٠ی ُت ٓ َََل أ ُ َػل ِّی
زاید نب اویب ،اامسلیع نب علیة ،اویب ،اوبااعللیة ےس ہک نج اک انؾ رضحت رباء ےہ رفاتی ےہ ہک رضحت زاید ےن (وج ےک احمک
ےھت)اکیدؿاوہنںےن امنزںیماتریخرفنادیوترضحت انباصتمریمےاپسرشتفیالےئ ںیمےن اؿوک رکیسدےدیفہ
اسرپھٹیبےئگرھپںیمےناؿےسزایدہیکاحتلرعضیک (ینعیفہامنزںیماتریخرفناےتںیہ)وتاوہنںےنداتنےکےچینایلگنرھک
یل افر ریمی راؿ رپ اہھت نارا افر ایبؿ ایک ہک ںیم ےن رضحت اوبذر ےس یہی ابت درایتف یک یھت سج رطہقی ےس ہک مت ےن ھجم ےس
درایتفیک۔اوہنںےنریمیراؿرپاہھتناراافرایبؿایکہکرضحتروسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےساسہلئسموکدرایتفایک
اھتہکسجرطہقیےسہکمتےنھجمےسدرایتفایکےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمیراؿرپاہھتناراہکسجرطہقیےسہک
ںیم ےن اہمتری راؿ رپ اہھت نارا ےہ۔آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفناای مت اینپامنز فتق رپ ادا ایکرکف ینعی افؽفتق رپ۔ رھپ ارگ
اؿےکاسھتوہافرامنزڑھکیوہوترھپمتزپھولفہامنزلفننباجیئیگافرمتہیابتہنوہکہکںیمامنزےسافرغوہایگںیمامنزںیہن
زپوھںاگ(ویکہکنہکفہاظملرمکحاؿمتوکتخسفیلکتںیمالتبمرکدںیےگ)۔
رافی  :زایدنباویب،اامسلیعنبعلیة،اویب،اوبااعللیةےسہکنجاکانؾرضحترباء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اظملرمکحاونںیکادتقاءںیمامنزادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 782

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،ابوبَک بً ٩یاغً ،اػ ،٥زرً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ز ٕٓٔر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
غ ًَ ِٔ ًَ ٩
َک بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ ِ ٔ
و ٪اٟؼَّ ََل َة َِ ٔ ٟي ِر ٔ َو ِٗت َٔها َٓإ ٔ ِ ٪أَ ِز َر ِٛت ُُ٤وه ََُِ ٓ ٥ؼ ُّ٠وا اٟؼَّ ََل َة َ ٔ ٟو ِٗت َٔها َو َػ ُّ٠وا
و ٪أَٗ َِوا ّ٣ا ي َُؼ َُّ ٠
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥ِ ُٜ٠َّ ٌََ ٟ ٥َ ٠ست ُِسرٔ َُ ٛ

َُ ٌَ ٣ه َِ ٥وا ِج ٌَُ٠و َها ُس ِب َح ّة
دیبعاہللنبدیعس،اوبرکبنب ایعش،اعا ،زر،دبعاہللنبدوعسدےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفناایالبہبشمتولگاسمسقےکولوگںوکاپؤےگوجہکامنزوکاسےکفتقرپںیہنادارکںیےگرھپارگمتاسمسقےکولوگں
وکاپؤوتمتامنزاےنپفتقرپادارکفافراؿےکاسھتامنزادارکفونالفیکتینرکےک۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،اوبرکبنبایعش،اعا ،زر،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناتماکزایدہقحداروکؿ؟
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اناتماکزایدہقحداروکؿ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 783

راوی ٗ :تیبہٓ ،ـی ١بً ٩یاق ،اً٤ع ،اسٌ٤ی ١ب ٩رجائ ،اوض ب ٩ؿٌ٤خ ،ابو ٣شٌوز

 ١بِ َُٔ ً ٩یاقٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َٔ ٩ر َج ٕ
ض بِ َٔ ٩ؿ ِٕ ٌَ ٤خ ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُٓ َـ ِی ُ
اء ًَ ِ ٩أَ ِو ٔ
َّ
َّ
َ
ِقا َءة ٔ َس َوا ّء َٓأَٗ َِس ُُ ٣ه ِ ٥فٔی
رق ُؤه ُِ ٥ل ٔ َٔ ٜت ٔ
اب اہللٔ َٓإ ٔ ِ ٪کَاُ ٧وا فٔی ا َِ ٔ ٟ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ُؤ ُّ ٦ا ِِ َ٘ ٟو َ ٦أ ِ َ
َ
اٟش َّ٨ةٔ َس َوا ّء َٓأَٗ َِس ُُ ٣ه ِٔ ٥س ا٨ا َو ََل َت ُؤ َّ٦اَّ ٟز ُج َ ١فٔی ُسَِ ٠لأ٧هٔ
اٟش َّ٨ةٔ َٓإ ٔ ِ ٪کَاُ ٧وا فٔی ُّ
ا ِٟه ٔ ِح َزة ٔ َٓإ ٔ ِ ٪کَاُ ٧وا فٔی ا ِٟه ٔ ِح َزة ٔ َس َوا ّء َٓأ ًُِ ٤َُ ٠ه ِ ٥ب ٔ ُّ
َک َ٣تٔهٔ إ ٔ ََّل أَ ِ ٪یَأِذ ََََٟٝ ٪
َو ََل ََ ِ٘ ٌُ ِس ًَل َى َت ِ ٔ
ممج
ہبیتق ،لیضف نب ایعض ،اشمع ،اامسلیع نب راجئ ،افس نب ح ،اوب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفناایولوگںیکاناتمفہصخشرکےوجہکبسےسزایدہدمعہرطہقیےسرقآؿرکمییکالتفترکاتوہ۔ارگ
فہصخشرقآؿرکمییکالتفتںیمرباربوہوتسجصخشےنےلہپرجہتیکوتفہصخشاناتمرکےارگ(اافتؼ)ےسرجہتںیمامتؾ
ےک امتؾ رضحات ربارب وہں وت وج صخش تنس وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زایدہ فافق وہ وت اس صخش وک اناتم رکان اچےیہ ارگ
اسںیمیھبامتؾےکامتؾارفادرباربوہےئوتسجصخشیکرمعدفرسےےسزایدہوہوت اسصخشوکاناتمرکاناچےیہافردفرسے
یسکصخش وکںیہن رکاناچےیہہک فہ صخشدفرسےصخشیک اناتمیکہگج ںیم چنہپرکاناتم اکرفہضیااجنؾدےای اس ےکدہعہ یک
ہگجاجرکےھٹیبنکیلاسیکااجزت(راضدنمی)ےس۔
ممج
رافی  :ہبیتق،لیضفنبایعض،اشمع،الیعمسنبراجئ،افسنب ح،اوبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشزایدہرمعردیسہوہوتاسوکاناتمرکاناچےئہ
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
وجصخشزایدہرمعردیسہوہوتاسوکاناتمرکاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 784

راوی  :حاجب ب ٩س٠امی٨٣ ٪بطی ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪خاٟس ،ابو َٗلبة٣ ،ا َٟب ٩حویزث

أَ ِخب َ َرَ٧ا َحا ٔج ُب بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ا ِ٨ِ ٤َ ٟبٔط ُّٔی ًَ َِ ٩وٕ ٔ ٛ
اَ ٩ِ ًَ ٪خإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ٔء ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ٣َ ٩ا ٝٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َویِز ٔ ٔث َٗا َ٢
یٍ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َّ
َّ
اَفتُ َ٤ا َٓأ َ ِّذَ٧ا َوأَٗ ٔ َامی
أَ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠أََ٧ا َوابِ ُ ٥ٓ ٕ ًَ ٩لٔی َو َٗا ََّ ٣َ ٢ز ّة أََ٧ا َو َػاح ْٔب لٔی َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا َس َ ِ

َو َِ ٟی ُؤ َّ٤َ ُٜ٣ا أَ ِٛبَرُ ُ٤َ ٛا

میی
احبج نب امیلسؿ حی ،فعیک ،ایفسؿ ،اخدل ،اوب القیة ،ناکل نب وحریث ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیکدختمںیماکیرفزاحرضوہاافرریمےارماہریمااچچزاداھبیئاھتافریھبکاسرطہقیےسلقنایکہکریمااکیاسیھت
اھت ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک سج فتق مت رفس ںیم ولکن وت مت ولگ اذاؿ افر ریبکت زپوھ افر
اناتممتدفونںںیمےسفہصخشرکےوجرمعںیمزایدہوہ۔
میی
رافی  :احبجنبامیلسؿ حی،فعیک،ایفسؿ،اخدل،اوبالقیة،ناکلنبوحریث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقھچکولگاےٹھکوہںوتسکصخشوکاناتمرکاناچےئہ؟
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
سجفتقھچکولگاےٹھکوہںوتسکصخشوکاناتمرکاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 785

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی ،ہظاٗ ،٦تازہ ،ابو نرضة ،ابو سٌیس

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّى اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩ی ِحٌَی ًَ ِ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ

َّ
َ
َ
َ
َ َ
رق ُؤه ُِ٥
ًََِ ٠یهٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ک َاُ ٧وا ث ََلث ّة ََِٓ ٠ی ُؤ َُّ ٣ه ِ ٥أ َح ُسه َُِ ٥وأ َح ُّ٘ ُه ِ ٥ب ٔ ِاْل ٔ َ٣ا َ٣ةٔ أ ِ َ

دیبعاہللنبدیعس،ییحی،اشہؾ،اتقدہ،اوبرضنة،اوبدیعسےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناای

ہکسجفتقنیتصخشاکیہگجعمجوہںوتاؿںیمےساکیصخشوکاناؾنباجاناچےیہافربسےسزایدہدقحاراناتمرکےناکفہ
صخشےہوجہکرقآؿرکمیاکزایدہملعراتھکوہایدمعہآفازےسالتفترقآؿرکاتوہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،اشہؾ،اتقدہ،اوبرضنة،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقآدیماےھٹکوہںافراؿںیمفہصخشیھباشلموہوجہکامتؾاکرمکحاؿوہ
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
سجفتقآدیماےھٹکوہںافراؿںیمفہصخشیھباشلموہوجہکامتؾاکرمکحاؿوہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 786

راوی  :ابز اہی ٥ب٣ ٩ح٤س تییم ،یحٌی ب ٩سٌیس ،طٌبہ ،اسٌ٤ی ١ب ٩رجائ ،اوض ب ٩ؿٌ٤خ ،ابو ٣شٌوز

أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اٟت َّ ِی ٔیم َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َٔ ٩ر َج ٕ
ض بِ َٔ ٩ؿ ِٕ ٌَ ٤خ
اء ًَ ِ ٩أَ ِو ٔ
ُّ

َک َ٣تٔهٔ إ ٔ ََّل بٔإٔذِٔ٧هٔ
 ١فٔی ُسَِ ٠لأ٧هٔ َو ََل یُ ِحَُ ٠ص ًَل َى َت ِ ٔ
ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل یُ َؤ ُّ ٦اَّ ٟز ُج ُ

ممج
اربامیہنبدمحمیمیت،ییحینبدیعس،ہبعش،اامسلیعنبراجئ،افسنب ح،اوبدوعسدےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفناایہک مت ںیم ےس وکیئ صخش دفرسے ےک ادتقاء ںیم اناتم ہنرکے افر ہن وھٹیباسیک زعت یک ہگج رپ
نکیلاسیکراضدنمیےس۔
ممج

رافی  :اربامیہنبدمحمیمیت،ییحینبدیعس،ہبعش،الیعمسنبراجئ،افسنب ح،اوبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقراعایںیمےسوکیئصخشاناتمرکاتوہایسدفراؿاحمکفتقآاجےئوتفہاناؾےھچیپالچاجےئ

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
سجفتقراعایںیمےسوکیئصخشاناتمرکاتوہایسدفراؿاحمکفتقآاجےئوتفہاناؾےھچیپالچاجےئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 787

راوی ٗ :تیبہ ،يٌ٘وب ،ابً ٩بساٟزح ،٩٤ابو حاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس

وب َوه َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِه ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َو َس َّ ٥َ ٠بَ ََِ ٠هُ أَ َّ ٪بَىٔی ًَ ِ٤زٔو بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ض ٌََ ٣هُ
َِخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ ٔ ٟ ٥َ ٠ی ِؼٔ٠حَ بَ ِی َُ ٨ه ِ ٥فٔی أَُ٧ا ٕ
ٖک َ َ
ا ٪بَ ِی َُ ٨ه َِ ٥ش ِی ْء ٓ َ َ
َٓ ُحب ٔ َص َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠حاِ َ ٧ت اْلِ ُول َى َٓ َحا َء ب ٔ ََل ْ ٢إلٔ َى أَبٔی بَ َِکٕ َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَبَا بَ َِکٕ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ

اض َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥إ ٔ ِٔ ٪طئ َِت َٓأ َ َٗ َا ٦ب ٔ ََل َْ ٢و ََ َ٘ َّس َ ٦أَبُو بَ َِکٕ َٓ َٜبَّرَ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س ُحب ٔ َص َو َٗ ِس َحاِ َ ٧ت اٟؼَّ ََلةُ ٓ ََه ِ ََٟٝ ١أَ َِ ٪ت ُؤ َّ٦اَ ٨َّ ٟ
اٟؼ ُٔو ٔ
ا٪
اض فٔی اَّ ٟت ِؼٔ ٔ
ٔیَ ٙوک َ َ
بٔا٨َّ ٟا ٔ
ٖ َحًَّی َٗ َا ٦فٔی اٟؼَّ ِّٕ َوأَ َخ َذ اُ ٨َّ ٟ
ض َو َجا َء َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِِٔ٤ی فٔی ُّ
اض ا َِ ٟتٔ ََت َٓإٔذَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َط َار إَِٔ ٟیهٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى
أَبُو بَ َِکٕ ََل یَ َِ ٠تٔ ُٔت فٔی َػ ََلتٔهٔ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِٛثَرَ اُ ٨َّ ٟ
َّ ِ َ
ِقى َو َرا َء ُه َحًَّی َٗ َا ٦فٔی اٟؼَّ ِّٕ
َف َٓ ٍَ أَبُو بَ َِکٕ َی َسیِهٔ َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َر َج ٍَ ا ِِ َ٘ ٟه َ َ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠یأ ُ٣زُ ُه أ ِ ٪ي َُؼل َِّی َ َ
اض َ٣ا َل ٥ِ ُٜح ٔي َن
َفَْ أَٗ َِب ًََ ١ل َى ا٨َّ ٟا ٔ
َٓ َت َ٘ َّس ََ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼلَّى بٔا٨َّ ٟا ٔ
ض َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَ ُّی َها اُ ٨َّ ٟ
ض َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ

ٔی ٙإٔ٤َ َّ ٧ا اَّ ٟت ِؼٔ ُ
ا ٪اہللٔ َٓإُٔ َّ ٧ه َلَ
َ٧ابََ ٥ِ ُٜش ِی ْء فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ أَ َخ ِذتُ ِ ٥فٔی اَّ ٟت ِؼٔ ٔ
ٔیَ ٨ِّ ٠ٟٔ ٙشا ٔء ََ٧ ٩ِ ٣ابَ ُه َش ِی ْء فٔی َػ ََلت ٔهٔ ََِٓ ٠ی ُ٘ ُِ ١س ِب َح َ
رش ُت إَِٔ ٟیَٗ َٝا َ ٢أَبُو
َي ِش َُ ٌُ ٤ه أَ َح ْس ح ٔي َن َي ُ٘و ُُ ٢س ِب َح َ
ا ٪اہللٔ إ ٔ ََّل ا َِ ٟتٔ ََت إَِٔ ٟیهٔ َیا أَبَا بَ َِکٕ َ٣ا َ ٌََٝ ٨َ ٣أَ َِ َُ ٪ؼل َِّی ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
ض ح ٔي َن أَ َ ِ
اَ ٪ی َِ ٨بغٔی َٔلبِ ٔ ٩أَبٔی ُٗ َحا َٓ َة أَ ِ ٪ي َُؼل َِّی بَي ِ َن َی َس ِی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
بَ َِکٕ َ٣ا ک َ َ
ہبیتق،وقعیب،انبدبعارلنمح،اوباحزؾ،لہسنبدعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسابتاکملعوہاہک
ہلیبق رمعف نب وعػ یک ابیمہ گنج وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ںیم اصمتحل رکاےن ےک فاےطس رشتفی ےل ےئگ افردنچ
رضحات آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک ارماہ ےھت افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ہگج فاہں رپ رفک ےئل ےئگ (اتریخ
وہیئگ)افرامنزرہظاکفتقوہایگوترضحتالبؽرضحتاوبرکبےکاپسےچنہپافررفناایاےاوبرکبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
وک اتریخ وہیئگ ےہ افر امنز اک فتق وہایگ ےہ مت امنز یک اناتم رک ےتکس وہ۔ رضحت اوبرکب ےن رفنااییجاہں ارگ مت اچوہ۔ البؽ ےنریبکت

زپیھافررضحتاوبرکبآےگڑبےھولوگںےنریبکتزپیھاسدفراؿروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئوفصںےک
ادنر ڑھک ے وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ارادہ رفناای ہک امنز ںیم رشتک رفناںیل اس دفراؿ ولوگں ےن دکتس دانی
رشفعرک دای نکیل اوبرکب احبتل امنز یسکیک اجبن ایخؽ ںیہن رفناےت ےھتسپ سجفتقولوگں ےنتہب زایدہ دکتس دںی وت اوہنں
ےن داھکی وت اؿ وک ملع وہا ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی ال رےہ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ یک اجبن
ااشرہ رفناای ہکامنز یک اناتم رفناںیئاس فتق اوبرکب ےن اےنپ دفونں اہھت ااھٹےئ افر دخافدن دقفس اک رکش ادا ایک اس رپ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناؿ وکانا ؾےکاقلب ایخؽرفناایوتفہےھچیپےلچآےئ اہیںکتہکفص ںیمرشتکرفنایلافر
رضحت یلص اہللہیلعفآہل فملسآےگ ڑبھ ےئگ آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن امنزیک اناتمرکایئ افر سج فتق امنز ےس رفاتغ
رفنایئ وتولوگں یک اجبن اطخب رفناای افر اراشد رفناای ہک اے ولوگ! مت ولوگں یک ہی احتل ےہ سج فتق مت ولوگں وک یسک مسق اک وکیئ
احدہثشیپآاجاتےہاحبتلامنزوتمتولگدکتسدےنیگلاجےتوہدرالصدکتسدانیوتوخانیتےکفاےطسےہابسجفتقوکیئ
صخش یک آفاز ےنس اگوتفہاس اجبنایخؽرکےاگ رھپ رضحتاوبرکبدصقیےناراشدرفناایہک مت ےنسکفہجےسامنز ںیہنادایک
ںیمےنسجفتقاہمتریاجبنااشرہایکاھتوتاوہنںےنرفناایہکاوباحقہفےکاصازبادےےکاشایؿاشؿںیہناھتہکروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکوموجدیگںیماناتمرکںی۔
رافی  :ہبیتق،وقعیب،انبدبعارلنمح،اوباحزؾ،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاناؾاینپراعایںیمےسیسکیکادتقاءںیمامنزادارکے؟
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
ارگاناؾاینپراعایںیمےسیسکیکادتقاءںیمامنزادارکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 788

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اسٌ٤ی ،١ح٤یس ،ا٧ص

آَخ َػ ََلة ٕ َػ ََّل َها َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُح َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َُ ٔ ٢

ِٕ أَبٔی بَ َِکٕ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٍَ ٣َ ٥َ ٠ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦ػلَّى فٔی ث َ ِو ٕب َواح ٔ ٕس َُ ٣ت َو ِّط ّحا َخَ ٠
یلعنب رجح،اامسلیع،دیمح ،اسنےسرفاتی ےہہک رضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےنولوگںہکارماہآرخی امنزاکی
ڑپکےںیمٹپلرکرضحتاوبرکبدصقییکادتقاءںیمادارفنایئ۔
رافی  :یلعنبرجح،الیعمس،دیمح،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
ارگاناؾاینپراعایںیمےسیسکیکادتقاءںیمامنزادارکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 789

ًیسی ػاحب ََری ،طٌبہ ،نٌی ٥ب ٩ابوہ٨س ،ابو وائَّ٣ ،١سوً ،ٚائظہ ػسي٘ہ
راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،بَک بٰ ٩

َّ
َک ًَ ِ ٩نُ ٌَ ِی ٔ ٥بِ ٔ ٩أَبٔی هٔ ِٕ ٨س
َرى َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُط ٌِ َب َة َی ِذ ُ ُ
َک بِ َُٔ ً ٩یسی َػاح ُٔب ا ِٟبُ ِ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِ ُ
ض َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی
َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها أَ َّ ٪أَبَا بَ َِکٕ َػلَّى ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ُٕٔ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١

اٟؼَّ ِّٕ

دمحم نب ینثم ،رکب نب ٰیسیع اصبح رصب ی ،ہبعش ،میعن نب اوب ،د ،اوب فالئ ،رسمفؼ ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبرکب
دصقیےنامنزیکاناتمرفنایئافررضحتیلصاہللہیلعفآہلفملسفصںیمےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،رکبنبٰیسیعاصبحرصبی،ہبعش،میعننباوب ،د،اوبفالئ،رسمفؼ،اعہشئدصہقی
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشیسکوقؾےسےنلماجےئوتاؿیکااجزتےکریغباؿوکاناتمہنرکے

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
وجصخشیسکوقؾےسےنلماجےئوتاؿیکااجزتےکریغباؿوکاناتمہنرکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 790

راوی  :سویس ب ٩نرضً ،بساہلل ،ابا ٪ب ٩یزیس ،بذی ١ب٣ ٩یَّسة ،ابوًلیة٣ ،ا َٟب ٩اٟحویزث

َّس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔل َّی َة َِ ٣ولّى
ا ٪بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ب ُ َسیِ ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبَ َ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ

َ٨َ ٟا ًَ ِ٣َ ٩ا ٝٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َویِز ٔ ٔث َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا َز َار أَ َح ُس ُِ َٗ ٥ِ ٛو ّ٣ا ٓ َََل ي َُؼ ِّ٠ي َ َّن بٔه ٔ ِ٥

وسدینبرضن ،دبعاہلل،اابؿ نبسیدی ،ذبلی نبہرسیة،اوبعػیة،ناکل نباوحلریث ےس رفاتیےہ ہک ںیم ےن رضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملس رفناےتےھتسجفتقمتولوگںںیمےسوکیئصخشیسکوقؾےسالماقت
ےکفاےطساجےئوت(اؿیکااجزتےکریغب)امنزہنزپےھ۔
رافی  :وسدینبرضن،دبعاہلل،اابؿنبسیدی،ذبلینبہرسیة،اوبعػیة،ناکلنباوحلریث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انانیبصخشیکاناتم
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
انانیبصخشیکاناتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 791

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل٣ ،٩ٌ٣ ،ا ،َٟحارث ب٣ ٩شٜين ،ابٗ ٩اس٣ ،٥ا ،َٟاب ٩طہاب٣ ،ح٤وزب ٩ربیٍ

َ
َ
َ
رقا َء ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ٨ا ََٗ ٩ْ ٌِ ٣ا ََ ٢ح َّسث َ٨ا َ٣ا ْٝ ٔ ٟح َٗا ََ ٢و َح َّسث َ٨ا ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔ َ

أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
ا٪
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣ا ٩ِ ًَ ْٝ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
ا ٪بِ َ٣َ ٩ا ٕٝ ٔ ٟک َ َ
اب ًَ ِِ ٣َ ٩ح ُ٤وز ٔبِ ٔ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ أَ ًَّٔ ٪ت ِ َب َ
ْط َو َّ
َ ١وأََ٧ا َر ُج ْٔ َ ١
َی ُؤ ُِّ َٗ ٦و َُ ٣ه َوه َُو أَ ًِ َ٤ى َوأَُ َّ ٧ه َٗا ََ ٔ ٟ ٢ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔ َّ ٧ها َتُٜو ُُّ ٪
اٟش ِی ُ
َریزُ
اٟوُ ٤َِ ٠ة َوا ُِ َ ٤َ ٟ

َر ٓ ََؼ ِّ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ فٔی بَ ِیًٔی َ٣کَاّ٧ا أَ َّتد ٔ ُذ ُه َُ ٣ؼلاى َٓ َحا َء َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَیِ َ ٩تُ ٔح ُّب أَ ِ٪
ا َِ ٟب َ ٔ
أ ُ َػل َِّی ََٓ َٟٝأ َ َط َار إلٔ َى َ٣کَا ٕ ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِِ َ ِٟیتٔ ٓ ََؼلَّى ٓ ٔیهٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
اہرفؿنبدبعاہلل،نعم ،ناکل،احرثنبنیکسم،انباقمس ،ناکل،انباہشب،ومحمدنبرعیبےسرفاتیےہہکرضحتابتعؿنب

ناکل اینپ وقؾیک اناتم رفناایرکےت ےھت افر فہ انانیب ےھت اوہنں ےن رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس رعض ایکہک ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیھبکیھبکادنریھااھچاجاتےہافرابرشوہیتےہافرانےلیھبےتلچںیہ۔ںیماکیانانیبصخشوہںوت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاکمؿںیمیسکہگجامنززپھںیلںیمایسہگجامنزادارکایلرکفںاگ۔ہیابتنسرکرضحتروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکمؿ ےک ادنر رشتفی الےئ افر اراشد رفناای ہک متولگ سک ہگج ےک ابرے ںیم وخاشہ رکےت وہ ہک
ںیماسہگجرپ امنزادارکفں؟اوہنںےناکمؿےکادنراکیہگجیکاشندنیہ رفنایئ نان ہچآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناس ہگج
رپامنزادارفنایئ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،نعم،ناکل،احرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،انباہشب،ومحمدنبرعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انابغلڑلاکاناتمرکاتکسےہایںیہن؟
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
انابغلڑلاکاناتمرکاتکسےہایںیہن؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 792

راوی ٣ :وسی بً ٩بساٟزحَّ٣ ٩٤سوقی ،حشين بً ٩لی ،زائسة ،سٔیا ،٪ایوب ً٤زو ب ٩س٤٠ہ

وب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ٩
َّسوق ٔ ُّی َح َّسث َ َ٨ا ُح َشي ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣
ا ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
وسی بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ُِ ِ ٤َ ٟ

َّ
آَٓ ٪أتََى أَبٔی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٔ ٟ ٢ی ُؤ َّ٥ِ ُٜ٣
ِق َ
َسَ ٤ََ ٠ة ا َِ ٟح ِزم ٔ ُّی َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪یَ ُُّ ٤ز ًَ َِ ٠ی َ٨ا ُّ
اٟز َِ ٛبا َُ ٨َ َٓ ٪ت ٌَُ ٨ِ ٣ٔ ٥ُ ٠ه ِ ٥ا ِِ ُ ٟ
أَ ِٛثَرُ ُِ ُ ٥ِ ٛرقآّ٧ا َٓ َحا َء أَبٔی َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٔ ٟ ٢ی ُؤ َّ ٥ِ ُٜ٣أَ ِٛث َرُ ُِ ُ ٥ِ ٛرقآّ٧ا َٓ َ٨وَ زُوا َُٓ ٨ِ ُٜت أَ ِٛث َ َره ُِ٥
ُ ِرقآّ٧ا َُٓ ٨ِ ُٜت أَؤ ُُُّ ٣ه َِ ٥وأََ٧ا ابِ ُ ٩ثَ َ٤ا ٔٔ ٪سٔ٨ي َن

سل
ومیسنبدبعارلنمحرسمفیق ،نیسحنب یلع،زادئة،ایفسؿ ،اویبرمعفنب ،ہشےرفاتی ےہہک مہولوگںےک اپسوساریرکےن
فاےلولگ سگرا رکےت ےھت مہولگ اؿ ولوگں ےس رقآؿ رکمی یک التفت احلص ایک رکےت ےھت وت ریمےفادل نادج دختم وبنی
یلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہےئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتولوگںیکفہصخشاناتمرکےوجہکرقآؿ
رکمی اک زایدہ ملع راتھک وہ۔ سج فتق ریمے فادل فاسپ آےئ وت اوہنں ےن ہی ایبؿ رفناای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفناایےہہکفہصخشاناتمرکے وجرقآؿرکمی اکزایدہ ملعراتھکوہ رھپولوگں ےنداھکی وت بس ےسزایدہ ھجم وک رقآؿ رکمی
ایدالکن۔ںیماؿرضحاتیکاناتمرکاتراہاسفتقریمیرمعاسھٹاسؽیکیھت۔
رافی  :ومیسنبدبعارلنمحرسمفیق،نیسحنبیلع،زادئة،ایفسؿ،اویبرمعفنبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقاناؾامنززپاھےنےکفاےطسابرہیکاجبنےلکنوتاسفتقولگڑھکےوہں
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
سجفتقاناؾامنززپاھےنےکفاےطسابرہیکاجبنےلکنوتاسفتقولگڑھکےوہں

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 793

راوی ً :لی ب ٩ححز ،ہیَ ،٥ہظا ٦ب ٩ابو ًبساہلل و ححاد ب ٩ابوًَ٤ا ،٪یحٌی ب ٩ابوَٛيرً ،بساہلل ب ٩ابوٗتازہ

اَ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هُظَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥هٔظَ أ ٦بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ ِبسٔ اہللٔ َو َححَّا ُد بِ ُ ٩أَبٔی ًُ َِ ََ ٤
اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ُ ٧وز ٔ َی ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔٓ َََل ََ ُ٘و ُ٣وا َحًَّی َت َز ِونٔی

یلعنب رجح،مثیہ،اشہؾ نباوب دبعاہللفاجحج نباوبامثعؿ،ییحی نباوبریثک،دبعاہللنباوباتقدہ ےسرفاتی ےہہک رضحتروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک سج فتق امنز یک ریبکت رشفع وہ وت مت ولگ اس فتق کت ہن ڑھکے وہں ہک سج فتق
کتمتولگھجموکہندھکیول۔
رافی  :یلعنبرجح،مثیہ،اشہؾنباوبدبعاہللفاجحجنباوبامثعؿ،ییحینباوبریثک،دبعاہللنباوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگریبکتوپریوہےنےکدعباناؾوکوکیئاکؾشیپآاجےئ؟
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
ارگریبکتوپریوہےنےکدعباناؾوکوکیئاکؾشیپآاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 794

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،اسٌ٤یً ،١بساٌٟزیز ،ا٧ص

َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أُٗ ٔ َیِ ٤ت اٟؼَّ ََلةُ َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔیَازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠ط ٌّٔی َ ٔ ٟز ُج ٕ٤ََ ٓ ١ا َٗ َا ٦إلٔ َى اٟؼَّ ََلة ٔ َحًَّی َ َ ٧ا ٦ا ِِ َ٘ ٟو ُ٦
زاید نب اویب ،اامسلیع ،دبعازعلسی ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک اسےنم امنز ےکفاےطس
ریبکت زپیھ یئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی صخش ےس اکؿ ںیم وگتفگ رفنا رےہ ےھت۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
امنززپےنھےکفاےطسڑھکےںیہنوہےئیتحہکضعبرضحاتوکدنینآیئگ۔
رافی  :زایدنباویب،الیعمس،دبعازعلسی،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقاناؾامنزیکاناتمےئلیکاینپہگجڑھکاوہاجےئرھپاسوکملعوہہکاساکفوضںیہنےہ
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
سجفتقاناؾامنزیکاناتمےئلیکاینپہگجڑھکاوہاجےئرھپاسوکملعوہہکاساکفوضںیہنےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 795

راوی ٤ً :زو ب٤ًَ ٩ا ٪ب ٩سٌیس بَٛ ٩ير٣ ،ح٤س ب ٩رحب ،زبیسی ،زہزی و اٟوٟیس ،اوزاعی ،زہزی ،ابو س٤٠ہ ،ابوہزیزہ

رح ٕب ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیس ِّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی َوا َِ ٟؤٟی ُس ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٔس بِ ََٔٔٛ ٩ير ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أُٗ ٔ َیِ ٤ت اٟؼَّ ََل ُة ٓ ََؼ َّ
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ
ٕ اُ ٨َّ ٟ
اض ُػ ُٔو َٓ ُه َِ ٥و َ َ
َّ َّ
َّ
ٕ
ََک أَُ َّ ٧ه َ ٥َِ ٟي ِِ َت ٔش َِ٘ َٓ ١ا َ٨َّ ٠ٟٔ ٢ا ٔ
َِخ َد ًَ َِ ٠ی َ٨ا یَ ِٔ ٨ل َ
ض َ٣کَا ٥ِ َُٜ٧ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ إلٔ َى بَ ِیتٔهٔ ٓ َ َ
ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠حًی إٔذَا َٗ َا ٦فٔی َُ ٣ؼَل ُه ذ َ َ
وٖ
َرأِ ُس ُه َٓاُِ َت َش ََ ١وِ َ ٧ح ُُ ٩ػ ُٔ ْ
رمعف نبامثعؿنب دیعس نب ریثک،دمحمنبرحب،زدیبی ،زرہیفاولدیل ،افزایع،زرہی ،اوبہملس،اوبرہریہ ےسرفاتی ےہہکامنزیک
ریبکت وہیئ ولوگں ےن ںیفص انبںیئ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ ےلکن سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ
ہگج ڑھکے وہےئ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اید آای ہک ںیم ےن لسغ ںیہن ایک ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ولوگں ےس رفناای ہک مت ولگ ایس ہگج رہھٹ اج اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اےنپ اکمؿ ںیم رشتفی ےل ےئگ افر ابرہ لکن
آےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرسابمرکےساپ ین کپراہاھتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنلسغرفناایسجفتقمہ
ولگںیفصانبرکڑھکےوہےئےھت۔
رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعسنبریثک،دمحمنبرحب،زدیبی،زرہیفاولدیل،افزایع،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقاناؾیسکہگجاجےنےگلوتیسکوکہفیلخرقمررکاجاناچےئہ

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
سجفتقاناؾیسکہگجاجےنےگلوتیسکوکہفیلخرقمررکاجاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 796

راوی  :اح٤س بً ٩بسة ،ح٤از ب ٩زیس ،ابو حاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس

ا٢
ََک کَّ ٤َ ٔ ٠ة َ٨َ ٌِ ٣ا َها َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َحازَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢س ِه ُ
 ١بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ک َ َ
اَ ٔ ٗ ٪ت ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب َس َة ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس ث ُ َّ ٥ذ َ َ
بَي ِ َن بَىٔی ًَ ِ٤زٔو بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
اٟو ِه َز ث ُ َّ ٥أَ َتاه ُُِ ٔ ٟ ٥ی ِؼٔ٠حَ بَ ِی َُ ٨ه ِ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا َٟٔ ٢ب ٔ ََل َٕ ٢یا
ٖ ٓ ََب َ َّ ٠ذَ َٟٝٔأ ٨َّ ٟي َّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼلَّى ُّ
َر َو ٥َِ ٟآ ٔ
رض ِت أَ َّذ َ ٪ب ٔ ََل ْ ٢ث ُ َّ ٥أَ َٗ َاَ٘ َٓ ٦ا َْٔ ٢لَبٔی بَ َِکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه
ت ٓ َُِ ٤ز أَبَا بَ َِکٕ َٓ ُِ ٠ی َؼ ِّ١بٔا٨َّ ٟا ٔ
رض ا ُِ ِ ٌَ ٟ
ض َٓ َ٤َّ ٠ا َح َ َ
ب ٔ ََل ُ ٢إٔذَا َح َ َ
ِٕ
اض َحًَّی َٗ َاَ ٦خَ ٠
ََ َ٘ َّس َِ َٓ ٦ت َ٘ َّس َ ٦أَبُو بَ َِکٕ ٓ ََس َخ َ ١فٔی اٟؼَّ ََلة ٔث ُ ََّ ٥جا َء َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠ح ٌَ ََ ١ي ُظ ُّ ٙاَ ٨َّ ٟ

ا ٪أَبُو بَ َِکٕ إٔذَا َز َخ َ ١فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َ ٥َِ ٟی َِ ٠تٔ ِٔت َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَى أَبُو بَ َِکٕ اَّ ٟت ِؼٔٔیحَ َلَ یُ َِ ٤ش ُ
ُ ٨ِ ًَ ٝه ا َِ ٟتٔ ََت
أَبٔی بَ َِکٕ َو َػ َّٔحَ ا ِِ َ٘ ٟو َُ ٦وک َ َ
َٓأ َ ِو َ٣أ َ إَِٔ ٟیهٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َی ٔسه ٔ َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ ًَزَّ َو َج ًََّ ١ل َى َٗ ِو َٔ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٟ ٥َ ٠هُ
َ
ُ
َخ َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَى ذََ َٟٝٔر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّّ َ٘ ََ ٥َ ٠س َََ ٓ ٦ؼلَّى
ِقى ًَل َى ًَِ٘ٔ َ ِیهٔ َٓ َتأ َّ َ
ا ِٔ ٣ـ ِه ث ََِّ ٣َ ٥ی أَبُو بَ َِکٕ ا ِِ َ٘ ٟه َ َ
وَ ٣َ ٪ـ ِی َت َٓ َ٘ا ََ ٥َِ ٟ ٢یَٔ ٩ِ ُٜلبِ ٔ ٩أَبٔی ُٗ َحا َٓ َة
ض َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضی َػ ََل َت ُه َٗا ََ ٢یا أَبَا بَ َِکٕ َ٣ا َ ٌََٝ ٨َ ٣إٔذِ أَ ِو َ٣أ ِ ُت إَِٔ ٟی َٝأَ ََِ ٪ل َتَ ُٜ
بٔا٨َّ ٟا ٔ
ض إٔذَا َ٧ابََ ٥ِ ُٜش ِی ْء َٓ ُِ ٠ی َشبِّحِ اِّ ٟز َجا َُ ٢و ُِ ٟی َؼ ِّٔحِ اَ ٨ِّ ٟشا ُء
أَ ِ ٪یَ ُؤَ َّ٦ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ٨َّ ٠ٟٔ ٢ا ٔ

ادمح نب دبعة ،امحد نب زدی ،اوب احزؾ ،لہس نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق و رمعف نب وعػ ںیم گنج وہیئگ ہی ربخ روسؽرکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسکتچنہپیئگآپامنزرہظادارفنارکاؿولوگںےکاپسرشتفیےل ےئگافرالبؽےسرفناایاےالبؽ!سجفتق
امنزرصعاکفتقرشفعوہافرںیمفاہںرپہنںوچنہںوتمتاوبرکبےسرعضرکانہکفہامنزیکاناتمرفناںیئسپسجفتقامنزرصع اک
فتقوہایگ۔البؽےناذاؿدیرھپریبکتزپیھافررضحتاوبرکبےساہکہکمتامنزیکاناتمےکفاےطسآےگڑبوھنان ہچاوبرکبآےگ
یکرطػڑبھےئگافرامنزاکآاغزرفنادایسجفتقامنزیکادتباءرفناےکچوترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئ
افرولوگںےسآےگڑبھرکاوبرکبیکادتقاءںیمامنزیکتینابدنھیلوتولوگںےندکتسدانیرشفعرکدیرضحتاوبرکباکہیاوصؽ
اھت ہک سج فتق فہ امنز یک احتل ںیم وہےت ےھت وت فہ یسک یک اجبن وتہج ںیہن رفناےت ےھت رگم سج فتق اوہنں ےن داھکی وت روسؽ

رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپاہھتےسااشرہرفناایہکاینپہگجروہافرامنزیکاناتمرکفوترضحتاوبرکبےندخافدندقفساک
رکشاداایک۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکہیرفناےنرپہکمتامنززپاھرھپوفرافہےھچیپآےئگ۔سجفتقروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےنداھکیوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس آےگڑبھےئگافر امنزیکاناتم رفنایئاسےکدعبامنز ےسرفاتغےکدعب
رف ناایاےاوبرکبسجفتقںیمےناہمتریاجبنااشرہایکاھتوتمتاینپہگجرپامنزسکفہجےسںیہنزپاھےترےہ۔اوبرکبےنرفناای
اوب احقہف ےک ڑلےک یک (ینعی ریمی) ہی اجمؽ ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اناتم رکے رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنولوگں ےسرفناایہکسجفتقمتولوگںوکامنزیکاحتلںیمیسکمسقاکوکیئاحدہثشیپآاجےئوترمدفںوکاچےیہہکہہکایل
رکںیافروخانیتوکاچےیہہکفہدکتسدایرکںی۔
رافی  :ادمحنبدبعة،امحدنبزدی،اوباحزؾ،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾیکاابتعاکمکح
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اناؾیکاابتعاکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 797

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابً ٩یی٨ہ ،زہزی ،ا٧ص

َّ
َّ
َ َ
ض ًَل َى
أَ ِخب َ َرَ٧ا هَ َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
َف ٕ
اَّٟس ِّی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩إٔ َ ٧ص أ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠س َ٘ َم َٔ َ ٩ِ ٣
رض ِت اٟؼَّ ََلةُ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضی اٟؼَّ ََل َة َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ُج ٌٔ َِ ١اْل ٔ َُ ٣اُ ٔ ٟ ٦ی ِؤ َت َّ ٥بٔهٔ َٓإٔذَا َر ٍََ ٛ
ٔط ِّ٘هٔ اْلِ َیِ َََ ٓ ٩ٔ ٤س َخُ٠وا ًََِ ٠یهٔ َي ٌُوزُوُ َ ٧ه َٓ َح َ َ

َاس ُح ُسوا َوإٔذَا َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َٓ ُ٘وُٟوا َربَّ َ٨ا َ َٟٝا َِ ٟح ُِ ٤س
َار ٌَُ ٛوا َوإٔذَا َر َٓ ٍَ ٓ ِ
ٓ ِ
َار َٓ ٌُوا َوإٔذَا َس َح َس ٓ ِ

انہد نب رسی ،انب ہنییع ،زرہی ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داںیئ رکفٹ رپ اکی رمہبت وھگڑے
ےسرگےئگوتاحصہبرکاؾآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکزماجرپیسےکےئلرشتفیےلےئگافرامنزاکفتقوہایگسجفتقآپ

یلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزےسرفاتغرفنایلوتاراشدرفناایاناؾایسفاےطسوہات ےہہکاسیکاتدعبارییکاجےئافرسجفتق
فہروکعرکےوتمتولگیھبروکعرکفافرسجفتقفہدجسہںیماجےئوتمتیھبدجسہںیماجؤافرسجفتقفہ َشم ِ َعا ُلِم
ح ُـےہک
ّلَّ َ ْن َ ِ َ
َ َ لْ
َلا حَمْ ُدزپوھ۔
وتمت َر ّ َب َ
رافی  :انہدنبرسی،انبہنییع،زرہی،اسن
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشیکریپفیرکانوجاناؾیکاابتعرکراہوہ
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اسصخشیکریپفیرکانوجاناؾیکاابتعرکراہوہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 798

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،جٌرفب ٩حیا ،٪ابونرضة ،ابوسٌیس خسری

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار َٔ ٩ِ ًَ ٞج ٌِ َ ٔ
رف بِ َٔ ٩حی َ
َّا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َن ِ َ
َ
َخا َٓ َ٘ا ََّ َ٘ ََ ٢س ُ٣وا َٓأ ِ َت ُّ٤وا بٔی َو َِ ٟیأ ِ َت َّ ٥بَٔ ٌِ ََ ٩ِ ٣َ ٥ِ ُٜس َُ ٥ِ ٛو ََل َیزَا ُِ َٗ ٢و ْ٦
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَى فٔی أَ ِػ َحابٔهٔ َتأ ُّ ّ
َی َتأ َ ََّخ َ َّ
َخه ُِ ٥اہللُ ًَزَّ َو َج َّ١
ُ
وَ ٪حًی یُ َؤ ِّ َ
وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،رفعجنبایحؿ،اوبرضنة،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن اےنپ احصہب رکاؾ یک اجبن داھکی ہک فہ رضحات امنز ںیم ےھچیپ یک رطػ ڑھکے وہےت ںیہ (یلہپ فص ںیم ںیہن ڑھکے
وہےت)۔آپیلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفناایمتولگآےگیکرطػڑبوھافرریمی رفنارادداریرکفافراہمترےدعبوجرضحات
ںیہفہاہمتریاابتعرکںیافرضعبولگاسمسقےکںیہوجہکامنزںیممتولوگںےسےھچیپراہرکںیےگاہیںکتہکدخااعتیلیھب
اؿوکےھچیپڈاؽدےاگ۔

رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،رفعجنبایحؿ،اوبرضنة،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اسصخشیکریپفیرکانوجاناؾیکاابتعرکراہوہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 799

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل جزیزی ،ابونرضہ

َ
رض َة ِ َ ٧ح َو ُه
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
وسدینبرصن،دبعاہللرجریی،اوبرضنہےسیھبدحثیاسقبیکلثمرفاتیوقنمؽےہ
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللرجریی،اوبرضنہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اسصخشیکریپفیرکانوجاناؾیکاابتعرکراہوہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 800

٣وسی ب ٩ابوًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا
راوی ٣ :ح٤وزبُ ٩یَل ،٪ابوزاؤز ،طٌبہٰ ،

وسی بِ ٔ ٩أَبٔی ًَائٔظَ َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُِ َ ِی َس اہللٔ بِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َزا ُو َز َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩
ض َٗاَِ ٟت
ًَ ِب ٔس اہللٔ یُ َح ِّس ُث ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز أَبَا بَ َِکٕ أَ ِ ٪ي َُؼل َِّی بٔا٨َّ ٟا ٔ

ِٕ أَبٔی بَ َِکٕ
َوک َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن َی َس ِی أَبٔی بَ َِکٕ ٓ ََؼلَّی َٗاً ّٔسا َوأَبُو بَ َِکٕ ي َُؼل ِّی بٔا٨َّ ٟا ٔ
اض َخَ ٠
ض َواُ ٨َّ ٟ
ومحمدنب الیغؿ ،اوبداؤد ،ہبعش ،ومٰیس نب اوباعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رضحت اوبرکب دصقی وک امنز یک اناتم رفناےن اک مکح رفناای وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اوبرکب
دصقیےکاسےنمےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسھٹیبرکامنزاناتمرفنارےہےھتافررضحتاوبرکبدصقیولوگںوکامنززپاھ
رےہےھتافرامتؾرضحاترضحتاوبرکبدصقییکادتقاءںیمامنزادارفنارےہےھت۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،ومٰیسنباوباعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اسصخشیکریپفیرکانوجاناؾیکاابتعرکراہوہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 801

راوی ًِ :یساہلل بٓ ٩ـاٟة ب ٩ابزاہی ،٥یحٌی يٌىی اب ٩یحٌی ،ح٤یس بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ح٤یسرواسی ،ابوزبير ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة بِ ٔ ٩إبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
اٟو ِه َز َوأَبُو بَ َِکٕ َخ ُِ َٔ ٠ه
اٟز َواس ُّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢ػلَّی ب ٔ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
ُح َِ ٤ی ٕس ُّ

َ
ٕ ِاْل ٔ َ٣أ ٦إٔذَا ک َاُ ٧وا ثَ ََلثَ ّة َو ٔاَل ِخت ََٔل ُٖ فٔی ذََ ٔ ٟ
َٓإٔذَا َٛب َّ َر َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٛ ٥َ ٠ب َّ َر أَبُو بَ َِکٕ ي ُِش٨َ ٌُ ٔ٤ا َِ ٣وٗ ٔ ُ

دیبع اہلل نب اضفلة نب اربامیہ ،ییحی ینعی انب ییحی ،دیمح نب دبعارلنمح نب دیمحرفایس ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رہظ یک اناتم رفنایئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ رضحت اوبرکب دصقی ےھت سج
فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریبکت زپےتھ مہ ولوگں وک انسےن ےک فاےطس (وت مہ ولگ رضحت اوبرکب یک اابتع
رکےت)افررضحتاوبرکبدصقیرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاابتعرکےت۔

رافی  :دیبعاہللنباضفلةنباربامیہ،ییحیینعیانبییحی،دیمحنبدبعارلنمحنبدیمحرفایس،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقنیتآدیموموجدوہںوتدتقمیافراناؾسکرطػڑھکےوہں؟
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
سجفتقنیتآدیموموجدوہںوتدتقمیافراناؾسکرطػڑھکےوہں؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 802

راوی ٣ :ح٤س بًِ ٩یسالٜوفی٣ ،ح٤س بٓ ٩ـی ،١ہارو ٪ب٨ً ٩ترةً ،بساٟزح ٩٤ب ٩اسوز ،اسوز٤٘٠ً ،ہ

و ٪بِ ٔ٨ِ ًَ ٩ت َ َر َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٕس ا ِلُٜوف ٔ ُّی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ُٓ ٩ـ ِی َٕ ٩ِ ًَ ١ه ُ
ار َ

وَ ٩ِ ًَ ٪وِٗتٔ اٟؼَّ ََلة ٔٓ ََؼ ُّ٠وا َ ٔ ٟو ِٗت َٔها ث ُ َّ٥
ٕ اَ ٨َّ ٟهارٔ َٓ َ٘ا َ ٢إَّٔ٧هُ َس َیُٜو ُ ٪أ ُ ََ ٣زا ُئ َي ِظ َتَِٔ ُ٠
َو ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة َٗاَلَ َز َخ ِ٨َ ٠ا ًَل َی ًَ ِب ٔس اہللٔ ن ِٔؼ َ
َٗ َاََ ٓ ٦ؼلَّی بَ ِیىٔی َوبَ ِی َ٨هُ َٓ َ٘ا َ ٢هَ ََ ٜذا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ١َ ٌََ ٓ ٥َ ٠

دمحمنبدیبعاوکلیف،دمحمنب لیضف،اہرفؿنبرتنعة،دبعارلنمحنباوسد،اوسد ،ب ہمق ےسرفاتیےہہک مہولگ رضحتدبعاہللنب
دوعسد یک دختم ںیم دفرہپ ےکفتق ےچنہپ۔ اوہنں ےن رفناایہک فہدفر زندکی ےہ سج فتق نادلارولگ امنز ےک فتق دفرسے
اکومں ںیم وغشمؽرںیہ ےگوت متولگ اےنپ فتق رپ امنز ادا رکان رھپ رضحت دبعاہلل نبدوعسد ڑھکے وہ ےئگ افر رضحت ب ہمق افر
رضحتاوسدےکدرایمؿںیمڑھکےوہرکامنزادارفنایئاسےکدعبرفناای ںیمےنانجبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکایس
رطہقیےسلمعرفناےتوہےئداھکیےہ۔
رافی  :دمحمنبدیبعاوکلیف،دمحمنبلیضف،اہرفؿنبرتنعة،دبعارلنمحنباوسد،اوسد،ب ہمق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
سجفتقنیتآدیموموجدوہںوتدتقمیافراناؾسکرطػڑھکےوہں؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 803

راوی ً :بسة بً ٩بساہلل ،زیسب ٩حباب ،آ٠ح ب ٩سٌیس ،بزیسة ب ٩سٔیا ٪بَ ٩فوة اس٠یمَُ ،ل٣ ،٦شٌوز

ا ٪بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب َسةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ َِٓ٠حُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ب ُ َزیِ َسةُ بِ ُُ ٩سٔ َِی َ
َ
َیم ًَ ََُِ ُ ٩لَ ٔ ٟ ٕ ٦ح ِّسه ٔ ُي َ٘ا َُٟ ٢هُ َِ ٣ش ٌُو ْز َٓ َ٘ا ََّ ٣َ ٢ز بٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو بَ َِکٕ َٓ َ٘ا َ ٢لٔی أَبُو بَ َِکٕ
َ َِف َو َة اْلِ ِسُّ ٔ ٠

ی ١یَ ُس ُّ٨َ ٟا َٓحٔئ ُِت إلٔ َی َِ ٣و ََل َی
یَا َِ ٣ش ٌُوزُ ائِتٔ أَبَا َتٕ ٔ٤یَ ٥ي ٌِىٔی َِ ٣و ََل ُه َٓ ُ٘ ُِ َٟ ١ه یَ ِح٨َ ٠ِ ٔ٤ا ًَل َی ٌََٔير ٕ َویَ ِب ٌَ ِث إ ٔ َِ ٟی َ٨ا بٔزَاز ٕ َو َزٕ ٔ ٟ
رض ِت اٟؼَّ ََلةُ َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َٓأ َ ِخب َ ِرتُ ُه ٓ ََب ٌَ َث َ٣عٔی ب ٔ َبٌٔير ٕ َو َوكِبٕ َٟٔ ٩ِ ٣ب َ ٕن َٓ َح ٌَُِ ٠ت آ ُخ ُذ بٔه ٔ ِ ٥فٔی إ ٔ ِخَٔا ٔ
اْٟط ٔ
ئ َّ ٔ
یَ ٙو َح َ َ
َّ
َّ
َ
ْعٓ ُِت ِاْل ٔ ِس ََل ََ ٦وأََ٧ا َُ ٌَ ٣ه َ٤ا َٓحٔئ ُِت َٓ ُ٘ ُِ ٤ت َخ ُِ َٔ ٠ه َ٤ا ٓ ََس َٓ ٍَ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َو َٗ َا ٦أبُو بَ َِکٕ ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ٨هٔ َو َٗ ِس َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َػ ِسرٔ أَبٔی بَ َِکٕ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٤ا َخ ُِ َٔ ٠ه َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ب ُ َزیِ َسةُ َه َذا َِ ٟی َص بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی فٔی

ا َِ ٟحسٔیثٔ
دبعة نبدبع اہلل،زدینب ةحب،احلفنبدیعس،ربدیة نب ایفسؿ نبرففةایملس،الغؾ ،دوعسد ےسرفاتیےہ ہک ریمے اسےنم ےس
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسافراوبرکبریضاہللہنعسگرے۔اوبرکبےنھجمےسرفناایمتاےنپآاقاوبمیمتیکدختم
ںیماجؤافراؿےسرعضرکفہکمہ وکاکیافٹنوساریےکفاےطسدےدفاسناؿ رفسیھبدےدفافرراہتسیکرربہیرکےنےک
فاےطس اکی صخش یھب دے دف وج ہک مہ وک دمہنی ونمرہ اک راہتس التب دے نان ہچ ںیم اےنپ آاق یک دختم ںیم احرض وہا افر اؿ ےس اہک
اوہنںےنریمےاسھتاکیافٹنافردفدھیکاکیکشمیجیھبرھپ ںیماؿوکےلرک ہیفراوتسںےسرفاہنوہایگ(اتہکرشمنیک
وکریمیرسرگیماکملعہنوہےکس)افر اوبرکبدصقیریض اہللہنعآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس یکداںیئاجبنڑھکے وہےئافراس
زناہنںیمںیمذمبہ االسؾ ےسفافق وہایگ اھتافرںیم آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسھتاسفہج ےس یھب احرض وہاافردفونں
ےکدرایمؿںیمڑھکاوہایگروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناوبرکبدصقیریضاہللہنعےکہنیسرپاہھتناراافرفہےھچیپےلچافر
اسےکدعبمہدفونںآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپڑھکےوہےئگ۔

رافی  :دبعةنبدبعاہلل،زدینبةحب،احلفنبدیعس،ربدیةنبایفسؿنبرففةایملس،الغؾ،دوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگنیتااخشصافراکیوعرتوہوتسکرطحڑھکےوہں؟
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
ارگنیتااخشصافراکیوعرتوہوتسکرطحڑھکےوہں؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 804

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ا ،َٟاسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابوك٠حہ ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟإ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ ََّ ٪ج َّس َت ُه َُِ ٠٣ی ََ ٜة َز ًَ ِت
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ل ٌَاِ َٗ ٕ ٦س َػ َِ ٌَ ٨تهُ َٟهُ َٓأَک َ َُ ٨ِ ٣ٔ ١ه ث ُ ََّٗ ٥ا َُٗ ٢و ُ٣وا ٓ َْٔلُ َػل َِّی َلَٗ ٥ِ ُٜا َ ٢أَْ َ ٧ص َٓ ُ٘ ُِ ٤ت إلٔ َی َح ٔؼير ٕ
اس َو َّز ٔ ٩ِ ٣كُو ٔ٣َ ٢ا ُٟب ٔ َص َٓ ََ ٨ـ ِح ُت ُه ب ٔ َ٤ا ٕئ َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َػ َٔ ِٔ ُت أََ٧ا َوا َِ ٟیت ٔی َُ ٥و َرائ َ ُه
َ٨َ ٟا َٗ ِس ِ
َّ
ُ
َر َٓإٔذَا کَاُ ٧وا َر ُج َ٠ي ِ ٔن َوا َِ ٣زأَ َتي ِ ٔن
َوا ُِ ٌَ ٟحو ُز َٔ ٩ِ ٣و َرائ ٔ َ٨ا ٓ ََؼلی َ٨َ ٟا َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث َّ ٥ا ِن َ َ

ہبیتق نب دیعس ،ناکل ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط ،اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک اؿ یک دادی رتحمہم رضحت ملیکہ ےن رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاھکانانتفؽرفناےنےکفاےطسدوعتدیوجاھکاناوہنںےنایتررفناایاھتفہاھکاناھکےنےکفاےطس
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکالبای۔وترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناھکانانتفؽرفناایرھپرفناایمتڑھکےوہاجؤںیم
متوکامنززپاھؤں۔رضحتاسنےنرفناایہکںیمااھٹافراکیوبرایوجہکزنیمرپاھچبےتاھچبےتایسہوہاکچاھتاسوکںیمےناپینےس
دوھای۔رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئگافرںیمافراکیمیتیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپےھتافر
فہوبڑیھاخوتؿیھبےھچیپیھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفرتعکادارفنایئافرالسؾریھپا۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ناکل،ااحسؼنبدبعاہللنباوبہحلط،اسننبناکل

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

سجفتقدفرمدافردفوخانیتوہںوتسکرطہقیےسفصانبیئاجےئ؟
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
سجفتقدفرمدافردفوخانیتوہںوتسکرطہقیےسفصانبیئاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 805

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،س٠امی ٪بِ٣ ٩يرة ،ثابت ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ز َخ َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا

رحاَ ٕ ٦خا ًَٟٔی َٓ َ٘ا َُٗ ٢و ُ٣وا ٓ َْٔلُ َػل َِّی بَٔٗ ٥ِ ُٜا َ ٢فٔی َُي ِر ٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ا ه َُو إ ٔ ََّل أََ٧ا َوأُم ِّی َوا َِ ٟیت ٔی َُ ٥وأ ُ َُّ ٔ ٦

َوِٗتٔ َػ ََلة ٕ َٗا َََ ٓ ٢ؼل ِّی ب ٔ َ٨ا

وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،امیلسؿ نب ریغمة ،باتب ،اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
اکیرفزامہرےاکمؿ رپرشتفیالےئوتاسفتقوکیئصخشفاہںوموجدہناھتنکیلںیمافرریمیفادلہاکیمیتیڑلاکافراؾرحاؾ
ریمیاخہلوموجدںیھت۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفناایڑھکےوہاجؤ ںیماہمترےاسھتامنزادارکفںاگ۔ اسفتق امنز اک
فتقہناھت۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنززپاھیئ(ربتکےکفاےطس)۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،امیلسؿنبریغمة،باتب،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
سجفتقدفرمدافردفوخانیتوہںوتسکرطہقیےسفصانبیئاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 806

٣وسی ب ٩ا٧ص ،ا٧ص
راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س ،طٌبہً ،بساہلل ب٣ ٩دتارٰ ،

وسی بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َِ ٣ُ ٩د َتا ٕر یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٣ُ ٩
ا ٪ه َُو َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأ ُ ُُّ ٣ه َو َخا َُ ٟت ُه ٓ ََؼلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَُ َّ ٧ه ک َ َ

َٓ َح ٌَ َ ١أَ َن ّشا ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ٨هٔ َوأ ُ َُّ ٣ه َو َخا ََ ٟت ُه َخ ُِ َٔ ٠ه َ٤ا

دمحم نب اشبر ،دمحم ،ہبعش ،دبعاہلل نب اتخمر ،ومٰیس نب اسن ،اسن ےس رفاتی ےہہک فہ افر رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس
وموجدےھتافراؿیکفادلہرتحمہمافراخہلاصہبحوموجدںیھتوتآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنرضحتاسنوکداںیئاجبنڑھکاایک
افرفادلہاصہبحافراخہلوکاےنپےھچیپڑھکاایک۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،دبعاہللنباتخمر،ومٰیسنباسن،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقاکیڑلاکافراکیاخوتؿوموجدوہوتاناؾوکسکہگجڑھکاوہاناچےئہ؟
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
سجفتقاکیڑلاکافراکیاخوتؿوموجدوہوتاناؾوکسکہگجڑھکاوہاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 807

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ححاد ،اب ٩جزیخ ،زیازٗ ،زًةً ،بساہلل ابً ٩باض

َّاد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی زٔیَا ْز أَ ََّٗ ٪زَ ًَ َة َِ ٣ولّی ِ ٌَ ٔ ٟبسٔ َٗ ِی ٕص
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ

ض َػ َِّ ٠ی ُت إلٔ َی َج ِٔ ٨ب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًَائٔظَ ُة
ض َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َٔک ََ ٣ة َِ ٣ول َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َر ُه أَُ َّ ٧ه َسٔ ِ ً ٍَ ٔ٤

َخ ِ٨َ َٔ ٠ا َُ َؼل ِّی َ٨َ ٌَ ٣ا َوأََ٧ا إلٔ َی َج ِٔ ٨ب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ َػل ِّی َُ ٌَ ٣ه
دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ ،اجحج ،انب رججی ،زاید ،زقعة ،دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اکی رفز رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکرباربںیمامنزادایکافررضحتاعہشئدصہقیامہرےےھچیپڑھکیںیھتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنامنزادارفنایئںیمیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرباربںیماھتافرںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتامنزادارکاتاجات
اھت۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،اجحج،انبرججی،زاید،زقعة،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
سجفتقاکیڑلاکافراکیاخوتؿوموجدوہوتاناؾوکسکہگجڑھکاوہاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 808

٣وسی ب ٩ا٧ص ،ا٧ص
راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ،طٌبہً ،بساہلل ب٣ ٩دتارٰ ،

وسی بِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا ِِ ٤ُ ٟد َتارٔ ًَ َِ ٣ُ ٩
َػلَّی بٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وبٔا َِ ٣زأَة ٕ ٔ ٩ِ ٣أَهِلٔی َٓأ َ َٗا َ٣ىٔی ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ٨هٔ َوا ِِ ٤َ ٟزأَ ُة َخ ِ٨َ َٔ ٠ا
رمعف نب یلع ،ییحی ،ہبعش ،دبعاہلل نب اتخمر ،ومٰیس نب اسن ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ریمےاسھتامنزادارفنایئافرامہرےاکمؿیکاکیاخوتؿیھبوموجدیھت آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنززپاھےتفتقھجموک
داںیئاجبنڑھکارفناایافراخوتؿوکاےنپےھچیپیکاجبنڑھکارفناای۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ہبعش،دبعاہللنباتخمر،ومٰیسنباسن،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقاکیڑلاکاناؾےکاسھتوموجدوہوتسکہگجاناؾوکڑھکاوہاناچےئہ؟
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
سجفتقاکیڑلاکاناؾےکاسھتوموجدوہوتسکہگجاناؾوکڑھکاوہاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 809

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب٠ً ٩یة ،ایوبً ،بساہلل ب ٩سٌیس ب ٩جبيرً ،بساہلل ابً ٩باض

ض
وب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َٗا َ ٢ب ٔ ُّت ً ٔ َِ ٨س َخا ًَٟٔی َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی ُٔ ٤ِ ُ٘ َٓ ١ت ًَ ِٔ ٩ط َ٤أٟهٔ َٓ َ٘ا َ ٢بٔی َه ََ ٜذا

َٓأ َ َخ َذ ب ٔ َزأِسٔی َٓأ َ َٗا َ٣ىٔی ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ٨هٔ

وقعیب نب اربامیہ ،انب علیة ،اویب ،دبعاہلل نب دیعس نب ریبج ،دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رات ںیم رضحت ومیمہن
ےکرھگ رپراہ وجہکرضحتروسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملسیکزفہجرہطمہںیھترات ںیمرضحتروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل
فملسامنززپےنھےکفاےطسدیباروہےئںیمیھباسھتںیماھٹایگافرںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکابںیئاجبنڑھکاوہاآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمارسڑکپرکھجموکداںیئاجبنڑھکارکایل۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،انبعلیة،اویب،دبعاہللنبدیعسنبریبج،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾےکرقبینکولگڑھکےوہںافراؿےکرقبیوکؿوہں؟
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اناؾےکرقبینکولگڑھکےوہںافراؿےکرقبیوکؿوہں؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 810

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع٤ً ،ارة ب٤ً ٩ير ،ابو٤ٌ٣ز ،ابو٣شٌوز

اَ ٪ر ُسو ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اَّٟس ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ٤َ ًُ ٩يِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕ َٗا َ ٢ک َ َ
ٕ ُُٗ٠وبَُ ٔ ٟ ٥ِ ُٜیَ ٔ ٠یىِّی ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أُوُٟو اْلِ َ ِح ََلٔ ٦
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َِ ٤ش ُح َ٨َ ٣ا٨َ َ ِٔٛا فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َو َي ُ٘و ََُ ٢ل َت ِد َتُٔ ٔ ٠وا َٓ َت ِد َتَ ٔ ٠

یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ه َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو َِ ٣ش ٌُوز َٕٓأَْمُتْن ا َِ ٟی ِو َ ٦أَ َط ُّس ا ِخت ََٔلّٓا َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَبُو َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ه ِ ٥ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
َواَ ٨ُّ ٟهی ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ
اس ُُ ٤ه ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ِدب َ َر َة
ِ
انہدنبرسی،اوباعمفہی ،اشمع،امعرة نبریمع،اوبرمعم ،اوبدوعسدےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسمہولوگں
ےک ومڈنوھں رپ اہھت ریھپےت ےھت احبتل امنز افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک مت ولگ آےگ ےھچیپ یک اجبن ہن
ڑھکےوہںفرہن متولوگں ےکولقبںیماالتخػدیپا وہاجےئ اگافرریمےرقبی(یلہپفصںیم) فہرضحاترںیہےگوج ہک
لقعدنمںیہ(ھجمسوبھجفاےلالہملع افررمعمولگ) رھپفہولگرںیہےگوجہک اؿےسزندکیںیہ۔اسےک دعبفہولگ وجاؿ
ےسزندکیںیہ۔اوبدوعسدےناہکآجےکدؿمتولوگںںیماالتخػدیپاوہایگےہ۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباعمفہی،اشمع،امعرةنبریمع،اوبرمعم،اوبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اناؾےکرقبینکولگڑھکےوہںافراؿےکرقبیوکؿوہں؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 811

راوی ٣ :ح٤س ب٤ً ٩ز بً ٩لی ب٘٣ ٩س ،٦یوسٕ ب ٩يٌ٘وب ،تییم ابو٣ح٠زٗ ،یص بً ٩باز

َّ
َ
یم ًَ ِ ٩أَبٔی ِٔ ٣حَ٠ز ٕ ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز بِ ًَٔ ٩ل ٔ ِّی بِ َّٔ َ٘ ٣ُ ٩سَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
وب َٗا َ ٢أ ِخب َ َرنٔی اٟت ِی ٔ ُّ

بَ ًُ ٩باز ٕ َٗا َ ٢بَ ِی َ٨ا أََ٧ا فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس فٔی اٟؼَّ ِّٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسَ َٓ ٔ ٦ح َب َذنٔی َر ُج َْ ٩ِ ٣ٔ ١خ ِ٠ف ٔی َج ِب َذ ّة َٓ ََّ ٨حانٔی َو َٗ َاَ٘ ٣َ ٦امٔی ٓ ََواہللٔ َ٣ا
ٔ

َر َٖ َٓإٔذَا ه َُو أُب َ ُّی بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ َٓ َ٘ا ََ ٢یا ًََٓی ََل َي ُش ِؤ َک اہللُ إ ٔ ََّ ٪ه َذا ًَ ِه ْس ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ًَ َُِ٘ ٠ت َػ ََلت ٔی َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ

آسی َو َل٩ِٔ ٜ
َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِ ٟی َ٨ا أَ َِ ٔ ٠َ٧ ٪یهُ ث ُ َّ ٥ا ِس َت ِ٘ َب َ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة َٓ َ٘ا ََ ٢ه ََ ٠
َ أَهِ ُ
 ١ا َِ٘ ٌُ ٟسٔ َو َر ِّب ا ِلَ ٌِ َٜبةٔ ثَ ََلثّا ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢واہللٔ َ٣ا ًََِ ٠یه ٔ َِ ٥
وب َ٣ا َي ٌِىٔی بٔأَهِ ٔ ١ا ِٔ َ٘ ٌُ ٟس َٗا َ ٢اْلِ ُ ََ ٣زا ُئ
َ
آسی ًَل َی َ ٩ِ ٣أَ َؿ ُّ٠وا ُُِٗ ٠ت یَا أَبَا َي ٌِ ُ٘ َ

م
دمحمنبرمعنبیلعنبدقمؾ،ویفسنبوقعیب،یمیتاوب حلزر،سیقنبابعدےسرفاتیےہہکںیمدجسمےکادنریلہپفصںیماھتہک
اسدفراؿاکیآدیم ےنھجم وکےھچیپیک اجبنڑکپایل افرڑکپ رک ینپرطػچنیھک ایلافروخدفہصخشریمی ہگجڑھکاوہایگوت دخایک مسق
ھجم وک امنز ںیم (ہصغیک فہج ےس) وہےن اک دایھؿ افر ااسحس یہ ںیہن راہ۔ سج فتق ںیمامنز ےس افرغ وہایگ وت ہتپ الچ ہک فہ صخش
رضحتایبنببعکںیہاوہنںےنایبؿایکاےونوجاؿصخش!دخافدن دقفسمتوک رجنفمغںیمالتبمہنرکے۔ہیروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسیکفتیص ےہہکمہولگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزندکیرںیہاسےکدعباخہنہبعکیکاجبنرہچہاونررک
ےکاراشدرفناایہکاخہنہبعکےکرپفرداگریکمسقالہدقعینعیرمکحاؿولگسجفتقامنزاکاامتہؾرکےتافرولگامنزیکوفصںاک
دایھؿ رےتھک ےھت فہولگ فافت رک ےئگ۔ نیت رمہبت ایس رطح اراشد رفناےن ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای دخا یک
مسق ھجم وک اس اک اوسفس ںیہن ےہ اوسفس وت اؿ ولوگں رپ ےہ ہک وہنجں ےن دفرسفں وک ارماہ ایک۔ ںیم ےن درایتف ایک ہک اے
اوبوقعیب!الہدقعےسایکرمادےہ؟وتاوہنںےنوجابدایہکاحمکافرناؽدارولگ۔
م
رافی  :دمحمنبرمعنبیلعنبدقمؾ،ویفسنبوقعیب،یمیتاوب حلزر،سیقنبابعد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾےکےنلکنےسےلہپںیفصدیسیھرکانیل
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اناؾےکےنلکنےسےلہپںیفصدیسیھرکانیل

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 812

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ

اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَُ َّ ٧ه
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وهِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
ِخ َد إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟؼ ُٔ ُ
وٖ َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ِ ُ
َس ٍَ ٔ٤أَبَا ه َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُ ٢أُٗ ٔ َیِ ٤ت اٟؼَّ ََلةُ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٤ا َٓ ٌُ ِّسَِ ٟت ُّ

َ
َّ
َّ
َر َٖ َٓ َ٘ا َ٨َ َٟ ٢ا َ٣کَاَ٧ ٥َِ ٠َٓ ٥ِ َُٜ٧زَ ِ٢
َٓأ َتاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًی إٔذَا َٗ َا ٦فٔی َُ ٣ؼَل ُه َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یُ َٜب ِّ َر َٓا ِن ََ
َّ
ٕ َرأ ِ ُسهُ َّ ٣
ائ َٓ َٜب َّ َر َو َػلَّی
َخ َد إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َٗ ِس اُِ َت َش َ ١یَ ُِ ٨ل ُ
ٗ ٔ َیا ّ٣ا َ ٨ِ َ ٧ت ٔوزُ ُه َحًی َ َ
دمحم نب ہملس ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،اوبرہریہ ،رفناےت ںیہ ہک اکی رمہبت ریبکت زپیھ یئگ افر
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رشتفی الےن ےس لبق یہ وفصػ وک کیھٹ رک ایل ایگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی
الےئاےنپ یلصمرپڑھکے وہرکریبکتزپےنھ یہفاےل ےھتہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرخومڑا افررفناای متولگاینپاینپ
ہگج ڑھکے روہمہ ولگ ڑھکے ڑھکے آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رظتنم رےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس لسغ رفنا رک
ےلکنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکابولںےساپین کپراہاھت۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریبکتزپیھافرامنزادارفنایئ۔
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾسکرطہقیےسوفصںوکدرتسرکے
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اناؾسکرطہقیےسوفصںوکدرتسرکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 813

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابواحوؾ ،س٤اک ،نٌ٤ا ٪بَ ٩ظير

ؾ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ ٔٔ ََ ٩ظير ٕ َٗا َ ٢کَا ََ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ

َ
َر َر ُج َّل َخارٔ ّجا َػ ِس ُر ُه ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ِّٕ َٓ َِ َ٘ ٠س َرأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
اٟؼ ُٔ َ
َو َس َّ ٥َ ٠يُ َ٘و ُُِّّ ٦
وٖ َ٤َ ٛا َُ َ٘ َّو ُ ٦ا َِ ٔ ٟ٘سا ُح َٓأ َِ َ َ

یُ َّ٩٤ػ ُٔو َٓ ٥ِ ُٜأَ ِو َُ ٟی َدا َّ٩َٟٔٔاہللُ بَي ِ َن ُو ُجوهٔ٥ِ ُٜ
َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُُ َٟ ٢ت٘ ٔ ُ

ہبیتق نب دیعس ،اوباوحص ،امسک،امعنؿ نب ریشب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وفصں ےک درایمؿ
اکی اجبن ےس دفرسی اجبن اجای رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولوگں ےک ومڈنوھں افر ونیسں رپ اہھت ریھپا
رکےتےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفناایرکےتےھتہکمتولگابلکلاالتخػہنرکففرہنمتولوگںےکولقبںیماالتخػدیپا
وہاج ےئ اگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناای رکےت ےھت ہک دخافدن دقفس اینپ رتمح انزؽ رفناات ےہ افر رفط ے داع رفناےت ںیہ
آےگفایلفصفاولںیکفاےطس۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوباوحص،امسک،امعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اناؾسکرطہقیےسوفصںوکدرتسرکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 814

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابواحوؾ٨٣ ،ؼور ،ك٠حہ بَ٣ ٩رًٖ ،بساٟزح ٩٤بً ٩وسحة ،بزاء بً ٩ازب

َر ٕ
ؾ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ ِّٔ َ ٣ُ ٩
ٖ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و َس َح َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
وٖ َٔ٧ ٩ِ ٣اح َٔی ٕة إلٔ َی َ٧اح َٔی ٕة یَ َِ ٤شحُ َ٨َ ٣ا٨َ َ ِٔٛا
اٟؼ ُٔ َ
ا ِٟب َ َرا ٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َت َد َُّ ٠
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا َ ٢ک َ َ
ُّ ١
اٟؼ ُٔ ٔ
وٖ ا َِ ٤ُ ٟت َ٘ ِّس َٔ ٣ة
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ َو َََ ٣لئَٔ َٜت ُه ي َُؼ َُّ ٠
ٕ ُُٗ٠وبَُ ٥ِ ُٜوک َ َ
َو ُػ ُس َ
ورَ٧ا َو َي ُ٘و ََُ ٢ل َت ِد َتُٔ ٔ ٠وا َٓ َت ِد َتَ ٔ ٠
وًَ ٪ل َی ُّ

ہبیتق نب دیعس ،اوباوحص ،وصنمر ،ہحلط نب رصمػ ،دبعارلنمح نب وعشحة ،رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز یک وفصں ےک درایمؿ ادرھ ادرھ رشتفی ےل اجےت افر امہرے ومڈنوھں افر ونیسں رپ اہھت ریھپےت
ےھتافراراشدرفناےتمتولگاالتخػہنرکففرہنمتولوگںںیماالتخػدیپاوہاجےئاگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھت

ہکدخافدندقفساینپرتمحانزؽرفنااتےہافررفط ےآےگیکفصفاےلامنزویںےکےئلداعناےتگنںیہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوباوحص،وصنمر،ہحلطنبرصمػ،دبعارلنمحنبوعشحة،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقاناؾآےگیکاجبنڑبےھوتفصوکرباربرکےنےکفاےطسایکانہکاچےئہ؟
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
سجفتقاناؾآےگیکاجبنڑبےھوتفصوکرباربرکےنےکفاےطسایکانہکاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 815

راوی َ :رشب ٩خاٟس ًشَکی٨ُ ،سر ،طٌبہ ،س٠امی٤ً ،٪ارة ب٤ً ٩ير ،ابو٤ٌ٣ز ،ابو٣شٌوز

َک ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٪ار َة بِ ٔ٤َ ًُ ٩يِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی
رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ا ِِ ٌَ ٟش َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َٔ ِ ُ
ٕ ُُٗ٠وبُ٥ِ ُٜ
َِ ٣ش ٌُوز ٕ َٗا َ ٢ک َ َ
اس َت ُووا َو ََل َت ِد َتُٔ ٔ ٠وا َٓ َت ِد َتَ ٔ ٠
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َِ ٤شحُ ًَ َوأَ َ٘ َ٨ا َو َي ُ٘و ُِ ٢

یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ه ِ٣َ ٥ِ َٜ ٤زَّ ّة َي ُ٘و ُ ٢ا ِس َت ُووا
َو َِ ٟیَ ٔ ٠یىِّی ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣أُوُٟو اْلِ َ ِح ََلَ ٔ ٦واَ ٨ُّ ٟهی ث ُ ََّّ ٥أ ٟذی ََ ٩یُ٠وُ َ ٧ه ِ ٥ث ُ ََّّ ٥أ ٟذ َ

رشبنب اخدل رکسعی ،دنغر ،ہبعش ،امیلسؿ ،امعرة نب ریمع ،اوبرمعم ،اوبدوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسمہولوگںےکومڈنوھںرپافرونیسںرپاہھتریھپارکےتےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسمکحرفناایرکےتےھتہکمت
ولگرباربوہاجؤ افرآےگےھچیپہن وہفرہن متولوگں ےک ولقبںیماالتخػدیپاوہ اجےئ اگافرریمے ےس فہولگ رقبیرںیہ وج
ہکھجمسوبھجفاےلرضحاتںیہرھپفہولگزندکیرںیہوجہکاسےسزندکیںیہرھپفہولگوجہکاؿےسزندکیںیہ۔
رافی  :رشبنباخدلرکسعی،دنغر،ہبعش،امیلسؿ،امعرةنبریمع،اوبرمعم،اوبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾینتکابرہیےہکہکمتولگرباربوہاجؤ؟
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اناؾینتکابرہیےہکہکمتولگرباربوہاجؤ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 816

راوی  :ابوبَک ب٧ ٩آٍ ،بہزب ٩اسس ،ح٤ازب ٩س٤٠ہ ،ثابت ،ا٧ص

َک بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِهز ُ بِ ُ ٩أَ َس ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِ ٔ
اس َت ُووا ٓ ََو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسه ٔإنِّٔی َْلَ َرا َُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛخ ِ٠ف ٔی َ٤َ ٛا أَ َرا ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛبَي ِ ٔن َی َس َّی
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اس َت ُووا ا ِس َت ُووا ِ
اَ ٪ي ُ٘و ُِ ٢
اوبرکب نب انعف ،زہبنب ادس ،امحدنب ہملس ،باتب ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفناای
رکےتےھتمتولگرباربوہاجؤمتولگرباربوہاجؤمتولگرباربوہاجؤ۔دخایکمسقسجےکہضبقںیمریمیاجؿےہںیممتولوگں
وکاسرطہقیےسداتھکیوہںےھچیپیکاجبنےسہکسجرطہقیےسہکںیممتوکآےگیکاجبنےسداتھکیوہں۔
رافی  :اوبرکبنبانعف،زہبنبادس،امحدنبہملس،باتب،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾولوگںوکںیفصدرتسرکےنیکوتہجدالےئافرولوگںوکالمرکڑھکےوہےنیکدہاتیرکے
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اناؾولوگںوکںیفصدرتسرکےنیکوتہجدالےئافرولوگںوکالمرکڑھکےوہےنیکدہاتیرکے

ج٠س  :ج٠س او٢
راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًی ،١ح٤یس ،ا٧ص

حسیث 817

ُ ٩ِ ًَ ١ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َٗا َ ٢أَٗ َِب َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕأََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

ئ هَ ِهزٔی
ی٤وا ُػ ُٔو ََٓ ٥ِ ُٜو َت َز ُّاػوا َٓإٔنِّی أَ َرا َُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛو َرا ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َو ِجهٔهٔ ح ٔي َن َٗ َا ٦إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یُ َٜب ِّ َر َٓ َ٘ا َ ٢أَٗ ٔ ُ

یلع نب رجح ،اامسلیع ،دیمح ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق امنز زپےنھ ےئلیک ڑھکے
وہےت وت مہ ولوگں یک اجبن ریبکت رحتہمی ےس لبق وتمہج وہےت رھپ اراشد رفناای ہک مت ولگ اینپ ںیفص ربارب رکف (افر مت ولگ لم رک
ڑھکےوہاجؤ)اسےئلہکںیممتولوگںوکےھچیپیکاجبنداتھکیوہں۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،دیمح،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اناؾولوگںوکںیفصدرتسرکےنیکوتہجدالےئافرولوگںوکالمرکڑھکےوہےنیکدہاتیرکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 818

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک ِ٣خمی ،ابوہظا ،٦اباٗ ،٪تازہ ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ا ِِّ َ ٤ُ ٟ
ِخم ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ه ٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبَا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا أَْ َ ٧ص أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُّاػوا ُػ ُٔو ََٓ ٥ِ ُٜو َٗارٔبُوا بَ ِی ََ ٨ها َو َحاذُوا بٔاْلِ َ ًِ َ٨ا ََٔ ٓ ٚو َّأ ٟذی َنٔ ُِص

َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َی ٔسه ٔإنِّٔی َْلَ َری َّ
َ ٩ِ ٣ٔ ١خ َ ١ٔ ٠اٟؼَّ ِّٕ َٛأََ َّ ٧ها ا َِ ٟح َذ ُٖ
اٟظ َیاكٔي َن َت ِس ُخ ُ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک رخمیم ،اوباشہؾ ،اابؿ ،اتقدہ ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشد رفناای مت ولگ وفصں وک الم وہا راھک رکف افر مت ولگ ںیفص رقبی (رقبی) ڑھکی رکف افر درایمؿ ںیم اس دقر افہلص ہن روھک
دفرسی فص ڑھکی وہاجےئ دخا یک مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک ںیم اطیشؿ وک داتھکی وہں ہک فہ وفصں ےک درایمؿ
دالخوہاجات(افرااسیاتگلےہہک)وگایہکفہاکےلرگناکرکبیاکہچبےہ۔

رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرکرخمیم،اوباشہؾ،اابؿ،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اناؾولوگںوکںیفصدرتسرکےنیکوتہجدالےئافرولوگںوکالمرکڑھکےوہےنیکدہاتیرکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 819

راوی ٗ :تیبہٓ ،ـی ١بً ٩یاق ،اً٤ع٣ ،شیب ب ٩رآٍ ،تی٤ی ٥بَ ٩طٓة ،جابزب ٩س٤زة

َط َٓ َة ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ُٔ ٟـ ِی ُ
 ١بِ َُٔ ً ٩یاقٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ ًَ َِ ٩تٔ ٔ٤ی ٥بِ َٔ َ ٩
ٕ
َخ َد إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ََل ََ ُؼ ُّٔ َ
ٕ ا ََِ ٤َ ٟلئُٔ َٜة ً ٔ َِ ٨س َربِّه ٔ َِٗ ٥اُٟوا َو َِ ٛی َ
و٤َ َٛ ٪ا ََ ُؼ ُّ
َس َُ ٤ز َة َٗا ََ َ ٢
و ٪اٟؼَّ َّ
و ٪فٔی اٟؼَّ ِّٕ
ٕ اْلِ َ َّو َ ٢ث ُ َّ ٥یَت َ َر ُّاػ َ
ٕ ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة ً ٔ َِ ٨س َربِّه ٔ َِٗ ٥ا َ ٢یُت َُّٔ ٤
ََ ُؼ ُّ

بیمی
ہبیتق ،لیضف نب ایعض ،اشمع ،بیسم نب راعف ، ،نب رطفة ،اجربنب رمسة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسمہولوگںےکاپسرشتفیالےئافراراشدرفناایہکمتولگرفوتشںیکرطح ےسدخافدندقفسےکاسےنم فصںیہن
ابدنےتھ وہ۔ ولوگں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفط ے سک رطہقی ےس اےنپ رپفرداگر ےک اسےنم فص
ابدنےتھںیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکفہلمکمرکےتںیہیلہپفصوک(ینعیآےگفایلفصوک)رھپسجفتقفہفص
وپریوہاجیتےہوترھپفہدفرسیفصانبےتںیہافرفصےکادنرلمرکڑھکاوہےتںیہ۔
بیمی
رافی  :ہبیتق،لیضفنبایعض،اشمع،بیسمنبراعف، ،نبرطفة،اجربنبرمسة
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یلہپفصیکدفرسیفصرپتلیضف

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
یلہپفصیکدفرسیفصرپتلیضف

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 820

راوی  :یحٌی ب٤ًَ ٩ا ٪ح٤صیَ٘ ،یة ،بحيرب ٩سٌس ،خاٟس بٌ٣ ٩سا ،٪جبيرب ٩نٔيرْ ،عباق ب ٩ساریہ

ا ٪ا ِٔ ٟح ِٔ ٤ص ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََ٘ ٔ َّی ُة ًَ ِ ٩بَ ٔحير ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩سا َُ ٩ِ ًَ ٪ج َبي ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔيِر ٕ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرنٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
ا ٪ي َُؼل ِّی ًَل َی اٟؼَّ ِّٕ اْلِ َ َّو ٔ ٢ثَ ََلثّا َو ًَل َی َّ
اَٟان ٔی َواح َٔس ّة
ا ِِ ٌٔ ٟزبَ ٔ
اق بِ َٔ ٩سارٔیَ َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ییحینبامثعؿیصمح،تمیة،ریحبنبدعس،اخدلنبدعماؿ،ریبجنبریفن،رعابضنباسرہیےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہلل ہیلعفآہلفملسیلہپ فص ےکفاےطسنیت رمہبت داع نااگن رکےتےھت افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدفرسیفص ےکفاےطساکی
رمہبتداعناےتگن۔
رافی  :ییحینبامثعؿیصمح،تمیة،ریحبنبدعس،اخدلنبدعماؿ،ریبجنبریفن،رعابضنباسرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےھچیپفایلفصےسقلعتم
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
ےھچیپفایلفصےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 821

راوی  :اسٌ٤ی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،سٌیسٗ ،تازہ ،ا٧ص

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َسٌ ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

َٗا َ ٢أَت ُّٔ٤وا اٟؼَّ َّ
َخ
اَ ٪ن ِ٘ ْؽ ََِٓ ٠ی ٩ِ ُٜفٔی اٟؼَّ ِّٕ ا َِ ٤ُ ٟؤ َّ ٔ
ٕ اْلِ َ َّو َ ٢ث ُ ََّّ ٥أ ٟذی َیٔ٠یهٔ َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
الیعمسنبدوعسد،اخدل،دیعس،اتقدہ،اسنےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتولگیلہپ فص
وکلمکمرکفرھپاسےکدعبفایلفصوکلمکمرکفارگ(اافتؼےس)ھچکیمکابیقرہاجےئوتمتےھچیپ فایلفصںیم روہ(ہنہکیلہپفص
ںیم)
رافی  :الیعمسنبدوعسد،اخدل،دیعس،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشوفصںوکالمےئ
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
وجصخشوفصںوکالمےئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 822

راوی ً :یسی ب ٩ابزاہی ٥ب٣ ٩ثروزً ،بساہلل ب ٩وہبٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح ،ابوزاہزیةَٛ ،ير ب٣ ٩زةً ،بساہلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ ٔ٣َ ٩ثِرُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وهِبٕ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزَّاهٔزٔیَّ ٔة ًَ ََِٔٛ ٩ير ٔبِ ٔ٩
َُّ ٣ز َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢و َػ ََ ١ػ أا َو َػ َ٠هُ اہللُ َو ََ َٗ ٩ِ ٣ل ٍَ َػ أا َٗ َل ٌَهُ اہللُ
ًَزَّ َو َج َّ١
یسیع نب اربامیہ نب مرفد ،دبعاہلل نب فبہ ،اعمفہی نب اصحل ،اوبزارہیة ،ریثک نب رمة ،دبعاہلل نبرمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج وفصں وک المےئ اگ وت دخافدن دقفس یھب اس وک الم دے اگ افر وج صخش فص وک
اکٹدےاگوتدخافدندقفسیھباسوکاکٹدےاگ۔

رافی  :یسیعنباربامیہنبمرفد،دبعاہللنبفبہ،اعمفہینباصحل،اوبزارہیة،ریثکنبرمة،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدفںیکفصںیموکیسنفصربیےہافروخانیتیکوکیسنفصرتہبےہ؟
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
رمدفںیکفصںیموکیسنفصربیےہافروخانیتیکوکیسنفصرتہبےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 823

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،سہی ،١ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩س َه ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
آَخ َها َو َخيِرُ ُػ ُٔ ٔ
َخيِرُ ُػ ُٔ ٔ
رش َها أَ َّوَ ُٟها
وٖ اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
آَخهَا َو َ ُّ
وٖ اِّ ٟز َجا ٔ ٢أَ َّوَ ُٟها َو َ ُّ
ئ ُٔ
رش َها ٔ ُ
ااحسؼنباربامیہ،رجری ،لیہس،اوبرہریہےسرفاتی ےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکرمدفں
یک فص ںیم رتہبنی فص فہ فص ےہ وج ہک بس ےس آےگ وہ (ینعی اناؾ ےک زندکی وہ) افر دبرتنی فص فہ ےہ ہک وج ہک امتؾ ےک
دعب وہ (ینعی وخانیت ےک زندکی وج فص وہ) وخانیت یک وفصں ںیم رتہب فص فہ ےہ وج ہک امتؾ ےک دعب وہ افر دبرتنی فص فہ فص
ےہہکوجہکامتؾےسآےگوہ(ینعیرمدفںےکزندکیوہ)۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،لیہس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتسؿےکدرایمؿفصدنبی
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی

وتسؿےکدرایمؿفصدنبی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 824

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼور ،ابونٌی ،٥سٔیا ،٪یحٌی ب ٩ہانیً ،بساٟح٤یس ب٣ ٩ح٤وز

اَ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی بِ َٔ ٩هإ ٔ ٧ئ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ ِٔ ٣َ ٩ح ُ٤وز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ٍََ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی ُٕ ٩ِ ًَ ٥سٔ َِی َ
َ
ئ ٓ ََس َٓ ٌُوَ٧ا َحًَّی ٗ ُِ٨َ ٤ا َو َػ َِّ ٠ی َ٨ا بَي ِ َن َّ
َخ َو َٗا َِ َٗ ٢س ُ٨َّ ٛا
إَٔ َ ٧ص ٓ ََؼ َِّ ٠ی َ٨ا َ ٍَ ٣أَ ٔ٣ير ٕ ٔ ٩ِ ٣اْلِ ُ ََ ٣زا ٔ
اٟشارٔیَ َتي ِ ٔن َٓ َح ٌَ َ ١أَْ َ ٧ص یَ َتأ َّ ُ
َّ َ ٧تقٔی َه َذا ًَل َی ًَ ِهسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
رمعفنبوصنمر،اوبمیعن،ایفسؿ،ییحینباہین،دبعادیمحلنبومحمدےسرفاتیےہہکمہولگاسنےکارماہےھتوتمہولوگںےناکی
احمک ےک اسھت امنز ادا یک۔ ولوگں ےن اس دقر ےھچیپ یک اجبن ڈاؽ دای اہیں کت ہک مہ ولگ ڑھکے وہےئگ افر امنز ادا یک دفوتسؿ
ےکدرایمؿافراسفہجےساسنیھبکےھچیپیکرطػےٹہےھتافراسنرفناےتےھتہکمہولگدفروبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیم
اسےس ےتچےھتینعیدفوتسؿےکدرایمؿڑھکےںیہنوہےتےھتہکلبےھچیپفایلفصاگلرکےتےھت۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،اوبمیعن،ایفسؿ،ییحینباہین،دبعادیمحلنبومحمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
وتسؿےکدرایمؿفصدنبی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 825

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل٣ ،شٌز ،ثابت بًِ ٩یس ،اب ٩بزاء ،بزاء بً ٩ازب

ئ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا إٔذَا
ئ ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ ًَ ِ ٩ثَابٔتٔ بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ

وَ ٩ِ ًَ ٪یٔ٤یٔ٨هٔ
ِٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِحِ َ ِب ُت أَ ِ ٪أَ َُ ٛ
َػ َِّ ٠ی َ٨ا َخَ ٠
وسدینبرصن،دبعاہلل،رعسم،باتبنبدیبع،انبرباء،رباءنباعزبےسرفاتیےہہکمہولگسجفتقروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسیکادتقاءںیمامنزادارکےتےھتوتںیماچاتہہکںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکداںیئاجبنڑھکاوہں۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،رعسم،باتبنبدیبع،انبرباء،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾامنززپےنھںیمسکدقرفیفختےساکؾےل؟
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اناؾامنززپےنھںیمسکدقرفیفختےساکؾےل؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 826

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟابوز٧از ،اْعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َػلَّی أَ َح ُس ُ٥ِ ٛ
أ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
یَ ٥و َّ
ٕ َٓإ ٔ َّٔ ٓ ٪یه ٔ َِّ ٥
ٔیٕ َوا ِلَٜبٔي َر َٓإٔذَا َػلَّی أَ َح ُس ُٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟ ٥ِ ٛشهٔ َٓ ُِ ٠ی َلوِّ ِ٣َ ٢ا َطا َئ
بٔا٨َّ ٟا ٔ
ض َٓ ُِ ٠ی َد ِّٔ ِ
اٟـٌ َ
اٟش٘ ٔ َ
ہبیتق ،ناکل ،اوبزاند ،ارعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق مت
ولوگں ںیم ےس وکیئ اناتم رکےوتیکلہ امنز زپےھ ویکہکن امجتع ںیمرمضی یھب ےہ افروبڑاھآدیم یھب ےہ افر بج وکیئ صخش
اہنتامنززپےھوتسجدقردؽاچےہامنزیبملرکےینعیاچےہسجدقروطلیراعکتزپےھ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اناؾامنززپےنھںیمسکدقرفیفختےساکؾےل؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 827

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ہٗ ،تازہ ،ا٧ص

ض َػ ََل ّة فٔی َت َ٤إ ٦
ا ٪أَ َخ َّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ٕ ا٨َّ ٟا ٔ
ہبیتق ،اوبوعاہن ،اتقدہ ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امتؾ ولوگں ےس یکلہ افر وپری امنز زپاھ
رکےت۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اناؾامنززپےنھںیمسکدقرفیفختےساکؾےل؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 828

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،اوزاعی ،یحٌی ب ٩ابوَٛيرً ،بساہلل ب ٩ابوٗتازہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ٩
ُ
َ
َکاه َٔی َة أَ ِ ٪أَ ُط َّٙ
أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔی َْلَٗ ُ
ُو ٦فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓأ ِس َ ٍُ ٤بُکَا َئ اٟؼَّ ٔي ِّی َٓأو ٔجز ُ فٔی َػ ََلت ٔی َ َ

ًَل َی أ ُ ِّ٣هٔ

وسدینبرصن،دبعاہلل،افزایع،ییحینباوبریثک،دبعاہلل نباوباتقدہےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد

رفناایںیمسجفتق امنز زپےنھےکفاےطسڑھکاوہاتوہں رھپںیمےچبےکرفےنیکآفازنساتیلوہں وتںیم امنزوک رصتخمرکداتیوہں
ویکہکنھجموکہیابتانوگارولعمؾوہیتےہہکاسیکفادلہوکفیلکتےچنہپ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،افزایع،ییحینباوبریثک،دبعاہللنباوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾےئلیکوطلیرقاتےکابرےںیم
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اناؾےئلیکوطلیرقاتےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 829

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟسب ٩حارث ،اب ٩ابوذئب ،ح٠وث بً ٩بساٟزح ،٩٤سا ٥ٟبً ٩بساہللً ،بساہلل ب٤ً ٩ز

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ٔیٕ َو َی ُؤ ُّ٨َ ٣ا بٔاٟؼَّ َّآا ٔ
ت
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأ ِ ُ٣زُ بٔاَّ ٟت ِدٔ ٔ
َسا ٥ٔ ٔ ٟبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢ک َ َ
اامسلیع نب دوعسد ،اخدلنب احرث ،انب اوبذبئ ،ولحث نب دبعارلنمح ،اسمل نب دبع اہلل ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس امنز یکلہ زپےنھ اکمکحرفناےتےھت افرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسامنز ںیموسرہاصافت
یکالتفترفناےتےھت۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدلنباحرث،انباوبذبئ،ولحثنبدبعارلنمح،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾوکامنزےکدرایمؿوکؿوکاسناکؾرکاندرتسےہ؟

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اناؾوکامنزےکدرایمؿوکؿوکاسناکؾرکاندرتسےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 830

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا٤ًَ ،٪ا ٪ب ٩ابوس٠امیً ،٪ا٣ز بً ٩بساہلل ب ٩زبير٤ً ،زو ب ٩س٠ی ٥زرقی ،ابوٗتازہ

ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی ًََ ٩ِ ًَ ٪ا ٔ٣ز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٕ ٥اٟزُّ َرق ٔ ِّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٤َ َِ ًُ ٩ِ ًَ ٪
اؾ ًَل َی ًَأَ٘ٔهٔ
اض َوه َُو َحا ٔ ١ْ ٣أ ُ َ٣ا ََ ٣ة ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی ا ِٔ ٌَ ٟ
ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُؤ ُّ ٦اَ ٨َّ ٟ

َٓإٔذَا َر ََ ٍَ ٛو َؿ ٌَ َها َوإٔذَا َر َٓ ٍَ ُٔ ٩ِ ٣س ُحوزٔه ٔأَ ًَا َز َها

ہبیتق،ایفسؿ،امثعؿ نباوبامیلسؿ،اعرمنبدبعاہللنب زریب،رمعفنب میلسزریق،اوباتقدہ ےسرفاتی ےہہکںیم ےن رضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیآپیلصاہللہیلعفآہلفملساناتمرفنارےہےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپاکدنوھں
رپ(اینپونایس)رضحتاناہمتنبایبااعلصوکااھٹےئوہےئےھت سجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسروکعرکےنےکفاےطساؿ
وکزنیمرپالھٹبےتےھترھپبجدجسہےساےتھٹوتاسوکااھٹےتافراےنپاکدنوھںرپالھٹبےت۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،امثعؿنباوبامیلسؿ،اعرمنبدبعاہللنبزریب،رمعفنبمیلسزریق،اوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾےسآےگروکعافردجسہرکان
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اناؾےسآےگروکعافردجسہرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 831

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤از٣ ،ح٤س ب ٩زیاز ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩زٔیَاز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٣ُ ٢ح َّْ ٤س َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََل یَ ِد َِی

َّأ ٟذی َی ِز َٓ ٍُ َرأِ َس ُه َٗ ِب َِ ١اْل ٔ َ٣أ ٦أَ ِ ٪یُ َحوِّ َ ٢اہللُ َرأِ َس ُه َرأ ِ َض ح َٔ٤ارٕ

ہبیتق ،امحد ،دمحم نب زاید ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش امنز یک
احتلںیماانپرساناؾےکرسااھٹےنےسلبقااھٹاتیلےہوتفہصخشاسابتاکوخػںیہنرکاتہکدخافدندقفساساکرسدگےھےک
رساسیجانبدے۔
رافی  :ہبیتق،امحد،دمحمنبزاید،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اناؾےسآےگروکعافردجسہرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 832

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب٠ً ٩یة ،طٌبہ ،ابواسحاً ،ٚبساہلل ب ٩یزیس ،بزاء بً ٩ازب

یس َی ِد ُل ُب
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َّ
َّ
َّ
اَُ ٪ي ِ َر َُ ٛذ ٕ َ
اٟز ُٛو َٔ
َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ِٟب َ َرا ُئ َوک َ َ
َف َٓ ٍَ َرأِ َسهُ ُّٔ ٩ِ ٣
وب أُ َّ ٧ه ِ ٥کَاُ ٧وا إٔذَا َػِ ٠وا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ َ ٥َ ٠

َٗا ُ٣وا ٗ ٔ َیا ّ٣ا َحًَّی َی َز ِو ُه َسا ٔج ّسا ث ُ ََّ ٥س َح ُسوا

وقعیب نب اربامیہ ،انب علیة ،ہبعش ،اوبااحسؼ ،دبعاہلل نب سیدی ،رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق رضحت روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رضحات احصہب رکاؾ امنز ادا رفناےت ےھت افر روکع ےس اانپ رس ااھٹےت وت فہ احصہب دیسےھ ڑھکے
رےتہسجفتقفہرضحاتدھکیےتیلہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسہںیمےلچےئگںیہوتفہرضحاتاسفتقدجسہرفناےت۔

رافی  :وقعیبنباربامیہ،انبعلیة،ہبعش،اوبااحسؼ،دبعاہللنبسیدی،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
اناؾےسآےگروکعافردجسہرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 833

راوی ٣ :و ١٣ب ٩ہظا ،٦اس٤اًی ١اب٠ً ٩یة ،سٌیس ،یو٧ص ب ٩جبير ،حلا ٪بً ٩بساہلل

ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
 ١بِ ُ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ؤ َُّ ٣
 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ ِ ٩ح َّٔل َ
ا ٪فٔی ا َِ ٌِ َ٘ ٟسة ٔ َز َخ ََ ١ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟوَ٘ َٓ ٔ ٦ا َ ٢أ ُ ٔ َّرق ِت اٟؼَّ ََلةُ بٔا ِٟب ٔ ِّر َواٟزَّکَاة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َس َّ ٥َ ٠أَبُو
وسی َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
اہللٔ َٗا ََ ٢ػلَّی ب ٔ َ٨ا أَبُو َُ ٣

یت أَ ِ٪
َ ُٗ َِ ٠ت َها َٗا َََ ٢ل َو َٗ ِس َخ ٔظ ُ
َ ١ه ٔذه ٔا ِٟکََ ٤َ ٔ ٠ة َٓأ َ َر َّ٦ا ِِ َ٘ ٟو َُٗ ٦ا َ ٢یَا ح َّٔلا َُ ٠َّ ٌََ ٟ ٪
وسی أَٗ َِب ًََ ١ل َی ا ِِ َ٘ ٟوَ٘ َٓ ٔ ٦ا َ ٢أَ ُّی ٥ِ ُٜا َِ٘ ٟائ ٔ ُ
َُ ٣
ا ٪ي ٌَُ ِّ٨َ ٤ُ ٠ا َػ ََل َت َ٨ا َو ُس َّ٨ت َ َ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ِاْل ٔ َُ ٣اُ ٔ ٟ ٦ی ِؤ َت َّ ٥بٔهٔ َٓإٔذَا َٛب َّ َر
َت ِب ٌََ ٜىٔی ب ٔ َها َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
وب ًََِ ٠یه ٔ َِ ٥و ََل َّ
َار ٌَُ ٛوا َوإٔذَا َر َٓ ٍَ َٓ َ٘ا ََ ٢سٍَ ٔ٤
َٓ َٜبِّرُوا َوإٔذَا َٗا ََُ ٢ي ِر ٔا ُِ ِِ ٤َ ٟـ ٔ
اٟـا ِّٟي َن َٓ ُ٘وُٟوا آ ٔ٣ي َن یُحٔ ِب ٥ِ ُٜاہللُ َوإٔذَا َر َِ ٓ ٍَ ٛ
َاس ُح ُسوا َوإٔذَا َر َٓ ٍَ َٓ ِار َٓ ٌُوا َٓإ ٔ َِّ ٪اْل ٔ ََ ٣اَ ٦ي ِش ُح ُس
اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َٓ ُ٘وُٟوا َربَّ َ٨ا َ ٟ
ََ ا َِ ٟح ُِ ٤س َي ِش َ ٍِ ٤اہللُ َلَ ٥ِ ُٜوإٔذَا َس َح َس ٓ ِ

َ
َِ بٔت ٔ َِ ٠
َٗ ِب ََ ٥ِ ُٜ٠و َی ِز َٓ ٍُ َٗ ِب ََٗ ٥ِ ُٜ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠تَٔ ٠

وملم نب اشہؾ ،اامسلیع انب علیة ،دیعس ،ویسن نب ریبج ،اطحؿ نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوب ومٰیس ارعشی ےن امنز
زپاھیئ سپ بج فہ امنز ںیم ھٹیب ےئگ وت اکی صخش آای افر رعض ایک امنز اقمئ یک یئگ ےہ یکین افر اپیک ےس۔ سپ سج فتق رضحت اوب
ومٰیس ےن السؾ ریھپا وت فہ ولوگں یک اجبن اخمبط وہےئ افر رفناای ہک مت ںیم ےس سک ےن ہی ابت  یہ ےہ؟ ہی ابت نس رک امتؾ
رضحاتابلکلاخومشرےہ۔اوہنں ےنرفناایہکوہاتکسےہہکمتےنیہہیابت یہوہ۔اوہنںےنرفناای ہکںیہنےھجمادنہشیےہ
ہکمتااسیہنوہہکانراضوہاجؤ۔متانراضہنوہان۔رضحتاوبومٰیسےنرفناایرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامنزافراس
ےکرطےقیالھکسایرکےتےھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکاناؾوتاسفاےطسےہہکاسیکرفناراددارییکاجےئسج

فتق فہ ریبکت زپےھ وت مت یھب ریبکت زپوھ۔ سج فتق فہ آنیم ےہک وت مت ولگ یھب آنیم وہک۔ دخا اعتیل اس یک داع وبقؽ رفناےئ اگ افر
سجفتقفہروکعرکےوتمتیھبروکعرکفافرسجفتقفہرسااھٹےئوتمتیھبرسااھٹافرسجفتق فہ( َشم ِ َعا ُلِم
حـُ)ےہک وت
ّلَّ َ ْن َ ِ َ
َ َ لْ
َلا حَمْ ُد)زپوھ۔دخافدندقفسمتولوگںےکےملکوک رضفرنسےلاگافرسجفتقفہدجسہںیماجےئوتمت یھبدجسہںیماج
مت َ
(ر ّ َب َ
افرسجفتقفہرسااھٹےئوتمتیھبرسااھٹؤاسےئلہکاناؾمتےسےلہپیہدجسہںیماجاتےہافررسااھٹاتےہافرمتولوگںاکرہاکی
رنک اس ےک دعب ااجنؾ اپےئ اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اس رطػ یک یمک دفرسی رطػ ےس وپری وہاجےئ
یگ۔
رافی  :وملمنباشہؾ،اامسلیعانبعلیة،دیعس،ویسننبریبج،اطحؿنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئصخشاناؾیکادتقاءوتڑرکدجسمےکوکہنںیمدحیلعہامنزادارکے
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
وکیئصخشاناؾیکادتقاءوتڑرکدجسمےکوکہنںیمدحیلعہامنزادارکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 834

راوی  :واػ ١بً ٩بساَلًلی ،ابٓ ٩ـی ،١اً٤ع٣ ،حارب ب ٩زثار ،جابز

 ١بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٣ُ ٩حار ٔٔب بِ ٔ ٩زٔثَا ٕر َوأَب ٔی َػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َو ٔ
اػ ُ
ََ ٓ ١ؼلَّی فٔی
َر َٖ اَّ ٟز ُج ُ
َجا َئ َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ َو َٗ ِس أُٗ ٔ َیِ ٤ت اٟؼَّ ََل ُة ٓ ََس َخ َ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس ٓ ََؼلَّی َخَ ٠
ِٕ ٌَُ ٣اذ ٕٓ ََل َّو َ ٢بٔه ٔ َِٓ ٥ا ِن َ َ
َِک َّ٪
َ٧اح َٔیةٔ ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧ل٤َّ ٠َ َٓ ََٙ ٠ا َٗ َضی ٌَُ ٣ا ْذ اٟؼَّ ََل َة ٗٔی َُ َٟ ١ه إ ٔ َََّ ُٓ ٪لّ٧ا ٓ ٌََ ََ َٛ ١ذا َو ََ ٛذا َٓ َ٘ا ٌََ ٣ُ ٢ا ْذ َٟل ٔ ِ ٩أَ ِػ َب ِح ُت َْلَذ ُ َ
َّ َ
َّ
َّ
َّ
َ َٟهُ َٓأ َ ِر َس ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َک ذََ ٔ ٟ
ذََ ٔ ٟ
َ َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٓ ٥َ ٠أتَی ٌَُ ٣ا ْذ أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ََ ًَل َی َّأ ٟذی َػ ََ ٌِ ٨ت َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًَُِ ٠ٔ٤ت ًَل َی َ ٧ا ٔؿهٔی ٔ ٩ِ ٣اَ ٨َّ ٟهارٔ َٓحٔئ ُِت َو َٗ ِس
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَِٔ ٟیهٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َح ََ ٠٤

ُ
َرٓ ُِت ٓ ََؼ َِّ ٠ی ُت فٔی َ٧اح َٔیةٔ
َِقأَ ُس َور َة ََ ٛذا َو ََ ٛذا ٓ ََل َّو ََٓ ٢ا ِن َ َ
أٗ ٔ َیِ ٤ت اٟؼَّ ََلةُ ٓ ََس َخُِ ٠ت ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس ٓ ََس َخُِ ٠ت ٌََ ٣هُ فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ ٓ َ َ

ا ٪یَا ٌَُ ٣اذُ ٔاَلئِت َُٔ ٤ا ٦ب ٔ ِاْل ٔ َ٣أ ٦
ا ٪یَا ٌَُ ٣اذُ أَ َٓ َّت ْ
ا ٪یَا ٌَُ ٣اذُ أَ َٓ َّت ْ
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َٓ َّت ْ
ي َُؼل ِّی َٗاً ّٔسا
فالص نب دبعاالیلع،انب لیضف،اشمع،احمرب نبدبار،اجربےسرفاتیےہہک اکیصخشہلیبقااصنر ںیمےس احرضوہاافرامنز
ڑھکییھتفہصخشدجسمںیمدالخوہایگافراسےنرضحتاعمذنبلبجیکدتقاءںیماجرکامنزابامجتعںیمرشتکرکیلرضحت
اعمذےن رتعکوکوطلیایک(ینعی وسرتوکوطلیرکانرشفعایک)اسصخش ےنامنزوتڑرکاکیوکہنںیمڑھکےوہرک دحیلعہامنزادا
یکافررھپفہصخشالچ ایگ۔ سجفتقرضحتاعمذامنز ےسافرغوہےئگوتولوگں ےناسےسلقن ایکہکالفںآدیمےناسرطح
ےس اکی رحتک یک ےہ۔ رضحت اعمذ ےن اؿ ےس رفناای ہک بج حبص وہاجےئ وت ںیم اس ہلسلس ںیم ہی فاہعق دختم وبنی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسںیماحرضوہرکرعضرکفںاگ۔رہباحؽرضحتاعمذدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیم احرضوہےئافرامتؾ
احتلایبؿیک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسصخشوکالباجیھبافراسوکبلطرفنارک اسےسدرایتفایکہکمتےنہیسکفہج
ےسایک؟افرویکںہیاکؾایک؟(ینعیاناؾیکادتقاءوھچڑرکاینپامنزدحیلعہیک)وتاسصخشےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسںیمےنامتؾدؿاپیناچنیھکبجدجسمںیمآایوتداھکیہکامنزرشفعوہیکچیھتںیمدجسہںیمالچایگافرامنزابامجتعںیمرشتک
رکیلاناؾےن(ینعیرضحت اعمذےن)الفںالفں(یبمل) وسرتالتفترکانرشفعرکدی افرتہبزایدہرقت یبملیک۔ اسفہجےس
ںیمےن(اناؾیکادتقاءوھچڑرک)افرتینوتڑرکدجسمےکاکیوکہنںیمدحیلعہامنززپانھرشفعرکدی۔ہیابتنسرکرضحتروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اے اعمذ! ایک مت ولوگں وک فیلکت ںیم التبم رکےن فاےل وہ؟ اے اعمذ! ایک مت ولوگں وک
فیلکتںیمالتبمرکےنفاےلوہ؟اےاعمذ!ایکمتولوگںوکفیلکتںیمالتبمرکےنفاےلوہ؟
رافی  :فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف،اشمع،احمربنبدبار،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاناؾھٹیبرکادارکےوتدتقمییھبامنزھٹیبرکادارکںی
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
ارگاناؾھٹیبرکادارکےوتدتقمییھبامنزھٹیبرکادارکںی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 835

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

َّ
َّ
َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ َ
ََر ََ
َف ّسا ٓ ُ ٔ
اب ًَ ِ ٩أٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠رَ ٔ ٛب َ َ
َّ
ًَ ِ٨هُ َٓ ُح ٔح َع ٔط ُّ٘هُ اْلِ َیِ َََ ٓ ٩ُ ٤ؼلَّی َػ ََل ّة ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
َر َٖ َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ُج ٌٔ َ١
ت َوه َُو َٗاً ْٔس ٓ ََؼِ ٠ی َ٨ا َو َرائَهُ ُٗ ٌُو ّزا َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ

ََ ا َِ ٟح ُِ ٤س
َار ٌَُ ٛوا َوإٔذَا َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َٓ ُ٘وُٟوا َربَّ َ٨ا َ ٟ
ِاْل ٔ َُ ٣اُ ٔ ٟ ٦ی ِؤ َت َّ ٥بٔهٔ َٓإٔذَا َػلَّی َٗائ ّٔ٤ا ٓ ََؼ ُّ٠وا ٗ ٔ َیا ّ٣ا َوإٔذَا َر َِ ٓ ٍَ ٛ
و٪
وسا أَ ِج ََ ٌُ ٤
َوإٔذَا َػلَّی َجاّ ٔ ٟشا ٓ ََؼ ُّ٠وا ُجّ ُ٠
ہبیتق ،ناکل،انباہشب ،اسن نب ناکلےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکی وھگڑےرپوساروہےئآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسوھگڑےےسرگےئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکمسجابمرکاکداایںہصحلھچایگ۔اسفہجےسآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناسفتقیکامنزھٹیبرکادارفنایئمہولوگںےنیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکادتقاءںیم ھٹیبرکامنزادایک
سجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکامنزےسرفاتغوہیئگوتاراشدرفناایاناؾوتاسےئلےہہکاسیکاتدعبارییکاجےئ۔سج
فتقفہ ڑھکےوہرک امنزادارکےوتمتیھبڑھکےوہرک امنزادارکف افرسجفتق فہروکعںیماجےئمتولگیھبروکعںیم ےلچ
َ َ لْ
اجؤافرسجفتقفہ( َشم ِ َعا ُلِم
َلا حَمْ ُد)زپوھافرسجفتقفہھٹیبرکامنزادارکےوتمتولگیھبھٹیبرکامنز
حـُ)ےہکوتمت َ
(ر ّ َب َ
ّلَّ َ ْن َ ِ َ
ادارکف۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،انباہشب،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
ارگاناؾھٹیبرکادارکےوتدتقمییھبامنزھٹیبرکادارکںی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 836

راوی ٣ :ح٤س بًَ ٩لء ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابزاہی ،٥اسوزً ،ائظہ ػسي٘ہ

ئ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا َث ُ٘ َ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ض َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جا َئ ب ٔ ََل ْ ٢یُ ِؤذُٔ ُ ٧ه بٔاٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َ٣ُ ٢زُوا أَبَا بَ َِکٕ َٓ ُِ ٠ی َؼ ِّ١بٔا٨َّ ٟا ٔ

اض ََِٓ ٠و أَ َِ ٣ز َت ًُ ََ ٤ز َٓ َ٘ا َ٣ُ ٢زُوا أَبَا بَ َِکٕ َٓ ُِ ٠ی َؼِّ١
ٔیٕ َوإُٔ َّ ٧ه ًََ٣ی َي ُ٘ ُو ٦فٔی ََ٘ ٣ا َٔ ٣
اہللٔ إ ٔ َّ ٪أَبَا بَ َِکٕ َر ُج ْ ١أَس ْ
َ ََل ي ُِش ٍُ ٔ٤اَ ٨َّ ٟ
ض َٗاَِ ٟت
ض َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٔ ٟحٔ َِؼ َة ُٗولٔی َٟهُ َٓ َ٘اَِ ٟت َُ ٟه َٓ َ٘ا َ ٢إَْٔ َّ٩َُّٜ٧لَِ٧ت ُ َّن َػ َواح َٔب ُ
ٕ ُ٣زُوا أَبَا بَ َِکٕ َٓ ُِ ٠ی َؼ ِّ١بٔا٨َّ ٟا ٔ
بٔا٨َّ ٟا ٔ
ات یُو ُس َ
َٓأ َ َ٣زُوا أَبَا بَ َِکٕ َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخ َ ١فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َو َج َس َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ن ِٔ ٔشهٔ خ َّٔٔ ّة َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ َا ٦یُ َها َزی بَي ِ َن
َ
َخ َٓأ َ ِو َ٣أ َإَِٔ ٟیهٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َر ُج َ٠ي ِ ٔن َورٔ ِج ََل ُه َتد َُّلا ٔ ٪فٔی اْلِ َ ِر ٔ
ق َٓ َ٤َّ ٠ا َز َخ َ ١ا ِِ ٤َ ٟشح ٔ َس َس ٍَ ٔ٤أَبُو بَ َِکٕ ح َّٔش ُه ٓ ََذهَ َب َ ٔ ٟی َتأ َّ َ

ا٪
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ٤َ َٛ ٥ُِ ٗ ٪ا أََ ِ ٧ت َٗاَِ ٟت َٓ َحا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی َٗ َاَ ٩ِ ًَ ٦ي َشارٔ أَبٔی بَ َِکٕ َجاّ ٔ ٟشا َٓک َ َ
ض َجاّ ٔ ٟشا َوأَبُو بَ َِکٕ َٗائ ّٔ٤ا َي ِ٘ َتسٔی أَبُو بَ َِکٕ ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی بٔا٨َّ ٟا ٔ

وَ َٔ ٪ؼ ََلة ٔأَبٔی بَ َِکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨هُ
اض َي ِ٘ َت ُس َ
َو َس ََّ ٥َ ٠واُ ٨َّ ٟ

دمحم نب العء ،اوباعمفہی ،اشمع ،اربامیہ ،اوسد ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تہب
زایدہ رامر زپےئگوترضحت البؽآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکامنزیکاالطعدےنی ےئلیک احرضوہےئآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن
رفناایہکمترضحتاوبرکبوکامنزیکاناتمرکےناکمکحدف۔ںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس رضحتاوبرکبرنؾ
دؽفرمح دؽصخشںیہافرفہروزفردؽےکآدیمںیہبجفہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکہگجاناتمرکےنےئلیکڑھکےوہےگ(وت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکایدرکںیےگ)وتولوگںوکاؿیکآفازںیہنانسیئدےیگافرایکیہدمعہابتوہیتہکآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس رضحت رمع وک مکح رفناےتآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفناای ہک مت رضحت اوبرکب وک مکح دف ہک فہ امنز یک اناتم رفناںیئ
ںیم ےن ہصفح ےس اہک ہک مت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض رکف۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک مت ویفس یک
اسیھت وہ ہک مت رصػ اینپ یہ ابت ےتہک اج رےہ وہ افر یسک دفرسے یک ابت ںیہن ےتنس وہ۔ مت رضحت اوبرکب وک مکح دف ہک فہ امنز یک
اناتم رکںی آرخ اکر ولوگں ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےس اہک ہک امنز زپاھںیئ۔ سج فتق اوہنں ےن امنز رشفع رفنایئ وت
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپ تعیبطںیماکلہنپوسحمسرفناای(ینعیرمضیکیتخسںیمیمکوسحمس رفنایئ)آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدفآدویمںےکاہسرااگلرکرفاہنوہےئگافراسفتقآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپؤں ابمرک زنیم رپ ٹسھگ رےہ ےھت افر سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسم ںیم دالخ وہےئ وت

رضحتاوبرکبےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدقؾابمرکیکآٹہوسحمسرفنارکےھچیپیکاجبنےنلچاکارادہرفناایآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن ااشرہ رفناای ہک مت اینپ ہگج ڑھکے روہ رھپ رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الےئ افر رضحت
اوبرکب ےک داںیئ اجبن ھٹیب ےئگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیب رک امنز ادا رفناےت ےھت افر رضحت اوبرکب ڑھکے
ڑھکےآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکریپفیرفناےتےھتافرامتؾولگرضحتاوبرکبیکریپفیرفناےتےھت۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
ارگاناؾھٹیبرکادارکےوتدتقمییھبامنزھٹیبرکادارکںی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 837

٣وسی ب ٩ابوًائظہًِ ،یساہلل بً ٩بساہلل
راوی ً :باض بً ٩بساٌٟوی٨ً ٥بریً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،زائسةٰ ،

َّاض بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔی ٥ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩هس ٓ ٕ
وسی بِ ٔ ٩أَبٔی
ٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزائ َٔسةُ ًَ َِ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ٌَِ ٟب ُ
ق َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ًَائٔظَ َة ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی ًَائٔظَ َة َٓ ُُِ٘ ٠ت أََلَ تُ َح ِّسث ٔیىٔی ًَ َِ ٣َ ٩ز ٔ

َ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا َ٢
اض َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا ََل َوه َُِ ٥ی َِ ٨ت ٔوزُوَ َ ٧
َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َ٤َّ ٟا َث ُ٘ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َػلَّی اُ ٨َّ ٟ
ُ
ُ
َؿ ٌُوا لٔی َّ ٣
ِیم ًََِ ٠یهٔ ث ُ َّ ٥أَٓ َ
اض ُٗ ِ٨َ ٠ا ََل ه ُِ٥
َاَ٘ َٓ ٚا َ ٢أَ َػلَّی اُ ٨َّ ٟ
ائ فٔی ا ِِ ٔ٤ٟد َـ ٔب َٓٔ ٌََ ِ٨َ ٠ا َٓاُِ َت َش َ ١ث ََّ ٥ذ َه َب َ ٔ ٟیُ٨و َئ َٓأُ ٔ َ
ُ ُ
ُ
َ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ؿ ٌُوا لٔی َّ ٣
ِیم ًََِ ٠یهٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢فٔی
َی َِ ٨ت ٔوزُوَ َ ٧
ائ فٔی ا ِِ ٔ٤ٟد َـ ٔب َٓٔ ٌََ ِ٨َ ٠ا َٓاُِ َت َش َ ١ث ََّ ٥ذ َه َب َ ٔ ٟیُ٨و َئ ث َّ ٥أُ ٔ َ
َّ
ئ
وَ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ؼ ََلة ٔ ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
اض ًُْ ُٜ
وٖ فٔی ا ِِ ٤َ ٟشح ٔ ٔس یَ َِ ٨ت ٔوزُ َ
اَٟأ ََ ٔ ٟة ِٔ َٗ ١َ َِ ٣ؤٟهٔ َٗاَِ ٟت َواُ ٨َّ ٟ

ض َٓ َحائ َ ُه اٟزَّ ُسو َُ٘ َٓ ٢ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َٓأ َ ِر َس ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی أَبٔی بَ َِکٕ أَ َِ ٪ػ ِّ١بٔا٨َّ ٟا ٔ
َ
ض َٓ َ٘ا َ ٢أََ ِ ٧ت أَ َح ُّ ٙب ٔ َذَ ٔ ٟ
ض َوک َ َ
ا ٪أَبُو بَ َِکٕ َر ُج َّل َرٗٔی ّ٘ا َٓ َ٘ا ََ ٢یا ًُ َ٤زُ َػ ِّ١بٔا٨َّ ٟا ٔ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠یأ ِ ُ٣زُ َک أَ َِ َُ ٪ؼل َِّی بٔا٨َّ ٟا ٔ
َ اْلِ َیَّ َا ٦ث ُ َّ ٥إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َج َس َٔ ٩ِ ٣ن ِٔ ٔشهٔ خ َّٔٔ ّة َٓ َحا َئ یُ َها َزی بَي ِ َن َر ُج َ٠ي ِ ٔن
ٓ ََؼلَّی بٔه ٔ ِ ٥أَبُو بَ َِکٕ ت ٔ َِ ٠

َ
اٟوهز ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َرآ ُه أَبُو بَ َِکٕ َذ َهب َ ٔ ٟی َتأ َ َّ َ َ
َخ
أَ َح ُسه َُ٤ا ا ٌَِ ٟب ُ
َ
َّاض َ ٔ ٟؼ ََلة ٔ ُّ ِ
َخ َٓأ ِو َ٣أ إَِٔ ٟیهٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪لَ َی َتأ َّ َ
َ
وَ َٔ ٪ؼ ََلة ٔ أَبٔی بَ َِکٕ َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
اض ي َُؼ َُّ ٠
َوأَ ََ ٣زه َُ٤ا َٓأ َ ِجََ ٠شا ُه إلٔ َی َج ِ٨بٔهٔ َٓ َح ٌَ َ ١أَبُو بَ َِکٕ ي َُؼل ِّی َٗائ ّٔ٤ا َواُ ٨َّ ٟ

ق َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َ َ٣ا َح َّسثَ ِتىٔی ًَائٔظَ ُة ًَ َِ ٣َ ٩ز ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َٗاً ّٔسا ٓ ََس َخُِ ٠ت ًَل َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ْع ُق ًََِ ٠ی َ
ض َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ََل أَ ِ ٔ
َّ
َ
ِ
ض ُُِٗ ٠ت َلَ
َک ُٔ ٨ِ ٣ه َط ِیئّا َُي ِ َر أَُ َّ ٧ه َٗا َ ٢أَ َس َِّ ٤ت َ ٟ
ََ اَّ ٟز ُج ََّ ١أ ٟذی ک َ َ
ا ٍَ ٣َ ٪ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ن ٌَ َِ َٓ ٥ح َّسث ُت ُه ٓ ََ٤ا أَ َ ِ ٧
َٗا َ ٢ه َُو ًَل ٔ ٌّی َ َّ
َک َ ٦اہللُ َو ِج َههُ

ابعس نب دبعامیظعل ربنعی ،دبعارلنمح نب دہمی ،زادئة ،ومٰیس نب اوباعہشئ ،دیبع اہلل نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت
اعہشئ دصہقی یک دختم ںیم احرض وہا افر اؿ ےس رعض ایک ہک آپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک احتل ھجم ےس
ایبؿ ںیہن رفنایت ںیہ اوہنں ےن رفناای ہک بج آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس وک رمض یک یتخس وہیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفناایہکہیولگ امنزادا رک ےکچ؟مہولوگں ےن رعض ایکہک ںیہنفہوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملساکااظتنر رفنا رےہںیہ۔آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکمتریمےفاےطساپینعمجروھکنان ہچآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکمکحےکاطمقباپینراھکایگ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن لسغ رفناای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنھٹ ےگل وت ےب وہش وہ ےئگ رھپ وہش ںیم آےئ وت
درایتفرفناایہکولگامنزےسافرغوہےئگںیہمہےنرعضایکہکںیہنفہآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکااظتنررفنارےہںیہ۔آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکااھچریمےفاےطساکیتشطںیماپینرھکدف۔رہباحؽاکیتشطںیماپینراھکایگرھپآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنلسغرفناایرھپاےنھٹاکارادہرفناایوتےبوہشوہےئگاسےکدعبرسیتیرمہبتاسرطحےسایکافرولگدجسم
ںیم عمج ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ااظتنر رفنا رےہ ےھت آرخاکر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت اوبرکب وک الہک رک
اجیھب ہک مت امنز زپاھؤ سپ بج اؿ یک دختم ںیم اکی ماغیؾ الےنفاال صخش احرض وہا افر اس ےن رعض ایک ہک رضحت روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسمتوکمکحرفناےتںیہامنزیکاناتمرکےناکفہاکیرنؾدؽصخشےھتاوہنںےنلقنایکہکاےرمعمتامنزیک
اناتمرکفرضحترمع ےنوجابدایہکاناتمےکزایدہدقحارمتوہ(ینعیرضحتاوبرکباناتمےکزایدہدقحارںیہ)رھپاؿدونں
رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےنامنز زپاھیئ اکی دؿ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن اےنپ رمض ےک احؽ ںیم ھچک
یمکوسحمسرفنایئوتآپیلصاہللہیلعفآہلف ملسابرہیکاجبنآےئافراسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدفرسےرضحات ےک
اہسرےابرہرشتفیالےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسولوگںےساہسرااگلےئوہےئےھتافرنجرضحاترپآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےن اہسرااگلراھکاھتاؿںیمےساکی اصبح رضحتدبعاہللانب ابعسےھتوجہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےکاچچےھت(افردفرسےصخشرضحتیلعےھتنکیلرضحتاعہشئدصہقیریضاہللعیھاےناؿاکانؾںیہنایل۔)سجفتق

رضحتاوبرکبےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاجبنداھکیوتفہےھچیپیکاجبنےنٹہےگلرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن ااشرہ رفناای ہک مت ابلکل ےھچیپ یک اجبن ہن وٹہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ دف رضحات رپ ہک نج رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس اہسرا اگلےئ وہےئ ےھت ہی مکح رفناای اؿ رضحات ےنآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس وک الھٹبای۔ رضحت اوبرکب ڑھکے ڑھکے امنز
ادارفناےترےہافرولگاؿیکاابتعرکےترےہافررضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسھٹیبرکامنزادارفناےترےہرضحت
دیبع اہلل ےن ایبؿ رفناای ہک ںیم ہی دحثی نس رک رضحت دبعاہلل نب ابعس یک دختم ںیم احرض وہا افر اؿ ےس رعض ایک ہک ںیم مت
ےس فہابت رعض رکفںوج ابترضحتاعہشئدصہقی ریضاہللعیھاےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسیک رامری ےس
قلعتم ایبؿ رفنایئ ںیہ اوہنں ےن رفناای یج اہں۔ ںیم ےن ھچک لقن رک دای ےہ اوہنں ےن یسک ابت ںیم ااکنر ںیہن رفناای رگم رصػ ایس
دقر رفناای ےہ ایک انؾ ایل ےہ رضحت اعہشئ دصہقی ےن دفرسے صخش اک وج ہک ابعس ےک اسھت ےھت؟ ںیم ےن اہک ہک ںیہن۔ رضحت
دبعاہللانبابعسےنرفناایفہرضحتیلعےھت۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعلربنعی،دبعارلنمحنبدہمی،زادئة،ومٰیسنباوباعہشئ،دیبعاہللنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگدتقمیافراناؾیکتینںیماالتخػوہ؟
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
ارگدتقمیافراناؾیکتینںیماالتخػوہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 838

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا٤ً ،٪زو ،جابزبً ٩بساہلل سے روایت ےہ ٛہ ٌ٣اذب ٩جب١

اٌَ ٣ُ ٪ا ْذ ي َُؼل ِّی ٍََ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
َ
َات َِ ٟی َٕ ٠ة اٟؼَّ ََل َة َو َػلَّی َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َّ٥
َخ ذ َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ َّ ٥یَ ِز ٔج ٍُ إلٔ َی َٗ ِو ٔ٣هٔ َی ُؤ ُُّ ٣ه َِٓ ٥أ َّ َ
َ
َخ َد َٓ َ٘اُٟوا َ٧ا َٓ ِ٘ َت َیا ُٓ ََل َُ٘ َٓ ٪ا َ٢
َخ ٓ ََؼلَّی ث ُ ََّ َ ٥
ِقة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َسَ ٍَ ٔ٤ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦تأ َّ َ
َِقأَ ُس َور َة ا َِ ٟب َ َ
َر َج ٍَ إلٔ َی َٗ ِو ٔ٣هٔ َی ُؤ ُُّ ٣ه َِ َ ٓ ٥

َواہللٔ َ٣ا َ٧ا َٓ ِ٘ ُت َو َْلتٔي َ َّن أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ُ ِخبٔرُ ُه َٓأتََی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ٪
َ
َاس َت ِٔ َتحَ َٔ ُش َورة ٔ
َخ َت اٟؼَّ ََل َة ا َِ ٟبارٔ َح َة ٓ ََؼلَّی ََ ٌَ ٣
َ ث ُ ََّ ٥یأِت ٔی َ٨ا ٓ ََی ُؤ ُّ٨َ ٣ا َوإَٔ َّ ٧
ٌَُ ٣اذّا ي َُؼل ِّی ََ ٌَ ٣
َ ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٓأ َّ٨َ ٣ا ٓ ِ
َ أَ َّ ِ
ا ِٟب َِقة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا سُ ٌٔ٤ت ذََ َ ٔ ٟ
 ١بٔأَیِسٔی َ٨ا َٓ َ٘ا ََٟ ٢هُ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
اب َ َ ٧واؿٔحَ َن ٌِ َُ ٤
َخ ُت ٓ ََؼ َِّ ٠ی ُت َوإٔ٤َ َّ ٧ا ِ َ ٧ح ُ ٩أَ ِػ َح ُ
َ ِ
َ َتأ َّ ِ
َ َ

َو َس ََّ ٥َ ٠یا ٌَُ ٣اذُ أَ َٓ َّت ْ َ
ارقأَِٔ ُش َورة ٔ ََ ٛذا َو ُس َورة ٔ ََ ٛذا
ا ٪أَ ِ ٧ت ِ َ

دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،رمعف ،اجربنب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اعمذنب لبج روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ امنز ادا
رفناےت ےھت اس ےک دعب اینپ وقؾ یک اجبن رفاہن وہےت ےھت افر امنز زپاھےت ےھت۔ اکی (یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک) امنز ادا
رکےن ںیم اتریخ وہیئگ وت اعمذ ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک ارماہ امنز ادا رفنایئ اس ےک دعب اینپ وقؾ ںیم رشتفی ےل
ےئگ افر اناتم رفنایئ افر وسرہ رقبہ التفت رفنایئ اکی صخش ےن دتقمویں ںیم ےس سج فتق داھکی وت اوہنں ےن فص ےس لکن رک
دحیلعہ امنز ادا یک افر رھپ الچ ایگ ولوگں ےن اس ےس اہک ہک وت وت انمقف نب ایگ۔ اس صخش ےن ایبؿ ایک ہک دخایک مسق ںیم انمقف ںیہن
وہں۔اہتبلرضفرروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہںاگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضرکفں
اگ رھپ فہ صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل! اعمذ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
ارماہ امنز ا دا رفناےت ںیہ رھپ اہیں ےس امنز ادا رک ےک مہ ولوگں ےک اپس آےت ںیہ افر اناتم رکےت ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن سگہتش رات امنز ںیم وخد اتریخ رفنایئ یھت۔ اعمذ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز ادا رفنا رک مہ ولوگں ےک رھگ
آےئافراوہنںےنامنززپاھیئ وتامنزںیموسرہرقبہالتفترفنایئ۔سجفتقںیمےنہیابتینسوتںیمےھچیپلکنایگافرامنز(اےلی
یہ) زپھ یل مہ ولگ(امتؾ دؿ) اپین رھبےن فاےل ںیہ افر اےنپ اہھت ےس تنحم رکےت ںیہ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفناایاےاعمذمت(ولوگں)ںیمہنتفدیپارکفےگمتامنزںیمایسیوسرںیتزپاھرکفہکےسیجوسرہربفجافروسرہفریغہ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمعف،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکاعمذنبلبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
ارگدتقمیافراناؾیکتینںیماالتخػوہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 839

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ،اطٌث ،حش ،٩ابوبَکة

َ
َ
َ
َک َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه َػلَّی
أ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِ ٩أ ِط ٌَ َث ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أبٔی بَ ِ َ
َػ ََل َة ا َِ ٟد ِو ٔ
یَ ٩جاؤُا َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٓکَاِ َ ٧ت ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر ََ ٌّا
یَ ٩خ ُِ َٔ ٠ه َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوب ٔ َّأ ٟذ َ
ٖ ٓ ََؼلَّی ب ٔ َّأ ٟذ َ

ئ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
َوَ ٔ ٟه ُؤ ََل ٔ

رمعف نب یلع ،ییحی ،اثعش ،نسح ،اوبرکبة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز وخػ ادا رفنایئ وت وج ولگ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپےھتاؿےکاسھتدفرتعکادایکرھپفہےلچےئگافروجولگاؿ یکہگجآےئاؿےکاسھتدف
رتعکادارفناںیئوتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاچررتعکافراؿرضحاتیکدفدفرتعکوہںیئ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،اثعش،نسح،اوبرکبة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تلیضفامجتع
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
تلیضفامجتع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 840

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا٧ ،َٟآًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز

ًَ ١ل َی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ػ ََلةُ ا َِ ٟح َ٤ا ًَةٔ ََٔ ُِـ ُ
یَ ٩ز َر َج ّة
ٔرش َ
َػ ََلة ٔا َِِّ ٟٔذ َٔ َش ِب ٍٕ َوً ِ ٔ

ہبیتق ،ناکل ،انعف ،دبعاہلل انبرمع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای امجتع یک امنز اہنت زپیھ اجےن فایل
امنزرپ55انگزایدہتلیضفریتھکےہ
رافی  :ہبیتق،ناکل،انعف،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
تلیضفامجتع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 841

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ

اب ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
یُ ٩جزِئّا
ٔرش َ
َ ٩ِ ٣ٔ ١ػ ََلة ٔأَ َح ٔس َُ ٥ِ ٛو ِح َس ُه َخ ِّ ٤شا َوً ِ ٔ
َٗا ََ ٢ػ ََل ُة ا َِ ٟح َ٤ا ًَ ٔة أَٓ َِـ ُ
ہبیتق ،ناکل ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای
امنزابامجتعاہنتامنزادارکےنےس50انگزایدہتلیضفریتھکےہ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
تلیضفامجتع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 842

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی ب ٩سٌیسً ،بساٟزح ٩٤ب٤ً ٩ارٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤سً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ٩
یَ ٩ز َر َج ّة
ٔرش َ
ًَائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ػ ََلةُ ا َِ ٟح َ٤ا ًَ ٔة َتزٔی ُس ًَل َی َػ ََلة ٔا َِِّ ٟٔذ َخ ِّ ٤شا َوً ِ ٔ
دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی نب دیعس ،دبعارلنمح نب امعر ،اقمس نب دمحم ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایامجتعیکامنزاہنتامنزادارکےنےسسیچپانگزایدہتلیضفریتھکےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحینبدیعس،دبعارلنمحنبامعر،اقمسنبدمحم،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقنیتآدیموہںوتامنزامجتعےسزپںیھ
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
سجفتقنیتآدیموہںوتامنزامجتعےسزپںیھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 843

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ہٗ ،تازہ ،ابونرضة ،ابوسٌیس

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
َ
َ
َ
َ َ
رق ُؤه ُِ٥
إٔذَا کَاُ ٧وا ث ََلث ّة ََِٓ ٠ی ُؤ َُّ ٣ه ِ ٥أ َح ُسه َُِ ٥وأ َح ُّ٘ ُه ِ ٥ب ٔ ِاْل ٔ َ٣ا َ٣ةٔ أ ِ َ
ہبیتق ،اوبوعاہن ،اتقدہ ،اوبرضنة ،اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق نیت آدیم
وہں وت اؿ ںیم ےس اکی صخش امنز یک اناتم رکے افر اناتم رکےن ےک فاےطس زایدہ قحتسم وہ صخش ےہ وج رقآؿ یک اکیف میلعت
احلصےئکوہےئوہ۔

رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،اتقدہ،اوبرضنة،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگنیتااخشصوہںاکیرمداکیہچبافراکیوعرتوتامجتعرکاںیئ
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
ارگنیتااخشصوہںاکیرمداکیہچبافراکیوعرتوتامجتعرکاںیئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 844

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ححاد ،اب ٩جزیخ ،زیازٗ ،زًةًَ ،ک٣ةً ،بساہلل ابً ٩باض

َّاد َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی زٔیَا ْز أَ ََّٗ ٪زَ ًَ َة َِ ٣ولّی ِ ٌَ ٔ ٟب ٔس ا ِِ َ٘ ٟی ٔص
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
ض َػ َِّ ٠ی ُت إلٔ َی َج ِٔ ٨ب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًَائٔظَ ُة َخ ِ٨َ َٔ ٠ا َُ َؼل ِّی َ٨َ ٌَ ٣ا
َٔک ََ ٣ة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َر ُه أََّ٧هُ َسٔ ِ ً ٍَ ٔ٤
َوأََ٧ا إلٔ َی َج ِٔ ٨ب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ َػل ِّی ٌََ ٣هُ

دمحمنباامسلیعنباربامیہ،اجحج،انبرججی،زاید ،زقعة ،مرکمة،دبعاہللانبابعسےس رفاتیےہہک ںیمےنروسؽرکمییلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےک ربارب ںیم امنز زپیھ افر امہرے ےھچیپ رضحت اعہشئ دصہقی ںیھت فہ یھب امہرے ارماہ امنز ںیم رشکی ںیھت۔
(فاحضرےہہکاسفتقرضحتدبعاہللانبابعسڑلےکےھت)
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،اجحج،انبرججی،زاید،زقعة،مرکمة،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجدفآدیموہںوتامجتعرکاںیئ

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
بجدفآدیموہںوتامجتعرکاںیئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 845

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہللً ،بسا َ٠٤ٟب ٩ابوس٠امیً ،٪لاء ،ابً ٩باض

ض َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت ٍََ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی ََ ًَ ٩ِ ًَ ٪لا ٕ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َ
َّ
َّ
َّسی َٓأ َ َٗا َ٣ىٔی ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ٨هٔ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسُ ٤ِ ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت ًَ َِ ٩ي َشارٔه َٔٓأ َخ َذنٔی ب ٔ َیسٔه ٔا ُِ ٟی ِ َ
وسدینبرصن،دبعاہلل،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،اطعء،انبابعسےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےک
ارماہ امنزادایکوت ںیمآپ یلصاہللہیلع فآہلفملس ےکابںیئاجبنڑھکاوہایگ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن ھجموکابںیئاہھتےس
ڑکپرکداںیئاجبنڑھکارکایل۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،اطعء،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
بجدفآدیموہںوتامجتعرکاںیئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 846

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ب ٩حارث ،طٌبہ ،ابواسحاً ،ٚبساہلل ب ٩ابوَؼير ،طٌبة ،ابواسحا ،ٚابی بٌٛ ٩ب

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٙأَُ َّ ٧ه أَ ِخب َ َره ُِِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ََ ٔؼير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َو َٗا َ ٢أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ٙو َٗ ِس َسُ ٌِ ٔ٤ت ُه ُٔ ٨ِ ٣ه َو ٔ ٩ِ ٣أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أُب َ َّی بِ ٌَِ َٛ ٩بٕ َي ُ٘و َُ ٢ػلَّی َر ُسو ُ٢

اٟؼ ِبحٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َطه ٔ َس ُٓ ََل ْ ٪اٟؼَّ ََل َة َٗاُٟوا ََل َٗا َََ ُٔ َٓ ٢ل َْٗ ٪اُٟوا ََل َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ها َتي ِ ٔن
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو ّ٣ا َػ ََل َة ُّ

ٕ اْلِ َ َّو ًَُ ٢ل َی َٔ ١ٔ َِ ٣ػ ِّٕ
اٟؼَّ ََل َتي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣أَ ِث َ٘ ٔ ١اٟؼَّ ََلة ٔ ًَل َی ا ِ٨َ ٤ُ ٟآٔ٘ٔي َن َوَِ ٟو َي ٌَِ ٤َُ ٠
و٣َ ٪ا ٓ ٔیه ٔ َ٤ا َْلَ َت ِوه َُ٤ا َوَِ ٟو َح ِب ّوا َواٟؼَّ ُّ
وَٓ ٪ـٔی ََ ٠تهُ ََلبِ َت َس ِرتُ ُ٤و ُه َو َػ ََلةُ اَّ ٟز ُج ٔ ٍَ ٣َ ١اَّ ٟز ُج ٔ ١أَ ِزكَی َٔ ٩ِ ٣ػ ََلتٔهٔ َو ِح َس ُه َو َػ ََلةُ اَّ ٟز ُج ٍَٔ ٣َ ١
ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ َوَِ ٟو ََ ٌَِ ٤َُ ٠

اَّ ٟز ُج َ٠ي ِ ٔن أَ ِزكَی َٔ ٩ِ ٣ػ ََلتٔهٔ َ ٍَ ٣اَّ ٟز ُج َٔ ١و َ٣ا کَاُ ٧وا أَ ِٛث َ َر َٓ ُه َو أَ َح ُّب إلٔ َی اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١

اامسلیعنبدوعسد،اخدلنباحرث،ہبعش،اوبااحسؼ،دبعاہللنباوبریصب،صعیة،اوبااحسؼ،ایبنببعکےس رفاتیےہہکرضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رفز امنز رجف ادا رفنایئ رھپ اراشد رفناای ایک الفں آدیم امنز ابامجتع ںیم رشکی وہا اھت؟
ولوگںےنرعضایکہکںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندرایتفرفناایافرالفںآدیم؟ولوگںےناہکںیہن۔رھپآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفناایہیدفامنزںی(ینعیرجفافرامنزاشعء)تہبرگاںسگریتںیہالہافنؼرپافرارگولگہیاجؿںیلاؿامنزفں
ںیمایکتلیضفےہوتولگرسنیےکلبےتٹیسھگوہےئاؿامنزفںںیمرشتکےکفاےطساحرضوہں۔فصافؽدرالصرفوتشںیک
فصےہارگ متولگاسیکزبریگوکاجؿولوتمتولگدلجیرکففصافؽںیمرشتکےکفاےطسافراکیصخشاکدفرسےصخش
ےکاسھتلمرکامنززپانھ ینعیامنزابامجتعادا رکان۔اہنت امنززپےنھ ےسزایدہرتہب ےہافردفصخش ےکاسھتلمرک امنزادارکان رتہب
ےہاکیآدیمےکاسھتلمرکامنززپےنھےسایسرطہقیےسامجتعںیمسجدقرزایدہارفادوہںوتفہدخاوکزایدہدنسپدیہےہ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدلنباحرث،ہبعش،اوبااحسؼ،دبعاہللنباوبریصب،صعیة،اوبااحسؼ،ایبنببعک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لفنامنزےکفاےطسامجتعرکان
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
لفنامنزےکفاےطسامجتعرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 847

راوی  :نَربً ٩لیً ،بساَلًلی٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٣ ،ح٤وزً ،تبا ٪ب٣ ٩اَٟ

ا ٪بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَُ َّ ٧ه َٗا ََ ٢یا
َر بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ٣َ ٩ح ُ٤وز ٕ ًَ ًِٔ ٩ت ِ َب َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َن ِ ُ
اٟش ُیو ََ َٟ ٢ت ُحو ُ ٢بَ ِیىٔی َوبَي ِ َن َِ ٣شحٔسٔ َٗ ِومٔی َٓأُح ُّٔب أَ َِ ٪تأ ِت َٔیىٔی َٓت َُؼل َِّی فٔی َ٣کَا ٕ ٩ِ ٣ٔ ٪بَ ِیًٔی أَ َّتد ٔ ُذ ُه َِ ٣شحٔ ّسا
َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َُّّ ٪
َ
رش ُت إلٔ َی
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س َُ ٌَِ ٔ٨
٤َّ ٠َ َٓ ١ا َز َخ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَیِ َ ٩تُزٔی ُس َٓأ َ ِ
َ٧اح َٔی ٕة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ َ ِٟیتٔ َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼ َٔ ِٔ َ٨ا َخ ُِ َٔ ٠ه ٓ ََؼلَّی ب ٔ َ٨ا َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
رصننب یلع ،دبعاالیلع ،رمعم ،زرہی ،ومحمد ،ابتعؿ نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ریمےاکمؿےسےلرک دجسمکتدنایںںیہ(وجوممسرباستںیمزفروشرےسیتہبںیہسجیکفہجےسراہتسےطرکانتخسدوشار
وہاتےہ)اسفہجےسریمیہیوخاشہےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاکمؿرپرشتفیےلںیلچافرآپیلصاہللہیلع
فآہلفملس یسکہگجرپامنزادا رفناںیلوتںیماس ہگجرپدجسم ریمعترکولں۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایااھچمہ
اہمترےاسھت ںیلچےگ۔ سجفتقروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئ وتدرایتف ایک متوکوکیسن ہگجدجسمانبےنیک
وخاشہےہ؟ ںیمےن رعض ایکاسہگجرپ۔روسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ڑھکےوہےئگ افر مہولوگںےن آپیلصاہللہیلع
فآہلفملسیکادتقاءںیمفصابدنیھرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفراعکتادارفناںیئ(ینعییلفنامنزامجتعےس)۔
رافی  :رصننبیلع،دبعاالیلع،رمعم،زرہی،ومحمد،ابتعؿنبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجامنزاضقءوہاجےئاسےکفاےطسامجتعرکےنےسقلعتم
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
وجامنزاضقءوہاجےئاسےکفاےطسامجتعرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 848

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اسٌ٤ی ،١ح٤یس ،ا٧ص

 ٩ِ ًَ ١حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢أَٗ َِب َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َو ِجهٔهٔ
أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

ئ هَ ِهزٔی
ی٤وا ُػ ُٔو ََٓ ٥ِ ُٜو َت َز ُّاػوا َٓإٔنِّی أَ َرا َُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛو َرا ٔ
ح ٔي َن َٗ َا ٦إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یُ َٜب ِّ َر َٓ َ٘ا َ ٢أَٗ ٔ ُ
یلعنبرجح،اامسلیع،دیمح ،اسنےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامہریاجبنوتمہج وہےئسجفتق
امنز ےک فاےطس ڑھکے وہےن ےگل وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک مت ولگ اینپ وفصں وک کیھٹ رکف افر مت ولگ لم رک
ڑھکے وہاجؤ۔ ویکہکن ںیم مت ولوگں وک تشپ ےک ےھچیپ ےس داتھکی وہں (ہی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وصختیص یھت
دفرسےیسکوکاحلصںیہن)۔
رافی  :یلعنبرجح،الیعمس،دیمح،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
وجامنزاضقءوہاجےئاسےکفاےطسامجتعرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 849

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابوزبیسو اس٤ہً ،برشبٗ ٩اس ،٥حؼينً ،بساہلل ب ٩ابوٗتازہ

اَّٟس ِّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ُزبَ ِی ٕس َوا ِس ُُ ٤ه ًَ ِبثَرُ بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ُٔٔ ٩ِ ًَ ٥ح َؼي ِ ٕن ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه َّ٨ا ُز بِ ُٔ َّ ٩

اٖ أَ َِ ٪ت َ٨ا ُ٣وا
ْع ِس َت ب ٔ َ٨ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢إنِّٔی أَ َخ ُ
َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذِ َٗا َُ ٌِ ََ ٢ف ا ِِ َ٘ ٟوَِ ٟٔ ٦و َ َّ

َاست َِی َ٘ َى َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَ ِ ٩اٟؼَّ ََلة ٔ َٗا َ ٢ب ٔ ََل ْ ٢أََ٧ا أَ ِح َٔ ُوِ ٓ ٥ِ ُٜ
َاؿ َل َح ٌُوا َٓ َ٨ا ُ٣وا َوأَ ِس ََ ٨س ب ٔ ََل ْ ٢هَ ِه َز ُه إلٔ َی َراح ٔ َ٠تٔهٔ ٓ ِ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِس كَ ََ ٍَ ٠حا ٔج ُب َّ
اٟظ ِٔ ٤ص َٓ َ٘ا َ ٢یَا ب ٔ ََل ُ ٢أَیِ َ٣َ ٩ا َُِٗ ٠ت َٗا َ٣َ ٢ا أ ُ َِ ٔ ٟ٘ی ِت ًَل َ َّی ِ َ ٧و َْ ٣ة َٔ ُ٠َِ ٣ها َٗ ُّم َٗا ََ ٢ر ُسو ُ٢

َّ
َّ
ُ
َ
اض بٔاٟؼَّ ََلة ٔ
َف َّز َها ح ٔي َن َطا َئ ٗ ُِ ٥یَا ب ٔ ََل َُٓ ٢کذ ٔ ِ ٪اَ ٨َّ ٟ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ َٗ ١ب َف أ ِر َوا َح ٥ِ ٜح ٔي َن َطا َئ َ َ
َٓ َ٘ َا ٦ب ٔ ََل َْٓ ٢أ َ َّذ ََ َٓ ٪ت َو َّؿئُوا َي ٌِىٔی ح ٔي َن ِار ََٔ ٌََ ِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص ث ُ ََّ َٗ ٥اََ ٓ ٦ؼلَّی بٔه ٔ ِ٥
انہد نب رسی ،اوبزدیبف اہمس ،عیشررنب اقمس ،نیصح ،دبعاہلل نب اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس ےک ارماہ ےھت ہک اس دفراؿ ضعب ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! اکش ایک یہ رتہب وہات ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وس
اجےت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ےھجم وت اس ابت اک ادنہشی ےہ ہک ںیم وس اجؤں افر اس رطح ےس ریمی امنز اضعئ
وہاجےئ۔البؽےنرفناایہکںیماساکااظتنررکفںاگ۔ولگآراؾرکےترےہافروسےئگافرالبؽےناینپتشپافٹنےساگلیل(افر
فہ وسےئگ) رھپ روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملسدنین ےس دیبار وہےئ وت وسرجیکرکؿ کم ریہ یھت افررضحت البؽ ےس اراشد
رفناایہکمتےنایکابت یہیھت(ہکںیمامنزاکااظتنررکفںاگ)؟رضحتالبؽےنرعضایکہکایروسؽاہلل!ھجموکاسدقردنین یھبک
ںیہن آیئ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای البہبش دخافدن دقفس ےن مت ولوگں یک ارفاح ضبق رفنا ںیل رھپ سج
فتق دخا یک رمیض وہیئ وت اہمتری رفںیح مت ولوگں وک فاسپ رک دی ںیئگ۔ اے البؽ مت اھٹ اجؤ افر اذاؿ دف۔ رضحت البؽ ڑھکے
وہےئگافراوہنںےناذاؿدیرھپامتؾرضحاتےنفوضرفناای۔اسفتقوسرجدنلبوہایگاھت۔اسےکدعبروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسڑھکےوہےئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزیکاناتمرفنایئ۔
رافی  :انہدنبرسی،اوبزدیبفاہمس،عیشررنباقمس،نیصح،دبعاہللنباوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزابامجتعںیماحرضہنوہےنیکفدیع
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
امنزابامجتعںیماحرضہنوہےنیکفدیع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 850

يٌ٤زی،
راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،زائسة بٗ ٩سا٣ة ،سائب ب ٩حِیع لَکعیٌ٣ ،سا ٪ب ٩ابوك٠حہ
ٰ
ابوزرزاء

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩زائ َٔس َة بِ َُٔ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اٟشائ ُٔب بِ ُُ ٩حِ َ ِی ٕع
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ا َِ ٟی ٌِ ُ٤ز ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی أَبُو َّ
َ ُُِٗ ٠ت ف ٔی َ ِرقیَ ٕة ُز َویِ َ ٩ح َِٔ ٤ؽ َٓ َ٘ا َ٢
اٟس ِر َزا ٔ
ئ أَیِ َِ ٣َ ٩ش ََ ُ٨ٜ
ا ِٟک َ ََلعٔ ُّی ًَ َِ ٌِ ٣َ ٩س َ

أَبُو َّ
ئ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا ٔ ٩ِ ٣ثَ ََلثَ ٕة فٔی َ ِرقیَ ٕة َو ََل بَ ِسو ٕ ََل َُ َ٘ ُأ ٓ ٦یه ٔ ِ ٥اٟؼَّ ََلةُ إ ٔ ََّل َٗ ِس
اٟس ِر َزا ٔ
اس َت ِح َوذَ ًََِ ٠یه ٔ َِّ ٥
ِّ ١
اػ َی َة َٗا ََّ ٢
اٟشائ ُٔب َي ٌِىٔی بٔا َِ ٟح َ٤ا ًَةٔ ا َِ ٟح َ٤ا ًَ َة فٔی
اٟذئ ِ ُب ا ِٔ َ٘ ٟ
اٟظ ِی َلا َُِ ٠ٌََ ٓ ٪ی ٥ِ ُٜبٔا َِ ٟح َ٤ا ًَةٔ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا َیأِک ُ ُ
ِ
اٟؼَّ ََلة ٔ
رمعیی ،اوبدرداء ےس رفاتی ےہ ہک
وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،زادئة نب دقامة ،اسبئ نب شیبح الکیع ،دعماؿ نب اوبہحلط ٰ
ںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس اراشدرفناےتےھتہکسجفتقیسکیتسب ای
لگنج ںیم نیت ااخشص وہں افر فہ امنز یک امجتع ہن رکںی وت ھجمس ول ہک اؿ ولوگں رپ اطیشؿ اغبل آایگ ےہ افر مت ولگ اےنپ ذہم
امجتعےسامنزالزؾرکولویکہکنڑھبایایسرکبیوکاھکاتےہوجہکاےنپرویڑےسدحیلعہوہیئگوہرضحتاسبئےنرفناایہکاسےس
رمادامنزابامجتعےہ۔
رمعیی،اوبدرداء
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،زادئةنبدقامة،اسبئنبشیبحالکیع،دعماؿنباوبہحلط ٰ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امجتعںیمرشتکہنرکےنیکفدیع
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
امجتعںیمرشتکہنرکےنیکفدیع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 851

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟابوز٧از ،اْعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی
أ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

ٕ إلٔ َی رٔ َجا ٕ٢
اض ث ُ َّ ٥أ ُ َخاَ ٔ ٟ
ب ٔ َی ٔسه ٔ َِ َ٘ ٟس هَ َُ ٤ِ ٤ت أَ ِ ٪آ َُ ٣ز ب ٔ َح َلبٕ َٓ ُی ِح َل َب ث ُ َّ ٥آ َُ ٣ز بٔاٟؼَّ ََلة ٔ َٓ ُی َؤ َّذ َََ ٟ ٪ها ث ُ َّ ٥آ َُ ٣ز َر ُج َّل ٓ ََی ُؤ َّ٦اَ ٨َّ ٟ
رح ََِ ٠ًَ ٚیه ٔ ِ ٥ب ُ ُیو َت ُه َِ ٥و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َیسه ٔ َِ ٟو َي ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َح ُسه ُِ ٥أَُ َّ ٧ه َیحٔ ُس ًَوِ ّ٤ا َسٔ٤ی ّ٨ا أَ ِو ِٔ ٣ز َ٣ا َتي ِ ٔن َح َش ََ ٨تي ِ ٔن َٟظَ ه ٔ َس
َٓأ ُ َ ِّ

ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ
ہبیتق ،ناکل ،اوبزاند ،ارعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہہک روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفناایہک اس ذاتیک مسق ہک
سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم ےن اس اک ارادہ ایک ہک ںیم مکح دفں ڑکلایں الجےن اک۔ رھپ ںیم مکح دفں امنز ےک فاےطس اذاؿ
دےنیاکافراکیصخشوکمکحدفںامنززپاھےناکافرںیم(امجتعوھچڑےنفاولںےکرھگاجؤ)افرمسقےہاسذاتیکہکسجےک
ہضبقںیمریمیاج ؿےہارگمتولوگںںیمےسیسکصخشوکملعوہہکدجسمےکادنراکیومےٹوگتشیکڈہیایدفدعددمعہمسق ےک
اکمانتںیلمےگوتولگامنزاشعءںیمرشتکرکےنےکفاےطسآںیئ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجہگجرپاذاؿوہیتےہفاہںرپامجتعںیمرشتکرکانالزؾےہ
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
سجہگجرپاذاؿوہیتےہفاہںرپامجتعںیمرشتکرکانالزؾےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 852

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک٣ ،شٌوزیً ،لی ب ٩اٗ٤ز ،ابواحوؾً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

ؾ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩ا ِِ ٤َ ٟش ٌُوز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩اْلِ َٗ َِ٤ز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ

ئ اٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
ت ا َِ ٟد ِٔ ٤ص َح ِی ُث یُ َ٨ا َزی
اَ ٪ي ُ٘و َُّ َ ٩ِ ٣َ ٢
رس ُه أَ ِ ٪یَ َِ ٠قی اہللَ ًَزَّ َو َج ََّّ ُ ١سا ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا َٓ ُِ ٠ی َحآ ِٔى ًَل َی َه ُؤ ََل ٔ
اہللٔ أََّ٧هُ ک َ َ

رش ََ ِّ ٔ ِ٨َ ٔ ٟیهٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سن َ َن ا ُِ ٟه َسی َوإُٔ َّ ٧هُ ٩ِ ٣ٔ َّ٩سن َ ٔن ا ُِ ٟه َسی َوإنِّٔی َلَ أَ ِح َش ُب ٔ٥ِ ُٜ٨ِ ٣
بٔهَٔٓ َّ٩إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ َ ١
أَ َح ّسا إ ٔ ََّل َُ ٟه َِ ٣شحٔ ْس ي َُؼل ِّی ٓ ٔیهٔ فٔی بَ ِیتٔهٔ ََِٓ ٠و َػ َِّ ٠یت ُِ ٥فٔی ب ُ ُیوتَٔ ٥ِ ُٜو َت َز ِٛت َُِ ٣َ ٥شا ٔج َس َُٟ ٥ِ ٛت َ َر ِٛت ُُِ ٥س ََّ ٨ة ِّ ٔ َِ٧یَ ٥ِ ُٜوَِ ٟو َت َز ِٛت ُُِ ٥س ََّ ٨ة
ِّ ٔ َِ٧یََ ٟ ٥ِ ُٜـ َ٠ِ ٠ت َُِ ٥و َ٣ا ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٕس ُِ ٣شَ ٥ٕ ٔ ٠ی َت َو َّؿأ ُ َٓ ُی ِح ٔش ُ ٩ا ُِ ٟو ُؿو َئ ث ُ َّ ٥یَ ِِٔ٤ی إلٔ َی َػ ََلة ٕ إ ٔ ََّل ََ ٛت َب اہللُ ًَزَّ َو َج َُّ َٟ ١ه بٔکُُ ِّ١خ ِل َوة ٕ

ٕ
رف ًَ ُِ ٨ه ب ٔ َها َخ ٔلی َئ ّة َو َِ َ٘ ٟس َرأَیِت ُ َ٨ا نُ َ٘ار ُٔب بَي ِ َن ا ِٟد َُلا َو َِ َ٘ ٟس َرأَیِت ُ َ٨ا َو َ٣ا َی َت َد َُّ ٠
َی ِد ُلوهَا َح َش َّ ٨ة أَ ِو یَ ِز َٓ ٍُ َُ ٟه ب ٔ َها َز َر َج ّة أَ ِو یُ َُ ِّ ٜ
ًَ َِ ٨ها إ ٔ ََّل ُ٨َ ٣آ ْْٔ ُ٠ٌِ ٣َ ٙو ٦نَٔٔا ُٗ ُه َو َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُت اَّ ٟز ُج َ ١یُ َها َزی بَي ِ َن اَّ ٟز ُج َ٠ي ِ ٔن َحًَّی يُ َ٘ َا ٦فٔی اٟؼَّ ِّٕ
وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،دوعس دی ،یلع نب ارمق ،اوباوحص ،دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفناای ہک سج
صخش وک ایقتم ےک دؿ دخافدن اعتیل ےس اکلم درہج اک املسمؿ وہ رک الماقت یک انمت وہ وت فہ صخش اؿ اپچن فتق یک امنز یک افحتظ
رکےہکسجہگجرپاذاؿوہیتوہوتاذاؿیکآفازنسرکامنزابامجتعںیمرشتکرکےنےکفاےطساحرضوہویکہکندخافدندقفس
ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس دہاتی ےک راےتس انب دےیئ اؿ یہ راوتسں ںیم ےس اکی راہتس امنز یھب ےہ افر ریما
ایخؽےہہکمتولوگںںیمےسوکیئاسمسقاکآدیمہنوہاگہکسجیکاکیدجسماسےک اکمؿںیموموجدہنوہہکسجہگجفہصخش
امنز ادا رکات ےہ سپ ارگ مت ولگ اےنپ اےنپ اکمانت ںیم امنز ادا رکف ےگ افر اسمدج وک رظن ادناز رک دف ےگ وت مت ولگ اےنپ ربمغیپ ےک
رطےقیوکوھچڑدفےگافرسجفتقمتےناےنپربمغیپےکرطےقیوکوھچڑدایوتمتولگارمایہںیمالتبم وہاجؤےگافروجدنبہاملسمؿ
ایھچرطحےسفوضرکےرھپفہامنزےکفاےطس(اکمؿےس)رفاہنوہوتدخافدندقفساسےکفاےطسرہاکیکینلمع ھکدےاگای
اسصخشاکاکیدرہجدنلبرفنادےاگایاسصخشاکاکیانگہاعمػرفنادےاگافرمتولگدےتھکیوہہکسجفتقمہامنزادارکےن
ےکفاےطس ےتلچ ںیہ افر مہولگ وھچےٹ وھچےٹ دقؾ رےتھک ںیہ(اتہک زایدہ کین لمع وہں) افر متولگدےتھکی وہ ہک امجتع ںیم فہ
یہ صخش رشکی ںیہن وہات وج ہک یلع االالعؿ انمتقف راتھک وہ افر ںیم ےن (داھکی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دفر ںیم) ہک اکی
آدیموکدفصخشاھبنسؽرکالےتاہیںکتہکفہصخشفصےکادنرڑھکارکدایاجات۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،دوعسدی،یلعنبارمق،اوباوحص،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
سجہگجرپاذاؿوہیتےہفاہںرپامجتعںیمرشتکرکانالزؾےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 853

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی٣ ،٥زوا ٪بٌ٣ ٩اویہًِ ،یساہلل بً ٩بساہلل ب ٩اَلػ٤ً ،٥ہ یزیس ب ٩اَلػ ،٥ابوہزیزہ

یس
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ َػ ِّ٤ِّ ًَ ٩ِ ًَ ٥هٔ َیز ٔ َ
بِ ٔ ٩اْلِ َ َػ ِّ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢جا َئ أَ ًِ َیم إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إُٔ َّ ٧ه َِ ٟی َص لٔی َٗائ ْٔس َي ُ٘و ُزنٔی إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ
ٓ ََشأ َ َُ ٟه أَ ِ ٪یُ َز ِّخ َؽ َُ ٟه أَ ِ ٪ي َُؼل َِّی فٔی بَ ِیتٔهٔ َٓأَذ ٔ َُ َٟ ٪ه َٓ َ٤َّ ٠ا َولَّی َز ًَا ُه َٗا َُ َٟ ٢ه أَ ََ ِش َ ٍُ ٤اَ ٨ِّ ٟسا َئ بٔاٟؼَّ ََلة ٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢أ َ ٔج ِب

ااحسؼنباربامیہ،رمفاؿنباعمفہی،دیبعاہللنبدبعاہللنباالا ،عمہسیدینباالا ،اوبرہریہےسرفاتیےہہکاکیانانیبصخش
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک وکیئ
صخشےلاجےن فاالںیہنےہ وجہکھجم وکدجسمکتاچنہپ دایرکےوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسااجزت اطعرفناںیئ ھجموکاکمؿ ںیم
امنزادارکےنیکنان ہچآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااجزتاطعءرفنادی۔سجفتقفہصخشتشپریھپرکرفاہنوہایگوتآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ اس وک البای افر رفناای ہک مت وک اذاؿ یک آفاز انسیئ دیتی ےہ؟ اس انانیب صخش ےن اہک یج اہں! آفاز انسیئ دیتی
ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای رھپ مت ؤمذؿ یک دوعت وک وبقؽ رکول سج فتق ہک اذاؿ دےنی فاال اکپرات ےہ َ َّ
(ح َ َلَع

ال َّضلٰو ِة)

رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رمفاؿنباعمفہی،دیبعاہللنبدبعاہللنباالا ،عمہسیدینباالا ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
سجہگجرپاذاؿوہیتےہفاہںرپامجتعںیمرشتکرکانالزؾےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 854

راوی  :ہارو ٪ب ٩زیس ب ٩ابوزرٗاء ،سٔیاً ،٪بساہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩اسحاٗ ،ٚاس ٥ب ٩یزیس ،سٔیاً ،٪بساٟزح ٩٤ب٩
ًابصً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابوٟیلی ،اب ٩اٜ٣ ٦تو٦

ئ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ح و أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َٙ
ارو ُ ٪بِ َُ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی اٟزَّ ِر َٗا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا هَ ُ
َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٗا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩یزَیِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ًَٔ ٩اب ٔ ٕص ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أ ُ ِّ٦

َِٜ٣تُو ٕ ٦أَُ َّ ٧ه َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ََٔٛي َرةُ ا َِ ٟه َو ِّاَ ٦و ِّ
اٟش َبا َٔ َٗا ََ ٢ه ِِ ََ ١ش َ ٍُ ٤وَ َّی ًَل َی اٟؼَّ ََلة ٔوَ َّی ًَل َی ا َََِ ٟٔلحٔ َٗا َ٢
َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ َٓ ٢ه َّی هَ َّل َو ٥َِ ٟیُ َز ِّخ ِؽ َٟهُ
اہ رفؿ نب زدی نب اوبزراقء ،ایفسؿ ،دبعاہلل نب دمحم نب ااحسؼ ،اقمس نب سیدی ،ایفسؿ ،دبعارلنمح نب اعسب ،دبعارلنمح نب اوب،یلی،
انب اؾ وتکمؾ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ونمرہ ںیم ڑیکے وکمڑے افر
دردنےتہبزایدہںیہآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسھجموکاسیکااجزتاطعرفنادںیہکںیماکمؿںیمامنزادارکایلرکفں؟ہینسرک
(ح َ َلَع ال َّضلٰو ِة) افر َ َّ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک مت َ َّ
(ح َ َلَع الفَ َل ِح) یک آفاز ےتنس وہ؟ اوہنں ےن رفناای ہک یجاہں
اتنسوہں ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفناایرھپ متاحرض وہافرآپ یلصاہللہیلعفآہل فملس ےناؿاحصیب وکامنزرتکرکےنیک
ااجزتںیہناطعرفنایئ۔
رافی  :اہرفؿنبزدینباوبزراقء،ایفسؿ،دبعاہللنبدمحمنبااحسؼ،اقمسنبسیدی،ایفسؿ،دبعارلنمحنباعسب،دبعارلنمح نب
اوب،یلی،انباؾوتکمؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذعریکفہجےسامجتعوھچڑان
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
ذعریکفہجےسامجتعوھچڑان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 855

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟہظا ٦بْ ٩عوہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت ًبساہلل ب ٩ارٗ٥

رض ِت اٟؼَّ ََلةُ یَ ِو ّ٣ا
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ ِِ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ َ ٩أَ ِر َٗ َ ٥ک َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟهٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
اَ ٪ی ُؤ ُّ ٦أَ ِػ َحابَهُ َٓ َح َ َ

ٓ ََذ َه َب َ ٔ ٟحا َجتٔهٔ ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا َو َج َس أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا َِِ ٟائ ٔ َم َٓ َِ ٠ی ِب َسأِ بٔهٔ َٗ ِب َ١

اٟؼَّ ََلة ٔ
ہبیتق ،ناکل ،اشہؾ نب رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب ارمق اےنپ رضحات یک اناتم رفناای رکےت ےھت اکی رمہبت امنز اک
فتقوہایگوتفہاضقےئاحتجےکفاےطسےئگرھپفاسپآےئافراراشدرفناایہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسانسےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملساراشدرفناےتےھتہکسجفتقمتولوگںںیمےسیسکصخشوکاپاخہنرکےنیکرضفرتشیپ
آےئ وت امنز ےس لبق یہ اضقےئ احتج رک ےل ینعی ااجنتسءء ےس افرغ وہاجےئ (اچےہ ااجنتسء رکےن یک فہج ےس امجتع یہ ویکں ہن
لکناجےئ)
رافی  :ہبیتق،ناکل،اشہؾنبرعفہےسرفاتیےہہکرضحتدبعاہللنبارمق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
ذعریکفہجےسامجتعوھچڑان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 856

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪زہزی ،ا٧ص

َّ
َّ
رض
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا َح َ َ
ئ
ا ٌَِ ٟظَ ا ُئ َوأُٗ ٔ َیِ ٤ت اٟؼَّ ََلةُ َٓابِ َسؤُا بٔا ٌَِ ٟظَ ا ٔ
دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،زرہی ،اسن ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفناای ہک سجفتق مت
ںیم یسک ےک اسےنم اشؾ ےک فتق اک اھکان شیپ وہ افر اسےنم امنز وہ ریہ وہ (بلطم ہی ےہ ہک امنز اشعء ڑھکی وہیئگ وہ) وت ےلہپ مت
اھکےنےسافرغوہاجایرکف۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،زرہی،اسن

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

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
ذعریکفہجےسامجتعوھچڑان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 857

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہٗ ،تازہ ،ابو٠٣یح

رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ ًَ ِ ٩أَب ٔیهٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َ
ْط َٓ َ٨ا َزی ُ٨َ ٣ازٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ػ ُّ٠وا
ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ُح َ٨ي ِ ٕن َٓأ َػابَ َ٨ا َْ َ ٣
فٔی رٔ َحالٔ٥ِ ُٜ
دمحم نب ینثم ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،اتقدہ ،اوبحیلم ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس انس ہک مہ ولگ زغفہ نینح ںیم رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکارماہےھتفاہںرپابرشوہےنیگلوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکؤمذؿےنامنزےکفاےطس
اذاؿدیافراسےناہکہکمتولگاےنپاےنپاکھٹونںںیمامنزادارکول
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبرفعج،ہبعش،اتقدہ،اوبحیلم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغبامجتعےکامجتعاکارجبکےہ؟
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
ریغبامجتعےکامجتعاکارجبکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 858

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩كحَلء٣ ،حؼ ٩بً ٩لی ٓہزیً ،وٖ ب ٩حارث ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَ ِح ََل َئ ًَ ِِ ٣ُ ٩ح ٔؼ ٔ ٩بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ا ِِ ٔٔ ٟهز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
ٖ
َ َ
بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
َخ َد ًَا ّٔ ٣سا إلٔ َی
ث ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َو َّؿأ َٓأ ِح َش َ ٩ا ُِ ٟو ُؿو َئ ث ُ ََّ َ ٥
َّ
َ ٔ ٩ِ ٣أ ُ ُجورٔه َِٔ ٥ط ِیئّا
رض َها َو ََل َی ُِ ُ٘ ٨ؽ ذََ ٔ ٟ
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ٓ ََو َج َس اَ ٨َّ ٟ
اض َٗ ِس َػِ ٠وا ََ ٛت َب اہللُ َُ ٟه ٔ ١َ َِ ٣أَ ِجز ٔ ََ ٩ِ ٣ح َ َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعازعلسی نب دمحم ،انب طحلء ،نصحم نب یلع رہفی ،وعػ نب احرث ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج صخش ےن رتہبنی رطہقی ےس فوض ایک دجسم ےک ارادہ ےس سج فتق فہ صخش دجسم
ںیمدالخوہایگوتاسصخشوکایسدقرارجافروثابےہہکسجدقراسصخشوکوثابےہوجہکامجتعںیمرشکیاھتافرامجتع
فاولںاکارجفوثابابلکلیھبمکںیہنوہاگ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعازعلسینبدمحم،انبطحلء،نصحمنبیلعرہفی،وعػنباحرث،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
ریغبامجتعےکامجتعاکارجبکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 859

راوی  :س٠امی ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،اٟحٜی ٥بً ٩بساہلل رقشی٧ ،آٍ ب ٩جبير و ًبساہلل ب ٩ابوس٤٠ةٌ٣ ،اذ
بً ٩بساٟزح ،٩٤ح٤زا٤ًَ ،٪ا ٪بًٔ ٩ا٪

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ِق ٔش َّی َح َّسثَ ُه أَ ََّ٧ ٪آ ٔ ٍَ
ث أَ َّ ٪ا ُِ ٟح َِ ٜی َ ٥بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ا َِ ُ ٟ

ا٩ِ ًَ ٪
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
اِ ٣َ ٪ول َى ًُ َِ ََ ٤
بِ َُ ٩ج َبيِر ٕ َو ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَا ُه أَ ٌََّ ٣ُ ٪ا َذ بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ ُه َ٤ا ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ز َ
اَٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ت َو َّؿأ َ ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔ َٓأ َ ِس َب َّ ا ُِ ٟو ُؿ َؤ ث ُ ََِّ ٣َ ٥ی إلٔ َى
ا ٪بِ َٔ َّٔ ًَ ٩
ًُ َِ ََ ٤

َرف اہللُ َُ ٟه ذُُ ٧وبَ ُه
اٟؼَّ ََلة ٔا ِِٜ٤َ ٟتُوبَةٔ ٓ ََؼ ََّل َها َ ٍَ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
ض أَ ِو َ ٍَ ٣ا َِ ٟح َ٤ا ًَ ٔة أَ ِو فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ُ َ َ
امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،امیکحل نب دبعاہلل رقیش ،انعف نب ریبج ف دبعاہلل نب اوبسلمة ،اعمذ نب دبعارلنمح،
رمحاؿ ،امثعؿنبافعؿےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپرفناےتےھتہکوجصخش
امنز ادا رکےن ےک فاےطس وپر ے رطہقی ےس فوض رکے (ینعی تنس ےک اطمقب فوض رکے) رھپ فہ صخش رفض امنز ادا رکےن ےئلیک
دجسمےچنہپافرولوگںےکارماہامنزادارکےکامجتعےسامنززپےھایدجسمںیمامنزادارکےکامجتعےسامنززپےھایدجسمںیمامنز
زپےھ بلطم ہی ےہ ہک فہ صخش ڑبی امجتع ںیم رشکی وہ ای دفرسی امجتع ںیم ای اہنت امنز ادا رکے رہباحؽ دخافدن دقفس اس
صخشےکامتؾانگہاعمػرفنادےاگ۔
رافی  :امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،امیکحل نب دبعاہلل رقیش ،انعف نب ریبج ف دبعاہلل نب اوبسلمة ،اعمذ نب
دبعارلنمح،رمحاؿ،امثعؿنبافعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئصخشامنزاہنتزپھاکچوہرھپامجتعےسامنزوہےنےگلوتدفابرہامنززپےھ
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
ارگوکیئصخشامنزاہنتزپھاکچوہرھپامجتعےسامنزوہےنےگلوتدفابرہامنززپےھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 860

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟزیسب ٩اس ،٥٠رج ٩٣ ١بىی اٟسیََّ ،١سب٣ ٩حح٣ ،٩حح٩

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی ِّ
ا ٪فٔی
َّس بِ ُِ ٣ٔ ٩ح َح ِٕ ٣ٔ ٩ِ ًَ ٩ح َح ٕ ٩أَُ َّ ٧ه ک َ َ
اٟسی ٔ ١يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ه َُ ِ ُ
َِ ٣حٕ ٔ ٠ص ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َّذ َ ٪بٔاٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َو ِٔ ٣ح َح ْ٩
َ أَ َِ َُ ٪ؼل َِّی أََِ ٟش َت ب ٔ َز ُج ِٕ ٣ُ ١شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا َ ٢بَل َی َو َل ٜٔىِّی ُُ ٨ِ ٛت
فٔی َِ ٣حٔ ٔ ٠شهٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ََ ٌَ ٨َ ٣

ض َوإ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت َٗ ِس َػ َِّ ٠ی َت
َٗ ِس َػ َِّ ٠ی ُت فٔی أَهِلٔی َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ٔجئ َِت ٓ ََؼ ٍَ ٣َ ِّ١ا٨َّ ٟا ٔ
ہبیتق،ناکل،زدینباملس،رلجنمینبادللی،رسبنبنجحم،نجحمےسرفاتیےہہکفہاکیسلجمںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےکارماہےھٹیبوہےئےھتہکاسدفراؿامنزیکاذاؿوہیئگوتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساےھٹافررھپآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس امنز ادا رفنا رک آےئ وتداھکی ہک رضحت ایس ہگج رپ ےھٹیب وہےئ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ےن امنز
سک فہج ےسادا ںیہنیک؟ ایک متاملسمؿ ںیہنوہ؟اوہنں ےنرفناایویکں ںیہن! ںیم وت املسمؿوہں نکیل ںیماےنپ اکمؿںیمامنزادا
رکاکچاھتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایسجفتقمتدجسمںیماحرضوہوتمتولوگںہکارماہرشتکرکولینعیامنزںیمرشتک
رکولاچےہمتامنزےسافرغوہےکچوہ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،زدینباملس،رلجنمینبادللی،رسبنبنجحم،نجحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشامنزرجفاہنتادارکاکچوہرھپامجتعوہوتامنزدفابرہزپھےل
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
وجصخشامنزرجفاہنتادارکاکچوہرھپامجتعوہوتامنزدفابرہزپھےل

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 861

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،ہظی ،٥يٌلی بً ٩لاء ،جابزب ٩یزیس ب ٩اسوزًا٣زی

یس بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔا ٌَِ ٟا ٔ٣ز ٔ ُّی
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هُظَ ِی َْٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َي ٌِل َی بِ َُ ًَ ٩لا ٕ
ئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجابٔزُ بِ َُ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔیَازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢طه ٔ ِس ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََل َة ا ِِ َٔ ٟحز ٔفٔی َِ ٣شح ٔ ٔس ا َِ ٟد ِی ٕٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضی َػ ََل َت ُه إٔذَا ه َُو
َفائ ُٔؼ ُه َ٤ا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َ٤َ ٌَُٜ ٨َ ٣ا أَ َِ َُ ٪ؼ َِّ ٠یا َ٨َ ٌَ ٣ا َٗاَلَ َیا
آَخ ا ِِ َ٘ ٟو ٥َِ ٟٔ ٦ي َُؼ َِّ ٠یا َُ ٌَ ٣ه َٗا ًََ ٢ل َ َّی بٔه ٔ َ٤ا َٓأت ُ َٔی بٔه ٔ َ٤ا َت ِز ًَ ُس ََ
ب ٔ َز ُج َ٠ي ِ ٔن فٔی ٔ ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا َٗ ِس َػ َِّ ٠ی َ٨ا فٔی رٔ َحا٨َ ٔ ٟا َٗا ََََ ٓ ٢ل ََٔ ٌَِ ََل إٔذَا َػ َِّ ٠یت َُ٤ا فٔی رٔ َحالٔ٤َ ُٜا ث ُ َّ ٥أَ َت ِیت َُ٤ا َِ ٣شحٔ َس َج َ٤ا ًَ ٕة ٓ ََؼ َِّ ٠یا َُ ٌَ ٣ه ِ٥

َٓإَٔ َّ ٧ها َل٤َ ُٜا َ٧آ ٔ َْ ٠ة
زاید نب اویب ،میشہ ،یلعی نب اطعء ،اجربنب سیدی نب اوسداعرمی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسہکارماہامنزرجفںیم دجسمفیفخںیموموجداھت(وجہکاقمؾیننمںیمےہ)سجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغ
وہ ےکچ وت داھکی ہک دف صخش ےھچیپ ےھٹیب وہےئ ںیہ اوہنں ےن امنز ںیہن ادا یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک اؿ دفونں
ااخشصوکریمےاپسےلرکآؤ۔ولگاؿوکےلرکآےئافراؿیکرںیگڑھپکرےہںیھت(وبہجوخػےک)۔آپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رفناای ہک مت ےن مہ ولوگں ہک ارماہ سک فہج ےس امنز ںیہن ادا یک یھت؟ اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس مہاینپہگجامنزادارکےکچےھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکمتااسیہنرکفسجفتقمتاےنپاکھٹونںںیمامنز
ادارکولرھپمتاسدجسمںیمآؤہکسجہگجامجتعوہیتےہوتمتدفرسیرمہبتامنززپھولفہامنزلفنامنزامشروہیگ۔
رافی  :زایدنباویب،میشہ،یلعینباطعء،اجربنبسیدینباوسداعرمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگامنزاکالضففتقسگرےنےکدعبامجتعوہبجیھبرشتکرکےل
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
ارگامنزاکالضففتقسگرےنےکدعبامجتعوہبجیھبرشتکرکےل

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 862

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی و ٣ح٤س ب ٩ابزاہی ٥ب ٩ػسرا ،٪خاٟسب ٩حارث ،طٌبہ ،بسی ،١ابوًاٟیةً ،بساہلل ب٩
ػا٣ت ،ابوذر

اَ ٪و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ ُٔ ٩ػ ِس َر َ

ًَ ِ ٩ب ُ َسیِ َٕٗ ١ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟی َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
و ٪اٟؼَّ ََل َة ًَ َِ ٩و ِٗت َٔها َٗا َ٣َ ٢ا َتأ ِ ُ٣زُ َٗا ََ ٢ػ ِّ١اٟؼَّ ََل َة َ ٔ ٟو ِٗت َٔها ث ُ َّ٥
ٕ أََ ِ ٧ت إٔذَا ََ٘ ٔ َ
َخ َ
َر َب َٓد ٔ ٔذی َِ ٛی َ
یت فٔی َٗ ِو ٕ ٦یُ َؤ ِّ ُ
َو َس ََّ ٥َ ٠و َ َ

َ َٓإ ٔ ِ ٪أُٗ ٔ َیِ ٤ت اٟؼَّ ََلةُ َوأََ ِ ٧ت فٔی ا ِِ ٤َ ٟشح ٔ ٔس ٓ ََؼِّ١
اذِ َه ِب َ ٔ ٟحا َجتٔ َ
دمحمنبدبعاالیلعفدمحمنباربامیہنبدصراؿ،اخدلنباحرث،ہبعش،دبلی،اوباعلیة،دبعاہللنباصتم،اوبذرےسرفاتیےہہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایافرریمیراؿرپاہھت نارامتایکرکفےگسجفتقاےسیولوگںںیمرہاجؤ
ےگ وج ہک امنز ںیم اتریخ رکںی ےگ اؿ ےک (رقمرہ) فتق ےس ینعی امنز رکمفہ فتق ںیم ادا رکںی ےگ۔ ںیم ےن اہک ہک آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسایکمکحرفناےتںیہ(ینعیاےسیفتقںیم)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتفتقرپامنزادارکفرھپمتاےنپ
اکؾںیمگلاجان۔ارگمتدجسمںیموہافراہمترےاسےنمامجتعوہیکچوہوتمتامجتعںیمرشتکرکانیل۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلعفدمحمنباربامیہنبدصراؿ،اخدلنباحرث،ہبعش،دبلی،اوباعلیة،دبعاہللنباصتم،اوبذر
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاناؾےکاسھتدجسمںیمامجتعےسامنزادارکاکچوہاسوکدفرسیامجتعںیمرشتکرکانالزؾںیہنےہ
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
وجصخشاناؾےکاسھتدجسمںیمامجتعےسامنزادا رکاکچوہاسوکدفرسیامجتعںیمرشتکرکانالزؾںیہنےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 863

راوی  :ابزاہی ٥ب٣ ٩ح٤س تییم ،یحٌی ب ٩سٌیس ،حشين ا٤ً ،٥٠ٌ٤ٟزو ب ٩طٌیب ،س٠امی٪

َّ
َ
یم َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩ح َشي ِ ٕن ا ِ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟزٔو بِ ُٔ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َِ ٣َ ٪ول َی
أ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اٟت ِی ٔ ُّ
ََ َلَ َُ َؼل ِّی َٗا َ ٢إنِّٔی َٗ ِس
وُِ ٠ُٗ ٪ت َیا أَبَا ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ٣َ ٩ٔ ٤ا َ ٟ
اض ي َُؼ َُّ ٠
َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َجاّ ٔ ٟشا ًَل َی ا َِ ٟب ََل ٔن َواُ ٨َّ ٟ
َػ َِّ ٠ی ُت إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٢ل َُ ٌَا ُز اٟؼَّ ََلةُ فٔی یَ ِوَّ ٣َ ٕ ٦ز َتي ِ ٔن
اربامیہنبدمحمیمیت،ییحینبدیعس،نیسحاملعمل،رمعفنببیعش،امیلسؿےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتدبعاہللنبرمعوکالبطانیم
ہگج (وج ہک دمہنی ونمرہ ےک زندکی ےہ) رپ ےھٹیب وہےئ داھکی افر ولگ امنز ںیم وغشمؽ ےھت۔ ںیم ےن رعض ایک ہک اے

اوبدبعارلنمح! مت سک فہج ےس امنز ںیہن زپےتھ وہ اوہنں ےن وجاب دای ہک ںیم وت امنز ےس افرغ وہاکچ افر ںیم ےن رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفناےت ےھت ہک اکی امنز وک اکی دؿ  ںیی دف رمہبت
ںیہنزپانھاچےیہ۔بلطمہیےہہکسجفتقامجتعےساناؾےکاسھتامنزادارکیلابرھپاسوکزپانھرضفریںیہنےہ۔
رافی  :اربامیہنبدمحمیمیت،ییحینبدیعس،نیسحاملعمل،رمعفنببیعش،امیلسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےئلیکسکرطہقیےساجاناچےئہ؟
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
امنزےئلیکسکرطہقیےساجاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 864

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤زہزی ،سٔیا ،٪زہزی ،سٌیس ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اٟزُّهِز ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا اٟزُّهِز ٔ ُّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا َ٢
وَ ٪و ًََِ ٠یَّ ٥ِ ُٜ
اٟشٜٔی َُ ٨ة ٓ ََ٤ا
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َت ِیت ُِ ٥اٟؼَّ ََل َة ٓ َََل َتأِتُو َها َوأَْمُتْن ََ ِش ٌَ ِو ََ ٪وأِتُو َها َت ُِ ٤ظ َ

أَ ِز َر ِٛت ََُِ ٓ ٥ؼ ُّ٠وا َو َ٣ا َٓا َتَٓ ٥ِ ُٜا ِٗ ُـوا

دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمحزرہی،ایفسؿ،زرہی،دیعس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفناایسجفتقمتولگامنززپےنھےئلیکاحرضوہںوتمتولگامنزےئلیکدفڑےتوہےئہنآؤہکلبومعمؽیکراتفرےکاطمقب
امنزےئلیک آؤافرنئمطمروہافرمتوکسجدقرامنزلماجےئاینتامجتعےسامنزادارکفافرسجدقرامنزےنلمےکساسوکمت(السؾ
ریھپےنےکدعب)ادارکول۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمحزرہی،ایفسؿ،زرہی،دیعس،اوبرہریہ

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

امنزےکفاےطسدلجیانلچریغبدفڑےوہےئ
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
امنزےکفاےطسدلجیانلچریغبدفڑےوہےئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 865

راوی ٤ً :زو ب ٩سوازب ٩اسوزب٤ً ٩زو ،اب ٩وہب ،اب ٩جزیخ٨٣ ،بوذٓ ،ـ ١بًِ ٩یساہلل ،ابورآٍ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩س َّواز ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ٨ِ ٣َ ٩بُوذ ٕ ًَ ِ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی ٔس
َّ
َّ
َّ
َر ذَ َه َب إلٔ َی بَىٔی ًَ ِب ٔس اْلِ َ ِط َه َٔ َٓ ١ی َت َح َّس ُث
اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َرآ ٔ ٍٕ َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا َػلی ا َِ ِ ٌَ ٟ
َُّس َُ إلٔ َی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب ََ ٣ز ِرَ٧ا بٔا َِ ٟب٘ٔی ٍٔ َٓ َ٘ا َ٢
ً ٔ َِ ٨سه َُِ ٥حًَّی یَ َِ ٨حس َٔر ِِ ٤َِ ٠ٟٔز ٔ ٔب َٗا َ ٢أَبُو َرآ ٍٕٔ َِٓ َ ِی َ٤َ ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ِ ٔ
َ فٔی ذ َِرعٔی ٓ ِ
َأُ ٓ ٕ
أُ ٓ ٕ
ََ ا ِٔ ٣ع َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ِح َسث ِ َت َح َسثّا َٗا َ٢
َخ ُت َوهَ َُ ٨ِ ٨ت أَُ َّ ٧ه یُزٔی ُسنٔی َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َ ٟ
َ َٗا ََٜ َٓ ٢ب ُ َر ذََ ٔ ٟ
ٖ ََ ٟ
ٖ ََ ٟ
ِ
َاس َتأ َ ِ
َ٣ا ذَا َک ُُِٗ ٠ت أَ َّٓٔ َِت بٔی َٗا َََ ٢ل َو َلَ ٩ِٔ ٜه َذا ُٓ ََل ُْ َِ ٌَ ََ ٪ت ُه َساً ٔ ّیا ًَل َی بَىٔی ُٓ ََل َٕ ٔ٤َ٧ ١َّ َِ َٓ ٪ز ّة َٓ ُس ِّر ََ ِاْل ََ ُ٠َِ ٣ٔ ٪ها َٔ٧ ٩ِ ٣ا ٕر
رمعفنبوسادنباوسدنبرمعف،انبفبہ،انبرججی،مذ ،لضفنبدیبعاہلل،اوبراعف ےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق امن ز رصع ادا رفنا ےکچ وت ہلیبق ینب دبع االک ل ےک رضحات ںیم اجےت افر اؿ ےس وگتفگ رفناےت یتح ہک
رغمبیکامنزےکفاےطسفاسپوہےتوترضحتاوبراعفےناہکہکاکیدؿرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسدلجیدلجی
امنزرغمبادارکےنےکفاےطسرشتفیےلاجرےہےھت ا فرمہولگربقاتسؿعیقبےکاسےنمےلکنآپیلصاہللہیلع فآہلفملس ےن
اراشدرفناای۔اػاػ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکہی رفناےنےسریمے بلقںیم اکیوخػوسحمسوہا ںیم ےھچیپ یکاجبن
ٹہایگافرھجموکاسابتاکایخؽوہاہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنذموکرہ ہلمجاػریمےیہقلعتماراشدرفناایےہآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکمتوکایکوہایگمتویکںںیہنےتلچ؟ںیمےنرعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکھجمےس
یسک مسق یک وکیئ یطلغ اصدر وہیئگ ےہ؟آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفناای ےک سک رطہقی ےس ملع وہا؟ ںیم ےن اہک آپ یلص اہلل

ہیلعفآہلفملس ےنھجموکہملک اػرفناای۔آپیلصاہللہیلع فآہلفملس ےنرفناایہکںیم ےن ھجتوکہیابتںیہن یہںیم ےناسصخش
ےساہکہکسجوکںیمےندص ہفوصؽرکےنےئلیکاجیھباھتاسآدیمےناکیاھکؽوچریرکیلاب اس یسیاھکؽاےسیآدیم ےئلیک
دفزخیکآگےسایتریکیئگےہ۔
رافی  :رمعفنبوسادنباوسدنبرمعف،انبفبہ،انبرججی،مذ،لضفنبدیبعاہلل،اوبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
امنزےکفاےطسدلجیانلچریغبدفڑےوہےئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 866

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہللٌ٣ ،اویة ب٤ً ٩ز ،ابواسح ،ٙاب ٩جزیخ٨٣ ،بوذ ،ابورآٍ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َ٨ِ ٣بُو ْذ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه ُ
َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١آ ٔ ٢أَبٔی َرآ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ا َِِ ٟٔـ ٔ ١بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ ِ َ ٧ح َو ُه

اہرفؿنبدبعاہلل،اعمفۃینبرمع،اوبااحسؼ،انبرججی،مذ،اوبراعفرتہمجسگہتشدحثیاسیجےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اعمفۃینبرمع،اوباقحس،انبرججی،مذ،اوبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنززپےنھےکفاےطسافؽافرالضففتقےنلکنےسقلعتم
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی

امنززپےنھےکفاےطسافؽافرالضففتقےنلکنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 867

راوی  :اح٤سب٣ ٩ح٤س بِ٣ ٩يرة٤ًَ ،ا ،٪طٌیب ،زہزی ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوًبساہلل ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ َِ َ٤ا ُُ ٩ِ ًَ ٪ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
 ١ا َِ ٤ُ ٟه ِّحز ٔإلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ َ١ٔ ََ ٤َ ٛ
َغ أَ َّ ٪أَبَا ه َُزیِ َز َة َح َّسثَ ُه َ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َُ ََ ٣
َوأَبُو ًَ ِبسٔ اہللٔ اْلِ َ َ ُّ
َّ
ُ َّ
َّ
ِق َة ث ُ ََّّ ٥أ ٟذی ًَل َی إٔثِزٔه ٔک َ َّأ ٟذی یُ ِهسٔی ا ِل َِ ٜب َع ث ُ ََّّ ٥أ ٟذی ًَل َی
أ ٟذی یُ ِهسٔی ا َِ ٟب َسَ َ ٧ة ث َّ ٥أ ٟذی ًَل َی إٔثِزٔه ٔکَأ ٟذی یُ ِهسٔی ا َِ ٟب َ َ

إٔثِزٔه ٔک َ َّأ ٟذی یُ ِهسٔی َّ
اٟس َجا َج َة ث ُ ََّّ ٥أ ٟذی ًَل َی إٔثِزٔه ٔک َ َّأ ٟذی یُ ِهسٔی ا ِِ َ ِٟی َـ َة

ادمحنب دمحم نب ریغمة ،امثع ؿ ،بیعش ،زرہی ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،اوبدبع اہلل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش (دجسم ںیم) امنز ادا رکےن ےک فاےطس امتؾ ولوگں ےس ےلہپ احرض وہ وت اس صخش یک
اثمؽایسیےہہکےسیجہکیسکےناکیافٹنرقاب ینےکفاےطسہکمرکمہماجیھبرھپاسےکدعبوجصخشآےئفہااسیےہہکےسیجہکیسک
صخش ےن اکی لیب اگےئ وک رقابین رکےن ےک فاےطس اجیھب۔ رھپ اس ےک دعب وج صخش آےئ وت اس یک اثمؽ ایسی ےہ ہک ےسیج ہک یسک
صخشےن (راہدخاںیم)اکیڈنیماھاجیھب۔ رھپاسےکدعب وجصخشآےئ وت فہصخشااسی ےہہک ےسیجہکیسکصخش ےن رمیغیجیھب۔
رھپاسےکدعبوجصخشآےئوتفہصخشااسیےہہکےسیجہکیسکےناکیاڈنااجیھب۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبریغمة،امثعؿ،بیعش،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبدبعاہلل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقامنزےکفاےطسریبکتوہاجےئوتلفنایتنسامنززپانھعنمےہ
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
سجفتقامنزےکفاےطسریبکتوہاجےئوتلفنایتنسامنززپانھعنمےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 868

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،زَکیا٤ً ،زو ب ٩زی٨ارً ،لاء ب ٩يشار ،ابوہزیزہ

َکیَّا َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َلا َئ بِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ز َ ٔ
َي َشا ٕر یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أُٗ ٔ َیِ ٤ت اٟؼَّ ََلةُ ٓ َََل َػ ََل َة إ ٔ ََّل ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ ُة
وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،زرکای ،رمعف نبدانی ر ،اطعء نب اسیر ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفناایسجفتقامنزرفضیکریبکتوہوتاسفتقںیمیسکمسقیکامنزںیہنےہالعفہرفضامنزےک۔(بلطمہی
ےہہکذموکرہفتقںیمامنزتنسایامنزلفنوکیئامنزںیہنزپانھاچےیہہکلبامنزرفضںیمرشتکرکاناچےیہ)۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،زرکای،رمعفنبدانیر،اطعءنباسیر،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
سجفتقامنزےکفاےطسریبکتوہاجےئوتلفنایتنسامنززپانھعنمےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 869

راوی  :اح٤سبً ٩بساہلل ب ٩ح ٥ٜو ٣ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س ،طٌبة ،ورٗاء ب٤ً ٩ز٤ً ،زو ب ٩زی٨ارً ،لاء ب ٩يشار ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََ ٥ٔ ٜو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗ َاَل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩و ِر َٗا َئ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٩
ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا أُٗ ٔ َیِ ٤ت اٟؼَّ ََلةُ ٓ َََل َػ ََل َة إ ٔ ََّل ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ ُة
زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ادمحنب دبعاہلل نب مکح ف دمحم نب اشبر ،دمحم ،صعیة ،فراقء نب رمع ،رمعف نب دانیر ،اطعء نب اسیر ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجفتقامنزرفضیکریبکتوہوتاسفتقںیموکیئامنزںیہنزپانھاچےیہالعفہ

رفضامنزےک۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبمکحفدمحمنباشبر،دمحم،صعیة،فراقءنبرمع،رمعفنبدانیر،اطعءنباسیر،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
سجفتقامنزےکفاےطسریبکتوہاجےئوتلفنایتنسامنززپانھعنمےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 870

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ہ ،سٌس ب ٩ابزاہی ،٥حٔؽ بً ٩اػ ،٥اب ٩بحی٨ةً ،بساہلل ب٣ ٩اَٟ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ ٩ب ُ َح ِی ََ ٨ة َٗا َ ٢أُٗ ٔ َیِ ٤ت َػ ََلةُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٩ِ ًَ ٥حٔ ِٔؽ بِ ٔٔ ًَ ٩
اٟؼ ِبحَ أَ ِر ََ ٌّا
َفأَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل ي َُؼل ِّی َوا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ُُ ٪ي٘ٔی َُ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَ َُ َؼل ِّی ُّ
ُّ
اٟؼ ِبحٔ َ َ

ہبیتق،اوبوعاہن،دعسنباربامیہ،ب صنباعا ،انبیحییة،دبعاہللنبناکلےسرفاتیےہہکامنزرجفیکریبکت وہیئوتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیصخشوکداھکیامنززپےتھوہےئافراسفتقؤمذؿریبکتہہکراہاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفناایہکایکمتامنزرجفیکاچرراعکتزپھرےہوہ؟
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،دعسنباربامیہ،ب صنباعا ،انبیحییة،دبعاہللنبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئصخشامنزرجفیکتنسںیموغشمؽوہافراناؾامنزرفضزپاھےئ
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی

ارگوکیئصخشامنزرجفیکتنسںیموغشمؽوہافراناؾامنزرفضزپاھےئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 871

راوی  :یحٌی ب ٩حِیب بْ ٩عبی ،ح٤ازً ،اػً ،٥بساہلل ب ٩رسجص

رس ٔج َص َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ١
ْعب ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حِ ٔ ٔ
اػ ِْ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ َ ٩
یب بِ َٔ َ ٩
َف َ ٍَ ٛاٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥ز َخ َ٤َّ ٠َ َٓ ١ا َٗ َضی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َػ ََلة ٔ ُّ
اٟؼ ِبحٔ َ َ

َ
َ َّأًٟی َػ َِّ ٠ی َت َ٨َ ٌَ ٣ا أَ ِو َّأًٟی َػ َِّ ٠ی َت ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟش َ
َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََل َت ُه َٗا َ ٢یَا ُٓ ََل ُ ٪أَ ُّی ُه َ٤ا َػ ََلتُ َ

ییحینببیبحنبرعیب،امحد،اعا ،دبعاہللنبرسسجےسرفاتیےہہکاکیصخشآایافررضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس امنز رجف یک اناتم رفنا رےہ ےھت وت اس صخش ےن (تنس رجف یک) دف راعکت زپںیھ۔ رھپ امنز رفض ںیم رشتک یک سج فتق
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغوہےئگوتاراشدرفناایہکاےالفںصخشریتیوکیسنامنزیھتوجہکوتےنامہرےاسھتادا
یکیھتایفہامنزوکیسنیھتوجہکوتےناہنتیہادایکیھت؟
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،امحد،اعا ،دبعاہللنبرسسج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشفصےکےھچیپاہنتامنزادارکے
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
وجصخشفصےکےھچیپاہنتامنزادارکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 872

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪اسحا ٚبً ٩بساہلل ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا

َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َٗا َ ٢أَ َتاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی بَ ِیت ٔ َ٨ا ٓ ََؼ َِّ ٠ی ُت أََ٧ا َو َیت ْٔی٨َ َٟ ٥ا َخ ُِ َٔ ٠ه َو َػ َِّ ٠ت أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی َٕ ٥خ ِ٨َ َٔ ٠ا
دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح ،ایفسؿ ،ااحسؼ نب دبع اہلل ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک اکی رفز رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس مہ ولوگں ےک اپس رشتفی الےئ وت ںیم ےن افر میتی ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ فص ابدنھ رک امنز ادا یک افر
رضحتاؾمیلسےنامہریادتقاءںیمامنزادایک۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمح،ایفسؿ،ااحسؼنبدبعاہلل،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
وجصخشفصےکےھچیپاہنتامنزادارکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 873

راوی ٗ :تیبہ٧ ،وح يٌىی ابٗ ٩یص ،اب٣ ٩ا٤ً ،َٟزو ،ابوجوزاً ،بساہلل ابً ٩باض

ض َٗا َ ٢کَاِ َ ٧ت
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُْ ٧وح َي ٌِىٔی ابِ َِ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِ ٩ابِ ٔ٣َ ٩اَ َٕ ٔ ٟوه َُو ًَ ِْ ٤زو ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ِو َزا ٔ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اُ ٌِ ََ ٪ف ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦یَ َت َ٘ َّس ُ ٦فٔی
ض َٗا ََٓ ٢ک َ َ
ِٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح ِش َ٨ا ُئ ٔ ٩ِ ٣أَ ِح َش ٔ ٩ا٨َّ ٟا ٔ
ا َِ ٣زأَ ْة َُ َؼل ِّی َخَ ٠

ِ
َّ
َخ َٓإٔذَا َر ََ٧ ٍَ ٛوَ َز َٔ ٩ِ ٣ت ِحتٔ إٔبِ ٔلهٔ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ
و ٪فٔی اٟؼَّ ِّٕ ا َِ ٤ُ ٟؤ َّ ٔ
َخ ََ ٌِ ُـ ُه َِ ٥حًَّی یََ ُٜ
اٟؼَّ ِّٕ اْلِ َ َّو ٟٔٔ ٢ئََل َی َزاهَا َو َي ِش َتأ ٔ ُ
ی٩
َخ َ
َو َج ََّ ١و َِ َ٘ ٟس ًَ٨َ ٤ِ ٔ ٠ا ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِ٘ ٔس ٔ٣ي َن َٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣و َِ َ٘ ٟس ًَ٨َ ٤ِ ٔ ٠ا ا ِِ ٤ُ ٟش َتأ ِ ٔ ٔ
ہبیتق،ونحینعیانبسیق،انبناکل،رمعف،اوبوجزا،دبعاہللانبابعسےسرفاتیےہہکاکیتہبوخوصبرتاخوتؿرضحتروسؽ

رکمییلص اہللہیلعفآہلفملسیکادتقاءںیمامنزاداایکرکیت یھتوتدنچرضحاتیلہپفص ںیمےلچاجےتاتہک فہرظنہنآےئافر ضعب
رضحات آرخی فص ںیم رےتہ ےھت افر سج فتق فہ اخوتؿ روکع رکیت یھت وت اس اخوتؿ وک ولگ ولغبں ےک درایمؿ ےس اھجےتکن
ےھتسجفتقدخافدندقفسےنہی آتیانزؽرفنایئآرخکت۔اسآتیرکہمیاکبلطمہیےہہکمہایھچ رطحےسفافقںیہ

اؿولوگںےسوجہکامنزےکدفراؿآےگرےتہںیہافرمہاؿےسیھبایھچرطحفافقںیہوجہکےھچیپرےتہںیہ۔
رافی  :ہبیتق،ونحینعیانبسیق،انبناکل،رمعف،اوبوجزا،دبعاہللانبابعس
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فصںیماشلموہےنےسقلعتمروکعرکےنےسقلعتم
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
فصںیماشلموہےنےسقلعتمروکعرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 874

راوی  :ح٤یسب٣ ٩شٌسة ،یزیس ب ٩زریٍ ،سٌیسزیاز اَلً ،٥٠حش ،٩ابوبَکة

َ َ
َ
َک َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیس ًَ ِ ٩زٔ َیاز ٕ اْلِ ًَِٗ ٥َٔ ٠ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩أ َّ ٪أبَا بَ ِ َ

َّ
َّ
َ َ
و ٪اٟؼَّ ِّٕ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َف َُ ٍَ ٛز َ
َح َّسث ُه أُ َّ ٧ه َز َخ َ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َوأ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠راَ َ ٍْ ٔ ٛ
رح ّػا َو ََل ََ ٌُ ِس
َزا َز َک اہللُ ٔ ِ
دیمحنب دعسمة ،سیدی نب زرعی،دیعسزاید االملع ،نسح ،اوبرکبة ےس رفاتی ےہہک فہ دجسم ںیمدالخ وہےئ افر روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسروکعںیمےھتاوہنںےنفصںیماشلموہےنےسےلہپروکعرکایل(دلجییکفہجےس)۔روسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفناایاہللاعتیلھجتوکاسےسزایدہامنززپےنھیکوتقیفاطعرفناےئنکیلمتآدنئہےسااسیہنرکان۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،سیدینبزرعی،دیعسزایداالملع،نسح،اوبرکبة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی

فصںیماشلموہےنےسقلعتمروکعرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 875

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک ،ابواسا٣ة ،وٟیس بَٛ ٩ير ،سٌیس ب ٩ابوسٌیس ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ََُٔٛ ٩ير ٕ ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس

َّ
َّ
َّ
ُ
َ أََلَ
َر َٖ َٓ َ٘ا َ ٢یَا ُٓ ََل ُ ٪أَ ََل تُ َح ِّش َُ ٩ػ ََل َت َ
ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢ػلی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا ث َّ ٥ا ِن َ َ

ُ
ُ
َر بَي ِ َن َی َس َّی
َی ُِ ٨وزُ ا َِ ٤ُ ٟؼل ِّی َِ ٛی َ
َر َٔ ٩ِ ٣و َرائٔی َ٤َ ٛا أ َِ ٔ ُ
ٕ ي َُؼل ِّی ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟشهٔ إنِّٔی أ َِ ٔ ُ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،اوبااسمة ،فدیل نب ریثک ،دیعس نب اوبدیعس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
صیح
فآہلفملسےناکیدؿامنززپاھیئرھپامنزےسرفاتغےکدعبرفناایاےالفںصخش!متاینپامنزوک حرطہقیےساداںیہنرکےت
ایک امنزی وخد ہی ابت ںیہن اچہپؿ اتکس ہک امنز سک رطہقی ےس ادا رکین اچےیہ۔ (بلطم ہی ےہ ہک امنز وشخع ف وضخع افر ادب ےک
اسھتزپانھاچےیہ)افرںیمےھچیپےسیھبایسرطہقیےسداتھکیوہںہکسجرطہقیےساسےنمیکاجبنداتھکیوہں۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،اوبااسمة،فدیلنبریثک،دیعسنباوبدیعس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہظیکامنزےکدعبتنسینتکزپےھ؟
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
رہظیکامنزےکدعبتنسینتکزپےھ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 876

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ا٧ ،َٟآًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز

اٟو ِهز ٔ
ا ٪ي َُؼل ِّی َٗ ِب َُّ ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اََ ٪ل ي َُؼل ِّی ََ ٌِ َس
ا ٪ي َُؼل ِّی ََ ٌِ َس ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن فٔی بَ ِیتٔهٔ َو ََ ٌِ َس ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ئ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوک َ َ
َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو ََ ٌِ َسهَا َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوک َ َ

َر َٖ َٓ ُی َؼل َِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
ا ُِ ٟح ِٔ ٌَ ٤ة َحًَّی یَ ِٔ َ ٨

ہبیتقنبدیعس،ناکل،انعف،دبعاہللانبرمعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامنزرجفےسلبقدفراعکت
ادا رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہظ یک امنز ےک دعب دف راعکت ادا رفناای رکےت ےھت افر دف رتعک امنز رغمب ےک دعب
اےنپ اکمؿ ںیم ادا رفناےت ےھت افر امنز ہعمج ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھچک ںیہن زپےتھ ےھت سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسفاسپآےتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدفرتعکامنزادارفناےت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ناکل،انعف،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرصعےکلبقیکتنس
ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
امنزرصعےکلبقیکتنس

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 877

راوی  :اسٌ٤ی ١ب٣ ٩شٌوز ،یزیس ب ٩زریٍ ،طٌبہ ،ابواسحاً ،ٚاػ ٥ب ٩ؿ٤زة

اػ ٔ ٥بِ َٔ ٩ؿ َِ ٤ز َة َٗا َ٢
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َٔ ًَ ٩ِ ًَ ٙ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ا ٪إ ٔ َذا کَاِ َ ٧ت
َسأ َ ِ٨َ ٟا ًَ ٔ ٠ایا ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ُّی ٥ِ ُٜیُ ٔل ُ
ی ٙذََ ٔ ٟ
َ ُٗ ِ٨َ ٠ا إ ٔ ِٔ ُ ٧ ٥َِ ٟ ٪ل ِ٘ ُه َس٨َ ٌِ ٔ٤ا َٗا َ ٢ک َ َ
َّ
َر َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٓإٔذَا کَاِ َ ٧ت َٔ ٩ِ ٣ها هُ َ٨ا ََ ٛه ِیئَت َٔها ٔ ٩ِ ٣هَا هُ َ٨ا ً ٔ َِ ٨س
اٟظ ُِ ٤ص َٔ ٩ِ ٣ها هُ َ٨ا ََ ٛه ِی َئت َٔها ٔ ٩ِ ٣هَا هُ َ٨ا ً ٔ َِ ٨س ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
 ١بَي ِ َن کَُ ِّ١ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
اٟو ِهز ٔ َػلَّی أَ ِر ََ ٌّا َوي َُؼل ِّی َٗ ِب َُّ ١
ُّ
اٟو ِهز ٔ أَ ِر ََ ٌّا َو ََ ٌِ َسهَا ث ٔ َِ ٨تي ِ ٔن َوي َُؼل ِّی َٗ ِب َ ١ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َر أَ ِر ََ ٌّا َئ ِٔؼ ُ

ِقبٔي َن َوأِ٨َّ ٟیِّي َن َو ََ ٩ِ ٣تب ٔ ٌَ ُه ِ ٩ِ ٣ٔ ٥ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َوا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن
ب ٔ َت ِشٕ ٔ ٠یًَ ٥ل َی ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ ا َِّ َ ٤ُ ٟ
الیعمسنبدوعسد،سیدینبزرعی،ہبعش،اوبااحسؼ،اعا نبرمضةےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتیلعےسدرایتفایکہکروسؽ
رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس دؿےکفتقامنزرفض ےسلبقسکدقرراعکتادارفناےت ےھت؟اوہنں ےنرفناایہک سکصخش ںیم
اس دقر اطتق ےہ ہک فہ اس دقر دعتاد ںیم راعکت ادا رکے۔ رھپ رفناای ہک سج فتق وسرج دنلب وہات ےہ وت دف راعکت ادا رفناےت
افردفرہپےسلبقاچرراعکتادارفناےتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسآرخںیمالسؾرفناےت(بلطمہیےہہکدفرتعکےکدعب
السؾہنریھپےتےھت)۔
رافی  :الیعمسنبدوعسد،سیدینبزرعی،ہبعش،اوبااحسؼ،اعا نبرمضة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اناتمےکقلعتمااحدثی
امنزرصعےکلبقیکتنس

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 878

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح ،٩٤حؼين بً ٩بساٟزح ،٩٤ابواسحاً ،ٚاػ ٥ب ٩ؿ٤زة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُح َؼي ِ ُن بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی إ ٔ ِس َح َ٩ِ ًَ ٙ
اػ ٔ ٥بِ َٔ ٩ؿ َِ ٤ز َة َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَل ٔ َّی بِ َ ٩أَبٔی كَأٟبٕ ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی اَ ٨َّ ٟهارٔ َٗ ِب َ ١ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَةٔ
ًَ ٔ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ح ٔي َن َتزٔی ُّ َّ
اٟظ ُِ ٤ص َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو َٗ ِب َ١
َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢یُ ٔل ُ
ی ٙذََ ٔ ٟ
َ ث ُ َّ ٥أَ ِخب َ َرَ٧ا َٗا َ ٢ک َ َ
ن ِٔؼ ٕٔ اَ ٨َّ ٟهارٔ أَ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
آَخه ٔ
ی ٥فٔی ٔ ٔ
ت َی ِح ٌَ ُ
 ١اَّ ٟت ِشَ ٔ ٠
دمحم نب ینثم ،دمحم نب دبعارلنمح،نیصح نب دبعارلنمح ،اوبااحسؼ ،اعا  نب رمضة ےس رفاتی ےہہک مہ ولوگں ےن رضحت یلع ےس
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنزےکابرےںیمدرایتفایکوتاوہنںےنوجابںیمرفناایاہمترےںیمےسوکیئصخشاس
ابت یک وقت راتھک ےہ مہ ولوگں ےن رعض ایک ہک ارگ اطتق ہن رںیھک بت یھب ابت وت نس ںیل۔ سج فتق وسرج اہیں رپ آات ینعی

امنزرصعےکفتقوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدفراعکتامنززپےتھافرسجفتقاہیںرپآاتینعیامنزرہظےکفتقوتاچررتعک
ادا رفناےت افر امنز رہظ ےس لبق اچر راعکت ادا رفناےت افر امنز رہظ ےک دعب دف رتعک ادا رفناےت افر امنز رصع ےس لبق اچر رتعک ادا
رفناےت نکیلدفدف رتعک ےک دعبالسؾ رھپےت افرالسؾ رکےت رفوتشں افر ربمغیپفں افر وج اؿ ےکریپفاکر ںیہ ومنینم افر نیملسم
ِل
ح
ی
ِ
ںیمےس۔بلطمہیےہہکاسرطہقیےساراشدرفناےتےھت(اَل َّش َل ُؾ َ َلَعالم ََل َ ِ ِ لم
ب َفاال ِ ََن ِء َفال َّضا َن)
ئ َفا ُ َق َّ رر ِ َ
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنبدبعارلنمح،نیصحنبدبعارلنمح،اوبااحسؼ،اعا نبرمضة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزےکآاغزںیمایکرکاناچےئہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزےکآاغزںیمایکرکاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 879

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼورً ،لی بً ٩یاغ ،طٌیب ،زہزی ،سا ،٥ٟاح٤سب٣ ٩ح٤س بِ٣ ٩يرة٤ًَ ،ا ،٪اب ٩سٌیس ،طٌیب،
٣ح٤س ،زہزی ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل ب٤ً ٩ز

غ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َسا ٥ْ ٔ ٟح و أَ ِخب َ َرنٔی أَ ِح َُ ٤س
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ًَُ ٩یَّا ٕ

بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ َِ َ٤ا ُ ٪ه َُو ابِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َوه َُو اٟزُّهِز ٔ ُّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس
اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ا ِٓت َ َتحَ اَّ ٟتِٜبٔي َر فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َر َٓ ٍَ َی َسیِهٔ ح ٔي َن یُ َٜبِّرُ
َ َو َٗا َ٢
َ ث ُ َّ ٥إٔذَا َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه ٓ ٌََ َ ١َ َِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
َحًَّی یَ ِح ٌَ َُ ٠ه َ٤ا َح ِذ َو َِ َ ِٜٔ ٨ِ ٣یهٔ َوإٔذَا َٛب َّ َر ُّ ٔ ٟرل ُٛو َٔ ٓ ٌََ َ ١َ َِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ

اٟش ُحوز ٔ
 ١ذََ ٔ ٟ
َربَّ َ٨ا َوَ ٟ
ََ ا َِ ٟح ُِ ٤س َو ََل َئ ٌَِ ُ
َ ح ٔي َن َي ِش ُح ُس َو ََل ح ٔي َن َی ِز َٓ ٍُ َرأِ َس ُه ُّٔ ٩ِ ٣
رمعفنبوصنمر،یلعنبایعش،بیعش،زرہی،اسمل،ادمحنبدمحمنبریغمة،امثعؿ،انبدیعس،بیعش،دمحم،زرہی،اسملنبدبعاہللنب
رمعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتقریبکتزپےتھامنز
ےکرشفعرکےنیکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدفونںاہھتااھٹےتریبکتےتہکفتقاہیںکتہکاہھتدفونںومڈنوھںےکربارب
آاجےتافرسجفتقروکعےکفاےطسریبکتزپےتھوتبجیھبایسرطہقیےسرکےت(بلطمہیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
دفونں اہھت ومڈن وھں کت ااھٹےت ےھت) رھپ سج فتق (عمس اہلل  نم دمحہ) ےتہک وت ایس رطہقی ےس رکےت ےھت (بلطم ہی ےہ ہک
َ َ لْ
َل ا حَمْ ُد) زپےتھ رھپ سج فتق دجسہ ںیم اجےت وتاہھت ہن ااھٹےت۔ ایس رطہقی ےس
دفونں اہھت دنکےھ کت ااھٹےت) افر رھپ َ
(ر ّ َب َف َ
سجفتقدجسہےسرسااھٹےتوتبجیھباہھتہنااھٹےت۔
رافی  :رمعف نب وصنمر ،یلع نبایعش ،بیعش ،زرہی ،اسمل ،ادمحنب دمحم نبریغمة ،امثعؿ ،انب دیعس ،بیعش ،دمحم ،زرہی ،اسمل نب
دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقریبکتزپےھوتےلہپدفونںاہھتااھٹےئ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجفتقریبکتزپےھوتےلہپدفونںاہھتااھٹےئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 880

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،یو٧ص ،زہزی ،ساً ،٥ٟبساہلل اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َسا ٩ِ ًَ ٥ْ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٢
١
اَ ٪ئ ٌَِ ُ
َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َٗ َا ٦إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ َر َٓ ٍَ یَ َسیِهٔ َحًَّی َتُٜوَ٧ا َح ِذ َو َِ َ ِٜٔ ٨ِ ٣یهٔ ث ُ َّ ٥یُ َٜبِّرُ َٗا ََ ٢وک َ َ
َ فٔی
 ١ذََ ٔ ٟ
 ١ذََ ٔ ٟ
ذََ ٔ ٟ
اٟز ُٛو َٔ َو َي ُ٘و َُ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َو ََل َئ ٌَِ ُ
َ ح ٔي َن یُ َٜبِّرُ ُّ ٔ ٟرل ُٛو َٔ َو َئ ٌَِ ُ
َ ح ٔي َن َی ِز َٓ ٍُ َرأِ َس ُه ُّٔ ٩ِ ٣

اٟش ُحوز ٔ
ُّ
وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،ویسن ،زرہی ،اسمل ،دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسوکداھکیہکسجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےتامنزےکفاےطسوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدفونںاجبنےک
اہھت ااھٹےت اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت ومڈنوھں ےک ربارب آاجےت رھپ ریبکت ےتہک افر سج فتق روکع ےک
َشم ِ َ َ ل
ّل ِمَ ْن َ َِ
حـُ) ےتہک وت
فاےطس ریبکت ےتہک وت بج یھب ایس رطہقی ےس رکےت ینعی دفونں اہھت ااھٹےت ومڈنوھں کت رھپ سج فتق ( ع ا ُّ
ایسرطہقیےسرکےت(بلطمہیےہہکومڈنوھںکتاہھتااھٹےت)افرسجفتقدجسہںیماجےتوتاہھتہنااھٹےت۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،ویسن،زرہی،اسمل،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجفتقریبکتزپےھوتےلہپدفونںاہھتااھٹےئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 881

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،ساً ،٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز

ا ٪إٔذَا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ َِ ٩ساِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

َ َو َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ ٩ِ ٤َ ٔ ٟ
اٟز ُٛو َٔ َرٓ ٌََ ُه َ٤ا ََ ٛذَ ٔ ٟ
ا ِٓت َ َتحَ اٟؼَّ ََل َة َر َٓ ٍَ َی َسیِهٔ َح ِذ َو َِ َ ِٜٔ ٨ِ ٣یهٔ َوإٔذَا َر ََ ٍَ ٛوإٔذَا َر َٓ ٍَ َرأ ِ َس ُه ُّٔ ٩ِ ٣
اٟش ُحوز ٔ
 ١ذََ ٔ ٟ
َحَ ٔ٤س ُه َربَّ َ٨ا َو ََ ٟ
اََ ٪ل َئ ٌَِ ُ
َ ا َِ ٟح ُِ ٤س َوک َ َ
َ فٔی ُّ
ہبیتق ،ناکل ،انب اہشب ،اسمل ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق امنز ےک
رشفعرفناےتوتدفونںاہھتومڈنوھںکتااھٹےتافرسجفتقروکعرکےتافرروکعےسرسافرپااھٹےتوتدفونںاہھتومڈنوھں
َ َ لْ
کتااھٹےتافر( َشم ِ َعا ُلِم
َلا حَمْ ُد)زپےتھرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسہںیماسرطہقیےسرکےت۔
حـُ)افر َ
(ر ّ َب َف َ
ّلَّ َ ْن َ ِ َ

رافی  :ہبیتق،ناکل،انباہشب،اسمل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکؿکتاہھتااھٹےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکؿکتاہھتااھٹےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 882

راوی ٗ :تیبہ ،ابواحوؾ ،ابواسحاً ،ٚبساٟحبارب ٩وائ ،١وائ ١ب ٩ححز

ِٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٙبسٔ ا َِ ٟحبَّارٔ بِ َٔ ٩وائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت َخَ ٠
َّ
َّ
َّ
ُ ُ
َفَْ َٔ ٨ِ ٣ها
ِقأ ُ ََٔٔات ٔ َح ٔة ا ِل َٔ ٜت ٔ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا ا ِٓت َ َتحَ اٟؼَّ ََل َة َٛب َّ َر َو َر َٓ ٍَ یَ َسیِهٔ َحًی َحا َذ َتا أذُِ َ ٧یهٔ ث ََّ ٥ي ِ َ
اب َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
َٗا َ ٢آ ٔ٣ي َن یَ ِز َٓ ٍُ ب ٔ َها َػ ِو َتهُ
ہبیتق،اوباوحص،اوبااحسؼ،دبعاابجلرنبفالئ،فالئنبرجحےسرفاتیےہہکںیم ےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکےھچیپامنززپیھ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنسجفتقامنزرشفعرفنایئوتریبکتزپیھافردفونںاہھتاکونںکتااھٹےئرھپ
وسرہافہحتیکالتفترفنایئسجفتقاسےسرفاتغوہیئوتدنلبآفازےسآنیمزپیھ۔
رافی  :ہبیتق،اوباوحص،اوبااحسؼ،دبعاابجلرنبفالئ،فالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکؿکتاہھتااھٹےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 883

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہٗ ،تازہ ،نَر بً ٩اػ٣ ،٥ا َٟب ٩اٟحویزث

اػ ٕ٣َ ٩ِ ًَ ٥أَ ٔ ٟ
َر بِ َٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َن ِ َ

ا ٪إٔذَا َػلَّی َر َٓ ٍَ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َح ٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
بِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َویِز ٔ ٔث َوک َ َ
اٟز ُٛو َٔ
َی َسیِهٔ ح ٔي َن یُ َٜبِّرُ ح َٔیا َ ٢أُذُِ َ ٧یهٔ َوإٔذَا أَ َرا َز أَ َِ ٪ی ِز ََ ٍَ ٛوإٔذَا َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه ُّٔ ٩ِ ٣

دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اتقدہ،رصننباعا ،ناکلنباوحلریثےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
سج فتق ریبکت زپےتھ ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اہھت اکونں کت ااھٹےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج
فتقروکعرفناےتوتدفونںاہھتاکونںکتااھٹےتےھت۔اسرطہقیےسسجفتقروکعےسرسااھٹےتوتاسرطحرکےت۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اتقدہ،رصننباعا ،ناکلنباوحلریث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکؿکتاہھتااھٹےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 884

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب٠ً ٩یة ،اب ٩ابوْعوبةٗ ،تازہ ،نَربً ٩اػ٣ ،٥ا َٟب ٩حویزث

اػ ٕ٣َ ٩ِ ًَ ٥ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ٩
َر بِ ٔٔ ًَ ٩
ْعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩ن ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ
ا ُِ ٟح َویِز ٔ ٔ
ث َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن َز َخ َ ١فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َر َٓ ٍَ َی َسیِهٔ َوح ٔي َن َر ََ ٍَ ٛوح ٔي َن َر َٓ ٍَ َرأ ِ َس ُه

اٟز ُٛو َٔ َحًَّی َحا َذ َتا َفُ ُو ََ أُذُِ َ ٧یهٔ
ُّٔ ٩ِ ٣

وقعیبنباربامیہ،انبعلیة ،انباوبرعفیة،اتقدہ،رصننب اعا ،ناکلنبوحریث ےسرفاتیےہ ہکںیم ےنرضحتروسؽرکمی

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سج فتق امنز رشفع رفنایئ وت دفونں اہھت ااھٹےئ افر آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسسجفتقروکعرفناایوتدفونںاہھتااھٹےئرھپسجفتقروکعےسرسااھٹایوتدفونںاہھتاکونںیکولکتااھٹےئ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،انبعلیة،انباوبرعفیة،اتقدہ،رصننباعا ،ناکلنبوحریث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقاہھتااھٹےئوتدفونںاہھتےکاوگنوھٹںوکسکہگجکتےلاجےئ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجفتقاہھتااھٹےئوتدفونںاہھتےکاوگنوھٹںوکسکہگجکتےلاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 885

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ٣ ،ح٤س بَ ٩رشْٓ ،طب ٩خ٠یٔةً ،بساٟحبار ب ٩وائ ،١وائ ١ب ٩ححز

ْٔط بِ َُ ٩خٔ٠ی َٔ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحبَّارٔ بِ َٔ ٩وائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔیهٔ أَُ َّ ٧ه
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُٕ ِ َٔ ٩
رش َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٓ ِ ُ
َرأَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ا ِٓت َ َتحَ اٟؼَّ ََل َة َر َٓ ٍَ َی َسیِهٔ َحً َّی َتکَا َز إٔبِ َها َ٣ا ُه تُ َحاذٔی َط ِح ََ ٤ة أُذُِ َ ٧یهٔ
دمحمنبراعف،دمحمنبرشب،رطفنبحلنفة،دبعاابجلرنبفالئ،فالئنبرجحےسرفاتیےہہکاوہنںےنرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکداھکیآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن سجفتقامنزرشفع رفنایئ وتدفونںاہھتااھٹےئاہیںکت ہکآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکاوھگنےھٹاکونںیکولکتچنہپےئگ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دمحمنبرشب،رطفنبحلنفة،دبعاابجلرنبفالئ،فالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفونںاہھتڑباھرکاہھتاکااھٹان

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفونںاہھتڑباھرکاہھتاکااھٹان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 886

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ،اب ٩ابوذ٧ب ،سٌیس ب ٩سٌ٤ا٪

اَٗ ٪ا ََ ٢جا َئ أَب ُو ه َُزیِ َز َة إلٔ َی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُ ٩س َِ ٌَ ٤
اَ ٪ی ِز َٓ ٍُ َی َسیِهٔ فٔی
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌِ َُ ٤
اض ک َ َ
َِ ٣شحٔ ٔس بَىٔی ز َُریِ َٕ٘ َٓ ٙا َ ٢ث َ ََل ْث ک َ َ
 ١بٔهَٔ َّ٩ت َز َُ ٛه َّ٩اُ ٨َّ ٟ
اٟؼَّ ََلة ٔ َ ٣اسا َو َي ِشُ ُٜت هُ َِ ٨ی َه ّة َویُ َٜبِّرُ إٔذَا َس َح َس َوإٔذَا َر َٓ ٍَ
رمعفنبیلع،ییحی،انباوبذبن،دیعسنباعمسؿےسرفاتیےہہکرضحتاوبرہریہدجسمینبدرقیںیمدالخوہےئافررفناایہکنیت
ابںیت ںیہ نج وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک رکےت ےھت افر ولوگں ےن اؿ ابوتں وک وھچڑ دای ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس دفونں اہھت اےنپ ڑباھ رک امنز ےک دفراؿ ااھٹای رکےت ےھت اس ےک دعب ھچک دری کت اخومش رےتہ ےھت افر سج فتق دجسہ ںیم
اجےتوتریبکتزپےتھافردجسہےسرسااھٹےنےکفتقیھبریبکتزپےتھےھت۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،انباوبذبن،دیعسنباعمسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرشفعرکےنےکفتقریبکتزپانھالزؾےہ(ینعیریبکتافیلافرریبکترحتہمی)
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرشفعرکےنےکفتقریبکتزپانھالزؾےہ(ینعیریبکتافیلافرریبکترحتہمی)

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 887

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،یحٌیًِ ،یساہلل ب٤ً ٩ز ،سٌیس ب ٩ابوسٌیس ،ابوہزیزة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ

ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ َ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس ٓ ََس َخ ََ ١ر ُج ََْ ٓ ١ؼلَّی ث ُ ََّ ٥جا َئ ٓ ََش ًََّ ٥َ ٠ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َّ
َّ
َف َج ٍَ ٓ ََؼلَّی َ٤َ ٛا
َف َّز ًََِ ٠یهٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َِ ٢ار ٔج ٍِ ٓ ََؼَٓ ِّ١إَٔ َّ ٧
َ َ َُ ٥َِ ٟؼَ َ ِّ١
َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ َ ٥َ ٠

َ َّ
اٟش ََل ُ٦
َػلَّی ث ُ ََّ ٥جا َئ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ش ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یهٔ َٓ َ٘ا ََٟ ٢هُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًََِ ٠ی َ
َ ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
َ بٔا َِ ٟح ِّ٣َ ٙا أ ُ ِح ٔش َُُ ٩ي ِ َر هَ َذا ٓ ٌََ ِّ٤ِ ٠ىٔی
َ ١و َّأ ٟذی ََ ٌَ ََ َ
َ َ َُ ٥َِ ٟؼ ١َ ٌََ ٓ ِّ١ذََ ٔ ٟ
ِار ٔج ٍِ ٓ ََؼَٓ ِّ١إَٔ َّ ٧
ت َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ

ُ
ِقآ ٔ ٪ث ُ َِّ ٥ار ََ ٍِ ٛحًَّی َت ِل َ٤ل َٔ َّ٩راٌّ ٔ ٛا ث ُ َِّ ٥ار َٓ ٍِ َحًَّی ََ ٌِ َتسٔ َ٢
َّس ََ ٌَ ٣
ارقأ ِ َ٣ا َت َی َّ َ
َ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
َٗا َ ٢إٔذَا ٗ َُِ ٤ت إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ ََٜٓب ِّ ِر ث ََّ ِ ٥
َ ک ُ َِّ ٠ها
َ فٔی َػ ََلت ٔ َ
َٗائ ّٔ٤ا ث ُ َّ ٥ا ِس ُح ِس َحًَّی َت ِل َ٤لَٔ َّ٩سا ٔج ّسا ث ُ َِّ ٥ار َٓ ٍِ َحًَّی َت ِل َ٤لَٔ َّ٩جاّ ٔ ٟشا ث ُ َّ ٥آ ٌَِ ِ ١ذََ ٔ ٟ
دمحمنبینثم،ییحی،دیبعاہللنبرمع،دیعسنباوبدیعس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسدجسمںیم
رشتفیال ےئوتاکیصخشاحرضوہاافراسےنامنزادایک۔رھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمفہصخش
احرضوہاافراس ےنالسؾ ایک۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنوجاب دای افراراشدرفناایہک متفاسپاجؤافرامنزدفابرہ زپوھویکہکن
درالص مت ےن امنز ںیہن زپیھ فہ صخش فاسپ الچ ایگ افر اس ےن سج رطہقی ےس ےلہپ امنز زپیھ یھت ایس رطہقی ےس امنز زپھ رک فہ
صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر السؾ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ اک وجاب دای افر اراشد
رفناایہکاجرھپامنززپوھ۔متےنامنز ںیہنزپیھ۔اسرطہقیےسنیترمہبتوہاوتاسصخشےناہکہکاسذاتیکمسقہکسجےن
آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسوک یبنربقحانب رکاجیھب ےہدرالصابتہیےہہکںیم وتاس ےسزایدہرتہبامنزںیہن اجاتن۔ آپ یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسھجموک امنزالھکسدںیآپیلصاہلل ہیلع فآہلفملسےناراشدرفناایہکسجفتقوتامنزےکفاےطس ڑھکےوہوتاہللاربک
وہکرھپانتجرقآؿرکمیوہ ےکس زپھول رھپ متوشخعفوضخع ےکاسھتروکعرکف۔رھپ مت رسااھٹؤافر متوکسؿ افراانیمطؿ ےکاسھت
رسااھٹؤ۔رھپمتاسرطہقیےسامنزوکوپرارکف۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،دیبعاہللنبرمع،دیعسنباوبدیعس،اوبرہریة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکآاغزںیمایکزپانھرضفریےہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزےکآاغزںیمایکزپانھرضفریےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 888

راوی ٣ :ح٤س ب ٩وہب٣ ،ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،ابوًبساٟزحی ،٥زیس ،اب ٩ابوانشیة٤ً ،زو ب٣ ٩زةً ،و ٪بً ٩بساہللً ،بساہلل ب٩
ً٤ز

أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩وهِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟزح ٔٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َزیِ ْس ه َُو ابِ ُ ٩أَبٔی أُِ َ ٧ی َش َة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو
ِٕ ٔ َ ٧ي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢اہللُ أَ ِٛبَرُ
بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ ٪بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َٗ ٢اَ ٦ر ُج َْ ١خَ ٠

َک ّة َوأَ ٔػ ّیَل َٓ َ٘ا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ػاح ُٔب ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ةٔ َٓ َ٘ا َ٢
َٛبٔي ّرا َوا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل ََٔٛي ّرا َو ُس ِب َح َ
ا ٪اہللٔ ب ُ ِ َ
رش َ٠َ ٣کّا
َر ُج ْ ١أََ٧ا یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س ابِ َت َس َر َها اث ِ َ٨ا ًَ َ َ
دمحمنبفبہ،دمحمنبہملس،اوبدبعارلمیح،زدی،انباوباتشیة،رمعفنبرمة،وعؿنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکاکی
َ َ ْ َ لْ
ب ًة
ّلَّ ُ ْ َ ر
کًا َف ُص ْیحَا َؿ ا ِ
کًا َفا حَمْ ُد ّلَِّ َ ِ ر
کُ ِ ر
ّلّ أ َ ر
صخش رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ڑھکا وہا افر اس ےن (ا ُ
َف َأ ِصی ًل)زپاھہینسرکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندرایتفرفناایہکہیےلمجسکصخشےنےہکںیہ۔اسصخشےنرعض

ایک ہک ای روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ںیم ےنےہک ںیہ۔آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفناایہکاسہملک رپ ابرہ رفط ے دفڑے
(بلطمہیےہہکاسہملکوکےننسےکدعبابرہرفوتشںےنوخاشہاظرہیکہکںیماسوکااھٹرکابراگہایہلںیمشیپرکفں)
رافی  :دمحمنبفبہ،دمحمنبہملس،اوبدبعارلمیح،زدی،انباوباتشیة،رمعفنبرمة،وعؿنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

امنزےکآاغزںیمایکزپانھرضفریےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 889

راوی ٣ :ح٤س ب ٩طحاَ ا٤ٟزوذی ،اس٤اًی ،١ححاد ،ابوزبيرً ،و ٪بً ٩بساہللً ،بساہلل اب٤ً ٩ز

َ ٩ِ ًَ ١ححَّا ٕد ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ ٪بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ط َحا َٕ ا ُِّ ٤َ ٟزوذ ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
بَ ِی َ٤َ ٨ا ِ َ ٧ح ُ ٩نُ َؼل ِّی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦اہللُ أَ ِٛب َرُ َٛبٔي ّرا َوا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل ََٔٛي ّرا

 ١کََ ٤َ ٔ ٠ة ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦
َک ّة َوأَ ٔػ ّیَل َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا َِ٘ ٟائ ٔ ُ
َو ُس ِب َح َ
ا ٪اہللٔ ب ُ ِ َ
اب َّ
ئ َٗا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َ٣ا َت َز ُِ ٛت ُه ُُ ٨ِ ٣ذ َسُ ٌِ ٔ٤ت
اٟش َ٤ا ٔ
ََک کَّ ٤َ ٔ ٠ة َ٨َ ٌِ ٣ا َها ُٓتٔ َح ِت ََ ٟها أَبِ َو ُ
أََ٧ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ًََ ٢ح ٔ ِب ُت ََ ٟها َوذ َ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘وُ ُٟه

دمحمنباجشعارملفذی،اامسلیع،اجحج،اوبزریب،وعؿنبدبعاہلل،دبعاہللانبرمعےسرفاتیےہہکمہولگرضحتروسؽرکمییلص
َ َ ْ َ لْ
ب ًة
ّلَّ ُ ْ َ ر
کًا َف ُص ْیحَا َؿ ا ِ
کًا َفا حَمْ ُد ّلَِّ َ ِ ر
کُ ِ ر
ّلّ أ َ ر
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ امنز ںیم وغشمؽ ےھت ہک اس دفراؿ اکی صخش ےن اہک ا ُ
َف َأ ِصی ًل۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکسکصخشےنہیاملکتزپےھںیہ؟اسصخشےناہکہکںیمےنہیاملکتزپےھ
ںیہایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایھجموکاسابتےسریحتےہہکاسہملکیکفہج
ےس آامسؿ ےک درفازے وھکؽ دےیئ ےئگ۔ رضحت دبعاہلل نب رمع ےن رفناای ہک اس دؿ ےس ںیم ےن اس ہملک وک ںیہن وھچڑا۔ سج
فتقےسہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیےلمجاراشدرفناےئ۔
رافی  :دمحمنباجشعارملفذی،اامسلیع،اجحج،اوبزریب،وعؿنبدبعاہلل،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکدفراؿاہھتابدنےنھےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

امنزےکدفراؿاہھتابدنےنھےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 890

٣وسی ب٤ً ٩يرا٨ٌٟبری و ٗیص ب ٩س٠ی٨ً ٥بری٤٘٠ً ،ہ ب ٩وائ ،١حرضت وائ ١ب ٩ححز
راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہللٰ ،

وسی بِ ٔ٤َ ًُ ٩يِر ٕا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ِّٔی َو َٗ ِی ٔص بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٕ ٥ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ِّٔی َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ َِ ٣ُ ٩
اَٗ ٪ائ ٔ ّ٤ا فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٗ َب َف ب ٔ َیٔ٤یٔ٨هٔ ًَل َی ٔط َ٤أٟهٔ
بِ َُ ٩وائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ک َ َ

وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،ومٰیس نب ریمعاربنعلی ف سیق نب میلس ربنعی ،ب ہمق نب فالئ ،رضحت فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق امنز ںیم ڑھکے وہےت وت داایں
اہھتابںیئاہھترپابدنھدایرکےتےھت۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ومٰیسنبریمعاربنعلیفسیقنبمیلسربنعی،ب ہمقنبفالئ،رضحتفالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاناؾیسکصخشوکابایںاہھتداںیئاہھترپابدنےھوہےئدےھکی
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ارگاناؾیسکصخشوکابایںاہھتداںیئاہھترپابدنےھوہےئدےھکی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 891

راوی ٤ً :زو بً ٩لیً ،بساٟزح ،٩٤ہظی ،٥ححاد ب ٩ابوزی٨ب ،ابوًَ٤ا ،٪اب٣ ٩شٌوز

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هُظَ ِی ْ ٩ِ ًَ ٥ا َِ ٟححَّا ٔد بِ ٔ ٩أَبٔی َزیِ ََ ٨ب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ًُ َِ ََ ٤
یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢رآن ٔ َی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِس َو َؿ ٌِ ُت ٔط َ٤الٔی ًَل َی َیٔ٤یىٔی فٔی اٟؼَّ ََلة َٔٓأ َ َخ َذ ب ٔ َیٔ٤یىٔی

ٓ ََو َؿ ٌَ َها ًَل َی ٔط َ٤الٔی
رمعف نب یلع ،دبعارل نمح ،میشہ ،اجحج نب اوبزبنی ،اوبامثعؿ ،انب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن داھکی ہک ںیم ےن ابایں اہھت داںیئ اہھت رپ ابدنھ راھک اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریما داایں اہھت ڑکپ رک ابںیئ اہھت
ےکافرپرکدای۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،میشہ،اجحجنباوبزبنی،اوبامثعؿ،انبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داںیئاہھتوکابںیئاہھتےکافرپسکہگجرےھک؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
داںیئاہھتوکابںیئاہھتےکافرپسکہگجرےھک؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 892

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،زائسةً ،اػ ٥ب ٩ک٠یب ،وائ ١ب ٩ححز

اػ ُ ٥بِ ُ ٩کَُِ ٠یبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩زائ َٔس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ

ٕ ي َُؼل ِّی َٓ َ٨وَ ِز ُت إَِٔ ٟیهٔ َٓ َ٘ َاَٜ َٓ ٦ب َّ َر
َوائ ٔ َ ١بِ َ ٩حُ ِحز ٕأَ ِخب َ َر ُه َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َْلَِ٧و َُز َّ ٪إلٔ َی َػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َٛ ٥َ ٠ی َ
و َر َٓ ٍَ ی َسیهٔ حًَّی حا َذ َتا بٔأ ُ
ُ
ِّ
َ
اٟز ِس ّٔ َو َّ
ِ
ِ
ُ
اٟشاً ٔ ٔس َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َرا َز أَ َِ ٪ی ِز ََ ٍَ ٛر َٓ ٍَ َی َسیِهٔ
ٔ
ٔ
َ
و
ی
َّس
ی
ٟ
ا
ه
ٔ
ٛ
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َی
ى
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ُ
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َ
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
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َِ
ئ أُذُِ َ ٧یهٔ ث ُ َّ٥
ََٔ ٠َِ ٣ها َٗا ََ ٢و َو َؿ ٍَ َی َسیِهٔ ًَل َی ُر َِِٛت َِیهٔ ث ُ َّ٤َّ َٟ ٥ا َر َٓ ٍَ َرأ ِ َس ُه َر َٓ ٍَ َی َسیِهٔ ََٔ ٠َِ ٣ها ث ُ ََّ ٥س َح َس َٓ َح ٌَ َِ َّٔ َٛ ١یهٔ ب ٔ ٔح َذا ٔ

َّسی َو َج ٌَ ََ ١ح َّس ٔ٣زِ َٓ٘ٔهٔ اْلِ َیِ ًََ ٩ٔ ٤ل َی َٓد ٔ ٔذه ٔ
َّسی ًَل َی َٓد ٔ ٔذه ٔ َو ُر َِِٛتٔهٔ ا ُِ ٟی ِ َ
َّسی َو َو َؿ ٍَ َُ َّٔ ٛه ا ِٟیُ ِ َ
َٗ ٌَ َس َوا ِٓت َ َر َغ رٔ ِج َُ ٠ه ا ِٟیُ ِ َ

َّ
ُ
ُ
َ
ِ
َفأَیِ ُت ُه یُ َ ِّ
ْح َُ ٛها َی ِسًُو ب ٔ َها
ا ُِ ٟی ِ٤ى َی ث ََّ َٗ ٥ب َف اث ََ ٨تي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣أ َػأَ ٌٔهٔ َو َحَ َٙ ٠ح ِّ َ٘ ٠ة ث ََّ ٥ر َٓ ٍَ إ ٔ ِػ َب ٌَ ُه َ َ

وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،زادئة ،اعا  نب بیلک ،فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن اہک ہک ںیم روسؽرکمی یلص اہلل

ہیلعفآہلفملسیک امنزوکدوھکیںاگہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسسکرطہقی ےسامنزادارفناےتںیہ؟وتاکیرفزںیم ےنداھکی ہک
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر ریبکت زپیھ رھپ دفونں اہھت ااھٹ رک دفونں اکونں ےک ربارب ےئک رھپ داںیئ اہھت وک اےنپ
ابںیئاہھترپراھکینعی اکیاہھتاکونہپاچندفرسےاہھتےکےچنہپرپراھکافراکیاہھتدفرسےاہھترپراھکافراسرطحےس(دفونں
اکونںےکربارب)افردفونںاہھتاےنپونٹھگںرپرےھکرھپبجرسااھٹایروکعےسوتدفونںاہھتااھٹےئایسرطحےسینعیاکونںےک
ربارب ہن رےھک رھپ دجسہ رفناای افر دفونں اہھت اےنپ دفونں اکونں ےک ربارب ایک رھپ ابایں اپؤں اھچبرک ھٹیب ےئگ افرابںیئ یلیھتہ اینپ راؿ رپ
افر ےنٹھگ رپ رھک یل افر داںیئ اہھتیک ینہک آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےنداںیئ راؿ رپ رھک یل رھپدف ایلگن وک دنبرک ایل افر اکی ہقلح انبای
(درایمؿ یک ایلگن افر اوھگنےھٹ ےس) افر اہشدت یک ایلگن وکآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن افرپ ااھٹ ایل وت ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسہملکیکینعیاہشدتیکایلگنوکالہےتےھتافراسےسداعناےتگنےھت۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،زادئة،اعا نببیلک،فالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکھکرپاہھترھکرکامنززپانھونممعےہ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وکھکرپاہھترھکرکامنززپانھونممعےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 893

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،ہظا ،٦سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،ہظا ،٦اب ٩سيری ،٩ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩هٔظَ ا ٕ ٦ح و أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک

َو َّ
َرا
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ ِ ٩هٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦ابِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی أَ ِ ٪ي َُؼل َِّی اَّ ٟز ُج ُ
ِ ٣ُ ١د َت ٔ ّ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،اشہؾ ،وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،اشہؾ ،انب ریسنی ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنوکھکرپینعیتشپرپاہھترھکرکامنززپےنھےسعنمرفناای۔

رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،اشہؾ،وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،اشہؾ،انبریسنی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وکھکرپاہھترھکرکامنززپانھونممعےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 894

راوی  :ح٤یسب٣ ٩شٌسة ،سٔیا ٪ب ٩حِیب ،سٌیس ب ٩زیاز ،زیاز ب ٩ػِیح

ا ٪بِ َٔ ٩حِٔیبٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩زٔ َیاز ٕ ًَ ِ ٩زٔیَاز ٔبِ ُٔ ٩ػِ َ ِی ٕح َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت إلٔ َی َج ِٔ ٨ب ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َربَ ّة ب ٔ َی ٔسه ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َػ َِّ ٠ی ُت ُُِٗ ٠ت َ ٔ ٟز ُج َٕ ٩ِ ٣َ ١ه َذا َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ُُِٗ ٠ت یَا
ٓ ََو َؿ ٌِ ُت َیسٔی ًَل َی َخ ِ ٔ
َری َٓ َ٘ا َ ٢لٔی هَ ََ ٜذا َ ِ
َ ٔ٣ىِّی َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ه َذا اٟؼَّ ُِ ٠ب َوإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هاَ٧ا ًَ ِ٨هُ
أَبَا ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح َ٣َ ٩ٔ ٤ا َرابَ َ

دیمحنبدعسمة،ایفسؿنببیبح،دیعسنبزاید،زایدنبحیبصےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتدبعاہللنبرمعےکرباربںیمامنزادا
یک وت ںیم ےن اانپ اہھت اینپ تشپ رپ راھک۔ اوہنں ےن اانپ اہھت نارا (ینعی ااشرہ ایک) بج ںیم امنز ےس افرغ وہایگ وت ںیم ےن اکی آدیم
ےس درایتف ایک ہک ہی وکؿ ںیہ؟ولوگں ےن اہکہک ہی رضحت دبعاہلل نبرمع ںیہ۔ ںیم ےن رعض ایکہک اے اوبدبعارلنمح! مت وک ایک
ربا ولعمؾ وہا ریمی اجبن ےس اوہنں ےن اہک ہک ہی اھپیسن دی اجےن فایل وصرت ےہ (رماد وکھک رپ اہھت رانھک ےہ) افر البہبش روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہولوگںوکاسابتےسعنمرفناایےہ۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،ایفسؿنببیبح،دیعسنبزاید،زایدنبحیبص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿامنزدفونںاپںالمرکڑھکاوہاناسیکےہ؟

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿامنزدفونںاپںالمرکڑھکاوہاناسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 895

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ،سٔیا ٪ب ٩سٌیس ثوری٣ ،یَّسة٨٣ ،ہا ٢ب٤ً ٩زو ،ابوًِیسة سے روایت ےہ ٛہ حرضت ًبساہلل
ب٣ ٩شٌوز

َّ
َّس َة ًَ ِ ٩ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟها ٔ ٢بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی ًُِ َ ِی َس َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس اِ َٟور ِّٔی ًَ ِِ ٣َ ٩ی َ َ
أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ َرأَی َر ُج َّل ي َُؼل ِّی َٗ ِس َػ َّ
ا ٪أَٓ َِـ َ١
اٟش ََّ ٨ة َوَِ ٟو َرا َو َح بَ ِی َُ ٨ه َ٤ا ک َ َ
ٕ بَي ِ َن َٗ َس َِ ٣یهٔ َٓ َ٘ا ََ ٢خاَ ٟ
َٕ ُّ

رمعف نب یلع ،ییحی ،ایفسؿ نب دیعس وثری ،ہرسیة ،اہنمؽ نب رمعف ،اوبدیبعة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب دوعسد ےن اکی
آدیم وکداھکیامنزںیم وجہک اپؤںوجڑ رکڑھکا اھتاہکہکاسآدیم ےنالخػتنس ایک ےہارگفہاپؤںوک دفرسےاپؤں ےسدجاراتھک
(ینعی دفونں دقؾ ےک درایمؿ یسک مسق اک افہلص راتھک) افر یھبک فہ اکی اپؤں رپ زفر داتی افر فہ اس وک آراؾ داتی وت رتہب اھت رھپ دفرسے
اپؤںرپفزؿداتیافراسوکآراؾداتیوترتہبوہات۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿنبدیعسوثری،ہرسیة،اہنمؽنبرمعف،اوبدیبعةےسرفاتیےہہکرضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿامنزدفونںاپںالمرکڑھکاوہاناسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 896

راوی  :اسٌ٤ی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبہ٣ ،یَّسة ب ٩حِیب٨٣ ،ہا ٢ب٤ً ٩زو ،ابوًِیسةً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

َّسةُ بِ َُ ٩حِٔیبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟها َ ٢بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َِ ٣ی َ َ

َ
یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی ًُِ َ ِی َس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَُ َّ ٧ه َرأَی َر ُج َّل ي َُؼل ِّی َٗ ِس َػ َّ
ا٪
اٟش ََّ ٨ة َوَِ ٟو َرا َو َح بَ ِی َُ ٨ه َ٤ا ک َ َ
ٕ بَي ِ َن َٗ َس َِ ٣یهٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِخ َلأ ُّ
أَ ًِ َح َب إلٔ َ َّی
الیعمس نب دوعسد ،اخدل ،ہبعش ،ہرسیة نب بیبح ،اہنمؽ نب رمعف ،اوبدیبعة ،دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اکی
آدیموکدفونںاپؤںوکاکیاسھتالمرکامنزادارکےتوہےئداھکیوتاوہنںےنہیدھکیرکرفناایہکارگہیصخشافہلصراتھکوترتہبوہات۔
رافی  :الیعمسنبدوعسد،اخدل،ہبعش،ہرسیةنببیبح،اہنمؽنبرمعف،اوبدیبعة،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریبکترحتہمیےکدعبھچکاخومشرانہ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ریبکترحتہمیےکدعبھچکاخومشرانہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 897

راوی ٣ :ح٤وزبُ ٩یَل ،٪وٛیٍ ،سٔیا٤ً ،٪ارة بٌ٘ٗ ٩اَ ،ابوزرًة ب٤ً ٩زو ب ٩جزیز ،ابوہزیزة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٪ار َة بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ
ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠کَاِ َ ٧ت َُ ٟه َسَ ِٜت ْة إٔذَا ا ِٓت َ َتحَ اٟؼَّ ََل َة
ومحمدنبالیغؿ،فعیک ،ایفسؿ،امعرةنباقعقع،اوبزرعةنبرمعفنبرجری،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسھچکدریکتاخومشرےتہےھتامنزرشفعرکےنےکدعبافراسںیمفہداعزپاھرکےتےھت۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،امعرةنباقعقع،اوبزرعةنبرمعفنبرجری،اوبرہریة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریبکترحتہمیافررقاتےکدرایمؿںیموکیسنداعناانگناچےئہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ریبکترحتہمیافررقاتےکدرایمؿںیموکیسنداعناانگناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 898

راوی ً :لی ب ٩ححز ،جزیز٤ً ،ارة بٌ٘ٗ ٩اَ ،ابوزرًة ب٤ً ٩زو ب ٩جزیز ،ابوہزیزہ

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ا ِٓت َ َتحَ اٟؼَّ ََل َة َس ََ ٜت هُ َِ ٨ی َه ّة َٓ ُُِ٘ ٠ت بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َوأُم ِّی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا ََ ُ٘و ُ ٢فٔی

رش َٔ ٚوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َّ
ُسُٜوت ََٔ بَي ِ َن اَّ ٟتِٜبٔير ٔ َوا ِِٔ ٟقائ َ ٔة َٗا َ ٢أَُٗو َُّ ٢
اُ ٠ٟه َّ٥
ای َ٤َ ٛا بَا ًَ ِس َت بَي ِ َن ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
اُ ٠ٟه َّ ٥بَاً ِٔس بَ ِیىٔی َوبَي ِ َن َخ َلایَ َ
َ
ئ َو َّ
ای َ٤ٛا یُ ََّ ٨قی َّ
اٟسٔ َ ٧ص َّ
اِ َٟو ُب اْلِ َبِ َی ُف َّٔ ٩ِ ٣
أ ٠ِ َٟخ َوا ِٟب َ َرز ٔ
ای بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
اُ ٠ٟه َّ ٥اُِ ٔش ِ٠ىٔی َٔ ٩ِ ٣خ َلا َی َ
َن ِّ٘ىٔی َٔ ٩ِ ٣خ َلایَ َ َ
یلعنبرجح،رجری،امعرةنباقعقع،اوبزرعةنبرمعفنبرجری،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
سج فتق امنز اک آاغز رفناےت وت ھچک دری کت اخومش رےتہ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ریمے فادلنی
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک رفناای رکےت ںیہ اس ہتکس ےک درایمؿ ریبکت رحتہمی افر
لل َّ
ه
ُ
َ
ب
َ َئ َق َ ََ َئ َ ْع َ
بََ
تَ َْ
رقات ےک درایم َؿ وہات ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ںیم َاتہک وہں ( ا َّ ،ئ ِ ْع َ ْ َِ َف َ ْ َ
لل ّ
ل َّیل ْ
الْمَ ْشرر ِؼفالْمَجْرربالل ّ ُه َّ،تَ ّم ِِی
َ َئ َق َ ََ ُب َن َّقی َ ّْ
انب َْال ْب َن ُصِْا َّ
دلسَنِا ُه َّ ،اعْشِل ْ ِیی ِْ ََ
َ
ال ِد)۔ینعیاے
َ َئ َق ِئ ْ َْلئِ َفا ِح َف ْ َ َر
ِ
ْ
ی
َ
ِ َ ِ ِ
ُ
دخاھجموکریمےانگوہںےساسدقردفررفنادےےسیجہکرشمؼےسرغمباکافہلصوہاتےہافراےدخاھجموکانگوہںےساس
رطہقیےساصػرفنادےہکسجرطحےسدیفسڑپکااصػوہاتےہلیمےس۔اے دخاریمےانگہربػافراپینےسدوھدے
افرافےلےسدوھدے۔
رافی  :یلعنبرجح،رجری،امعرةنباقعقع،اوبزرعةنبرمعفنبرجری،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیافرداع
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیافرداع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 899

راوی ٤ً :زو ب٤ًَ ٩ا ٪ب ٩سٌیس ،رشیح ب ٩یزیس حرضمی ،طٌیب ب ٩ابوح٤زة٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،جابزبً ٩بساہلل ،ابوہزیزہ

رضم ٔ ُّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩أَبٔی َح ِ٤زَ َة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی
رشیِحُ بِ َُ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُ َ
یس ا َِ ٟح ِ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ا ِس َت ِٔ َتحَ اٟؼَّ ََل َة َٛب َّ َر ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ٪
َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا َ ٢ک َ َ
َ أ ُ ِٔ ٣ز ُت َوأََ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َّ
اُ ٠ٟه َّ ٥اهِ ٔسنٔی ْٔل َ ِح َش ٔ٩
ای َو َ٤َ ٣ات ٔی ِهَّلِل َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن ََل َ ٔ
یَ َٟهُ َوب ٔ َذَ ٔ ٟ
رش َ
َػ ََلت ٔی َونُ ُشکٔی َو َِ ٣ح َی َ
اْلِ َ ًِ َ٤ا َٔ ٢وأَ ِح َش ٔ ٩اْلِ َ ِخ ََل ََٔ ٚل َی ِهسٔی ْٔلَ ِح َشَ ٔ ٨ها إ ٔ ََّل أََ ِ ٧ت َوٗٔىٔی َس ِّی َئ اْلِ َ ًِ َ٤ا َٔ ٢و َس ِّی َئ اْلِ َ ِخ ََل ََٔ ٚل َیقٔی َس ِّیئَ َها إ ٔ ََّل أََ ِ ٧ت
رمعف نب امثعؿ نب دیعس ،رشحی نب سیدی رضحیم ،بیعش نب اوبزمحة ،دمحم نب ر دکر ،اجربنب دبع اہلل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلف ملسسجفتقامنزاکآاغزرفناےتوتریبکتزپےتھافررفناےتآرخکتبلطمہیےہہکریمی
امنزافرریمیرقابینافرریمیزدنیگافرریمیومتامتؾیکامتؾدخافدندقفسےئلیکےہوجہکامتؾدایناہجؿاکاپےنلفاالےہافراس
اکوکیئرشکیںیہنےہھجموکیہیمکحےہافرںیم بسےسےلہپاتدعباروہں(مکحدخافدنیاک)افراےاہلل!ھجموکیکینےکاکؾںیم
اگل دے افر دمعہ االخؼ ےس وناز دے افر ریتے العفہ وکیئ اؿ ںیم اگلےن فاال ںیہن ےہ افر ھجم وک ربے اکؾ افر ربے االخؼ ےس
وفحمظرفنادےافروکیئںیہنےہریتےالعفہھجموکاچبےنفاال۔
رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعس،رشحینبسیدیرضحیم،بیعشنباوبزمحة،دمحمنبر دکر،اجربنبدبعاہلل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفرسیداعریبکترحتہمیافررقاتےکدرایمؿ

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفرسیداعریبکترحتہمیافررقاتےکدرایمؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 900

راوی ٤ً :زو بً ٩لیً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسیً ،بساٌٟزیز ب ٩ابوس٤٠ہً ،یم ا٤ٟاجظو ٪ب ٩ابوس٤٠ہً ،بساٟزح ٩٤اْعد،
ًِیساہلل ب ٩ابورآًٍ ،لی

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩هس ٓ ٕ
ٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِّیم
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
ا ِ٤َ ٟا ٔج ُظو ُ ٪بِ ُ ٩أبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اْلِ ِ َ

َْط ا َّ
ٟش ََ ٤وا ٔ
ت َواْلِ َ ِر َق َحٔ٨یّٔا َو َ٣ا أََ٧ا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪إٔذَا ا ِس َت ِٔ َتحَ اٟؼَّ ََل َة َٛب َّ َر ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢و َّج ِه ُت َو ِجه ٔ َی ٔ ٠َّ ٔ ٟذی ٓ َ َ
َ أ ُ ِٔ ٣ز ُت َوأََ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن
ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ای َو َ٤َ ٣ات ٔی ِهَّلِل َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن ََل َ ٔ
َ َُ ٟه َوب ٔ َذَ ٔ ٟ
رشی َ
رشٔٛي َن إ ٔ ََّ ٪ػ ََلت ٔی َونُ ُشکٔی َو َِ ٣ح َی َ
َّ
َّ
ُوب إ ٔ ََّل أََ ِ ٧ت
اُ ٠ٟه َّ ٥أََ ِ ٧ت ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
رف اٟذُّ َ ٧
ِرف لٔی ذُُ٧وبٔی َجٔ٤ی ٌّا ََل َي ِِ ٔ ُ
َ ََل إ ٔ ََ ٟه إَٔل أََ ِ ٧ت أََ٧ا ًَ ِب ُس َک هَ ُ ٤َِ ٠ت َن ِٔ ٔسی َوا ًِت َ َرٓ ُِت ب ٔ َذٔ ِ ٧يی َٓاُ ٔ ِ
َ
َوا ِه ٔسنٔی ْٔل َ ِح َش ٔ ٩اْلِ َ ِخ ََل ََٔ ٚل َی ِهسٔی ْٔلَ ِح َشَ ٔ ٨ها إ ٔ ََّل أََ ِ ٧ت َو ِ ٔ
ارص ِٖ ًَىِّی َس ِّی َئ َها ََل َي ِ ٔ
َ َو َس ٌِ َسیِ َ
َر ُٖ ًَىِّی َس ِّی َئ َها إ ٔ ََّل أََ ِ ٧ت َِ َّ ِٟی َ

َوا َِ ٟديِرُ ک ُ ُُّ ٠ه فٔی َی َسیِ َ َّ
َ
وب إ ٔ َِ ٟی َ
َ َوإَِٔ ٟی َ
َ أََ٧ا ب ٔ َ
اٟرش َِ ٟی َص إَِٔ ٟی َ
رف َک َوأَتُ ُ
َ َو ُّ
َ َت َب َار َِ ٛت َو ََ ٌَاَِ ٟی َت أَ ِس َت ِِ ٔ ُ

رمعف نب یلع ،دبعارلنمح نب دہمی ،دبعازعلسی نب اوبہملس ،یمع ااملوشجؿ نب اوبہملس ،دبعارلنمح ارعج ،دیبع اہلل نب اوبراعف ،یلع
ےس رفاتی ےہہک روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس سجفتق امنز رشفع رفناےت وتآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ریبکت زپےتھ رھپ
رفناےتبنجیںیمےنرہچہاسذاتےکاسےنمرکایلہکسجےنآامسونںافرزونیمںوکانبایاساحتلںیمہکںیماکیےچسذمبہاک
ریپفاکروہںافرںیموھج ےٹدنیےسےبزاروہںافرںیماؿولوگںںیمےسںیہنوہںوجہکدخافدندقفسےکاسھتدفرسفںوک
یھب رشکی انبےت ںیہ۔ سپ ریمی امنز افر رقابین افر ومت ف زدنیگ امتؾ یک امتؾ دخافدن دقفس ےک فاےطس ےہ وج ہک امتؾ یہ اہجؿ اک
اپاہنلر ےہ افر اس اک وکیئ رشکی ںیہن ےہ ھجم وک یہی مکح ےہ افر ںیم اس ےک دعب اتدعبار ںیم ےس وہں۔ اے دخا وت ابداشہ ےہ افر
ریتےالعفہوکیئاچسوبعمدںیہنےہںیمریتادنبہوہںںیمےناینپاجؿرپملظرکایلےہافرںیماےنپانگوہںاکارقاررکاتوہںاے
دخا ریمے امتؾ انگہ اعمػ رفنادے افر آپ ےک العفہ وکیئ یھب انگہ ںیہن اعمػ رکات ےہ افر ھجم وک دمعہ اعدت افر  تلص اطع رفنا
وکیئاؿںیماگلےنفاالںیہنےہافرھجمےسریمیاعدتدفررفنادےریتےالعفہوکیئدفررکےنفاالںیہنےہ۔ںیمریتیدختم

ںیم احرضوہںافر ںیمریتی اتدعباریںیمالھبیئںیم احرضوہںامتؾ اکامتؾریتایہ اایتخرےہافرریتی رطػربایئںیہن ےہ ںیم
ریتیفہج ےس وہں افر ریتی اجبن اجؤں اگ۔ وت اصبح ربتک افردنلب ےہ ںیم ھجت ےس رفغمت اچاتہ وہں اےنپ انگہ یک افر ریتے
اسےنموتہبرکاتوہں۔
رافی  :رمعف نب یلع ،دبعارلنمح نب دہمی ،دبعازعلسی نب اوبہملس ،یمع ااملوشجؿ نب اوبہملس ،دبعارلنمح ارعج ،دیبعاہلل نب
اوبراعف،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفرسیداعریبکترحتہمیافررقاتےکدرایمؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 901

راوی  :یحٌی ب٤ًَ ٩ا ٪ح٤صی ،اب ٩ح٤ير ،طٌیب ب ٩ابوح٤زة٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سرً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ہز٣زاْعد٣ ،ح٤س ب٩
٣ش٤٠ہ

ََک
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
ا ٪ا ِٔ ٟح ِٔ ٤ص ُّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩ح ِٔ٤يَر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩أَبٔی َح ِ٤زَ َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َوذ َ َ
َ
ا ٪إٔذَا َٗ َا٦
ْع ٔد ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ََ
آَخ َٗ ِب َ٠هُ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩هُ ِز ُ٣زَ اْلِ ِ َ
َْط َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
رشٔٛي َن إ ٔ َّ٪
ت َواْلِ َ ِر َق َحٔ٨یّٔا ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا َو َ٣ا أََ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ي َُؼل ِّی َت َل ُّو ًّا َٗا َ ٢اہللُ أَ ِٛبَرُ َو َّج ِه ُت َو ِجه ٔ َی ٔ ٠َّ ٔ ٟذی ٓ َ َ
َ أ ُ ِٔ ٣ز ُت َوأََ٧ا أَ َّو ُ ٢ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َّ
َ َلَ
اُ ٠ٟه َّ ٥أََ ِ ٧ت ا ُِ ٔ ٠٤َ ٟ
ای َو َ٤َ ٣ات ٔی ِهَّلِل َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن ََل َ ٔ
َ َُ ٟه َوب ٔ َذَ ٔ ٟ
رشی َ
َػ ََلت ٔی َونُ ُشکٔی َو َِ ٣ح َی َ
َ َوب ٔ َح ِ٤س َٔک ث ُ ََّ ٥ي ِِقأ ُ
إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل أََ ِ ٧ت ُس ِب َحاَ َ ٧
َ
ییحی نب امثعؿ یصمح ،انب ریمح ،بیعش نب اوبزمحة ،دمحم نب ر دکر ،دبعارلنمح نب رہزمارعج ،دمحم نب ہملسم ےس رفاتی ےہ ہک
ج ل َّلِدِق ف َ َػ َرر ال َّشم ََو ِ
ات
ّلَّ َأ ْ َ ر
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق لفن زپےنھ ڑھکے وہےت ےھت وتا ُ
کُ َف َّھ ْب ُت َف ْ ِ َ
لَ
لْمُ ْش ِ
م
ی
َص ِت فتُ ُش ِک
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْت َفأ َئ أ ّف َُؽ
ِي لَ ُة َف ِ َب َ
رَش
ل
ن
اْل
ب
ر
ّل
ِ
ّ
ت
َم
ف
ق
َم
ف
ی
ؿ
إ
ک
َ
ِ
ِ
َ
َف َْال ْر َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
کِل أرِم ُ
ْ
ِّ
َ
ض َح ِینفًا ُ ْ ِ ً
ْسُم َف َم َأ َئ ِْ ا ِرر َ
َ

لْمُشل لل َّ
ی
ه
ْ ِمی
ْ
ل
ِح
َ
ُ
ی
ص
ِک۔رھپرقات رفناےت۔
ن ُ ْ حَا ََ
نا مَل ُِک َل ِإلَ َة ِإ ّل َأ ْ َ
ا ِ َنا ََّ ،أ ْ َ
ي َف َمْد َ
رافی  :ییحینبامثعؿیصمح،انبریمح،بیعشنباوبزمحة،دمحمنبر دکر،دبعارلنمحنبرہزمارعج،دمحمنبہملسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریبکتافررقاتےکدرایمؿوچیھتانثئ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ریبکتافررقاتےکدرایمؿوچیھتانثئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 902

راوی ًِ :یساہلل بٓ ٩ـاٟة ب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا ،ٚجٌرفب ٩س٠امیً ،٪لی بً ٩لی ،ابو٣توک ،١ابوسٌیس

َ
َ
رف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ًََ ٩ِ ًَ ٪ل ٔ ِّی بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َج ٌِ َ ُ
َ َّ
اُ ٠ٟه ََّ ٥وب ٔ َح ِ٤س َٔک َت َب َار َک
ا ٪إٔذَا ا ِٓت َ َتحَ اٟؼَّ ََل َة َٗا َُ ٢س ِب َحاَ َ ٧
ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َسٌٔی ٕس أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َ َو ََ ٌَال َی َج ُّس َک َو ََل إ ٔ ََ ٟه َُيِرُ َک
اس َُ ٤
ِ

دیبعاہللنباضفلةنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رفعجنبامیلسؿ،یلعنبیلع،اوبوتملک،اوبدیعسےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی
لل َّ
ی
ه
ش
ِح
ی
ک َف َ َت ََل َ ُّ
کزپےتھینعی
ک َف َل ِإلَ َة َ ْ ُر
ع َ
ج َ
ِک َ َب َر َ
يا ُ ََّ ،ف َمْد َ
کا ْ مُ َ
یلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتقامنزرشفعرفناےتوت ُص ْ حَا َ َ
اےدخاوتاپکےہ۔اےدخارکشےہریتاانؾربتکفاالےہافردنلبےہزبیگریتیافروکیئوبعمدںیہنےہالعفہریتے۔
رافی  :دیبعاہللنباضفلةنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رفعجنبامیلسؿ،یلعنبیلع،اوبوتملک،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

ریبکتافررقاتےکدرایمؿوچیھتانثئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 903

راوی  :اح٤س ب ٩س٠امی ،٪زیس ب ٩اٟحباب ،جٌرف ب ٩س٠امیً ،٪لی بً ٩لی ،ابی ا٤ٟتوک ١ابوسٌیس

رف بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ًََ ٩ِ ًَ ٪ل ٔ ِّی بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟت َوک ِّ ٔ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
اب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َج ٌِ َ ُ
َ َّ
اُ ٠ٟه ََّ ٥وب ٔ َح ِ٤س َٔک َو َت َب َار َک
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ا ِٓت َ َتحَ اٟؼَّ ََل َة َٗا َُ ٢س ِب َحاَ َ ٧
ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا َ ٢ک َ َ
َ َو ََ ٌَال َی َج ُّس َک َو ََل إ ٔ ََ ٟه َُيِرُ َک
اس َُ ٤
ِ

ادمح نب امیلسؿ ،زدی نب اابحلب ،رفعج نب امیلسؿ ،یلع نب یلع ،ایب اوتمللک اوبدیعس اس دحثی اک رتہمج سگہتش دحثی ےک اطمقب
ےہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،زدینباابحلب،رفعجنبامیلسؿ،یلعنبیلع،ایباوتمللکاوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریبکترحتہمیافررقاتےکدرایمؿاکیذرکدخافدنی
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ریبکترحتہمیافررقاتےکدرایمؿاکیذرکدخافدنی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 904

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،ححاد ،ح٤از ،ثابت و ٗتازہ و ح٤یس ،ا٧ص

اَ ٪ر ُسو ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
َّاد َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت َو َٗ َتا َز َة َو ُح َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَُ َّ ٧ه َٗا َ ٢ک َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ب ٔ َ٨ا إٔذِ َجا َئ َر ُج ََْ ٓ ١س َخ َ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َو َٗ ِس َح َٔزَ ُه اَُ ٔ٨َّ ٟص َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ أَ ِٛبَرُ ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َح ِّ ٤سا

ََٔٛي ّرا كَ ِّی ّبا َُ ٣ب َارکّا ٓ ٔیهٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََل َت ُه َٗا َ ٢أَ ُّیَّ ٥ِ ُٜأ ٟذی َتک َ َّ ٥َ ٠بٔکَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
ت َٓأ َ َر َّ٦ا ِِ َ٘ ٟو ُ٦
َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ه َ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١بَأ ِ ّسا َٗا َ ٢أََ٧ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٔجئ ُِت َو َٗ ِس َح َٔزَنٔی اَُ ٔ٨َّ ٟص َٓ ُ٘ ِ٠ت َُها َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َ٘ َٟ ٥َ ٠س
رش َ٠َ ٣کّا یَِ ِ َتس ُٔروَ َ ٧ها أَ ُّی ُه ِ ٥یَ ِز َٓ ٌُ َها
َرأَیِ ُت اثِى َِی ًَ َ َ

دمحمنبینثم،اجحج،امحد،باتبفاتقدہفدیمح،اسنےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکیرفزامنززپاھےن
کُالْحَمْ ُد َِّ
ںیموغشمؽےھتہکاسدفراؿاکیصخشاحرضوہااساکاسسنوھپؽراہاھتوتاسصخشےناہکا َُّ
ّل َ ًْ
م َر ًک
ّل َأ ْ َ ر
حا َ ِکرًا َط ِّی ًیا َُ
َ تَکَل َّ
َ
ُ
َ
َ َ قَم
ت
ک
ل
َ
ل
ْ
م
َ
َ
َ
ِ
َ
ِ
َ
ّلَّعَل َ ْی ِة َفمَّلَسَ َ َ
ٍ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِ
وُسؽا ِ
ّلَّیَّلَصا ُ
وُسؽا ِ
ّي ّالِق  ،مَاتف َر ّؾا ْو ُؾف َؽ ِإ َّی ُةمَلْ ْ
ي َئ ًْسف َؽأ َئ َئ َر َ
فِی ِةفلمَّا َ ی َر ُ
ّلّ ِ ُ
َص َی ُة َف َؽ َأ ُّ ُ ْ
لَ
َ
ْ َ َ َ مل َ ً ْ َ َ ُیه َ
فن َأ ّ ُ ْ ْ َ ،ريفجُ َھا وت سج فتق رضحت روسؽ رکمی
ع َ کا َي ُِر
اث َ ر
َفدَقْ َحف َ َرر ِت ا ّنفَ ُش ف َ ُقل ْ ُی َھا َف َؽ الیّ ِی ُّی یَّلَص ا ُ
ّلَّ عَل َ ْی ِة َفمَّلَسَ ل َ َق ْد َر َأ ْ ُ
ن ْ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپاھ ےکچ وت اراشد رفناای مت ولوگں ںیم ےس سک صخش ےن ہی املکت زپےھ ںیہ؟ ولگ اخومش وہےئگ۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکاسصخشےنوکیئربیابتںیہن یہ۔اسصخشےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسںیمےنہیاملکتےہکںیہ۔رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکںیمےنابرہرفوتشںوکداھکیہکفہ
بسےکبسدلجیرکرےہےھتوکؿاؿاملکتوکااھٹرکےلاجےئ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اجحج،امحد،باتبفاتقدہفدیمح،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےلہپوسرئافہحتافررھپدفرسیوسرتالتفترکے
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ےلہپوسرئافہحتافررھپدفرسیوسرتالتفترکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 905

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوًوا٧ہٗ ،تازہ ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو بَ َِکٕ َو ًُ َ٤زُ

ِقائ َ َة ٔب ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َ٤ا َي ِش َت ِٔتٔ ُح َ
و ٪ا َِ ٔ ٟ
ہبیتق نب دیعس ،اوبوعاہن ،اتقدہ ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب افر رضحت
لَ
م
ی
لْح
ِ
اْل َن(بلطم ہی ےہ ہک ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسرہ افہحت التفت
ب َْ
رمعافرفؼ رقات رشفع رفناےت ےھت ا َمْ ُد ّلَِّ َر ِّ
رفناےتےھتافررھپوسرتالمےتےھت)۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ےلہپوسرئافہحتافررھپدفرسیوسرتالتفترکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 906

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤زہزی ،سٔیا ،٪ایوبٗ ،تازہ ،ا٧ص

وب ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت ٍََ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اٟزُّهِز ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ ٍَ ٣أَبٔی بَ َِکٕ َوًُ ََ ٤ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َ٤ا َٓا ِٓت َ َت ُحوا ٔب ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن

دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح زرہی ،ایفسؿ ،اویب ،اتقدہ ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل
لَ
م
ی
فملسافررضحتاوبرکبافررضحترمعافرفؼےکاسھتامنززپیھ۔اوہنںےنرقات رشفعیکالْح
ِ
َ
َ
م
اْل َن
ر
ّل
ِ
ّ
د
ْ
ُ
ب َْ
َ
ِّ
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمحزرہی،ایفسؿ،اویب،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسباہللارلنمحارلمیحزپانھ

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
مسباہللارلنمحارلمیحزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 907

راوی ً :لی ب ٩ححزً ،لی ب٣ ٩شہز٣ ،دتارب ،١ٔ٠ٓ ٩ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

َات َی ِو ٕ ٦بَي ِ َن
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شهٔز ٕ ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟد َتارٔ بِ ٔ ٩ِ ًَ ١ٕ ُٔ ٠ِ ُٓ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا ذ َ
َ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ٢
أَهِ ُهزَٔ٧ا یُزٔی ُس أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذِ أَُِفَی إَُِٔٔائ َ ّة ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأِ َسهُ ُ٣ت ََب ِّش ّ٤ا َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َٟهُ َ٣ا أَ ِؿ َح ََ ٜ
َ ه َُو اْلِ َبِتَرُ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ه ِ١
َ٧زََِ ٟت ًَل َ َّی آنّٔٔا ُس َور ْة َٔ ِش ٔ ٥اہللٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اٟزَّح ٔٔی ٥إَّٔ٧ا أَ ًِ َل ِی ََ ٨
ْح إ ٔ ََّ ٪طاَ ٔ ٧ئ َ
اک ا ِل َِ ٜوثَ َز ٓ ََؼَ ٔ ٟ ِّ١زبِّ َ
َ َواِ َ ِ ٧
و٣َ ٪ا ا ِل َِ ٜوثَزُ ُٗ ِ٨َ ٠ا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟه أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََٓ ٢إُٔ َّ ٧ه ِ َ ٧ه ْز َو ًَ َسٔ٧یهٔ َربِّی فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة آَ ٔ ٧ی ُت ُه أَ ِٛثَرُ َٔ ًَ ٩ِ ٣سز ٔا ِل ََ ٜوأ ٔ ٛب َتز ٔ ُز ُه ًَل َ َّی
َت ِس ُر َ

َ ََل َت ِسرٔی َ٣ا أَ ِح َس َث ََ ٌِ َس َک
أ ُ ًَّٔ٣ی َٓ ُی ِد َت َُ ٠خ ا ِِ ٌَ ٟب ُس ُٔ ٨ِ ٣ه َِٓ ٥أَُٗو َُ ٢یا َر ِّب إُٔ َّ ٧ه ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی ٓ ََی ُ٘و ُ ٢لٔی إَٔ َّ ٧

یلع نب رجح ،یلع نب رہسم ،اتخمرنب لفلف ،اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے درایمؿ
رشتفیرفناےھت ہکاکیدؾآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکیکلہیسدنینآیئگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرسااھٹایمسبترفناےت
وہےئ۔مہ ےندرایتفایک ہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسسکفہجےسمسبت رفنا رےہ ںیہ؟آپ یلصاہللہیلعفآہل فملس ےناراشد
َْ َ
ِ
و
ي َف ْ َ ر
(ِب ا َِّ
ْح ا َرلّ ِ
رفناای ایھب ایھب ھجم رپ اکی وسرت انزؽ وہیئ ےہ ِ ْ ِ
ّل ا َرلّ ْ َ ِ
ئَُ
اْلرَثَ َ ّ ِ
ِح ِإ َّئ َأعْ َع ْی َیا َ
ک ْ
انْ ِإ َّؿ َس ِ َ َ
ف ِ َ رل ّ ِ َ

بُ۔ (ینعی اے یبن! یلص اہلل ہیلعفآہل فملس مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک وحض وکرث اطعء رفنایئ ےہ مت وطبررکش ےک اےنپ
َْال ْ َ ر
رپفرداگرےئلیکامنززپوھافررقابینرکفالبہبشاہمترےدنمشیکڑجےنٹکفایلےہافرایکمتولگفافقوہہکوکرثایکےہ؟مہےنرعض
ایک ہک دخا افراس اک روسؽیلص اہللہیلعفآہلفملس یہ وخبفافق ںیہآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفناایہک فہ رہن ےہ ہک سج اک
ریمے رپفرداگر ےن فدعہ رفناای ےہ تنج ںیم افراس ےک ربنت اتسرفں ےس زایدہ ںیہ۔ ریمی اتماس رپ آےئ یگ رھپ اکی صخش
اسںیمےسابرہاچنھکاجےئاگ۔ںیموہکںاگہکاےرپفرداگرہیوتریمیاتمےہرپفرداگررفناےئاگہکمتفافقںیہنوہہکوجاس
ےناہمترےدعبایکےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،یلعنبرہسم،اتخمرنبلفلف،اسننبناکل

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

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
مسباہللارلنمحارلمیحزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 908

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بً ٩بساٟح ،٥ٜطٌیبٟ ،یث ،خاٟس ،ابوہَل ،٢نٌی ٥ب٣ ٩ح٤ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟح َُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜط ٌَ ِیبٕ َح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی ه ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢نُ ٌَ ِی ٕ٥
ا ِ٤ٟحٔ٤ز ٔ َٗا ٢ػ َّ٠ی ُت و َرا َئ أَبی هُزیز َة ٓ ََِقأَ َش ٔ ٥اہللٔ اَّ ٟز ِح ٩٤اٟزَّح ٔٔی ٥ث ُ َُّ َ ٥
وب ًََِ ٠یه ٔ ِ٥
ِقآ َٔ ٪حًَّی إٔذَا بَ ََُ َّ ٠ي ِر ٔا ُِ ِِ ٤َ ٟـ ٔ
ٔ ََِ َ ٔ ِ
َ َ ِ َ
َ ٔ
ُ ِ
رقأَ بٔأ ِّ ٦ا ِِ ُ ٟ
َ
َو ََل َّ
ض فٔی ٔاَلث ِ ََ ٨تي ِ ٔن َٗا َ ٢اہللُ
اض آ ٔ٣ي َن َو َي ُ٘و ُ ٢ک ُ َّ٤َ ٠ا َس َح َس اہللُ أَ ِٛبَرُ َوإٔذَا َٗ َا ٩ِ ٣ٔ ٦ا ُِ ٟحُ٠و ٔ
اٟـا ِّٟي َن َٓ َ٘ا َ ٢آ ٔ٣ي َن َٓ َ٘ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
أَ ِٛبَرُ َوإٔذَا َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسه ٔإنِّٔی َْلَ ِط َب ُهَ ٥ِ ُٜػ ََل ّة ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠

م
دمحمنبدبعاہللنبدبعا،مکح ،بیعش ،ثیل،اخدل،اوبالہؽ ،میعننب ح،رر ےسرفاتیےہ ہکںیمرضحتاوبرہریہ یک ادتقاءںیمامنزادا
ِ
ِب ا َ
ِح التفت یک رھپ وسرہ افہحت التفت یک۔ سج فتق رپ ےچنہپ وت اوہنں ےن آنیم  یہ۔
ْح ا َرلّ ِ
رک راہ اھت اوہنں ےن رفناای ِ ْ ِ
ّلِّ ا َرلّ ْ َ ِ
کُ ےتہک۔ رھپ
ّلَّ َأ ْ َ ر
کُےتہک افر فہ بج دف رتعک زپھ رک اےتھٹ وت ا ُ
ّلَّ َأ ْ َ ر
ولوگں ےن یھب آنیم  یہ افر فہ سج فتق دجسہ ںیم اجےت وت ا ُ

سج فتق السؾ ریھپا وت رفناای اس ذات یک مسق ہک سج ےک اہھت ںیم ریمی اجؿ ےہ ںیم مت ولوگں ےس زایدہ اشمہب وہں امنز ںیم
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےک۔
م
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدبعا،مکح،بیعش،ثیل،اخدل،اوبالہؽ،میعننب ح ،رر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مسباہللارلنمحارلحٓہتسہزپانھ

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
مسباہللارلنمحارلحٓہتسہزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 909

راوی ٣ :ح٤س بً ٩لی ب ٩حش ٩ب ٩ط٘ی ،ٙابوح٤زة٨٣ ،ؼورب ٩زاذا ،٪ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

َا ٩ِ ًَ ٪أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
یَٗ ٙا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َي ُ٘و ُ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو َح ِ٤زَ َة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٔ بِ َٔ ٩زاذ َ
َّ
َّ
َّ
رقائ َ َة َٔ ِش ٔ ٥اہللٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اَّ ٟزح ٔٔیَ ٥و َػلَّی ب ٔ َ٨ا أَبُو بَ َِکٕ
َ٣اَٗ َٕ ٔ ٟا ََ ٢ػلی ب ٔ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠ي ُِش٨َ ٌِ ٔ٤ا ٔ َ

َوًُ َ٤زُ ََٓ ٥َِ ٠ن ِش ََ ٌِ ٤ها ُٔ ٨ِ ٣ه َ٤ا

دمحم نب یلع نب نسح نب قیقش ،اوبزمحة ،وصنمرنب زاذاؿ ،اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
ّلَّارلَّ ْ َ ِ
ِحیکآفازمہولوگںےنںیہنینسافررضحتاوبرکبافررضحترمعےنامنززپیھمہےن
وتِبا ِ
ْحارلَّ ِ
فملسےنامنززپاھیئ ِ ْ ِ
ِ
اؿےسیھبمسباہللیکآفازںیہنینسبلطمہیےہہکہیامتؾےکامتؾرضحاتآہتسہآفازےس ِ ِْباّلَِّارلَّ ْ َ ِ
ِحزپےتھےھت۔
ْحارلَّ ِ
ِ
ِ
رافی  :دمحمنبیلعنبنسحنبقیقش،اوبزمحة،وصنمرنبزاذاؿ،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
مسباہللارلنمحارلحٓہتسہزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 910

راوی ً :بساہلل ب ٩سٌیس ابوسٌیس اطحًٍ٘ ،بة ب ٩خاٟس ،طٌبہ و اب ٩ابوْعوبةٗ ،تازہ ،ا٧ص

ْعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس أَبُو َسٌٔی ٕس اْلِ َ َط ُّخ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًُ ِ٘ َب ُة بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َوابِ ُ ٩أَبٔی َ ُ

اَ ٪رضٔ َی اہللُ ًَ ُِ ٨ه ِ ٥َِ ٠َٓ ٥أَ ِس َ ٍِ ٤أَ َح ّسا
ِٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبٔی بَ َِکٕ َو ًُ ََ ٤ز َوًُ َِ ََ ٤
ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت َخَ ٠
ُٔ ٨ِ ٣ه َِ ٥ی ِح َهزُ ٔب َٔ ِش ٔ ٥اہللٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤اَّ ٟزح ٔٔی٥
دبعاہللنبدیعساوبدیعساعجش،ہبقعنباخدل،ہبعش فانباوبرعفیة،اتقدہ،اسنےسرفاتیےہہکںیم ےنرضحت روسؽرکمییلص
ْح
ِب ا ِ
اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب افر رضحت رمع افر رضحت امثعؿ ینغ یک ادتقاء ںیم امنز ادا یک۔ ںیم ےن یسک وک ِ ْ ِ
ّلَّ ارلَّ ْ َ ِ
ِ
ِحدنلبآفازےسزپےتھوہےئںیہنانس۔
ارلَّ ِ
رافی  :دبعاہللنبدیعساوبدیعساعجش،عمیةنباخدل،ہبعشفانباوبرعفیة،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
مسباہللارلنمحارلحٓہتسہزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 911

راوی  :اسٌ٤ی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس٤ًَ ،ا ٪بُ ٩یاث ،ابونٌا٣ة ح٨فی ،ابً ٩بساہلل ب١ِٔ٣ ٩

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ َِ َ٤ا ُ ٪بِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
اث َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َن ٌَا ََ ٣ة ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔی َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َّ
ِقأ ُ َٔ ِش ٔ ٥اہللٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اٟزَّح ٔ ٔیَ ٥ي ُ٘و ُ٢
َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔٗ ١ٕ َّٔ َِ ٣ُ ٩ا َ ٢ک َ َ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ بِ ُ ١ٕ َِٔ ٣ُ ٩إٔذَا َس ٍَ ٔ٤أَ َح َسَ٧ا َي ِ َ

ِٕ ًُ ََ ٤ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َ٤ا ٓ ََ٤ا َسُ ٌِ ٔ٤ت أَ َح ّسا ُٔ ٨ِ ٣ه َِ ٥رقأَ
ِٕ أَبٔی بَ َِکٕ َو َخَ ٠
ِٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َخَ ٠
َػ َِّ ٠ی ُت َخَ ٠
َ
َٔ ِش ٔ ٥اہللٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اٟزَّح ٔٔی٥
الیعمس نبدوعسد،اخدل ،امثعؿنب،ثاث ،اوباعنمة یفنح ،انبدبعاہلل نب لفغم ےکاصازبادے ےسرفاتیےہ ہک رضحتدبعاہلل
ّلَّارلَّ ْ َ ِ
ِح(آفازےس)زپےتھوہےئےتنسےھتوترفناےتہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلص
ِبا ِ
ْحارلَّ ِ
نبلفغمسجفتقیسکوک ِ ْ ِ
ِ
اہللہیلعفآہلفملسافررضحتاوبرکبافررضحترمعیکادتقاءںیمامنزادایکافریسکوک ِ ِْباّلَِّارلَّ ْ َ ِ
ِح(اکپررک)زپےتھوہےئ
ْحارلَّ ِ
ِ
ِ

ںیہنانس۔
رافی  :الیعمسنبدوعسد،اخدل،امثعؿنب،ثاث،اوباعنمةیفنح،انبدبعاہللنبلفغم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئافہحتںیممسباہللہنزپانھ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وسرئافہحتںیممسباہللہنزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 912

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟاٌَٟلء بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوسائب ،ہظا ٦اب ٩زہزة ،ابوہزیزہ

ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أَبَا َّ
اٟشائ ٔٔب َِ ٣ول َی هٔظَ ا ٔ ٦بِ ُٔ ٩زه َِز َة َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َّ
َّ
َّ
ِقآ َٔٓ ٪ه ٔ َی خ َٔس ْاد ه ٔ َی خ َٔس ْاد ه ٔ َی
ِقأ ِ ٓ َٔیها بٔأ ُ ِّ ٦ا ُِِ ٟ
ه َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ػلی َػ ََل ّة َ ٥َِ ٟي ِ َ
ٔ
َُ
َ
َ
َ َٓإٔنِّی
ارقأ ِ ب ٔ َها یَا َٓارٔس ُّٔی فٔی َن ِٔ ٔش َ
خ َٔس ْاد َُيِرُ َت َ٤اُِ ٠ُ٘ َٓ ٕ ٦ت َیا أبَا ه َُزیِ َز َة إنِّٔی أ ِح َیاّ٧ا أٛو َُ ٪و َرا َئ ِاْل ٔ َ٣ا٤َ َِ َٓ ٔ ٦زَ ذ ٔ َراعی َو َٗا ََ ِ ٢

َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢ي ُ٘و ُ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ َٗ ١ش ُِ ٤ت اٟؼَّ ََل َة بَ ِیىٔی َوبَي ِ َن ًَ ِبسٔی ن ِٔؼ َٔي ِ ٔن َِٓ ٔ ٨ؼ ُٔ َها لٔی
ارقؤُا َي ُ٘و ُ ٢ا ِِ ٌَ ٟب ُس ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن
َون ِٔؼ ُٔ َها ِ ٌَ ٔ ٟبسٔی َوِ ٌَ ٔ ٟبسٔی َ٣ا َسأ َ ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََِّ ٥َ ٠
َي ُ٘و ُ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١حَ ٔ٤سنٔی ًَ ِبسٔی َي ُ٘و ُ ٢ا ِِ ٌَ ٟب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اَّ ٟزح ٔٔیَ ٥ي ُ٘و ُ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١أَث ِى َی ًَل َ َّی ًَ ِبسٔی َي ُ٘و ُ ٢ا ِِ ٌَ ٟب ُس َ٣أَ ٔ ٟ
َی ِوِّ ٔ ٦
اک َن ِش َتٌٔي ُن َٓ َه ٔذه ٔ ِاْلیَ ُة بَ ِیىٔی َوبَي ِ َن ًَ ِبسٔی
اٟس ٔ
یَ ٩ي ُ٘و ُ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ٣َ ١ح ََّسنٔی ًَ ِبسٔی َي ُ٘و ُ ٢ا ِِ ٌَ ٟب ُس إٔیَّا َک َن ٌِبُ ُس َوإٔیَّ َ
َوِ ٌَ ٔ ٟبسٔی َ٣ا َسأ َ ََ ٢ي ُ٘و ُ ٢ا ِِ ٌَ ٟب ُس اهِ ٔسَ٧ا َِّ
وب ًََِ ٠یه ٔ َِ ٥وَلَ
رص َان َّأ ٟذ َ
ی ٩أَ ِن ٌَ َِ ٤ت ًََِ ٠یه ٔ َُِ ٥ي ِر ٔ ا ُِ ِِ ٤َ ٟـ ٔ
اَٟر َان ا ِِ ٤ُ ٟش َت٘ ٔ َ
یَ ٔ ٥
َّ
ئ ِ ٌَ ٔ ٟبسٔی َوِ ٌَ ٔ ٟبسٔی َ٣ا َسأ َ َ٢
اٟـا ِّٟي َن ٓ ََه ُؤ ََل ٔ
ہبیتق ،ناکل ،االعلء نب دبعارلنمح ،اوباسبئ ،اشہؾ انب زرہة ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسےناراشدرفناایوجصخشامنززپےھافراسںیموسرہافہحتہنزپےھفہانصقےہفہانصقےہفہانصقےہرہسگوپریںیہنےہ
رضحت اوباسبئ ےن رفناای ہک ںیم ےن اوبرہریہ ےس درایتف ایک ہک ںیم یھبک یھبک اناؾ یک ادتقاء ںیم وہات وہں وت ںیم وسرہ افہحت سک
رطہقی ےس زپوھں؟ اوہنں ےن رفناای افر رھپ ریما اہھت دابای افر اراشد رفناای اے افریس اےنپ دؽ ںیم زپھ ےل اس ےئل ہک ںیم ےن
روسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےس انسےہآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھتہک دخافدن دقفس رفنااتےہامنز ریمےافر
دنبے ےک درایمؿ آدیھ آدیھ میسقت وہیئگ ےہ وت امنز آدیھ ریمے فاےطس ےہ افر آدیھ ریمے دنبے ےک فاےطس ےہ افر ریما
دنبہ وج ناےگن فہ اس ےک فاےطس وموجد ےہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق دنبہ اتہک ےہ (اَلْح
َ
َ
م
ب
ر
ّل
ِ
ّ
د
ْ
ُ
َ ِّ
لَ
م
ی
ِ
اْل َن) امتؾ رعتفی دخا ےک فاےطس ےہ وج ےک ناکل ےہ امتؾ اہجؿ اک وت دخافدن دقفس رفناات ےہ ہک ریمے دنبے ےن ریمی
َْ
ِ
ِح تہب رہمابؿ افر اہنتی رمح فاال وت دخافدن دقفس رفناات ےہ ریمے دنبے ےن ریمی
ْح ارلَّ ِ
رعتفی یک ےہ رھپ دنبہ اتہک ےہ ارلَّ ْ َ ِ
ِ ِ ناکل ےہ دبہل ےک دؿ اک۔ وت دخافدن دقفس اراشد رفناات ےہ۔ ریمے دنبے ےن
رعتفی ایبؿ یک رھپ دنبہ اتہک ےہ َمکِلِ َ ُْ ِؾ ادلّ ِ
تَشی
ک ْ َ ِعی ُنہکمہریتییہابعدترکےتںیہافرھجتیہےسدمدناےتگن
کتَع ْ ُی ُد َف ِإ َّئ َ
ریمیزبریگایبؿیکاسےکدعبدنبہاتہکےہ ِإ َّئ َ
ںیہ۔ ہی آتی رکہمی ریمے افر دنبے ےک درایمؿ ےہ افر ریمے دنبے ےک فاےطس ےہ ہک فہ وج ھچک ناےگن رھپ دنبہ اتہک ےہ اهْد َِئ
ِ َ َّ ِ َ ْ َ عَل َ ْیه
لص ِ َ لْمُ ْشیَم ِی
ِ
َ
ْ
ْن  ،اؿ ولوگں اک راہتس ہک نج رپ وت ےن اانپلضف فرکؾ ایک۔
ا ّ َرراطا  ،ینعی مہ وکدیساھ راہتس دالھک دے۔ َ ر
 ِ أ ْ َ
صاط ال َ
َ
َ ْ لْمع
ب عَل ْیه ِ َْ ،ف َل ال َّضا ِّ
ل۔ ینعی ہن ہک اؿ ولوگں اک راہتس نج رپ وت انراض وہا فہ ارماہ وہ ےئگ۔ ذموکرہ نیت آتی رکہمی دنبفں
عر ِ ا َ ْ ُ و ِ
َ
ےکفاےطسےہفہوجوساؽرکےفہوموجدےہ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،االعلءنبدبعارلنمح،اوباسبئ،اشہؾانبزرہة،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکدفراؿادمحلرشفییکالتفتالزیمےہ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزےکدفراؿادمحلرشفییکالتفتالزیمےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 913

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪زہزی٣ ،ح٤وزب ٩ربیًٍ ،بازة ب ٩ػا٣ت

ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ٣َ ٩ح ُ٤وز ٔبِ ٔ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

َّ
اب
ِقأََِٔٔات ٔ َحةٔ ا ِل َٔ ٜت ٔ
ًََِ ٠یهٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َػ ََل َة َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٤َ ٔ ٟي ِ َ

دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،زرہی ،ومحمدنب رعیب ،ابعدة نب اصتم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفناایہکاسصخشیکامنزیہںیہنوہیتوجصخشوسرہافہحتہنزپےھ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،زرہی،ومحمدنبرعیب،ابعدةنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزےکدفراؿادمحلرشفییکالتفتالزیمےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 914

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٣ ،ح٤وزب ٩ربیًٍ ،بازة ب ٩ػا٣ت

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ٣َ ٩ح ُ٤وز ٔبِ ٔ ٩اَّ ٟزب ٔی ٍٔ ًَ َِ ًُ ٩با َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٗا َ٢
َّ
َّ
اب ٓ ََؼاً ّٔسا
ِقأََِٔٔات ٔ َح ٔة ا ِل َٔ ٜت ٔ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسََ ٥َ ٠ل َػ ََل َة َ ٥َِ ٟ ٩ِ ٤َ ٔ ٟي ِ َ
وسدینب رصن ،دبعاہلل،رمعم ،زرہی،ومحمدنبرعیب،ابعدة نب اصتمےسرفاتیےہہک رضحتروسؽرکمی یلصاہلل ہیلع فآہلفملس
ےناراشدرفناایاسصخشیکامنزیہںیہنوہیتوجوسرہافہحتہنزپےھ۔رھپاسےسزایدہ(ینعیوسرتفریغہ)۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،رمعم،زرہی،ومحمدنبرعیب،ابعدةنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تلیضفوسرئافہحت
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
تلیضفوسرئافہحت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 915

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک ِ٣خمی ،یحٌی ب ٩آز ،٦ابواحوؾ٤ً ،ار ب ٩زریً ،ٙبساہلل بً ٩یسی ،سٌیس ب ٩جبير،
ًبساہلل ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ا ِِّ َ ٤ُ ٟ
ؾ ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ارٔ بِ ٔ٩
ِخم ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ض َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وً ٔ َِ ٨س ُه
ُر َزیِ ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔس اہللٔ بِ َٔٔ ً ٩یسی ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َر ُه إلٔ َی َّ
َِ ٠ًَ ١یهٔ َّ
َِ ٠ًَ ١یهٔ َّ
اب َٗ ِس ُٓتٔحَ ٔ٩ِ ٣
اٟش ََل ٦إٔذِ َسَ ٍَ ٔ٤ن٘ ٔ ّ
اٟش َ٤ا ٔ
َف َٓ ٍَ ٔجبِرٔی ُ
ٔجبِرٔی ُ
ئ َٓ َ٘ا ََ ٢ه َذا بَ ْ
اٟش ََلَ َ ََ ٦
یـا ٓ َِو َٗ ُه َ َ
ئ َ٣ا ُٓت ٔحَ َٗم َٗا٨َ َٓ ٢زَُ ٨ِ ٣ٔ ٢ه ََ ْ ٠٣
َّ
رش بَٔ ُ٨وریِ ٔ ٩أُوت ٔی َت ُه َ٤ا  ٥َِ ٟیُ ِؤ َت ُه َ٤ا
اٟش َ٤ا ٔ
ُّ َ َ
ََ َٓأتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َِ ٔ ِ

رحّٓا ُٔ ٨ِ ٣ه َ٤ا إ ٔ ََّل أ ُ ًِ ٔلی َتهُ
َ َٓات ٔ َح ٔة ا ِل َٔ ٜت ٔ
ٔ َ ٧ي ٌّی َٗ ِب ََ ٠
ِقأِ َ ِ
ِقة َٔ ِ ََ ٥َِ ٟ
اب َو َخ َوات ٔٔیُ ٥س َورة ٔا َِ ٟب َ َ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک رخمیم ،ییحی نب آدؾ ،اوباوحص ،امعر نب زرقی ،دبعاہلل نب یسیع ،دیعس نب ریبج ،دبعاہلل انب ابعس ےس
رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیرفناےھتہکرضحتربجالیئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپس
رشتفیرےتھکےھت۔ہکاسدفراؿآامسؿےکافرپےسدرفازہوھکےنلیکآفازینسوتاوہنںےناینپآ ھکافرپیکرطػااھٹرکداھکی
رھپرفناایہکہیآامسؿاکفہدرفازہےہوجہکآجےسلبقیھبکںیہنالھکاھت۔اسےکدعباسآامسیندرفازےںیمےساکیرفہتشانزؽ
وہا افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ابمرک وہ مت وک دفونں ااعنؾ
انعتئ ےئک ےئگ افر مت ےس لبق یسک یبن وک ںیہن اطعء رفناےئ اکی وت وسرہ افہحتدفرسی آرخیآتی رکہمی وسرہ رقبہ یک۔ (بلطم ہی
ےہہکآنَمَارلَّوُس ُؽےسےلرکمتخوسرہرقبہکت)ینعیارگمتاؿںیمےساکیرحػیھبزپوھےگوتمتوکارجفوثابےلماگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرکرخمیم،ییحینبآدؾ،اوباوحص،امعرنبزرقی،دبعاہللنبیسیع،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعس

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

ریسفتآتیرکہمیےسآرخکت
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ریسفتآتیرکہمیےسآرخکت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 916

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبہ ،خِیب بً ٩بساٟزح ،٩٤حٔؽ بً ٩اػ ،٥ابوسٌیس بٌ٣ ٩لی

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩خِ َ ِی ٔب بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َحٔ َِؽ بِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ًَ ٔ
اػ ٕ ٥یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا ٌَِ ٤ُ ٟلَّی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز بٔهٔ َوه َُو ي َُؼل ِّی ٓ ََس ًَا ُه َٗا َََ ٓ ٢ؼ َِّ ٠ی ُت ث ُ َّ ٥أَ َت ِی ُتهُ
ی ٩آ َُ٨٣وا ا ِس َتحٔیبُوا ِهَّلِل َوَّ ٔ ٟرل ُسو ٔ٢
یبىٔی َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أ ُ َػل ِّی َٗا َ ٢أََ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ١اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١یَا أَ ُّی َها َّأ ٟذ َ
َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ََ ٌَ ٨َ ٣
َ أَ ِ ٪تُحٔ َ
َ
ِخ َد ُُِٗ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ ِو ََ ٟ
إٔذَا َز ًَا ُ٤َ ٔ ٟ ٥ِ ٛا یُ ِحیٔی ٥ِ ُٜأَ ََل أ ُ ًَ َِّ ٤ُ ٠
َخ َد ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َٗا َََ ٓ ٢ذ َه َب َ ٔ ٟی ِ ُ
َ أَ ًِوَ َُ ٥س َورة ٕ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أَ ِ ُ

َٗا َ ٢ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن ه ٔ َی َّ
ِقآ ُ ٪ا ٌَِ ٟؤی ُ٥
اٟش ِب ٍُ ا ََِ ٤َ ٟانٔی َّأ ٟذی أُوت ُ
ٔیت َوا ِِ ُ ٟ

اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،ہبعش  ،بیب نب دبعارلنمح ،ب ص نب اعا  ،اوبدیعس نب معلی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہل فملس اؿ ےکاسےنم ےس سگرےآپ یلص اہللہیلعفآہل فملساس فتق امنز ںیم وغشمؽ ےھتآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےناؿوکبلطرفناایوتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتےنسکفہجےسہیوجابدایاوہنںےنرفناایںیمامنز
ںیموغشمؽاھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایایکدخافدندقفسےناراشدںیہنرفناایہکاےالہاامیؿ!متوجابدفدخاافر
اسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوکسجفتقفہمتوکاؿاکومںےکفاےطسبلطرکےنجےساہمتریزدنیگ۔(ینعیآرخت
ںیمزدنیگ اکفطلاحلص وہےکس) ںیم متولوگں وکاکی ایسی وسرتالتبؤں اگدجسم ےسےنلکن ےسلبق وجہکڑبیآتی ےہرھپآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسدجسمےسےنلکنےگل۔ںیمےنرعضایکایروسؽاہلل!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایکرفناایاھت؟آپیلصاہلل
لَ
م
ی
ہیلعفآہلفملسےنرفناایفہوسرةالْح
ِ
َ
َ
ب َْ
م
اْل َنےہافریلہپوسرتعبساثمینافررقآؿمیظعےہ۔
ر
ّل
ِ
ّ
د
ْ
ُ
َ ِّ

رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش ،بیبنبدبعارلنمح،ب صنباعا ،اوبدیعسنبمعلی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ریسفتآتیرکہمیےسآرخکت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 917

راوی  :حشين ب ٩رحیثٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسیً ،بساٟح٤یس ب ٩جٌرف ،اٌَٟلء بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ ،ابی بٌٛ ٩ب

ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
وسی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
رحیِ ٕث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُ ُ ٩
أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا أَِ ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١فٔی اَّ ٟت ِو َراة ٔ َو ََل فٔی
ُ
ِقآ َٔ ٪وه ٔ َی َّ
اٟش ِب ٍُ ا ََِ ٤َ ٟانٔی َوه ٔ َی َُ ِ٘ ٣شو َْ ٣ة بَ ِیىٔی َوبَي ِ َن ًَ ِبسٔی َوِ ٌَ ٔ ٟبسٔی َ٣ا َسأ َ َ٢
ِاْلِٔ ٧حٔی ٔ ١َ َِ ٣ٔ ١أ ِّ ٦ا ِِ ُ ٟ
نیسح نب رحثی ،لضف نب ومیس ،دبعادیمحل نب رفعج ،االعلء نب دبعارلنمح ،اوبرہریہ ،ایب نب بعک ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکدخافدندقفسےنہنوتوتراتںیم افرہنیہالیجنںیموکیئ وسرت وسرہافہحت
 یسیانزؽرفنایئفہاؾارقلآؿ ےہینعیرقآؿیکڑجےہفہ عبساثمینےہ۔اراشددخافدنیےہہکہیوسرتریمےافرریمےدنبہ
ےکدرایمؿمیسقتوہیئےہافرریمےدنبہےکےئلفہےہوجفہناےگن۔
رافی  :نیسحنبرحثی،لضفنبومیس،دبعادیمحلنبرفعج،االعلءنبدبعارلنمح،اوبرہریہ،ایبنببعک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ریسفتآتیرکہمیےسآرخکت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 918

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز ،اً٤ع٣ ،ش ،٥٠سٌیس ب ٩جبيرً ،بساہلل ابً ٩باض

ض َٗا َ ٢أُوت َٔی أ ٨َّ ٟي ُّی
أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ٣ُ ٩شَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ِب ٌّا ٔ ٩ِ ٣ا ََِ ٤َ ٟانٔی َّ
اٟل َو َ٢
اٟش ِب ٍَ ُّ
دمحمنبدقامة،رجری،اشمع،ملسم،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعسےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوک
عبس اثمین اطع رفنایئ یئگ ینعی است وسرںیت وج ہک ڑبی وسرت ںیہ وت عبس اثمین ےس رماد ہی است وسرںیت ںیہ افر اثمین اؿ وسرت وک
اس فہج ےس اہک ہک اکی وسرت اک اضمنیم دفرسی وسرت ںیم وموجد ںیہ افر فہ وسرہ رقبہ افر وسرہ آؽ رمعاؿ وسرہ اسنء وسرہ نادئہ
وسرہارعاػوسرہوہدافروسرہویسنںیہ۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،اشمع،ملسم،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ریسفتآتیرکہمیےسآرخکت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 919

راوی ً :لی ب ٩ححز ،رشیَ ،ابواسحا ،ٚسٌیس ب ٩جبيرً ،بساہلل ابً ٩باض

ض فٔی َٗ ِؤٟهٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١س ِب ٌّا ٔ٩ِ ٣
یَ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
رش ْ
ا ََِ ٤َ ٟانٔی َٗا ََّ ٢
اٟل َو ُ٢
اٟش ِب ٍُ ُّ
یلعنبرجح،رشکی،اوبااحسؼ،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعس،ےنرفناایہکعبساثمینےسرمادفہاستوسرںیتںیہوجتہبزایدہ

یبملںیہ۔
رافی  :یلعنبرجح،رشکی،اوبااحسؼ،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾیکادتقاءںیمرسیامنزںیم(وساوسرةافہحتےک)رقاتہنرکے
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اناؾیکادتقاءںیمرسیامنزںیم(وساوسرةافہحتےک)رقاتہنرکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 920

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،یحٌی ،طٌبةٗ ،تازہ ،زرارة٤ً ،زا ٪ب ٩حؼين

ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼي ِ ٕن َٗا ََ ٢ػلَّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ

َّ
اس ََ ٥ربِّ َ َ
َِّ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
اس ََ ٥رب َ
رقأَ َسبِّحِ ِ
َِقأَ َر ُج َْ ١خ ُِ َٔ ٠ه َسبِّحِ ِ
اٟو ِه َز ٓ َ َ
َ اْلِ ًِل َی َٓ َ٤َّ ٠ا َػلی َٗا ََ َ ٩ِ ٣َ ٢
یها
اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ر ُج ْ ١أََ٧ا َٗا َِ َٗ ٢س ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أَ ََّ ٌِ ََ ٪ـِ َٗ ٥ِ ُٜس َخا ََ ٟحَ ٔ ٨
دمحمنبینثم،ییحی،صعیة،اتقدہ،زرارة،رمعاؿنبنیصحےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزرہظادا
رفنایئوتاکیصخشےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپعبسامساکیالتفترفنایئ سجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنز
ےسافرغوہےئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندرایتفرفناایہکاسوسرتوکسکصخشےنالتفتایک؟آپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفناایہکھجموکاسابتاکایخؽوہاہکوکیئصخشھجمےسرقآؿرکمینیھچراہےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،صعیة،اتقدہ،زرارة،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اناؾیکادتقاءںیمرسیامنزںیم(وساوسرةافہحتےک)رقاتہنرکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 921

راوی  :ابوًوا٧ہٗ ،تازة ،زرارةب ٩اوفی٤ً ،زا ٪ب ٩حؼين

ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة بِ ٔ ٩أَ ِوفَی ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َر َو َر ُج َْ ١ي ِ ُ
َ ُ
َِّ اْلِ َ ًِل َی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُج ْ٩ِ ٣ٔ ١
َػلَّی َػ ََل َة ُّ
اٟو ِهز ٔأَ ِو ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اس ََ ٥رب َ
رقأَ َٔ َشبِّحٔ ِ
ِقأ َخ َِٔ ٠هُ َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ
َ
َر َٖ َٗا َ ٢أ ُّیَ َ ٥ِ ٜ
َّ
َّ
َّ
ُ
َ
یها
ْعٓ ُِت أَ ََّ ٌِ ََ ٪ـِ َٗ ٥ِ ُٜس َخا ََ ٟحَ ٔ ٨
ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦أَ٧ا َو ٥َِ ٟأرٔ ِز ب ٔ َها إَٔل ا َِ ٟدي ِ َر َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسِ َٗ ٥َ ٠س َ َ
اوبوعاہن،اتقدہ،زرارۃنبافیف،رمعاؿنبنیصح،رتہمجاسہقبدحثیںیمسگراکچےہ
رافی  :اوبوعاہن،اتقدۃ،زرارۃنبافیف،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہجیامنزںیماناؾےکےھچیپرقاتہنرکےناکایبؿ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رہجیامنزںیماناؾےکےھچیپرقاتہنرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 922

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،اب ٩اٛی٤ة ٟیَی ،ابوہزیزہ

اب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أ ُ َِ ٛی ََ ٤ة َّ
اِ ٠ٟیَٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
رقأَ َ٣عٔی أَ َح ْس ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣آنّٔٔا َٗا ََ ٢ر ُج َْ ١ن ٌَ ِ ٥یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢إنِّٔی أَُٗو ُ٢
ا ِن َ َ
َر َٖ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٕ َج َه َز ٓ َٔیها بٔا َِ ٔ ٟ
ِقائ َ ٔة َٓ َ٘ا ََ ٢ه َِ َ ١

َّ
َّ
ُ
ِقائ َ ٔة ٔ٩ِ ٣
ِق َ
آَٗ ٪ا ََٓ ٢اَ ِ ٧ت َهی اُ ٨َّ ٟ
َ٣ا لٔی أَ َ ٧از َُ ا ِِ ُ ٟ
ِقائَةٔ ٓ ٔ َامی َج َه َز ٓ ٔیهٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠بٔا َِ ٔ ٟ
اض ًَ ِ ٩ا َِ ٔ ٟ
َ
اٟؼَّ ََلة ٔح ٔي َن َسٌُ ٔ٤وا ذََ ٔ ٟ
ہبیتق،ناکل،انب اہشب،انب اکیمةیثیل،اوبرہریہ ےسرفاتی ےہہکرضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملساکی امنزےسافرغ
وہےئسجںیمدنلبآفازےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرقات رفنایئوتاراشدرفناایایکاہمترےںیمےسیسکصخشےنریمے
ارماہالتفترقآؿرکمییکےہ۔اکیصخشےنرعضایکیجاہںایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےنرقآؿرکمییکالتفت
یکےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکایسفہجےسیہوتھجموک(دفراؿامنزایخؽوہاہک)ھجموکایکوہایگےہہکرقآؿرکمی
ھجم ےس نیھچ راہ ےہ۔ سج فتق ولوگں ےن ہی ابت ینس وت سج امنز ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکپر رک رقات رکےت وت وکیئ
صخشآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکادتقاءںیمرقات ہنرکات۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،انباہشب،انباکیمةیثیل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقاناؾرہجیامنزںیمرقاترکےوتدتقمیھچکہنزپںیھنکیلوسرئافہحتزپںیھ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجفتقاناؾرہجیامنزںیمرقاترکےوتدتقمیھچکہنزپںیھنکیلوسرئافہحتزپںیھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 923

راوی  :ہظا ٦ب٤ً ٩ار ،ػسٗة ،زیسب ٩واٗس ،رحا ٦ب ٩حٜی٧ ،٥آٍ ب٣ ٩ح٤وز ب ٩ربیٌةً ،بازة ب ٩ػا٣ت

یٌ َة ًَ َِ ًُ ٩با َز َة
رحا ٔ ٦بِ َٔ ٩حٕٔ ٜیَ٧ ٩ِ ًَ ٥آ ٔ ٍٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ح ُ٤وز ٔبِ َٔ ٩رب ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا هٔظَ ُا ٦بِ ُ٤َّ ًَ ٩ا ٕر ًَ َِ ٩ػ َس َٗ َة ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕس ًَ َِ َ ٩
بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ َٗا ََ ٢ػلَّی ب ٔ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٌِ ََ ٥َ ٠ف اٟؼَّ ََ ٠وا ٔ َّ
ِقأَ َّ٪
ِقائَةٔ َٓ َ٘ا ََ ٢لَ َي ِ َ
ت أًٟی یُ ِح َهزُ ٓ ٔی َها بٔا َِ ٔ ٟ
أَح ْس ٔ ٥ُٜ٨ِ ٣إٔذَا جهز ُت بٔا ُِ َّ ٔ ٟ
ِقآ ٔ٪
َ
ِ ََِ
ِقائ َ ٔة إَٔل بٔأ ِّ ٦ا ِِ ُ ٟ
َ

اشہؾنبامعر،دصقة،زدینبفادق،رحاؾنبمیکح،انعفنبومحمدنبربنعة،ابعدةنباصتمےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنیسکفتقیکامنزرہجی یکاناتمرفنایئرھپاراشدرفناایسجفتقںیمدنلبآفازےسرقات رکفںوتوکیئ
صخشھچکہنرپےھنکیلوسرہافہحت۔
رافی  :اشہؾنبامعر،دصقة،زدینبفادق،رحاؾنبمیکح،انعفنبومحمدنبربنعة،ابعدةنباصتم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آتیرکہمییکریسفت
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
آتیرکہمییکریسفت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 924

راوی  :جاروزبٌ٣ ٩اذ تز٣ذی ،ابوخاٟس ،اَلح٤ز٣ ،ح٤س بً ٩حَل ،٪زیسب ٩اس ،٥٠ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

اروزُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ اٟتِّرِ ٔٔ ٣ذ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس اْلِ َ ِح َ٤زُ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪زیِسٔ بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح ُ
َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا ُج ٌٔ َِ ١اْل ٔ َُ ٣اُ ٔ ٟ ٦ی ِؤ َت َّ ٥بٔهٔ َٓإٔذَا َٛب َّ َر َٓ َٜبِّرُوا َوإٔذَا َرقأَ
َ
َٓأ َ ِن ٔؼتُوا َوإٔذَا َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َٓ ُ٘وُٟوا َّ
ََ ا َِ ٟح ُِ ٤س
اُ ٠ٟه ََّ ٥ربَّ َ٨ا َ ٟ
اجرفدنب اعمذ رتذمی ،اوباخدل ،االرمح ،دمحم نب الجعؿ ،زدینب املس ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اناؾ اس فاےطس ےہ ہک مت ولگ اس یک اتدعباری رکف سج فتق فہ ریبکت ےہک مت یھب ریبکت وہک افر
َ َ لْ
سجفتقفہرقات رکےمتاخومشروہافرسجفتقفہ َشم ِ
ّلَّلِم
َ
َ
ِ
َ
َلا حَمْ ُدوہک۔
ب
ر
مت
وت
ےہک
ـ
ُ
ح
ن
ُ
ا
ع
ّ
َ
َ َ
ْ َ
رافی  :اجرفدنباعمذرتذمی،اوباخدل،االرمح،دمحمنبالجعؿ،زدینباملس،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
آتیرکہمییکریسفت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 925

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک٣ ،ح٤س ب ٩سٌس انؼاری٣ ،ح٤س بً ٩حَل ،٪زیسب ٩اس ،٥٠ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س ٌِ ٕس اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ح ََل َ٩ِ ًَ ٪
َزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِس ٩ِ ًَ ٥ََ ٠أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ٤َ َّ ٧ا ِاْل ٔ َُ ٣اُ ٔ ٟ ٦ی ِؤ َت َّ ٥بٔهٔ َٓإٔذَا َٛبَّرَ
ا ٪ا ِِّ َ ٤ُ ٟ
ِخم ٔ ُّی َي ُ٘و ُ ٢ه َُو ٔث َ٘ ْة َي ٌِىٔی َُ ٣ح ََّ ٤س بِ ََ ٩س ٌِ ٕس اْلِ َ ِن َؼار َّٔی
رقأَ َٓأ َ ِن ٔؼتُوا َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ک َ َ
َٓ َٜبِّرُوا َوإٔذَا َ َ
دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،دمحم نب دعس ااصنری ،دمحم نب الجعؿ ،زدینب املس ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفناایاناؾوتاس ےئل ےہہکاسیکاتدعباری یک اجےئ فہسجفتقفہ ریبکتےہک مت یھب ریبکت
وہکافرفہسجفتقفہرقات رکےمتاخومشروہافروغرےسونس۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،دمحمنبدعسااصنری،دمحمنبالجعؿ،زدینباملس،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دتقمییکرقاتاناؾےکفاےطساکیفےہ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دتقمییکرقاتاناؾےکفاےطساکیفےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 926

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،زیسب ٩حبابٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح ،ابوزاہزیةَٛ ،ير ب٣ ٩زة حرضمی ،ابوزرزاء

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو اٟزَّاهٔزٔیَّ ٔة َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرنٔی َه ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
رضمٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
َّ َ َ
ئ َسُ ٌَ ٔ٤ه َي ُ٘و ُُ ٢سل ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَفٔی کَُ ِّ١ػ ََلة ٕ
اٟس ِر َزا ٔ
َحسثىٔی َٔٛيرُ بِ َُّ ٣ُ ٩ز َة ا َِ ٟح ِ َ ُّ
ُ َ
َ
رق َب ا ِِ َ٘ ٟوُ ٨ِ ٣ٔ ٔ ٦ه َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَ َری ِاْل ٔ ََ ٣ا ٦إٔذَا أََّ٦
رقائ َ ْة َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ ِن َؼارٔ َو َج َب ِت َه ٔذه َٔٓا َِ ٟتٔ ََت إلٔ َ َّی َوُ ٨ِ ٛت أ ِ َ
َٔ
ا ِِ َ٘ ٟو َ ٦إ ٔ ََّل َٗ ِس ََٔٛاه َُِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤ه َذا ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َلأ ْ إٔ٤َ َّ ٧ا ه َُو َٗ ِو ُ ٢أَبٔی َّ
ئ َو٥َِ ٟ
اٟس ِر َزا ٔ

اب
ُِقأِ َه َذا َ ٍَ ٣ا ِل َٔ ٜت ٔ
يَِ

اہرفؿنبدبعاہلل،زدینبةحب،اعمفہینباصحل،اوبزارہیة،ریثکنبرمةرضحیم،اوبدرداءےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رفناای ایگ ہک ایک رہ اکی امنز ںیم رقات ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای یج
اہں۔ اکی ااصنری ےن اہک ہک ہی ابت الزؾ وہیئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمی اجبن داھکی افر ںیم امتؾ ولوگں ےس زایدہ
آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےسزندکیاھت۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکںیم اسابتےسفافق وہںہکسج
فتق اناؾ ولوگں یک اناتم رکے وت اس یک رقات اؿ وک اکیف ےہ۔ (اصبح اسنیئ رشفی) رضحت دبعارلنح ےن رفناای ہک اس
دحثیوکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکوقؽرقاردانیطلغےہدرالصہیاوبدرداءاکوقؽےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،زدینبةحب،اعمفہینباصحل،اوبزارہیة،ریثکنبرمةرضحیم،اوبدرداء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجوکیئالتفترقآؿہنرکےکسوتاسےکفاےطساساکایکدبؽےہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وجوکیئالتفترقآؿہنرکےکسوتاسےکفاےطساساکایکدبؽےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 927

ًیسی و ٣ح٤وزبُ ٩یَلٓ ،٪ـ ١ب٣ ٩وسی٣ ،شٌز ،ابزاہی ٥اسٜشکی ،اب ٩ابواوفی
راوی  :یوسٕ بٰ ٩

یَّ ٥
اٟشَ ِٜشک ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ
ٕ بِ َُٔ ً ٩یسی َو َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل َ ٩ِ ًَ ٪ا َِِ ٟٔـ ٔ ١بِ َٔ ٣ُ ٩
وسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ِٔ ٣ش ٌَ ْز ًَ ِ ٩إٔبِ َزاهٔ َ
َّ
َّ
ِقآ ٔ٤ِ ٠ِّ ٌََ ٓ ٪ىٔی َط ِیئّا
أَبٔی أَ ِوفَی َٗا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔی َلَ أَ ِس َت ٔلی ٍُ أَ ِ ٪آ ُخ َذ َط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
ا ٪اہللٔ َوا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َو ََل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َواہللُ أَ ِٛبَرُ َو ََل َح ِو ََ ٢و ََل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّل بٔاہللٔ
ِقآ َٔ٘ َٓ ٪ا َُ ١ِ ُٗ ٢س ِب َح َ
یُ ِحزٔئُىٔی ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ

ویفس نب ٰیسیع ف ومحمدنب الیغؿ ،لضف نب ومیس ،رعسم ،اربامیہ ایکسکس ،انب اوبافیف ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش دختم وبنی
یلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسھجموکرقآؿرکمیومعمیلاسیھبایدںیہنوہاتکس
وتآپیلصاہللہیلعفآہلف ملسھجموکایسیزیچالھکسںیئوجرقآؿرکمیاکدبؽنبےکس؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمت
ح َؽ َف َل َُقّ َة ِإ َّل ِئ َ
ّلُّ َفا َ
ّلِّ َف َل ِإلَ َة ِإ َّلا َ
ّلِّ َفالْحَمْ ُد َ
ُص ْیحَا َؿا َ
ّلِّہہکول۔
ّلُّ َأ ْ َ ر
کُ َف َل َ ْ
رافی  :ویفسنبٰیسیعفومحمدنبالیغؿ،لضفنبومیس،رعسم،اربامیہایکسکس،انباوبافیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾآنیمدنلبآفازےساکپرے
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اناؾآنیمدنلبآفازےساکپرے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 928

راوی ٤ً :زو ب٤ًَ ٩اَ٘ ،٪یة ،زبیسی ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ََ٘ ٔ َّی ُة ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیس ِّٔی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی اٟزُّهِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
ِ
ِ
َ
َّ
َّ
َرف اہللُ َٟهُ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا أَ َّ ٩َ ٣ا َِ٘ ٟارٔ ُئ َٓأ ُِّ٨٣وا َٓإ ٔ َّ ٪ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة تُ َؤ َِّ ٩ِ ٤ََ ٓ ٩ُ ٣وآ َََ ٙتأ ٔ٣یُ ُ٨ه َتأ ٔ٣ي َن ا ََِ ٤َ ٟلئَٜٔةٔ ُ َ َ

َ٣ا ََ َ٘ َّس َ ٩ِ ٣ٔ ٦ذَِ٧بٔهٔ
رمعف نب امثعؿ ،تمیة ،زدیبی ،زرہی ،اوبہملس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفناایسجفتقزپےنھفاال(اناؾ)آنیمےہکوتمتیھبآنیماکپرف۔ویکہکنرفط ےیھب(اسھتںیم)آنیمےتہکںیہ۔(اسظفلاکبلطم
ہیےہاےدخاریمالمع وبقؽرفناےل)رھپسجصخشیکآنیمرفوتشںیکآنیمےکرباربوہاجےئوتاسےکاےلگےھچیپانگہاعمػ
رکدیاجںیئےگ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،تمیة،زدیبی،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اناؾآنیمدنلبآفازےساکپرے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 929

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ُرف َُ ٟه َ٣ا ََ َ٘ َّس َ٦
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا أَ َّ ٩َ ٣ا َِ٘ ٟارٔ ُئ َٓأ َ ُِّ٨٣وا َٓإ ٔ َّ ٪ا ََِ ٤َ ٟلئَٔ َٜة تُ َؤ َِّ ٩ِ ٤ََ ٓ ٩ُ ٣وآ َََ ٙتأ ِ ٔ٣یُ ُ٨ه َتأ ِ ٔ٣ي َن ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ ُ َٔ
َٔ ٩ِ ٣ذِ٧بٔهٔ
دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفناای سج فتق اناؾ ےہک وت مت آنیم اکپرف۔ اس ےئل ہک رفط ے یھب آنیم اکپرےت ںیہ افر اناؾ یھب آنیم اکپرات ےہ۔ رھپ سج صخش یک
آنیمرفوتشںیکآنیمےکاطمقبوہیگاسےکاےلگےھچیپانگہاعمػرکدیاجںیئےگ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہ

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

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اناؾآنیمدنلبآفازےساکپرے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 930

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،یزیس ب ٩زریٍ٤ٌ٣ ،ز ،اٟزہزی ،سٌیس ب ٩ا٤ٟشیب ،ابوہزیزہ

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
وب ًََِ ٠یه ٔ َِ ٥و ََل َّ
اٟـا ِّٟي َن َٓ ُ٘وُٟوا آ ٔ٣ي َن َٓإ ٔ َّ٪
ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َٗا َِ ٢اْل ٔ َُ ٣اَُ ٦ي ِر ٔا ُِ ِِ ٤َ ٟـ ٔ
ِ
ِ
ُرف َٟهُ َ٣ا ََ َ٘ َّس ََ ٩ِ ٣ٔ ٦ذِ٧بٔهٔ
ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة ََ ُ٘و ُ ٢آ ٔ٣ي َن َوإ ٔ َِّ ٪اْل ٔ ََ ٣اَ ٦ي ُ٘و ُ ٢آ ٔ٣ي َن ٓ َََ ٩ِ ٤وآ َََ ٙتأ ٔ٣یُ ُ٨ه َتأ ٔ٣ي َن ا ََِ ٤َ ٟلئٔٔ َٜة ُ ٔ َ
اامسلیعنبدوعسد،سیدینبزرعی،رمعم،ازلرہی،دیعسنبابیسمل،ایبرہریۃ،اساکرتہمجسگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،سیدینبزرعی،رمعم،ازلرہی،دیعسنبابیسمل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اناؾآنیمدنلبآفازےساکپرے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 931

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،سٌیسو ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس َوأَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَُ َّ ٧ه َ٤ا أَ ِخب َ َرا ُه ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ

ِ
ِ
َ
َّ
ُرف َُ ٟه َ٣ا ََ َ٘ َّس ََ ٩ِ ٣ٔ ٦ذِ٧بٔهٔ
َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا أَ َِّ ٩َ ٣اْل ٔ َُ ٣آَ ٦أ ُِّ٨٣وا َٓإُٔ َّ ٧ه ََ ٩ِ ٣وآ َََ ٙتأ ٔ٣یُ ُ٨ه َتأ ٔ٣ي َن ا ََِ ٤َ ٟلئٔٔ َٜة ُ ٔ َ
ہبیتق،ناکل،انباہشب،دیعسفاوبہملس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسج
فتقاناؾآنیمےہکوتمتولگیھبآنیموہک۔ویکہکنسجیسکیکآنیمرفوتشںیکآنیمرکٹاےئیگ(ینعیایسفتقوہیگ)وتاسےک
اےلگےھچیپامتؾانگہاعمػرکدیاجںیئےگ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،انباہشب،دیعسفاوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾیکادتقاءںیمآنیمانہکاساکمکح
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اناؾیکادتقاءںیمآنیمانہکاساکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 932

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟسیم ،ابو ػاٟح ،ابوہزیزہ

یم ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨هُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اُ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟس َ ٕٓ
وب ًََِ ٠یه ٔ َِ ٥و ََل َّ
ُرف َٟهُ َ٣ا ََ َ٘ َّس َ٦
إٔذَا َٗا َِ ٢اْل ٔ َُ ٣اَُ ٦ي ِر ٔا ُِ ِِ ٤َ ٟـ ٔ
اٟـا ِّٟي َن َٓ ُ٘وُٟوا آ ٔ٣ي َن َٓإُٔ َّ ٧ه ََ ٩ِ ٣وآ ََِ َٗ ٙوُ ُٟه َٗ ِو َ ٢ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ ُ ٔ َ

َٔ ٩ِ ٣ذِ٧بٔهٔ

ہبیتق،ناکل ،یمس،اوباصحل،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکسجفتقاناؾ
َ
بعَل ْیه ِ َْ ،ف َلال َّضا ِّ
عِالْمَع ْ
ُ
لہہکےکچوتمتولگآنیماکپرف۔ویکہکنسجصخشیکآنیمانہکرفوتشںیکآنیمےکرباربوہاجےئیگ
و
َ ْر
ِ
َ
وتاسےکاےلگےھچیپامتؾانگہاعمػرکدیاجںیئےگ۔

رافی  :ہبیتق،ناکل،یمس،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تلیضفآنیم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
تلیضفآنیم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 933

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟابوز٧از ،اْعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َٗا َ٢
أ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛآ ٔ٣ي َن َو َٗاَِ ٟت ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة فٔی َّ
ُرف َٟهُ َ٣ا ََ َ٘ َّس َ ٩ِ ٣ٔ ٦ذَِ٧بٔهٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ئ آ ٔ٣ي َن ٓ ََوا َٓ َ٘ ِت إ ٔ ِح َساه َُ٤ا اْلِ ُ ِ َ
َخی ُ ٔ َ
ہبیتق ،ناکل ،اوبزاند ،ارعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق مت
ولوگںںیمےسوکیئصخشآنیماکپراتےہوترفط ےآامسؿںیمآنیماکپرےتںیہرھپارگاہمتریآنیمافراؿیکآنیمرباربوہیئگوتمت
ولوگںےکاےلگافرےھچیپامتؾانگہاعمػرکدیاجںیئےگ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگدتقمیوکامنزںیمکنیھچآاجےئوتایکانہکاچےئہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

ارگدتقمیوکامنزںیمکنیھچآاجےئوتایکانہکاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 934

راوی ٗ :تیبہ ،رٓاًة ب ٩یحٌی بً ٩بساہلل ب ٩رٓاًة ب ٩رآٍ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا رَٔٓا ًَ ُة بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة بِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٥ِّ ًَ ٩أَب ٔیهٔ ٌَُ ٣اذ ٔ بِ ٔ ٩رَٔٓا ًَ َة بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ

ِٕ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٌََ ٓ ٥َ ٠ل ِش ُت َٓ ُُِ٘ ٠ت ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َح ِّ ٤سا َٔ َٛي ّرا كَ ِّی ّبا َُ ٣ب َارکّا ٓ ٔیهٔ
ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت َخَ ٠

َّ
َّ
َّ
َر َٖ َٓ َ٘ا َ ٩ِ ٣َ ٢ا َِ ٤ُ ٟتک َ ِّ ٥ُ ٠فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ
َُ ٣ب َارکّا ًََِ ٠یهٔ َ٤َ ٛا یُ ٔح ُّب َربُّ َ٨ا َویَ ِزضَی َٓ َ٤َّ ٠ا َػلی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠ا ِن َ َ

َّ
رفا َئ أََ٧ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ٢
َٓ ٥َِ ٠یُک َ ُِّ ٤ِ ٠ه أَ َح ْس ث ُ ََّٗ ٥اََ ٟها اَٟاَ ٔ ٧ی َة َ ٩ِ ٣ا َِ ٤ُ ٟتک َ ِّ ٥ُ ٠فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢رَٔٓا ًَ ُة بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٔ ابِ َٔ ِ ًَ ٩
ٕ َُِٗ ٠ت َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َح ِّ ٤سا ََٔٛي ّرا كَ ِّی ّبا َُ ٣ب َارکّا ٓ ٔیهٔ َُ ٣ب َارکّا ًََِ ٠یهٔ َ٤َ ٛا یُ ٔح ُّب َربُّ َ٨ا َو َیزِضَی َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
َِ ٛی َ
و٠َ ٣َ ٪کّا أَ ُّی ُه َِ ٥ي ِؼ ٌَ ُس ب ٔ َها
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسه ٔ َِ َ٘ ٟس ابِ َت َس َر َها َٔ ِـ ٌَ ْة َوثَ ََلث ُ َ

ہبیتق ،رافعة نب ییحی نب دبعاہلل نب رافعة نب راعف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتقاء
ںیم امنز ادا یک وت ھجم وک کنیھچ آیئگ۔ ںیم ےن رعض ایک آرخ کت۔ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت
درایتف ایک ہک سک ےن ہی ابت امنز ںیم  یہ یھت؟ نکیل یسک ےن وجاب ںیہن دای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ درایتف ایک وت
ںیمےنرعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہیابتںیمےن یہیھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتےن
ایک ابت یہ یھت؟ ںیم ےن اہک آرخ کت۔ ہی نس رک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفناای اس ذاتیک مسق سج
ےکہضبقںیمریمیاجؿےہنکیلاسوکسیتےسزادئرفوتشںےناھبگرکااھٹایافرامتؾاسابتاکالچلرکےتےھتہکاؿاملکت
وکوکؿافرپےلاجےئ۔
رافی  :ہبیتق،رافعةنبییحینبدبعاہللنبرافعةنبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

ارگدتقمیوکامنزںیمکنیھچآاجےئوتایکانہکاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 935

راوی ً :بساٟح٤یس ب٣ ٩ح٤س ٣د٠س ،یو٧ص ب ٩ابواسحاً ،ٚبساٟحبار ب ٩وائ ،١وائ ١ب ٩ححز

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 ُ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَب ٔیهٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحبَّارٔ بِ َٔ ٩وائ ٕٔ١
َّ
َّ
ُ
َ
رقأَ َُي ِر ٔ
ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت َخَ ٠
ِٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َٛبَّرَ َر َٓ ٍَ یَ َسیِهٔ أ ِس َٔ َ ٩ِ ٣ٔ ١أذُِ َ ٧یهٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
وب ًََِ ٠یه ٔ َِ ٥و ََل َّ
اٟـا ِّٟي َن َٗا َ ٢آ ٔ٣ي َن ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت ُه َوأََ٧ا َخ ُِ َٔ ٠ه َٗا َََ ٓ ٢شَ ٍَ ٔ٤ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل َي ُ٘و ُ٢
ا ُِ ِِ ٤َ ٟـ ٔ
ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َح ِّ ٤سا ََٔٛي ّرا كَ ِّی ّبا َُ ٣ب َارکّا ٓ ٔیهٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َس َّ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ػ ََلتٔهٔ َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢ػاح ُٔب ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ةٔ فٔی
ِ
رش
اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢اٟزَّ ُج ُ
 ١أََ٧ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َ٣ا أَ َر ِز ُت ب ٔ َها بَأ ّسا َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َ٘ َٟ ٥َ ٠س ابِ َت َس َر َها اث ِ َ٨ا ًَ َ َ

غ
و ٪ا ٌَِ ٟزِ ٔ
َ٠َ ٣کّا ٓ ََ٤ا ِ َ ٧ه ََ ٨ه َها َط ِی ْئ ُز َ

دبعادیمحل نبدمحمدلخم،ویسننباوبااحسؼ،دبعاابجلرنبفالئ،فالئنبرجحےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس یک ادتقاء ںیم امنز ادا یک۔ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریبکت  یہ وت دفونں اہھت ااھٹےئ ھچک اےنپ اکونں
عَل َ ْی
ه
ِ
عِالْم
ع
ّ
ْ
َ
ِ
َ
َ
ُ
ل
ْ
ل ہہک ےکچ وت آنیم  یہ وت ںیم ےن آنیم انس افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
ا
ض
ا
ل
ف
،
ب
و
ےس ےچین کت رھپ سج فتق َ ْ ر
ّ
َ
ِ
َ
لْ
فملسےکےھچیپاھتہکاسدفراؿاکیصخشوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیےتہکوہےئانس(ا حَمْ ُدّلَِّ َ ًْ
م َر ًکفِی ِة)آرخ
حا َ ِ ر
کًا َط ِّی ًیا َُ
کت۔رہباحؽسجفتقآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنالسؾریھپاوتدرایتف ایکہیابتسکےن یہیھت؟اکیصخش ےن رعض
ایک ںیم ےن ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس! افر ریمی تین ہی ہلمج ےنہک ےس ربی ںیہن یھت۔ روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےنرفناای(ایدروھک)ابرہرفط ےںیہوجہکاسہملکرپدفڑزپےتےھت(اسابتےساسہملکیکتمظعاکادنازہوہاتےہ)رھپآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکفہرفط ےیسکہگجںیہنرہھٹےتافرہیاملکترعشایہلکتینعیابراگہربااعلنیملکتچنہپےئگ۔
رافی  :دبعادیمحلنبدمحمدلخم،ویسننباوبااحسؼ،دبعاابجلرنبفالئ،فالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اضفلئرقآؿرکمی
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اضفلئرقآؿرکمی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 936

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥سٔیا ،٪ہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

َ
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َسأ َ َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُ ٩هٔظَ إ ٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ه ٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
ض ٓ ََیٔ ِٔؼ ًَُ ٥ىِّی َو َٗ ِس َو ًَ ِی ُت ًَ ِ٨هُ َوه َُو
ٕ َیأِت َ
ٔیَ ا َِ ٟوو ُِی َٗا َ ٢فٔی َٔ ١ٔ َِ ٣ػَِ ٠ؼ َ٠ةٔ ا َِ ٟح َز ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َٛ ٥َ ٠ی َ
أَ َط ُّس ُه ًَل َ َّی َوأَ ِح َیاّ٧ا یَأِت ٔیىٔی فٔی ُٔ ١ٔ َِ ٣ػ َورة ٔا ًََِٔ ٟی َٓ َی ِ٨ب ٔ ُذ ُه إلٔ َ َّی
ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ ،اشہؾنبرعفہ ،اعہشئدصہقیےس رفاتیےہہکاحرثنباشحؾےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسدرایتفرفناایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپفیحسکسکرطہقیےسانزؽوہیتےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایھجم
رپفیحاس رطہقیےسانزؽوہیتےہہکیھبکوتاسرطہقیےسوہاتےہہکسجرطحےسیٹنھگیکآفاز(اکنھجر)رھپفہدنبوہاجیتےہ
سجفتقاسوکایدرکاتوہںافراسرطہقیےسفیحانزؽوہانھجموکتخسوسحمسوہاتےہافریھبکفیحےلرکاکیرفہتشااسنؿیک
وصرتںیمریمےاپسآاتےہفہےھجمالتبداتیےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اضفلئرقآؿرکمی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 937

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و اٟحارث ب٣ ٩شٜين ،ابٗ ٩اس٣ ،٥ا ،َٟہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔرقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟهُ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اَْ ٔ ٟ
َ
ٔیَ
ٕ َیأِت َ
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪ا َِ ٟحار َٔث بِ َ ٩هٔظَ اَ ٕ ٦سأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َٛ ٥َ ٠ی َ
ًَ ِ ٩هٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩

ض َوهُ َو أَ َط ُّس ُه ًَل َ َّی ٓ ََیٔ ِٔؼ ًَُ ٥ىِّی َو َٗ ِس
ا َِ ٟوو ُِی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِح َیاّ٧ا َیأِت ٔیىٔی فٔی َٔ ١ٔ َِ ٣ػَِ ٠ؼ َ٠ةٔ ا َِ ٟح َز ٔ
َ َر ُج َّل َٓ ُیک َ ِّ٤ُ ٠ىٔی َٓأَعٔی َ٣ا َي ُ٘و َُٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َو َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُت ُه یَ ِ٨ز ٔ َُِ ٠ًَ ٢یهٔ فٔی ا َِ ٟی ِؤ ٦
 ١لٔی ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
َو ًَ ِی ُت َ٣ا َٗا ََ ٢وأَ ِح َیاّ٧ا یَ َت َُ ََّ ٤
َّ
ْعّٗا
اٟظسٔی ٔس ا ِٟبَرِز ٔٓ ََیٔ ِٔؼ ُُ ٨ِ ًَ ٥ه َوإ ٔ ََّ ٪جِٔی َُ ٨ه ََ ٟی َتَٔؼَّ ُس َ َ

دمحمنبہملسفااحلرث نب نیکسم،انباقمس،ناکل ،اشہؾ نبرعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا ےسرفاتی ےہ ہکاحرث نباشحؾ
ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ فیح سک رطہقی ےس انزؽ وہیت
ےہ؟رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفنااییھبکوتفیحاسرطہقیےسانزؽوہیتےہسجرطہقیےسیسکیٹنھگ
یکاکنھجروہیتےہوجہکریمےافرپتخسسگریتےہرھپفہوموقػوہاجیتےہ۔سجفتقاسوکایدرکاتوہںافریھبکرفہتشاکی
ااسنؿ یک وصرت نب رک ریمے اپس آات ےہ افر فہ رفہتش ھجم ےس وگتفگ رکات ےہ ںیم اس مکح ایہل وک اید رک اتیل وہں رضحت اعہشئ
دصہقیریضاہللعیھاےنرفناایہکںیمےنداھکیہکسجفتقتخسرتنیوممسرسناںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
رپفیحانزؽوہیتیھترھپفہ فیحآاندنبوہاجیتیھت وتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس یک اشیپینےس  ہنیس ےنلکناتگلفیحیک یتخسیکفہجےس
اسےکزفرےس۔
رافی  :دمحمنبہملسفااحلرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اضفلئرقآؿرکمی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 938

٣وسی ب ٩ابوًائظہ ػسي٘ہ ،سٌیس ب ٩جبيرً ،بساہلل ابً ٩باض
راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ہٰ ،

ض فٔی َٗ ِؤٟهٔ ًَزَّ َو َج َََّ ١ل
وسی بِ ٔ ٩أَبٔی ًَائٔظَ َة ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٣ُ ٩
تُ َ ِّ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ٌَُاُ ٔ ٟخ ٔ ٩ِ ٣اٟت َّ ِ٨زٔی ٔٔ ١ط َّس ّة
ْح ِک بٔهٔ َ ٔ ٟشاَ َ ٧
َ َ ٔ ٟت ٌِ َح َ ١بٔهٔ إ ٔ َِّ ٠َ ًَ ٪ی َ٨ا َج ُِ ٌَ ٤ه َو ُ ِرقآُ َ ٧ه َٗا َ ٢ک َ َ
ْح ُک َط َٔت َِیهٔ َٗا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َََّ ١ل تُ َ ِّ
ا ٪یُ َ ِّ
َ َ ٔ ٟت ٌِ َح َ ١بٔهٔ إ ٔ َِّ ٠َ ًَ ٪ی َ٨ا َج ٌَِ ٤هُ َو ُ ِرقآُ َ ٧ه َٗا ََ ٢ج ُِ ٌَ ٤ه فٔی َػ ِسر َٔک ث ُ َّ٥
ْح ِک بٔهٔ َ ٔ ٟشاَ َ ٧
َوک َ َ
١
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ َتا ُه ٔجبِرٔی ُ
َاس َتُ َٟ ٍِ ٔ٤ه َوأَ ِن ٔؼ ِت َٓک َ َ
رقأَِ٧ا ُه ٓ ََّاتب ٔ ٍِ ُ ِرقآُ َ ٧ه َٗا َِ ٓ ٢
ََ ِ َ
ِق ُؤ ُه َٓإٔذَا َ َ
اس َت ََٓ ٍَ ٤إٔذَا اَ ِ ٧لَ َ َ ََٙ ٠
رقأَ ُه
ِ
رقأ ُه َ٤َ ٛا أ ِ َ
َ
ہبیتق،اوبوعاہن،ومٰیسنباوباعہشئدصہقی،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعس،یکریسفتےکہلسلسںیمایبؿرفناےتںیہہکروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ذموکرہ ابال آتی رکہمی ےک انزؽ وہےن یک فہج ےس زتمح وگارا رفناےت افر فیلکت ربداتش رفناےت افر
(رقآؿرکمیےکانزؽوہےنےکفتق)آپیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپابمرکوہٹن وکالہایرکےتےھتہکںیہکااسی ہنوہاجےئ
ل ِ ل ِ َنج
ي ْح َ َل یِ ِة ِإ َّؿ عَ َل ْی َیا َھمْعَ ُة َفْرُقْآ َی ُة) اس آتی
ہک ھجم ےس وھبؽ وہاجےئ سج رپ دخافدن دقفس ےن اراشد رفناای َ(ل ُ َ ِر
نّ ْ
ک یِ ِة َشا َ َ
رکہمی اک احلص ہی ےہ ہک اے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مت اینپ زابؿ رقآؿ رکمی ےک زنفؽ ےک فتق (اسھت اسھت ہن الچ) دلجی
رقآؿ رکمی ےنھکیس یک رغض ےس درالص رقآؿ رکمی اک اید رکاان افر اس اک وفحمظ رکان وت امہرے ذہم ےہ افر اس ےک عمج رکےن افر
وفحمظ رکاےن یک ذہم داری امہری ےہ رھپ مت اس رقآؿ رکمی یک التفت ںیم وغشمؽ وہاجؤ وت سج فتق مہ رقآؿ رکمی زپےنھ گل
اجںیئوتمتاسیکاتدعباری رکف(ینعیاخومیشوتہجافروغرےکاسھترقآؿرکمیانسرکف)وتسجفتقےسذموکرہآتیرکہمیانزؽ
وہیئوتربجالیئہیلعاالسلؾدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرقآؿرکمیےتنسافر
فہرقآؿرکمییکالتفترفناےتاسےکدعب ربجالیئرشتفیےلاجےتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسایسرطہقیےسرکےتہکسج
رطہقیےسرضحتربجالیئےنمیلعتدییھت۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،ومٰیسنباوباعہشئدصہقی،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

اضفلئرقآؿرکمی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 939

راوی  :نَربً ٩لیً ،بساَلًلی٤ٌ٣ ،ز ،زہزیْ ،عوہ ،ابِ٣ ٩خ٣ة٤ً ،ز ب ٩خلاب

َ
ِخ ََ ٣ة أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ٩
ْع َو َة ًَ ِ ٩ابِ َٔ ِ ٣َ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َن ِ ُ
َر بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
رحوّٓا  ٥َِ ٟیَٔ َ ٧ ٩ِ ُٜي ُّی اہللٔ
ا َِ ٟد َّل ٔ
َِقأَ ٓ ٔی َها ُ ُ
ِقأ ُ ُس َور َة ا ِِ ُ ٟ
رف َٗا َٔ َ ٓ ٪
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨هُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت هٔظَ َا ٦بِ ََ ٩حٔٔ ٜی ٥بِ ٔ ٩حٔزَاَ ٕ ٦ي ِ َ

َّ
َ
َّ َ
اٟش َور َة َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت ََ ٛذبِ َت َ٣ا
رقأََ ٔ ٧
رقأَ َک َه ٔذه ٔ ُّ
یها ُُِٗ ٠ت َ ٩ِ ٣أ ِ َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠أ ِ َ
َ
رقأَ َک َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َخ ِذ ُت ب ٔ َی ٔسه ٔ أَُٗوزُ ُه إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا
َه ََ ٜذا أ ِ َ
ُ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ إَٔ َ َّ ٧
یها َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
رقأِ َتَ ٔ ٨
ِقأ ُٓ َٔیها ُ ُ
رقأِ َتىٔی ُس َور َة ا ِِ ُ ٟ
رف َٗا َٔ ٪وإنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َه َذا َي ِ َ
رحوّٓا َ ٥َِ ٟت ٩ِ ٜأ ِ َ
َأ ِ َ
َّ
َّ
ُ
اَ ٪ي ِ ُ
ُ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ ِ ٥َ ٠
ارقأِ یَا ًُ َ٤زُ
َِقأَ َ٤َ ٛا ک َ َ َ
ارقأ یَا هٔظَ ُاَ َ ٓ ٦
ِقأ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠هَ ََ ٜذا أِ٧زَِٔ ٟت ث ََّٗ ٥ا ََ ِ ٢
َ
َّ
َّ
ُ
رح ٕ
ٖ
ِق َ
آ ٪أُِ٧ز ٔ ًََ ٢ل َی َس ِب ٌَ ٔة أَ ِ ُ
َِقأِ ُت َٓ َ٘ا ََ ٢ه ََ ٜذا أِ٧زَِٔ ٟت ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا ِِ ُ ٟ
ََٓ
رصننب یلع ،دبعاالیلع ،رمعم ،زرہی ،رعفہ ،انب رخممة ،رمع نب اطخب ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اشہؾ نب میکح نب زحاؾ وک
وسرةارفلاقؿیکالتفت رکےتوہےئانس۔اوہنںےناسرطہقیےسھچکاافلظ زپےھہکسجرطہقیےس رضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےنھجموکفہاافلظںیہنزپاھےئےھت۔ںیمےناہکہکہیوسرتمتوکسکےنزپاھیئ؟اوہنںےنرفناایہکرضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن۔ ںیم ےن اہک ہک مت وھجٹ وھبؽ رےہ وہ اس رطہقی ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےن ہن زپاھیئ (افر ہنالھکسیئ وہیگ) رھپ ںیم اؿ اکاہھتڑکپ رک رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس یک دختم ںیم
ےلایگافررعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلع فآہلفملسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکوسرةارفلاقؿیکمیلعتدیےہافر
ںیم ےن اؿ وک التفت رکےت وہےئ انس افر اوہنں ہن ھچک اافلظ اس رطہقی ےس زپےھ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک اس
رطہقیےسںیہنالھکسےئےھت۔ںیمےنرعضایکہکہیوسرتمتوکسکےنالھکسیئاوہنںےناہکہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےن۔ںیمےنرعضایکہکمتوھجٹوبؽرےہوہرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرطہقیےسیھبک
ںیہن زپاھیئ وہیگ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت اشہؾ ےس رفناای زپوھ۔ اوہنں ےن زپاھ ہک سج رطہقی
ےس ےلہپ زپاھ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک ہی وسرت ایس رطہقی ےس انزؽ وہیئ ےہ رھپ رضحت روسؽ رکمی

یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایرقآؿرکمیاستزابونں(اغلت)ںیمانزؽوہاےہ
رافی  :رصننبیلع،دبعاالیلع،رمعم،زرہی،رعفہ،انبرخممة،رمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اضفلئرقآؿرکمی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 940

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜين ،ابٗ ٩اس٣ ،٥ا ،َٟاب ٩طہابْ ،عوہ ب ٩زبيرً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساٟ٘اری،
ً٤ز ب ٩خلاب

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔرقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اَْ ٔ ٟ
َ
ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨هُ
ْع َو َة بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٕس ا َِ٘ ٟار ِّٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز ابِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب ًَ ِِ ُ ٩

َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
رق ُؤ َها ًََِ ٠یهٔ َوک َ َ
ِقأ ُ ُس َور َة ا ِِ ُ ٟ
َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت هٔظَ َا ٦بِ ََ ٩حٕٔ ٜیَ ٥ي ِ َ
رف َٗا ًَٔ ٪ل َی َُي ِر ٔ َ٣ا أ ِ َ
َّ
ُ
َ
َر َٖ ث ُ َُّ ِ ََِِّٟ ٥ت ُه بٔز ٔ َزائٔهٔ َٓحٔئ ُِت بٔهٔ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
رقأََ ٔ ٧
یها َِٓٔ ٜس ُت أَ ِ ٪أَ ًِ َح ََِ ٠ًَ ١یهٔ ث َّ ٥أَ َِ ٣ه ُِ ٠ت ُه َحًی ا ِن َ َ
أَِ

َّ
َ
یها َٓ َ٘ا ََٟ ٢هُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
رقأِ َتَ ٔ ٨
ِقأ ُ ُس َور َة ا ِِ ُ ٟ
َو َسُِ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َه َذا َي ِ َ
رف َٗا ًَٔ ٪ل َی َُي ِر ٔ َ٣ا أ ِ َ

ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ ٥َ ٠ارقأ ِ ٓ ََِقأَ ا ِِٔ ٟقائ َ َة َّأًٟی َسُ ٌِ ٔ٤تهُ َي ِِقأ ُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠هَ ََ ٜذا أُِ٧زَِٔ ٟت ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢ل ٔ َی ِارقأ ِ
َ
َ َ َ
َ
ُ
رح ٕ
َّس ُٔ ٨ِ ٣ه
ِق َ
آ ٪أُِ٧ز ٔ ًََ ٢ل َی َس ِب ٌَةٔ أَ ِ ُ
َارقؤُا َ٣ا َت َی َّ َ
َِقأِ ُت َٓ َ٘ا ََ ٢ه ََ ٜذا أِ٧زَِٔ ٟت إ ٔ ََّ ٪ه َذا ا ِِ ُ ٟ
ََٓ
ٖٓ ِ َ
دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس ،ناکل،انباہشب ،رعفہنبزریب،دبعارلنمحنبدبعاناقری،رمعنباطخبےسرفاتی
ےہہکفہرفناےتےھتہکںیمےنرضحتاشہؾنبمیکحوک وسرةارفلاقؿدفرسےرطہقیےسالتفترکےتوہےئانس۔اسرطہقی
ےسںیمسجرطہقیےسزپاتھاھتافروخدروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےنھجموکہیوسرتمیلعتدییھت۔وتںیمرقبیاھتہک
ںیم دلجی (وگتفگ) رکفں نکیل ںیم ےن اؿ وک تلہم دی سج فتق فہ اس وسرت یک التفت ےس افرغ وہ ےئگ وت ںیم ےن اؿ یک یہ

اچدر اؿ ےک ےلگ ںیم ڈاؽ رک دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس!
ںیم ےن اؿ وک وسرة ارفلاقؿ یک دفرسے رطہقی ےس التفت رکےت وہےئ انس ےہ وج ہک اس رطہقی ےس فلتخم ےہ ہک سج رطہقی
ےسھجموکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمیلعتدی۔رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےساراشدرفناایمتالتفت
رک ف اوہنں ےن ایس رطہقی ےس التفت یک سج رطہقی ےس ںیم ےن اؿ ےس انس اھت۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفناایہیوسرتایسرطہقیےسانزؽوہیئرھپھجمےساراشدرفناایمتاسوسرتیکالتفترکفںیمےنایسرطہقیےسوسرت
یک التفت یک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہی وسرت ایس رطہقی ےس انزؽ وہیئ ےہ افر رقآؿ رکمی است زابونں
(اغلت)ںیمانزؽوہاےہ۔وتسجرطہقیےسوہستلوہمتولگایسرطہقیےسالتفترکف۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،انباہشب،رعفہنبزریب،دبعارلنمحنبدبعاناقری،رمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اضفلئرقآؿرکمی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 941

راوی  :یو٧ص بً ٩بساَلًلی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابْ ،عوہ ب ٩زبير٣ ،شور بِ٣ ٩خ٣ة و ًبساٟزح ٩٤ب٩
ًبساٟ٘اری٤ً ،ز ب ٩خلاب

ْع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔأَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ

ِخ ََ ٣ة َو ًَ ِب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َِ ًَ ٩ب ٕس ا َِ٘ ٟار َّٔی أَ ِخب َ َرا ُه أَُ َّ ٧ه َ٤ا َسٌَ ٔ٤ا ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّلا ٔب َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت هٔظَ َا ٦بِ َ٩
ا ِِ ٔ٤ٟش َو َر بِ ََ ِ ٣َ ٩
َّ
َّ
رح ٕ
وٖ
ِق ُؤ َها ًَل َی ُ ُ
ِقأ ُ ُس َور َة ا ِِ ُ ٟ
ِقائَتٔهٔ َٓإٔذَا ه َُو َي ِ َ
رف َٗا ٔ ٪فٔی َح َیاة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٓ ٥َ ٠ا ِس َت َُ ٌِ ٤ت َ ٔ ٔ ٟ
َحٕٔ ٜیَ ٥ي ِ َ
یها َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّٔ َٜٓ ٥َ ٠س ُت أ ُ َساو ٔ ُر ُه فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َت َؼب َّ ِر ُت َحًَّی َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َس َُّ ِ ََِِّٟ ٥َ ٠ت ُه
ََٔٛي َرة ٕ  ٥َِ ٟي ِ ٔ
ُِقئَِ ٔ ٨
َ
َ
یها َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت
اٟش َور َة َّأًٟی َسٌِ ٔ٤ت َ
رقأََ ٔ ٧
رقأَ َک هَ ٔذه ٔ ُّ
َُ ََ ِ َ
ِق ُؤ َها َٓ َ٘ا َ ٢أ ِ َ
بٔز ٔ َزائٔهٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت َ ٩ِ ٣أ ِ َ

َّ
َّ َ
ِق ُؤهَا َٓاَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت بٔهٔ أَُٗوزُ ُه إلٔ َی
اٟش َور َة َّأًٟی َسٌِ ٔ٤ت َ
رقأَنٔی َه ٔذه ٔ ُّ
َُ ََ ِ َ
ََ ٛذبِ َت ٓ ََواہللٔ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠ه َُو أ ِ َ
َّ
َّ
رح ٕ
یها
وٖ ٔ ِ َُ ٥َِ ٟ
ِقئَِ ٔ ٨
رف َٗا ًَٔ ٪ل َی ُ ُ
ِقأ ُ ُس َور َة ا ِِ ُ ٟ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسُِ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َه َذا َي ِ َ

رف َٗا َٔ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر ٔس ُِ ٠ه یَا ًُ َ٤زُ ِ ِ
َ َ
ِقائ َ َة
رقأِ َتىٔی ُس َور َة ا ِِ ُ ٟ
َِقأَ ًََِ ٠یهٔ ا َِ ٔ ٟ
ارقأ یَا هٔظَ ُاَ َ ٓ ٦
َ
َوأَ ِ ٧ت أ ِ َ
َّأًٟی َسُ ٌِ ٔ٤ت ُه َي ِِق ُؤ َها َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ه ََ ٜذا أُِ٧زَِٔ ٟت ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ ٥َ ٠ارقأ ِ
َ
َ
َِقأِ ُت ا َِ َّ َ ٔ ٟ
رقأَنٔی َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠هَ ََ ٜذا أُِ٧ز َِٔ ٟت ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َیا ًُ َ٤زُ ٓ َ َ
ِقائ َ َة أًٟی أ ِ َ
َّ
رح ٕ
َّس ٔ٨ِ ٣هُ
ِق َ
آ ٪أُِ٧ز ٔ ًََ ٢ل َی َس ِب ٌَ ٔة أَ ِ ُ
َارقؤُا َ٣ا َت َی َّ َ
َو َس ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٪ه َذا ا ِِ ُ ٟ
ٖٓ ِ َ

ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،وسمر نب رخممة ف دبعارلنمح نب دبعاناقری ،رمع نب اطخب ےس
رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اشہؾ نب میکح ےس انس وسرة ارفلاقؿیک التفت رفناےت وہےئ رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل
فملسیکزدنیگںیمںیمےن اؿوکاؿاافلظںیمالتفترفناےتوہےئانسوجہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموک
میلعتںیہندےیئےھتوتوہاتکساھتہک ذموکرہفہجیکفہجےسںیماؿرپاحبتلامنزیہہلمحآفروہاجاتنکیلںیمےنااہتنیئربصےساکؾ
ایلیتحہکاوہنںےنالسؾریھپدایسپسجفتقفہالسؾریھپےکچوتںیمےناؿیہیکاچدراؿےکےلگںیمڈاؽدیافرںیمےناؿ
ےس درایتف ایک ہک (کیھٹ کیھٹ) التب ہک اس وسرت وک ںیہمت سک ےن التبای ےہ؟ ینعی ہی وسرت وج ہک ںیم ےن ایھب ایھب ینس ےہ
اوہنں ےن رفناایہک ھجم وکرضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ہی وسرتالھکسیئ افر زپاھیئ ےہ۔ اس رپ ںیم ےن وجاب
دایہکمتوھجٹوبؽرےہوہدخایکمسقھجموکوخدہیوسرترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنالھکسیئےہرھپسکفہج
ےس مت اس ےک الخػ ہہک رےہ وہہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ھجم وک ہی وسرتزپاھیئ ےہ۔رہباحؽآرخاکر
ںیماؿوکڑکپرکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمےلآایافرںیمےنرعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسںیمےناؿوکوسرةارفلاقؿدفرسےرطہقیےسافرھچکدفرسےاافلظےکاسھتزپےتھوہےئانسےہ۔سجرطہقیےس
ہکفہوسرتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکںیہنالھکسیئافرہیوسرتھجموکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیہزپاھ ےکچںیہ۔
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اے رمع مت اؿ وک وھچڑ دف۔ رھپ رفناای اے اشہؾ مت اس وسرت وک زپوھ۔
نان ہچاوہنںےناسرطہقیےسالتفترفنایئہکسجرطہقیےسںیمےناؿوکالتفترکےتوہےئانس۔رضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفناایہکہیوسرت(ایسرطہقیےسانزؽوہیئےہ)اےرمع!متاسوسرتیکالتفترکف۔نان ہچںیم
ےناسوسرتوکایسرطہقیےسالتفتایکہکسجرطہقیےسےھجمزپاھایاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکہیوسرتایس
رطہقی ےس انزؽ وہیئ ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک رقآؿ رکمی است رطہقی ےس انزؽ وہا ےہ وت مت سج

رطہقیےسرقآؿرکمیوکآاسؿافرلہسوسحمسرکفوتایسےکاطمقبمتالتفترکف۔
رافی  :ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،وسمر نب رخممة ف دبعارلنمح نب دبعاناقری ،رمع نب
اطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اضفلئرقآؿرکمی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 942

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف٨ُ ،سر ،طٌبہ ،ح٣ ،٥ٜحاہس ،اب ٩ابی ٟیلی ،ابی بٌٛ ٩ب

رف ُُ َِ ٨س ْر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜحاهٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َِ ٠ًَ ١یهٔ َّ
اٟش ََلَ٘ َٓ ٦ا َ٢
اَ ٨ِ ٔ ً ٪س أَ َؿاة ٔبَىٔی َُٔٔا ٕر َٓأ َ َتا ُه ٔجبِرٔی ُ
َِ ٟیل َی ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َ
رح ٕ
َ
رف َت ُه َوإ ٔ َّ ٪أ ُ ًَّٔ٣ی ََل تُ ٔل ُ
إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١یأ ِ ُ٣زُ َک أَ ِٔ ِ َُ ٪
ی ٙذََ ٔ ٟ
ِق َئ أ ُ ََّ ٣ت َ
ِق َ
آًَ ٪ل َی َ ِ
ٖ َٗا َ ٢أَ ِسأ ُ ٢اہللَ ٌَُ ٣آَا َت ُه َو ََ ٔ ِِ ٣
َ ا ِِ ُ ٟ
ث ُ َّ ٥أَ َتا ُه َّ
رف َت ُه
رح َٓي ِ ٔن َٗا َ ٢أَ ِسأ َ ُ ٢اہللَ ٌَُ ٣آَا َت ُه َو ََٔ ِِ ٣
َ ا ُِِ ٟ
اَٟاَ ٔ ٧ی َة َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١یأ ِ ُ٣زُ َک أَ ِٔ ِ َُ ٪
ِق َئ أ ُ ََّ ٣ت َ
ِق َ
آًَ ٪ل َی َ ِ
َ ث ُ ََّ ٥جائ َ ُه َّ
رح ٕ
ٖ
َوإ ٔ َّ ٪أ ُ ًَّٔ٣ی ََل تُ ٔل ُ
اَٟاَ ََ ٔ ٟة َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١یأ ِ ُ٣زُ َک أَ ِٔ ِ َُ ٪
ِق َئ أ ُ ََّ ٣ت َ
ی ٙذََ ٔ ٟ
ِق َ
آًَ ٪ل َی ثَ ََلثَ ٔة أَ ِ ُ
َ ا ِِ ُ ٟ
َ
ِق َئ
رف َت ُه َوإ ٔ َّ ٪أ ُ ًَّٔ٣ی َلَ تُ ٔل ُ
َ ث ُ ََّ ٥جائ َ ُه اٟزَّأَ ٌَ َة َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١یأ ِ ُ٣زُ َک أَ ِٔ ِ َُ ٪
ی ٙذََ ٔ ٟ
َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِسأ ُ ٢اہللَ ٌَُ ٣آَا َت ُه َو ََ ٔ ِِ ٣
آًَ ٪ل َی سبٌةٔ أَ ِرح ٕ َ
رقؤُا ًََِ ٠یهٔ َٓ َ٘ ِس أَ َػابُوا َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ه َذا ا َِ ٟحس ُ
رح ٕ
ٕ ٓ ٔیهٔ
ٖ ََ
أ ُ ََّ ٣ت َ
ِق َ
ٔیث ُخوَ ٔ ٟ
ٖ َٓأ ُّی َ٤ا َ ِ
َ َِ ُ
َ ا ِِ ُ ٟ
ور بِ ُ ٩ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤ز ٔ َر َوا ُه ًَ َِ ٣ُ ٩حاهٔ ٕس ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس بِ ٔ٤َ ًُ ٩يِر ٕ ُِ ٣ز َس َّل
ا َِ ٟح ََ ٥ُ ٜخا ََٔ ٟهُ َُ ٨ِ ٣ؼ ُ
دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،دنغر ،ہبعش ،مکح ،اجمدہ ،انب ایب ،یلی ،ایب نب بعک ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
اکیرفزہلیبقینبافغرےکاتالبرپےھٹیبوہےئےھتہکاسدفراؿرضحتربجالیئرشتفیالےئافررفناایدخافدندقفسےنآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مکح رفناای ےہ ہک اتم اکی رطہقی ےس رقآؿ رکمی یک التفت رکے۔ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس ےناراشدرفناایںیمدخافدندقفسےساعمیفاکبلط اگروہںافراسیکرفغمت اچاتہ وہںاس ےئلہکریمیاتمںیماس
ابتیکوقتںیہنےہ۔اسےکدعبربجالیئدفرسیرمہبترشتفیالےئافررفناایہکدخافدندقفسےنمکحرفناایےہہکآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس یک اتم رقآؿ رکمی وک دف رطہقی ےس التفت ایک رکے۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ںیم دخافدن
دقفس یک رفغمت اچاتہ وہں ریمی اتم ںیم اس دقر وقت ںیہن ےہ اس ےک دعب رسیتی رمہبت رضحتربجالیئ آےئ افر رفناےن
ےگل ہک دخافدن دقفس ےن مکح رفناای ےہہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملسیک اتمرقآؿرکمی وک نیت رطہقی ےس التفت ایک رکے۔
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ںیم دخافدن دقفس ےس اعمیف اچاتہ وہں ہک ریمی اتم ںیم اس دقر وقت ںیہن ےہ اس
ےکدعبوچیھترمہبترضحتربجالیئرشتفیالےئافررفناےنےگلہکدخافدندقفسمکحرفنااتےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
یکاتمرقآؿرکمیوکاسترمہبتالتفتایکرکے۔بلطمہیےہ ہککلمرعبےکاستزابؿفاےلرضحاتاےنپاےنپالع ہ
یکزابؿںیمالتفترقآؿرکمیایکرکںی۔
رافی  :دمحمنباشبر ،دمحمنبرفعج،دنغر،ہبعش،مکح،اجمدہ،انبایب،یلی،ایبنببعک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اضفلئرقآؿرکمی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 943

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼور ،ابوجٌرفب ٩نٔی ١ٌ٘٣ ،١بًِ ٩یساہللًَ ،ک٣ة ب ٩خاٟس ،سٌیس ب ٩جبيرً ،بساہلل ابً ٩باض ،ابی
بٌٛ ٩ب

أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َج ٌِ َ ٔ ُ
َٔک ََ ٣ة بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ٩
رقأِ ُت ًَل َی َ ١ٔ ٔ ٌِ٘ ٣بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ ًَ ِٔ ِ ً ٩
رف بِ ُ ٩نٔ َِی َٕٗ ١ا ََ َ ٢
َسٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ ُ
َ
رقأَنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ ٥َ ٠س َور ّة َِٓ َ ِی َ٨ا أََ٧ا فٔی
ض ًَ ِ ٩أب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َٗا َ ٢أ ِ َ

اٟش َور َة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
رقائًَٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟه ََ ٤َ ٠َّ ًَ ٩ِ ٣
ِق ُؤ َها یُ َداُ ٔ ٟ
َ َه ٔذه ٔ ُّ
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َجاْ ٔ ٟص إٔذِ َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُج َّل َي ِ َ
َٕٔ
ِ
َٕ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت ََل ََُٔارٔ ِٗىٔی َحًَّی َ٧أت َٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َت ِی ُت ُه َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ ََّ ٪ه َذا َخاَ ٟ

اٟش َورة ٔ َّأًٟی ًَ ََّ ٤ِ ٠تىٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ ِ ِ ٥َ ٠
َِقأِتُ َها َٓ َ٘ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
رقائًَٔی فٔی ُّ
ارقأ یَا أب َ ُّی ٓ َ َ
َ
َٔ

ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِح َش َِ ٨ت ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٔ ٟ ٢رل ُج ِٔ ِ ١
رقائًَٔی َٓ َ٘ا ََٟ ٢هُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِح َش َِ ٨ت ث ُ َّ٥
َِقأَ َٓ َداَ ٟ
ارقأ ٓ َ َ
َٕ ٔ َ
َ

َّ
َّ ُ ُ
اٖ ک َ ٕ
ٖ ک ُ ُُّ ٠هَ َّ٩ط ٕ
رح ٕ
اٖ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤
ِقآ ًَُ ٪ل َی َس ِب ٌَةٔ أَ ِ ُ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠یَا أب َ ُّی إَّٔ٧هُ أِ٧ز ٔ َ ٢ا ِِ ُ ٟ
َ ا َِ٘ ٟو ٔ ِّی
 ١بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ َِ ٟی َص ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َُ ٔ ٌِ٘ ٣
رمعفنبوصنمر،اوبرفعجنبلیفن،لقعمنبدیبعاہلل،مرکمةنباخدل،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعس،ایبنببعکےسرفاتیےہ
ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن ھجم وک اکی وسرت یک میلعتدی ںیم اکی دؿ دجسم ںیم اھٹیب وہا اھت ہک اکی آدیم ےنفیہ
وسرت التفت یک نکیل اس ےن فہ وسرت دفرسے رطہقی ےس التفت یک ںیم ےن رعض ایک ہک مت وک ہی وسرت سک ےن میلعت دی
ےہ؟اسصخشےنرعضایکہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکہیوسرتالھکسیئ۔اسرپںیمےناہکہکمتایھباس
ہگجےسرتصخہنوہانسج فتقکتہک مہروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےسالماقتہن رکںیل۔اسےکدعب ںیمآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!ہیآدیمریمےالخػالتفترکاتےہ
ینعیوجوسرتسج رطہقی ےسآپ یلصاہللہیلعفآہل فملسےن ھجموکزپاھیئ افرالھکسیئ ےہاس ےکالخػہی صخشاس وسرتوک
التفترکراہےہ۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاےایب!متزپوھوتںیمےنفہوسرتالتفتیک۔آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفناایہکمتےنرتہبرطہقیےسالتفتیکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسآدیمےسرفناایہکمتاسوسرت
یک التفت رکف نان ہچ اوہنں ےن اس وسرت یک التفت یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت ےن دمعہرطہقی ےس التفتیک۔
صیح
رھپآپیلصاہلل ہیلعفآہل فملسےناراشدرفناایاےایبرقآؿرکمی استرطہقیےس انزؽوہاےہافررہاکی رطہقی حافراکیف
ےہ۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،اوبرفعجنبلیفن،لقعمنبدیبعاہلل،مرکمةنباخدل،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعس،ایبنببعک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اضفلئرقآؿرکمی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 944

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥یحٌی ،ح٤یس ،ا٧ص

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أُب َ ٕٓی َٗا َ٣َ ٢ا َحا َک فٔی َػ ِسرٔی ُُ ٨ِ ٣ذ أَ ِسُ ٤َِ ٠ت إ ٔ ََّل أَنِّی
أَ ِخب َ َرنٔی َي ٌِ ُ٘ ُ

َ ِ
یها َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َِ ٢اْل َ ُ َ
َ
یها َر ُسو ُ ٢اہللٔ
رقأََ ٔ ٧
رقأََ ٔ ٧
رقأَ َها َ ُ
َخ أ ِ َ
رقائًَٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت أ ِ َ
آَخ َُي ِ َر ٔ َ
رقأ ُت آیَ ّة َو َ َ
َ
َّ َ
َّ
َّ
َّ
َ
رقأ ِ َتىٔی آ َی َة ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥و َٗا َ٢
َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٓ ٥َ ٠أ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسُِ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َیا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ أ ِ َ
ِقئِىٔی آ َی َة ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥إ ٔ َّٔ ٪جبِرٔی ََ ١و ٔ٣یکَائ ٔی ََِ ٠ًَ ١یه ٔ َ٤ا َّ
َ ٩ِ ًَ ١یٔ٤یىٔی
َخ أَٔ ِ َُ ٥َِ ٟ
اٟش ََل ٦أَ َت َیانٔی َٓ َ٘ ٌَ َس ٔجبِرٔی ُ
ِاْل َ ُ
رح ٕ
َِ ٠ًَ ١یهٔ َّ
 ١ا ِس َتز ٔ ِز ُه ا ِس َتز ٔ ِز ُه َحًَّی بَ ََّ ٠
ٖ َٗا َ٣ٔ ٢یکَائ ٔی ُ
َ ٩ِ ًَ ١ي َشارٔی َٓ َ٘ا َٔ ٢جبِرٔی ُ
َو ٔ٣یکَائ ٔی ُ
ِق َ
آًَ ٪ل َی َ ِ
ارقأ ِ ا ِِ ُ ٟ
اٟش ََلَ ِ ٦
اٖ ک َ ٕ
ٖ َط ٕ
رح ٕ
رح ٕ
اٖ
ٖ َٓک ُ ُِّ َ ١
َس ِب ٌَ َة أَ ِ ُ
وقعیب نب اربامیہ ،ییحی ،دیمح ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک ریمے بلق ںیم یھبک اس مسق یک ابت ںیہن یپھچ ریہ بج ےس ںیم ےن
االسؾوبقؽایکبجےسہیابتوسحمسوہیئہکوکیئاکیآتیاکیصخشسکرطحزپاتھےہ۔آرخںیمروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک ہی آتی رکہمی اس
رطہقیےس میلعتدیےہ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفنااییجاہں۔ رھپدفرسےصخشےن اہکہکآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےنھجموکہیآتیرکہمیاس رطہقیےسمیلعتدیےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفنااییجاہں۔رضحتربجالیئافر رضحت
اکیملیئ ریمےاپسرشتفیالےئوترضحتربجالیئداںیئاجبنھٹیبےئگافررضحتاکیملیئابںیئاجبنھٹیبےئگرضحتربجالیئ
ےنرفناایہکرقآؿرکمیاکیرطہقیےسالتفتایکرکفاکیملیئےنرفناایہکزایدہرکازایدہرکا۔اہیںکتہکاسترطہقیےسچنہپ
اجےئافررفناایہکرہاکیرطہقیےسالتفترقآؿاشیفافراکیفےہ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحی،دیمح،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

اضفلئرقآؿرکمی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 945

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا٧ ،َٟآًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز

ِقآ ٔ١ٔ ََ ٤َ َٛ ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ََ ٣َ ٢
َ ١ػاح ٔٔب ا ِِ ُ ٟ
ِاْلٔب ٔ ٔ ١ا ِٔ ٠َ َّ٘ ٌَ ٤ُ ٟة إٔذَا ًَا َه َس ًََِ ٠ی َها أَ َِ ٣ش ََ ٜها َوإ ٔ ِ ٪أَك ِ ََ َ٘ ٠ها ذَ َه َب ِت
ہبیتق،ناکل،انعف،دبعاہللانبرمعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاحظفرقآؿیکاثمؽایسیےہ
ہک سج رطہقی ےس افٹن فاےل یک اثمؽ ےہ سج یک ریس ےس افٹن دنبےھ وہےئ وہں افر ارگ فہ اس یک افحتظ رکے اگ وت فہ
افٹنوفحمظرںیہےگافرارگوھچڑدےاگوتےلچ(اھبگ)اجںیئےگ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،انعف،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اضفلئرقآؿرکمی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 946

راوی ٤ً :زا ٪ب٣ ٩وسی ،یزیس ب ٩زریٍ ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ،ابووائً ،١بساہلل ب٣ ٩شٌوز

وسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
رس َُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢بٔئ َِش َ٤ا ْٔلَ َح ٔسه ِٔ ٥أَ َِ ٪ي ُ٘و ََ ٢ن ٔش ُ
ِق َ
یت آ َی َة َِ ٛی َت َو َِ ٛی َت بَ ِ ١ه َُو ُ٧سِّ َی ا ِس َت ِذ ٔ ُ
آَٓ ٪إُٔ َّ ٧ه أَ ِ َ
َکوا ا ِِ ُ ٟ
ََٔ َِّؼ ّیا ُٔ ٩ِ ٣ػ ُسورٔ اِّ ٟز َجا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٢أ٠ُ٘ ًُ ٩ِ ٣ٔ ٥ٔ ٌَ ٨َّ ٟهٔ

رمعاؿ نب ومیس ،سیدی نب زرعی ،ہبعش ،وصنمر ،اوبفالئ ،دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن رفناای ہی ابت ربی ےہ ہک ارگ وکیئ صخش ہی ابت ےہک ہک ںیم الفں آتی رکہمی وھبؽ ایگ ہکلب اس رطہقی ےس انہک اچےیہ ہک الفں
آتیرکہمیالھبدایایگ(اسےئلہکاسںیمیطلغاکااسحسوہاتےہافرظفلوھبؽایگںیمالرپفایہاظرہوہیتےہ)افرمتولگرقآؿ
رکمیاید رکےتوہاسےئلہکرقآؿرکمیونیسںےسدلجلکناجاتےہ۔اؿاجونرےسیھبزایدہوجہکریسےسدنبےھوہےئوہں۔
رافی  :رمعاؿنبومیس،سیدینبزرعی،ہبعش،وصنمر،اوبفالئ،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنسرجفںیمایکزپانھاچےئہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
تنسرجفںیمایکزپانھاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 947

راوی ٤ً :زا ٪ب ٩یزیس٣ ،زوا ٪بٌ٣ ٩اویہ أٟزاری٤ًَ ،ا ٪ب ٩حٜی ،٥سٌیس ب ٩يشارً ،بساہلل ابً ٩باض

یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة ا َِٔ ٟزَار ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ َِ َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٩حٕٔ ٜیَٗ ٥ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َسٌٔی ُس بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرنٔی ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُ ٩یَز ٔ َ
ِقأ ُفٔی َر ِِ َ ًٌَ ٛی ا ِِ َٔ ٟحز ٔفٔی اْلِ ُول َی ُٔ ٨ِ ٣ه َ٤ا ِاْلیَ َة َّأًٟی فٔی
َي َشا ٕر أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض أَ ِخب َ َر ُه أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ي ِ َ
و٪
ِقة ُٔٗوُٟوا آ َ٨َّ ٣ا بٔاہللٔ َو َ٣ا أُِ٧ز ٔ َ ٢إ ٔ َِ ٟی َ٨ا إلٔ َی ٔ ٔ
َخی آ َ٨َّ ٣ا بٔاہللٔ َوا ِط َه ِس بٔأََّ٧ا ُِ ٣شَ ٤ُ ٔ ٠
آَخ ِاْلیَ ٔة َوفٔی اْلِ ُ ِ َ
ا َِ ٟب َ َ
رمعاؿنبسیدی،رمفاؿنباعمفہیازفلاری،امثعؿنبمیکح،دیعسنباسیر،دبعاہللانبابعسےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملستنسرجفںیمیلہپرتعکںیمآرخکتوجہکوسرہرقبہںیمرفناایایگےہفہالتفترفناایرکےتےھتافردفرسی
م
(آم ِئ َ
رتعکںیمآتیابمرہک َ َّ
ّلِّ َفا ْشھ َْد ِئَ َّئ ُ ْشلِمُو َؿ)التفترفناےتےھت۔
رافی  :رمعاؿنبسیدی،رمفاؿنباعمفہیازفلاری،امثعؿنبمیکح،دیعسنباسیر،دبعاہللانبابعس

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

تنسرجفںیموسرئاکرففؿافروسرئاالخصزپےنھےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
تنسرجفںیموسرئاکرففؿافروسرئاالخصزپےنھےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 948

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩ابزاہی٣ ،٥زوا ،٪یزیس بٛ ٩یشا ،٪ابوحاز ،٦ابوہزیزہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥زُ َح ِی َْٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َ٣زِ َوا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُِ َٛ ٩ی َش َ

َّ
َّ
وَ ٪و ُٗ ِ ١ه َُو اہللُ أَ َح ْس
اَف َ
رقأَ فٔی َر ِِ َ ًٌَ ٛی ا ِِ َٔ ٟحز ٔ ُٗ َِ ١یا أَ ُّی َها ا ِٟک َ ٔ ُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ َ ٥َ ٠

دبعارلنمح نب اربامیہ ،رمفاؿ ،سیدی نب اسیکؿ ،اوباحزؾ ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ُ
ُ
ق َئ َأ ُّ َن ْ َ
جالتفترفنایئ۔
وا ُ
اْلنوُرِف َ
قَُ
ُفؿافر ْ
ےنرجفیکامنزیکوتنسںںیم ْ
ّلَّ َأ َ  ٌ
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہ،رمفاؿ،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجفیکںیتنسفیفخزپانھ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رجفیکںیتنسفیفخزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 949

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،یحٌی ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح٤ً ،٩٤زةً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت
َّ
َّ
َّ َ َ
ُ َ
اب
رقأَ ٓ ٔیه ٔ َ٤ا بٔأ ُ ِّ ٦ا ِل َٔ ٜت ٔ
إ ٔ ُِ ٨ِ ٛ ٪ت َْل َری َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َر ِِ َ ًٌَ ٛی ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َٓ ُی َد ِّٔ ُٔ ُه َ٤ا َحًی أُٗو َ ٢أ َ َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،ییحی نب دیعس ،دمحم نب دبعارلنمح ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ہی داھکی رکیت
یھتہکرضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسرجفیکوتنسںوکاسدقراکلہزپاھ رکےتےھتہکںیماہک رکیتیھت ہکایک وسرہافہحت
یھبالتفترفنایئےہایںیہن۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،ییحینبدیعس،دمحمنبدبعارلنمح،رمعة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرجفںیموسرئرفؾیکالتفترکان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرجفںیموسرئرفؾیکالتفترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 950

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظارً ،بساٟزح ،٩٤سٔیاً ،٪بسا َ٠٤ٟب٤ً ٩ير ،طِیب ابوروح

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ٔ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕ ًَ َِ ٩طِٔیبٕ أَبٔی َر ِو ٕح ًَ ِ٩
و٦
َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ
اٟز َ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه َػلَّی َػ ََل َة ُّ
َِقأَ ُّ
اٟؼ ِبحٔ ٓ َ َ
َ
آ ٪أُو َٟل ٔ َ
ِق َ
و٨َ ٌَ ٣َ ٪ا ََل یُ ِح ٔشَ ُ٨
َٓا ِٟت ََب َص ًََِ ٠یهٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َػلَّی َٗا َ٣َ ٢ا بَا ُ ٢أَٗ َِوإ ٦ي َُؼ َُّ ٠
وُّ ٪
اٟل ُه َور َٓإٔ٤َ َّ ٧ا َیِ٠ب ٔ ُص ًَ َِ ٠ی َ٨ا ا ِِ ُ ٟ

دمحمنباشبر،دبعارلنمح ،ایفسؿ،دبعاکلمل نبریمع ،بیب اوبرفحےسرفاتیےہہک اوہنںےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےکاسھتامنزرجفادایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزرجفںیموسرہرفؾیکالتفترفنایئ۔سجفتقامنزےسافرغ

وہ ےئگ وت آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفناایہک ایک احتل ےہفہ امنز زپےتھ ںیہ افر مہ ولوگں ےک اسھت نکیل فہ ایھچ رطہقی ےس
اپیکاحلصںیہنرکےتفیہولگرقآؿرکمی(یکتمظع)رفاومشرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،دبعاکلملنبریمع ،بیباوبرفح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرجفںیماسھٹآایترکہمیےسےلرکاکیوسآایترکہمیکتالتفترکان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرجفںیماسھٹآایترکہمیےسےلرکاکیوسآایترکہمیکتالتفترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 951

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥یزیس ،س٠امی ٪تییم ،سیار ،يٌىی اب ٩سَل٣ة ،ابوبززة ،ابوہزیزہ

یم ًَ َِ ٩سیَّا ٕر َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩س ََل ََ ٣ة ًَ ِ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اٟت َّ ِی ُّٔ
اٟش ِّتي َن إلٔ َی ا ِٔ٤ٟائَةٔ
ِقأ ُفٔی َػ ََلة ٔا َِ َِ ٟساة ٔب ٔ ِّ
بَ ِز َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ي ِ َ
دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ ،سیدی ،امیلسؿ یمیت ،ایسر ،ینعی انب السمة ،اوبربزة ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسامنزرجفںیماسھٹآایترکہمیےسےلرکاکیوسآایترکہمیکتالتفترفناےتےھت۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،سیدی،امیلسؿیمیت،ایسر،ینعیانبالسمة،اوبربزة،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرجفںیموسرئؼیکالتفتےسقلعتم

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرجفںیموسرئؼیکالتفتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 952

راوی ٤ً :زا ٪ب ٩یزیس ،اب ٩ابورجا ،٢یحٌی ب ٩سٌیس٤ً ،زة ،ا ٦ہظا ٦ب٨ت حارثة ب ٩نٌ٤ا٪

یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی اِّ ٟز َجا َٔ ٩ِ ًَ ٢ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ِ ٩أ ُ ِّ ٦هٔظَ ا ٕ ٦ب ٔ ِ٨تٔ َحارٔثَ َة بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٩یز ٔ َ
اٟؼ ِبحٔ
ِقآ ٔ ٪ا ِ٤َ ٟحٔیسٔ إ ٔ ََّل َٔ ٩ِ ٣و َرا ٔ
ئ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪ي َُؼل ِّی ب ٔ َها فٔی ُّ
ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔٗ ٪اَِ ٟت َ٣ا أَ َخ ِذ ُت َ ٚوا ِِ ُ ٟ
رمعاؿ نب سیدی ،انب اوبراجؽ ،ییحی نب دیعس ،رمعة ،اؾ اشہؾ تنب احریة نب امعنؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن وسرہ اقػ ںیہنیھک
نکیل رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ امنز زپھ زپھ رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک امنز رجف ںیم التفت
رکےتےھت۔
رافی  :رمعاؿنبسیدی،انباوبراجؽ،ییحینبدیعس،رمعة،اؾاشہؾتنباحریةنبامعنؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرجفںیموسرئؼیکالتفتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 953

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز و ٣ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہ ،زیاز بًَ ٩لٗة

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩زٔیَاز ٔبِ ََٔٔ ً ٩ل َٗ َة َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َِقأَ فٔی إ ٔ ِح َسی اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن َواِ ٨َّ ٟد َ ١بَا ٔس َ٘ا ٕ
ت ََ ٟها
َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِّیم َي ُ٘و َُ ٢ػ َِّ ٠ی ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
اٟؼ ِبحَ ٓ َ َ

اٟشو ٔ ٚفٔی اٟزِّ َحاَ٘ َٓ ٔ ٦ا َٗ ٢ا ِِٔ ٟقائ َ ُة فٔی اٟؼ ِبحٔ ٔب إٔذَا َّ
اٟظ ُِ ٤ص ُٛو َِّر ِت
كَ َِ ٍْ ٠نـ ْ
ٔیس َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َٓ َٔ٘٠ی ُت ُه فٔی ُّ
ُّ
َ
اامسلیع نب دوعسد ف دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ،زاید نب العقة ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اےنپ اچچ ےس انس فہ رفناےت ےھت ہک ںیم
َلی
ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز رجف ادا یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رتعک ںیم ( َفا ّ ح ْ َل
س ٍ
ت ل َ َھا َطل ْ  ٌع تَ ِ ی  ٌد) التفت ایک۔ رضحت ہبعش ےن اہک ہک ںیم ےن زاید ےس ابزار ںیم اکی ڑبے عمجم ںیم الماقت یک وت اوہنں ےن
َئ ِ َ
وسرہاقػالتفترفنایئ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسدفدمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،زایدنبالعقة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرجفںیموسرئالتفترکان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرجفںیموسرئالتفترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 954

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابا ٪ب٠خی ،وٛیٍ ب ٩جزاح٣ ،شٌز٣ ،شٌوزی ،وٟیس ب ٩رسیٍ٤ً ،زو ب ٩رحیث

رسیِ ٍٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبَ َ
ا ٪ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍُ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔح ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ َوا ِِ ٤َ ٟش ٌُوز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ َٔ ُ ٩
رحیِ ٕث َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِِقأ ُفٔی ا ِِ َٔ ٟحز ٔإٔذَا َّ
اٟظ ُِ ٤ص ُٛو َِّر ِت
بِ َٔ ُ ٩
َ
دمحمنباابؿیخلب،فعیکنبرجاح،رعسم،دوعسدی،فدیلنبرسعی،رمعفنبرحثیےسرفاتیےہہکاوہنںےنرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزرجفںیموسرہوکتریزپےتھےھت۔
رافی  :دمحمنباابؿیخلب،فعیکنبرجاح،رعسم،دوعسدی،فدیلنبرسعی،رمعفنبرحثی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجفںیموسرةاقلفلافروسرةاانلسزپانھ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رجفںیموسرةاقلفلافروسرةاانلسزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 955

راوی ٣ :وسی ب ٩حزا ٦تز٣ذی وہارو ٪بً ٩بساہلل ،ابواسا٣ة ،سٔیاٌ٣ ،٪اویہ ب ٩ػاٟحً ،بساٟزح ٩٤ب ٩جبير ب ٩نٔير

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ُسٔ َِیا ُ٩ِ ًَ ٪
وسی بِ ُ ٩حٔزَا ٕ ٦اٟت ِّ ِر ٔٔ ٣ذ ُّی َو َه ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣
ٌَُ ٣او ٔ َی َة بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔيِر ٕ ًَ ِ ٩أَب ٔیهٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕأَُ َّ ٧ه َسأ َ َ ٢أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ٌَِ ٤ُ ٟوِّ َذ َتي ِ ٔن َٗا ََ ِ٘ ًُ ٢ب ُة َٓأ َ َّ٨َ ٣ا بٔه ٔ َ٤ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َػ ََلة ٔا ِِ َٔ ٟحز ٔ
ومیس نب زحاؾ رتذمی فاہرفؿ نب دبع اہلل ،اوبااسمة ،ایفسؿ ،اعمفہی نب اصحل ،دبعارلنمح نب ریبج نب ریفن ،فہ اےنپ فادل ےس ،ہبقع
نباعرمےسرفاتیےہہکاوہنںےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسوسرہوعمذنیتےکابرےںیمدرایتفرفناایوت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزرجفںیماؿیہدفونںوسرتوکالتفترفناای۔
رافی  :ومیسنبزحاؾرتذمیفاہرفؿنبدبعاہلل،اوبااسمة،ایفسؿ،اعمفہینباصحل،دبعارلنمحنبریبجنبریفن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تلیضفوسرةاقلفلافروسرةاانلس
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
تلیضفوسرةاقلفلافروسرةاانلس

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 956

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابوحِیب ،ابوً٤زا ٪اسً٘ ،٥٠بة بً ٩ا٣ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
ا ٪أَ ِسَ ِ٘ ًُ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََّ ٢ات َب ٌِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحِٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
ٕ َٓ َ٘ا َ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه َُو َراْ ٔ ٛب ٓ ََو َؿ ٌِ ُت یَسٔی ًَل َی َٗ َس ٔ٣هٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ ِ ٔ
رقئِىٔی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ُسو َر َة هُوز ٕ َو ُس َور َة یُو ُس َ
ض
ِقأَ َط ِیئّا أَبِ ََ ٨ِ ٔ ً َّ ٠س اہللٔ ٔ ١ِ ُٗ ٩ِ ٣أًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا َِ َٙٔ ٠َٔ ٟو ُٗ ِ ١أَ ًُوذُ ب ٔ َز ِّب ا٨َّ ٟا ٔ
َ ِ ََ ٩َِ ٟ

ہبیتق،ثیل،سیدینباوببیبح،اوبرمعاؿاملس،ہبقعنباعرمےسرفاتیےہہکںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےک
ارماہوہا آپ یلصاہللہیلعفآہلفملساسفتقوسارےھتوت ںیمےناانپاہھتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاپؤںابمرکرپرھکدای
افررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!ھجموکوسرہوہدافروسرہویفسالھکسدںیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہک
متںیہنزپھےتکسوہوکیئوسرترتہبںیہنےہدخایکزندکیوسرةاقلفلافروسرةاانلسےس۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،سیدینباوببیبح،اوبرمعاؿاملس،عمیةنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
تلیضفوسرةاقلفلافروسرةاانلس

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 957

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز ،بیاٗ ،٪یصً٘ ،بة بً ٩ا٣ز

أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩بَ َیا ِٕ َٗ ٩ِ ًَ ٪ی ٕص ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ

ات أُِ٧زَِٔ ٟت ًَل َ َّی َّ
ض
َو َس َّ ٥َ ٠آیَ ْ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة  ٥َِ ٟیُ َز ُٔ ُ٠َِ ٣هُّ َٗ َّ٩م ُٗ ِ ١أًَُوذُ ب ٔ َز ِّب ا َِ َٙٔ ٠َٔ ٟو ُٗ ِ ١أَ ًُوذُ ب ٔ َز ِّب ا٨َّ ٟا ٔ

دمحم نب دقامة ،رجری ،ایبؿ ،سیق ،ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای دنچ

آایت ںیہ وج ہک ریمے افرپ رات ںیم انزؽ وہںیئ افر ہی ہک اؿ  یسی آایت یھبک یھب ںیہن دیھکی ںیئگ اؿ ںیم ےس اکی وت
ل ْ َل َ
ُ
ُ
َب َّ
س۔
ال ِ
َبا ف ِِافر ْ
وسرةاقلفلافردفرسیوسرہاانلسینعی ْ
ق َأ ُع ُذِ ِّ
ق َأ ُع ُذِ ِّ
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،ایبؿ،سیق،عمیةنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربفزہعمجامنزرجفںیموکیسنوسرتالتفتیکاجےئ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ربفزہعمجامنزرجفںیموکیسنوسرتالتفتیکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 958

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،یحٌی ب ٩سٌیس ،سٔیا٤ً ،٪زو بً ٩لیً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪سٌس ب ٩ابزاہیً ،٥بساٟزح ٩٤اْعد،
ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس
َّ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪واُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اْلِ ِ َ
َ ١و َه ِ ١أَتَی
اٟؼ ِبحٔ یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة اَ ٥ٟت ِ٨زٔی ُ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ِقأ ُفٔی َػ ََلة ٔ ُّ
اَ ٪ي ِ َ
دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،ایفسؿ،رمعفنب یلع،دبعارلنمح،ایفسؿ،دعسنباربامیہ،دبعارلنمحارعج،اوبرہریہےسرفاتیےہہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسامنز ںیمربفز ہعمجوسرہاملزنتلیافر َهلا َٰتینعیوسرہدجسہ افروسرہدرہ التفترفناےت
ےھت۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،ایفسؿ،رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ایفسؿ،دعسنباربامیہ،دبعارلنمحارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ربفزہعمجامنزرجفںیموکیسنوسرتالتفتیکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 959

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ہً ،لی ب ٩ححز ،رشیَ٣ ،دو ٢ب ٩راطس٣ ،ش ،٥٠سٌیس ب ٩جبيرً ،بساہلل ابً ٩باض

یَ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟد َّو ٔ ٢بِ َٔ ٩را ٔط ٕس ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ح و أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َ ٔ
رش ْ
١
ُِ ٣شَ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟؼ ِبحٔ یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َت ِ٨زٔی ُ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ِقأ ُفٔی َػ ََلة ٔ ُّ
اَ ٪ي ِ َ
َّ
اٟش ِح َس َة َو َه ِ ١أَتَی ًَل َی ِاْل ٔ ِن َشا ٔ٪

ہبیتق،اوبوعاہن،یلع نبرجح ،رشکی،وخمؽنبرادش،ملسم،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعسےسرفاتیےہہک رضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسامنزرجفںیمہعمجےکدؿوسرہزنتلیادجسلہافروسرہدرہیکالتفترفناےتےھت۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،یلعنبرجح،رشکی،وخمؽنبرادش،ملسم،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿرکمیےکدجسفںےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رقآؿرکمیےکدجسفںےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 960

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش٘٣ ٩شیم ،ححاد ب٣ ٩ح٤س٤ً ،ز ب ٩ذر ،سٌیس ب ٩جبيرً ،بساہلل ابً ٩باض

َ
یم َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ذ ٓ َٕر ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ٩
أ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟش ٔ ُّ
َّ
َّ
َکا
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠س َح َس فٔی ؾ َو َٗا ََ ٢س َح َس َها َزا ُو ُز َت ِوبَ ّة َو َن ِش ُح ُس َها ُط ِ ّ
ممش
،
اربامیہ نب نسح ی ،اجحج نب دمحم ،رمع نب ذر ،دیعس نب ریبج ،دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنوسرہصںیمدجسہایکافراراشدرفناایداؤدہیلعاالسلؾےنہیدجسہوتہبےکےئلرفناایاھت۔وتمہولگرکشدخافدنی
اجبالےنےکفاےطسدجسہایکرکےتےھتافردخافدندقفسےنداؤدہیلعاالسلؾیکداعوبقؽرفنایئ۔
مم ش
،
رافی  :اربامیہنبنسح ی،اجحجنبدمحم،رمعنبذر،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئمجنےکدجسہےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وسرئمجنےکدجسہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 961

راوی ً :بسا َ٠٤ٟبً ٩بساٟح٤یس ب٣ ٩ی٤و ٪ب٣ ٩ہزا  ،٪اب ٩ح٨ب ،١ابزاہی ٥ب ٩خاٟس ،رباح٤ٌ٣ ،ز ،اب ٩كاؤضًَ ،ک٣ة
ب ٩خاٟس ،جٌرفب٣ ٩ل٠ب ب ٩ابووزاًة

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و ٔ ٪بِ ِٔ ٣ٔ ٩ه َز َ
رف بِ ٔ ٩ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب بِ ٔ ٩أَبٔی َو َزا ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢رقأَ
َح َّسثَ َ٨ا َربَ ْاح ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
ض ًَ ِٔ ِ ً ٩
َٔک ََ ٣ة بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
َ
َّ َّ
َّ
َفٓ ٌَِ ُت َرأِسٔی َوأَبَ ِی ُت أَ ِ ٪أَ ِسحُ َس َو ٥َِ ٟیَ٩ِ ُٜ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠ب ٔ ََ ٜ٤ة ُس َور َة اِ ٨َّ ٟح ََٔ ٓ ٥ش َح َس َو َس َح َس ََ ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س ُه َ َ
َی ِو َ٣ل ٔ ٕذ أَ ِس ٥ََ ٠ا َِّ ٤ُ ٟلُ ٔ ٠ب
دبعاکلملنبدبعادیمحلنبومیمؿنبرہماؿ،انبلبنح،اربامیہنباخدل،رابح،رمعم ،انباطؤس،مرکمةنباخدل ،رفعجنببلطم

نب اوبفداعة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہکم رکمہم ںیم وسرہ مجن یک التفت رفنایئ وت آپ یلص
اہللہیلع فآہلفملسےندجسہرفناایافرسجدقرولگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزندکیےھٹیبوہےئےھتامتؾےک امتؾےندجسہ
ایک۔ںیمےناانپرسااھٹایافردجسہںیہنرفناایافرںیماؿدونںںیماملسمؿںیہناھت۔
رافی  :دبعاکلملنبدبعادیمحلنبومیمؿنبرہماؿ،انبلبنح،اربامیہنباخدل،رابح،رمعم،انباطؤس،مرکمةنباخدل،رفعجنب
بلطمنباوبفداعة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وسرئمجنےکدجسہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 962

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبة ،ابواسحا ،ٚاسوزً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

َّ
َّ
رقأَ اِ ٨َّ ٟح َََ ٓ ٥ش َح َس ٓ َٔیها
َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ َ ٥َ ٠

اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،صعیة ،اوبااحسؼ ،اوسد ،دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنوسرہمجنالتفترفنایئوتاسںیمدجسہرفناای۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،صعیة،اوبااحسؼ،اوسد،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئمجنںیمدجسہہنرکےنےسقلعتم

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وسرئمجنںیمدجسہہنرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 963

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًی ،١اب ٩جٌرف ،یزیس ب ٩خؼیٔة ،یزیس بً ٩بساہلل بٗ ٩شیمً ،لاء ب ٩يشار

ئ
َ ١وه َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
یس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َُٔ ٗ ٩ش ِی ٕم ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
یس بِ ُٔ ٩خ َؼ ِی َٔ َة ًَ َِ ٩یز ٔ َ
رف ًَ َِ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ِقائ َ ٔة َِ ٍَ ٣اْل ٔ َ٣اَ٘ َٓ ٔ ٦ا َََ ٢ل َٔ
رقأَ ًَل َی َر ُسو ٔ٢
رقائ َ َة َِ ٍَ ٣اْل ٔ َ٣ا ٔ ٦فٔی َط ِی ٕئ َو َز ًَ َ ٥أَُ َّ ٧ه ََ
بِ َٔ ٩ي َشا ٕر أَُ َّ ٧ه َسأ َ ََ ٢زیِ َس بِ َ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩ا َِٔ ٟ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واِ ٨َّ ٟح ٔ ٥إٔذَا هَ َوی ََٓ ٥َِ ٠ي ِش ُح ِس
یلع نب رجح ،اامسلیع ،انب رفعج ،سیدی نب ح نفة ،سیدی نب دبعاہلل نب قشیط ،اطعء نب اسیر ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت
زدینب باتب ےس درایتف رفناای ہک اناؾ یک ادتقاء ںیم رقات رکین اچےیہ ای ںیہن؟ وت اوہنں ےن رفناای ہک اناؾ یک ادتقاء ںیم رقات
ںیہن رکین اچےیہ افر رفناای ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم وسرہ مجن یک التفت یک وت آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےندجسہںیہنرفناای۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،انبرفعج،سیدینبح نفة،سیدینبدبعاہللنبقشیط،اطعءنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئںیمدجسہرکےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وسرئںیمدجسہرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 964

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اً ،َٟبساہلل ب ٩یزیس ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح٩٤

َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟبسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ َ
رقأَ بٔه ٔ ِ ٥إٔذَا َّ
اٟش َ٤ا ُئ ا ِنظَ َّ٘ ِت
یس ًَ ِ ٩أبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أ َّ ٪أبَا ه َُزیِ َز َة َ َ
َر َٖ أَ ِخب َ َره ُِ ٥أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س َح َس ٓ َٔیها
ٓ ََش َح َس ٓ َٔیها َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ
ہبیتق،ناکل،دبعاہللنبسیدی،اوبہملسنبدبعارلنمحےسرفاتیےہہکاوبرہریہےنوسرہاتشقتالتفترفنایئوتاسںیمدجسہرفناای
رھپسجفتقالتفتےسافرغوہےئگوتولوگںےنایبؿرفناایہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسںیمدجسہرفناایےہ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،دبعاہللنبسیدی،اوبہملسنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وسرئںیمدجسہرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 965

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،اب ٩ابی ذ٧بً ،بساٌٟزیز بً ٩یاغ ،ابٗ ٩یص٣ ،ح٤س٤ً ،ز بً ٩بساٌٟزیز ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

غ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ َٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ًَٔ ٩یَّا ٕ

َوه َُو َُ ٣ح َّْ ٤س ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢س َح َس َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی إٔذَا
َّ
اٟش َ٤ا ُئ ا ِنظَ َّ٘ ِت
دمحم نب راعف ،انب ایب ذبن ،دبعازعلسی نب ایعش ،انب سیق ،دمحم ،رمع نب دبعازعلسی ،اوبہملس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنوسرہاتشقتںیمدجسہرفناای۔
رافی  :دمحمنبراعف،انبایبذبن،دبعازعلسینبایعش،انبسیق،دمحم،رمعنبدبعازعلسی،اوبہملس،اوبرہریہ

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

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وسرئںیمدجسہرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 966

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪یحٌی ب ٩سٌیس ،ابوبَک ب٣ ٩ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩حز٤ً ،٦ز بً ٩بساٌٟزیز ،ابوبَک ب٩
ًبساٟزح ٩٤ب ٩حارث ب ٩ہظا ،٦ابوہزیزہ

َک بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حزَِ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٕ ٦ز بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث بِ ٔ ٩هٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢س َح ِسَ٧ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ًَ ِب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َّ
َو َس َّ ٥َ ٠فٔی إٔذَا َّ
َ
اس َٔ ٥ر ِّب َ
ارقأِب ٔ ِ
اٟش َ٤ا ُئ ا ِنظَ ٘ ِت َو ِ َ

دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،ییحی نب دیعس ،اوبرکب نب دمحم نب رمعف نب زحؾ ،رمع نب دبعازعلسی ،اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ،
ْس
اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن دجسہ ایک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ِإ َذا ال َّشمَا ُء اتْ َش َّق ْت افر ْ َ ر
اق ْأ ِئ ْ ِ
يںیم۔
َر ّ ِ َ
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،ییحینبدیعس،اوبرکبنب دمحمنبرمعفنبزحؾ،رمعنبدبعازعلسی،اوبرکبنبدبعارلنمحنباحرثنب
اشہؾ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وسرئںیمدجسہرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 967

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪یحٌی ب ٩سٌیس ،ابی بَکب٣ ٩ح٤س٤ً ،ز بً ٩بساٌٟزیز ،ابوبَک بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َک بِ ٔ٩
َک بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩هٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ه َُزیِ َز َة ُٔ ٠َ َِ ٣ه
ہبیتق،ایفسؿ،ییحینبدیعس،ایبرکبنبدمحم،رمعنبدبعازعلسی ،اوبرکبنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہلل ہنعےسہیرفاتی ذموکرہابال
رفاتییکرطحےہ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،ییحینبدیعس،ایبرکبنبدمحم،رمعنبدبعازعلسی،اوبرکبنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وسرئںیمدجسہرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 968

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ،رقة ب ٩خاٟس٣ ،ح٤س ب ٩سيری ،٩ابوہزیزہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢س َح َس أَبُو
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُ َّرقةُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
َّ
بَ َِکٕ َو ًُ َ٤زُ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َ٤ا فٔی إٔذَا َّ
َ
اس َٔ ٥ربِّ َ
ارقأ ِب ٔ ِ
اٟش َ٤ا ُئ ا ِنظَ ٘ ِت َو َ ٩ِ ٣ه َُو َخي ِ ْر ُٔ ٨ِ ٣ه َُّ ٤
ااٟش ُحو ُز فٔی ِ َ
رمعفنبیلع،ییحی،رقةنباخدل،دمحمنبریسنی،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتاوبرکبافررضحترمعےندجسہرفناایاذا ِإ َذاال َّشمَا ُء
اتْ َش َّق ْتںیمافراوہنںےنوجہکاؿدفونںےسرتہبےھتینعیرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،رقةنباخدل،دمحمنبریسنی،اوبرہریہ

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

وسرئارقاءںیمدجسہرکےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وسرئارقاءںیمدجسہرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 969

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥اٌ٤ٟت٤ز ،رقة ،اب ٩سيری ،٩ابوہزیزہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢س َح َس أَبُو بَ َِکٕ َوًُ َ٤زُ َرض َٔی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ًَ َِّ ُ ٩رق َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
َّ
ًَ ُِ ٨ه َ٤ا َو َ ٩ِ ٣ه َُو َخي ِ ْر ُٔ ٨ِ ٣ه َ٤ا َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی إٔذَا َّ
َ
ارقأ ِبٔا ِس َٔ ٥ربِّ َ
اٟش َ٤ا ُئ ا ِنظَ ٘ ِت َو ِ َ
ااحسؼنباربامیہ،ارمتعمل،رقة،انبریسنی،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتاوبرکبافررضحترمعےنوسرہاتشقتافروسرہا ْ َ رق ْأ
يںیمدجسہرفناای۔
ِئ ْ ِ
ْس َر ّ ِ َ
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ارمتعمل،رقة،انبریسنی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وسرئارقاءںیمدجسہرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 970

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥سٔیا ،٪ایوب ب٣ ٩وسیً ،لاء ب٣ ٩ی٨اء ،ابوہزیزہ

َ
ئ بِ ٔ٣ٔ ٩ی َ٨ا َئ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َو َؤٛی ٍْ ًَ ِ٩
وسی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
وب بِ َٔ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
ئ بِ ٔ٣ٔ ٩ی َ٨ا َئ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢س َح ِس ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی
وسی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ُسٔ َِی َ
وب بِ َٔ ٣ُ ٩
ا ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ

َّ
إٔذَا َّ
َ
اس َٔ ٥ربِّ َ
ارقأِب ٔ ِ
اٟش َ٤ا ُئ ا ِنظَ ٘ ِت َو ِ َ

ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،اویبنبومیس،اطعء نبانیمء،اوبرہریہےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےکاسھتوسرہاقلعلافروسرہارقاءںیمدجسہایک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،اویبنبومیس،اطعءنبانیمء،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرفضںیمدجسہالتفتےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرفضںیمدجسہالتفتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 971

راوی  :ح٤یس ب٣ ٩شٌسة ،س٠ی ٥و اب ٩خرض ،تییم ،بَکبً ٩بساہلل ٣زنی ،ابورآٍ

َک بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ َٗا َ٢
رض ًَ ِ ٩اٟت َّ ِی ٔ ِّ
یم َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی بَ ِ ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ُِ ٩سَِ ٠ی َٕ ٥وه َُو ابِ ُ ٩أَ ِخ َ َ
َّ
َِقأَ ُس َور َة إٔذَا َّ
َفَْ ُُِٗ ٠ت یَا أَبَا
ِٕ أَبٔی ه َُزیِ َز َة َػ ََل َة ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
َػ َِّ ٠ی ُت َخَ ٠
ئ َي ٌِىٔی ا َِ ٌَ ٟت ََ ٤ة ٓ َ َ
اٟش َ٤ا ُئ ا ِنظَ ٘ ِت ٓ ََش َح َس ٓ َٔیها َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ

ه َُزیِ َز َة َه ٔذه ٔ َي ٌِىٔی َس ِح َس ّة َ٣ا ُ٨َّ ٛا َن ِش ُح ُس َها َٗا ََ ٢س َح َس ب ٔ َها أَبُو ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا َخ َِٔ ٠هُ ٓ َََل أَ َزا ُ ٢أَ ِس ُح ُس
ب ٔ َها َحًَّی أَ َِ ٟقی أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
دیمح نب دعسمة ،میلس ف انب رضخ ،یمیت ،رکبنب دبعاہلل زمین ،اوبراعف ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ یک ادتقاء ںیم امنز
اشعءادایکوتاوہنںےن ِإ َذاال َّشمَا ُءاتْ َش َّق ْتالتفترفنایئافراسںیماوہنںےندجسہرفناای۔سجفتقافرغوہےئوتںیمےناہکاے

اوبرہریہ!ہیدجسہابلکلےئنمسقاکدجسہےہہکسجوکہکمہےنیھبکںیہنایک(افرہنیہانس)ےہ۔اوہنںےنرفناایاوباناقمسیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناسوسرتںیمدجسہرفناایےہافرںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکادتقاءںیماھتوتہشیمہںیمدجسہرکاتروہںاگ
اہیںکتہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسریمیالماقتوہ۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،میلسفانبرضخ،یمیت،رکبنبدبعاہللزمین،اوبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دؿےکفتقامنزںیمرقاتآہتسہرکیناچےئہ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دؿےکفتقامنزںیمرقاتآہتسہرکیناچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 972

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز ،رٗبةً ،لاء

ُِقأ ُ ٓ َٔیها ٓ ََ٤ا أَ ِس َ٨َ ٌَ ٤ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ َِ ٩ر َٗ َب َة ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ئ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ه َُزیِ َز َة ک ُ َُّ ١ػ ََلة ٕ ي ِ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِس َ٨َ ٌِ ٤ا َُ ٥ِ ٛو َ٣ا أَ ِخَٔا َها أَ ِخ َٔ ِی َ٨ا ٔ٥ِ ُٜ٨ِ ٣

دمحم نب دقامة ،رجری ،رقیة ،اطعء ےس رفاتی ےہ ہک اوبرہریہ ےن رفناای رہ اکی امنز ںیم رقات وہیت ےہ نکیل سج امنز ںیم روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ولوگں وک رقات انسیئ ےہ وت اس امنز ںیم مہ مت وک (دنلب) آفاز ےس انسےت ںیہ افر سج امنز ںیم
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالتفترقآؿآہتسہےسرفنایئےہوتمہولگیھبآہتسہےسالتفترکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،رقیة،اطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دؿےکفتقامنزںیمرقاتآہتسہرکیناچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 973

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز ،رٗبةً ،لاء

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ َ
رقائ َ ْة
ئ ًَ ِ ٩أب ٔی ه َُزیِ َز َة َٗا َ ٢فٔی کَُ ِّ١ػ ََلة ٕ ٔ َ

ٓ ََ٤ا أَ ِس َ٨َ ٌَ ٤ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِس َ٨َ ٌِ ٤ا َُ ٥ِ ٛو َ٣ا أَ ِخَٔا َها أَ ِخ َٔ ِی َ٨ا ٔ٥ِ ُٜ٨ِ ٣
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انبرججی،اطعء،رہریہ،اساکرتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،رقیة،اطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرہظںیمرقاتےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرہظںیمرقاتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 974

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابزاہی ٥ب ٩ػسرا ،٪س ٥٠بٗ ٩تیبہ ،ہاط ٥ب ٩بزیس ،ابواسحا ،ٚبزاء بً ٩ازب

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َس ِ ٥ُ ٠بِ ُُٗ ٩ت َ ِی َب َة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا هَا ٔط ُ ٥بِ ُ ٩ا ِٟبَرٔیسٔ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ٩ِ ًَ ٙ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ ُٔ ٩ػ ِس َر َ
اٟو ِه َز َٓ َِ ٨ش َُ ٨ِ ٣ٔ ٍُ ٤ه ِاْل َی َة ََ ٌِ َس ِاْل َیا ٔ
ا٪
ا ِٟب َ َرا ٔ
ِٕ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
ت ُٔ ٩ِ ٣س َورة ٔ َُ ٤َ ِ٘ ٟ
ئ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا نُ َؼل ِّی َخَ ٠

َو َّ
اٟذارٔ َیا ٔ
ت
دمحم نب اربامیہ نب دصراؿ ،ملس نب ہبیتق،اہمش نب ربدی ،اوبااحسؼ ،رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہہک مہولگ رضحت روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکادتقاءںیمامنزرہظادارفناےتےھت وتوکیئاکیآدھآتیرکہمی دعتمدآتی رکہمیےکدعب انسیئدیتی یھت
وسرہامقلؿافروسرہذارایتیک۔
رافی  :دمحمنباربامیہنبدصراؿ،ملسنبہبیتق،اہمشنبربدی،اوبااحسؼ،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرہظںیمرقاتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 975

راوی ٣ :ح٤س ب ٩طحاَ ٣زوذی ،ابوًِیسةً ،بساہلل بًِ ٩یس ،ابوبَک ب ٩نرض

رض َٗا َ٢
َک بِ َ ٩أ ِ ٨َّ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ط َحا َٕ ا ُِّ ٤َ ٟزوذ ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًُِ َ ِی َس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا بَ ِ ٔ
ُ٨َّ ٛا ب ٔ َّ
َِقأَ َ٨َ ٟا
َفَْ َٗا َ ٢إنِّٔی َػ َِّ ٠ی ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
اٟل ِّٕ ً ٔ َِ ٨س إَٔ َ ٧ص ٓ ََؼلَّی بٔه ٔ ُِّ ٥
اٟو ِه َز ٓ َ َ
اٟو ِه َز َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
َِّ اْلِ َ ًِل َی َو َه ِ ١أَ َتا َک َحس ُ
ٔیث ا َِِ ٟا ٔط َی ٔة
اس ََ ٥رب َ
اٟش َور َتي ِ ٔن فٔی اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٔ َشبِّحٔ ِ
ب ٔ َها َتي ِ ٔن ُّ
دمحمنباجشعرمفذی،اوبدیبعة،دبعاہللنبدیبع،اوبرکبنبرضنےسرفاتیےہہکمہولگاقمؾفطںیمرضحتاسنےکاپسےھت
اوہنںےنامنزرہظیکاناتمرفنایئسجفتقامنزےسرفاتغوہیئگوترفناایہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکاسھتامنزرہظادارفنایئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیدفوسرتزپںیھدفرتعکںیمینعیوسرہایلعافروسرہاغہیش۔
رافی  :دمحمنباجشعرمفذی،اوبدیبعة،دبعاہللنبدیبع،اوبرکبنبرضن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرہظںیمیلہپرتعکںیموسرتزپےنھےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرہظںیمیلہپرتعکںیموسرتزپےنھےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 976

راوی ٤ً :زو ب٤ًَ ٩ا ،٪وٟیس ،سٌیس بً ٩بساٌٟزیزً ،لیة بٗ ٩یصٗ ،زًة ،ابوسٌیسخسری

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّی َة بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ َِٗ ٩زَ ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
اٟو ِهز ٔ َُ َ٘ ُاََ ٓ ٦ی ِذ َه ُب َّ
اٟذاه ُٔب إلٔ َی ا َِ ٟب٘ٔی ٍٔ ٓ ََی ِ٘ ٔضی َحا َج َتهُ ث ُ َّ ٥یَ َت َو َّؿأ ُث ُ ََّ ٥یحٔی ُئ َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َِ َ٘ َٟ ٢س کَاِ َ ٧ت َػ ََلةُ ُّ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی اٟز َِّٔ ٌَ ٛة اْلِ ُول َی یُ َلوَِّ ُٟها

رمعف نب امثعؿ ،فدیل ،دیعس نب دبعازعلسی ،عػیة نب سیق ،زقعة ،اوبدیعسدخری ےس رفاتی ےہ ہک امنز رہظ رشفع وہ اجای رکیت یھت
رھپوکیئصخشاقمؾعیقباجاتاھتافرفہاضقےئاحتجےکدعبفوضرکاتاھترھپفہفاسپآاتوتاسفتقکترضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیلہپرتعکںیموہےتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسدقمارںیمرتعکزپےتھےھت۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،فدیل،دیعسنبدبعازعلسی،عػیةنبسیق،زقعة،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرہظںیمیلہپرتعکںیموسرتزپےنھےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 977

راوی  :یحٌی ب ٩زرست ،ابواس٤اًی٨ٗ ،١از ،خاٟس ،یحٌی ب ٩ابی َٛيرً ،بساہلل ب ٩ابوٗتازہ

أَ ِخب َ َرنٔی یَ ِحٌَی بِ ُ ٩زُ ُر ِس َت َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١وه َُو ا ِ٨َّ َ٘ ٟازُ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕأَ َِّ ًَ ٪ب َس
ِقأ ُ فٔی اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن
ا ٪ي َُؼل ِّی ب ٔ َ٨ا ُّ
اہللٔ بِ َ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة َح َّسثَ ُه ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک َ َ
اٟو ِه َز ٓ ََی ِ َ
اٟؼ ِبحٔ
 ١اٟز ََِّ ٌَ ٛة فٔی َػ ََلة ٔ ُّ
اْلِ ُوََ ٟیي ِ ٔن ي ُِش٨َ ٌُ ٔ٤ا ِاْلیَ َة ََ ٛذَ ٔ ٟ
ا ٪یُ ٔلی ُ
َ َوک َ َ
اٟو ِهز ٔ َواٟز ََِّ ٌَ ٛة اْلِ ُول َی َي ٌِىٔی ف ٔی َػ ََلة ٔ ُّ

ییحینبدرتس،اوباامسلیع،انقد،اخدل،ییحینبایبریثک،دبعاہللنباوباتقدہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس امنز رہظ ادا رفناےت ےھت وت یلہپ دف رتعک ںیم رقات رفناےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھبک یھبک اکی آدھ آتی
رکہمی انسای رکےت ےھت (ہک سج وکآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ذرا دنلبآفاز ںیم زپےتھ) افر یلہپ رتعک امنزرہظ افر امنز رجف یکآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسوطلیزپاھرکےتےھتہبتبسندفرسیرتعکےک۔
رافی  :ییحینبدرتس،اوباامسلیع،انقد،اخدل،ییحینبایبریثک،دبعاہللنباوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرہظںیماناؾاکآتیرکہمیزپانھارگانسایاجےئ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرہظںیماناؾاکآتیرکہمیزپانھارگانسایاجےئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 978

راوی ٤ً :زا ٪ب ٩یزیس ب ٩خاٟسب٣ ٩ش ،٥٠ابوج٤ی ،١اس٤اًی ١بً ٩بساہلل اب ٩س٤اًة ،اوزاعی ،یحٌی ب ٩ابی َٛيرً ،بساہلل
ب ٩ابوٗتازہ

یِّ ١
 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ابِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس بِ َٔ ٩خأ ٔ ٟس بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٥ٕ ٔ ٠ي ٌُِ َز ُٖ بٔابِ ٔ ٩أَبٔی َجٕ ٔ٤
اٟس َِ ٣ظق ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َس َ٤ا ًَ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ

اَ ٪ي ِ ُ ُ
َّ
َّ
َر َوي ُِش٨َ ٌُ ٔ٤ا
ِقآ َٔ ٪و ُس َور َتي ِ ٔن فٔی اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن اْلِ ُوََ ٟیي ِ ٔن َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔ ُّ
اٟو ِهز ٔ َو َػ ََلة ٔا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ِقأ بٔأ ِّ ٦ا ِِ ُ ٟ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠ک َ َ َ

 ١فٔی اٟز َِّٔ ٌَ ٛة اْلِ ُول َی
ا ٪یُ ٔلی ُ
ِاْل َی َة أَ ِح َیاّ٧ا َوک َ َ

رمعاؿ نب سیدی نب اخدلنب ملسم ،اوبلیمج ،اامسلیع نب دبعاہلل انب امسعة ،افزایع ،ییحی نب ایب ریثک ،دبعاہلل نب اوباتقدہ ےس رفاتی
ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسرہ افہحت افر دف وسرںیت زپ ےتھ ےھت امنز رہظ یک یلہپ دف رتعک ںیم افرامنز رصع
ںیمافریھبکیھبک(اافتؼےسذموکرہدفامنزفںںیم)اکیآدھآتیرکہمیمہوکانسیئ دیتیافریلہپرتعکوکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسوطلیرفناےتےھت
رافی  :رمعاؿنبسیدینباخدلنبملسم،اوبلیمج،اامسلیعنبدبعاہللانبامسعة،افزایع،ییحینبایبریثک،دبعاہللنباوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرہظیکدفرسیرتعکںیمیلہپرتعکےسمکرقاترکان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرہظیکدفرسیرتعکںیمیلہپرتعکےسمکرقاترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 979

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیسٌ٣ ،اذب ٩ہظا ،٦یحٌی ب ٩ابوَٛيرً ،بساہلل ب ٩ابوٗتازہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩ه ٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ ٔ ٩أَب ٔی ََٔٛير ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ

َّ
َّ
اٟو ِهز ٔ
ِقأ ُب ٔ َ٨ا فٔی اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن اْلِ ُوََ ٟیي ِ ٔن َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔ ُّ
بِ ُ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة أَ َّ ٪أَبَا ُه أَ ِخب َ َر ُه َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ِ َ
َوي ُِش٨َ ٌُ ٔ٤ا ِاْل َی َة أَ ِحیاّ٧ا َویُ َلوِّ ُ ٢فٔی اْلِ ُول َی َويُ َ٘ َِّر فٔی َّ
َر فٔی
 ١ذََ ٔ ٟ
اَ ٪ئ ٌَِ ُ
اَٟاَ ٔ ٧ی ٔة َوک َ َ
َ
َ فٔی َػ ََلة ٔ ُّ
اٟؼ ِبحٔ یُ َلوِّ ُ ٢فٔی اْلِ ُول َی َو ُي َ٘ ِّ ُ
ُ
َر یُ َلوِّ ُ ٢اْلِ ُول َی َو ُي َ٘ َِّر َّ
َّ
اَٟاَ ٔ ٧ی َة
ِقأ ُب ٔ َ٨ا فٔی اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن اْلِ ُوََ ٟیي ِ ٔن َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اَٟاَ ٔ ٧ی ٔة َوک َ َ
ُ
اَ ٪ي ِ َ

دیبعاہللنبدیعس،اعمذنباشہؾ،ییحی نباوبریثک،دبعاہلل نب اوباتقدہےسرفاتیےہہک رضحتروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملس

امنزرہظیکیلہپدفرتعکںیمرقات رفناےت۔یھبکاکیآدھآتیرکہمیمہولگنسایلرکےتےھتافریلہپرتعکوکآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسدفرسیرتعکےسوطلیرفناےتےھتافرامنزرجفںیمیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسایسرطہقیےسرکےتےھتافر
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یلہپ رتعک وک دفرسی رتعک ےس وطلی رفناےت افر امنز رصع ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یلہپ
رتعکںیمرقات رفناےتنکیلیلہپرتعکوکدفرسیرتعکےسوطلیرفناےتافردفرسیوکوھچیٹرکےتینعیرصتخمزپےتھ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،اعمذنباشہؾ،ییحینباوبریثک،دبعاہللنباوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرہظیکدفرتعکںیمرقات
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرہظیکدفرتعکںیمرقات

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 980

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىیً ،بساٟزح ،٩٤ب٣ ٩ہسی ،ابا ٪ب ٩یزیس ،یحٌی ب ٩ابی َٛيرً ،بساہلل ب ٩ابوٗتازہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩هس ٓ ٕ
ٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبَا ُ ٪بِ َُ ٩یزٔی َس ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ ًَ ِ٩
َّ
َّ
َر فٔی اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن اْلِ ُوََ ٟیي ِ ٔن
ِقأ ُفٔی ا ُّٟو ِهز ٔ َوا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ِ َ

ُ
ُ
اٟو ِهز ٔ
 ١أَ َّو ََ ٢ر ِٕ ٌَ ٛة َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔ ُّ
ا ٪یُ ٔلی ُ
ا ٪ي ُِش٨َ ٌُ ٔ٤ا ِاْلیَ َة أَ ِح َیاّ٧ا َوک َ َ
ِقآ َٔ ٪وک َ َ
ِقآ َٔ ٪و ُس َور َتي ِ ٔن َوفٔی اْلِ ُ ِ َ
َخیَي ِ ٔن بٔأ ِّ ٦ا ِِ ُ ٟ
بٔأ ِّ ٦ا ِِ ُ ٟ

دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح ،نب دہمی ،اابؿ نب سیدی ،ییحی نب ایب ریثک ،دبعاہلل نب اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص
اہلل ہیلعفآہلفملس امنز رہظ افر امنز رصعیک یلہپ دف رتعک ںیم وسرہافہحت افر دف وسرت زپےتھ ےھت افر دعبفایل دف رتعک ںیم دف وسرہ
افہحتزپےتھافریھبکاکیآدھآتیرکہمیاسرطہقیےسزپےتھےھتہکمہولگنسایلرکےتےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
امنزرہظیکیلہپرتعکوطلیزپاھرکےتےھت۔

رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمح،نبدہمی،اابؿنبسیدی،ییحینبایبریثک،دبعاہللنباوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرصعیکرشفعفایلدفرتعکںیمرقات
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرصعیکرشفعفایلدفرتعکںیمرقات

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 981

راوی ٗ :تیبہ ،اب ٩ابوًسی ،ححاد ،اٟؼواٖ ،یحٌی ب ٩ابی َٛيرً ،بساہلل ب ٩ابوٗتازہ

ٔی ًَ َِ ٩ححَّا ٕد اٟؼَّ َّو ٔ
اٖ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
َّ
َّ
َر فٔی اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن اْلِ ُوََ ٟیي ِ ٔن
ِقأ ُ فٔی ُّ
اٟو ِهز ٔ َوا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ِ َ
اٟو ِهز ٔ َو ُي َ٘ َِّر فٔی َّ
َ فٔی
 ١اٟز ََِّ ٌَ ٛة اْلِ ُول َی فٔی ُّ
اَٟاَ ٔ ٧ی ٔة َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
ََٔٔات ٔ َح ٔة ا ِل َٔ ٜت ٔ
ا ٪یُ ٔلی ُ
اب َو ُس َور َتي ِ ٔن َوي ُِش٨َ ٌُ ٔ٤ا ِاْلیَ َة أَ ِح َیاّ٧ا َوک َ َ
ُ
اٟؼ ِبحٔ
ُّ
ہبیتق ،انب اوبدعی ،اجحج ،اوصل اػ ،ییحی نب ایب ریثک ،دبعاہلل نب اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسامنزرہظافرامنزرصعیکیلہپدفرتعکںیموسرہافہحتافردفوسرتزپاھرکےتےھتافراکیآدھآتیرکہمیآپیلصاہللہیلع
فآہلفملس اس رطہقیےسزپاھ رکےتےھت ہکمہ ولگ فہ آتیرکہمینسایل رکےتےھت افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزرہظ یک
یلہپ رتعک یبمل رکےت افر دفرسی رتعک وھچیٹ ینعی رصتخم رکےت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رجف ںیم یھب ایس رطہقی ےس
رکےتےھت۔
رافی  :ہبیتق،انباوبدعی،اجحج،اوصلاػ،ییحینبایبریثک،دبعاہللنباوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرصعیکرشفعفایلدفرتعکںیمرقات

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 982

راوی ٤ً :زو بً ٩لیً ،بساٟزح ،٩٤ح٤ازب ٩س٤٠ہ ،س٤اک ،جابزب ٩س٤زة

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی

ئ َو َّ
ت ا ِٟبُرُو ٔد َو َّ
َر ب ٔ َّ
ئ ذَا ٔ
اٟلارٔ َٔ ٚوِ َ ٧حؤه َٔ٤ا
اٟش َ٤ا ٔ
اٟش َ٤ا ٔ
ِقأ ُفٔی ُّ
اٟو ِهز ٔ َوا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ي ِ َ

رمعفنب یلع،دبعارلنمح ،امحدنبہملس،امسک،اجربنبرمسة ےسرفاتی ےہہکرضحت روسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہل فملسامنزرہظ
افرامنزرصعںیم َفال َّشمَا ِء َذ ِ
فج َفال َّشمَا ِء َف َّ
اطل ِر ِؼافراؿےکرباربوسرتزپاھرکےتےھت۔
ات ْ ُ ُر
ال ِ
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،امحدنبہملس،امسک،اجربنبرمسة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرصعیکرشفعفایلدفرتعکںیمرقات

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 983

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟزح ،٩٤طٌبہ ،س٤اک ،جابزب ٩س٤زة

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا َ ٢ک َ َ
اٟو ِهز ٔ َو َّ
َّ
َ
ِقأ ُفٔی ُّ
اِ ٠ٟی ٔ ١إٔذَا َي ِِ َِی َوفٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اٟؼ ِبحٔ بٔأَك ِ َو َ ٩ِ ٣ٔ ٢ذََ ٔ ٟ
َر ِ َ ٧ح َو َذَ ٔ ٟ
َ َوفٔی ُّ
ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ِ َ

ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلنمح ،ہبعش ،امسک ،اجربنب رمسة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رہظ
ںیمفالیلل زپےتھ افرامنز رصع ںیم اس وسرت ےک ربارب زپےتھ افر امنز رجف ںیم اس وسرت ےس یبمل وسرت افر وطلی وسرت زپاھ
رکےتےھتےسیجہکوسرہدرہافروسرہرمالستایوسرہؼافروسرہرنمح۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دبعارلنمح،ہبعش،امسک،اجربنبرمسة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایقؾافررقاتوکرصتخمرکےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ایقؾافررقاتوکرصتخمرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 984

راوی ٗ :تیبہً ،لاٖ ب ٩خاٟس ،زیسب ٩اس٥٠

اٖ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩أَ ِسَٗ ٥ََ ٠ا ََ ٢ز َخ ِ٨َ ٠ا ًَل َی أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَ٘ َٓ َٕ ٔ ٟا ََ ٢ػ َِّ ٠یت ُِ٨َ ٠ِ ُٗ ٥ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِّ ٌَ ٟل ُ
َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢یا َجارٔیَ ُة َهِّ ُ٠یم لٔی َو ُؿوئّا َ٣ا َػ َِّ ٠ی ُت َو َرا َئ إ ٔ َ٣ا ٕ ٦أَ ِط َب َه َػ ََل ّة ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠إ ٔ َ٣ا ٔ٥ِ ُٜ٣
ٕ ا َِ ٔ ٟ٘ی َاَ ٦وا ٌُِ ُ٘ ٟو َز
َه َذا َٗا ََ ٢زیِ ْس َوک َ َ
اٟش ُحو َز َویُ َد ِّٔ ُ
اٟز ُٛو ََ َو ُّ
ا٤َ ًُ ٪زُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔیُت ُُّّٔ ٥
ہبیتق ،اطعػ نب اخدل ،زدینب املس ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت اسن نب ناکلیک دختم ںیم احرض وہےئ اوہنں ےن رفناای
ہکمتولگامنزےس افرغوہےکچوہ؟مہےناہکیجاہں۔اوہنںےناینپابدنیےساہکہکاپینےلرکآ۔رھپرفناایہکںیمےنیسکاناؾ
یکادتقاءںیمامنزںیہنادایکوجہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنزےکزایدہاشمہبوہمتولوگںےکاناؾیکامنزےس
زایدہ۔ زدی ےن اہک ہک رمع نب دبعازعلسی وج ہک اس زناہن ےک ہفیلخ افر اناؾ ےھت فہ روکع افر دجسہ دمعہرطہقی ےس ادا رفناای رکےت ےھت
افرفہایقؾافروعقدوکرصتخمرکےت۔

رافی  :ہبیتق،اطعػنباخدل،زدینباملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ایقؾافررقاتوکرصتخمرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 985

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،اب ٩ابوٓسیَ ،ؿحاک ب٤ًَ ٩ا ،٪بٜيربً ٩بساہلل ،س٠امی ٪ب ٩يشار ،ابوہزیزہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ َٕ ًَ َِّ ٩
ا ٩ِ ًَ ٪ب ُ َٜي ِر ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه ُ
اٟـحَّا ٔک بِ َٔ ٤َ َِ ًُ ٩
َي َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا َ٣َ ٢ا َػ َِّ ٠ی ُت َو َرا َئ أَ َح ٕس أَ ِط َب َه َػ ََل ّة ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ُٓ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ل َٕٗ ٪ا َُ ٢سََ ِ ٠امی ُ٪

ٕ ا َِِ ٌَ ٟر َو َي ِ ُ
ِقأ ُفٔی
 ١اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن اْلِ ُوََ ٟیي ِ ٔن ُّٔ ٩ِ ٣
ا ٪یُ ٔلی ُ
کَ َ
َخیَي ِ ٔن َویُ َد ِّٔ ُ
اٟو ِهز ٔ َویُ َد ِّٔ ُ
ٕ اْلِ ُ ِ َ
ِقأ فٔی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َٔ٘ ٔ َؼارٔ ا َِٔ٤ُ ٟؼَّ َٔ ١و َي ِ َ
َ َ
اٟؼ ِبحٔ ب ٔ ُل َو ٔ ٢ا َِٔ٤ُ ٟؼَّ ٔ١
ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ِقأ ُفٔی ُّ
ئ ب ٔ َو َس ٔم ا َِٔ٤ُ ٟؼَّ َٔ ١و َي ِ َ
اہرفؿ نب دبع اہلل ،انب اوبدفکی ،احضک نب امثعؿ ،ریکبنب دبع اہلل ،امیلسؿ نب اسیر ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن یسک یک
ادتقاء ںیم امنز ادا ںیہنیک وج ہک روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس  یسی امنززپاتھ وہ نکیل الفںصخش اہتبل فہ روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسیک امنزےکزایدہاشمہبےہامیلسؿےناہکہک فہامنزرہظیکیلہپدف رتعکوکاکلہزپےتھ افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
اکلہ رکےت ےھت امنز رصع وک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رغمب ںیم لصفم یک وھچیٹ وسرت زپےتھ ےھت افر امنز اشعء ںیم
لصفمیکوتمطسوسرتالتفترفناےتےھتافرامنزرجفںیملصفمیکوطلیوسرتالتفترفناےت۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،انباوبدفکی،احضکنبامثعؿ،ریکبنبدبعاہلل،امیلسؿنباسیر،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرغمبںیملصفمیکوھچیٹوسرتزپانھ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرغمبںیملصفمیکوھچیٹوسرتزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 986

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیسً ،بساہلل ب ٩حارث ،ؿحاک ب٤ًَ ٩ا ،٪بٜيربً ٩بساہلل ب ٩اطخ ،س٠امی ٪ب ٩يشار ،ابوہزیزہ

ث ًَ َِّ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ا ٩ِ ًَ ٪ب ُ َٜي ِر ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
اٟـحَّا ٔک بِ َٔ ٤َ َِ ًُ ٩
اْلِ َ َط ِّخ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا َ٣َ ٢ا َػ َِّ ٠ی ُت َو َرا َئ أَ َح ٕس أَ ِط َب َه َػ ََل ّة ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠

َر َو َي ِِقأ ُ
 ١اْلِ ُوََ ٟیي ِ ٔن ُّٔ ٩ِ ٣
ََٔ ُٓ ٩ِ ٣ل ََٕ ٓ ٪ؼ َِّ ٠ی َ٨ا َو َرا َئ ذََ ٔ ٟ
ا ٪یُ ٔلی ُ
َ ِاْل ٔ ِن َشا َٔ ٪وک َ َ
َخیَي ِ ٔن َویُ َد ِّٔ ُ
اٟو ِهز ٔ َویُ َد ِّٔ ُ
ٕ فٔی اْلِ ُ ِ َ
ٕ فٔی ا َِ ٔ ِ ٌَ ٟ
فٔی ا ِِِ ٤ٟز ٔ ٔب َٔ٘ ٔ َؼارٔ ا َِٔ٤ُ ٟؼَّ َٔ ١و َي ِِقأ ُفٔی ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ َّ
اٟؼ ِبحٔ َٔ ُش َور َتي ِ ٔن كَؤی ََ ٠تي ِ ٔن
َ
ِقأ ُفٔی ُّ
ئ بٔاٟظ ِٔ ٤ص َو ُؿ َحاهَا َوأَ ِط َباه َٔها َو َي ِ َ
َ
دیبعاہللنبدیعس،دبعاہللنباحرث،احضکنبامثعؿ،ریکبنبدبعاہللنباجش،امیلسؿنباسیر،اوبرہریہےسرفاتیےہہکںیمےن
یسک یک ادتقاء ںیم اس رطح یک امنز ںیہن زپیھ  یسی امنز رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےس اشمہب وہ رگم ہی ہک
الفں اصبح یک ادتقاء ںیم وج امنز زپیھ (بلطم ہی ےہ ہک اصبح یک امنز رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےک
زایدہاشمہبےہ)افرفہاصبحامنزرہظیکیلہپدفرتعکوکوطلیرکےکزپےتھےھتافردعبفایلدفرتعکوکرصتخمرکےتافرامنزرصع
لش
وکرصتخم زپےتھ افرامنزرغمبیکراعکتںیم لصفم یک وھچیٹوسرتالتفترفناےتافر امنزاشعء ںیموسرہفا مش زپےتھ افر اس
ےکرباربوجوسرتںیہافرامنزرجفںیمدفوسرتوطلیزپےتھ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،دبعاہللنباحرث،احضکنبامثعؿ،ریکبنبدبعاہللنباجش،امیلسؿنباسیر،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرغمبںیمعبسامسرکباالعلیکیالتفترکان

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرغمبںیمعبسامسرکباالعلیکیالتفترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 987

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظارً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا٣ ،٪حارب ب ٩زثار ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪حار ٔٔب بِ ٔ ٩زٔثَا ٕر ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََّ ٣َ ٢ز َر ُج ْ١
َ أ ٨َّ ٟي َّی
 ١ث ُ ََّ ٥ذهَ َب ٓ ََب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
ِقة ٔٓ ََؼلَّی اَّ ٟز ُج ُ
ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ ب ٔ َ٨ا ٔؿ َحي ِ ٔن ًَل َی ٌَُ ٣اذ ٕ َوه َُو ي َُؼل ِّی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب َٓا ِٓت َ َتحَ َٔ ُش َورة ٔا َِ ٟب َ َ
َِّ اْلِ َ ًِل َی َو َّ
َ َّ
اٟظ ِٔ ٤ص َو ُؿ َحا َها
اس ََ ٥رب َ
ا ٪یَا ٌَُ ٣اذُ أَ َٓ َّت ْ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َٓ َّت ْ
رقأِ َت َٔ َشبِّحٔ ِ
ا ٪یَا ٌَُ ٣اذُ أَل َ َ

َوِ َ ٧حؤه َٔ٤ا
دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،احمرب نب دبار ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق ااصنر ےک اپین ےنچنیھک فاولں ںیم ےس اکی اصبح
رضحتاعمذنبلبجےکاپسےسسگرےافراسفتقاعمذامنزرغمبادارکےنںیم وغشمؽےھتہکاوہنںےنامنزرغمبںیم
وسرہ رقبہ رشفع رفنا ریھک یھت وت فہ صخش امنز ادا رک ےک رتصخ وہایگ۔ رھپ ہی ربخ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت چنہپ یئگ۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاےاعمذمتہنتفرباپرکرےہوہایکمتہنتفںیمالتبمرکاناچےتہوہ؟متامنزںیمسکفہجےس
وسرہسمشفریغہالتفتںیہنرکےتوہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،احمربنبدبار،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرغمبںیموسرئفارملالستیکالتفت
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرغمبںیموسرئفارملالستیکالتفت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 988

٣وسی ب ٩زاؤزً ،بساٌٟزیز ب ٩ابوس٤٠ہ ا٤ٟاجظو ،٪ح٤یس ،ا٧ص ،آ ٦ـ ١ب٨ت حارث
راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼورٰ ،

وسی بِ َُ ٩زا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ا ِ٤َ ٟا ٔج ُظو ُ ٩ِ ًَ ٪حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
َّ
َّ
َّ
ُ
َِقأَ ا ِِ ٤ُ ٟز َس ََل ٔ
ت
إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أ ِّ ٦ا َِِ ٟٔـ ٔ ١ب ٔ ِ٨تٔ ا َِ ٟحار ٔٔث َٗاَِ ٟت َػلی ب ٔ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠فٔی بَ ِیتٔهٔ ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب ٓ َ َ
َ٣ا َػلَّی ََ ٌِ َس َها َػ ََل ّة َحًَّی ُٗب ٔ َف َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠

رمعفنبوصنمر،ومٰیسنبداؤد،دبعازعلسینباوبہملسااملوشجؿ،دیمح،اسن،اؾلضفتنباحرثےسرفاتیےہہکرضحتروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن (اےنپ رمض اوملت ںیم) اکمؿ ںیم امنز رغمب ادا رفنایئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرہ
فارملالست یک التفت رفنایئ رھپ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ امنز ںیہن زپاھیئ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیکفافتوہیئگ
رافی  :رمعفنبوصنمر،ومٰیسنبداؤد،دبعازعلسینباوبہملسااملوشجؿ،دیمح،اسن،اؾلضفتنباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرغمبںیموسرئفارملالستیکالتفت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 989

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪زہزیًِ ،یساہللً ،بساہلل ابً ٩باض

ض ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣هٔ أََ َّ ٧ها َسِ ٌَ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َّ
ِقأ ُفٔی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب بٔا ِ٤ُ ٟزِ َس ََل ٔ
ت
َو َسَ ٥َ ٠ي ِ َ

ہبیتق ،ایفسؿ ،زرہی ،دیبع اہلل ،دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اینپ فادلہ ےس انس اوہنں ےن روسؽ رکمی یلص اہلل

ہیلعفآہلفملسےسامنزرغمبںیموسرہفارملالستینسےہ
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہلل،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرغمبںیموسرئفاوطلریکالتفترکان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرغمبںیموسرئفاوطلریکالتفترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 990

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟزہزی٣ ،ح٤س ب ٩جبير ب٣ ٩لٌ٥

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟاٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٔبِ ِٔ ٣ُ ٩لٌ ٕٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
اٟلورٔ
ِقأ ُفٔی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب ب ٔ ُّ
َي ِ َ
ہبیتق،ناکل،زرہی،دمحمنبریبجنبمعطمےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوسرہفاوطلریکالتفتامنزرغمبںیمرفناےتےھت۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،زرہی،دمحمنبریبجنبمعطم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرغمبںیموسرئمحداخؿیکالتفت
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

امنزرغمبںیموسرئمحداخؿیکالتفت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 991

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یزیسِ٣قی ،حیوة ،جٌرفب ٩ربیٌةً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ہز٣زٌ٣ ،اویہ بً ٩بساہلل ب ٩جٌرف،
ًبساہلل بً٘ ٩بہ ب٣ ٩شٌوز

یٌ َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رف بِ َُ ٩رب ٔ َ
آَخ َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
ََک َ َ
ِق ُئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح ِی َوةُ َوذ َ َ
رف َح َّسثَهُ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ًَُ ٩ت ِ َب َة بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َح َّسثَ ُه أَ َّ٪
أَ َِّ ًَ ٪ب َس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩هُ ِز ُ٣زَ َح َّسثَ ُه أَ ٌََّ ٣ُ ٪او ٔ َی َة بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
َّ
َّ
اٟس َخا ٔ٪
رقأَ فٔی َػ ََلة ٔا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب ٔب حُّ ٥
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ َ ٥َ ٠

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی رقمی ،ویحة ،رفعجنب ربنعة ،دبعارلنمح نب رہزم ،اعمفہی نب دبعاہلل نب رفعج ،دبعاہلل نب ہبقع نب دوعسد
ےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزرغمبںیموسرہمحداخؿیکالتفترفنایئ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدیرقمی،ویحة،رفعجنبربنعة،دبعارلنمحنبرہزم،اعمفہینبدبعاہللنبرفعج،دبعاہللنبہبقعنب
دوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ل
امنزرغمبںیموسرئا مصیکالتفترکان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ل
امنزرغمبںیموسرئا مصیکالتفترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 992

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،ابواسوزْ ،عوہ ب ٩زبير ،زیسب ٩ثابت

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ْع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَي ِر ٔیُ َح ِّس ُث
ث ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِس َوز ٔأَُ َّ ٧ه َسِ ُ ٍَ ٔ٤

ِقأ ُ فٔی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َٔ ُ٘ ِ ١ه َُو اہللُ أَ َح ْس َوإَّٔ ٧ا أَ ًِ َل ِی َ٨ا َک ا ِلِ َٜوثَ َز َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت أََّ٧هُ َٗا َِ ٤َ ٔ ٟ ٢ز َو َ
اَ ٪یا أَبَا ًَ ِبسٔ ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟأَ ََ ِ َ
َّ
َّ
اٟلوََ ٟیي ِ ٔن ا٤ٟؽ
ِقأ ُٓ َٔیها بٔأَك ِ َو ُّٔ ٢
َٗا َِ ٤ََ ٓ ٢حُ٠و َٓ ْة َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ِ َ
دمحم نب ہملس ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،اوباوسد ،رعفہ نب زریب ،زدینب باتب ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت رمفاؿ ےس
ُ
ّل َأج افر ِإ َّئ َأعْ َع ْی َیا ْ
اْلرَثَ زپےتھ وہ؟ اوہنں ےن رفناایہکاہں ہی  یئ ابت ےہ ای
قَُ
رفناای اے اوباکلمل مت امنز رغمب ںیم ْ
َ
و ا َُّ َ  ٌ
ک َْ
اسرطہقیےساہکہکںیممسقاھکاتوہںالبہبشںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسںیموطلیوسرتالتفت
ل
رکےتوہےئداھکیےہینعیا مصافروسرہارعاػ۔
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،رمعفنباحرث،اوباوسد،رعفہنبزریب،زدینبباتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ل
امنزرغمبںیموسرئا مصیکالتفترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 993

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،اب ٩جزیخ ،اب ٩ابو٠٣یٜةْ ،عوہ ب ٩زبير٣ ،زوا ٪ب ٩ح٥ٜ

ْع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔأَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ

اٟش َورٔ َو َٗ ِس َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َِ ٣ز َو َ
ِقأ ُفٔی ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َٔ٘ ٔ َؼارٔ ُّ
ا ٪بِ َ ٩ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜأَ ِخبَرَ ُه أَ ََّ ٪زیِ َس بِ َ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا َ٣َ ٢ا لٔی أَ َرا َک ََ ِ َ
َّ
َ
اٖ
ْع ُ
اٟلوََ ٟیي ِ ٔن ُُِٗ ٠ت یَا أَبَا ًَ ِب ٔس اہللٔ َ٣ا أَك ِ َو ُُّ ٢
ِقأ ُٓ َٔیها بٔأَك ِ َو ُّٔ ٢
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ِ َ
اٟلوََ ٟیي ِ ٔن َٗا َ ٢اْلِ ِ َ
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انبرججی،انباوبملیکة،رعفہنبزریب،رمفاؿنبمکحےسرفاتیےہہکرضحتزدینبباتبےنھجمےس
رفناایہکاسیکایکفہجےہہکمتامنزرغمبںیمرصتخموسرتالتفترکےتوہاحالہکنںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس وک وطلی وسرت دف وطلی وسرت ںیم ےس التفت رکےت وہےئداھکی ےہ۔ ںیم ےن اہکہک اے اوبدبع اہلل وطلی وسرت وکیسن

ےہ؟اوہنںےنرفناایوسرہارعاػ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انبرججی،انباوبملیکة،رعفہنبزریب،رمفاؿنبمکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ل
امنزرغمبںیموسرئا مصیکالتفترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 994

راوی ٤ً :زو ب٤ًَ ٩اَ٘ ،٪یة و ابوحیوة ،اب ٩ابوح٤زة ،ہظا ٦بْ ٩عوہ ،وہ اپ٨ے واٟس سےً ،ائظہ ػسي٘ہ

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََ٘ ٔ َّی ُة َوأَبُو َح ِی َو َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َح ِ٤زَ َة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا هٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩

أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
َ
ْع ٔ
َف َٗ َها فٔی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
اٖ َ َّ
رقأ فٔی َػ ََلة ٔا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َٔ ُش َورة ٔاْلِ ِ َ
َ

رمعف نب امثعؿ ،تمیة ف اوبویحة ،انب اوبزمحة ،اشہؾ نب رعفہ ،فہ اےنپ فادل ےس ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنامنزرغمبںیموسرہارعاػدفرتعکںیمالتفتیک۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،تمیةفاوبویحة،انباوبزمحة،اشہؾنبرعفہ،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرغمبںیموکیسنوسرتالتفتیکاجےئ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرغمبںیموکیسنوسرتالتفتیکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 995

راوی ٓ :ـ ١ب ٩سہ ،١ابوجواب٤ً ،ار ب ٩رزی ،ٙابواسحا ،ٚابزاہی ٥ب٣ ٩ہاجز٣ ،حاہسً ،بساہلل اب٤ً ٩ز

ار بِ ُُ ٩ر َزیِ ٕ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙإٔبِ َزاه َٔی ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ها ٔجز ٕ
اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َُّ ٤
 ١بِ َُ ٩س ِه َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو ا َِ ٟح َّو ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِِ ٟٔـ ُ
ِقأ ُفٔی اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن ََ ٌِ َس ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َوفٔی
ٔرش َ
ًَ َِ ٣ُ ٩حاهٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ر َُ ِ٘ ٣ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّٔ ِ ً ٥َ ٠
ی٣َ ٩زَّ ّة َي ِ َ
وَ ٪و ُٗ ِ ١ه َُو اہللُ أَ َح ْس
اَف َ
اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٗ ِب َ ١ا ِِ َٔ ٟحز ٔ ُٗ َِ ١یا أَ ُّی َها ا ِٟک َ ٔ ُ
لضف نب لہس ،اوبوجاب ،امعر نب رزقی ،اوبااحسؼ ،اربامیہ نب اہمرج ،اجمدہ ،دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ہک ںیم ےن رضحت روسؽ
ُ
ُ
وا َ
ق َئ َأ ُّ َن ْ َ
ج
اْلنوُرِف َ
قَُ
ُفؿ افر ْ
رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک سیب رمہبت امنز رغمب یک تنس ںیم افر امنز رجف یک تنس ںیم ْ
ّلُّ َأ َ  ٌ
التفترفناےتوہےئانس۔
رافی  :لضفنبلہس،اوبوجاب،امعرنبرزقی،اوبااحسؼ،اربامیہنباہمرج،اجمدہ،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرئلقوھاہللادحیکتلیضفےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وسرئلقوھاہللادحیکتلیضفےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 996

راوی  :س٠امی ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،سٌیس ب ٩ابوہَل ،٢ابورجا٣ ،٢ح٤س بً ٩بساٟزح ،٩٤ا٣ہ ً٤زة،
ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وهِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی ه ََٔل ٕ ٢أَ َّ ٪أَبَا اِّ ٟز َجا َٔ ٣ُ ٢ح ََّ ٤س بِ َ٩
اَ ٪ي ِِقأ ُ
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ ُه ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣هٔ ًَ َِ ٤ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٌَ ََ ٥َ ٠ث َر ُج َّل ًَل َی َ ٔ
رسیَّ ٕة َٓک َ َ َ

َ َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢سُ٠و ُه
ََکوا ذََ ٔ ٟ
ْٔلَ ِػ َحابٔهٔ فٔی َػ ََلت ٔه ٔ ََِ ٓ ٥ی ِدت ٔ ُ ١ِ ُ٘ َٔ ٥ه َُو اہللُ أَ َح ْس َٓ َ٤َّ ٠ا َر َج ٌُوا ذ َ ُ
رقأَ ب ٔ َها َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َ ٓ ََشأَُٟو ُه َٓ َ٘ا َْٔ ٢لََ َّ ٧ها ٔػ َٔ ُة اَّ ٟز ِح ًََ ٩ٔ ٤زَّ َو َج ََّٓ ١أََ٧ا أُح ُّٔب أَ ِ ٪أَ َِ
ْٔلَ ِّی َط ِی ٕئ ٓ ٌََ َ ١ذََ ٔ ٟ
َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخبٔرُو ُه أَ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١یُ ٔح ُّبهُ
امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،رمعفنباحرث،دیعسنباوبالہؽ،اوبراجؽ،دمحمنبدبعارلنمح،اہمرمعة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
ےسرفاتیہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیصخشوکاکیوھچےٹرکشلاکرسدارانبرکاجیھب۔فہاےنپولوگںےک
اسھتامنزںیمرقآؿرکمیالتفترکاتاھترھپآرخںیملقوھاہللادحزپاتھاھت۔ولوگںےنہیابترضحت روسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملس ےسرعضیک۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن اراشدرفناایاسصخشےسدرایتفرکف فہصخشسکفہج ےس اسرطہقی
ےسرکات ےہ؟ ولوگں ےن اس صخش ےس درایتف ایک وت اس صخش ےن وجاب دای ہک وسرہ لق وھ اہلل ادح ںیم دخافدن دقفس یک فص
ےہاسفہجےس ھجموکاسوسرتاکزپانھتہبدمعہولعمؾوہاتےہ۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتاسےس
ہہکدفہکدخافدندقفساےسدفتسراتھکےہ۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،رمعفنباحرث،دیعسنباوبالہؽ،اوبراجؽ،دمحمنبدبعارلنمح،اہمرمعة،اعہشئ دصہقیریض
اہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وسرئلقوھاہللادحیکتلیضفےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 997

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اًِ ،َٟیساہلل بً ٩بساٟزحًِ ،٩٤یسب ٩ح٨ين ،زیسب ٩خلاب ،ابوہزیزہ

اب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اِ َ ًُِ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َِ َ ًُِ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ی ٔس بِ ُٔ ٩ح َ٨ي ِ ٕن َِ ٣ول َی آ َٔ ٢زیِ ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َّ
َّ
ِقأ ُ ُٗ ِ ١ه َُو اہللُ أَ َح ْس اہللُ اٟؼَّ َُ ٤س َ ٥َِ ٟیِ ٔ ٠س َو ٥َِ ٟیُو َِ ٟس
ه َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُ ٢أَٗ َِبُِ ٠ت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠شَ ٍَ ٔ٤ر ُج َّل َي ِ َ

َوَ ٥َِ ٟیُ َٟ ٩ِ ُٜه ُّ ُٔ ٛوا أَ َح ْس َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َج َب ِت ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُه َ٣اذَا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ا َِ ٟح َُّ ٨ة
ہبیتق ،ناکل ،دیبع اہلل نب دبعارلنمح ،دیبعنب نینح ،زدینب اطخب ،اوبرہریہ ےس رفاتی ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
ُ
و ا َُّ
ج زپےتھ وہےئ انس وت آپ یلص اہلل ہیلع
قَُ
فآہل فملس ےک ارماہ احرض وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش وک ْ
ّل َأ َ  ٌ
فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک رضفر الزؾ وہیگ۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس وکیسن یئ الزؾ وہیگ؟ وت آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایتنج۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،دیبعاہللنبدبعارلنمح،دیبعنبنینح،زدینباطخب،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وسرئلقوھاہللادحیکتلیضفےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 998

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اً ،َٟبساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابوػٌؼٌة ،ابوسٌیسخسری

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َػ ٌِ َؼ ٌَ َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس

َّ
َّ
َک
ِقأ ُ ُٗ ِ ١ه َُو اہللُ أَ َح ْس یُ َز ِّز ُزهَا َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َبحَ َجا َئ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُج َّل َسَ ٍَ ٔ٤ر ُج َّل َي ِ َ
َّ َّ
َّ
ِقآ ٔ٪
ذََ ٔ ٟ
َ َُ ٟه َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠وأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسه ٔإَٔ َّ ٧ها ََ ٟت ٌِ ٔس ُ ٢ثَُ ُ٠ث ا ِِ ُ ٟ
ُ
ق
ہبیتق ،ناکل،دبعارلنمحنب دبعاہللنبدبعارلنمحنباوبصع عة،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکاکیصخشوک دعتمدرمہبت ْ
جزپےتھوہےئداھکی۔سجفتقحبصوہیئگوترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافرآپ
وا ُ
َُ
ّلَّ َأ َ  ٌ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےس رعضایکآپ یلص اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاسذاتیکمسقہکسج ےکہضبق ںیمریمیاجؿ
ُ
جاہتیئرقآؿےکرباربےہ۔
وا ُ
قَُ
ےہہکوسرہ ْ
ّلَّ َأ َ  ٌ

رافی  :ہبیتق،ناکل،دبعارلنمحنبدبعاہللنبدبعارلنمحنباوبصع عة،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وسرئلقوھاہللادحیکتلیضفےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 999

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظارً ،بساٟزح ،٩٤زائسة٨٣ ،ؼور ،ہَل ٢ب ٩يشاٖ ،ربیٍ ب ٩خظی٤ً ،٥زو ب٣ ٩ی٤و ،٪اب ٩ابوٟیلی،
ا٣زاة ،ابوایوب

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزائ َٔسةُ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩ه ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
اٖ ًَ َِ ٩ربٔی ٍٔ بِ ٔ٩
وب ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ١ِ ُٗ ٢ه َُو اہللُ أَ َح ْس
ُخ ََ ِی ٕ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ز ٔو بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و ٕ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ِ ٩ا َِ ٣زأَة ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
ْع ُٖ إ ٔ ِس َ٨ا ّزا أَك ِ َو ََ ٩ِ ٣ٔ ٢ه َذا
ِقآ َٔٗ ٪ا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َ٣َ ٩ٔ ٤ا أَ ِ ٔ
ثُُ ُ٠ث ا ِِ ُ ٟ

حی
دمحمنباشبر،دبعارلنمح،زادئة،وصنمر،الہؽنباسیػ،رعیبنب ش ،،رمعفنبومیمؿ،انباوب،یلی،ارماة،اوباویبےسرفاتیہک
ُ
جارجفاوثابےکاابتعرےساہتیئرقآؿےکرباربےہ۔
وا ُ
قَُ
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناای ْ
ّلَّ َأ َ  ٌ
حی
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،زادئة،وصنمر،الہؽنباسیػ،رعیبنب ش ،،رمعفنبومیمؿ،انباوب،یلی،ارماة،اوباویب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزاشعءںیموسرئایلعیکالتفت
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزاشعءںیموسرئایلعیکالتفت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1000

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز ،اً٤ع٣ ،حارب ب ٩زثار ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٣ُ ٩حار ٔٔب بِ ٔ ٩زٔثَارٕ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ َٗ ٢اٌَ ٣ُ ٦ا ْذ ٓ ََؼلَّی
َ
اس ََ ٥ربِّ َ
ا ٪یَا ٌَُ ٣اذُ أَ َٓ َّت ْ
َخ َة ٓ ََل َّو ََ٘ َٓ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َٓ َّت ْ
ا ٪یَا ٌَُ ٣اذُ أَیِ ََ ٨ِ ُٛ ٩ت ًَ َِ ٩سبِّحِ ِ
ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ِاْل ٔ َ

اٟـ َهی َوإٔذَا َّ
َْط ِت
اْلِ َ ًِل َی َو ُّ
اٟش َ٤ا ُئ ا ِنٔ َ َ

دمحم نب دقامة ،رجری ،اشمع ،احمرب نب دبار ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمذنب لبج ڑھکے وہےئ افر اوہنں ےن امنز اشعء
زپاھیئوترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکاےاعمذمتایکہنتفرباپرکفےگاےاعمذوسرہایلعافروسرہ
ایحضلافروسرہااطفنرسکرطػ یلںیئگینعیمتےناؿوسروتںوکسکفہجےسامنزںیمںیہنزپاھ؟
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،اشمع،احمربنبدبار،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزاشعءںیموسرئسمشزپانھ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزاشعءںیموسرئسمشزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1001

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،ابوزبير ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢ػلَّی ٌَُ ٣اذُ بِ َُ ٩ج َب ْٕٔ ١ل َ ِػ َحابٔهٔ ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ٓ ََل َّو ََِ ٠ًَ ٢یه ٔ ِ٥
َ اَّ ٟز ُج ََ ١ز َخ ًََ ١ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َر َٖ َر ُج ْ٨َّ ٣ٔ ١ا َٓأ ُ ِخب ٔ َر ٌَُ ٣ا ْذ ًَ ُِ ٨ه َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ه ُ٨َ ٣آ ْٔ٤َّ ٠َ َٓ ٙا بَ َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
َٓا ِن َ َ

َارقأ ِ
َٓأ َ ِخب َ َر ُه ب ٔ َ٤ا َٗا ٌََ ٣ُ ٢ا ْذ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَتُزٔی ُس أَ َِ ٪تَ ُٜ
وَّ َٓ ٪تاّ٧ا یَا ٌَُ ٣اذُ إٔذَا أَ ََ ٤ِ ٣ت اَ ٨َّ ٟ
اض ٓ ِ َ
ب ٔ َّ
َّ
اس ََ ٥رب َ َ
َ
اس َٔ ٥ربِّ َ
ارقأ ِب ٔ ِ
اٟظ ِٔ ٤ص َو ُؿ َحا َها َو َسبِّحِ ِ
َِّ اْلِ ًِل َی َواِ ٠ٟی ٔ ١إٔذَا َي ِِ َِی َو ِ َ
ہبیتق ،ثیل ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعمذنب لبج ےن اےنپ ولوگں ےک اسھت امنز اشعء ادا یک افر اس وک ابمل رک دای وت
اکیصخشامنزوتڑرکالچایگرضحتاعمذےنرفناایہکہیصخشانمقفےہ۔اسصخشوکسجفتقہیربخوہیئہک(اسوکانمقفرقار
دای ایگ) وت فہ صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رضحتاعمذ اک وقؽ لقن ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
لش
ےنرضحتاعمذ ےسرفناایایک متولوگں ےکدرایمؿ ہنتفرباپ رکاناچےتہوہسجفتقاناتمرکف وتمتوسرہفا مش افر وسرہایلعافر
وسرہاغہیشافروسرہارقاءزپوھ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزاشعءںیموسرئسمشزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1002

راوی ٣ :ح٤س بً ٩لی ب ٩حش ٩ب ٩ط٘ی ،ٙحشين ب ٩واٗسً ،بساہلل ب ٩بزیسة ،بزیسة

یَٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُ ٩واٗ ٔ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
ئ ِاْل َٔخة ٔب ٔ َّ
اٟش َورٔ
أَبٔیهٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اٟظ ِٔ ٤ص َو ُؿ َحا َها َوأَ ِط َباه َٔها ُّٔ ٩ِ ٣
ِقأ ُفٔی َػ ََلة ٔا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ َ
اَ ٪ي ِ َ
دمحم نب یلع نب نسح نب قیقش ،نیسح نب فادق ،دبعاہلل نب ربدیة ،ربدیة ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
لش
امنزاشعءںیموسرہفا مشالتفترکےتےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساس یسیدفرسیوسرتالتفترفناایرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبیلعنبنسحنبقیقش،نیسحنبفادق،دبعاہللنبربدیة،ربدیة

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

وسرئفانیتلامنزاشعءںیمالتفترکان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وسرئفانیتلامنزاشعءںیمالتفترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1003

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟیحٌی ب ٩سٌیسً ،سی ب ٩ثابت ،بزاء بً ٩ازب

ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ

َّ
َّ
َِقأَ ٓ َٔیها بٔاِّ ٟتي ٔن َواٟزَّیِتُو ٔ٪
َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠ا َِ ٌَ ٟت ََ ٤ة ٓ َ َ

ہبیتق ،ناکل،ییحی نبدیعس ،دعینب باتب،رباءنباعزب ےسرفاتیہک ںیمےنروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسھت امنز
اشعءادایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناشعءںیموسرہفانیتلالتفترفنایئ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،ییحینبدیعس،دعینبباتب،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشعءیکیلہپرتعکںیموکیسنوسرتزپیھاجےئ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اشعءیکیلہپرتعکںیموکیسنوسرتزپیھاجےئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1004

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،یزیس ب ٩زریٍ ،طٌبہً ،سی ب ٩ثابت ،بزاء بً ٩ازب

ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩س ِّٔی بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َّ
َّ
ئ فٔی اٟز َِّٔ ٌَ ٛة اْلِ ُول َی بٔاِّ ٟتي ٔن َواٟزَّیِتُو ٔ٪
َِقأَ فٔی ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠فٔی َس َرفٕ ٓ َ َ
اامسلیع نب دوعسد ،سیدی نب زرعی ،ہبعش ،دعی نب باتب ،رباء نب اعزب ،ےتہک ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
اکیرمہبترفسںیمےھتہکاشعءیکیلہپرتعکںیموسرہفانیتلزپیھ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،سیدینبزرعی،ہبعش،دعینبباتب،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشفعیکدفرتعکوکوطلیرکان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رشفعیکدفرتعکوکوطلیرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1005

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،طٌبہ ،ابوًو ،٪جابزب ٩س٤زة

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو ًَ ِو َٕٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ ََ ٩س َُ ٤ز َة
َّ
َّ
َخیَي ِ ٔن
َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ َ ٔ ٟش ٌِ ٕس َٗ ِس َطکَا َک اُ ٨َّ ٟ
اض فٔی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َحًی فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢س ٌِ ْس أَتل ٔ ُس فٔی اْلِ ُوََ ٟیي ِ ٔن َوأَ ِح ٔذ ُٖ فٔی اْلِ ُ ِ َ
َاک َّ
َ
َو َ٣ا آُٟو َ٣ا ا ِٗ َت َسیِ ُت بٔهٔ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ذ َ
اٟو ُّ ٩ب ٔ َ
رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،ہبعش،اوبوعؿ،اجربنبرمسةےسرفاتیہکرضحترمعےنرضحتدعسےسرفناایہکاہمتریرہاکیابت
افر رہ اکی لمع ےک ابرے ںیمولگ اکشتی رکےت ںیہ اہیں کت ہک امنز ےک ابرے ںیم یھب۔ (اکشتی رکےت ںیہ) رضحت دعس
ےن رفناای ہک ںیم رشفع یک دف رتعک ںیم رقات وک ابمل رکات وہں افر آرخی دف رتعک ںیم رقات ںیہنرکات افر ںیم رضحت روسؽ

رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاابتعںیمیسکمسقیکوکیئیمکںیہنرکات۔رضحترمعےنرفناایہکاہمترےاسھتیہیامگؿےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،ہبعش،اوبوعؿ،اجربنبرمسة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رشفعیکدفرتعکوکوطلیرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1006

راوی  :ح٤ازب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ٥اب٠ً ٩یة ابوحش ،٩زاؤز اٟلائیً ،بسا َ٠٤ٟب٤ً ٩ير ،جابزب ٩س٤زة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َح َّ٤ا ُز بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة أَبُو ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩زا ُو َز ا َّٟلائٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ٔ٤َ ًُ ٩يِر ٕ
اض ٔ ٩ِ ٣أَهِ ٔ ١ا ِلُٜو َٓ ٔة فٔی َس ٌِ ٕس ً ٔ َِ ٨س ًُ ََ ٤ز َٓ َ٘اُٟوا َواہللٔ َ٣ا یُ ِح ٔش ُ ٩اٟؼَّ ََل َة َٓ َ٘ا َ ٢أَ َّ٣ا أََ٧ا َٓأ ُ َػل ِّی
ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢و َٗ ٍَ ْ َ ٧
َاک َّ
َ
َخیَي ِ ٔن َٗا َ ٢ذ َ
اٟو ُّ ٩ب ٔ َ
بٔه ٔ َِ ٥ػ ََل َة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل أَ ِ ٔ
َخ َُ ٨ِ ًَ ٦ها أَ ِر ُُ ٛس فٔی اْلِ ُوََ ٟیي ِ ٔن َوأَ ِح ٔذ ُٖ فٔی اْلِ ُ ِ َ
امحدنباامسلیعنباربامیہانبعلیةاوبنسح،داؤدااطلیئ،دبعاکلملنبریمع،اجربنبرمسةےسرفاتیہکوکہفےکدنچرضحاتےن
رضحترمع یک دختم ںیم رضحت دعس یک اکشتی شیپ یک افر رعض ایکہک دخا یک مسق فہ دمعہرطہقی ےس امنز ادا ںیہنرکےت۔ دعس
ےنرفناایںیموتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنز یسیامنززپاتھوہںافرںیماسںیمیسکمسقیکوکیئوکاتیہںیہنرکاتافر
ںیم رشفع یک دف رتعک وک وطلی رکات وہں افر دعب فایل دف رتعک وک رصتخم رکات وہں۔ رمع ےن رفناای ہک مہ وک یھب نیقی ےہ مت ےس ہک
اہمتریاکشتیےباکرےہافرفایعقآپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرطہقیےکاطمقبےتلچںیہافرتنسوبنییلصاہللہیلعفآہل
فملسےکاطمقبلمعرکےتںیہ۔
رافی  :امحدنباامسلیعنباربامیہانبعلیةاوبنسح،داؤدااطلیئ،دبعاکلملنبریمع،اجربنبرمسة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیرتعکںیمدفوسرںیتزپانھ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیرتعکںیمدفوسرںیتزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1007

ًیسی ب ٩یو٧ص ،اً٤ع ،ط٘یً ،ٙبساہلل ب٣ ٩شٌوز
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٰ ،٥

ْع ُٖ ا٨َّ ٟوَ ائ َٔز
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
یِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢إنِّٔی َْل َ ِ ٔ
رش َر ٌََ ٛا ٕ
َخ َد
ٔرش َ
یُ ٩س َور ّة فٔی ًَ ِ ٔ
ِقأ ُبٔهَٔ َّ٩ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّٔ ِ ً ٥َ ٠
َّأًٟی ک َ َ
ت ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ ب ٔ َی ٔس ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة ٓ ََس َخ َ ١ث ُ ََّ َ ٥
اَ ٪ي ِ َ
إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة ٓ ََشأ َ ِ٨َ ٟا ُه َٓأ َ ِخب َ َرَ٧ا بٔهَّٔ٩
ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،اشمع ،قیقش ،دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک ہک ںیم اؿ امتؾ وسروتں ےس
فافقوہںہکاکیدفرسےےکاشمہبںیہافرفہوسرںیتسیبںیہ۔رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساؿوسروتںوکدس
راعکت ںیم زپاھ رکےت ےھت۔ رھپ اوہنں ےن رضحت ب ہمق اک اہھت ڑکپ ایل افر ادنر دالخ وہےئ۔ اس ےک دعب رضحت ب ہمق ابرہ یک
اجبنےلکن۔رضحتقیقشےنایبؿرفناایہکمہےناؿےسدرایتفایکاؿوسرتےسقلعتموتاوہنںےنایبؿرفناای۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،اشمع،قیقش،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیرتعکںیمدفوسرںیتزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1008

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زة ،ابووائ١

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َوائ َٕٔ ١ي ُ٘و َُٗ ٢ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ِّ
َر ُج َْ ٨ِ ٔ ً ١س ًَ ِبسٔ اہللٔ َ ِ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ْعٓ ُِت ا٨َّ ٟوَ ائ َٔز َّأًٟی ک َ َ
رقأ ُت ا َِٔ٤ُ ٟؼَّ َ ١فٔی َر ِٕ ٌَ ٛة َٗا ََ ٢هذا ا ََ ٛه ِّذ اٟظ ٌِز ٔ َِ َ٘ ٟس َ َ
َ
َّ
یُ ٩س َور ّة ٔ ٩ِ ٣ا َِٔ٤ُ ٟؼَّ ُٔ ١س َور َتي ِ ٔن ُس َور َتي ِ ٔن فٔی َر ِٕ ٌَ ٛة
ٔرش َ
َک ً ِ ٔ
ِق ُ ٪بَ ِی َُ ٨هََ ٓ َّ٩ذ َ َ
ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ِ ُ

اامسلیعنب دوعسد،اخدل،ہبعش،رمعفنبرمة،اوبفالئےسرفاتیےہہکاکیصخشےنرضحتدبعاہللنبدوعسدےکاسےنملقن
ایک ہک ںیم ےن لصفم وک (ینعی اس یک امتؾ وسروتں وک ینعی وسرت رجحات ےس ےل رک آرخ کت یک وسرت وک) اکی یہ رتعک ںیم
التفت ایک اوہنں ےن رفناای ہک ہی وت رعش یک رطح دلجی دلجی زپانھ وہایگ افر ںیم اؿ وسروتں وک انشتخ رکات وہں وج ہک اکی
دفرسے ےکاشمہبںیہ۔ نج وکرضحتروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملساکیاسھت اشلمرک ےکزپاھ رکےت ےھت۔اسےکدعب
اوہنںےنلصفمیکسیبوسرںیتایبؿرفناںیئافررہاکیرتعکںیمدفدفوسرتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسزپاھرکےتےھت۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،رمعفنبرمة،اوبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیرتعکںیمدفوسرںیتزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1009

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼورً ،بساہلل ب ٩رجاء ،ارسائی ،١ابوحؼين ،یحٌی ب ٩وثابَّ٣ ،سوً ،ٚبساہلل ب٣ ٩شٌوز

َ
اب ًَ ِ٩
 ٩ِ ًَ ١أَبٔی َح ٔؼي ٕن ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩وثَّ ٕ
رسائ ٔی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ر َجا ٕئ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا إ ٔ ِ َ
َّسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚب ٔس اہللٔ َوأَ َتا ُه َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢إنِّٔی َرقأِ ُت َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة ا َِٔ٤ُ ٟؼَّ َ ١فٔی َر ِٕ ٌَ ٛة َٓ َ٘ا ََ ٢هذا ا ََ ٛه ِّذ ِّ
اٟظ ٌِز ٔ َلَ َّ٩ٜٔر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َُ ِ ٣
َ
یُ ٩س َور ّة ٔ ٩ِ ٣ا َِٔ٤ُ ٟؼَّ ٔ ٩ِ ٣ٔ ١آ ٔ ٢ح٥
ٔرش َ
ِقأ ُا٨َّ ٟوَ ائ َٔز ً ِ ٔ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ي ِ َ

رمعفنبوصنمر،دبعاہللنبراجء،ارسالیئ،اوبنیصح،ییحینبفباب،رسمفؼ،دبعاہللنبدوعسدےسرفاتیےہہکاکیصخشاؿ
یکدختمںیماحرضوہاافررعضرکےناگلہکںیمےنآجیکراتاکیرتعکںیموپریلصفموسرںیتزپھدںیاوہنںےنرفناای
ہک ایک رعش یک رطح ےس مت اڑےت وہےئ ےلچ ےئگ نکیل رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وت وسرت وک وجڑ رک التفت رفناای
رکےتےھتافرفہلصفمیکسیبوسرںیتںیھتینعیمحےسےلرکآرخرقآؿرکمیکت۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،دبعاہللنبراجء،ارسالیئ،اوبنیصح،ییحینبفباب،رسمفؼ،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرتاکوکیئہصحامنزںیمزپانھ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وسرتاکوکیئہصحامنزںیمزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1010

راوی ٣ :ح٤س بً ٩لی ،خاٟس ،اب ٩جزیخ٣ ،ح٤س بً ٩باز ،رٌٓہ ،اب ٩سٔیاً ،٪بساہلل ب ٩سائب

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ َحسٔی َّا َرٓ ٌََ ُه إلٔ َی ابِ ٔ٩
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ بِ َّٔ ٩
رض ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ ٦ا ِِ َٔ ٟتحٔ ٓ ََؼلَّی فٔی ُٗبُ ٔ ١ا ِل ََ ٌِ ٜب ٔة َٓ َد ٍََ ٠
ُسٔ َِی َ
اٟشائ ٔٔب َٗا ََ ٢ح َ ِ

وسی أَ ِو ً َٔیسی ًََِ ٠یه ٔ َ٤ا َّ
اٟش ََل ٦أَ َخ َذ ِت ُه
َک َُ ٣
َن ٌَِِ ٠یهٔ ٓ ََو َؿ ٌَ ُه َ٤ا ًَ َِ ٩ي َشارٔه ٔ َٓا ِٓت َ َتحَ َٔ ُش َورة ٔ ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ ذ ٔ ِ ُ
َف ٍََ ٛ
َس ٌِ َْ ٠ة َ َ
دمحمنبیلع ،اخدل،انبرججی،دمحمنبابعد،رہعف،انبایفسؿ،دبعاہللنباسبئےسرفاتیےہہکسجدؿہکمرکمہمحتفوہاںیماس
رفزروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساھتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہکمرکمہمیکاجبنرخرفنارکامنزادایکافرآپ
یلصاہللہیلع فآہلفملسےن وجےتااتررکابںیئاجبنرےھک افر وسرہومونمؿرشفع رفنایئسپسجفتقرضحتومٰیس افررضحت

ٰیسیعیکذترکہرپےچنہپوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاھکیسنوہیئگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنروکعرکایل۔
رافی  :دمحمنبیلع،اخدل،انبرججی،دمحمنبابعد،رہعف،انبایفسؿ،دبعاہللنباسبئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقدفراؿامنزذعابایہلےسقلعتمآتیرکہمیالتفترکےوتاہللےسانپہناےگن
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجفتقدفراؿامنزذعابایہلےسقلعتمآتیرکہمیالتفترکےوتاہللےسانپہناےگن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1011

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،یحٌی و ًبساٟزح ٩٤واب ٩ابوًسی ،طٌبہ ،س٠امی ،٪سٌس بًِ ٩یسة٣ ،شتورزب ٩اح ،ٕ٨حذئہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤وابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪س ٌِ ٔس بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی َس َة

َّ
َّ
َّ
َِقأَ
َ
َُف ًَ ُِ ٩ح َذ ِي َٔ َة أَُ َّ ٧ه َػلی إلٔ َی َج ِٔ ٨ب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَِ ٟ ٥َ ٠ی َّ ٠ة ٓ َ َ
ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِورٔز ٔ بِ ٔ ٩اْلِ ِح َٔ ٩ِ ًَ ٕٔ ٨ػ ََ ٠ة بِ ٔ ٩ز َ َ
اَ ٪رب ِّ َی ا ٌَِ ٟو ٔٔیَ ٥وفٔی
ا ٪إٔذَا ََّ ٣ز بٔکیَ ٔة ًَ َذ ٕ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢فٔی ُر ُٛؤًهٔ ُس ِب َح َ
ٕ ٓ ََس ًَا َوک َ َ
َٓک َ َ
ٕ َو ََ ٌَ َّو َذ َوإٔذَا ََّ ٣ز بٔک َیةٔ َر ِح َٕ ٤ة َو َٗ َ
اب َو َٗ َ

اَ ٪رب ِّ َی اْلِ َ ًِل َی
ُس ُحوزٔه ٔ ُس ِب َح َ

دمحمنباشبر ،ییحیفدبعارلنمح فانباوبدعی،ہبعش،امیلسؿ ،دعسنبدیبعة،وتسمردنب افنح،ذحہفی ےسرفاتیےہ ہکاوہنں ےن
اکیراترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسڑھکےوہرکامنزادایکوتداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرقآؿ
رکمی یک التفت رفناےت ںیہ سپ سج فتق ذعاب ایہل ےس قلعتم آتی رکہمی آیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رک اجےت افر
لْع ِی
دخافدن دقفس یک انپہ ناےتگن افر سج فتق آتی رتمح انزؽ وہیت وت رک اجےت افر داعناےتگن افر دفراؿ روکع ُص ْیحَا َؿ َر ِ ّ َت ا َػ ِ ،افر
دجسےںیم ُص ْیحَا َؿ َر ِ ّ َت َْال ْ َلَعزپےتھ۔

رافی  :دمحمنباشبر،ییحیفدبعارلنمحفانباوبدعی،ہبعش،امیلسؿ،دعسنبدیبعة،وتسمردنبافنح،ذحہفی

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

رتمحیکآتیزپےنھرپرتمحیکداعرکان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رتمحیکآتیزپےنھرپرتمحیکداعرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1012

راوی ٣ :ح٤س ب ٩آز ،٦حٔؽ بُ ٩یاث ،اٌَٟلء ب٣ ٩شیب٤ً ،زو ب٣ ٩زة ،ك٠حہ ب ٩یزیس ،حذئہ و اً٤ع ،سٌس ب٩
ًِیسة٣ ،شتورز ب ٩اح ،ٕ٨ػ٠ة ب ٩زَف ،حذئہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز ََ ٩ِ ًَ ٦حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
یس ًَ ُِ ٩ح َذ ِي َٔ َة
اث ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ ٔ ٩یَز ٔ َ

َ
َ
َُف ًَ ِ ٩حُ َذ ِي َٔ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َواْلِ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی َس َة ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِورٔز ٔ بِ ٔ ٩اْلِ ِح َٔ ٩ِ ًَ ٕٔ ٨ػ ََ ٠ة بِ ٔ ٩ز َ َ
َّ
اب إ ٔ ََّل ا ِس َت َح َار
اَ ٪واَ ٨ِّ ٟشا َئ فٔی َر ِٕ ٌَ ٛة ََل یَ ُُّ ٤ز بٔک َی ٔة َر ِح َٕ ٤ة إ ٔ ََّل َسأ َ ََ ٢و ََل بٔک َیةٔ ًَ َذ ٕ
ِق َة َوآ ََ ٤ِٔ ً ٢ز َ
رقأَ ا َِ ٟب َ َ
َو َسَ َ ٥َ ٠
دمحم نب آدؾ ،ب ص نب ،ثاث ،االعلء نب بیسم ،رمعف نب رمة ،ہحلط نب سیدی ،ذحہفی ف اشمع ،دعس نب دیبعة ،وتسمرد نب افنح ،صلة
نب زرف ،ذحہفی ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن وسرہ رقبہ افر وسرہآؽرمعاؿ افر وسرہاسنء اکی
رتعکںیمالتفترفنایئسجفتقرتمحیکآتیالتفت رفناےتوتاہللاعتیلےسرتمحناےتگنافرسجفتقآتیذعابالتفت
رفناےتوتاس(اہللزعفلج)یکانپہناےتگن۔
رافی  :دمحم نب آدؾ ،ب ص نب ،ثاث ،االعلء نب بیسم ،رمعف نب رمة ،ہحلط نب سیدی ،ذحہفی ف اشمع ،دعس نب دیبعة ،وتسمرد نب
افنح،صلةنبزرف،ذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکییہآتیرکہمیوکدعتمدرمہبتالتفترکان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکییہآتیرکہمیوکدعتمدرمہبتالتفترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1013

راوی ٧ :وح ب ٩حِیب ،یحٌی ب ٩سٌیس اٟ٘لاٗ ،٪سا٣ة بً ٩بساہلل ،جَّسة ب٨ت زجاجة ،ابوذر

َّسةُ ب ٔ ُِ ٨ت
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُ ٧و ُح بِ َُ ٩حِٔیبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا َِّ َ٘ ٟلا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٗ َُسا َُ ٣ة بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ ِتىٔی َج ِ َ
َز َجا َج َة َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ذ ٓ َٕر َي ُ٘و َُ َٗ ٢ا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی إٔذَا أَ ِػ َبحَ بٔک َی ٕة َو ِاْلیَ ُة إ ٔ ِِّ ٌَ َُ ٪ذبِ ُه َِٓ ٥إُٔ َّ ٧ه ِ٥
َ أََ ِ ٧ت ا ٌَِ ٟزٔیز ُا َِ ٟحٜٔی ُ٥
رف َُ ٟه َِٓ ٥إَٔ َّ ٧
ً َٔبازُ َک َوإ ٔ ِِ ٔ ِِ ََ ٪
ونحنببیبح،ییحینبدیعسااطقلؿ،دقامةنبدبعاہلل،رسجةتنبداجحة،اوبذرےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسامنزںیمڑھکےوہےئگافراکیآتیرکہمیںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنحبصرکدی(ینعیحبصوہےنکتآپیلص
اہللہیلعفآہلفملساکییہآتیرک ہمیالتفترفناےترےہ)افرفہآتیرکہمیہییھتینعیاےدخاارگوتدنبفںرپذعابانزؽرک
دےوتفہریتےدنبےںیہ افرارگوترفغمترفنادےوتوتالبہبشاغبلافرتمکحفاال ےہ۔(فاحض رےہہکذموکرہابالآتیرکہمی
رضحتٰیسیعہیلعاالسلؾایقتمیکدؿابراگہدخافدنیںیمرعضرکںیےگ)
رافی  :ونحنببیبح،ییحینبدیعسااطقلؿ،دقامةنبدبعاہلل،رسجةتنبداجحة،اوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آتیرکہمییکریسفت
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

آتیرکہمییکریسفت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1014

راوی  :اح٤سب٨٣ ٩یٍ و يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥اٟسورقی ،ہظی ،٥ابوَرش ،جٌرفب ٩ابووحظیة ،اب ٩ایاض ،سٌیس ب ٩جبير،
ًبساہلل ابً ٩باض

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَّ ٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُٕ ٔ ٨٣َ ٩
رف بِ ُ ٩أَبٔی َو ِح ٔظ َّی َة َوه َُو
یٍ َو َي ٌِ ُ٘ ُ
اٟس ِو َرق ٔ ُّی َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا هُظَ ِی َْٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َٔ ِرشٕ َج ٌِ َ ُ
ض فٔی َٗ ِؤٟهٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١و ََل َت ِح َه ِز َٔ َؼ ََلت ََٔ َو ََل تُ َدآ ِٔت ب ٔ َها َٗا ََ ٧ ٢زََِ ٟت َو َر ُسو ُ٢
ض ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ابِ ُ ٩إ ٔ َیا ٕ
َّ َ
ا٪
ِقآ َٔ ٪وک َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠د َت ٕٕ ب ٔ ََ َّٜ٤ة َٓک َ َ
ا ٪إٔذَا َػلی بٔأ ِػ َحابٔهٔ َر َٓ ٍَ َػ ِو َت ُه َو َٗا َ ٢ابِ ُٔ٨٣َ ٩ی ٍٕ َی ِح َهزُ بٔا ِِ ُ ٟ
آَ ٪و َ ٩ِ ٣أَِ٧زَ َُ ٟه َو ََ ٩ِ ٣جا َئ بٔهٔ َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َِّّ ٔ ِ٨َ ٔ ٟ ١یهٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَلَ
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ِق َ
رش َُ ٛ
و ٪إٔذَا َسٌُ ٔ٤وا َػ ِو َت ُه َس ُّبوا ا ِِ ُ ٟ
َ ٓ َََل َي ِش ٌَُ ٤وا َوابِ َت ّٔ بَي ِ َن
ِقائَت ََٔ ٓ ََی ِش َ ٍَ ٤ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
آَ ٪و ََل تُ َدآ ِٔت ب ٔ َها ًَ ِ ٩أَ ِػ َحاب ٔ َ
َت ِح َه ِز َٔ َؼ ََلت ٔ َ
ِق َ
رش َُ ٛ
وََ ٓ ٪ی ُش ُّبوا ا ِِ ُ ٟ
َ أَ ِی َٔ ٔ َ

َ َسِ ٔ ّیَل
ذََ ٔ ٟ
ادمحنب عینم ف وقعیب نب اربامیہ ادلفریق ،میشہ ،اوبرشب ،رفعجنب اوبفحشیة ،انب اایس ،دیعس نب ریبج ،دبعاہلل انب ابعس ےس اس
آتیرکہمییک ریسفتںیمرفاتیےہہکسجفتقہی آتیرکہمیانزؽوہیئ وت رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ہکمرکمہم
ںیم رفوپش ےھت۔ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ اةحب ےک ارماہ امنز ادا رفناےت ےھت وت رقآؿ رکمی دنلب آفاز ےس
التفت رفناےت افر سج فتق الہ رشک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آفاز ےتنس وت وعنذ ابہلل رقآؿ رکمی وک ربا ےتہک افر سج ذات
ےن رقآؿ رکمی انزؽ رف ناای افروجرقآؿ رکمی ےل رک احرض وہےئ(ربجالیئ)اس وک یھب ربا الھب ےتہکاس رپ دخافدن دقفس ےن اےنپ
ماغیؾالےنفاولںےساراشدرفناایمتاینتآفازںیمےناکپرف۔بلطمہیےہہکمترقآؿرکمیتہبزایدہآفازےسہنزپوھ۔ااسیہنوہ
ہک رشمنیکرقآؿ رکمی نس ںیل افر رقآؿ رکمی وک ربا ہہک دںی افر ہن تہب زایدہ آہتسہ ےسرقآؿ رکمی زپوھ ہک اہمترےاسیھت ہن
نسںیکسہکلبمتدرایمؿدرایمؿاکراہتساایتخررکف۔فہراہتسہیےہہکاہمترےاسیھتنسںیلافرابرہفاےلاکرفہنںینس۔
رافی  :ادمحنبعینمفوقعیبنباربامیہادلفریق،میشہ،اوبرشب،رفعجنباوبفحشیة،انباایس،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
آتیرکہمییکریسفت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1015

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز ،اً٤ع ،جٌرفب ٩ایاض ،سٌیس ب ٩جبيرً ،بساہلل ابً ٩باض

ض َٗا َ٢
ض ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
رف بِ ٔ ٩إ ٔ َیا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
َّ
َّ
آَ ٪و ََ ٩ِ ٣جا َئ بٔهٔ
ا ٪ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ِق َ
رش َُ ٛ
ِقآ َٔ ٪وک َ َ
کَ َ
و ٪إٔذَا َسٌُ ٔ٤وا َػ ِو َتهُ َس ُّبوا ا ِِ ُ ٟ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ِز َٓ ٍُ َػ ِو َت ُه بٔا ِِ ُ ٟ
َّ
َّ
اَ ٪ي ِش َُ ٌُ ٤ه أَ ِػ َحاب ُ ُه َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و ََل َت ِح َه ِز
ِقآ ٔ٣َ ٪ا ک َ َ
َٓک َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠یَ ِدٔ ُٔف َػ ِو َت ُه بٔا ِِ ُ ٟ
َ َسِ ٔ ّیَل
َٔ َؼ ََلت ََٔ َو ََل تُ َدآ ِٔت ب ٔ َها َوابِ َت ّٔ بَي ِ َن ذََ ٔ ٟ
دمحم نب دقامة ،رجری ،اشمع ،رفعجنب اایس ،دیعس نب ریبج ،دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس دنلب آفاز ےس رقآؿ رکمی التفت رفناےت افر سج فتق الہ رشک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آفاز ےتنس وت فہ ولگ
رقآؿرکمیوکرباےتہکافروجصخشرقآؿرکمیےلرکآایےہاسوکیھبرباےتہکاسفہجےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرقآؿرکمی
وکیکلہ آفازےس زپےنھےگلاسدقرآہتسہ ےسہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےک اس ںویںوکیھب ہنانسیئدے ےکساس رپدخافدن
دقفسےنہیآتیرکہمیانزؽرفنایئ۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،اشمع،رفعجنباایس،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿرکمیوکدنلبآفازےسالتفترکان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رقآؿرکمیوکدنلبآفازےسالتفترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1016

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥اٟسورقی ،وٛیٍ٣ ،شٌز ،ابواٌَٟلء ،یحٌی ب ٩جٌسة ،ا ٦ہانی

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَّ ٥
اٟس ِو َرق ٔ ُّی ًَ َِ ٩وٕ ٔ ٛ
ئ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩ج ٌِ َس َة ًَ ِ ٩أ ُ ِّ ٦هَإ ٔ ٧ئ
یٍ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ِٔ ٣ش ٌَ ْز ًَ ِ ٩أَبٔی ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ُ َ
ْعیِٔی
رقائ َ َة أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا ًَل َی َ ٔ
َٗاَِ ٟت ُ ٨ِ ٛت أ ِس ََ ٔ ٍُ ٤
وقعیب نب اربامیہ ادلفریق ،فعیک ،رعسم ،اوباالعلء ،ییحی نب دعجة ،اؾ اہین ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیکرقات وک(دجسمںیم)یتنسیھتافرںیماینپتھچےکافرپوہیتیھت۔
رافی  :وقعیبنباربامیہادلفریق،فعیک،رعسم،اوباالعلء،ییحینبدعجة،اؾاہین
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنلبآفازےسرقآؿرکمیزپانھ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دنلبآفازےسرقآؿرکمیزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1017

راوی ٤ً :زو بً ٩لیً ،بساٟزح ،٩٤جزیز ب ٩حاز ،٦ابوٗتازہ

ٕ کَاِ َ ٧ت
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازَٔ َٗ ٩ِ ًَ ٕ ٦تا َز َة َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أَ َن ّشا َِ ٛی َ
ا ٪یَ ُُّ ٤س َػ ِو َت ُه َ ٣اسا
رقائ َ ُة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ک َ َ
َٔ
رمعف نب یلع ،دبعارلنمح ،رجری نب احزؾ ،اوباتقدہ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اسن ےس درایتف ایک ہک رضحت روسؽ رکمی
یلص اہللہیلعفآہلفملسسکرطہقیےسالتفترقآؿرفناایرکےتےھت؟وتاوہنںےنوجابںیمرفناایہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس

آفازچنیھکرکالتفترفناےتےھت۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،رجرینباحزؾ،اوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿرکمیدمعہآفازےسالتفترکان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رقآؿرکمیدمعہآفازےسالتفترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1018

راوی ً :لی ب ٩ححز ،جزیز ،اً٤ع ،ك٠حہ بَ٣ ٩رًٖ ،بساٟزح ٩٤بً ٩وسحة ،بزاء بً ٩ازب

َر ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ ِّٔ َ ٣ُ ٩
ئ
ٖ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و َس َح َة ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
َّ
َّ
آ ٪بٔأ َ ِػ َواتٔ٥ِ ُٜ
ِق َ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠زیُِّ٨وا ا ِِ ُ ٟ
یلع نب رجح ،رجری ،اشمع ،ہحلط نب رصمػ ،دبعارلنمح نب وعشحة ،رباء نب اعزب ےتہک ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفناایرقآؿوکاینپآفازفںےسزمنیرکف۔
رافی  :یلعنبرجح،رجری،اشمع،ہحلطنبرصمػ،دبعارلنمحنبوعشحة،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رقآؿرکمیدمعہآفازےسالتفترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1019

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ،طٌبہ ،ك٠حہً ،بساٟزح ٩٤بً ٩وسحة ،بزاء بً ٩ازب

ئ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی كَ َِ ٠ح ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و َس َح َة ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
َّ
َّ
یت َه ٔذه ٔ
آ ٪بٔأ َ ِػ َواتَٔٗ ٥ِ ُٜا َ ٢ابِ ُِ ًَ ٩و َس َح َة ُُ ٨ِ ٛت َن ٔش ُ
ِق َ
بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠زیُِّ٨وا ا ِِ ُ ٟ
َزیُِّ٨وا ا ُِِ ٟق َ َّ َّ
ََکٔ٧یهٔ َّ
اٟـحَّا ُک بِ ُ٣ُ ٩زَاح ٕٔ٥
آَ ٪حًی ذ َ
ِ
رمعف نب یلع ،ییحی ،ہبعش ،ہحلط ،دبعارلنمح نب وعشحة ،رباء نب اعزب ےس رفاتی ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفناای مت ولگ رقآؿ رکمی وک اینپ (دمعہ) آفاز ےس زتنی دف۔ انب وعہجس ےن رفناای ںیم اس ابت وک وھبؽ ایگ اھت وت ھجم وک ہی ابت انب
زمامحےنایددالیئ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ہبعش،ہحلط،دبعارلنمحنبوعشحة،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رقآؿرکمیدمعہآفازےسالتفترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1020

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ز٧بور٣کی ،اب ٩ابوحاز ،٦یزیس بً ٩بساہلل٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی ،٥ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

یس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩زِ٧بُو ٕر ا ِ٤َ ٟک ُِّّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦یز ٔ َ
أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ه َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا أَذ ٔ َ ٪اہللُ ٔ ٟظَ ِی ٕئ َ٣ا أَذ ٔ َٔ ٨َ ٔ ٟ ٪ي ٕ ٓی َح َش ٔ ٩اٟؼَّ ِو ٔ
ت َی َت َِىَّی
ِقآ َٔ ٪ی ِح َهزُ بٔهٔ
بٔا ِِ ُ ٟ
دمحم نب زوبنریکم ،انب اوباحزؾ ،سیدی نب دبع اہلل ،دمحم نب اربامیہ ،اوبہملس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل

ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک دخافدن دقفس یسک یئ وک اس رطہقی ےس ںیہن اتنس ہک سج رطہقی ےس رقآؿ رکمی وک اتنس ےہ
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکزابؿابمرکےسوجہکدمعہآفازےسرقآؿرکمییکالتفترکے۔
رافی  :دمحمنبزوبنریکم،انباوباحزؾ،سیدینبدبعاہلل،دمحمنباربامیہ،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رقآؿرکمیدمعہآفازےسالتفترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1021

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪زہزی ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا أَذ ٔ َ٪
َّ
ِقآ ٔ٪
اہللُ ًَزَّ َو َج َّٔ ٟ ١ظَ ِی ٕئ َي ٌِىٔی أَذَُ َ ٧ه ٔ ٨َ ٔ ٟي ٕ ٓی یَ َت َِىی بٔا ِِ ُ ٟ
ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،اوبہملس ،اوبرہریہ ،ےتہکںیہہکروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملس ےنرفناایاہللاعتیلیسکزیچوکاسرطح ںیہن
ےتنسسجرطحیسکایھچآفازفاےلیبنیکزابؿےسرقآؿےتنسںیہ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رقآؿرکمیدمعہآفازےسالتفترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1022

راوی  :س٠امی ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

اب أَ ِخبَرَ ُه أَ َّ ٪أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة أَ ِخب َ َر ُه أَ َّ ٪أَبَا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪ابِ َٔ ٩ط َه ٕ
َّ
َّ
َ َ
وسی َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س أُوت َٔی ٔ٣زِ َّ ٣ارا ٔ٣َ ٩ِ ٣زَا ٔ٣ير ٔآ َٔ ٢زا ُو َز
رقائ َ َة أَبٔی َُ ٣
ه َُزیِ َز َة َح َّسث ُه أ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠سَ ٔ ٍَ ٔ٤

ًََِ ٠یهٔ َّ
اٟش ََل٦

امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،انب اہشب ،اوبہملس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرضحتاوبومٰیسیکرقات ینسوترفناایہکمتوکرضحتداؤدہیلعاالسلؾاک ہجہاطعرفناایایگےہ۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رقآؿرکمیدمعہآفازےسالتفترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1023

راوی ً :بساٟحبار ب ٩اٌَٟلء بً ٩بساٟحبار ،سٔیا ،٪زہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحبَّارٔ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟحبَّارٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َّ
وسی َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س أُوت َٔی َه َذا ٔ٣َ ٩ِ ٣زَا ٔ٣ير ٔآ َٔ ٢زا ُو َز ًََِ ٠یهٔ َّ
اٟش ََل٦
رقائ َ َة أَبٔی َُ ٣
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٔ ٥َ ٠

دبعاابجلرنباالعلءنبدبعاابجلر،ایفس ؿ،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناکیرمہبترضحتاوبومٰیسارعشییکالتفترقآؿیکآفازینسوتاراشدرفناایہکمتوکرضحتداؤدہیلعاالسلؾےکاخدناؿیک
اکیابرسنیاطعیکیئگےہینعیاہمترااالگافر ہجہرضحتداؤداسیجےہ۔

رافی  :دبعاابجلرنباالعلءنبدبعاابجلر،ایفسؿ،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رقآؿرکمیدمعہآفازےسالتفترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1024

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َسٍَ ٔ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َّ
َّ
وسی َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س أُوت َٔی َه َذا ٔ٣زِ َّ ٣ارا ٔ٣َ ٩ِ ٣زَا ٔ٣ير ٔآ َٔ ٢زا ُو َز ًََِ ٠یهٔ َّ
اٟش ََل٦
رقائ َ َة أَبٔی َُ ٣
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٔ ٥َ ٠
ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیےس رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رضحتاوبومٰیسارعشییکالتفترقآؿرکمیینسوتاراشدرفناایہکاؿوکرضحتداؤدیکاکیابرسنییلمےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رقآؿرکمیدمعہآفازےسالتفترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1025

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ب ٩سٌسً ،بساہلل بًِ ٩یساہلل ب ٩ابو٠٣یٜة ،يٌلی بَ٠٤٣ ٩

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ َِ ٩ي ٌِل َی بِ ٔ ََٕ ٠٤ِ ٣َ ٩أَُ َّ ٧ه َسأ َ َ ٢أَُّ٦
َّ
َّ
ُ
ُ
رقائ َ َت ُه َٓإٔذَا ه ٔ َی َت ُِ ٌَ ٨ت
رقائَةٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠و َػ ََلتٔهٔ َٗاَِ ٟت َ٣ا َلَ ٥ِ ٜو َػ ََل َت ُه ث ََّ ٥ن ٌَ َت ِت ٔ َ
َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٔ ٩
رحّٓا
رحّٓا َ ِ
ََّس ّة َ ِ
رقائ َ ّة َُ َّ ٔ٣
َٔ
ہبیتق،ثیلنبدعس،دبعاہللنبدیبعاہللنباوبملیکة،یلعینبمملکےسرفاتیےہہکاوہنںےنرضحتاؾہملسےسرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکالتفت افرامنزےکقلعتمدرایتف ایک۔اوہنںےن رفناایہکمتوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنز
ےسایکقلعتےہ؟رھپاوہنںےنایبؿرفناایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرقات وکہکفہرقات ابلکلاصػیھتافراکیاکیرک
ےکرہاکیرحػدحیلعہولعمؾوہاتاھت۔
رافی  :ہبیتق،ثیلنبدعس،دبعاہللنبدیبعاہللنباوبملیکة،یلعینبمملک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبتقروکعریبکترپانھ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وبتقروکعریبکترپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1026

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،یو٧ص ،زہزی ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح٩٤

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَ َّ ٪أَبَا
ا ٪إٔذَا َٗ َا ٦إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ ٔة َٛب َّ َر ث ُ َّ ٥یُ َٜبِّرُ ح ٔي َن َی ِز ََٓ ٍُ ٛإٔذَا َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه ٔ٩ِ ٣
ه َُزیِ َز َة ح ٔي َن ا ِس َت ِد َُ َٔ ٠ه َِ ٣ز َوا ًَُ ٪ل َی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ک َ َ
ََ ا َِ ٟح ُِ ٤س ث ُ َّ ٥یُ َٜبِّرُ ح ٔي َن َی ِهؤی َسا ٔج ّسا ث ُ َّ ٥یُ َٜب ِّرُ ح ٔي َن َي ُ٘ ُو ٩ِ ٣ٔ ٦اَ ٨ِ َِّ ٟتي ِ ٔن ََ ٌِ َس
اٟز َِّٔ ٌَ ٛة َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َربَّ َ٨ا َوَ ٟ
َ َحًَّی َي ِ٘ ٔض َی َػ ََل َت ُه َٓإٔذَا َٗ َضی َػ ََل َت ُه َو َس َّ ٥َ ٠أَٗ َِب ًََ ١ل َی أَهِ ٔ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َ٘ا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی
 ١َ َِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
اَّ ٟتظَ ُّه ٔس َئ ٌَِ ُ

ب ٔ َی ٔسه ٔإنِّٔی َْل َ ِط َب ُهَ ٥ِ ُٜػ ََل ّة ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،ویسن،زرہی،اوبہملس نبدبعارلنمحےسرفاتی ےہہکسجفتقاوبرہریہوکدمہنیںیم رمفاؿ
ےنہفیلخرقمرایکوتفہسجفتقامنزرفضےکفاےطسڑھکےوہےتوتریبکتےتہکرھپروکعرفناےتفتقریبکترفناےترھپسجفتق
َ َ لْ
روکعےسرسااھٹےتوت َشم ِ َعا ُلِم
َلا حَمْ ُدزپےتھرھپریبکتےتہک۔سجفتقآپدجسےےکفاےطسک کاجےترھپسج
حـُ َر ّ َب َف َ
ّلَّ َ ْن َ ِ َ
فتق دف رتعک ےک دعب دہشت زپھ رک اھٹ اجےت وت ریبکت ےتہک افر اس رطہقی ےس فہ وپری امنز ںیم رکےت رھپ سج فتق امنز ےس
رفاتغوہیئگافرالسؾریھپاوتولوگںیکاجبناخمبطوہےئافررفناایہکاسذاتیکمسقسجہکسجےکہضبقںیمریمیاجؿےہ
ںیم مت بس ےس زایدہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک زایدہ اشمہب وہں امنز زپےنھ ےک اابتعر ےس۔(ینعی ریمیامنز
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنزےسزایدہاشمہبےہ)
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،ویسن،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبتقروکعاکونںکتاہھتااھٹےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وبتقروکعاکونںکتاہھتااھٹےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1027

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًی ،١سٌیسٗ ،تازہ ،نَر بً ٩اػٟ ٥یَی٣ ،ا َٟب ٩حویزث

اػ َّٕ ٥
اِ ٠ٟیَٔ ِّی ًَ ِ٣َ ٩ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َویِز ٔ ٔث َٗا َ٢
َر بِ ٔٔ ًَ ٩
َ ٩ِ ًَ ١سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩ن ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اٟز ُٛو َٔ َحًَّی بَ ََ َِ ٠تا َفُ ُو ََ أُذُِ َ ٧یهٔ
َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِز َٓ ٍُ َی َسیِهٔ إٔذَا َٛب َّ َر َوإٔذَا َر ََ ٍَ ٛوإٔذَا َر َٓ ٍَ َرأ ِ َس ُه ُّٔ ٩ِ ٣
یلع نب رجح ،اامسلیع ،دیعس ،اتقدہ ،رصن نب اعا  یثیل ،ناکل نب وحریث ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسوکداھکیآپیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپدفونںاہھتااھٹےتسجفتقریبکترفناےتافرسجفتقروکعرفناےتافرروکع
ےسرسااھٹےتدفونںاکؿیکولکت۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،دیعس،اتقدہ،رصننباعا یثیل،ناکلنبوحریث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفونںومڈنوھںکتاہھتااھٹےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفونںومڈنوھںکتاہھتااھٹےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1028

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪زہزی ،ساً ،٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیهٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا
َّ
اٟز ُٛو َٔ
ا ِٓت َ َتحَ اٟؼَّ ََل َة َی ِز َٓ ٍُ َی َسیِهٔ َحًی یُ َحاذ ٔ َی َِ َ ِٜٔ ٨ِ ٣یهٔ َوإٔذَا َر ََ ٍَ ٛوإٔذَا َر َٓ ٍَ َرأِ َسهُ ُّٔ ٩ِ ٣
ہبیتق ،ایفسؿ ،زرہی ،اسمل ،دبعاہلل نبرمع ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس وک داھکی آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسسجفتقامنزرشفعرفناےتوتدفونںاہھتااھٹےتومڈنوھںکتافرایسرطہقیےسسجفتقروکعرفناےتافر
روکعےسرسااھٹےت۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،اسمل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومڈنوھںکتاہھتہنااھٹان

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ومڈنوھںکتاہھتہنااھٹان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1029

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،سٔیاً ،٪اػ ٥ب ٩ک٠یبً ،بساٟزح ٩٤ب ٩اسوز٤٘٠ً ،ہً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩کَُِ ٠یبٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ
أ ًَ ٩ِ ًَ ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

َّ
َّ
َ ُ ُ
َف َٓ ٍَ َی َسیِهٔ أَ َّو ََّ ٣َ ٢زة ٕ ث ُ َّ٥َِ ٟ ٥
ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢أ ََل أ ِخبٔرَُ َٔ ٥ِ ٛؼ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ٘ َٓ ٢ا ََ َ ٦
ُيٌ ِٔس

وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،ایفسؿ،اعا نببیلک،دبعارلنمحنباوسد،ب ہمق،دبعاہللنبدوعسدےسرفاتیےہہکاوہنں
ےن رفناای ایک ںیم مت وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس یک امنز ےک ابرے ںیم ہن التبدفں رھپ فہ ڑھکے وہےئ اوہنںےن
دفونںاہھتااھٹےئیلہپرمہبتںیم(ینعیسجفتقامنزرشفعیک)رھپاہھتہنااھٹےئ
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،ایفسؿ،اعا نببیلک،دبعارلنمحنباوسد،ب ہمق،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روکعںیمتشپرباربرانھک
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
روکعںیمتشپرباربرانھک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1030

راوی ٗ :تیبہٓ ،ـی ،١اً٤ع٤ً ،ارة ب٤ً ٩ير ،ابو٤ٌ٣ز ،ابو٣شٌوز

 ٩ِ ًَ ١اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ ٔ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ُٔ ٟـ ِی ُ
اٟش ُحوز ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ تُ ِحز ٔ ُئ َػ ََل ْة ََل ُي٘ٔی ُ ٥اَّ ٟز ُج ُ
اٟز ُٛو َٔ َو ُّ
َٔ ٓ ١یها ُػَِ ٠بهُ فٔی ُّ

ہبیتق،لیضف،اشمع،امعرةنبریمع،اوبرمعم،اوبدوعسدےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناای
اسصخشیکامنزںیہنوہیتوجاینپتشپوکرباربہنرکےروکعافردجسہںیم۔
رافی  :ہبیتق،لیضف،اشمع،امعرةنبریمع،اوبرمعم،اوبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سکرطہقیےسروکعایکاجےئ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سکرطہقیےسروکعایکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1031

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،سٌیس ب ٩ابوْعوبة و ح٤ازب ٩س٤٠ہٗ ،تازہ ،ا٧ص

َ
ْعوبَ َة َو َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩س ََ ٤َ ٠ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َُ
اٟش ُحوز ٔ َو ََل یَ ِب ُش ِم أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛذ ٔ َرا ًَ ِیهٔ کَا ِٟکَِٔ ٠ب
اٟز ُٛو َٔ َو ُّ
ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ًِ َت ٔسُٟوا فٔی ُّ
وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،دیعسنباوبرعفیةفامحدنبہملس،اتقدہ،اسنےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ دیسےھ افر کیھٹ وہ اجؤ۔ روکع افر دجسہ ںیم افر مت ولوگں ںیم ےس وکیئ صخش دفونں اہوھتں وک
ےتکیکرطحےسروکعافروجسدںیمہنالیھپےئ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،دیعسنباوبرعفیةفامحدنبہملس،اتقدہ،اسن

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

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سکرطہقیےسروکعایکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1032

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟسب ٩حارث ،طٌبہ ،س٠امی ،٪ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ و اسوز

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت إٔبِ َزاه َٔی ٥یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ئ ُٗ ِ٨َ ٠ا َن ٌَ َِٓ ٥أ َ َُّ ٣ه َ٤ا َو َٗ َا ٦بَ ِی َُ ٨ه َ٤ا َٔ َِي ِر ٔأَذَا َٕ ٪و ََل إ ٔ َٗا َٕ ٣ة
ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة َواْلِ َ ِس َوز ٔأَُ َّ ٧ه َ٤ا کَاَ٧ا َِ ًَ ٍَ ٣ب ٔس اہللٔ فٔی بَ ِیتٔهٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َػلَّی َه ُؤ ََل ٔ
َ ََِٓ ٠ی ُؤ َّ ٥ِ ُٜ٣أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛو َِ ٟی ِ ٔ
َاػ ٌَُ ٨وا هَ ََ ٜذا َوإٔذَا ُ٨ِ ٛت ُِ ٥أَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
رف ِغ َِ َّٔ ٛیهٔ ًَل َی َٓ ِد َذیِهٔ َٓ َٜأَ٤َ َّ ٧ا أَُ ِ ٧وزُ
َٗا َ ٢إٔذَا ُ٨ِ ٛت ُِ ٥ثَ ََلثَ ّة ٓ ِ
إلٔ َی ا ِخت ََٔل ٔ
ٖ أَ َػاب ٔ ٍٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
اامسلیع نب دوعسد ،اخدلنب احرث ،ہبعش ،امیلسؿ ،اربامیہ ،ب ہمق ف اوسد ےس رفاتی ےہ ہک مہ دفونں دبعاہلل نب دوعسد ےک ارماہ
اؿےکاکمؿںیمےھت۔اوہنںےنرفناایہکایکہیولگامنز ےسافرغوہےکچںیہ۔مہولوگںےنرعضایکیجاہں۔ رھپدبعاہللنب
دوعسد ےن اناتم رفنایئ افر مہ دفونں ےک درایمؿ ںیم ڑھکے وہےئگ۔ ہن وت اذاؿ زپیھ افر ہن ااقتم افر رفناای سج فتق مت نیت
آدیم وہں وت مت ایس رطح ےس رکف (بلطم ہی ےہ ہک اناؾ درایمؿ ںیم ڑھکا وہ افر دفونں دتقمی داںیئ افر ابںیئ ڑھکے وہں) افر
سجفتقنیتےسزایدہدتقم یوہںوتاہمترےںیمےسوکیئصخشاناتمرکےافراچےیہہکاینپدفونںویلیھتہںوکاھچبےئاینپ
راونںرپ۔وگایہکںیمدھکیراہوہںروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاویلگنںےکاالتخػوک۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدلنباحرث،ہبعش،امیلسؿ،اربامیہ،ب ہمقفاوسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

سکرطہقیےسروکعایکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1033

راوی  :اح٤سب ٩سٌیسربایطً ،بساٟزح ٩٤ابً ٩بساہلل٤ً ،زو ،اب ٩ابی ٗیص ،زبيربً ٩سی ،ابزاہی ،٥اسوز و ً٤٘٠ہ

ایط َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ابِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِْ ٤زو َوه َُو ابِ ُ ٩أَبٔی َٗ ِی ٕص ًَ ِ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ
اٟزبَ ٔ ُّ
أَ ِخب َ َرنٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ُّ

بِ ًَٔ ٩س ٓ ٕ
ٔی ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ َو ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة َٗاَلَ َػ َِّ ٠ی َ٨ا َِ ًَ ٍَ ٣بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕفٔی بَ ِیتٔهٔ َٓ َ٘ا َ ٦بَ ِی َ٨َ ٨ا ٓ ََو َؿ ٌِ َ٨ا أَیِ ٔسیَ َ٨ا ًَل َی
َٕ بَي ِ َن أَ َػأَ ٌٔ َ٨ا َو َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ئ ٌَُِ ُ٠ه
ُر َ٨َ ٔ ِٛا َٓ َ٨زَ ًَ َها َٓ َداَ ٟ

ادمحنب دیعسرابیط ،دبعارلنمح انب دبع اہلل ،رمعف ،انب ایب سیق ،زریبنب دعی ،اربامیہ ،اوسد ف ب ہمق ےس رفاتی ےہ ہک دفونں
رضحاتےنرفناایمہولوگںےندبعاہللنبدوعسدےکارماہامنزادایکاؿےکاکمؿںیمافرفہامہرےدرایمؿںیمڑھکےوہےئگوت
مہ ولوگں ےن دفونں اہوھتں وک ونٹھگں رپ راھک۔ اوہنں ےن امہرے اہھت فاہں ےس ااھٹ دی افر اویلگنں وک اکی دفرسے ںیم دالخ
رکدایافررفناایہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسرطہقیےسرکےتوہےئداھکیےہ۔
رافی  :ادمحنبدیعسرابیط،دبعارلنمحانبدبعاہلل،رمعف،انبایبسیق،زریبنبدعی،اربامیہ،اوسدفب ہمق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سکرطہقیےسروکعایکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1034

راوی ٧ :وح ب ٩حِیب ،اب ٩ازریصً ،اػ ٥ب ٩ک٠یبً ،بساٟزح ٩٤ب ٩اسوز٤٘٠ً ،ہً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

َ
اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩کَُِ ٠یبٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ
ٔیص ًَ ِٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُ ٧و ُح بِ َُ ٩حِٔیبٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ

َٗا َ٨َ ٤َ ٠َّ ًَ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟؼَّ ََل َة َٓ َ٘ َاَٜ َٓ ٦ب َّ َر َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َرا َز أَ َِ ٪ی ِز َ ٍَ ٛكَب َََّ ٙی َسیِهٔ بَي ِ َن ُر َِِٛت َِیهٔ َو َر َََ ٓ ٍَ ٛب ََّ ٠
اٟز َٔ ٛب
ذََ ٔ ٟ
َ َس ٌِ ّسا َٓ َ٘ا ََ ٢ػ َس َ ٚأَخٔی َٗ ِس ُ٨َّ ٛا َنٔ ٌَِ ُ
َ ١ه َذا ث ُ َّ ٥أ ُ ٔ٣زَِ٧ا ب ٔ َه َذا َي ٌِىٔی ِاْل ٔ َِ ٣شا َک ب ٔ ُّ

ونحنببیبح،انبادرسی،اعا نببیلک،دبعارلنمحنباوسد،ب ہمق،دبعاہللنبدوعسدےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہولوگںوکامنزیکمیلعتدیآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ڑھکےوہےئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنریبکتزپیھسجفتق آپیلصاہللہیلعفآہلفملسروکعرفناےن ےگلوتدفونںاہھت المرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنونٹھگں
ےک درایمؿ ںیم رھک ےئل افر روکع ایک سج فتق ہی دحثی رضحت دوعسد ریض اہلل ہنع ےک ملع ںیم آیئ وت اوہنں ےن رفناای ہک
ریمےاھبیئےندرتسرفناای افرےلہپایسرطہقیےسمکحاھترھپروکعںیمدفونںونٹھگںےکڑکپےناکمکحوہا۔
رافی  :ونحنببیبح،انبادرسی،اعا نببیلک،دبعارلنمحنباوسد،ب ہمق،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسمکحاکوسنمخوہان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اسمکحاکوسنمخوہان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1035

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ہ ،ابوئٌور٣ ،ؼٌب ب ٩سٌس

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی َي ٌِ ُٔو ٕر ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت إلٔ َی َج ِٔ ٨ب أَبٔی َو َج ٌَُِ ٠ت یَ َس َّی بَي ِ َن
َرض َب َیسٔی َو َٗا َ ٢إَّٔ٧ا َٗ ِس ُ ٧هٔی َ٨ا ًَ َِ ٩ه َذا
ُر َِ ٛبً َ َّی َٓ َ٘ا َ ٢ل ٔ َی ِ ٔ
َ َٗا َ ٢ث ُ َُِّ ٠ٌََ ٓ ٥ت ذََ ٔ ٟ
َ ًَل َی ُر َِِٛت َِی َ
اَر ِب ب ٔ َِ َّٔ ٜی َ
َ ََّ ٣ز ّة أ ُ ِ َ
َخی ٓ َ َ

اٟز َٔ ٛب
َوأ ُ ِٔ ٣زَ٧ا أَ َِ ٪ن ِ ٔ
رض َب بٔاْلِ َ ًَُ ِّٕ ٛل َی ُّ

ہبیتق ،اوبوعاہن ،اوبوفعیر ،بعصم نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اےنپ فادل ےک اپس ڑھکے وہ امنز ادا یک افر دفونں اہوھتں وک

روکعںیمونٹھگ ںےکدرایمؿ ںیمراھکرھپ ںیم ےندفرسی رمہبتایسرطح ایک ینعیدفونںاہھت المرکونٹھگںےک درایمؿںیمراھک۔
ریمےفادلےنریمےاہھترپاہھتناراافررفناایمہوکاسےسعنمرفناایایگافراہوھتںوکونٹھگںرپامجےناکمکحوہا۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،اوبوفعیر،بعصمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اسمکحاکوسنمخوہان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1036

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،اس٤اًی ١ب ٩ابوخاٟس ،زبيربً ٩سی٣ ،ؼٌب ب ٩سٌس

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩اٟزُّبَي ِر ٔبِ ًَٔ ٩س ٓ ٕ
ٔی ًَ ِِ ٣ُ ٩ؼ ٌَ ٔب بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس

اٟز ُٛو َٔ
اٟز َٔ ٛب فٔی ُّ
اٟز َٛب ٔ ِاْل ٔ َِ ٣شا ُک ب ٔ ُّ
َٗا ََ ٢ر َُ ٌِ ٛت ٓ ََل َّب ِ٘ ُت َٓ َ٘ا َ ٢أَبٔی إ ٔ ََّ ٪ه َذا َط ِی ْئ ُ٨َّ ٛا َنٔ ٌَُِ٠هُ ث ُ َِّ ٥ار ََٔ ٌَِ َ٨ا إلٔ َی ُّ

رمعف نب یلع ،ییحی نب دیعس ،اامسلیع نب اوباخدل ،زریبنب دعی ،بعصم نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روکع ںیم دفونں اہھت
وجڑے وت ریمےفادل رضحت دعس نبفاقص ےن رفناایہکےلہپ مہاس رطہقی ےس رکےت ےھت رھپ مہ وک مکح وہا ونٹھگں رپاہھت رےنھک
اک۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،اامسلیعنباوباخدل،زریبنبدعی،بعصمنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿروکعدفونںونٹھگںوکڑکپان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

دفراؿروکعدفونںونٹھگںوکڑکپان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1037

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،ابوزاؤز ،طٌبہ ،اً٤ع ،ابزاہی ،٥ابوًبساٟزح٤ً ،٩٤ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥أَب ٔی ًَ ِبسٔ اٟزَّ ِح ََ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ز
َ
اٟز َٔ ٛب
اٟز َُ ٛب َٓأ ِٔ ٣شُٜوا ب ٔ ُّ
َٗا َُ ٢س َِّ ٨ت َلُّ ٥ِ ُٜ
دمحمنباشبر،اوبداؤد،ہبعش،اشمع،اربامیہ،اوبدبعارلنمح،رمعےسرفاتیےہہکاوہنںےنرفناایونٹھگںرپاہھترانھکونسمؿےہ وت
متولگونٹھگںوکڑکپول۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوبداؤد،ہبعش،اشمع،اربامیہ،اوبدبعارلنمح،رمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿروکعدفونںونٹھگںوکڑکپان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1038

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،سٔیا ،٪ابوحؼين ،ابوًبساٟزح٩٤

َیم َٗا ََٗ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ إٔ٤َ َّ ٧ا
اٟشِّ ٔ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َح ٔؼي ٕن ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َُّ ٩ٔ ٤
اٟز َٔ ٛب
ُّ
اٟش َُّ ٨ة اْلِ َ ِخ ُذ ب ٔ ُّ

وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،ایفسؿ ،اوبنیصح ،اوبدبعارلنمح یملس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ےن رفناای روکع ںیم ونٹھگں وک ڑکپان
ونسمؿےہ۔

رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ایفسؿ،اوبنیصح،اوبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿروکعدفونںایلیھتہںسکہگجرےھک؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿروکعدفونںایلیھتہںسکہگجرےھک؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1039

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابواحوؾً ،لاء ب ٩سائب ،سا٥ٟ

ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ َِ ٩ساَٗ ٥ٕ ٔ ٟا َ ٢أَ َت ِی َ٨ا أَبَا َِ ٣ش ٌُوز ٕ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا َُ ٟه
ؾ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اَّٟس ِّی فٔی َحسٔیَٔهٔ ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ

َح ِّسث ِ َ٨ا ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ا ٦بَي ِ َن أَیِسٔی َ٨ا َو َٛب َّ َر َٓ َ٤َّ ٠ا َر ََ ٍَ ٛو َؿ ٍَ َرا َحت َِیهٔ ًَل َی ُر َِِٛت َِیهٔ َو َج ٌَ َ١
َ َو َجافَی بِٔ ٔ٤ز َٓ َ٘ ِیهٔ َحًَّی ا ِس َت َوی ک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ ُٔ ٨ِ ٣ه ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َٓ َ٘ َاَ ٦حًَّی ا ِس َت َوی
أَ َػأَ ٌَ ُه أَ ِس َٔ ََ ٩ِ ٣ٔ ١ذَ ٔ ٟ
ک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ ُٔ ٨ِ ٣ه

انہدنبرسی،اوباوحص،اطعء نباسبئ ،اسملےسرفاتی ےہہکمہولگاوبدوعسد یک دختمںیم احرضوہےئافر اؿےس اہک ہک
(آپرفناںیئہک)روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامنزوکسکرطہقیےسادارفناےتےھت؟نان ہچفہامہرےاسےنمڑھکےوہےئ
افر ریبکت زپیھ افر سج فتق روکع ایک وت اینپ دفونں ویلیھتہں وک دفونں ونٹھگں رپ راھک افر اینپ اایلگنں اؿ ےس ےچین رھک دںی افر اینپ
َشم ِ َ ل
ّلَّ ِمَ ْن َ َِ
ح ُـرفناایاہیں کت ہکرہ اکی وضع
دفونںاینہکں (ٹیپ) ےس دجارںیھک۔اہیں کت ہکرہ اکی وضع دیساھوہایگ رھپ ع ا ُ
دیساھوہایگ۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،اطعءنباسبئ،اسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿروکعدفونںاہھتیکاایلگنںسکہگجرںیہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿروکعدفونںاہھتیکاایلگنںسکہگجرںیہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1040

راوی  :اح٤سب ٩س٠امی ٪زہاوی ،حشين ،زائسةً ،لاء سا ،٥ٟابوًبساہللً٘ ،بہ ب٤ً ٩زو

ئ ًَ َِ ٩سا ٥ٕ ٔ ٟأَبٔی ًَ ِبسٔ اہللٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اَّ ٟز َهاو ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُح َشي ِ ْن ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ

َٗا َ ٢أََلَ أ ُ َػل ِّی َل٤َ َٛ ٥ِ ُٜا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا بَل َی َٓ َ٘ َا٤َّ ٠َ َٓ ٦ا َر ََ ٍَ ٛو َؿ ٍَ َرا َحت َِیهٔ ًَل َی
اس َت َوی
ُر َِِٛت َِیهٔ َو َج ٌَ َ ١أَ َػأَ ٌَ ُه َٔ ٩ِ ٣و َرا ٔ
اس َت َ َّ
ِق ک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ ُٔ ٨ِ ٣ه ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأِ َسهُ َٓ َ٘ َاَ ٦حًَّی ِ
ئ ُر َِِٛت َِیهٔ َو َجافَی إٔبِ َل ِیهٔ َحًَّی ِ
ِق
ِق ک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ ُٔ ٨ِ ٣ه ث ُ ََّ ٥س َح َس َحًَّی ا ِس َت َ َّ
ِق ک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ ُٔ ٨ِ ٣ه ث ُ ََّ ٌَ َٗ ٥س َحًَّی ا ِس َت َ َّ
ک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ ُٔ ٨ِ ٣ه ث ُ ََّ ٥س َح َس َٓ َحافَی إٔبِ َل ِیهٔ َحًَّی ا ِس َت َ َّ
َ أَ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
ا٪
ک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ ٔ٨ِ ٣هُ ث ُ ََّ ٥ػ ََ َٛ ٍَ ٨ذَ ٔ ٟ
ت ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢هَ ََ ٜذا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َو َه ََ ٜذا ک َ َ

ي َُؼل ِّی ب ٔ َ٨ا
ادمحنب امیلسؿداہفی ،نیسح ،زادئة ،اطعء اسمل ،اوبدبع اہلل ،ہبقع نب رمعف ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفناای ایک ںیم متولوگں ےک
اسےنماسرطہقیےسامنزادارکفںےسیجںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکزپےتھوہےئداھکیےہمہےناہکہکرضفرزپوھ۔
نان ہچفہڑھکےوہےئگ سجفتقاوہنں ےنروکع ایکوتدفونںایلیھتہں اےنپونٹھگں رپرھکںیل افراینپاایلگنںونٹھگں ےکےچین رک
ںیلافراینپدفونںلغبوکوھکؽدایاہیںکتہکاینپہگجرپرہاکیوضعمجایگ۔رھپرسااھٹایافرڑھکےوہےئگاہیںکتہکرہاکی
وضع دیساھ وہایگ رھپ دجسہ ایک وت دفونں لغب وھکؽ دںی۔ اہیں کت ہک اینپ ہگج رپ رہ اکی وضع مج ایگ رھپ ھٹیب ےئگ۔ اہیں کت ہک اینپ
ہگجرپرہاکیوضعمجایگرھپدجسہایکرھپاچرفںرتعکںیماسرطہقیےسایکاسےکدعبرفناایہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسوکاسرطہقیےس امنزادا رکےتوہےئداھکیےہ افرآپ یلصاہللہیلع فآہل فملسایسرطہقی ےسمہولوگں ےکارماہ امنز
ادارفناےتےھت۔

رافی  :ادمحنبامیلسؿداہفی،نیسح،زادئة،اطعءاسمل،اوبدبعاہلل،ہبقعنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿروکعولغبںوکاشکدہرےنھکےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿروکعولغبںوکاشکدہرےنھکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1041

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب٠ً ٩یةً ،لاء ب ٩سائب ،سا ٥ٟبزاز

ئ بِ َّٔ ٩
ٕ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
اٟشائ ٔٔب ًَ َِ ٩سا ٥ٕ ٔ ٟا ِٟب َ َّراز ٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو َِ ٣ش ٌُوز ٕأَ ََل أُرٔیِ َٛ ٥ِ ُٜی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ِق ک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ُٗ ِ٨َ ٠ا بَل َی َٓ َ٘ َاَٜ َٓ ٦ب َّ َر َٓ َ٤َّ ٠ا َر ََ ٍَ ٛجاف َی بَي ِ َن إٔبِ َل ِیهٔ َحًَّی َ٤َّ ٟا ا ِس َت َ َّ
کَ َ
ُٔ ٨ِ ٣ه َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه ٓ ََؼلَّی أَ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
ت هَ ََ ٜذا َو َٗا ََ ٢هَ َٜذا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی

وقعیب نب اربامیہ ،انب علیة ،اطعء نب اسبئ ،اسمل رباد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبدوعسد ےن رفناای ہک ایک ںیم مت ولوگں وک امنز
وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہن الھکس دفں؟ مہ ےن رعض ایک ہک رضفر۔ نان ہچ فہ ڑھکے وہ ےئگ افر ریبکت ہہک دی افر سج فتق
اوہنں روکع ایک وت اینپ ولغبں وک اشکدہ راھکیتحہک سج فتق رہ اکیوضع اینپ ہگج مج ایگ وت اوہنں ےن اانپ رس ااھٹای افر اچرفں رتعک
ایسرطہقیےساداںیکرھپرفناایہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکایسرطہقیےسامنزادارفناےتوہےئداھکی
ےہ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،انبعلیة،اطعءنباسبئ،اسملرباد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلروکعادتعاؽاایتخررکےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
احبتلروکعادتعاؽاایتخررکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1042

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،یحٌیً ،بساٟح٤یس ب ٩جٌرف٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو بً ٩لاء ،ابوح٤یس ساًسی

ئ
رف َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ًَ ٩لا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ

ًَ ِ ٩أَبٔی حُ َِ ٤ی ٕس َّ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َر َ ٍَ ٛا ًِ َت َس ََ ٥َِ ٠َٓ ٢ی ِٔ ٨ؼ ِب َرأِ َس ُه َو ٥َِ ٟيُ ٌِِ٘ ٔ ٨هُ َو َو َؿ ٍَ
اٟشأًس ِّٔی َٗا َ ٢ک َ َ

یَ َسیِهٔ ًَل َی ُر َِِٛت َِیهٔ

دمحمنباشبر،ییحی،دبعادیمحلنبرفعج،دمحمنبرمعفنباطعء ،اوبدیمحاسدعیےسرفاتی ےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس سج فتق روکع رفناےت وت ادتعاؽ رکےت ینعی اےنپ رس وک ہن اچین رکےت ہن افاچن رکےت (ہکلب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رس
ابمرکافرتشپابمرک)افردفونںاہھتونٹھگںرپرےتھک۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحی،دبعادیمحلنبرفعج،دمحمنبرمعفنباطعء،اوبدیمحاسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلروکعالتفترقآؿاکونممعوہان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
احبتلروکعالتفترقآؿاکونممعوہان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1043

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،ح٤از ب٣ ٩شٌسة ،اطٌث٣ ،ح٤سًِ ،یسةً ،لی

یس َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ َ ٧ ٢هانٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٔ ًَِ ٩
ْحیز ٔ َو َخا َت َّٔ ٥
اٟذهَ ٔب َوأَ ِ ٪أَ ِرقأَ َوأََ٧ا َراَ ٍْ ٔ ٛو َٗا ََّ ٣َ ٢ز ّة أ ُ ِ َ َ َ
رقأَ َراٌّ ٔ ٛا
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا َِ٘ ٟسِّ ِّی َوا ِٔ َ ٟ
َخی َوأ ِ ٪أ ِ َ
َ
دیبع اہلل نبدیعس ،امحد نب دعسمة ،اثعش ،دمحم،دیبعة ،یلع ےس رفاتی ےہہک ھجم وک رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن
قشیرحریافروسےنیکاوگنیھٹےننہپےسافراحبتلروکعرقآؿدیجمزپےنھےسعنمرفناای۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،امحدنبدعسمة،اثعش،دمحم،دیبعة،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
احبتلروکعالتفترقآؿاکونممعوہان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1044

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی ب ٩سٌیس ،ابً ٩حَل ،٪ابزاہی ٥بً ٩بساہلل ب ٩ح٨ينً ،بساہلل ابً ٩باض ،حرضت ًلی
رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩حُ َ٨ي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ
َّ
َّ
َّ
ِقائَةٔ َراٌّ ٔ ٛا َو ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟسِّ ِّی
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ َ ٧ ٢هانٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٩ِ ًَ ٥َ ٠خا َت ٔ ٥اٟذهَ ٔب َو ًَ ِ ٩ا َِ ٔ ٟ
رف
َوا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ
دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی نب دیعس ،انب الجعؿ ،اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح ،دبعاہلل انب ابعس ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہہکھجموکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنوسےنیکاوگنیھٹےننہپافرروکعںیمرقآؿرکمیزپےنھافرقشیافرمسک
ںیمرےگنوہےئڑپکےنہپےنیلیکاممتعنرفنایئ۔

رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحینبدیعس،انبالجعؿ،اربامیہنبدبعاہللنبنینح،دبعاہللانبابعس،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
احبتلروکعالتفترقآؿاکونممعوہان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1045

راوی  :حش ٩ب ٩زاؤز ا٨ٜ٤ٟسری ،اب ٩ابوٓسیَ ،ؿحاک ب٤ًَ ٩ا ،٪ابزاہی ٥ب ٩ح٨ينً ،بساہلل بً ٩باض ،حرضت ًلی
رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٩زا ُو َز ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسر ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ُٓ َسیِ َٕ ًَ َِّ ٩
ا ٩ِ ًَ ٪إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ ُٔ ٩ح َ٨ي ِ ٕن ًَ ِ٩
اٟـحَّا ٔک بِ َٔ ٤َ َِ ًُ ٩
ض ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕی َٗا ََ َ ٧ ٢هانٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََل أَُٗو َُ َ ٧ ٢ها َُ ٩ِ ًَ ٥ِ ٛت َد ُّت َّٔ ٥
اٟذهَ ٔب
أَبٔیهٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٓ

اٟز ُٛو َٔ
َو ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا َِ٘ ٟسِّ ِّی َو ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا ََِّ ٔ٤ُ ٟسَ ٔ ٦وا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ
ِقائَةٔ فٔی ُّ
رف َو ًَ ِ ٩ا َِ ٔ ٟ

نسحنبداؤدادنکملری،انباوبدفکی،احضکنبامثعؿ،اربامیہنبنینح،دبعاہللنبابعس،رضحتیلعریضاہللہنعےسرفاتی
ےہ ہک ھجم وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفناای افر ںیم ہی ابت ںیہن اتہک وہں ہک مت وک عنم رفناای وسےن یک
اوگنیھٹنہپےنیلےسافرقشیافررسخرگنےکڑپکےنہپےنیلافرمسکںیمرگندیوہےئڑپکےنہپےنیلےس افرروکعںیم
رقات رکےنےسعنمرفناای۔
رافی  :نسحنبداؤدادنکملری،انباوبدفکی،احضکنبامثعؿ،اربامیہنبنینح،دبعاہللنبابعس،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

احبتلروکعالتفترقآؿاکونممعوہان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1046

راوی ً :یسی ب ٩ح٤اززُبةٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابوحِیب ،ابزاہی ٥بً ٩بساہلل ب ٩ح٨ينً ،لی

أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ ُزُ َِب ُة ًَ َِّ ٩
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحِٔیبٕ أَ َّ ٪إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩حُ َ٨ي ِ ٕن َح َّسثَ ُه أَ َّ ٪أَبَا ُه َح َّسثَ ُه
اِ ٠ٟیثٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
أَُ َّ ٧ه َسٔ٠ًَ ٍَ ٔ٤یا َي ُ٘و َُ َ ٧ ٢هانٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠خا َت َّٔ ٥
رقائَةٔ
ض ا َِ٘ ٟسِّ ِّی َوا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ
اٟذ َه ٔب َو ًَ َِٟ ٩بُو ٔ
ا
رف َو ٔ َ
ِقآ َٔ ٪وأََ٧ا َراٍْ ٔ ٛ
ا ِِ ُ ٟ
یسیعنبامحدزعیة،ثیل،سیدینباوببیبح،اربامیہنبدبعاہللنبنینح،یلعےسرفاتیےہہکھجموکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفملسےنقشیافرمسکںیمرنیگنڑپکےنہپےنیلےسافروسےنیکاوگنیھٹافرروکعںیمرقآؿرکمیزپےنھےسعنمرفناای۔
رافی  :یسیعنبامحدزعیة،ثیل،سیدینباوببیبح،اربامیہنبدبعاہللنبنینح،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
احبتلروکعالتفترقآؿاکونممعوہان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1047

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا٧ ،َٟآٍ ،ابزاہی ٥بً ٩بساہلل ب ٩ح٨ين ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،حرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ُٔ ٩ح َ٨ي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ َ ٧ ٢هانٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َّ
اٟز ُٛو َٔ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ ُٟ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ب ٔص ا َِ٘ ٟسِّ ِّی َوا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ
ِقائ َ ٔة فٔی ُّ
رف َو ًَ َِ ٩ت َد ُّت ٔ ٥اٟذ َه ٔب َو ًَ ِ ٩ا َِ ٔ ٟ
ہبیتق ،ناکل ،انعف ،اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح ،فہ اےنپفادل ےس ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی

یلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکقشیافرمسکںیمرےگنوہےئڑپکفںےکےننہپافردفراؿروکعالتفترقآؿےسعنمرفناای۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،انعف،اربامیہنبدبعاہللنبنینح،فہاےنپفادلےس،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿروکعرپفرداگریکتمظعرکان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿروکعرپفرداگریکتمظعرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1048

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪س٠امی ٪ب ٩سحی ،٥ابزاہی ٥بً ٩بساہلل بٌ٣ ٩بس بً ٩باضً ،بساہلل ابً ٩باض

ض ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٩ِ ًَ ٪سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ُٔ ٩س َح ِی ٕ ٩ِ ًَ ٥إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩ب ٔس بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٕ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّّ ٥َ ٠
ِٕ أَبٔی بَ َِکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه
اض ُػ ُٔ ْ
أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وٖ َخَ ٠
اٟش َت َار َة َواُ ٨َّ ٟ
ض َٗا ََٛ ٢ظَ َ

َّ
رشا ٔ
یت أَ ِ٪
اٟز ِؤیَا اٟؼَّ اَ ٔ ٟح ُة َی َزاهَا ا ِِ ٤ُ ٟش ٥ُ ٔ ٠أَ ِو تُ َزی َُ ٟه ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ ََل إنِّٔی ُ ٧ه ٔ ُ
َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّی َها اُ ٨َّ ٟ
اض إُٔ َّ ٧ه َ ٥َِ ٟی ِب ََ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٙب ِّ َ
ت ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ إَٔل ُّ
َ
َ
اب َل٥ِ ُٜ
اٟس ًَا ٔ
اٟش ُحوزُ َٓا ِج َته ٔ ُسوا فٔی ُّ
ئ َٗ ٩ْ ٔ٤أَ ِ ٪ي ُِش َت َح َ
اٟز ُٛو َُ ٓ ٌََ ِّو ُ٤وا ٓ ٔیهٔ اٟزَّبَّ َوأَ َّ٣ا ُّ
رقأَ َراٌّ ٔ ٛا أَ ِو َسا ٔج ّسا َٓأ َّ٣ا ُّ
أَِ
ہبیتق نبدیعس،ایفسؿ ،امیلسؿ نبمیحس،اربامیہ نبدبعاہلل نبدبعم نبابعس،دبعاہلل انبابعس ےس رفاتیےہہک رضحتروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی دؿ (اےنپ رجحہ ابمرک اک) رپدہ ااھٹای افر اس فتق ولگ فص ابدنےھ وہےئ ےھت (امنز ادا
رکےن ےک ےئل) رضحت اوبرکب یک ادتقاء ںیم۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اے ولوگ اہتبل ربمغیپیلص اہلل ہیلع فملس یک
وخربخشیدےنیفاولںںیمےسھچکںیہننکیلاچسوخابہکاسوکاملسمؿدےھکیایافروکیئدفرساصخشاسےکفاےطسدےھکیرھپرفناای
ہک مت ولگ ربخدار وہاجؤہک ھجم وک روکع افر دجسہ ںیم رقآؿ رکمی زپےنھ ےس عنم رفناایایگ ےہ نکیل روکع ںیم مت ولگ تمظعایبؿ
رکفاےنپرپفرداگریکافر متولگدجسےںیمداعےکفاےطس وکششرکفویکہکناس ںیم داعاکوبقؽوہاننیع نکمےہ۔ ویکہکندجسہ

تہبزایدہاعزجیرپلمتشمےہاےنپناکلےکاسےنموتادیمےہہکناکلاےنپدنبہرپرمحرکےافروجزیچناےگنفہیئےلم۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،امیلسؿنبمیحس،اربامیہنبدبعاہللنبدبعمنبابعس،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبتقروکعایکزپانھاچےئہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وبتقروکعایکزپانھاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1049

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،سٌس بًِ ٩یسة٣ ،شتورز ب ٩اح ،ٕ٨ػ٠ة ب ٩زَف ،حذئہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی َس َة ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِورٔز ٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ ِح َ٩ِ ًَ ٕٔ ٨
َّ
َّ
َّ
اَ ٪رب ِّ َی ا ٌَِ ٟو ٔٔی٥
َف ََ٘ َٓ ٍَ ٛا َ ٢فٔی ُر ُٛؤًهٔ ُس ِب َح َ
َُف ًَ ُِ ٩ح َذ ِي َٔ َة َٗا ََ ٢ػِ ٠ی ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
ٔػ ََ ٠ة بِ ٔ ٩ز َ َ

اَ ٪رب ِّ َی اْلِ َ ًِل َی
َوفٔی ُس ُحوزٔه ٔ ُس ِب َح َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،اوباعمفہی ،اشمع ،دعس نب دیبعة ،وتسمرد نب افنح ،صلة نب زرف ،ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت
لْعػ ِی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتامنزادایک۔آپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنروکعرفناایافراسںیم ُص ْیحَا َؿ َر ِ ّ َتا َ ِ،
رفناایافردجسہںیم ُص ْیحَا َؿ َر ِ ّ َت َْال ْ َلَعرفناای۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اوباعمفہی،اشمع،دعسنبدیبعة،وتسمردنبافنح،صلةنبزرف،ذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روکعںیمدفرساہملکزپانھ

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
روکعںیمدفرساہملکزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1050

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس و یزیس ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ،ابوؿهیَّ٣ ،سوً ،ٚائظہ ػسي٘ہ

َّسو ٕ٩ِ ًَ ٚ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َو َیزٔی ُس َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَب ٔی ُّ
اٟـ َهی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
َ َربَّ َ٨ا َوب ٔ َح ِ٤س َٔک َّ
اُ ٠ٟه َّ٥
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُِٜثٔرُ أَ َِ ٪ي ُ٘و َ ٢فٔی ُر ُٛؤًهٔ َو ُس ُحوزٔه ٔ ُس ِب َحاَ َ ٧
ًَائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
ِرف لٔی
اُ ٔ ِ
م
اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ف سیدی ،ہبعش ،وصنمر ،اوب حی ،رسمفؼ ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
لل َّ
ه
فآہلفملسارثکاےنپروکعافردجسہںیمرفناےتےھت ُص ْیحا َير َّ َبفیِح
ُ
َ
م
ِکا َّ،اعْف ِ ْرر َِل۔
د
ْ
َ َ َ َ
َ
م
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدلفسیدی،ہبعش،وصنمر،اوب حی،رسمفؼ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روکعںیمرسیتاہملکانہک
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
روکعںیمرسیتاہملکانہک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1051

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا َلًلی ،خاٟس ،طٌبہٗ ،تازہْ٣ ،طًٖ ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ْط ٕ
ٖ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأنَٔی َٗ َتا َزةُ ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩

اٟزوحٔ
کَ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢فٔی ُر ُٛؤًهٔ ُس ُّب ْوح ٗ ُُّس ْ
وض َر ُّب ا ََِ ٤َ ٟلئٔٔ َٜة َو ُّ
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اتقدہ،رطمػ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملساےنپروکعںیمرفناےت ُ ُّ
فح۔
بالْم ََلی َِک ِة َفارلُّ ِ
فس َر ُّ
ےھتس  ٌحُقُّ  ٌ
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اتقدہ،رطمػ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روکعےکدرایمؿوچاھتہملکزپانھ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
روکعےکدرایمؿوچاھتہملکزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1052

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼور ،يٌىی نشائی ،آز ٦ب ٩ابوایاضٟ ،یثٌ٣ ،اویہ يٌىی اب ٩ػاٟح ،ابٗ ٩یص ،ال٨ٜسی٤ً ،زو ب٩
ٗیصً ،اػ ٥ب ٩ح٤یسً ،وٖ ب٣ ٩اَٟ

ض َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ َة َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ػإ ٔ ٟح
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َي ٌِىٔی اَ ٨َّ ٟشائٔ َّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا آ َز ُ ٦بِ ُ ٩أَبٔی إ ٔ َیا ٕ
اػ َ ٥بِ َ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِو َٖ بِ َ٣َ ٩اَ َٕ ٔ ٟي ُ٘و ُُ ٤ُِ ٗ ٢ت ٍََ ٣
ًَ ِ ٩ابِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ا ِل ٔ٨ِ ٜس ِّٔی َوه َُو ًَ ِ٤زُو بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ٔ
َّ
َّ
ا ٪ذٔی ا َِ ٟحبَرُو ٔ
ت
ِقة ٔ َي ُ٘و ُ ٢فٔی ُر ُٛؤًهٔ ُس ِب َح َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَِ ٟ ٥َ ٠ی َّ ٠ة َٓ َ٤َّ ٠ا َر ََ َٜ٣َ ٍَ ٛث َٗ ِس َر ُس َورة ٔ ا َِ ٟب َ َ

ئ َوا ٌَِ ٟوَ َ٤ةٔ
َوا ُِٜ٠َ ٤َ ٟو ٔ
ت َوا ِل ٜٔبِرٔیَا ٔ

رمعفنبوصنمر،ینعیاسنیئ،آدؾنباوباایس،ثیل،اعمفہیینعیانباصحل،انبسیق،ایدنکی،رمعفنبسیق،اعا نبدیمح،وعػنب
ناکلےسرفاتیےہہکںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساکیراتاحرضوہاوتسجفتقآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن روکع رفناای وت وسرہ رقبہ ےک ربارب رہھٹے رےہ (ینعی اس دقر دری کت روکع ںیم رےہ) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

لْ
فت َفا مَ َل ُکو ِ
ےھت( ُص ْیحَا َؿ ِذقالْحت َ ُرر ِ
ت َفالْ ِکتْ ِرر َئئِ َفالْع َ َغمَ ِة)رفناےتےھتآرخکت۔
رافی  :رمعفنبوصنمر ،ینعی اسنیئ،آدؾ نباوباایس،ثیل،اعمفہیینعیانباصحل،انب سیق،ایدنکی،رمعفنبسیق ،اعا نبدیمح،
وعػنبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿروکعاپوچنںیمسقاکہملکزپانھ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿروکعاپوچنںیمسقاکہملکزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1053

راوی ٤ً :زو بً ٩لیً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسیً ،بساٌٟزیز ب ٩ابوس٤٠ہً ،یم ا٤ٟاجظو ٪ب ٩ابوس٤٠ہً ،بساٟزح ٩٤اْعد
ًِیساہلل ب ٩ابورآًٍ ،لی ب ٩ابوكاٟب

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩هس ٓ ٕ
ٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِّیم
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ا ِ٤َ ٟا ٔج ُظو ُ ٪بِ ُ ٩أبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اْلِ ِ َ
ا ٪إٔذَا َر ََٗ ٍَ ٛا ََّ ٢
َری َوً ٔوَ امٔی
َ َس ِ٤عٔی َو ََ َ ٔ
َ آ َُ ٨ِ ٣ت َخظَ ٍَ ََ ٟ
ََ أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َوب ٔ َ
َ َر َُ ٌِ ٛت َوَ ٟ
اُ ٠ٟه ََّ َٟ ٥
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

َو ُ٣خ ِّی َو ًَ َؼ ٔيی
رمعفنبیلع،دبعارلنمحنبدہمی،دبعازعلسینباوبہملس،یمعااملوشجؿنباوبہملس،دبعارلنمحارعجدیبعاہللنباوبراعف،یلعنب
لل َّ
ه
َل
َل َر َکع ْ ُت َف َ َ
اوباطبل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق روکع رفناےت وت رفناےت ا ُ ََّ َ ،
م
َح َش َ َ ش
َ
ع ِم َف ُِح ّی َفعَ َ ِییزپےتھ۔
َل َ مْ ِجی َف َ َ ِ ر
بق َف ِ َ
ي َْ ُ
آم ع َ
َأ ْسلمْ ُت َف ِ َ
رافی  :رمعف نب یلع ،دبعارلنمح نب دہمی ،دبعازعلسی نب اوبہملس ،یمع ااملوشجؿ نب اوبہملس ،دبعارلنمح ارعج دیبعاہلل نب

اوبراعف،یلعنباوباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روکعےکدفراؿاکیدفرسیمسقاکہملک
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
روکعےکدفراؿاکیدفرسیمسقاکہملک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1054

راوی  :یحٌی ب٤ًَ ٩ا ٪اٟح٤صی ،ابوحیوة ،طٌیب٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،جابز بً ٩بساہلل

ا ٪ا ِٔ ٟح ِٔ ٤ص ُّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو َح ِی َو َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جاب ٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
ا ٪إٔذَا َر ََٗ ٍَ ٛا ََّ ٢
َ َت َوکَُِّ ٠ت أََ ِ ٧ت
َ أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َو ًََِ ٠ی َ
َ آ َُ ٨ِ ٣ت َو ََ ٟ
ََ َر َُ ٌِ ٛت َوب ٔ َ
اُ ٠ٟه ََّ ٟ ٥
اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َری َو َزمٔی َو َِ ٟح ٔیم َو ًَوِ ٔیم َو ًَ َؼ ٔيی ِهَّلِل َر ِّب ا ٌَِ ٟأ٤ٟٔي َن
َربِّی َخظَ ٍَ َس ِ٤عٔی َو ََ َ ٔ
ییحی نب امثعؿ ایصمحل ،اوبویحة ،بیعش ،دمحم نب ر دکر ،اجرب نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
لل َّ
لَ
ش
ح
ه
َ
َ
م
َ
ش
َ
،
ج
بق َف َد ِم َف ح ِ یْ
َ
ُ
ن َر ِ ّت َع ْ ِ ی َف َ َ ِ ر
ک َ َُ ّ ْ ُ
ّک َأ ْ َ
ي َْ ُ
آم َف َ َ
سجفتقروکعرفناےتوترفناےت(ا ََّ َ ،
َل َأ ْسلمْ ُت َفعَل َ ْی َ
َل َر َکع ْ ُت َف ِ َ
عَ ْغ ِ ،عَ َ ِی َ ْ ل ِ
اْل ِمی َن)
ب َ
َف ی َف یّلِّ َر ِّ
رافی  :ییحینبامثعؿایصمحل،اوبویحة،بیعش،دمحمنبر دکر،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
روکعےکدفراؿاکیدفرسیمسقاکہملک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1055

راوی  :یحٌی ب٤ًَ ٩ا ،٪اب ٩ح٤ير ،طٌیب٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سرً ،بساٟزح ٩٤اْعد٣ ،ح٤س ب٣ ٩ش٤٠ة

آَخ َٗ ِب َُ ٠ه ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
ََک َ َ
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩ح ِٔ٤يَر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩ا َِٜ ٨ِ ٤ُ ٟسٔرٔ َوذ َ َ
َ
ا ٪إٔذَا َٗ َا ٦ي َُؼل ِّی َت َل ُّو ًّا َي ُ٘و ُ ٢إٔذَا َر ٍََ ٛ
ْع ٔد ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اْلِ ِ َ
َّ
َری َو َِ ٟح ٔیم َو َزمٔی َو ُ٣خ ِّی َو ًَ َؼ ٔيی
َ َت َوکَُِّ ٠ت أََ ِ ٧ت َربِّی َخظَ ٍَ َس ِ٤عٔی َو ََ َ ٔ
َ أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َو ًََِ ٠ی َ
َ آ َُ ٨ِ ٣ت َو ََ ٟ
َ َر َُ ٌِ ٛت َوب ٔ َ
اُ ٠ٟه ََّ َٟ ٥
ِهَّلِل َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن
ییحی نب امثعؿ ،انب ریمح ،بیعش ،دمحم نب ر دکر ،دبعارلنمح ارعج ،دمحم نب مشلمة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
لل َّ
ه
َل
ي َْ ُ
آم َف َ َ
فملس سج فتق امنز لفن ادا رفناےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفراؿ روکع ہی داع زپےتھ (ا ُ ََّ َ ،
َل َر َکع ْ ُت َف ِ َ
لَ
م
لَح
ع
م
ی
ی
ُح
،
َأ ْسلَم ُت فعَلَیک َُ َّ ّْک َأ ْن ر ِ ّت َح َش َع َشمْ ِج
ْ
َ
ِ
ّ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
اْل َن) رھپ روکع ایک افر ھجت رپ اامیؿ الای افر
ر
ّل
ِ
ّ
ی
ف
ی
ف
م
د
ف
ی
ف
ق
ر
ب
ف
ی
َ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ب َ
َ
ْ َ ْ َ َ ُ َ َ
ِّ
ریتےاسےنمرگدؿرھکدیافرھجترپرھبفہسایک۔وتریمااپےنلفاالےہریمےاکؿافرریمیآ ھکافروگتشافروخؿافررفصاافر
ےھٹپامتؾےکامتؾدخاےکاسےنمک کےئگںیہوجہکامتؾاہجؿاکاپےنلفاالےہ۔
رافی  :ییحینبامثعؿ،انبریمح،بیعش،دمحمنبر دکر،دبعارلنمحارعج،دمحمنبمشلمة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿروکعھچکہنزپےنھےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿروکعھچکہنزپےنھےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1056

راوی ٗ :تیبہ ،بَکب٣ ٩رض ،ابً ٩حَلً ،٪لی ب ٩یحٌی زرقی ،وہ اپ٨ے واٟس سے٤ً ،ہ رٓاًة ب ٩رآٍ

رض ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ًََ ٩ِ ًَ ٪ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩ی ِحٌَی اٟزُّ َرق ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩هٔ رَٔٓا ًَ َة بِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِ ُ
َک بِ َُ َ ٣ُ ٩
ا ٪بَ ِسر أیا َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذِ َز َخ ََ ١ر ُج ْ ١ا ِِ ٤َ ٟشح ٔ َس ٓ ََؼل َّی َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َوک َ َ

َ
َّ
َّ َّ
َّ
ُ
َف َّز ًََِ ٠یهٔ َّ
اٟش ََل َ ٦ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٢ار ٔج ٍِ
َو َس ٥َ ٠یَ ِز ُُ ُ٘ ٣ه َو ََل َي ِظ ٌُزُ ث َّ ٥ا ِن َ َ
َر َٖ َٓأتَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠شَِ ٠ًَ ٥َ ٠یهٔ َ َ
اَٟأ٧ی ٔة أَ ِو فٔی َّ
َّ
اب َِ َ٘ ٟس َجه ٔ ِس ُت ٓ ٌََ ِّ٤ِ ٠ىٔی
اَٟأ ََ ٔ ٟة َٗا ََ ٢و َّأ ٟذی أَِ٧زَ ََِ ٠ًَ ٢ی َ
ٓ ََؼَٓ ِّ١إَٔ َّ ٧
َ َ َُ ٥َِ ٟؼَٗ ِّ١ا َََ ٢ل أَ ِزرٔی فٔی َ
َ ا ِل َٔ ٜت َ
ارقأِ ث ُ َِّ ٥ار ََ ٍِ ٛحًَّی َت ِل َ٤لَّٔ٩
َوأَرٔنٔی َٗا َ ٢إٔذَا أَ َر ِز َت اٟؼَّ ََل َة َٓ َت َو َّؿأ ِ َٓأ َ ِح ٔش ِ ٩ا ُِ ٟو ُؿو َئ ث ُ ََّٓ ٥ُِ ٗ ٥ا ِس َت ِ٘ب ٔ ِ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة ث ُ ََّٛ ٥ب ِّ ِر ث ُ ََِّ ٥
اس ُح ِس َحًَّی
اس ُح ِس َحًَّی َت ِل َ٤لَٔ َّ٩سا ٔج ّسا ث ُ َِّ ٥ار َٓ ٍِ َرأِ َس َ
َ َحًَّی َت ِل َ٤لَٔٗ َّ٩اً ّٔسا ث ُ َِّ ٥
َراٌّ ٔ ٛا ث ُ َِّ ٥ار َٓ ٍِ َحًَّی ََ ٌِ َتسٔ ََٗ ٢ائ ّٔ٤ا ث ُ َِّ ٥
َ
َ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا َت ُِ ُ٘ ٨ؼ ُه َٔ ٩ِ ٣ػ ََلت ٔ َ
َ َو َ٣ا اَ ِ ٧ت َ٘ ِؼ َت ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َ َٓ َ٘ ِس َٗ َـ ِی َت َػ ََل َت َ
َت ِل َ٤لَٔ َّ٩سا ٔج ّسا َٓإٔذَا َػ ََ ٌِ ٨ت ذََ ٔ ٟ
ہبیتق،رکبنبرضم،انبالجعؿ ،یلعنبییحیزریق ،فہاےنپفادل ےس،عمہرافعةنبراعفےسرفاتیےہہکفہدبریےھتینعی(زغفہ دبر
ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک ارماہ رشکی اہجد وہےئ ےھت) ہکاس دفراؿ اکی آدیم دجسم ںیم احرض وہا افر

اسےنامنزادایک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساسصخشوکدھکیرےہےھتنکیلاسصخشوکاساکملعںیہناھتسجفتقفہامنزےس
افرغوہایگوتدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاافرالسؾایک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےکالسؾاکوجاب
دایرھپاراشدرفناایاجمتےنامنزںیہنزپیھ۔مت(دفابرہ)امنززپوھ۔اسصخشےندفرسیایرسیتیرمہبتںیمرعضایکاسذاتیک
مسقہکسجےنرقآؿرکمیانزؽرفناایےہںیموتابلکلکھتاکچوہںآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےھجمالھکسدںیافررفناںیئہکسک
رطہقیےسامنزادارکفں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجفتقمتامنزادارکاناچوہوتمتکیھٹرطہقیےسفوضرکف۔
رھپفہصخشڑھکاوہایگافراجبنہلبقرہچہرکےکریبکتزپوھ۔رھپرقآؿرکمیزپوھاسےکدعبمتوکسؿافراانیمطؿےکاسھتروکع
صیح
رکفرھپمترسااھٹؤافروکسؿےکاسھتھٹیباجؤرھپمتاانیمطؿےسدجسہرکف۔سجفتقمتاسرطہقیےسرکولےگوتمت(فایعق ح
رطہقیےس)امنزادارکولےگافرمتاسںیمسجدقریمکرکفےگوتمتدرتقیقحںیمامنزںیموکاتیہےکرمبکتوہںےگ۔
رافی  :ہبیتق،رکبنبرضم،انبالجعؿ،یلعنبییحیزریق،فہاےنپفادلےس،عمہرافعةنبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دمعہرطہقیےسروکعوپرارکان

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دمعہرطہقیےسروکعوپرارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1057

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبةٗ ،تازہ ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
اٟش ُحو َز إٔذَا َر ٌَِ ٛت َُِ ٥و َس َح ِستُ ِ٥
اٟز ُٛو ََ َو ُّ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَت ُّٔ٤وا ُّ
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،صعیة،اتقدہ،اسنےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتروکعافر
دجسہوکلمکمرکفبجہکمتروکعافردجسہرکف۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،صعیة،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روکعےسرسااھٹےنےکفتقاہوھتںوکااھٹان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
روکعےسرسااھٹےنےکفتقاہوھتںوکااھٹان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1058

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارکٗ ،یص ب ٩سی ٥٠ا٨ٌٟبری٤٘٠ً ،ہ ب ٩وائ ،١وائ ١ب ٩ححز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٕ ٥ا ِ٨ِ ٌَ ٟبَر ِّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ َُ ٩وائ ٕٔ١
َّ
َّ
َفأَیِ ُتهُ یَ ِز َٓ ٍُ یَ َسیِهٔ إٔذَا ا ِٓت َ َتحَ اٟؼَّ ََل َة َوإٔذَا َر ََ ٍَ ٛوإٔذَا
َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت َخَ ٠
ِٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ َ ٥َ ٠

َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه هَ ََ ٜذا َوأَ َط َار َٗ ِی ْص إلٔ َی ِ َ ٧حو ٔاْلِ ُذَُ٧ي ِ ٔن
صیل
وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،سیق نب  ،اربنعلی ،ب ہمق نب فالئ ،فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتقاء ںیم امنز ادا یک وت ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اہھت ااھٹےت ےھت سج
فتق امنز رشفع رفناےت افر سج فتق روکع رفناےت افر سج فتق َشم ِ َع ا ُ لِم
ح ُـ رفناےت۔ انجب سیق ےن لقن رفناای ےہ ہک
ّلَّ َ ْن َ ِ َ
دفونںاکونںکت۔
صیل
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،سیقنب ،اربنعلی،ب ہمقنبفالئ،فالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روکعےساےتھٹفتقاکونںیکولکتاہھتااھٹان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
روکعےساےتھٹفتقاکونںیکولکتاہھتااھٹان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1059

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،یزیس اب ٩زریٍ ،سٌیسٗ ،تازہ ،نَربً ٩اػ٣ ،٥ا َٟب ٩حویزث

اػ ٕ ٥أَُ َّ ٧ه
َر بِ ٔٔ ًَ ٩
ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩ن ِ ٔ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا یَزٔی ُس َوه َُو ابِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َح َّسثَ ُه ِ٣َ ٩ِ ًَ ٥ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َویِز ٔ ٔث أَُ َّ ٧ه َرأَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِز َٓ ٍُ َی َسیِهٔ إٔذَا َر ََ ٍَ ٛوإٔذَا َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه ٔ٩ِ ٣

اٟز ُٛو َٔ َحًَّی یُ َحاذ ٔ َی بٔه ٔ َ٤ا َفُ ُو ََ أُذُِ َ ٧یهٔ
ُّ

اامسلیعنبدوعسد،سیدیانبزرعی،دیعس،اتقدہ،رصننب اعا  ،ناکلنب وحریثےسرفاتیےہہکاوہنںےن رضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیدفونںاہھتااھٹےتوہےئروکعےکفتقافرروکعےسرسااھٹےتفتقدفونںاکونںیکولکت۔

رافی  :اامسلیعنبدوعسد،سیدیانبزرعی،دیعس،اتقدہ،رصننباعا ،ناکلنبوحریث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقروکعےسرسااھٹےئوتاہوھتںوکدفونںومڈنےھکتااھٹاناسیکےہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجفتقروکعےسرسااھٹےئوتاہوھتںوکدفونںومڈنےھکتااھٹاناسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1060

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ب ٩سٌیس٣ ،ا َٟب ٩ا٧ص ،زہزی ،ساً ،٥ٟبساہلل اب٤ً ٩ز

َ بِ ُ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیهٔ أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
اٟز ُٛو َٔ ٓ ٌََ َ١
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ی ِز َٓ ٍُ َی َسیِهٔ إٔذَا َز َخ َ ١فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َح ِذ َو َِ َ ِٜٔ ٨ِ ٣یهٔ َوإٔذَا َر َٓ ٍَ َرأِ َسهُ ُّٔ ٩ِ ٣
اََ ٪ل یَ ِز َٓ ٍُ یَ َسیِهٔ بَي ِ َن َّ
اٟش ِح َس َتي ِ ٔن
َ َوإٔذَا َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َٗا ََ ٢ربَّ َ٨ا َ ٟ
ٔ ١َ َِ ٣ذََ ٔ ٟ
ََ ا َِ ٟح ُِ ٤س َوک َ َ
رمعف نب یلع ،ییحی نب دیعس ،ناکل نب اسن ،زرہی ،اسمل ،دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساےنپدفونںاہھتوکدفونںومڈنوھںکتااھٹےتےھت۔سجفتقامنزرشفعرفناےتافرسجفتقروکعےسرسااھٹےتوتایس
َ َ لْ
رطہقیےسرکےتافرسجفتق َشم ِ َعا َلِم
َلا حَمْ ُدزپےتھافردفونںدجسہےکدرایمؿاہھتہنااھٹےت۔
حـُےتہکوت َر ّ َب َ
ّلُّ َ ْن َ ِ َ
رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،ناکلنباسن،زرہی،اسمل،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روکعےسرسااھٹےتفتقاہھتہنااھٹےنیکااجزت

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
روکعےسرسااھٹےتفتقاہھتہنااھٹےنیکااجزت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1061

راوی  :بداری٣ ،ح٤وز بُ ٩یَل ٪ا٤ٟزوزی ،وٛیٍ ،سٔیاً ،٪اػ ٥ب ٩ک٠یبً ،بساٟزح ٩٤ب ٩اسوز٤٘٠ً ،ہً ،بساہلل ب٩
٣شٌوز

اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩کَُِ ٠یبٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
َٗا َ ٢ا ِٟبُ َدارٔی أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُِ ُ ٩ی ََل َ ٪ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أََّ٧هُ َٗا َ ٢أَ ََل أ ُ َػل ِّی بَٔ ٥ِ ُٜػ ََل َة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼلَّی َٓ٥َِ ٠

َی ِز َٓ ٍِ َی َسیِهٔ إ ٔ ََّل ََّ ٣ز ّة َواح َٔس ّة

اخبری ،ومحمد نب الیغؿ ارملفزی ،فعیک ،ایفسؿ ،اعا  نب بیلک ،دبعارلنمح نب اوسد ،ب ہمق ،دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک
اوہنںےن رفناایہکںیممتولوگںےکاسےنمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس یسیامنززپاتھوہںرھپاوہنںےنامنزادا
یکوتاہھتںیہنااھٹےئنکیلاکیرمہبت(ینعیسجفتقامنزرشفعرفنایئوتاکیرمہبتاسفتقاہھتااھٹےئ۔)
رافی  :اخبری،ومحمدنبالیغؿارملفزی،فعیک،ایفسؿ،اعا نببیلک،دبعارلنمحنباوسد،ب ہمق،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقاناؾروکعےسرسااھٹےئوتاسفتقایکزپانھاچےئہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجفتقاناؾروکعےسرسااھٹےئوتاسفتقایکزپانھاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1062

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،ساً ،٥ٟبساہلل اب٤ً ٩ز

اب ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اٟز ُٛو َٔ َرٓ ٌََ ُه َ٤ا
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪إٔذَا ا ِٓت َ َتحَ اٟؼَّ ََل َة َر َٓ ٍَ َی َسیِهٔ َح ِذ َو َِ َ ِٜٔ ٨ِ ٣یهٔ َوإٔذَا َٛب َّ َر ُّ ٔ ٟرل ُٛو َٔ َوإٔذَا َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه ُّٔ ٩ِ ٣

اٟش ُحوز ٔ
 ١ذََ ٔ ٟ
َ أَي ِّـا َو َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َربَّ َ٨ا َوَ ٟ
ََ ٛذَ ٔ ٟ
اََ ٪ل َئ ٌَِ ُ
ََ ا َِ ٟح ُِ ٤س َوک َ َ
َ فٔی ُّ

وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،ناکل ،انباہشب ،اسمل ،دبعاہلل انبرمع ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس سج
ف تق امنز رشفع رفناےت وت دفونں اہھت وک ومڈنوھں کت ااھٹےت افر ایس رطہقی ےس اہھت ااھٹےت سج فتق روکع ںیم اجےن ےک
َشم ِ َ ل
ّلَّ ِمَ ْن َ َِ
حـُ َر َّ َب
فاےطس ریبکت زپےتھ۔ اس رطہقی ےس سج فتق روکع ےس رس ااھٹےت دفونں اہھت وک ومڈنوھں کت ااھٹےت افر ع ا ُ
َ لْ
َلا حَمْ ُدزپےتھافردجسہںیماہھتہنااھٹےت۔
َ
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ناکل،انباہشب،اسمل،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجفتقاناؾروکعےسرسااھٹےئوتاسفتقایکزپانھاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1063

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ
اٟز ُٛو َٔ َٗا ََّ ٢
ََ ا َِ ٟح ُِ ٤س
اُ ٠ٟه ََّ ٥ربَّ َ٨ا َوَ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه ُّٔ ٩ِ ٣
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اوبہملس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس سج
لل َّ ُه َ َ َ ل َْ
ح
َلا مْ ُدزپےتھےھت۔
فتقروکعےسرسااھٹےتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسا َّ ،ر ّ َب َف َ

رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دتقمیسجفتقروکعےسرسااھٹےئوتاسفتقایکانہکاچےئہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دتقمیسجفتقروکعےسرسااھٹےئوتاسفتقایکانہکاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1064

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابً ٩یی٨ة ،زہزی ،ا٧ص

َّ
َّ
َ َ
ض ًَل َی ٔط ِّ٘هٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
َف ٕ
اَّٟس ِّی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩إٔ َ ٧ص أ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠س َ٘ َم َٔ َ ٩ِ ٣
َار ٌَُ ٛوا
رض ِت اٟؼَّ ََلةُ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضی اٟؼَّ ََل َة َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ُج ٌٔ َِ ١اْل ٔ َُ ٣اُ ٔ ٟ ٦ی ِؤ َت َّ ٥بٔهٔ َٓإٔذَا َر َِ ٓ ٍَ ٛ
اْلِ َیِ َََ ٓ ٩ٔ ٤س َخُ٠وا ًََِ ٠یهٔ َي ٌُوزُوُ َ ٧ه َٓ َح َ َ

ََ ا َِ ٟح ُِ ٤س
َار َٓ ٌُوا َوإٔذَا َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َٓ ُ٘وُٟوا َربَّ َ٨ا َوَ ٟ
َوإٔذَا َر َٓ ٍَ ٓ ِ

انہدنبرسی،انب ہنییع،زرہی،اسنےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکیرمہبتوھگڑےےسداںیئ
علیه ھم
اجبن ےس ےچین رگ ےئگ وت رضحات احصہب رکاؾ روضاؿ اہلل  ،ا نعن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ایعدت ےک فاےطس احرض
وہےئسجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغوہےئگوتاراشدرفناایہکاناؾوتاسفاےطسےہہکاسیکاابتعیکاجےئافر
فہسجفتقروکعںیماجےئوتمتیھبروکعںیماجؤافرسجفتقفہرسااھٹےئوتمتیھبرسااھٹؤافرسجفتقفہ َشم ِ َعا ُلِم
ح ُـ
ّلَّ َ ْن َ ِ َ
َ َ لْ
َلا حَمْ ُدزپوھ۔
زپےھوتمت َر ّ َب َف َ
رافی  :انہدنبرسی،انبعیییة،زرہی،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دتقمیسجفتقروکعےسرسااھٹےئوتاسفتقایکانہکاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1065

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،ابٗ ٩اس٣ ،٥ا ،َٟنٌی ٥بً ٩بساہللً ،لی ب ٩یحٌی زرقی ،رٓاًة ب ٩رآٍ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٣َ ٩ِ ًَ ٥اَٗ َٕ ٔ ٟا ََ ٢ح َّسثَىٔی نُ ٌَ ِی ُ ٥بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩ی ِحٌَی اٟزُّ َرق ٔ ِّی
ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩رَٔٓا ًَ َة بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا یَ ِو ّ٣ا نُ َؼل ِّی َو َرا َئ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه ٔ ٩ِ ٣اٟز َِّٔ ٌَ ٛة

َر َٖ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َٗا ََ ٢ر ُج َْ ١و َرائ َ ُه َربَّ َ٨ا َوَ ٟ
ََ ا َِ ٟح ُِ ٤س َح ِّ ٤سا ََٔٛي ّرا كَ ِّی ّبا َُ ٣ب َارکّا ٓ ٔیهٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ
 ١أََ٧ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َ٘ َٟ ٥َ ٠س
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ا َِ ٤ُ ٟتک َ ِّ ٥ُ ٠آنّٔٔا َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ

َرأَیِ ُت َٔ ِـ ٌَ ّة َوث َ ََلث ٔي َن َ٠َ ٣کّا َیِ ِ َتس ُٔروَ َ ٧ها أَ ُّی ُه ِ ٥یَِٜتُبُ َها أَ َّو َّل

دمحم نبہملس ،انب اقمس ،ناکل ،میعن نب دبع اہلل ،یلع نب ییحی زریق ،رافعة نب راعف ،رفناےت ںیہہک اکی رمہبت مہ روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسیکادتقاءںیمامنززپھرےہےھت۔نان ہچآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنبجروکعےسرسااھٹایافر َشم ِ َعا ُل ِم
ح ُـ
ّلَّ َ ْن َ ِ َ
َ َ لْ
َلا حَمْ ُدآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزےسافرغوہےنےکدعبوپاھچہکہیہملکےنہکفاالوکؿےہ؟
اہکوتاکیصخشےناہک َر ّ َب َف َ
اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ںیم وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ںیم ےن سیت ےس
زایدہرفوتشںوکاسہملکرپےلہپاحلصرکےنےئلیکےتٹپھجوہےئداھکی۔
رافی  :دمحمنبہملس،انباقمس،ناکل،میعننبدبعاہلل،یلعنبییحیزریق،رافعةنبراعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رانبفکلادمحلانہک
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

رانبفکلادمحلانہک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1066

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟسیم ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

یم ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َٗا َِ ٢اْل ٔ َُ ٣ا٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اُ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟس َ ٕٓ
ُرف َُ ٟه َ٣ا ََ َ٘ َّس َ ٩ِ ٣ٔ ٦ذَِ٧بٔهٔ
َس ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َٓ ُ٘و ُٟوا َربَّ َ٨ا َوَ ٟ
ََ ا َِ ٟح ُِ ٤س َٓإ ٔ ََّ ٩ِ ٣َ ٪وآ ََِ َٗ ٙو ُُ ٟه َٗ ِو َ ٢ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٔ ٜة ُ ٔ َ
ہبیتق ،ناکل ،یمس ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق اناؾ
َ َ لْ
َشم ِ َعا َُّ لِم
َلا حَمْ ُدزپوھ۔سجاکانہک رفوتشںےکےنہک ےکرباربوہاگ افراس ےکاےلگ ےھچیپامتؾ انگہاعمػرک
ح ُـ ےہکوت مت َر ّ َب َف َ
ّل َ ْن َ ِ َ
دیاجںیئےگ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،یمس،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رانبفکلادمحلانہک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1067

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،سٌیسٗ ،تازہ ،یو٧ص ب ٩جبير ،حلا ٪بً ٩بساہلل ،ابو٣وسی

ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ح َّٔل َ
وسی َٗا َ ٢إ ٔ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َلِ َ َ٨ا َوبَي َّ َن َ٨َ ٟا ُس َّ٨ت َ َ٨ا َو ًَ َّ٨َ ٤َ ٠ا َػ ََل َت َ٨ا َٓ َ٘ا َ٢
اہللٔ أَُ َّ ٧ه َح َّسثَ ُه أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أَبَا َُ ٣

َ
وب ًََِ ٠یه ٔ َِ ٥و ََل َّ
اٟـا ِّٟي َن
ی٤وا ُػ ُٔو َٓ ٥ِ ُٜث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ی ُؤ َّ ٥ِ ُٜ٣أَ َح ُس َُٓ ٥ِ ٛإٔذَا َٛب َّ َر ِاْل ٔ َُ ٣اَٜ َٓ ٦بِّرُوا َوإٔذَا ََ
رقأَ َُي ِر ٔا ُِ ِِ ٤َ ٟـ ٔ
إٔذَا َػ َِّ ٠یت َُِٓ ٥أٗ ٔ ُ
َٓ ُ٘وُٟوا آ ٔ٣ي َن یُحٔ ِب ٥ِ ُٜاہللُ َوإٔذَا َٛب َّ َر َو َر ََٜ َٓ ٍَ ٛبِّرُوا َو ِار ٌَُ ٛوا َٓإ ٔ َِّ ٪اْل ٔ ََ ٣ا ٦یَ ِز َِ َٗ ٍُ ٛب ََ ٥ِ ُٜ٠ویَ ِز َٓ ٍُ َٗ ِب ََٗ ٥ِ ُٜ٠ا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ

َ َوإٔذَا َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َٓ ُ٘وُٟوا َّ
َ ا َِ ٟح ُِ ٤س َي ِش َ ٍِ ٤اہللُ َلَٓ ٥ِ ُٜإ ٔ َّ ٪اہللَ َٗا َ٢
اُ ٠ٟه ََّ ٥ربَّ َ٨ا َو ََ ٟ
َ بٔتٔ َِ ٠
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠تٔ َِ ٠
اس ُح ُسوا َٓإ ٔ َِّ ٪اْل ٔ ََ ٣اَ ٦ي ِش ُح ُس
ًَل َی َ ٔ ٟشا ِّٔ ٔ َِ٧ ٪یهٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َٓإٔذَا َٛب َّ َر َو َس َح َس ََٜٓبِّرُوا َو ِ

اَ ٨ِ ٔ ً ٪س ا َِ ٌِ َ٘ ٟسة ٔ ََِٓ ٠ی ٩ِ ٣ٔ ٩ِ ُٜأَ َّو ِٔ َٗ ٢و ٔ٢
َِ بٔتَٔ ٠
َٗ ِب ََ ٥ِ ُٜ٠ویَ ِز َٓ ٍُ َٗ ِب ََٗ ٥ِ ُٜ٠ا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠تَٔ ٠
َِ َٓإٔذَا ک َ َ
َّات َّ
َ أَ ُّی َها أ ٨َّ ٟي ُّی َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُه َس ََل ِْ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا َو ًَل َی ً ٔ َباز ٔ اہللٔ
ات اٟؼَّ ََ ٠و ُ
اٟل ِّی َب ُ
أَ َح ٔس ُ ٥ِ ٛاَّ ٟت ٔحی ُ
ات ِهَّلِل َس ََل َِْ ٠ًَ ٦ی َ
اٟؼَّ أ ٔ ٟحي َن أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُه َو َر ُسوُ ُٟه َس ِب ٍُ کَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
ت َوه ٔ َی َت ٔح َّی ُة اٟؼَّ ََلة ٔ

اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،دیعس ،اتقدہ ،ویسن نب ریبج ،اطحؿ نب دبع اہلل ،اوبومیس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہل فملس ےن اکی رفز ہبطخ دای افر مہ ولوگں وک (امنز ےک)رطےقی الھکسےئ رھپ اراشد رفناای سجفتق مت ولگ امنز زپوھ وت مت
ولگ ںیفص ڑھکی رکف افر مت ولوگں ںیم ےس اکی صخش اناتم رکے سج فتق اناؾ ریبکت ےہک وت مت یھب ریبکت وہک افر سج فتق فہ
ےہکوتمتولگآنیموہکدخافدندقفساسوکوبقؽرفناےئاگافرسجفتقفہریبکتےہکافرروکعرکےوتمتولگیھبریبکتوہکافرمت
ولگروک ع رکفویکہکن متولوگںےس ےلہپاناؾروکعرکات ےہافر متولوگںےسلبقرس ااھٹاتےہ۔رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفناایہکاسیکاجبنیک یمکدفرسی اجبنلکناجےئیئگبلطمہی ےہہکمتولگ اس ےکدعبروکعرکفوت فہ
ولوگں ےس لبق رس ااھٹےئ اگ افر متولگ اس ےک دعب رس ااھٹؤ ےگ سپ مت ولوگں اک روکع یھباس ےک روکع ےک ربارب وہاگ افر سج
لل ّٰ ُه َ َ َ َل
فتق اناؾ َشم ِ
ّل لِم
ح
َ
َ
َ
ّ
ِ
َ
َ
َل ا مد وہک۔ دخافدن دقفس اہمترا انہک نس ےل اگ۔ ویکہکن دخافدن دقفس ےن
ف
ب
ر
،
ا
ولگ
مت
وت
ےہک
ـ
ُ
ح
ن
ُ
ّ
ا
ع
ّ
َ
َ َ َ
ْ َ
اےنپربمغیپیکزابؿ ےساراشدرفناای َشم ِ َعا ُلِم
حـُبلطمہیےہہکنسایلاہللےن۔وجصخشاسیکرعتفی رکے رھپسجفتق
ّلَّ َ ْن َ ِ َ
فہریبکتےہکافردجسہرکےوتمتولگیھبریبکتوہکافردجسہرکفاسےئلےکاناؾمتےسےلہپدجسہرکاتےہافررسااھٹاتےہرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملس ےناراشدرفناای رھپاس اجبنیک یمکدفرسیاجبن ےسوپریوہاجےئیگافر سجفتقاناؾھٹیب
َلی
ت
ت ال َّع ِّی َیا ُ
اجےئ وت مت ولوگں ںیم ےس رہ اکی صخش ھٹیب اجےئ افر اہمترے ےنھٹیب ںیم رہ اکی صخش اس رطہقی ےس ےہک ا ّ حِ َّیا ُ
َ
ل
ّلَّ ال َضا ِلحِین َأ ْشھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ َّ
ّلَّ َف َأ ْشھ َُد َأ َّؿ ُ َ َّ
ّلَّ َفرَب ََک ُی ُة َ َ
ات ّلَِّ َ َ
حُما
ُ
ا
ل
ک َأ ُّ َن ا ّلی ِی ُّی َف َر ْھمَ ُة ا ِ
َس  ٌؾ عَ َل ْی َیا َف َ َلَع ِ َ
ا َّضل َ َو ُ
َس  ٌؾ عَل َ ْی َ
ع ِد ا ِ ّ َ
ً
عـُ َف َروُسلُ ُة۔ہیاملکتامنزںیماایحتلتںیمزپےھاجےتںیہ۔
َُْ
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،دیعس،اتقدہ،ویسننبریبج،اطحؿنبدبعاہلل،اوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روکعافروجسدےکدرایمؿینتکدریڑھکاوہااجےئ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
روکعافروجسدےکدرایمؿینتکدریڑھکاوہااجےئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1068

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب٠ً ٩یة ،طٌبہ ،حً ،٥ٜبساٟزح ٩٤ب ٩ابی ٟیلی ،بزاء بً ٩ازب

ئ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اٟز ُٛو َٔ َو ُس ُحو ُز ُه َو َ٣ا بَي ِ َن َّ
اٟش ِح َس َتي ِ ٔن
بِ ًَٔ ٩از ٕٔب أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اُ ٪ر ُٛوًُهُ َوإٔذَا َر َٓ ٍَ َرأِ َسهُ ُّٔ ٩ِ ٣
رقی ّبا َّٔ ٩ِ ٣
ئ
اٟش َوا ٔ
َٔ

وقعیبنباربامیہ،انبعلیة،ہبعش،مکح،دبعارلنمحنبایب،یلی،رباءنباعزبےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملس اک روکع افر روکع ےس رس ااھٹان افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس اک دجسہ افر دفونں دجسفں ےکدرایمؿ ھٹیب اجان ہی امتؾ ےک
امتؾرباربوہےتےھت۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،انبعلیة،ہبعش،مکح،دبعارلنمحنبایب،یلی،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقروکعےسڑھکاوہوتایکانہکاچےئہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجفتقروکعےسڑھکاوہوتایکانہکاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1069

راوی  :ابوزاؤز س٠امی ٪ب ٩سیٕ ،سٌیس بً ٩ا٣ز ،ہظا ٦ب ٩حشاٗ ،٪یص ب ٩سٌس بً ٩ا٣زً ،لاءً ،بساہلل ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩س ِی ٕٕ ا َِّ َ ٟ
اِ َٗ ٩ِ ًَ ٪ی ٔص بِ ٔ٩
ْحان ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هٔظَ ا ُ ٦بِ َُ ٩ح َّش َ
ا ٪إٔذَا َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َٗا ََّ ٢
ََ ا َِ ٟح ُِ ٤س
َس ٌِ ٕس ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ئ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اُ ٠ٟه ََّ ٟ ٥
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

َٔ ٠ِ ٣ئ َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ق َو َٔ ٠ِ ٣ئ َ٣ا ٔطئ َِت َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ ََ ٌِ ُس
ت َو َٔ ٠ِ ٣ئ اْلِ َ ِر ٔ

اوبداؤد امیلسؿ نب فیس ،دیعس نب اعرم ،اشہؾ نب اسحؿ ،سیق نب دعس نب اعرم ،اطعء ،دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق َشم ِ َع ا ُ لِم
حـُ ےتہک وت اس ےک دعب رفناےت اے اہلل! اپےنل فاےل ریتی
ّلَّ َ ْن َ ِ َ
رعتفیرکاتوہںآامسؿافرزنیمرھبافراسےکالعفہسجرپمتاچوہ۔
رافی  :اوبداؤدامیلسؿنبفیس،دیعسنباعرم،اشہؾنباسحؿ،سیقنبدعسنباعرم،اطعء،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجفتقروکعےسڑھکاوہوتایکانہکاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1070

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥یحٌی ب ٩ابوبٜير ،ابزاہی ٥ب٧ ٩آٍ ،وہب ب٣ ٩ی٨اض ًسنی ،سٌیس ب ٩جبير،
ًبساہلل ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی بَُٜيِر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ َِ ٩وه ِٔب بِ ٔ٩
اٟش ُحو َز ََ ٌِ َس اٟز ٌََِّ ٛةٔ
ض ا َِ ٌَ ٟسن ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ٔ٣ی َ٨ا ٕ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪إٔذَا أَ َرا َز ُّ

َي ُ٘و َُّ ٢
َ ا َِ ٟح ُِ ٤س َٔ ٠ِ ٣ئ َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ق َو َٔ ٠ِ ٣ئ َ٣ا ٔطئ َِت َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ ََ ٌِ ُس
ت َو َٔ ٠ِ ٣ئ اْلِ َ ِر ٔ
اُ ٠ٟه ََّ ٥ربَّ َ٨ا َو ََ ٟ

دمحمنباامسلیعنباربامیہ،ییحینباوبریکب،اربامیہنبانعف،فبہ نبانیمسدعین،دیعس نبریبج،دبعاہللانبابعس ےسرفاتی ےہ

لل َّ
ْ
ل
ه
ل
ِ
ْ
ش
ح
ُ
َ
َلا َمْ ُد َ
ِما ّ م ََوا ِ
ت
ہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتقروکعرفنارکدجسہںیماجاناچےتہوترفناےت(ا ََّ ،ر َّ َب َف َ َ
ض َف ِ ْ َ
َف ِ ْ َ
ب)
شِْ َ ْ ٍ
ِم َْال ْر ِ
ِم َم ِ ْ َ
شَْ ُ
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،ییحینباوبریکب،اربامیہنبانعف،فبہنبانیمسدعین،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجفتقروکعےسڑھکاوہوتایکانہکاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1071

راوی ٤ً :زو ب ٩ہظا ،٦ابوا٣یة اْٟحانی٣ ،د٠س ،سٌیس بً ٩بساٌٟزیزً ،لیة بٗ ٩یصٗ ،زًة ب ٩یحٌی ،ابوسٌیس

أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩هٔظَ إ ٦أَبُو أ ُ ََّ ٣ی َة ا َِّ َ ٟ
ْحان ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣دَْ ٠س ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِٔ ًَ ٩ل َّی َة بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ َِٗ ٩زَ ًَ َة بِ ٔ٩
ََ ا َِ ٟح ُِ ٤س
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢ح ٔي َن َي ُ٘و َُ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َربَّ َ٨ا َ ٟ
َی ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ق َو َٔ ٠ِ ٣ئ َ٣ا ٔطئ َِت َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ ََ ٌِ ُس أَ ِه ََّ ١
َٔ ٠ِ ٣ئ َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
َ ًَ ِب ْس
ا٨َ َٟا ٔ
ت َو َٔ ٠ِ ٣ئ اْلِ َ ِر ٔ
ئ َوا ِِ ٤َ ٟح ٔس َخيِرُ َ٣ا َٗا َ ٢ا ِِ ٌَ ٟب ُس َوک ُ ُّ٨َ ٠ا ََ ٟ
َ ا َِ ٟح ُّس
ََل َ٣ا٤ََ ٟ ٍَ ٔ ٧ا أَ ًِ َل ِی َت َو ََل یَ ِ ٍُ َٔ ٨ذَا ا َِ ٟح ِّس َٔ ٨ِ ٣
رمعفنباشہؾ،اوبامیةارحلاین،دلخم،دیعسنبدبعازعلسی،عػیةنبسیق،زقعةنبییحی،اوبدیعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص
َ َ لْ
اہللہیلعفآہلفملس َشم ِ َعا ُلِم
َلا حَمْ ُدآرخکت۔اےاپےنلفاےلامہرے،ریتیرعتفیےہآامسونں
حـُرفناےترھپرفناےت َر ّ َب َ
ّلَّ َ ْن َ ِ َ
افرزنیمںیمافررھپاسےک دعبسجوکوتاچےہ۔اےرعتفیافرڑبایئ ےکالقئریتیذاتایلعےہ۔دنبفںےناہک افرمہ بس
ریتےدنبےںیہوکیئرفےنکفاالںیہنےہریتےدیوہےئااعنؾوکافرریتےاسےنمنادلاراکناؽاکؾںیہنآات۔
رافی  :رمعفنباشہؾ،اوبامیةارحلاین،دلخم،دیعسنبدبعازعلسی،عػیةنبسیق،زقعةنبییحی،اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجفتقروکعےسڑھکاوہوتایکانہکاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1072

راوی  :ح٤یسب٣ ٩شٌسة ،یزیس ب ٩زریٍ ،طٌبة٤ً ،زو ب٣ ٩زة ،ابوح٤زة ،حذئہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َح ِ٤زَ َة ًَ َِ ٩ر ُج ٕ٩ِ ٣ٔ ١
َات َِ ٟی َٕ ٠ة ٓ ََشٌَ ٔ٤هُ ح ٔي َن َٛب َّ َر َٗا َ ٢اہللُ أَ ِٛبَرُ ذَا
بَىٔی ًَ ِب ٕص ًَ ُِ ٩ح َذ ِي َٔ َة أََّ٧هُ َػلَّی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ

ت َوا ُِٜ٠َ ٤َ ٟو ٔ
ا َِ ٟحبَرُو ٔ
اٟز ُٛو َٔ َٗا َ٢
ت َوا ِل ٜٔبِرٔیَا ٔ
ئ َوا ٌَِ ٟوَ َٔ ٤ة َوکَا ََ ٪ي ُ٘و ُ ٢فٔی ُر ُٛؤًهٔ ُس ِب َح َ
اَ ٪رب ِّ َی ا ٌَِ ٟو ٔٔیَ ٥وإٔذَا َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه ُّٔ ٩ِ ٣
اَ ٪رب ِّ َی اْلِ َ ًِل َی َوبَي ِ َن َّ
اَ ٔ ٗ ٪یا ُُ ٣ه َو ُر ُٛو ًُ ُه
ِرف لٔی َوک َ َ
َ ٔ ٟزب ِّ َی ا َِ ٟح ُِ ٤س َ ٔ ٟزب ِّ َی ا َِ ٟح ُِ ٤س َوفٔی ُس ُحوزٔه ٔ ُس ِب َح َ
ِرف لٔی َربِّی اُ ٔ ِ
اٟش ِح َس َتي ِ ٔن َربِّی اُ ٔ ِ

رقی ّبا َّٔ ٩ِ ٣
اٟز ُٛو َٔ َو ُس ُحوزُ ُه َو َ٣ا بَي ِ َن َّ
ئ
اٟش َوا ٔ
اٟش ِح َس َتي ِ ٔن َ ٔ
َوإٔذَا َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه ُّٔ ٩ِ ٣

دیمحنب دعسمة ،سیدی نب زرعی ،صعیة ،رمعف نب رمة ،اوبزمحة ،ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
کُ َذاالْحت َ ُرر ِ
فت
ّلَّ َأ ْ َ ر
فآہلفملسےکارماہاکیراتامنزادایک۔سجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریبکتزپیھوتاراشدرفناایا ُ
لْ
لْع ِی
َفا مَ َل ُکو ِ
ئ َفالْع َ َغمَ ِةافرروکعںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ُص ْیحَا َؿ َر ِ ّ َتا َػ ِ،رفناےتافرسجفتقروکعےسرسااھٹایوت
ت َفالْ ِکتْ ِرر َئ ِ
لْ
لْ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن ِ َ رل ِ ّ َتا حَمْ ُد ِ َ رل ِ ّ َتا حَمْ ُدافردجسہںیم ُص ْیحَا َؿ َر ِ ّ َت َْال ْ َلَعرفناایافردفونںدجسفںےکدرایمؿںیم َر ِ ّتاعْف ِ ْ رر
َِل َر ِ ّت اعْف ِ ْرر َِل افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اک ایقؾ افر روکع افر روکع ےک دعبایقؾ افر دجسفں ےکدرایمؿ اک دعقہ رقبی رقبی
ےہ۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،سیدینبزرعی،صعیة،رمعفنبرمة،اوبزمحة،ذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روکعےکدعبداعءونقتزپانھ

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
روکعےکدعبداعءونقتزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1073

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،س٠امی ٪تییم ،ابو٣ح٠ز ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

یم ًَ ِ ٩أَبٔی ِٔ ٣حَ٠ز ٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا ََ ٨َ َٗ ٢ت َر ُسو ُ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
اَ ٪وًُ َؼ َّی َة ًَ َؼ ِت اہللَ َو َر ُسو َٟهُ
اٟز ُٛو َٔ َی ِسًُو ًَل َی رٔ ًِ َٕ ١وذ ََِ ٛو َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ط ِه ّزا ََ ٌِ َس ُّ

م
ااحسؼنباربامیہ،رجری،امیلسؿیمیت،اوب حلزر،اسننبناکلےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکی
ناہ کت روکع رکےن ےک دعب داع ونقت زپیھ افر آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہلیبق ردع افر ذوکاؿ افر ہیبصع ےک فاےطس دبداع
رکےتےھتویکہکناوہنںےندخاافراسےکروسؽیکانرفناینیکیھت۔
م
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،امیلسؿیمیت،اوب حلزر،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرجفںیمداعےئونقتزپانھ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرجفںیمداعےئونقتزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1074

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤از ،ایوب ،اب ٩سيری ٩سے روایت ےہ ٛہ حرضت ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

ی ٩أَ َّ ٪أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩اُ َٕ ٔ ٟسل ٔ ََ ١ه َِ ٨َ َٗ ١ت َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
وب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

اٟز ُٛو َٔ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َػ ََلة ٔ ُّ
اٟز ُٛو َٔ أَ ِو ََ ٌِ َس ُه َٗا ََ ٌِ ََ ٢س ُّ
اٟؼ ِبحٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٔ٘ٓ ٥ی َُ َٟ ١ه َٗ ِب َُّ ١
ہبیتق،امحد،اویب،انبریسنیےسرفاتیےہہکرضحتاسننبناکلےسدرایتفایکایگہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےنامنزرجفںیمداعےئونقتزپیھ؟اوہنںےنرفناایہکیجاہںزپیھےہ۔آپےسدرایتفایکایگہکروکعےسلبقایروکع
ےکدعب؟اوہنںےنرفناایروکعےکدعب۔
رافی  :ہبیتق،امحد،اویب،انبریسنیےسرفاتیےہہکرضحتاسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرجفںیمداعےئونقتزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1075

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوزَ ،رشبٔ٣ ٩ـ ،١یو٧ص ،اب ٩سيری٩

یَٗ ٩ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ََ ٌِ ُف ََ ٩ِ ٣ػلَّی ٍََ ٣
رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ٔ ٩ِ ًَ ١یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٔ ِ ُ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥٠ػ ََل َة اٟؼ ِبحٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤ٟٔحَ ٔ٤س ُه فٔی اٟز َِّٔ ٌٛة َّ
اَٟاَ ٔ ٧ی ٔة َٗ َا ٦هُ َِ ٨ی َه ّة
َ
َ
َ
ُّ
اامسلیع نب دوعسد ،رشبنب لضفم ،ویسن ،انب ریسنی ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس اکی صخش ےن لقن ایک سج ےن رضحت روسؽ
َشم ِ َ َل
ّل ِمَ ْن َ َِ
ح ُـاہک
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکارماہامنزرجفادایکیھتاسےناہکہکسجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن عا ُّ
دفرسیرتعکںیموتھچکدریڑھکےرےہداعےئونقتزپےنھےکفاےطس۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،رشبنبلضفم،ویسن،انبریسنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرجفںیمداعےئونقتزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1076

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪زہزی ،سٌیس ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢حٔٔوِ َ٨ا ُه ٔ ٩ِ ٣اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی هُ َزیِ َز َة َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َر َٓ ٍَ َر ُسو ُ٢
َّ
اٟؼ ِبحٔ َٗا ََّ ٢
یس بِ َ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ َو َسَ ٤ََ ٠ة بِ َ٩
اُ ٠ٟه َّ ٥أَٔ ِ ٧خ ا َِ ٟوَ ٔ ٟ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأِ َس ُه ٔ ٩ِ ٣اٟز َِّٔ ٌَ ٛة اَٟاَ ٔ ٧ی ٔة َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔ ُّ
یٌ َة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِـ ٌَٔٔي َن ب ٔ ََ َّٜ٤ة َّ
اُ ٠ٟه َِّ ٥
هٔظَ اَ ٕ ٦و ًَی َ
رض َوا ِج ٌََِ ٠ها ًََِ ٠یه ٔ ِٔ ٥سٔ٨ي َن َٔ ٛشىٔی
اط ُس ِز َوكِأ َ َت َ
َّاغ بِ َ ٩أَبٔی َرب ٔ َ
َ ًَل َی َُ َ ٣
ٕ
یُو ُس َ
دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،زرہی ،دیعس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رس ااھٹای روکع
ےس رجف یک دفرسی رتعک ںیم وت رفناای اہلل اجنت دے فدیل نب فدیل وک افر ہملس نب اشہؾ وک افر ایعش نب ایب رہعیب وک افر وج روزفر
رضحاتہکمرکمہمںیمافکرےکاہھتںیمسنھپےئگںیہ۔ایاہلل!اانپذعابتخسانبدےہلیبقرضمرپافراؿےکاسؽرضحتویفس
ہیلعاالسلؾےکزناہنےسیجاسؽانبدے۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،زرہی،دیعس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرجفںیمداعےئونقتزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1077

راوی ٤ً :زو ب٤ًَ ٩اَ٘ ،٪یة ،اب ٩ابوح٤زة٣ ،ح٤س ،سٌیس ب٣ ٩شیب و ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََ٘ ٔ َّی ُة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َح ِ٤زَ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َوأَبُو
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
اَ ٪ی ِسًُو فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ ح ٔي َن َي ُ٘و ُ٢
ا ٪یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َّ ٪أَبَا ه َُزیِ َز َة ک َ َ
ََ ا َِ ٟح ُِ ٤س ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و َُ ٢وه َُو َٗائ ِْٔ َٗ ٥ب َ ١أَ َِ ٪ي ِش ُح َس َّ
یس بِ َ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ َو َسَ ٤ََ ٠ة بِ َ٩
اُ ٠ٟه َّ ٥أَٔ ِ ٧خ ا َِ ٟوَ ٔ ٟ
َس ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َربَّ َ٨ا َوَ ٟ
یٌ َة َوا ِِ ٤ُ ٟش َت ِـ ٌَٔٔي َن ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َّ
اُ ٠ٟه َِّ ٥
هٔظَ اَ ٕ ٦و ًَی َ
رض َوا ِج ٌََِ ٠ها ًََِ ٠یه ٔ ِٔ َٛ ٥شىٔی
اط ُس ِز َوكِأ َ َت َ
َّاغ بِ َ ٩أَبٔی َرب ٔ َ
َ ًَل َی َُ َ ٣

یُو ُس َ ُ
وَ ٔ ٟ ٪ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
رض یَ ِو َ٣ل ٔ ٕذ َُ ٣داَ ُٔ ٔ ٟ
ٕ ث ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢اہللُ أَ ِٛبَرُ ٓ ََی ِش ُح ُس َو َؿاح َٔی ُة َُ َ ٣

رمعفنبامثعؿ،تمیة،انباوبزمحة،دمحم،دیعسنببیسمفاوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص
َ َ لْ
اہللہیلعفآہلفملسامنزںیمداعےئرفناےت( َشم ِ َعا ُلِم
َلا حَمْ ُد)ڑھکےڑھکےدجسےےسےلہپآپیلصاہللہیلعفآہل
ح ُـ َر ّ َب َف َ
ّلَّ َ ْن َ ِ َ
فملس رفناےت ےھت ای اہلل اجنت دے فدیل نب فدیل وک افر ہملس نب اشہؾ افر ایعش نب ایب رہعیب وک افر وج ک فی ولگ ہکم رکمہم ںیم رہ
ےئگںیہاملسمونںںیمےس اؿوکایاہلل!تخسرکدےاانپذعابہلیبقرضمرپافراؿےکاسؽاےسیوہںہکےسیجرضحتویفسےک
اسؽےھترھپرفناےتےھتاہللاربکافردجسہرفناےتےھتافراسزناہنںیمرعبےکہلیبقرضمےکولگآرضحنتیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکاخمفلےھت۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،تمیة،انباوبزمحة،دمحم،دیعسنببیسمفاوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرہظںیمونقتزپےنھےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرہظںیمونقتزپےنھےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1078

راوی  :س٠امی ٪ب ٩س ٥٠اٟب٠خی ،نرض ،ہظا ،٦یحٌی ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

رض َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا هٔظَ ْاَ ٩ِ ًَ ٦ی ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََْ ٢ل ُ َ ِّرقبََّ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩س ٥ِٕ ٠ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
اٟو ِهز ٔ َو َػ ََلة ٔ
َخة ٔ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔ ُّ
َلَ ٥ِ ُٜػ ََل َة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٓ ٢ک َ َ
ا ٪أَبُو ه َُزیِ َز َة َي ُِ٘ ُ٨ت فٔی اٟز َِّٔ ٌَ ٛة ِاْل ٔ َ

رف َة
ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
َخة ٔ َو َػ ََلة ٔ ُّ
ئ ِاْل ٔ َ
اٟؼ ِبحٔ ََ ٌِ َس َ٣ا َي ُ٘و َُ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه ٓ ََی ِسًُو ِ ٤ُِ ٠ٟٔؤ ٔٔ٨٣ي َن َویَ ٩ُ ٌَِ ٠ا ِل ََ َ ٜ

امیلسؿنبملسایخلبل،رضن،اشہؾ،ییحی،اوبہملس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکاوہنںےنایبؿرفناایہکمتولوگںوکرضحتروسؽرکمی
َشم ِ َ ل
ّلَّ ِمَ ْن َ َِ
ح ُـ ےک دعب ونقت
یلص اہلل ہیلع فآہلفملس یک امنز دالھکؤں اگ وت فہ آرخ رتعک ںیم امنز رہظ افر امنز اشعء افر امنز رجف ںیم ع ا ُ
زپاھرکےتےھتافرالہاالسؾےکےئلداعرفناےتافرافکررپتنعلرفناےت۔
رافی  :امیلسؿنبملسایخلبل،رضن،اشہؾ،ییحی،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرغمبںیمونقتزپےنھےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزرغمبںیمونقتزپےنھےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1079

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیسً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ٪و طٌبہ٤ً ،زو ب٣ ٩زة٤ً ،زو بً ٩لی ،یحٌی ،طٌبہ ،و سٔیا٤ً ،٪زو ب٣ ٩زة،
اب ٩ابوٟیلی ،بزاء بً ٩ازب

اَ ٪و ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ح و أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ

ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
اَ َٗ ٪اَل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُّ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ِ ٩ا ِٟبَرَا ٔ
یَ ِحٌَی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َو ُسٔ َِی َ

اٟؼ ِبحٔ َوا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َو َٗا َِ َ ًُِ ٢ی ُس اہللٔ إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ي ُِ٘ ُ٨ت ف ٔی ُّ

دیبعاہللنبدیعس،دبعارلنمح،ایفسؿفہبعش،رمعفنبرمة،رمعفنبیلع،ییحی،ہبعش،فایفسؿ،رمعفنبرمة،انباوب،یلی،رباءنباعزب

ےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامنزرجفافرامنزرغمبںیمونقتزپاھرکےتےھت۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،دبعارلنمح،ایفسؿفہبعش،رمعفنبرمة،رمعفنبیلع،ییحی،ہبعش،فایفسؿ،رمعفنبرمة،انباوب،یلی،رباء
نباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونقتںیمافکرافررشمنیکرپتنعلانجیھب
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ونقتںیمافکرافررشمنیکرپتنعلانجیھب

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1080

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،ابوزاؤز ،طٌبہٗ ،تازہ ،ا٧ص ،وہظاٗ ،٦تازہ ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ح َوهٔظَ ْاَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص
ئ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٨َ َٗ ٥َ ٠ت َط ِه ّزا َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة  ٩َ ٌََ ٟرٔ َج ّاَل َو َٗا َ ٢ه ٔظَ ْاَ ٦ی ِسًُو ًَل َی أَ ِح َیا ٕئ ٔ ٩ِ ٣أَ ِح َیا ٔ
اٟز ُٛو َٔ َه َذا َٗ ِو ُ ٢هٔظَ اَ ٕ ٦و َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٨َ َٗ ٥َ ٠ت
ا َِ ٌَ ٟز ٔب ث ُ ََّ ٥ت َز َُ ٛه ََ ٌِ َس ُّ

ا٪
اَ ٪وِ ٔ ٟح َی َ
َط ِه ّزا َی ٩ُ ٌَِ ٠رٔ ًِ َّل َوذ ََِ ٛو َ

دمحمنبینثم،اوبداؤد،ہبعش،اتقدہ،اسن،فاشہؾ،اتقدہ،اسنےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیناہ
کت دنچولوگں رپ ونقت زپیھ ای رعب ےک دنچ ابقلئ رپ تنعل رفنایئ رھپ اس وک وھچڑ دای افر ہی ونقت آپ ےن روکع رفناےن ےکدعب
زپیھ افر اکی رفاتی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ناہ کت ونقت زپیھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تنعل
رفناےتےھتہلیبقرلعافرذوکاؿافرہلیبقایحلؿرپ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اوبداؤد،ہبعش،اتقدہ،اسن،فاشہؾ،اتقدہ،اسن

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

داعءونقتےکدفراؿانمنیقفرپتنعلانجیھب
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
داعءونقتےکدفراؿانمنیقفرپتنعلانجیھب

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1081

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ساً ،٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیهٔ أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی

َخة ٔ َٗا ََّ ٢
ض
اُ ٠ٟه َّ ٥ا ََِ ُٓ ٩ِ ٌَ ٟلّ٧ا َو ُٓ ََلّ٧ا َی ِسًُو ًَل َی أَُ٧ا ٕ
اٟؼ ِبحٔ ٔ ٩ِ ٣اٟز َِّٔ ٌَ ٛة ِاْل ٔ َ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔ ُّ
و٪
ٔ ٩ِ ٣ا ِ٨َ ٤ُ ٟآٔ٘ٔي َن َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََِّ ٟ ١ی َص َ ٟ
ُوب ًََِ ٠یه ٔ ِ ٥أَ ِو ي ٌَُ ِّذبَ ُه َِٓ ٥إُٔ َّ ٧ه ِ ٥هَ اَ ٤ُ ٔ ٟ
ََ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِ٣ز ٔ َط ِی ْئ أَ ِو یَت َ
ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکاوہنںےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآ ہل فملس ےن سج فتق رس ااھٹای امنز رجف یک آرخی رتعک ںیم روکع ےس وت رفناای دخافدن دقفس تنعل
رکےالفںافرالفںصخشرپافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندبداعرفنایئھچکانمنیقفےکفاےطسوجاظبرہاملسمؿوہےئگےھتافر
م َ ْ  ٌ
اؿولوگںےکدولںںیم رفرھباوہااھتاسرپدخافدندقفسےنہیآتیانزؽرفنایئ َ ْ َ
ش)ینعیھجتوکیسکمسقاک
ِ َْال ْ ِر
َل ْ
(َل َ َ
وکیئاایتخرںیہنےہدخافدندقفسوکاایتخرےہدخااسیکرفغمترفناےئاؿرپذعابانزؽرفناےئفہولگانگہاگرںیہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داعءونقتہنزپےنھےکابرےںیم

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
داعءونقتہنزپےنھےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1082

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٌ٣ ،٥اذ ب ٩ہظاٗ ،٦تازہ ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ئ ا َِ ٌَ ٟز ٔب ث ُ ََّ ٥ت َز َُ ٛه
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٨َ َٗ ٥َ ٠ت َط ِه ّزا َی ِسًُو ًَل َی و َٕٓی ٔ ٩ِ ٣أَ ِح َیا ٔ

ااحسؼ نب اربامیہ ،اعمذ نب اشہؾ ،اتقدہ ،اسن ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اکی ناہ کت ونقت
زپیھافر آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسدبداعرفناےتےھترعبےک اکیہلیبق رپ رھپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنہی ونقتزپانھ
رتکرفنادای۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
داعءونقتہنزپےنھےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1083

راوی ٗ :تیبہ ،خ ،ٕ٠اب ٩خ٠یٔة ،ابو٣ا ،َٟاطحعی

ٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ َِ ٩خَ َٕٕ ٠وه َُو ابِ َُ ٩خٔ٠ی َٔ َة ًَ ِ ٩أَبٔی َ٣ا َٕ ٔ ٟاْلِ َ ِط َحع ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت َخ َِ ٠

ا٥َِ ٠َٓ ٪
ِٕ ًُ َِ ََ ٤
ِٕ ًُ ََ ٤ز ََٓ ٥َِ ٠ي ِِ٘ ُ٨ت َو َػ َِّ ٠ی ُت َخَ ٠
ِٕ أَبٔی بَ َِکٕ ََٓ ٥َِ ٠ي ِِ٘ ُ٨ت َو َػ َِّ ٠ی ُت َخَ ٠
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َِ ٠َٓ ٥َ ٠ي ِِ٘ ُ٨ت َو َػ َِّ ٠ی ُت َخَ ٠

ِٕ ًَل ٔ ٕٓی ََٓ ٥َِ ٠ي ِِ٘ ُ٨ت ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا بُى َ َّی إَٔ َّ ٧ها ب ٔ ِس ًَ ْة
َي ِِ٘ ُ٨ت َو َػ َِّ ٠ی ُت َخَ ٠
ہبیتق،فلخ،انبحلنفة،اوبناکل،ایعجشےسرفاتیےہہکاوہنںےناےنپفادلرضحتاطرؼےسرفاتییکےہہکںیمےنرضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتقاء ںیم امنز ادا یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ونقت ںیہن زپیھ افر رضحت اوبرکب
دصقی ریض اہللہنع یک ادتقاءںیم امنز ادایک وت اوہنں ےنونقت ںیہن زپیھ افر رضحترمع افرفؼیک ادتقاء ںیم امنز ادایکوت اوہنں
ےن ونقت ںیہن زپیھ افر رضحتامثعؿ ذفاونلرنییک ادتقاء ںیم امنز ادا یک وت داھکی ہک اوہنں ےن یھب ونقت ںیہن زپیھ رھپ رفناای ہک
اےاصازبادے!ہیاکیابلکلایناکؾےہ۔
رافی  :ہبیتق،فلخ،انبحلنفة،اوبناکل،ایعجش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکنکویںوکدجسہرکےنیکرغضےسڈنھٹارکان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رکنکویںوکدجسہرکےنیکرغضےسڈنھٹارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1084

راوی ٗ :تیبہً ،باز٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ،سٌیس ب ٩حارث ،جابزبً ٩بساہلل

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَبَّا ْز ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا نُ َؼل ِّی ٍََ ٣
َخ َٓإٔذَا َس َح ِس ُت
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
اٟو ِه َز َٓک ُخ ُذ َٗ ِب َـ ّة َٔ ٩ِ ٣ح ّصی فٔی َٛفِّی أُبَ ِّززُ ُه ث ُ َّ ٥أ ُ َحوُِّٟهُ فٔی َٛفِّی ِاْل َ ٔ

َو َؿ ٌِ ُت ُه َ ٔ ٟح ِب َهًٔی
ہبیتق،ابعد،دمحمنبرمعف،دیعسنباحرث،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکمہولگرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےک
اسھتامنزاداایکرکےتےھتوتںیم(دفراؿامنزیہ)اکییھٹمرکنکویںیکااھٹایلرکاتاھترھپںیماسوکدفرسےاہھتیکیھٹمںیمرھک

ایلرکاتاھتاؿوکڈنھٹارکےنےئلیکافرسجفتقںیمدجسہرکاتاھتوتںیماؿوکاینپاشیپینےکےچینرھکایلرکاتاھت۔
رافی  :ہبیتق،ابعد،دمحمنبرمعف،دیعسنباحرث،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبتقدجسہریبکتانہکاسیکےہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وبتقدجسہریبکتانہکاسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1085

راوی  :یحٌی ب ٩حِیب بْ ٩عبی ،ح٤ازُ ،یَل ٪ب ٩جزیزْ٣ ،طٖ

ْط ٕ
ٖ َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت أََ٧ا َوً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُُ ٩ح َؼي ِ ٕن
ْعب ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِِ ُ ٩ی ََل َ ٪بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حِ ٔ ٔ
یب بِ َٔ َ ٩
اٟش ُحوز ٔ َٛب َّ َر َوإٔذَا َ َ ٧ه َف ٔ ٩ِ ٣اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٛب َّ َر َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضی
ِٕ ًَل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٓک َ َ
َخَ ٠
ا ٪إٔذَا َس َح َس َٛب َّ َر َوإٔذَا َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه ُّٔ ٩ِ ٣
َّ
ََکنٔی َه َذا َٗا َ ٢کَّ ٤َ ٔ ٠ة َي ٌِىٔی َػ ََل َة َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ َخ َذ ً َِٔ ٤زا ُ ٪ب ٔ َیسٔی َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س ذ َ
ییحی نب بیبح نب رعیب ،امحد ،الیغؿ نب رجری ،رطمػ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن افر رضحت رمعاؿ نب نیصح ےن رضحت یلع یک
ادتقاء ںیم امنز ادا یک فہ سج فتق دجسہ رفناےت وت ریبکت رفناےت افر سج فتق دجسہ ےس رس ااھٹےت وت ریبکت رفناےت افر سج فتق دف
رتعکادا رفنارکاھٹاجےت وت ریبکترفناےتافرسجفتقفہ امنزےسرفاتغاحلصرک ےکچ وترضحترمعاؿ ےنریمااہھت ڑکپ ایلافر
رفناایہکاوہنںےن(ینعیرضحتیلعےن)ھجموکامنزوبنییلصاہللہیلعفآہلفملسیکایداتزہرفنادی۔
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،امحد،الیغؿنبرجری،رطمػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وبتقدجسہریبکتانہکاسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1086

راوی ٤ً :زو بً ٩لیٌ٣ ،اذ و یحٌی ،زہير ،ابواسحاً ،ٚبساٟزح ٩٤ب ٩اسوز٤٘٠ً ،ة و اسوزً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣ا ْذ َو َی ِحٌَی َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ُز َهي ِ ْر َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو إ ٔ ِس َح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َٜبِّرُ فٔی کَُ ِّ١خٔ ِٕف َو َرٓ ٍِٕ َوي َُش ِّ٥ُ ٠
ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة َواْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪أَبُو بَ َِکٕ َوًُ َ٤زُ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َ٤ا َئ ٌَِ ََلٔ٧هٔ
ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ٨هٔ َو ًَ َِ ٩ي َشارٔه ٔ َوک َ َ
رمعفنبیلع،اعمذفییحی،زریہ،اوبااحسؼ،دبعارلنمحنباوسد،علقمةفاوسد،دبعاہللنبدوعسدےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس رہ اکی ےنکھج افر اےنھٹ ےکفتق ریبکت رفناای رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس داںیئ افر ابںیئ اجبن
السؾریھپارکےتےھتافررضحتاوبرکبدصقیافررمعافرفؼریضاہللہنعیکیھبیہیاعدتابمرہکیھت۔
رافی  :رمعفنبیلع،اعمذفییحی،زریہ،اوبااحسؼ،دبعارلنمحنباوسد،علقمةفاوسد،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسہسکرطہقیےسرکاناچےئہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دجسہسکرطہقیےسرکاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1087

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبہ ،ابوَرش ،یوسٕ ،اب٣ ٩ا ،َ٫حٜی٥

َ یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی َٔ ِ ٕ
ٕ َوه َُو ابِ ُ٣َ ٩ا َه َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
رش َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت یُو ُس َ
َخ إ ٔ ََّل َٗائ ّٔ٤ا
َحٕٔ ٜیَٗ ٥ا َ ٢بَا َي ٌِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََِ ٪ل أَ ٔ َّ
اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،اوبرشب،ویفس،انبناکھ،میکحےسرفاتیےہ ہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےساسابترپتعیبیکہکںیمدجسہںیہنرکفںاگنکیلڑھکےڑھکے۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،اوبرشب،ویفس،انبناکھ،میکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسہرکےنےکفتقاہھتااھٹان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دجسہرکےنےکفتقاہھتااھٹان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1088

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،اب ٩ابوًسی ،طٌبہٗ ،تازہ ،نَربً ٩اػ٣ ،٥ا َٟب ٩حویزث

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
َر بِ ًَٔ ٩ا ٔػ ٕ٣َ ٩ِ ًَ ٥ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َویِز ٔ ٔث
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩ن ِ ٔ
اٟز ُٛو َٔ َوإٔذَا َس َح َس َوإٔذَا َر َٓ ٍَ
أََّ٧هُ َرأَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َٓ ٍَ یَ َسیِهٔ فٔی َػ ََلتٔهٔ َوإ ٔ َذا َر ََ ٍَ ٛوإٔذَا َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه ُّٔ ٩ِ ٣
اٟش ُحوز ٔ َحًَّی یُ َحاذ ٔ َی بٔه ٔ َ٤ا َفُ ُو ََ أُذُِ َ ٧یهٔ
َرأِ َس ُه ُّٔ ٩ِ ٣

دمحمنبینثم،انباوبدعی ،ہبعش،اتقدہ،رصننباعا  ،ناکلنبوحریثےسرفاتی ےہہکاوہنں ےنداھکی رضحتروسؽرکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسوکامنزںیماہھتااھٹےتوہےئ(ینعیامنزرشفعرکےتفتق)افرسجفتقروکعںیمرسااھٹایاکونںیکولکت۔
رافی  :دمحمنبینثم،انباوبدعی،ہبعش،اتقدہ،رصننباعا ،ناکلنبوحریث

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

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دجسہرکےنےکفتقاہھتااھٹان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1089

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىیً ،بساَلًلی ،سٌیسٗ ،تازہ ،نَربً ٩اػ٣ ،٥ا َٟب ٩حویزث

اػ ٕ٣َ ٩ِ ًَ ٥ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ٩
َر بِ ٔٔ ًَ ٩
ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩ن ِ ٔ
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
َّ
َّ
َک ٔ٠َ َِ ٣هُ
ا ُِ ٟح َویِز ٔ ٔث أََّ٧هُ َرأَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ر َٓ ٍَ َی َسیِهٔ ٓ ََذ َ َ
دمحمنبینثم،دبعاالیلع،دیعس ،اتقدہ،رصننباعا  ،ناکل نب وحریث ےسرفاتی ےہہک اوہنںےن رضحتروسؽرکمی یلصاہلل ہیلع
فآہلفملسوکاہھتااھٹےتوہےئداھکیرھپایسرطحایبؿرفناای
رافی  :دمحمنبینثم،دبعاالیلع،دیعس،اتقدہ،رصننباعا ،ناکلنبوحریث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دجسہرکےنےکفتقاہھتااھٹان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1090

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىیٌ٣ ،اذب ٩ہظاٗ ،٦تازہ ،نَربً ٩اػ٣ ،٥ا َٟب ٩حویزث

اػ ٕ٣َ ٩ِ ًَ ٥ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ٩
َر بِ ٔٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩ن ِ ٔ
َ َوإٔذَا
َک ِ َ ٧ح َو ُه َو َزا َز ٓ ٔیهٔ َوإٔذَا َر َ ١َ َِ ٣ٔ ١َ ٌََ ٓ ٍَ ٛذََ ٔ ٟ
ا ُِ ٟح َویِز ٔ ٔث أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪إٔذَا َز َخ َ ١فٔی اٟؼَّ ََلة ٔٓ ََذ َ َ

َ
اٟش ُحوز ٔٓ ٌََ َ ١َ َِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
اٟز ُٛو َٔ ٓ ٌََ َ ١َ َِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
َ َوإٔذَا َر َٓ ٍَ َرأ ِ َس ُه ُّٔ ٩ِ ٣
َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه ُّٔ ٩ِ ٣
دمحم نب ینثم ،اعمذنب اشہؾ ،اتقدہ ،رصننب اعا  ،ناکل نب وحریث ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس وک داھکی ہک سج فتق امنز ںیم اجےت رھپ رفاتی ایس رطہقی ےس ایبؿ رفنایئ اہتبل اس رفاتی ںیم ہی ااضہف ےہ ہک سج
فتق روکع رفناےت وت اس رطہقی ےس لمع رفناےت افر سج فتق دجسہ ےس رس ااھٹےت اس رطہقی ےس لمع رفناےت (دفونں اہھت)
ااھٹےتےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،رصننباعا ،ناکلنبوحریث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبتقدجسہاہھتہنااھٹےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وبتقدجسہاہھتہنااھٹےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1091

راوی ٣ :ح٤س بًِ ٩یسالٜوفی ا٤ٟحاربی ،اب٣ ٩بارک٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،ساً ،٥ٟبساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٕس ا ِلُٜوف ٔ ُّی ا َِ ٤ُ ٟحارٔب ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٢
اٟش ُحوز ٔ
 ١ذََ ٔ ٟ
اََ ٪ل َئ ٌَِ ُ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِز َٓ ٍُ َی َسیِهٔ إٔذَا ا ِٓت َ َتحَ اٟؼَّ ََل َة َوإٔذَا َر ََ ٍَ ٛوإٔذَا َر َٓ ٍَ َوک َ َ
کَ َ
َ فٔی ُّ
دمحمنبدیبعاوکلیفااحملریب،انبابمرک،رمعم،زرہی،اسمل،دبعاہللانبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں اہھت ااھٹای رکےت ےھت سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز رشفع رفناےت افر سج فتق روکع
رفناےتافرسجفتقروکعےسرسااھٹےتافردجسہےکدفراؿاسرطہقیےسہنرکےت(ینعیدفراؿدجسہاہھتہنااھٹےتےھت)۔

رافی  :دمحمنبدیبعاوکلیفااحملریب،انبابمرک،رمعم،زرہی،اسمل،دبعاہللانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسہرکےنےکفتقےلہپزنیمرپوکاسنوضعرےھک
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دجسہرکےنےکفتقےلہپزنیمرپوکاسنوضعرےھک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1092

ًیسی اٟ٘و٣سی اٟبشلامی ،یزیس ،اب ٩ہارو ،٪رشیًَ ،اػ ٥ب ٩ک٠یب ،وائ ١ب ٩ححز
راوی  :حشين بٰ ٩

اػ ٔ ٥بِ ٔ٩
یَ ًَ ِٔ ًَ ٩
وَٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُٔ ً ٩یسی ا ِِ ُ٘ ٟو َٔ ٣س ُّی ا َِ ٟب ِش َلام ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َوه َُو ابِ َُ ٩ه ُ
ار َ
رش ْ
کَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩وائ ٔ ٔ ١بِ ُٔ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َس َح َس َو َؿ ٍَ ُر َِِٛت َِیهٔ َٗ ِب ََ ١ی َسیِهٔ َوإٔذَا

َ َ ٧ه َف َر َٓ ٍَ یَ َسیِهٔ َٗ ِب َُ ١ر َِِٛت َِیهٔ

نیسح نب ٰیسیع اوقلیسم الیشعایم ،سیدی ،انب اہرفؿ ،رشکی ،اعا  نب بیلک ،فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق دجسہ رفناےت ےھت وت دفونں ےنٹھگ اہوھتں ےس ےلہپ
زنیمرپرےتھکافرسجفتقدجسہےساھٹاجےتوتدفونںاہھتونٹھگںےسااھٹےت۔
رافی  :نیسحنبٰیسیعاوقلیسمالیشعایم،سیدی،انباہرفؿ،رشکی،اعا نببیلک،فالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دجسہرکےنےکفتقےلہپزنیمرپوکاسنوضعرےھک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1093

راوی ٗ :تیبہً ،بساہلل ب٧ ٩آٍ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩حش ،٩ابوز٧از ،اْعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة
أ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ح َش ٕ ٩ِ ًَ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

١
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌُِ ٔ٤س أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی َػ ََلتٔهٔ ٓ ََیبِرُ َک َ٤َ ٛا یَبِرُ ُک ا َِ ٟح َُ ٤

ہبیتق ،دبعاہلل نب انعف ،دمحم نب دبعاہلل نب نسح ،اوبزاند ،ارعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اراشد رفناای اہمترےںیم ےس اکی صخش امنز ںیم ھٹیب اجان اچاتہ ےہ رھپاسرطہقی ےس ھٹیباجات ےہ سجرطہقی ےس افٹن
ھٹیباجاتےہ۔
رافی  :ہبیتق،دبعاہللنبانعف،دمحمنبدبعاہللنبنسح،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دجسہرکےنےکفتقےلہپزنیمرپوکاسنوضعرےھک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1094

راوی  :ہارو ٪ب٣ ٩ح٤س ب ٩بکار ب ٩بَل٣ ،٢زوا ٪ب٣ ٩ح٤سً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤س٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩حش ،٩ابوز٧از،
اْعد ،ابوہزیزہ

ارو ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩بَکَّارٔ بِ ٔ ٩ب ٔ ََل َٕ ٔ ٛ ٩ِ ٣ٔ ٢تابٔهٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه ُ
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َُ ٣ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َس َح َس أَ َح ُس َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛی َـ ٍِ َی َسیِهٔ َٗ ِب َُ ١ر َِِٛت َِیهٔ َو ََل َیبِرُ ِک بُزُو َک ا َِ ٟبٌٔير ٔ

اہرفؿنبدمحمنباکبرنبالبؽ،رمفاؿنبدمحم،دبعازعلسینبدمحم،دمحمنبدبعاہللنبنسح،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہےسرفاتیےہ

ہکرضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجفتقاہمترےںیمےسوکیئصخشدجسہرکےوتاسوکاچےیہہک
فہےلہپدفونںاہھتوکزنیمرپاہسرادےرھپےنٹھگرےھکافرافٹنیکرطحہنےھٹیب۔
رافی  :اہرفؿنبدمحمنباکبرنبالبؽ،رمفاؿنبدمحم،دبعازعلسینبدمحم،دمحمنبدبعاہللنبنسح،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفونںاہھتاشیپینےکاسھتزنیمرپرانھک
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفونںاہھتاشیپینےکاسھتزنیمرپرانھک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1095

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،زٟویہ ،اب٠ً ٩یة ،ایوب ٧آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز

وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َرٓ ٌََ ُه َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا َِ ٟی َسیِ ٔ٩
وب َز َُّ ٟویِهٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَ ُّی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔ َیا ُز بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ََ ِش ُح َسا ٔ٤َ َٛ ٪ا َي ِش ُح ُس ا َِ ٟو ِج ُه َٓإٔذَا َو َؿ ٍَ أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛو ِج َه ُه ََِٓ ٠ی َـ ٍِ َی َسیِهٔ َوإٔذَا َرٓ ٌََهُ َٓ ِ٠ي َ ِرٓ ٌَِ ُه َ٤ا

زاید نب اویب ،دولہی ،انب علیة ،اویب انعف ،دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشد رفناای(ااسنؿ ےک) دفونںاہھت اس رطہقی ےس دجسہ رکےت ںیہ ہک سجرطہقی ےس(ااسنؿ اک رہچہ) دجسہ رکات ےہ وت مت ولوگں
ںیم ےس سج فتق وکیئ صخش (دجسہ ںیم) اانپ رہچہ رےھک وت اےنپ دفونں اہھت یھب رےھک افر سج فتق رہچہ ااھٹےئ وت دفونں اہھت یھب
ااھٹےئ۔
رافی  :زایدنباویب،دولہی،انبعلیة،اویبانعف،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسہےنتکاعضاءرپرکاناچےئہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دجسہےنتکاعضاءرپرکاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1096

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤از٤ً ،زو ،كاؤضً ،بساہلل ابً ٩باض

ض َٗا َ ٢أ ُ َٔ ٣ز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ي ِش ُح َس
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
ئ َو ََل َیَّ ُٜ
ًَل َی َس ِب ٌَ ٔة أَ ًِ َـا ٕ
ٕ َط ٌِ َز ُه َو ََل ث َٔیابَهُ
ہبیتق ،امحد ،رمعف ،اطؤس ،دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن است ڈہویں رپ دجسہ رکےن
ےکابرےںیممکحرفناایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحرفناایہکابولںافرڑپکفںوک(اکیاسھت)ہنوجڑںی۔
رافی  :ہبیتق،امحد،رمعف،اطؤس،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذموکرہاستاعضاءیکرشتحی
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ذموکرہاستاعضاءیکرشتحی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1097

راوی ٗ :تیبہ ،بَک ،اب ٩ہاز٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہیً ،٥ا٣ز ب ٩سٌسً ،باض بً ٩بسا٤ٟل٠ب

ض بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب
َک ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟهاز ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیًَ ٩ِ ًَ ٥ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ا ٌَِ ٟبَّا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا بَ ِ ْ

اب َو ِج ُه ُه َو ََّٔ ٛا ُه َو ُر َِ َ ِٛتا ُه
آر ٕ
أَُ َّ ٧ه َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا َس َح َس ا ِِ ٌَ ٟب ُس َس َح َس ُٔ ٨ِ ٣ه َس ِب ٌَ ُة َ
َو َٗ َس َ٣ا ُه
ہبیتق ،رکب ،انب اہد ،دمحم نب اربامیہ ،اعرم نب دعس ،ابعس نب دبعابلطمل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےسانس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھتہکسجفتقدنبہدجسہںیماجاتےہوتاسےکمسجےکاستاعضاء
دجسہرکےتںیہرہچہدفونںایلیھتہںافردفونںےنٹھگافردفونںاپؤں۔
رافی  :ہبیتق،رکب،انباہد،دمحمنباربامیہ،اعرمنبدعس،ابعسنبدبعابلطمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشیپینزنیمرپرانھک
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اشیپینزنیمرپرانھک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1098

راوی ٣ :ح٤سب ٩س٤٠ہ و اٟحارث ب٣ ٩شٜين ،ابٗ ٩اس٣ ،٥ا ،َٟیزیس بً ٩بساہلل ب ٩ہاز٣ ،ح٤سب ٩ابزاہی ٥ب ٩حارث،
ابوس٤٠ہ ،ابوسٌیس خسری

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔرقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اَْ ٔ ٟ
َ
َر ِت
ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟهاز ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ُِ ٟد ِسر ِّٔی َٗا ََ ُ ََ ٢
َر
ٔرش َ
ئ َواِّ ٟلي ٔن ُٔ ٩ِ ٣ػ ِبحٔ َِ ٟی َ٠ةٔ إ ٔ ِح َسی َوً ِ ٔ
ای َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َجِٔیٔ٨هٔ َوأَ ِن ٔٔهٔ أَثَزُ ا ِ٤َ ٟا ٔ
ًَ ِی ََ ٨
یِ ٣ُ ٩د َت َ ْ

دمحمنب ہملس ف ااحلرث نب نیکسم ،انب اقمس ،ناکل ،سیدی نب دبعاہلل نب اہد ،دمحمنب اربامیہ نب احرث ،اوبہملس ،اوبدیعس دخری ےس
رفاتی ےہ ہک (ہی اکی وطلی دحثی ےہ) رافی رفناےت ںیہ ہک ریمی آوھکنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک

داھکیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکابمرکاشیپینافرانکرپڑچیکاکاشنؿاھت۔اوسیکںیراتوکحبصوک۔(اسدحثیرشفی
ےسولعمؾوہاہکدجسہںیماشیپینزنیمرپاگلانرضفریےہ)
رافی  :دمحمنب ہملس ف ااحلرث نب نیکسم ،انب اقمس ،ناکل ،سیدی نب دبعاہلل نب اہد ،دمحمنب اربامیہ نب احرث ،اوبہملس ،اوبدیعس
دخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلدجسہزنیمرپانکرانھک
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
احبتلدجسہزنیمرپانکرانھک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1099

راوی  :اح٤سب٤ً ٩زو ب ٩رسح و یو٧ص بً ٩بساَلًلی و حارث ب٣ ٩شٜين ،اب ٩وہب ،اب ٩جزیخً ،بساہلل ب ٩كاؤض،
ًبساہلل ابً ٩باض

اَّٟس ٔح َویُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔرقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
َ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ض ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ابِ َٔ ٩وهِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩كَا ُو ٕ

ٕ َّ
أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أَ ِس ُح َس ًَل َی َس ِب ٌَ ٕة ََل أَ َُّ ٛ
اٟز َِ َ ِٛتي ِ ٔن َوا َِ َ٘ ٟس َ٣ي ِ ٔن
اٟظ ٌِ َز َو ََل اَ َِّ ٟی َ
اب ا َِ ٟح ِب َه ٔة َواْلِ ََ ٕٔ ِ ٧وا َِ ٟی َسیِ َٔ ٩و ُّ

ادمحنب رمعف نب رسح ف ویسن نب دبعاالیلع ف احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،انب رججی ،دبعاہلل نب اطؤس ،دبعاہلل انب ابعس ےس
رفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایےھجممکحوہاےہاستاعضاءرپدجسہرکےناکافرڑپکےایابؽےک
ہنٹیمسےنیلاک(فہاستاعضاءہیںیہاشیپینانکافردفونںاہھتافردفونںےنٹھگافراپؤں)۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسحفویسننبدبعاالیلعفاحرثنبنیکسم،انبفبہ،انبرججی،دبعاہللنباطؤس،دبعاہللانبابعس

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

دفونںاہوھتںرپدجسہرکےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفونںاہوھتںرپدجسہرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1100

راوی ٤ً :زو ب٨٣ ٩ؼور ا٨ٟشائیٌ٣ ،لی ب ٩اسس ،وہیبً ،بساہلل ب ٩كاؤضً ،بساہلل ابً ٩باض

ض ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر اَ ٨َّ ٟشائ ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ٌَِ ٤ُ ٟلَّی بِ ُ ٩أَ َس ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُو َه ِی ْب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أَ ِس ُح َس ًَل َی َس ِب ٌَةٔ أَ ًِو ًَُٕ ٥ل َی ا َِ ٟح ِب َهةٔ َوأَ َط َار ب ٔ َی ٔسه ٔ ًَل َی
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َط ٔ
اٖ ا َِ َ٘ ٟس َ٣ي ِ ٔن
اْلِ ََ ٕٔ ِ ٧وا َِ ٟی َسیِ َٔ ٩و ُّ
اٟز َِ َ ِٛتي ِ ٔن َوأَ ِ َ

رمعفنبوصنمرااسنلیئ،معلینبادس،فبیہ،دبعاہللنباطؤس،دبعاہللانبابعسےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رفناای ےھجم مکح وہا ےہ است ڈہویں رپ دجسہ رکےن اک اشیپین افر رھپ رفناای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہھت ےس انک یک
اجبنافردفونںاہھتافردفونںونٹھگںافردفونںاپؤںےکانکرہ(ینعیدفونںاپؤںیکایلگنےکانکرے)
رافی  :رمعفنبوصنمرااسنلیئ،معلینبادس،فبیہ،دبعاہللنباطؤس،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلدجسہدفونںےنٹھگزنیمرپاگلےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
احبتلدجسہدفونںےنٹھگزنیمرپاگلےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1101

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ا٤ٟکی و ًبساہلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤زہزی ،سٔیا ،٪اب ٩كاؤضً ،بساہلل ابً ٩باض

ض ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ا ِ٤َ ٟک ُِّّی َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اٟزُّهِز ٔ ُّی َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ
ض أ ُ َٔ ٣ز أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ي ِش ُح َس ًَل َی َس ِب ٍٕ َوُ٧هٔی أَ ِ ٪یََٔ ِٜٔت َّ
اب ًَل َی یَ َسیِهٔ
أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟظ ٌِ َز َواَ َِّ ٟی َ
ُّ
َ

َط ٔ
ض َو َو َؿ ٍَ َی َسیِهٔ ًَل َی َج ِب َهتٔهٔ َوأَ ََّ ٣زهَا ًَل َی أَ ِن ٔٔهٔ َٗا ََ ٢ه َذا
اٖ أَ َػأَ ٌٔهٔ َٗا َُ ٢س ِٔ َیا َُٗ ٪ا َ٨َ َٟ ٢ا ابِ ُ ٩كَا ُو ٕ
َو ُر َِِٛت َِیهٔ َوأَ ِ َ

َواح ْٔس َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٤ُ ٔ ٟح َّٕ ٤س

دمحمنبوصنمرایکملفدبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمحزرہی،ایفسؿ،انباطؤس،دبعاہللانبابعسےسرفاتیےہہکرضحتروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک است اایشء رپ دجسہ رکےن اک مکح وہا ےہ افر اممتعن ایبؿ رفنایئ یئگ ابولں افر ڑپکفں وک وجڑےن یک
دفونںاہوھتںرپافردفونںونٹھگںرپافردفونںاپؤںیکایلگنےکرسفںرپ۔رضحتایفسؿےنلقنایکہک(وجہکذموکرہدحثیےک
رفاتیلقنرکےن فاےلںیہ)ہکرضحتانباطؤسےندفونںاہھتاینپاشیپینرپرےھکافراؿوکانککتالےئافررفناایہکہیامتؾ
اکامتؾاکیےہ۔
رافی  :دمحمنبوصنمرایکملفدبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمحزرہی،ایفسؿ،انباطؤس،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفونںاپںرپدجسہرکےناکایبؿ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفونںاپںرپدجسہرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1102

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩ح ،٥ٜطٌیبٟ ،یث ،اب ٩ہاز٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی ،٥ب ٩حارثً ،ا٣ز ب ٩سٌس ب ٩ابووٗاؾ،

ًباض بً ٩بسا٤ٟل٠ب

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜط ٌَ ِیبٕ ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٟهاز ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث

ض بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب أَُ َّ ٧ه َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا
ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َو َّٗاؾٕ ًَ ًَِ ٩بَّا ٔ

اب َو ِج ُههُ َو ََّٔ ٛا ُه َو ُر َِ َ ِٛتا ُه َو َٗ َس َ٣ا ُه
آر ٕ
َس َح َس ا ِِ ٌَ ٟب ُس َس َح َس َُ ٌَ ٣ه َس ِب ٌَ ُة َ

دمحم نب دبعاہلل نب مکح ،بیعش ،ثیل ،انب اہد ،دمحم نب اربامیہ ،نب احرث ،اعرم نب دعس نب اوبفاقص ،ابعس نب دبعابلطمل ےس
رفاتیےہہکاوہنںےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھتہکدنبہسج
فتقدجسہںیم اجاتےہ وتاس ےکاستاعضاءدجسہ ںیم اجےتںیہاکی رہچہ دفرسے افررسیتے دفونں یلیھتہوچےھتافراپوچنںی
دفونںےنٹھگافراسوتںیدفونںاپؤں۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبمکح،بیعش،ثیل،انباہد،دمحمنباربامیہ،نباحرث،اعرمنبدعسنباوبفاقص،ابعسنبدبعابلطمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسہیکاحتلںیمدفونںاپںڑھکےرےنھکےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دجسہیکاحتلںیمدفونںاپںڑھکےرےنھکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1103

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیًِ ،٥یسةًِ ،یساہلل ب٤ً ٩ز٣ ،ح٤س ب ٩یحٌی ب ٩حبا ،٪اْعد ،ابوہزیزہً ،ائظہ ػسي٘ہ

َ
ْع ٔد
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب َسةُ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩حب َ
َّا ٩ِ ًَ ٪اْلِ ِ َ

َات َِ ٟی َٕ ٠ة َٓاَ ِ ٧ت َه ِی ُت إَِٔ ٟیهٔ َوه َُو َسا ٔج ْس َو َٗ َس َ٣ا ُه
ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ ِس ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
َُ ٨ِ ٣ؼوبَ َتا َٔ ٪وه َُو َي ُ٘و َُّ ٢
َ َلَ أ ُ ِح ٔصی ثَ َّ ٨
َ
ائ ًََِ ٠ی َ
َ َٔ ٨ِ ٣
َ َوب ٔ َ
َ ُٔ٘ ًُ ٩ِ ٣وبَتٔ َ
َ َوب ٔ ٌَُ ٤آَات ٔ َ
اُ ٠ٟه َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ بٔز ٔ َؿا َک َٔ ٩ِ ٣س َد ٔل َ

َ
أََ ِ ٧ت َ٤َ ٛا أَث ِ َِ ٨ی َت ًَل َی َن ِٔ ٔش َ
ااحسؼنباربامیہ،دیبعة،دیبعاہللنبرمع،دمحمنبییحینبةحؿ،ارعج،اوبرہریہ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکںیمےناکیرات
رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس وک اکمؿ ںیم ںیہن داھکی وت ںیم لچ زپی وت ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
َ
دجسہ ںیم ےھت افر دفونں اپؤں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ڑھکے وہےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت الل ّ ُه َِّ ،إ ِتّ

ئفي ِمیْک َل ُأ ْح ِمی َبئًعَلَیک َأ ْن َ ََ َأ ْ َ َ
َأ ُع ُذِ َِضک ْش
کبلطمہیےہہکاے
َْ
َ ْ َ َ
َ
ث َلَعتَفْش ِ َ
يِْعُ ُمو َ ِ َ َ ِ َ َ
ِ َ ح َع َِک َف ِیمُ َعا َف ِ َ

دخاںیمانپہنااتگنوہںریتی وخیشیکریتےہصغےس افر ریتیرفغمتیک ریتےذعاب ےسافر ںیمریتیھجت ےسوپریرعتفی
ایبؿںیہنرکاتکسوتااسیےہہک یسیوتےناینپرعتفییکےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دیبعة،دیبعاہللنبرمع،دمحمنبییحینبةحؿ،ارعج،اوبرہریہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلدجسہدفونںاپںیکاایلگنںڑھکیرکان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
احبتلدجسہدفونںاپںیکاایلگنںڑھکیرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1104

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،یحٌی ب ٩سٌیسً ،بساٟح٤یس ب ٩جٌرف٣ ،ح٤س بً ٩لاء ،ابوح٤یس ساًسی

رف َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ًَ َلا ٕئ ًَ ِ ٩أَبٔی حُ َِ ٤ی ٕس َّ
ق َسا ٔج ّسا َجافَی ًَ ُـ َسیِهٔ ًَ ِ٩
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَه َِوی إلٔ َی اْلِ َ ِر ٔ
اٟشأًس ِّٔی َٗا َ ٢ک َ َ

َر
إٔب ٔ َل ِیهٔ َو َٓ َت َذ أَ َػاب ٔ ٍَ رٔ ِجَِ ٠یهٔ ُِ ٣د َت َ ْ

دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،دبعادیمحلنبرفعج،دمحمنباطعء،اوبدیمحاسدعیےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل

فملسسجفتقدجسہںیماجےتوتاےنپابزفدفونںلغبےساگلرےتھکافردفونںاپؤںیکاایلگنںڑھکیرےتھک۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،دبعادیمحلنبرفعج،دمحمنباطعء،اوبدیمحاسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقدجسہںیماجےئوتدفونںاہھتسکہگجرےھک؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجفتقدجسہںیماجےئوتدفونںاہھتسکہگجرےھک؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1105

راوی  :اح٤سب٧ ٩اػبح ،اب ٩ازریصً ،اػ ٥ب ٩ک٠یب ،وائ ١ب ٩ححز

َک ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩وائ ٔ ٔ ١بِ ُٔ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ٢
ٔیص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ٔ
أَ ِخب َ َرنٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُٔ َ ٧ ٩
اػ ٕح َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
اػ َ ٥بِ َ ٩کَُِ ٠یبٕ َی ِذ ُ ُ
رقی ّبا
َٗ ٔس ُِ ٣ت ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓ ُُِ٘ ٠ت َْلَِ٧و َُز َّ ٪إلٔ َی َػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٜ َٓ ٥َ ٠ب َّ َر َو َر َٓ ٍَ َی َسیِهٔ َحًَّی َرأَیِ ُت إٔبِ َها َِ ٣یهٔ َ ٔ

ٔ ٩ِ ٣أُذُِ َ ٧یهٔ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َرا َز أَ َِ ٪ی ِز ََٛ ٍَ ٛب َّ َر َو َر َٓ ٍَ َی َسیِهٔ ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه َٓ َ٘ا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه ث ُ ََّٛ ٥ب َّ َر َو َس َح َس َٓکَاِ َ ٧ت َی َسا ُه ٔ٩ِ ٣
اس َت ِ٘ َب َ ١بٔه ٔ َ٤ا اٟؼَّ ََل َة
أُذُِ َ ٧یهٔ ًَل َی ا ِِ ٤َ ٟو ٔؿ ٍٔ َّأ ٟذی ِ
ادمحنبانحص،انبادرسی،اعا نببیلک،فالئنبرجحےسرفاتیےہہکںیمےندمہنیونمرہںیماحرضوہاافرںیمےنرعضایک
ہکںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنزدوھکیںاگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریبکت یہافردفونںاہھتااھٹےئاہیں
کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اوگنےھٹ ںیم ےن اکونں ےک اپس دےھکی۔ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع
رکےن اک ارادہ رفناای وت ریبکت زپیھدفونں اہھت ااھٹےئ رھپ رس ااھٹای افر رفناای عمس اہلل  نم دمحہ زپاھ رھپ ریبکت زپیھ افر دجسہ ایک وت دفونں
اہھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکایسہگجےھتہکسجہگجامنزےکرشفعںیمےھت۔
رافی  :ادمحنبانحبص،انبادرسی،اعا نببیلک،فالئنبرجح

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

دفراؿدجسہدفونںابزفزنیمرپہنرےنھکےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿدجسہدفونںابزفزنیمرپہنرےنھکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1106

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥یزیس ،اب ٩ہارو ،٪ابواٌَٟلء و اس٤ہ ایوب ب ٩ابو٣شٜينٗ ،تازہ ،ا٧ص

وب بِ ُ ٩أَبٔی ِٔ ٣شٜٔي ٕن ًَ ِ٩
وَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َوه َُو ابِ َُ ٩ه ُ
ار َ
ئ َوا ِس ُُ ٤ه أَ ُّی ُ
ٔ
اٟش ُحوز ٔآِت َر َاغ ا ِٟکَِٔ ٠ب
َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ َي ِٔتَر ِٔغ أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛذ ٔ َرا ًَ ِیهٔ فٔی ُّ
ااحسؼ نب اربامیہ ،سیدی ،انب اہرفؿ ،اوباالعلء ف اہمس اویب نب اوبنیکسم ،اتقدہ ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفناایمتولوگںںیمےسوکیئصخشاےنپابزفدجسہںیمہناھچبےئسجرطہقیےسوکیئاتکاےنپابزفاھچباتےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،سیدی،انباہرفؿ،اوباالعلءفاہمساویبنباوبنیکسم،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتبیکافرتیفیکدجسہ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رتبیکافرتیفیکدجسہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1107

راوی ً :لی ب ٩ححز ٣زوزی ،رشیَ ،ابواسحاٚ

ق
ٕ َ٨َ ٟا ا ِٟب َ َرا ُئ اُّ ٟش ُحو َز ٓ ََو َؿ ٍَ یَ َسیِهٔ بٔاْلِ َ ِر ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َ ٔ
رش ْ
یَ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢و َػ َ
١
َو َر َٓ ٍَ ًَحٔیزَ َت ُه َو َٗا َ ٢هَ ََ ٜذا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ئ ٌَِ ُ
یلع نب رجح رمفزی ،رشکی ،اوبااحسؼ ےس رفاتی ےہہک رضحت رباء نب اعزب ےندجسہ وکدالھکای وتدفونں اہھت زنیم رپ رھکدےیئ
افردفونںرسنیااھٹےئافررفناایہکںیمےنایسرطہقیےسرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکرکےتوہےئداھکیےہ۔
رافی  :یلعنبرجحرمفزی،رشکی،اوبااحسؼ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رتبیکافرتیفیکدجسہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1108

راوی ً :بسة بً ٩بساٟزحی ٥ا٤ٟزوزی ،اب ٩ط٤ی ،١نرض ،یو٧ص ب ٩ابواسحا ،ٚابواسحا ،ٚبزاء بً ٩ازب

َ
رض َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی إ ٔ ِس َح َٙ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب َسةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟزح ٔٔی ٥ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ابِ ُُ ٩ط َِ ٤ی ٕ ١ه َُو اُ ِ ٨َّ ٟ
ا ٪إٔذَا َػلَّی َج َّخی
ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
ئ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
دبعةنبدبعارلمیحارملفزی،انبلیمش،رضن،ویسننباوبااحسؼ،اوبااحسؼ،رباءنباعزبےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتقامنزادارفناےتےھتوتدجسہںیمدفونںویلسپںوکدجارےتھک۔
رافی  :دبعةنبدبعارلمیحارملفزی،انبلیمش،رضن،ویسننباوبااحسؼ،اوبااحسؼ،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رتبیکافرتیفیکدجسہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1109

راوی ٗ :تیبہ ،بَک ،جٌرفب ٩ربیٌة ،اْعدً ،بساہلل ب٣ ٩اَٟ

َ
ْع ٔد ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟابِ ٔ ٩ب ُ َح ِی ََ ٨ة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َک ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
رف بِ َٔ ٩رب ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِ ْ
یٌ َة ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
َف َد بَي ِ َن َی َسیِهٔ َحًَّی َی ِب ُس َو بَ َی ُ
اق إٔبِ َل ِیهٔ
ا ٪إٔذَا َػلَّی َ َّ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ہبیتق،رکب،رفعجنبربنعة،ارعج،دبعاہللنبناکلےسرفاتیےہ ہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتقامنزادا
رفناےتوتدفونںاہھتوکاشکدہرےتھکاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکلغبیکدیفسیرظنآےنیتگل۔
رافی  :ہبیتق،رکب،رفعجنبربنعة،ارعج،دبعاہللنبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رتبیکافرتیفیکدجسہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1110

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩بزیٌٍ٣ ،ت٤ز ب ٩س٠امی٤ً ،٪زا ،٪ابو٣ح٠زَ ،ظير ب٧ ٩ہیَ ،ابوہزیزہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ِٔ ٣حَ٠ز ٕ ًَ ِٔ ََ ٩ظير ٔبِ َٔ٧ ٩ه ٔ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩بَز ٔ ٕ
یَ ًَ ِ ٩أَبٔی
یٍ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٌِ ٣تٔ٤زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٪ز َ
َّ
َّ
َ ْٔلَُ َّ ٧ه فٔی
َر ُت إٔبِ َل ِیهٔ َٗا َ ٢أَبُو ِٔ ٣حَ٠ز ٕ َٛأَُ َّ ٧ه َٗا َ ٢ذََ ٔ ٟ
ه َُزیِ َز َة َٗا ََِ ٟ ٢و ُُ ٨ِ ٛت بَي ِ َن یَ َس ِی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَْ ٥َ ٠لََِ َ ِ

َػ ََلة ٕ

م
دمحم نب دبعاہلل نب زبعی ،رمتعم نب امیلسؿ ،رمعاؿ ،اوب حلزر ،ریشب نب کیہن ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک ارگ ںیم رضحت روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےک اسےنماحبتلامنزوہاتہکسجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسہںیموہےتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
یک ںیم دفونں لغبداتھکی (بلطم ہی ےہ ہک دجسہ ںیم اجےن ےکفتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس دفونں اہوھتں وک
اشکدہرےتھکاہیںکتہکدفونںلغبرظنآاجیت)۔
م
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزبعی،رمتعمنبامیلسؿ،رمعاؿ،اوب حلزر،ریشبنبکیہن،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رتبیکافرتیفیکدجسہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1111

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًی ،١زاؤز بٗ ٩یصًِ ،یساہلل بً ٩بساہلل ب ٩ارٗ٥

َ
َ
رق َ ٩ِ ًَ ٦أَبٔیهٔ َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسث َ٨ا َزا ُوزُ بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِِ َ ًُِ ٩یسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أ ِ َ
َّ
َّ
َّ
رف َة إٔبِ َل ِیهٔ إٔذَا َس َح َس
َػِ ٠ی ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسُ ٨ِ َُٜٓ ٥َ ٠ت أَ َری ًُ ِ َ
یلع نب رجح ،اامسلیع ،داؤد نب سیق،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ارمق ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکاسھتامنزادایکںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدفونںلغبیکدیفسیدجسہیکاحتلںیمداھکیرکاتاھت۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،داؤدنبسیق،دیبعاہللنبدبعاہللنبارمق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسےںیمدفونںاہوھتںوکالھکرانھک

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دجسےںیمدفونںاہوھتںوکالھکرانھک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1112

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیاًِ ،٪یساہلل ،ابً ٩بساہلل ب ٩اَلػ٤ً ،٥ہ ،یزیس و اب ٩اَلػ٣ ،٥ی٤و٧ہ

یس َوه َُو ابِ ُ ٩اْلِ َ َػ ِِّ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ی ُ٤وَ َ ٧ة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ َ ًُِ ٩ِ ًَ ٪ی ٔس اہللٔ َوه َُو ابِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ َػ ِّ٤ِّ ًَ ٩ِ ًَ ٥هٔ َیز ٔ َ
ا ٪إٔذَا َس َح َس َجافَی َی َسیِهٔ َحًَّی َِ ٟو أَ َّ ٪بَ ِه َّ ٤ة أَ َرا َز ِت أَ َِ ٪ت َُّ ٤ز َت ِح َت َی َسیِهٔ َ٣ز َِّت
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ہبیتق،ایفسؿ،دیبعاہلل،انبدبعاہللنباالا ،عمہ،سیدیفانباالا ،ومیمہنےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس سج فتق دجسہ رکےت وت دفونں اہوھتں وک الھک رےتھک ےھت اس دقر ہک ارگ رکبی اک ہچب اچاتہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
اہوھتںےکادنرےسلکناجات۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،دیبعاہلل،انبدبعاہللنباالا ،عمہ،سیدیفانباالا ،ومیمہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسہںیمایمہنرفیرےنھکےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دجسہںیمایمہنرفیرےنھکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1113

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بسة ،سٌیسٗ ،تازہ ،ا٧ص ،اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبہٗ ،تازہ ،ا٧ص

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب َسةُ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ح و أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

اٟش ُحوز ٔ َو ََل َی ِب ُش ِم
َخإ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ًِ َت ٔسُٟوا فٔی ُّ
أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛذ ٔ َرا ًَ ِیهٔ اِ٧ب ٔ َش َان ا ِٟکَِٔ ٠ب َّ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔل ٔ ِس َح َٙ
ااحسؼنباربامیہ،دبعة،دیعس،اتقدہ،اسن،اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،اتقدہ ،اسنےس رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی یلص
ا ہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتولگدجسہںیمدرایمہنرطہقیروھک(بلطمہیےہہکوخیبےکاسھتافردمعیگےکاسھتدجسہ
ادارکف)افرمتولوگںںیمےسوکیئصخشاےنپابزفےتکیکرطحےسہنالیھپےئ(ایاھچبےئ)۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعة،دیعس،اتقدہ،اسن،اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلدجسہتشپرباربرےنھکےکابرےںیم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
احبتلدجسہتشپرباربرےنھکےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1114

ًیسی و اب ٩یو٧ص ،اً٤ع٤ً ،ارة ،ابو٤ٌ٣ز ،ابو٣شٌوز
راوی ً :لی ب ٩حرش ٦ا٤ٟزوزیٰ ،

رش ٕ ٦ا ِ٤َ ٟزِ َوز ُّٔی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ً َٔیسی َوه َُو ابِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة ًَ ِ ٩أَبٔی َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ

اٟش ُحوز ٔ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل تُ ِحز ٔ ُئ َػ ََل ْة ََل ُي٘ٔی ُ ٥اَّ ٟز ُج ُ
اٟز ُٛو َٔ َو ُّ
َٔ ٓ ١یها ُػَِ ٠ب ُه فٔی ُّ

یلع نب رشحؾ ارملفزیٰ ،یسیع ف انب ویسن ،اشمع ،امعرة ،اوبرمعم ،اوبدوعسد ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےن اراشد رفناای اس صخش یک امنز حیحص رطہقی ےس ادا ںیہن وہیت ہک وج اینپ تشپ وک (ربارب) ہن رکے روکع افر دجسہ رکےن یک
احتلںیم۔

رافی  :یلعنبرشحؾارملفزیٰ،یسیعفانبویسن،اشمع،امعرة،اوبرمعم،اوبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکےیکرطحےس(امنزںیم)وچچننارانونممعےہ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وکےیکرطحےس(امنزںیم)وچچننارانونممعےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1115

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بً ٩بساٟح ،٥ٜطٌیبٟ ،یث ،خاٟس ،اب ٩ابوہَل ،٢جٌرفبً ٩بساہلل ،ت٤ی ٥ب٣ ٩ح٤وز،
ًبساٟزح ٩٤ب ٩طب١

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟح َُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜط ٌَ ِیبٕ ًَ َِّ ٩
رف بِ ٔ٩
اِ ٠ٟیثٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ه ََٔل َٕ ٩ِ ًَ ٢ج ٌِ َ ٔ
ی ٥بِ َِ ٣َ ٩ح ُ٤وز ٕأَ ِخب َ َر ُه أَ َِّ ًَ ٪ب َس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩ط ِب ٕ ١أَ ِخب َ َر ُه أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هی ًَ ِ ٩ثَ ََل ٕث
ًَ ِب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪تَ ٔ٤
ٔ
غ َّ
اب َوآِت َرا ٔ
ِقة ٔا َِ ُِ ٟز ٔ
اٟشبُ ٍٔ َوأَ ِ ٪یُ َو ِّك َ ٩اَّ ٟز ُج ُ
 ١ا َِ َ٘ ٤َ ٟا٠ٟٔ ٦ؼَّ ََلة ٔ َ٤َ ٛا یُ َو ِّك ُ ٩ا َِ ٟبٌٔيرُ
ًَ َِ ٩ن ِ َ
دمحمنبدبعاہللنبدبعا،مکح،بیعش،ثیل،اخدل،انباوبالہؽ،رفعجنبدبعاہلل،میمتنبومحمد،دبعارلنمحنبشےسرفاتیےہ
ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن نیت ابوتں ےس عنم رفناای اکی وت وکے یکرطح ےسوھٹگن نارےن ےس دفرسے
دردنہ یک رطح ےس اہھت الیھپےن ےس رسیتا ہی ہک امنز ےک فاےطس اکی ہگج نیعتم رکےن ےس سج رطہقی ےس ہک افٹن ہگج نیعتم
رکاتےہ(اساکبلطمہیےہہکایسہگجامنزادارکےافردفرسیہگجامنزاداہنرکے)۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدبعا،مکح،بیعش،ثیل،اخدل،انباوبالہؽ،رفعجنبدبعاہلل،میمتنبومحمد،دبعارلنمحنبش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابؽوجڑےنےکونممعوہےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ابؽوجڑےنےکونممعوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1116

راوی  :ح٤یسب٣ ٩شٌسة ََری ،یزیس و اب ٩زریٍ ،طٌبہ ،و روح يٌىی ابٗ ٩اس٤ً ،٥زو ب ٩زی٨ار ،كاؤضً ،بساہلل اب٩
ًباض

یس َوه َُو ابِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َو َر ِو ْح َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥زٔو بِ ٔ٩
َر ُّی ًَ َِ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ا َِ ٟب ِ ٔ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أ ُ ِٔ ٣ز ُت أَ ِ ٪أَ ِس ُح َس ًَل َی َس ِب ٌَ ٕة َو ََل أَ َُّ ٛ
ٕ َط ٌِ ّزا
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ

َو ََل ثَ ِو ّبا

دیمحنب دعسمة رصبی ،سیدی ف انب زرعی ،ہبعش ،ف رفح ینعی انب اقمس ،رمعف نب دانیر ،اطؤس ،دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن ہی اراشد رفناای ہک ھجم وک مکح وہا ےہاست اعضاء رپ دجسہ رکےن اک افر ابؽ افر ڑپکفں
ےکہنوجڑےناک۔
رافی  :دیمحنبدعسمةرصبی،سیدیفانبزرعی،ہبعش،فرفحینعیانباقمس،رمعفنبدانیر،اطؤس،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجصخشاکوجڑاہندنباھوہارگفہامنزادارکے؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجصخشاکوجڑاہندنباھوہارگفہامنزادارکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1117

راوی ٤ً :زو ب ٩سواز ب ٩اسوزب٤ً ٩زورسوی ،وٟسًبساہلل ب ٩سٌس ب ٩ابورسح ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،بٜيرَ ،کیب،
ًبساہلل ابً ٩باض

رس ٕح َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َٗا َ٢
اَّٟسو ُّٔی َٔ ٩ِ ٣و َٔ ٟس ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩س ٌِسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َ ِ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩س َّواز ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َّ ِ
َ
ض أَُ َّ ٧ه َرأَی ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ٩
ض َح َّسثَ ُه ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َکیِ ّبا َِ ٣ول َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪ب ُ َٜي ِ ّرا َح َّسثَ ُه أَ ََّ ُ ٪

ََ َو َرأِسٔی
َر َٖ أَٗ َِب َ ١إلٔ َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َ ٟ
ا َِ ٟحار ٔٔث ي َُؼل ِّی َو َرأِ ُس ُه َْ ُ٘ ٌِ ٣
وؾ َٔ ٩ِ ٣و َرائٔهٔ َٓ َ٘ َاَ َٓ ٦ح ٌَ ََ ١ی ُح ُُّ ٠ه َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ
ُوٖ
َّ ١أ ٟذی ي َُؼل ِّی َوه َُو َِٜ٣ت ْ
َ ١ه َذا َُ ََ ٣
َٗا َ ٢إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َُ ََ ٣
رمعف نب وساد نب اوسدنب رمعفرسیح ،فدلدبع اہلل نب دعس نب اوبرسح ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،ریکب ،رکبی ،دبعاہلل انب ابعس
ےس رفاتی ےہہک اوہنں ےن دبعاہلل نب احرث وک امنز ادا رکےت وہےئداھکی افر فہ وجڑا ابدنےھ وہےئ ےھت اےنپ رس ےک ےھچیپ وت فہ
ڑھکےوہرکفہابؽوھکےنلگلےئگ۔سپسجفتقدبعاہللنباحرثامنزےسافرغوہےئگوترضحتدبعاہللانبابعسیکدختم
ںیم احرض وہےئ افر رفناای ہک ریمے رس ےس اہمترا ایک فاہطس اھت۔ اوہنں ےن رفناای ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےسانس ےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھتامنزںیمیسکآدیمےکوجڑاابدنےنھیکاثمؽایسیےہہکسجرطہقیےسہک
یسکےکاہھتدنبےھوہےئوہںافرااسیصخشامنزادارکے۔
رافی  :رمعف نب وساد نب اوسدنب رمعفرسیح ،فدلدبعاہلل نب دعس نب اوبرسح ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،ریکب ،رکبی ،دبعاہلل
انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑپکفںوکوجڑےنیکاممتعنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ڑپکفںوکوجڑےنیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1118

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼورا٤ٟکی ،سٔیا٤ً ،٪زو ،كاؤضً ،بساہلل ابً ٩باض

ض َٗا َ ٢أ ُ َٔ ٣ز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ا ِ٤َ ٟک ُِّّی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ٕ َّ
أَ َِ ٪ي ِش ُح َس ًَل َی َس ِب ٌَ ٔة أَ ًِو َُٕ ٥وُ٧ه ٔ َی أَ ِ ٪یََّ ُٜ
اب
اٟظ ٌِ َز َواَ َِّ ٟی َ
دمحم نب وصنمرایکمل ،ایفسؿ ،رمعف ،اطؤس ،دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن مکح
رفناایاستڈہیرپدجسہرکےناکافرابؽافرڑپکےےکوجڑےنےسعنمرفناای۔
رافی  :دمحمنبوصنمرایکمل،ایفسؿ،رمعف،اطؤس،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑپکےرپدجسہرکےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ڑپکےرپدجسہرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1119

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،خاٟسبً ٩بساٟزح ٩٤اٟش٠یمُ ،اٟب اٟ٘لا ،٪بَکبً ٩بساہلل ا٤ٟزنی ،ا٧ص

َ
َیم َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُاْ ٔ ٟب
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ه َُو ُّ
اٟشُّ ٔ ٠
ِٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َّ
اٟو َهائ ٔز ٔ
ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٩ِ ًَ ٪بَ ِ ٔ
َک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ا ِ٤ُ ٟزَن ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا إٔذَا َػ َِّ ٠ی َ٨ا َخَ ٠

َس َح ِسَ٧ا ًَل َی ث َٔیاب ٔ َ٨ا ا َِّ َ٘ا َئ ا ِِّ َ ٟ
ْح

وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،اخدلنب دبعارلنمح ایملسل ،اغبل ااطقلؿ ،رکبنب دبعاہلل ازملین ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک سج

فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتقاء ںیم مہ ولگ امنز ادا ایک رکےت ےھت دفرہپ ےک فتق وت آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسرگیمیکدشتیکفہجےسڑپکفںرپدجسہرفناےت۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،اخدلنبدبعارلنمحایملسل،اغبلااطقلؿ،رکبنبدبعاہللازملین،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسہےکلمکمرطہقیےسادارکےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دجسہےکلمکمرطہقیےسادارکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1120

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیً ،٥بسة ،سٌیسٗ ،تازہ ،ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب َسةُ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
اٟش ُحو َز ٓ ََواہللٔ إنِّٔی َْل َ َرا َُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛخ ِٕٔ ٠هَ ِهزٔی فٔی ُر ُٛؤًَ ٥ِ ُٜو ُس ُحوز ٔ ُ٥ِ ٛ
اٟز ُٛو ََ َو ُّ
أَت ُّٔ٤وا ُّ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعة ،دیعس ،اتقدہ ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ
روکعافردجسہوکلمکمرطہقیےسادارکفویکہکندخایکمسق ےہںیممتولوگںوکےھچیپیکاجبنےسداتھکیوہںروکعافردجسہرکےن
یکاحتلںیم۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعة،دیعس،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسہیکاحتلںیمرقآؿرکمیزپےنھےکونممعوہےنےسقلعتم

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دجسہیکاحتلںیمرقآؿرکمیزپےنھےکونممعوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1121

راوی  :ابوزاؤز ب ٩س٠امی ٪ب ٩سیٕ ،ابوًلی ح٨فی و ًَ٤ا ٪ب٤ً ٩ز ،ابوًلی٤ًَ ،ا ،٪زاؤز بٗ ٩یص ،ابزاہی ٥بً ٩بساہلل ب٩
ح٨ينً ،بساہلل ابً ٩باضً ،لی ب ٩ابوكاٟب

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩س ِی ٕٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح َ٨ف ُّٔی َو ًُ َِ َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَبُو ًَل ٔ ٕٓی َح َّسث َ َ٨ا َو َٗا َ٤َ َِ ًُ ٢ا ُ ٪أََ ِ ٧بأََ٧ا
ض ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨هُ َٗا َ٢
َزا ُوزُ بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩حُ َ٨ي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اض َ َ ٧هانٔی ًَ َِ ٩ت َد ُّت َّٔ ٥
اٟذ َه ٔب َو ًَ ِِ ُٟ ٩ب ٔص ا َِ٘ ٟسِّ ِّی َو ًَ ِ٩
َ َ ٧هانٔی حٔيِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ثَ ََل ٕث ََل أَُٗو َُ َ ٧ ٢هی اَ ٨َّ ٟ
َ
رقأ ُ َسا ٔج ّسا َو ََل َراٌّ ٔ ٛا
ا ِِ ٌَ ٤ُ ٟؼ َ ٔ
رف ا ََِّ ٔ٤ُ ٟس َٔ ٣ة َو ََل أ ِ َ
اوبداؤد نب امیلسؿ نب فیس ،اوبیلع یفنح ف امثعؿ نب رمع ،اوبیلع ،امثعؿ ،داؤد نب سیق ،اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح ،دبعاہلل انب
ابعس،یلعنباوباطبلےسرفاتیےہہکریمےوبحمب یلصاہللہیلعفآہلفملسےن ھجموکوسےنیکاوگنیھٹےکنہپ ےنیلےسافر
ریمشیسقےکابلسافرمسکںیمراگنوہارہگےرسخرگناکڑپکاافردجسےافرروکعںیمرقآؿرکمیزپےنھےسعنمرفناایےہ۔
رافی  :اوبداؤدنبامیلسؿنبفیس،اوبیلعیفنحفامثعؿنبرمع،اوبیلع،امثعؿ،داؤدنبسیق،اربامیہنبدبعاہللنبنینح،دبعاہلل
انبابعس،یلعنباوباطبل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دجسہیکاحتلںیمرقآؿرکمیزپےنھےکونممعوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1122

راوی  :اح٤سب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،و حارث ب٣ ٩شٜين ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابزاہی ٥بً ٩بساہلل،
ًلی

َ َ
رقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ٩ِ ًَ ٍُ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
اَّٟسحٔ َٗا َ ٢أَ ِ ٧بأَ٧ا ابِ َُ ٩وهِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ح َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔ َ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َزاه ٔی ُ ٥بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ ٪أَبَا ُه َح َّسثَ ُه أَُ َّ ٧ه َس ٔ ٠ًَ ٍَ ٔ٤ایا َٗا ََ َ ٧ ٢هانٔی َر ُسو ُ٢
ابِ َٔ ٩وهِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ

َّ
َّ َ َ
رقأَ َراٌّ ٔ ٛا أَ ِو َسا ٔج ّسا
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠أ ِ ٪أ ِ َ

ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ویسن،فاحرثنبنیکسم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اربامیہنبدبعاہلل،یلعےسرفاتیےہ
ہکھجموکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنروکعافردجسےںیمرقآؿرکمیزپےنھےسعنمرفناایےہ۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ویسن،فاحرثنبنیکسم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اربامیہنبدبعاہلل،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسہےکدفراؿوکششےسداعرکان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دجسہےکدفراؿوکششےسداعرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1123

راوی ً :لی ب ٩ححز ا٤ٟزوزی ،اس٤اًی ،١اب ٩جٌرف ،س٠امی ٪ب ٩سحی ،٥ابزاہی ٥بً ٩بساہلل بٌ٣ ٩بسبً ٩باضً ،بساہلل ب٩
ًباض

 ١ه َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُُ ٩س َح ِی ٕ ٩ِ ًَ ٥إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

ٕ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّّ ٥َ ٠
اٟشت ِ َر َو َرأِ ُس ُه
ض ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
بِ َٔ ٌِ ٣َ ٩ب ٔس بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََٛ ٢ظَ َ
َّ
ات ٓ ٔیهٔ َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟه َِّ َٗ ٥س بَ َُّ ِِ ٠ت ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
رشا ٔ
اٟز ِؤیَا
وب فٔی ََ ٣ز ٔؿهٔ َّأ ٟذی ََ ٣
ت إَّٔ٧هُ َ ٥َِ ٟی ِب ََ ٣ُ ٩ِ ٣ٔ ٙب ِّ َ
َُ ٌِ ٣ؼ ْ
ت ا٨ُّ ٟبُ َّوة ٔ إَٔل ُّ

اٟش ُحوز ٔ َٓإٔذَا َر َُ ٌِ ٛت ِِّ ٌََ ٓ ٥و ُ٤وا َربََّ ٥ِ ُٜوإٔذَا
اٟؼَّ اَ ٔ ٟح ُة َی َزا َها ا ِِ ٌَ ٟب ُس أَ ِو تُ َزی َُ ٟه أَ ََل َوإنِّٔی َٗ ِس ُ ٧ه ٔ ُ
اٟز ُٛو َٔ َو ُّ
ِقائ َ ٔة فٔی ُّ
یت ًَ ِ ٩ا َِ ٔ ٟ
اب َل٥ِ ُٜ
اٟس ًَا ٔ
َس َح ِستُ َِٓ ٥ا ِج َته ٔ ُسوا فٔی ُّ
ئ َٓإُٔ َّ ٧ه َٗ ٩ْ ٔ٤أَ ِ ٪ي ُِش َت َح َ

یلعنبرجحارملفزی،اامسلیع،انبرفعج،امیلسؿنبمیحس،اربامیہنبدبعاہللنبدبعمنبابعس،دبعاہللنبابعسےسرفاتیےہہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرپدہوھکالافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکرسدنباھوہااھتاسرمضیکفہجےسہک
سج ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئ وت اراشد رفناای اے دخا ںیم ےن (مکح دخافدنی) اچنہپ دای افر ماغیؾ ایہل اچنہپ دای۔
نیترمہبتہیےلمجاراشدرفناےئ۔رھپرفناایہکاےولوگ!ربمغیپییکوخشربخیںیمےسوکیئابتںیہنےہوجہکابیقریہوہرگماچس
وخاب ہک سج وک دنبہ دےھکی (ینعی وبنت ےک دعبےچس وخاب ابیق رہ اجںیئےگ) افر اید روھک ہک ھجم وک روکع افر دجسہ ںیم رقآؿ رکمی
زپےنھےساممتعنرفنایئیئگےہوتسجفتقمتولگروکعرکفوتمتاےنپرپفرداگریکتمظعایبؿرکفافرسجفتقمتولگدجسہ
رکفوتمتوکششرکفداعےکرکےنںیم۔اسےئلہکدجسہرکےنیکاحتلںیمداعاکوبقؽوہانزایدہرقبیےہ۔
رافی  :یلعنبرجحارملفزی،اامسلیع،انبرفعج،امیلسؿنبمیحس،اربامیہنبدبعاہللنبدبعمنبابعس،دبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلدجسہداعرکےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
احبتلدجسہداعرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1124

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابواحوؾ ،سٌیس بَّ٣ ٩سو ،ٚس٤٠ہ بٛ ٩ہی ،١ابورطسیَ ،٩کیبً ،بساہلل ابً ٩باض

َکیِ ْب ًَ ِ٩
َّسو َٕ ٩ِ ًَ ٚسَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ه ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَب ٔی ر ِٔط ٔس َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اَّٟس ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ِ ٣َ ٩
یَ ٩وه َُو ُ َ
َّ
َّ
َفأَیِ ُت ُه َٗ َا٦
ض َٗا َ ٢ب ٔ ُّت ً ٔ َِ ٨س َخا ًَٟٔی َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة ب ٔ ِ٨تٔ ا َِ ٟحار ٔٔث َوبَ َ
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ات َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠سهَا َ َ
َ
َ
َ
ُ
ُ َ
َف َ
ِقبَ َة
اط ُه َٓ َ٨ا َ ٦ث ُ ََّ َٗ ٥اِ َٗ ٦و َّ ٣ة أ ُ ِ َ
َخی َٓأتَی ا ِِ ٔ ٟ
َ ٔ ٟحا َجتٔهٔ َٓأتَی ا ِِ ٔ ٟ
ِقبَ َة َٓ َح َّٔ ١ط َ٨ا َٗ َها ث ََّ ٥ت َو َّؿأ ُو ُؿوئّا بَي ِ َن ا ُِ ٟو ُؿوئَي ِ ٔن ث َّ ٥أتَی ٔ َ

اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢فٔی ُس ُحوزٔه ٔ َّ
اُ ٠ٟه َّ ٥ا ِج ٌَ ِ ١فٔی َٗ ِٔ ٠يی ُّ ٧ورا َوا ِج ٌَ ِ ١فٔی
َٓ َح َّٔ ١ط َ٨ا َٗ َها ث ُ ََّ ٥ت َو َّؿأ َ ُو ُؿوئّا ه َُو ا ُِ ٟو ُؿو ُئ ث ُ ََّ َٗ ٥ا ٦ي َُؼل ِّی َوک َ َ
َری ُّ ٧ورا َوا ِج ٌَ َِ ٩ِ ٣ٔ ١ت ِحًٔی ُّ ٧ورا َوا ِج ٌَ َِِ ٓ ٩ِ ٣ٔ ١وقٔی ُّ ٧ورا َو ًَ َِ ٩یٔ٤یىٔی ُّ ٧ورا َو ًَ َِ ٩ي َشارٔی ُّ ٧ورا
َس ِ٤عٔی ُّ ٧ورا َوا ِج ٌَ ِ ١فٔی ََ َ ٔ
َوا ِج ٌَ ِ ١أَ َ٣امٔی ُّ ٧ورا َوا ِج ٌَ َِ ١خ ِ٠ف ٔی ُّ ٧ورا َوأَ ًِو ِٔ ٥لٔی ُّ ٧ورا ث ُ ََّ َ ٧ ٥اَ ٦حًَّی َنٔ ََذ َٓأ َ َتا ُه ب ٔ ََل َْٓ ٢أ َ ِي َ٘وَ هُ ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔ
انہدنبرسی،اوباوحص ،دیعسنبرسمفؼ،ہملسنبکہیل،اوبردشنی،رکبی،دبعاہلل انبابعسےسرفاتیےہہکںیماینپاخہل
رضحت ومیمہن یک دختم ںیم راہ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب رات ںیم ایس ہگج ایقؾ رفنا رےہ ومیمہن ریض اہلل عیھا
ےن داھکی ہک آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس اضقء احتج ےئلیک اےھٹ افر اپین ےک زیکشمہ ےک زندکی رشتفیال رک اس اک ہنم وھکؽ دای افر
رھپ فوض رفناای (اکی رطح اک فوض رفناای افر اہھت دوھےئ) رھپ اےنپ رتسب رپ رشتفی الےئ افر وس ےئگ رھپ اےھٹ افر زیکشمہ ےک زندکی
آرک اس اک ہنموھکال افر لمکم فوض رفناای (سج رطہقی ےسہک امنز ےکفاےطسفوض رفناےتںیہ) رھپ ڑھکے وہرک امنز رشفع رفنایئ افر
لل َّ
َی
ش
ه
ْ
َ
م
ی
ج
ی
ح
ل
ح
ح
ح
ح
ح
َ
ق
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َ
ع
ع
ع
ع
ع
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
بقُ ًرا َفا ْ َلْ ِْ ْ ِ یُ ًرا َفا ْ َلْ ِْفْ ِف
دجسہےکدفراؿہیداعزپیھ(ا ّ،ا ْ َلْ ِف ِیُ ًرا َفا ْ َلْ ِف ْ ِ یُ ًرا َفا ْ َلْ ِف َ َ ِ ر
تَف َ
نَع َي ِرق ُُرافا ْحعَلْ َأم ِم ُُرافا ْح َعلْ َحل ْ ِفی ُُراف َأ ْ ِ
ُُرافنَعْ َی ِمی ِی
ُ
ْع َِل ُُ ًرا ُ َّ
ث َئ َؾ َح َّیی حَ)رتہمجاےدخا! ریمےبلق
ْ
ف
ا
ر
ُ
ی
ً َ ْ
َ ً َ
ً َ
ً َ
ً َ َ
ںیم ونر دیپا رفنا دے افر ریمے اکونں وکونر اطع رفنا دے افر ریمی آ ھک ںیم ونر انعتئ رفنا افر ریمے ےچین ونر اطع رک افر ریمے
افرپونرانزؽرفناافرریم ےداںیئاجبنونردےدے افر ریمیابںیئاجبنونرانعتئ رفناافرریمےےھچیپونراطع رفناافرریماونر
ڑبارک دے افر رھپ آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس وس ےئگ۔یتح ہکآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دنین ںیم رخاےٹ آےن ےگل۔ اس ےک
دعبالبؽرشتفیالےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکامنززپےنھےکفاےطسدنینےسدیباررفناای۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،دیعسنبرسمفؼ،ہملسنبکہیل،اوبردشنی،رکبی،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿدجسہدفرسیمسقیکداعناانگن
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿدجسہدفرسیمسقیکداعناانگن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1125

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابوؿهیَّ٣ ،سوً ،ٚائظہ ػسي٘ہ

ا٪
َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
اٟـ َهی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
اُ ٠ٟه ََّ ٥ربَّ َ٨ا َوب ٔ َح ِٔ ٤س َک َّ
َ َّ
ِرف لٔی یَ َتأ َ َّو ُ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢فٔی ُر ُٛؤًهٔ َو ُس ُحوزٔه ٔ ُس ِب َحاَ َ ٧
اُ ٠ٟه َّ ٥اُ ٔ ِ
آ٪
ِق َ
ا ِِ ُ ٟ
م
وسدینبرصن ،دبعاہلل،ایفسؿ ،وصنمر،اوب حی،رسمفؼ ،اعہشئدصہقی ےسرفاتیےہ ہکروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملسروکع
افردجسہےکدفراؿہیداعرفناےتےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرقآؿرکمییکاابتعرفناایرکےتےھتاسےئلہکرقآؿ ںیم
ےہ
م
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ایفسؿ،وصنمر،اوب حی،رسمفؼ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿدجسہدفرسیمسقیکداعہنزپانھ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿدجسہدفرسیمسقیکداعہنزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1126

راوی ٣ :ح٤وز بُ ٩یَل ،٪وٛیٍ ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ابوؿهیَّ٣ ،سوً ،ٚائظہ ػسي٘ہ

ا٪
َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ُّ
اٟـ َهی ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
اُ ٠ٟه ََّ ٥ربَّ َ٨ا َوب ٔ َح ِٔ ٤س َک َّ
َ َّ
رف لٔی یَ َتأ َ َّو ُ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢فٔی ُر ُٛؤًهٔ َو ُس ُحوزٔه ٔ ُس ِب َحاَ َ ٧
اُ ٠ٟه َّ ٥اُِ ٔ ِ

آ٪
ِق َ
ا ِِ ُ ٟ
م
ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،وصنمر،اوب حی،رسمفؼ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسروکع
افردجسےےکدفراؿرفناےتےھتافررھپآتیرکہمییکریسفتاسرطہقیےسرفناےتہکمتروکعےکدفراؿدخافدندقفسیکاپیک
ایبؿرکفافراسےسانگوہںیکاعمیفناوگن۔
م
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،وصنمر،اوب حی،رسمفؼ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿدجسہدفرسیمسقیکداع
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿدجسہدفرسیمسقیکداع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1127

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ہَل ٢ب ٩يشاًٖ ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩ه ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
اٖ َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٓ َ٘ ِس ُت
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ـ َح ٌٔهٔ َٓ َح ٌَُِ ٠ت أَ َِ ٟتُ ٔ٤ش ُه َوهَ َُ ٨ِ ٨ت أََّ٧هُ أَتَی ََ ٌِ َف َج َوارٔیهٔ ٓ ََو َٗ ٌَ ِت یَسٔی ًََِ ٠یهٔ َوه َُو

َسا ٔج ْس َوهُ َو َي ُ٘و َُّ ٢
رس ِر ُت َو َ٣ا أَ ًِ َُ ٨ِ ٠ت
اُ ٠ٟه َّ ٥اُ ٔ ِ
ِرف لٔی َ٣ا أَ ِ َ

دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،الہؽنباسیػ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکاکیراترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
اینپوسےن یک ہگجںیہن لم ےکسوت ںیمآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس وکالتشرکےن گلیئگ ےھجمہیایخؽوہاہک آپ یلصاہللہیلعفآہل
فملس یسکابدنیےکاپسرشتفیےلےئگوہںےگہکاسدفراؿریمااھبیئآایگ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس اس فتقدجسہ ںیم
ےھت افر رفناےت ےھتاے دخا! ریمے فہ یھبانگہ اعمػ رک دے وجہک وپ ہدہ ںیہ افر فہ انگہ یھباعمػ رفنادے وج ہک اظرہیانگہ

وہں۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،الہؽنباسیػ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿدجسہاکیدفرسیداعزپانھ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿدجسہاکیدفرسیداعزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1128

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ،ہَل ٢ب ٩يشاًٖ ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩ه ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
اٖ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ
ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ ِس ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠وَ َُ ٨ِ ٨ت أَُ َّ ٧ه أَتَی ََ ٌِ َف َج َوارٔیهٔ ٓ ََل َُ ِ ِ٠ت ُه َٓإٔذَا ه َُو َسا ٔج ْس َي ُ٘و َُ ٢ر ِّب

رس ِر ُت َو َ٣ا أَ ًِ َُ ٨ِ ٠ت
اُ ٔ ِ
ِرف لٔی َ٣ا أَ ِ َ

دمحمنبینثم،دمحم،ہبعش،وصنمر،الہؽنباسیػ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
اکیراتںیہناپایےھجمہیایخؽوہاہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیسکابدنیےکاپسرشتفیےلےئگوہںےگ۔اسےکدعبںیم
ےنآپیلصاہللہیلعفآہل فملسوکالتش ایکوتآپیلص اہللہیلعفآہلفملسدجسہںیم ےھتافرہیداعآرخکتزپھ رےہےھتینعیاے
دخاشخبدےریمےانگہوجوپ ہدہوہںافروجاظرہوہں۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحم،ہبعش،وصنمر،الہؽنباسیػ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿدجسہاکیدفرسیمسقداع
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿدجسہاکیدفرسیمسقداع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1129

راوی ٤ً :زوبً ٩لیً ،بساٟزح ،٩٤اب٣ ٩ہسیً ،بساٌٟزیز ب ٩ابوس٤٠ہً ،یم ا٤ٟاجظو ٪ب ٩ابوس٤٠ہً ،بساٟزح ٩٤اْعد،
ًِیساہلل ب ٩ابورآًٍ ،لی

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ه َُو ابِ ُِ ٣َ ٩هس ٓ ٕ
ٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِّیم

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َرآ ٍٕٔ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ا ِ٤َ ٟا ٔج ُظو ُ ٪بِ ُ ٩أبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤اْلِ ِ َ
ا ٪إٔذَا َس َح َس َي ُ٘و َُّ ٢
َ آ َُ ٨ِ ٣ت َس َح َس َو ِجهٔی ٔ ٠َّ ٔ ٟذی َخ َُ َ٘ ٠ه َو َػ َّو َر ُه َٓأ َ ِح َش َ٩
َ أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َوب ٔ َ
َ َس َح ِس ُت َو ََ ٟ
اُ ٠ٟه ََّ َٟ ٥
َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َر ُه َت َب َار َک اہللُ أَ ِح َش ُ ٩ا َِ ٟدأٟ٘ٔي َن
ُػ َور َت ُه َو َط ََّ ٙس ُِ ٌَ ٤ه َو ََ َ َ
رمعفنب یلع،دبعارلنمح،انب دہمی،دبعازعلسی نباوبہملس،یمعااملوشجؿنباوبہملس ،دبعارلنمحارعج،دیبعاہلل نباوبراعف ،یلع
ےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتقدجسہںیماجےتوترفناےتاےدخاریتےیہےئلںیمےن
دجسہایکافرریتےںیہفاےطسںیمےنرگدؿرھکدیافرںیمریتےافرپنیقیےلآایریمےرہچہےندجسہایکاسذاتےکفاےطس
ہکسجےناسوکانبایافروصرتڈاھیلافراسےکاکؿآ ھکانبےئفہدخاتہبابربتکےہوجہکامتؾانبےنفاولںںیمرتہبےہ۔
رافی  :رمعفنب یلع ،دبعارلنمح ،انب دہمی ،دبعازعلسی نب اوبہملس ،یمع ااملوشجؿ نب اوبہملس ،دبعارلنمح ارعج ،دیبعاہلل نب
اوبراعف،یلع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدفرسیمسقیکداع

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقیکداع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1130

راوی  :یحٌی ب٤ًَ ٩ا ،٪ابوحیوة ،طٌیب ب ٩ابوح٤زة٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،جابزبً ٩بساہلل

اَٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو َح ِی َو َة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩أَبٔی َح ِ٤زَ َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢فٔی ُس ُحوزٔه ٔ َّ
ََ أَ ِس َُ ٤ِ ٠ت َوأََ ِ ٧ت َربِّی َس َح َس
َ آ َُ ٨ِ ٣ت َوَ ٟ
ََ َس َح ِس ُت َوب ٔ َ
اُ ٠ٟه ََّ ٟ ٥
اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

َّ
َر ُه َت َب َار َک اہللُ أَ ِح َش ُ ٩ا َِ ٟدأ٘ٔ ٟي َن
َو ِجهٔی ٔ ٠ٟٔذی َخ ََ٘ ٠هُ َو َػ َّو َر ُه َو َط ََّ ٙس ٌَِ ٤هُ َو ََ َ َ

ییحی نب امثعؿ ،اوبویحة ،بیعش نب اوبزمحة ،دمحم نب ر دکر ،اجربنب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس دفراؿ دجسہ ہی داع زپےتھ ےھت آرخ کت۔ ینعی اے دخا ںیم ےن ریتے یہ فاےطس دجسہ ایک افر ںیم ھجت رپ نیقی الای افر ںیم ےن
ریتے اسےنم رگدؿ رھک دی وت ریما ناکل ےہ ریمے رہچہ ےن اس رپفرداگر ےک فاےطس دجسہ ایک ہک سج ےن اس وک انبای افر رتہبنی
وصرتانبیئافراسےکاکؿافرآ ھکانبےئفہذاتتہبزایدہابربتکےہوجہکامتؾدیپارکےنفاولںںیمبسےسرتہبےہ۔
رافی  :ییحینبامثعؿ،اوبویحة،بیعشنباوبزمحة،دمحمنبر دکر،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿدجسہاکیدفرسیمسقداعزپانھ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿدجسہاکیدفرسیمسقداعزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1131

راوی  :یحٌی ب٤ًَ ٩ا ،٪اب ٩ح٤ير ،طٌیب ب ٩ابوح٤زة٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سرً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ہز٣ز ،اْعد٣ ،ح٤س ب٣ ٩ش٤٠ہ

َ
آَخ َٗ ِب َ٠هُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
ََک َ َ
اَٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ابِ ُ ٩ح ِٔ٤ي َر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩أَبٔی َح ِ٤زَ َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا َِٜ ٨ِ ٤ُ ٟسٔرٔ َوذ َ َ
ا ٪إٔذَا َٗ َاَّ ٩ِ ٣ٔ ٦
َ
اِ ٠ٟی ٔ١
ْع ٔد ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ٣َ ٩شَ ٤ََ ٠ة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩هُ ِز ُ٣زَ اْلِ ِ َ
ََ أَ ِسُ ٤َِ ٠ت َّ
ي َُؼل ِّی َت َلو ًّا َٗا َ ٢إٔذَا َس َح َس َّ
اُ ٠ٟه َّ ٥أََ ِ ٧ت َربِّی َس َح َس َو ِجهٔی ٔ ٠َّ ٔ ٟذی َخ َُ َ٘ ٠ه
َ آ َُ ٨ِ ٣ت َوَ ٟ
َ َس َح ِس ُت َوب ٔ َ
اُ ٠ٟه ََّ َٟ ٥
ُّ

َر ُه َت َب َار َک اہللُ أَ ِح َش ُ ٩ا َِ ٟدأٟ٘ٔي َن
َو َػ َّو َر ُه َو َط ََّ ٙس ٌَِ ٤هُ َو ََ َ َ

ییحی نب امثعؿ ،انب ریمح ،بیعش نب اوبزمحة ،دمحم نب ر دکر ،دبعارلنمح نب رہزم ،ارعج ،دمحم نب ہملسم ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
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َل أ ْ ُت ا
َ َ ِ ََ َ
َحل َق ُ َ ّ َ َ َ مْعَ ُ َ َ َ َ َ َ
َْ ُ
آم َف َ
ےن ریتے یہ فاےطس دجسہ ایک افر ریتی یہ ںیم ےن رفنارادداری یک افر ںیم ھجت رپ یہ اامیؿ الای افر ریمے رہچہ ےن اس ذات ےک
فاےطس دجسہ ایک ہک سج ےن اس وک دیپا رفناای افر دمعہ وصرت انعتئ رفنایئ رھپ اس ےک اکؿ افر آ ھک انبےئ دخا اعتیل یک ذات تہب
ربتکفایلےہوجہکرتہبنیدیپارکےنفاالےہ۔
رافی  :ییحینبامثعؿ،انبریمح،بیعشنباوبزمحة،دمحمنبر دکر،دبعارلنمحنبرہزم،ارعج،دمحمنبہملسم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داعاکاکیافررطہقی
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
داعاکاکیافررطہقی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1132

راوی  :سوار بً ٩بساہلل ب ٩سوار اٟ٘اضی و ٣ح٤س بَ ٩ظارً ،بساٟوہاب ،خاٟس ،ابوًاٟیةً ،ائظہ ػسي٘ہ

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟی ٔة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َس َّوا ُر بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩س َّوا ٕر ا َِ٘ ٟاضٔی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوهَّ ٔ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢فٔی ُس ُحوز ٔ ا ُِِ ٟقآ ٔ ٪ب ٔ َّ
اِ ٠ٟی َٔ ١س َح َس َو ِجهٔی ٔ ٠َّ ٔ ٟذی َخ ََ٘ ٠هُ َو َط ََّ ٙس ُِ ٌَ ٤ه
ًَائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ِ
َر ُه ب ٔ َح ِؤٟهٔ َو ُٗ َّوتٔهٔ
َو ََ َ َ
وسارنبدبعاہللنبوساراناقیضفدمحمنباشبر،دبعاولاہب،اخدل،اوباعلیة،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسدجسہالتفتےکدفراؿراتںیمہیداعزپےتھےھت َف ْ ِ
بل ِ ِة َفُقَّیِ ِة۔
جل َّلِدِق َحل َ َق ُة َف َض َِّ َشمْعَ ُة َف َ َ َ ر
ب ُـ ِ َ ْ
رافی  :وسارنبدبعاہللنبوساراناقیضفدمحمنباشبر،دبعاولاہب،اخدل،اوباعلیة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿدجسہاکیدفرسیداع
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿدجسہاکیدفرسیداع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1133

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،یحٌی ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہیً ،٥ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیًَ ٩ِ ًَ ٥ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ ِس ُت َر ُسو َ٢
ور َٗ َس َِ ٣یهٔ ِ َ ٧ح َو ا ِِ ٔ ٟ٘ب َٔ ٠ة ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت ُه َي ُ٘و ُ ٢أًَُوذُ بٔز ٔ َؿا َک ٔ٩ِ ٣
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
َات َِ ٟی َٕ ٠ة ٓ ََو َج ِستُ ُه َوه َُو َسا ٔج ْس َو ُػ ُس ُ

َ ََل أ ُ ِح ٔصی ثَ َّ ٨
َ
َ أَِ َ ٧ت َ٤َ ٛا أَث ِ َِ ٨ی َت ًَل َی َن ِٔ ٔش َ
ائ ًََِ ٠ی َ
َ َٔ ٨ِ ٣
َ ُٔ٘ ًُ ٩ِ ٣وبَت ََٔ َوأًَُوذُ ب ٔ َ
َ َوأًَُوذُ ب ٔ ٌَُ ٤آَات ٔ َ
َس َد ٔل َ

ااحسؼنباربامیہ،رجری،ییحینبدیعس،دمحمنباربامیہ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہکںیمےناکیراترضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسوکوموجدہناپایرھپداھکیوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسفتقدجسہںیمےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
ک ِْ َشح َع َِک
اپؤں ابمرک یک اایلگنں ہلبق یک اجبن ںیھت ںیم ےن انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفنا رےہ ےھت َأ ُع ُذ ِ َِض َ

ئعَلَیک َأ َن َ ََ َأ ْ َ َ
ئف َأ ُع ُذي ِمی حم
کاےدخا!ںیمانپہنااتگنوہںریتیراض
ي ْ
َْ
ِعُ ُمو َ ِ َ َ
ْک َل ُأ ْ ِ ی َ َب ً ْ َ ْ
ث َلَعتَفْش ِ َ
َِ َ
َف َأ ُع ُذ ِیمُعَا َف ِ َ
دنمییکریتےہصغےسافرریتیرفغمتیکریتےذعابےسافرںیمریتیھجتےسوپریرعتفیںیہنرکاتکس۔وتااسیےہہکوت
ےن یسیاینپرعتفیایبؿیکےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،ییحینبدیعس،دمحمنباربامیہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿدجسہاکیدفرسیداع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1134

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش٣ ٩ؼیصی ا٘٤ٟشیم ،ححاد ،اب ٩جزیخً ،لاء ،اب ٩ابو٠٣یٜةً ،ائظہ ػسي٘ہ

َ
َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة
یم َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
أ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ا ِِّ ٔ٤ٟؼی ٔص ُّی ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟش ٔ ُّ

َات َِ ٟی َٕ ٠ة َٓوَ َُ ٨ِ ٨ت أَُ َّ ٧ه ذَ َه َب إلٔ َی ََ ٌِ ٔف ن َٔشائٔهٔ َٓ َت َح َّش ِش ُت ُه
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٓ َ٘ ِس ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
َ َّ
آَخ
اُ ٠ٟه ََّ ٥وب ٔ َح ِ٤س َٔک ََل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل أََ ِ ٧ت َٓ َ٘اَِ ٟت بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َوأُم ِّی إنِّٔی َٟف ٔی َطأ ِ َٕ ٪وإَٔ َّ ٧
َٓإٔذَا ه َُو َرا ٍْ ٔ ٛأَ ِو َسا ٔج ْس َي ُ٘و ُُ ٢س ِب َحاَ َ ٧
َ َٟف ٔی َ َ
م نم لمم
ش
،
اربامیہ نب نسح ی ا ی ،اجحج ،انب رججی ،اطعء ،انب اوبملیکة ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اکی رات رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وموجد ںیہن اپای وت ھجم وک ہی ایخؽ وہا ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ یسک اہیلہ ےک اپس
رشتفیےلےئگوہںےگوت ںیمےناؿوکالتشایک۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملساس فتقروکعںیمےھتایدجسہ ںیمےھتوتآپ
لل َّ
ی
ه
َ
َ
ل
ل
ّ
ف
ف
ِح
َ
ُ
ی
َ
ي ِ یآرَخَ۔
ل ِئَ ِت َأ ْ َ
ِک َل ِإلَ َة ِإ ّل َأ ْ َ
نفَقَا َ ْ
يا َّ ،ف َمْد َ
ن َف ُأ ِ ّم ِإ ِت ِ ی َسَْ ٍؿ َف ِإ َّ َ
یلصاہللہیلعفآہلفملسہیرفنارےہےھت ُص ْ حَا َ َ
ںیم ےن رعض ایک ہک ریمے فادلنیآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس رپدفا وہاجںیئ ںیم سک ایخؽ ںیم یھت افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسسکدایھؿںیمںیہ۔

م نم لممش
،
ل
م
رافی  :اربامیہنبنسح یا ی،اجحج،انبرججی،اطعء،انباوب یکة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیافرداع
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیافرداع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1135

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،حش ٩ب ٩سوارٟ ،یث ب ٩سٌسٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح٤ً ،زوبٗ ٩یص ال٨ٜسیً ،اػ ٥ب ٩ح٤یس،
ًوٖ ب٣ ٩اَٟ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٩س َّوارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو
أَ ِخب َ َرنٔی َه ُ
اػ َ ٥بِ َ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِو َٖ بِ َ٣َ ٩اَ َٕ ٔ ٟي ُ٘و ُُ ٤ُِ ٗ ٢ت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ا ِل ٔ٨ِ ٜس ِّٔی أََّ٧هُ َسٔ ًَ ٍَ ٔ٤

َ
ٕ َو َسأ َ ََ ٢و ََل َی ُُّ ٤ز بٔک َیةٔ
َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ب َسأَ َٓا ِس َت َ
ِقة ٔ ََل َی ُُّ ٤ز بٔک َی ٔة َر ِح َٕ ٤ة إ ٔ ََّل َو َٗ َ
اک َو َت َو َّؿأ ث ُ ََّ َٗ ٥اََ ٓ ٦ؼلَّی ٓ ََب َسأَ ٓ ِ
َاس َت ِٔ َتحَ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟب َ َ
ت َوا ُِٜ٠َ ٤َ ٟو ٔ
ا ٪ذٔی ا َِ ٟحبَرُو ٔ
ت
ًَ َذ ٕ
ٕ َی َت ٌَ َّوذُ ث ُ ََّ ٥ر ََ َٜ ٤ََ ٓ ٍَ ٛث َراٌّ ٔ ٛا َٔ َ٘ ِسرٔ ٗ ٔ َیا ٔ٣هٔ َي ُ٘و ُ ٢فٔی ُر ُٛؤًهٔ ُس ِب َح َ
اب إ ٔ ََّل َو َٗ َ

ت َوا ُِٜ٠َ ٤َ ٟو ٔ
ا ٪ذٔی ا َِ ٟحبَرُو ٔ
ئ َوا ٌَِ ٟوَ َٔ ٤ة ث ُ َّ٥
ت َوا ِل ٜٔبِر ٔ َیا ٔ
َوا ِل ٜٔبِرٔیَا ٔ
ئ َوا ٌَِ ٟوَ َٔ ٤ة ث ُ ََّ ٥س َح َس َٔ َ٘ ِسرٔ ُر ُٛؤًهٔ َي ُ٘و ُ ٢فٔی ُس ُحوزٔه ٔ ُس ِب َح َ
َ
ا ٪ث ُ َُّ ٥س َور ّة ث ُ َُّ ٥س َور ّة ٓ ٌََ َ ١َ َِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
رقأَ آ ََ ٤ِٔ ً ٢ز َ
ََ

اہرفؿ نب دبع اہلل ،نسح نب وسار،ثیل نب دعس،اعمفہی نب اصحل ،رمعفنب سیق ایدنکی ،اعا  نبدیمح ،وعػ نب ناکل ےس رفاتی
ےہہکںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکارماہڑھکاوہا افرآپیلص اہللہیلعفآہلفملس ےنوسماک رفنایئافر رھپ
آپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنفوضرفناایرھپامنزادا رکےنےکفاےطسڑھکےوہےئگوتوسرہرقبہرشفعرفنایئ۔اس رطہقیےسہک
سجفتقاسآتیرکہمیرپےتچنہپوترہھٹاجےتافردخافدندقفسےسداعناےتگنافرسجفتقآتیذعابآیتوترکاجےتافرانپہ
ناےتگنرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنروکعرفناایافرروکعںیماسدقررہھٹےتہکسجدقراتریخکترھگںیمرےہےھتروکع

لْ
فت َفا مَ َل ُکو ِ
ںیم آپ یلصاہلل ہیلع فآہل فملسرفناےتےھت ( ُص ْیحَا َؿ ِذق الْحت َ ُرر ِ
ت َفالْ ِکتْ ِرر َئ ِء َفالْع َ َغمَ ِة)رھپ آپیلص اہللہیلعفآہلفملس ےن
لْ
فت َفا مَ َل ُکو ِ
دجسہ روکع ےک دعب رفناای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دجسہ ںیم رفناےت ےھت ( ُص ْیحَا َؿ ِذق الْحت َ ُرر ِ
ت َفالْ ِکتْ ِرر َئ ِء َفال ْع َ َغمَ ِة)
آرخ کت۔ ینعی ںیماپیک ایبؿ رکات وہںاس ذاتیک وج اطتق زبریگ افر ڑبایئفاال ےہ رھپدفرسی رتعک ںیم آپ یلص اہللہیلعفآہل
فملسےنوسرہآؽرمعاؿالتفترفنایئرھپاسرطحےساکیاکیوسرتزپیھافرایسرطہقیےسایک۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،نسحنبوسار،ثیلنبدعس،اعمفہینباصحل،رمعفنبسیقایدنکی،اعا نبدیمح،وعػنبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿدجسہاکیافرمسقیکداع
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿدجسہاکیافرمسقیکداع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1136

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،اً٤ع ،سٌس بًِ ٩یسة٣ ،شتورز ب ٩اح ،ٕ٨ػ٠ة ب ٩زَف ،حذئہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی َس َة ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِورٔز ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ ِح َٔ ٩ِ ًَ ٕٔ ٨ػ ََ ٠ة بِ ٔ٩
َِقأَ بٔٔ٤ائ َ ٔة آ َی ٕة
َُف ًَ ُِ ٩ح َذ ِي َٔ َة َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
َات َِ ٟی َٕ ٠ة ٓ ِ
ِقة ٔٓ َ َ
َاس َت ِٔ َتحَ َٔ ُش َورة ٔا َِ ٟب َ َ
ز ََ
 ٥َِ ٟیَ ِز ََ ٤ََ ٓ ٍِ ٛضی ُُِٗ ٠ت یَ ِدت َُٔ ٤ها فٔی اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن ٓ َََ ٤ضی ُُِٗ ٠ت یَ ِدت َُٔ ٤ها ث ُ َّ ٥یَ ِز ََ ٤ََ ٓ ٍُ ٛضی َحًَّی َرقأَ ُس َور َة اَ ٨ِّ ٟشا ٔ ُ
رقأَ ُس َور َة آ ٔ٢
ئ ث ََّ َ ٥
َ
اَ ٪رب ِّ َی ا ٌَِ ٟو ٔٔی ٥ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ
اَ ٪رب ِّ َی ا ٌَِ ٟو ٔٔیُ ٥س ِب َح َ
اَ ٪رب ِّ َی ا ٌَِ ٟو ٔٔیُ ٥س ِب َح َ
ا ٪ث ُ ََّ ٥ر َِ َ ٧ ٍَ ٛح ّوا َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣یا ٔ٣هٔ َي ُ٘و ُ ٢فٔی ُر ُٛؤًهٔ ُس ِب َح َ
ً َِٔ ٤ز َ

َ
ا٪
َرأِ َسهُ َٓ َ٘ا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َربَّ َ٨ا ََ ٟ
اٟش ُحو َز َي ُ٘و ُ ٢فٔی ُس ُحوزٔه ٔ ُس ِب َح َ
َ ا َِ ٟح ُِ ٤س َوأَكَا َ ٢ا َِ ٔ ٟ٘ی َا ٦ث ُ ََّ ٥س َح َس َٓأكَا َُّ ٢
َّ
اَ ٪رب ِّ َی اْلِ َ ًِل َی ََل یَ ُُّ ٤ز بٔکیَ ٔة َت ِدو ٔ ٕ
ََک ُه
اَ ٪رب ِّ َی اْلِ َ ًِل َی ُس ِب َح َ
َرب ِّ َی اْلِ َ ًِل َی ُس ِب َح َ
یٕ أَ ِو ََ ٌِو ٕٔیِ ٥هَّلِل ًَزَّ َو َج َّ ١إَٔل ذ َ َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،اشمع ،دعس نب دیبعة ،وتسمرد نب افنح ،صلة نب زرف ،ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اکی رات

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےکاسھتامنز ادا یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرہ رقبہ رشفع رفنایئ آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناکیوسآایتالتفترفناںیئنکیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنروکعںیہنرفناای۔ھجموکایخؽوہاہکآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسدف رتعکںیماس وسرتوکمتخرفنادںیےگ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسآےگ یکرطػ ڑبےھ(ینعیزمدی
التفتیک)۔ںیماسفتقاھجمسہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسوسرتوکمتخرفنارکروکعرفناںیئےگ۔آپیلصاہللہیلعفآہل
فملس آےگ یک رطػ ڑبھ ےئگ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرہ اسنء زپیھ رھپ وسرہ آؽ رمعاؿ التفت رفنایئ رھپ
روکع رفناای وج ہک ایقؾ ےک رقبی رقبی اھت (بلطم ہی ےہ ہک اس دقر دری کت روکع ںیم رےہ) افر روکع ںیم آپ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس رفناےت ےھت رھپ رس ااھٹای افر ہہک رک ڑبی دری کت ڑھکے رےہ رھپ دجسہ رفناای ڑبی دری کت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
صی
صی
دجسہ ںیم رفناےت ےھت ( حن ریب االیلع حن ریب االیلع) افر سج فتق وکیئ آتی رکہمی وخػ یک ای تمظع دخافدنی ےس قلعتم
آیتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسذرکدخافدنی(دمحفانثء)رفناےت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،اشمع،دعسنبدیبعة،وتسمردنبافنح،صلةنبزرف،ذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿدجسہاکیدفرسیمسقیکداع
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿدجسہاکیدفرسیمسقیکداع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1137

راوی  :ب٨سار٣ح٤س بَ ٩ظار ،یحٌی ب ٩سٌیسٗلا ٪و اب ٩ابوًسی ،طٌبہ ،سٌیسٗ ،تازہْ٣ ،طًٖ ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ب ُ َِ ٨س ْار َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٪وابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
ٔیس ًَ ِ٩
ٔی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
ْط ٕ
وض َر ُّب
َٗ َتا َز َة ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
ٖ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢فٔی ُر ُٛؤًهٔ َو ُس ُحوزٔه ٔ ُس ُّب ْوح ٗ ُُّس ْ
اٟزوحٔ
ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٜةٔ َو ُّ

دنبار دمحم نب اشبر ،ییحی نب دیعساطقؿ ف انب اوبدعی ،ہبعش ،دیعس ،اتقدہ ،رطمػ ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسروکعافردجسہےکدفراؿرفناےتےھت۔
رافی  :دنباردمحمنباشبر،ییحینبدیعساطقؿفانباوبدعی،ہبعش،دیعس،اتقدہ،رطمػ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿدجسہینتکرمہبتحیبستانہکاچےئہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿدجسہینتکرمہبتحیبستانہکاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1138

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساہلل ب ٩ابزاہی ٥ب٤ً ٩ز بٛ ٩یشا ،٪وہب ب٣ ٩ا٧وض ،سٌیس ب ٩جبير ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩وه ِٔب بِ ٔ٣َ ٩اَُ ٧وض َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
ٔیس بِ َُ ٩ج َبي ِر ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩اَ َٕ ٔ ٟي ُ٘و ُ٣َ ٢ا َرأَیِ ُت أَ َح ّسا أَ ِط َب َه َػ ََل ّة َٔ َؼ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
رش ََ ِشِٔی َحا ٕ
رش ََ ِشِٔی َحا ٕ
ت
ت َوفٔی ُس ُحوزٔه ٔ ًَ ِ َ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ه َذا ا ًََِٔ ٟی َي ٌِىٔی ًُ ََ ٤ز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َٓ َحزَ ِرَ٧ا فٔی ُر ُٛؤًهٔ ًَ ِ َ

دمحم نب راعف ،دبعاہلل نب اربامیہ نبرمع نباسیکؿ ،فبہ نب ناونس،دیعس نب ریبج ،اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفناےتےھت
ہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنزےسزایدہاشمہباسونوجاؿصخشیکامنزےسزایدہیسکوکںیہنداھکی۔
(بلطمہیےہ ہکرضحترمعنبدبعازعلسییکامنزامنزوبنییلصاہللہیلعفآہلفملسےکزایدہاشمہبےہ)رضحتدیعسنبریبجےن
رفناایہکمہولوگںےناؿےکروکعاکادنازہاقمئایکوتفہادنازہدساحیبستتےکربارباتگلاھتافردجسہیکیھبیہیتیفیکیھت
رافی  :دمحمنبراعف،دبعاہللنباربامیہنبرمعنباسیکؿ،فبہنبناونس،دیعسنبریبج،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگدفراؿدجسہھچکہنزپےھوتدجسہبجیھباداوہاجےئاگ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ارگدفراؿدجسہھچکہنزپےھوتدجسہبجیھباداوہاجےئاگ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1139

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یزیسِ٣قی ابویحٌیََ ،ری ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابوك٠حہً ،لی ب ٩یحٌی
ب ٩خَلزب٣ ٩ا َٟب ٩رآٍ ب٣ ٩ا٤ً ،َٟہ رٓاًة ب ٩رآٍ

َر ٌّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َه َّْ ٤اَٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ِق ُئ أَبُو َی ِحٌَی ب ٔ ََ َّٜ ٤ة َوه َُو ََ ِ ٔ
یس ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة أَ ًََّ ٪ل ٔ َّی بِ ََ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩خ ََّلز ٔبِ ٔ٣َ ٩ا َٔ ٔ ٟبِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٔ بِ ٔ٣َ ٩اَ َٕ ٔ ٟح َّسثَهُ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩هٔ
رَٔٓا ًَ َة بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جاْ ٔ ٟص َوِ َ ٧ح َُ ٩ح ِو َُ ٟه إٔذِ َز َخ ََ ١ر ُج َْٓ ١أتََی ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة ٓ ََؼلَّی َٓ َ٤َّ ٠ا

َٗ َضی َػ ََل َت ُه َجا َئ ٓ ََش ًََّ ٥َ ٠ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًَل َی ا ِِ َ٘ ٟوَ٘ َٓ ٔ ٦ا َُ َٟ ٢ه َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ َ َُ ٥َِ ٟؼََ ٓ ِّ١ذ َه َب َٓ َؼلَّی َٓ َح ٌَ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِز َُ ُٙ ٣ػ ََل َتهُ َو ََل یَ ِسرٔی َ٣ا
َ اذِهَ ِب ٓ ََؼَٓ ِّ١إَٔ َّ ٧
َو ًََِ ٠ی َ
ٔیب َٔ ٨ِ ٣ها َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضی َػ ََل َت ُه َجا َئ ٓ ََش ًََّ ٥َ ٠ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًَل َی ا ِِ َ٘ ٟوَ٘ َٓ ٔ ٦ا َُ َٟ ٢ه َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َيٌ ُ
 ١یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا ً ِٔب َت ٔ٩ِ ٣
َ اذِ َه ِب ٓ ََؼَٓ ِّ١إَٔ َّ ٧
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًََِ ٠ی َ
َ َ َُ ٥َِ ٟؼَٓ ِّ١أ َ ًَا َزهَا ََّ ٣ز َتي ِ ٔن أَ ِو ث َ ََلثّا َٓ َ٘ا َ ٢اَّ ٟز ُج ُ
َػ ََلت ٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔ َّ ٧ها َ ٥َِ ٟتتٔ ََّ ٥ػ ََلةُ أَ َح ٔس َُ ٥ِ ٛحًَّی ي ُِشب ٔ َّ ا ُِ ٟو ُؿو َئ َ٤َ ٛا أَ ََ ٣ز ُه اہللُ ًَزَّ َو َج َّ١

ٓ ََی ِِ ٔش ََ ١و ِج َه ُه َو َی َسیِهٔ إلٔ َی ا ِِ ٔ٤ٟز َٓ َ٘ي ِ ٔن َو َی َِ ٤شحَ ب ٔ َزأِ ٔسهٔ َورٔ ِجَِ ٠یهٔ إلٔ َی ا ِلَ ٌِ َٜبي ِ ٔن ث ُ َّ ٥یُ َٜب ِّ َر اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َی ِح ََ ٤س ُه َویُ َِّ ٤ح َس ُه َٗا َ٢
ِقآ ٔ٤َّ ٣ٔ ٪ا
ِقأَ َ٣ا َت َی َّ َ
َّس ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
َه َّْ ٤اَ ٦و َسُ ٌِ ٔ٤ت ُه َي ُ٘و َُ ٢و َی ِح ََ ٤س اہللَ َویُ َِّ ٤ح َس ُه َویُ َٜب ِّ َر ُه َٗا ََٓ ٢ک ٔ ََله َُ٤ا َٗ ِس َسُ ٌِ ٔ٤ت ُه َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢و َي ِ َ
َاػُ٠هُ َو ََ ِشتَرِخ َٔی ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه ث ُ ََّ ٥ي ِش َتو ٔ َی َٗائ ّٔ٤ا
ًَ َُّ ٤َ ٠ه اہللُ َوأَذ ٔ َُ َٟ ٪ه ٓ ٔیهٔ ث ُ َّ ٥یُ َٜب ِّ َر َویَ ِز ََ ٍَ ٛحًَّی َت ِل َ٤لٔٔ ٔ٣َ َّ٩
َّ
َاػُ ُ٠ه َو ََ ِشت َ ِرخ َٔی َویُ َٜب ِّ َر
یُ ٥ػَِ ٠ب ُه ث ُ َّ ٥یُ َٜب ِّ َر َو َي ِش ُح َس َحًَّی یُ ََ ٩َ ِّٜ ٤و ِج َه ُه َو َٗ ِس َسُ ٌِ ٔ٤ت ُه َي ُ٘و َُ ٢ج ِب َه َت ُه َحًَّی َت ِل َ٤لٔٔ ٔ٣َ َّ٩
َحًی ُي٘ ٔ َ
َّ
یُ ٥ػَِ ٠ب ُه ث ُ َّ ٥یُ َٜب ِّ َر ٓ ََی ِش ُح َس َحًَّی یُ ََ ٩َ ِّٜ ٤و ِج َه ُه َو َي ِشت َ ِرخ َٔی َٓإٔذَا َ ٥َِ ٟئ ٌَِ ِ١
َٓي َ ِر َٓ ٍَ َحًی َي ِش َتو ٔ َی َٗاً ّٔسا ًَل َی ََ ٌَ ِ٘ ٣ستٔهٔ َو ُي٘ ٔ َ

َه ََ ٜذا َ ٥َِ ٟتتٔ ََّ ٥ػ ََلتُ ُه
دمحم نب دبعاہلل نب سیدی رقمی اوبییحی ،رصبی ،فہ اےنپ فادل ےس ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط ،یلع نب ییحی نب الخدنب ناکل نب راعف
نبناکل،عمہرافعةنبراعفےسرفاتیےہہکاکیرمہبترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیرفناےھتافرمہولگ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اس دفراؿ اکیصخش احرض وہا افر اخہن ہبعک ےک زندکی اج رک اس ےن
امنز ادا یک سج فتق فہ صخش امنز ےس رفاتغ احلص رک اکچ وت فہ صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر امتؾ
احرضنیافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکالسؾایک۔آپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفناایفکیلع۔ینعیمترپالسؾوہ۔اجؤمتامنزادا
رکول ویکہکن مت ےن امنز ںیہن زپیھ۔ نان ہچ فہ آدیم رھپ امنز ادا رکےن ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق اس یک امنز وک دھکی
رےہ ےھت نکیلاس وک ملعںیہن اھتہکاسیک امنز ںیم ایک ےہ افرسک مسقیک یمک ےہ؟ سجفتق فہ امنز ادارکاکچ وت فہ صخش احرض وہا
افراسےنامتؾاحرضنیوکالسؾایک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایفکیلع۔(ینعیمترپالسیتموہ)متفاسپاجؤمتافرامنزادا
رکفمتےنامنزںیہنادایک۔اسصخشےنایسرطحےسدفاینیت رمہبتامنزادایکآرخاسصخشےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسریمیامنزںیموتںیمیسکمسقیکوکیئیمکوسحمسںیہنرکاتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایاہمترےںیمےسیسک
صخش یک امنز لمکم ںیہن وہیئ۔ سج فتق کت ہک فوض لمکم ہن رکول۔ سج رطہقی ےس ہک دخا ےن مکح رفناای ےہ بلطم ہی ےہ ہک مت
رہچہ دوھڈاول افردفونںاہھتوینہکںکتدوھافر متحسمرکفرسرپافردفونںاپؤں دوھڈاول۔دفونںونخٹںکت رھپدخافدن دقفس یک
تمظع ایبؿ رکف (انثء زپوھ) وج آاسؿ وہ اس دقر رقآؿ رکمی زپوھ اس ںیم ےس سج دقر آاسؿ وہ اس دقر رقآؿ رکمی زپوھ اس
ںیم ےس سج دقر دخافدن دقفس ےناس وک الھکسای ےہ افر مکح رفناای رھپریبکت زپوھاسںیم ےس سج دقر دخافدن دقفس ےناس وک
الھکسای ےہ افر مکح رفناای رھپ ریبکت زپوھ افر روکع رکف۔ یتح ہک اس ےک امتؾ ےک امتؾ وجڑ اینپ ہگج آاجںیئ افر ڈےلیھ زپاجںیئ رھپ عمس
اہلل  نم دمحہ وہک رھپ دیساھ ڑھکا وہ۔ اہیں کت ہک اس یک تشپ ربارب وہ اجےئ رھپ ریبکت زپوھ افر دجسہ رکف اہیں کت ہک اس اک رہچہ مج
اجےئافراشیپینیھبمجاجےئافرامتؾےکامتؾوجڑاینپہگجآاجںیئافربسےکبسوجڑڈےلیھزپاجںیئرھپریبکتزپوھافراھٹاجؤ۔
اہی ں کت اےنپ رسنی رپ دیساھ ھٹیب اجےئ افر اینپ تشپ دیسیھ رکف رھپ ریبکت ےہک افر دجسہ رکے یتح ہک اس اک رہچہ مج اجےئ افر فہ
ڈالیھزپھاجےئاہیںکتہکاساکرہچہمجاجےئافرفہڈالیھزپاجےئارگااسیرکےاگوتاسیکامنزوپریہنوہیئ۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب سیدیرقمی اوبییحی ،رصبی ،فہ اےنپ فادل ےس ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط ،یلع نب ییحی نب الخدنب ناکل
نبراعفنبناکل،عمہرافعةنبراعف

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

دنبہزعفلجےسبکزندکیوہاتےہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دنبہزعفلجےسبکزندکیوہاتےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1140

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہب٤ً ،زويٌىی اب ٩حارث٤ً ،ارة بْ ٩عبة ،سیم ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

یم أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أَبَا
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ َُٔ ٩زٔیَّ َة ًَ ُِ ٩س َ ٕٓ
َّ
َّ
َ
َ
َ
رق ُب َ٣ا َیُٜو ُ ٪ا ِِ ٌَ ٟب ُس َٔ ٩ِ ٣ربِّهٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١وه َُو َسا ٔج ْس
َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أبٔی ه َُزیِ َز َة أ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢أ ِ َ
اٟس ًَا َئ
َٓأ َ ِٛثٔرُوا ُّ
دمحم نب ہملس ،انب فبہ ،رمعفینعی انب احرث ،امعرة نب رعیة ،یمس ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفناایدنبہدخاےساسفتقزایدہزندکیوہاتےہہکفہسج فتقدجسہںیموہافردجسہرکےنیکاحتلںیم
تہبزایدہداعناےگن۔
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،رمعفینعیانباحرث،امعرةنبرعیة،یمس،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دخافدندقفسےکفاےطسوجصخشاکیدجسہرکےوتاسوکسکدقرارجےلماگ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دخافدندقفسےکفاےطسوجصخشاکیدجسہرکےوتاسوکسکدقرارجےلماگ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1141

راوی  :ہظا ٦ب٤ً ٩ار ،ہ٘ ١ب ٩زیاز اٟس٣ظقی ،اوزاعی ،یحٌی ب ٩ابوَٛير ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤ربیٌة بٌٛ ٩ب
اس٠یم

أَ ِخب َ َرَ٧ا هٔظَ ُا ٦بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ ًَ ِ ٩هٔ ِ٘ ٔ ١بِ ٔ ٩زٔ َیاز ٕ ِّ
اٟس َِ ٣ظق ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة

َ
َ
َیم َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت آت ٔی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َو ُؿوئٔهٔ
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َرب ٔ َ
یٌ ُة بِ ٌُِ ٛ ٩بٕ اْلِ ِسُّ ٔ ٠
اٟش ُحوز ٔ
َ ُُِٗ ٠ت ه َُو ذ َ
َاک َٗا ََٓ ٢أًَٔىِّی ًَل َی َن ِٔ ٔش َ
َ فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا َ ٢أَ َو َُي ِ َر ذََ ٔ ٟ
َوب ٔ َحا َجتٔهٔ َٓ َ٘ا ََ ٢س ِ٠ىٔی ُُِٗ ٠ت َُ ٣زا َٓ َ٘ َت َ
َ بَٜٔث ِ َرة ٔ ُّ
اشہؾنبامعر،ہقلنبزاید ادلیقشم،افزایع ،ییحی نباوبریثک،اوبہملس نبدبعارلنمح ،ربنعةنب بعکایملس ےسرفاتیےہ ہک ںیم
روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیمفوض رکےن اک(اپین) افر رضفرت اک اسناؿ(ڈےلیھ رھتپ فریغہ)الای رکات اھت۔ آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی رمہبت اراشد رفناای مت ناوگن ایک ناےتگن وہ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم تنج ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس اک اسھت نااتگن وہں ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفناای ااھچاس ےک العفہ افر ھچک مت ناانگن اچوہ وت ناگن ےتکس وہ۔
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رصػ یہی اافلظ اراشد رفناےئ ہک مت ریمی ادماد رکف اس ہلسلس ںیم دجسہ رکےن ےس۔ اوبامعر
مع
انیسحلنبرحثی،فدیلنب ملسم،افزایع،فدیلنباشہؾ نغی،دعماؿ نبہحلطےسرفاتیےہہکںیمرضحت وثابؿےسالموجہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکالغؾےھتافرںیمےناہکہکھجموکاسمسقاکوکیئاکؾالتبوجہکتنجںیمدالخرکدے۔فہھچک
دری اخومش رےہ اس ےک دعب ریمی اجبن وتمہج وہےئ افر رفناای ہک مت دجسہ ںیم اجای رکف۔ ویکہکن ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسانسےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھتوجدنبہدخااعتیلےکفاےطساکیدجسہرکےوتدخافدندقفساساک
اکیدرہجدنلبرکےاگافراساکاکیانگہاٹمدےاگ۔رضحتدعماؿےنرفناایہکرھپںیمےنرضحتاوبدرداءےسالماقتیکافر
ںیمےن اؿےسیھبفیہابتدرایتفیکوجرضحتوثابؿےسدرایتفیکیھتوتاوہنںےنرفناایہکمتولگدجسہایکرکفویکہکنںیم
ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یہی ابت ینس ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناای رکےت ےھت وج وکیئ دنبہ دخافدن
دقفسےکفاےطسدجسہںیماج اتےہوتدخافدندقفساساکاکیاقمؾدنلبرفنادےاگافراساکاکیانگہاٹمدےاگ۔رضحتدعماؿ
ےن رفناای ہک رھپ ںیم ےن رضحت اوبدرداء ےس الماقت یک افر اؿ ےس یھب فیہ ابت درایتف یک وج رضحت وثابؿ ےس درایتف یک
اوہنںےنرفناایہکمتدجسہایکرکفویکہکنںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےت

ےھتوجدنبہاسےکفاےطسدجسہرکاتےہوتدخافدندقفساساکدرہجدنلبرفنادےاگافراساکاکیانگہاٹمدےاگ۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ہقلنبزایدادلیقشم،افزایع،ییحینباوبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،ربنعةنببعکایملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دخافدندقفسےکفاےطسوجصخشاکیدجسہرکےوتاسوکسکدقرارجےلماگ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دخافدندقفسےکفاےطسوجصخشاکیدجسہرکےوتاسوکسکدقرارجےلماگ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1142

راوی  :ابوً٤ار اٟحشين ب ٩رحیث ،وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠اوزاعی ،وٟیس ب ٩ہظاٌ٣ ٦یلیٌ٣ ،سا ٪ب ٩ك٠حہ

رحیِ ٕث َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ا َِ ٟؤ ٟی ُس بِ ُ ٩هٔظَ إ ٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ َّ٤ارٕ ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُ ُ ٩
اِ ٣َ ٪ول َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت
ا ِِ ٌَ ٤ُ ٟی ٔل ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ََ ٌِ ٣سا ُ ٪بِ ُ ٩كَ َِ ٠ح َة ا َِ ٟی ٌِ ُ٤ز ٔ ُّی َٗا َُ ٔ َٟ٘ ٢
یت ثَ ِوبَ َ
اٟش ُحوز ٔ َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ٢
زُ َّٟىٔی ًَل َی ًَ ََ ١ٕ ٤ی ٌُِ َٔ ٨ىٔی أَ ِو یُ ِسخُٔ٠ىٔی ا َِ ٟح ََّ ٨ة ٓ ََش ََ ٜت ًَىِّی َ ٔ ٠٣ایا ث ُ َّ ٥ا َِ ٟتٔ ََت إلٔ َ َّی َٓ َ٘ا ََِ ٠ًَ ٢ی َ
َ ب ٔ ُّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٕس َي ِش ُح ُس ِهَّلِل َس ِح َس ّة إ ٔ ََّل َرٓ ٌََ ُه اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١ب ٔ َها َز َر َج ّة َو َح َّم ًَ ُِ ٨ه ب ٔ َها َخ ٔلی َئ ّة
یت أَبَا َّ
َ بٔاُّ ٟش ُحوز ٔ َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ
َٗا ََ ٌِ ٣َ ٢سا ُ ٪ث ُ َُّ ٔ َٟ٘ ٥
اٟس ِر َزا ٔ
اَ٘ َٓ ٪ا َ ٢لٔی ًََِ ٠ی َ
ئ ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُه ًَ َّ٤ا َسأ َ ُِ ٟت ًَ ُِ ٨ه ث َ ِوبَ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٣َ ٢ا ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٕس َي ِش ُح ُس ِهَّلِل َس ِح َس ّة إ ٔ ََّل َرٓ ٌََهُ اہللُ ب ٔ َها َز َر َج ّة َو َح َّم ًَ ُِ ٨ه ب ٔ َها َخ ٔلیئَ ّة
مع
اوبامعرانیسحلنبرحثی،فدیلنبملسم،افزایع،فدیلنباشہؾ نغی،دعماؿنبہحلطےسرفاتیےہہکںیمرضحتوثابؿےسالم
وجہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکالغؾےھتافرںیمےناہکہکھجموکاسمسقاکوکیئاکؾالتبوجہکتنجںیمدالخرکدے۔
فہھچکدریاخومشرےہاسےکدعبریمیاجبنوتمہجوہےئافررفناایہکمتدجسہںیماجایرکف۔ویکہکنںیمےنروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسانسےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھتوجدنبہدخااعتیلےکفاےطساکیدجسہرکےوتدخافدندقفس

اساکاکیدرہجدنلبرکےاگافراساکاکیانگہاٹمدےاگ۔رضحتدعماؿےنرفناایہکرھپ ںیمےنرضحتاوبدرداءےسالماقت
یک افر ںیم ےن اؿ ےس یھب فیہ ابت درایتف یک وج رضحت وثابؿ ےس درایتف یک یھت وت اوہنں ےن رفناای ہک مت ولگ دجسہ ایک رکف
ویکہکن ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس ےس یہی ابت ینس ےہ۔آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس رفناای رکےت ےھت وج وکیئ دنبہ
دخافدندقفسےکفاےطسدجسہںیماجاتےہوتدخافدندقفساساکاکیاقمؾدنلبرفنادےاگافراساکاکیانگہاٹمدےاگ۔رضحت
دعماؿےنرفناایہکرھپںیمےنرضحتاوبدرداءےسالماقتیکافراؿےسیھبفیہابتدرایتفیکوجرضحتوثابؿےسدرایتف
یک اوہنں ےن رفناای ہک مت دجسہ ایک رکف ویکہکن ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رفناےتےھتوجدنبہاسےکفاےطسدجسہرکاتےہوتدخافدندقفساساکدرہجدنلبرفنادےاگافراساکاکیانگہاٹمدےاگ۔
مع
رافی  :اوبامعرانیسحلنبرحثی،فدیلنبملسم،افزایع،فدیلنباشہؾ نغی،دعماؿنبہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿدجسہزنیمرپےنگلفاےلاعضاءیکتلیضفاکایبؿ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿدجسہزنیمرپےنگلفاےلاعضاءیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1143

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٠امی ،٪ح٤ازب ٩زیس٤ٌ٣ ،زو نٌ٤ا ٪ب ٩راطس ،زہزیً ،لاء ب ٩یزیس

ئ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ُٟ ٪ویِ ْ ٩بٔا ِِّ ٤َ ٟؼ ِی َؼ ٔة ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َوا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ُ ٪بِ َُ ٩را ٔط ٕس ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ٔیث َّ
یس َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َجاّ ٔ ٟشا إلٔ َی أَبٔی ه َُزیِ َز َة َوأَبٔی َسٌٔی ٕس َٓ َح َّس َث أَ َح ُسه َُ٤ا َحس َ
َخ ُٔ ٨ِ ٣ؼ ْت َٗا ََ َٓ ٢تأتِ ٔی ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة
َیز ٔ َ
اٟظَٔا ًَ ٔة َو ِاْل َ ُ
َّ
َّ َ ُ َ
َفَْ اہللُ ًَزَّ
اٟز ُس ُ
َٓ َت ِظ َٔ ٍُ َو ََ ِظ َٔ ٍُ ُّ
َ ١وذ َ َ
ََک ِّ َ
اَٟر َان َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٓ ٥َ ٠أٛو ُ ٪أ َّو َ ٩ِ ٣َ ٢یُحٔیز ُ َٓإٔذَا َ َ
و٪
َو َج َّ ٩ِ ٣ٔ ١ا َِ َ٘ ٟـا ٔ
َخ َد ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َ ٩ِ ٣یُزٔی ُس أَ ِ ٪یُ ِ ٔ
اٟز ُس َ ١أَ ِِ ََ ٪ظ َٔ ٍَ َٓ ُی ٌِ َز ُٓ َ
ئ بَي ِ َن َخ ِٔ٘٠هٔ َوأَ ِ َ
ِخ َد أَ ََ ٣ز اہللُ ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة َو ُّ
ُو٤َ َٛ ٪ا
اٟش ُحوز ٔ َٓ ُی َؼ ُّب ًََِ ٠یه ٔ ِ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٥ا ٔ
َٔ ٌَ ََل َ٣ات ٔه ٔ ِ ٥إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟار َتأِک ُ ُ
ئ ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓ َی ُِِ٨ت َ
 ١ک ُ ََّ ١ط ِی ٕئ ٔ ٩ِ ٣ابِ ٔ ٩آ َز َ ٦إ ٔ ََّل َِ ٣و ٔؿ ٍَ ُّ

َت ِ٨بُ ُت ا ِٔ ٟح َّب ُة فٔی َحٔ٤ی َّٔ ١
اٟش ِی ٔ١
دمحم نب امیلسؿ ،امحدنب زدی ،رمعمف امعنؿ نب رادش ،زرہی ،اطعء نب سیدی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت اوبرہریہ افر رضحت
اوبدیعسدخریےکزندکیاھٹیبوہااھتاؿدفونںںیمےساکیاصبحےندحثیافشتعایبؿرفنایئافردفرسےاصبحاخومش
رےہ وت ایبؿ رف ناای ہک رفط ےآںیئ ےگ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یھب افشتع رفناںیئ ےگ رھپ لپ رصاط اک ذترکہ رفناای۔
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایبسےسےلہپںیماسلپےسلکناجؤںاگسجفتقدخافدن دقفساینپولخمؼ
ےک ااصنػ ےس افرغ وہاگ افر نج رضح ات وکآگ ےس ابرہ اکنانل اچےہ اگ اؿ وک اکنؽ ےل اگ۔اسفتق رفوتشں وک افر ربمغیپفں وک
افشتعاکمکحدےاگ۔فہولگاؿولوگںیکانشتخرکںیےگ(ینعیوجولگافشتعےکالہںیہ)اؿوکاشنوینںےسفہہیےہہک
آگااسنؿےکرہوضعوکاھکےلیگنکیلدجسفںیکہگجوکرھپا ؿرپہمشچایحتاکاپینڈاالاجےئاگافرفہاسرطہقیےساگاجںیئ
ےگینعیدفابرہاؿ ںیماجؿآاجےئیگہک سجرطہقیےس داہنااتگےہ۔الیسبےکوکڑےافررکٹکںیم ینعیسج رطہقیےسفہ
دلجیرتفاتزہوہاجاتےہایسرطہقیےسفہولگیھباساپینیکربتکےسابلکلدنترتسوہ اجںیئےگافرآگاکاشنؿابلکلمتخ
وہاجےئاگ۔
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،امحدنبزدی،رمعمفامعنؿنبرادش،زرہی،اطعءنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکاکیدجسہدفرسےےسوطلیرکاناجزئےہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ایکاکیدجسہدفرسےےسوطلیرکاناجزئےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1144

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ح٤س ب ٩سَل ،٦یزیس ب ٩ہارو ،٪جزیز ب ٩حاز٣ ،٦ح٤س ب ٩ابويٌ٘وب ََریً ،بساہلل ب ٩طساز

وَٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازَٔٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩س ََّلَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ه ُ
ار َ

َخ َد ًَ َِ ٠ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی إ ٔ ِح َسی َػ ََلت َ ِی
وب ا َِ ٟب ِ ٔ
أَبٔی َي ٌِ ُ٘ َ
َر ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ط َّساز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ َ ٢
ئ َوه َُو َحا َٔ ١ْ ٣ح َش ّ٨ا أَ ِو ُح َش ِی ّ٨ا َٓ َت َ٘ َّس ََ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠و َؿ ٌَ ُه ث ُ ََّٛ ٥ب َّ َر ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔ ٓ ََؼلَّی ٓ ََش َح َس
ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ

َ
َ
َفٓ ٌَِ ُت َرأِسٔی َوإٔذَا اٟؼَّ ٔي ُّی ًَل َی هَ ِهز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه َُو
بَي ِ َن هَ ِه َزان َ ِی َػ ََلتٔهٔ َس ِح َس ّة أكَاََ ٟها َٗا َ ٢أبٔی َ َ
َ َس َح ِس َت
اض َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَٔ َّ ٧
َف َج ٌِ ُت إلٔ َی ُس ُحوزٔی َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟؼَّ ََل َة َٗا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
َسا ٔج ْس َ َ
َ َ ٥َِ ٟیَ ٩ِ ُٜو َل َّ٩ٜٔابِىٔی
َ َٗا َ ٢ک ُ ُّ ١ذََ ٔ ٟ
َ َس ِح َس ّة أَكَ َِ ٠ت َها َحًَّی هَ َ٨َّ ٨ا أََّ٧هُ َٗ ِس َح َس َث أَ ِْ ٣ز أَ ِو أََّ٧هُ یُووَی إَِٔ ٟی َ
بَي ِ َن هَ ِه َزان َ ِی َػ ََلت ٔ َ
ََکه ُِت أَ ِ ٪أ ُ ًَ ِّح َُ ٠ه َحًَّی َي ِ٘ ٔض َی َحا َج َتهُ
ِار َت َح َ٠ىٔی ٓ َ ٔ
دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ ،سیدی نب اہرفؿ ،رجری نب احزؾ ،دمحم نب اوبوقعیب رصبی ،دبعاہلل نب دشاد ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس امنزاشعءادا رکےن ےئلیکابرہرشتفیالےئ افرآپیلص اہللہیلعفآہلفملس اسفتق رضحتاناؾ نسح
افر اناؾ نیسح وک وگد ںیم ااھٹےئ وہےئ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق آےگ ڑبےھ (امنز یک اناتم رفناےن ےئلیک) افر
اؿ وک الھٹبای۔ زنیم رپ رھپ امنز ےک فاےطس ریبکت رفنایئ افر امنز رشفع رفنایئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ےک درایمؿ اکی
دجسہ ںیم اتریخ رفنایئ وت ںیم ےن رس ااھٹای وت داھکی ہک اصبح زادے (ینعی رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وناےس)
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتشپابمرکرپںیہافراسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملساحتلدجسہںیمںیہ۔رھپںیمدجسہںیم
الچایگ سجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغوہےئگوتولوگںےنرعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزےکدفراؿاکیدجسہادارفناےنںیماتریخرفنایئ۔اہیںکتہکمہولوگںوکاسابتاکایخؽوہاہک
آپیلصاہللہیلع فآہلفملسےکاسھتیسکمسقاکوکیئاحدہثشیپآایگایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپفیحانزؽوہیئگےہ۔آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفناایایسیوکیئابتںیہنیھتریماڑلاک(وناہس)ھجمرپوساروہاوتھجموک(ربا)وسحمسوہاہکںیمدلجیاھٹڑھکا
وہںافراسیکرماد( ےنلیھیکوخاشہ)لمکمہنوہ۔
رافی  :دبعارلنمحنبدمحمنبالسؾ،سیدینباہرفؿ،رجرینباحزؾ،دمحمنباوبوقعیبرصبی،دبعاہللنبدشاد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقدجسہےسرسااھٹےئوتریبکتزپانھاچےئہ

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجفتقدجسہےسرسااھٹےئوتریبکتزپانھاچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1145

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٓ ،٥ـ ١ب ٩زٛين و یحٌی ب ٩آز ،٦زہير ،ابواسحاً ،ٚبساٟزح ٩٤ب ٩اسوز٤٘٠ً ،ہً ،بساہلل

 ١بِ ُُ ٩ز َٛي ِ ٕن َو َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََ َٗ ٦اَل َح َّسثَ َ٨ا ُز َهي ِ ْر ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٙبسٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِِ ٟٔـ ُ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َو ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َٜبِّرُ فٔی کَُ ِّ١خٔ ِٕف َو َرٓ ٍِٕ

اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َحًَّی یُ َزی بَ َی ُ
َوٗ ٔ َیاَ ٕ ٦و ُٗ ٌُوز ٕ َوي َُش ِّ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠یَٔ٤یٔ٨هٔ َو ًَ ِٔ ٩ط َ٤أٟهٔ َّ
اق َخ ِّسه ٔ َٗا ََ ٢و َرأَیِ ُت أَبَا بَ َِکٕ
َ
َو ًُ ََ ٤ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َ٤ا َئ ٌَِ ََل ٔ ٪ذََ ٔ ٟ
ااحسؼ نب اربامیہ ،لضف نب دنیک ف ییحی نب آدؾ ،زریہ ،اوبااحسؼ ،دبعارلنمح نب اوسد ،ب ہمق ،دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ریبکت زپےتھ وہےئ ےتکھج افر اےتھٹ وہےئ افر ڑھکے افر ھٹیب اجےن ےک فتق۔ آپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس السؾ ریھپےت ےھت داںیئ افر ابںیئ اجبن االسلؾ مکیلع فرھمة اہلل رفناےت۔ اہیں کت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکراسخرابمرکیکدیفسیرظنآےنیتگل۔(ینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملساینتدریکترگدؿاکرخومڑدےتی)رضحتدبعاہلل
ےنرفناایہکںیمرضحتاوبرکبافررضحترمعوکیھباسرطہقیےسرکےتوہےئداھکیےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،لضفنبدنیکفییحینبآدؾ،زریہ،اوبااحسؼ،دبعارلنمحنباوسد،ب ہمق،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےلہپدجسےےساےتھٹفتقرعفدینیرکان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ےلہپدجسےےساےتھٹفتقرعفدینیرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1146

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىیٌ٣ ،اذ ب ٩ہظاٗ ،٦تازہ ،نَربً ٩اػ٣ ،٥ا َٟب ٩حویزث

اػ ٕ٣َ ٩ِ ًَ ٥ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ٩
َر بِ ٔٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩ن ِ ٔ
َ َوإٔذَا َر َٓ ٍَ
ا ٪إٔذَا َز َخ َ ١فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َر َٓ ٍَ یَ َسیِهٔ َوإٔذَا َر َ ١َ َِ ٣ٔ ١َ ٌََ ٓ ٍَ ٛذََ ٔ ٟ
ا ُِ ٟح َویِز ٔ ٔث أَ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َ ک ُ َُّ ٠ه َي ٌِىٔی َر ِٓ ٍَ َی َسیِهٔ
اٟش ُحوز ٔٓ ٌََ َ ١َ َِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
اٟز ُٛو َٔ ٓ ٌََ َ ١َ َِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
َ َوإٔذَا َر َٓ ٍَ َرأ ِ َس ُه ُّٔ ٩ِ ٣
َرأِ َس ُه ُّٔ ٩ِ ٣

دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،رصننباعا ،ناکلنبوحریثےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسسج
فتق امنز رشفع رفناےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس دفونںاہھت ااھٹےت ےھت افر سج فتق دجسہ ےس رس ااھٹےت ےھت وت آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملساسفتقیھباسرطہقیےسرکےتینعیدفونںاہھتااھٹےت۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،رصننباعا ،ناکلنبوحریث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفونںدجسفںےکدرایمؿاہھتہنااھٹےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفونںدجسفںےکدرایمؿاہھتہنااھٹےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1147

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥سٔیا ،٪زہزی ،ساً ،٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ا ِٓت َ َتحَ
ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیهٔ َٗا َ ٢ک َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیُ ٩ِ ًَ ٥سٔ َِی َ
اٟز ُٛو َٔ َو ََل یَ ِز َٓ ٍُ بَي ِ َن َّ
اٟش ِح َس َتي ِ ٔن
اٟؼَّ ََل َة َٛب َّ َر َو َر َٓ ٍَ َی َسیِهٔ َوإٔذَا َر ََ ٍَ ٛو ََ ٌِ َس ُّ

ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،زرہی،اسمل،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتقامنز
رشفع رفناےت وت ریبکت رفناےت افر دفونں اہھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااھٹےت رھپ سج فتق آپ روکع رفناےت وت دفونں اہھت
ااھٹےتا فرروکعرکےنےکدعبیھباہھتااھٹےتافردفونںدجسفںےکدرایمؿآپیلصاہللہیلعفآہلفملساہھتںیہنااھٹےتےھت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،زرہی،اسمل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفونںدجسفںےکدرایمؿداعرکان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفونںدجسفںےکدرایمؿداعرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1148

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہ٤ً ،زوب٣ ٩زة ،ابوح٤زة ،رج ،١حذئہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ٣ُ ٩زَّ َة ًَ ِ ٩أَبٔی َح ِ٤زَ َة َسٌَ ٔ٤هُ یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩ر ُج ٕ١
ت َوا َِ ٟحبَرُو ٔ
ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٕص ًَ ُِ ٩ح َذ ِي َٔ َة أَُ َّ ٧ه اَ ِ ٧ت َهی إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٦إلٔ َی َج ِ٨بٔهٔ َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ أَ ِٛبَرُ ذُو ا ُِٜ٠َ ٤َ ٟو ٔ
ت
ُ
اَ ٪رب ِّ َی ا ٌَِ ٟو ٔٔی٥
َوا ِل ٜٔبِرٔیَا ٔ
اُ ٪ر ُٛوًُ ُه ِ َ ٧ح ّوا َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣یا ٔ٣هٔ َٓ َ٘ا َ ٢فٔی ُر ُٛؤًهٔ ُس ِب َح َ
ِقة ٔ ث ُ ََّ ٥ر ََٓ ٍَ ٛک َ َ
رقأَ بٔا َِ ٟب َ َ
ئ َوا ٌَِ ٟوَ َٔ ٤ة ث ََّ َ ٥
ا٪
اَ ٪رب ِّ َی اْلِ َ ًِل َی ُس ِب َح َ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢فٔی ُسحُوزٔه ٔ ُس ِب َح َ
اَ ٪رب ِّ َی ا ٌَِ ٟو ٔٔیَ ٥و َٗا َ ٢ح ٔي َن َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه َ ٔ ٟزب ِّ َی ا َِ ٟح ُِ ٤س َ ٔ ٟزب ِّ َی ا َِ ٟح ُِ ٤س َوک َ َ
ُس ِب َح َ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢بَي ِ َن َّ
ِرف لٔی
َرب ِّ َی اْلِ َ ًِل َی َوک َ َ
ِرف لٔی َر ِّب اُ ٔ ِ
اٟش ِح َس َتي ِ ٔن َر ِّب اُ ٔ ِ

دمحم نب دبعا الیلع ،اخدل ،ہبعش ،رمعفنب رمة ،اوبزمحة ،رلج ،ذحہفی ےس رفاتی ےہہک اکی رفز فہ رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہےئ افر فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی ڑھکے وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اراشد رفناایاس ےک دعب وسرہ رقبہ التفت رفنایئ اس ےک دعب روکع رفناای وت روکع ںیماس دقر اتریخکت رےہ ہک سج دقر
اتریخ کت ڑھکے رےہ ےھت افر رفناای افر سجفتق آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن روکع ےس رس ااھٹای وت اراشد رفناای امتؾ رعتںیفی

ریمے رپفرداگر ےک فاےطس ںیہ افر دجسہ ےک دفراؿ رفناای افر دفونں دجسفں ےک درایمؿ رفناای ینعی اے دخا ھجم وک شخب دے اے
دخاھجموکاعمػرفنادے۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،رمعفنبرمة،اوبزمحة،رلج،ذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہچہےکاسےنمدفونںاہھتااھٹےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رہچہےکاسےنمدفونںاہھتااھٹےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1149

٣وسی ََری ،نرضبَٛ ٩ير ،ابوسہ ١اززی
راوی ٣ :وسی بً ٩بساہلل بٰ ٩

رض بِ ََُٔٛ ٩ير ٕأَبُو َس ِه ٕ ١اْلِ َ ِزز ٔ ُّی َٗا ََ ٢ػلَّی إلٔ َی َج ِٔ ٨يی ًَ ِب ُس
وسی ا َِ ٟب ِ ٔ
وسی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣
َر ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ

ُ
ا ٪إٔذَا َس َح َس َّ
َف َٓ ٍَ َرأِ َس ُه َٔ ٨ِ ٣ها َر َٓ ٍَ َی َسیِهٔ ت ٔ َِ٘ ٠ا َئ َو ِجهٔهٔ
اہللٔ بِ ُ ٩كَا ُو ٕ
ض بٔٔ٤ىّی فٔی َِ ٣شحٔ ٔس ا َِ ٟد ِی ٕٔ َٓک َ َ
اٟش ِح َس َة اْلِ ول َی َ َ
َ
َ َٓ ُُِ٘ ٠ت ُ ٔ ٟو َه ِی ٔب بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس إ ٔ ََّ ٪ه َذا َي ِؼ ََ ٍُ ٨ط ِیئّا  ٥َِ ٟأَ َر أَ َح ّسا َي ِؼ َُ ٌُ ٨ه َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه َو َه ِی ْب ََ ِؼ ََ ٍُ ٨ط ِیئّا َ َ ٧ ٥َِ ٟز
َک ُت أََ٧ا ذََ ٔ ٟ
َٓأِ َ ِ ٧
ض
ض َي ِؼ َُ ٌُ ٨ه َو َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض َرأَیِ ُت أَبٔی َي ِؼ َُ ٌُ ٨ه َو َٗا َ ٢أَبٔی َرأَیِ ُت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
أَ َح ّسا َي ِؼ َُ ٌُ ٨ه َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ُ ٩كَا ُو ٕ
َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِؼ ٌَُ ٨هُ
ومیسنبدبعاہللنبومٰیسرصبی،رضننبریثک،اوبلہسازدی،ےنرفناای ہکریمےزندکیرضحتدبعاہللنباطؤس ےناقمؾینم
ںیم دجسم فیفخ ےک ادنر امنز ادایک وت سج فتق اوہنں ےن ےلہپ دجسہ ےس رس ااھٹای وت دفونںاہھت رہچہ ےکاسےنم ےئک ںیم ےن اس اک
ااکنر ایک افر رضحت فبیہ نب اخدل ےس اہک ہک ہی صخش فہ اکؾ رکات ےہ ہک مہ ےن وج اکؾ یسک صخش وک ںیہن رکےت داھکی ےہ رضحت
دبعاہللنباطؤسےنرفناایہکںیمےناےنپفادلوکاسرطحرکےتداھکیےہافرفہےتہکےھتہکںیمےنرضحتدبعاہللنبابعسوک
اس رطح ےس رکےت داھکی ےہ افر رضحت دبعاہلل نب ابعس رفناےت ےھت ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی لمع

رکےتوہےئداھکیےہ۔
رافی  :ومیسنبدبعاہللنبومٰیسرصبی،رضننبریثک،اوبلہسازدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفونںدجسفںےکدرایمؿینتکدریکتانھٹیباچےئہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفونںدجسفںےکدرایمؿینتکدریکتانھٹیباچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1150

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیسابوٗسا٣ة ،یحٌی ،طٌبة ،ح ،٥ٜاب ٩ابوٟیلی ،بزاء بً ٩ازب

ئ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس أَبُو ٗ َُسا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ُ ٜابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
اٟز ُٛو َٔ َوبَي ِ َن
َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ػ ََلةُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ ٥َ ٠ر ُٛو ًُ ُه َو ُس ُحو ُز ُه َوٗ ٔ َیا ُُ ٣ه ََ ٌِ َس َ٣ا یَ ِز َٓ ٍُ َرأِ َس ُه ُّٔ ٩ِ ٣
رقی ّبا َّٔ ٩ِ ٣
َّ
ئ
اٟش َوا ٔ
اٟش ِح َس َتي ِ ٔن َ ٔ

دیبع اہلل نب دیعساوبدقامة ،ییحی ،صعیة ،مکح ،انب اوب،یلی ،رباء نب اعزب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساکروکعدجسہافرروکعےکدعبڑھکاوہانافردفونںدجسفںےکدرایمؿںیمھٹیباجانرباربرباربوہارکاتاھت۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعساوبدقامة،ییحی،صعیة،مکح،انباوب،یلی،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفونںدجسفںےکدرایمؿےنھٹیباکرطہقی

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفونںدجسفںےکدرایمؿےنھٹیباکرطہقی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1151

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩ابزاہی ٥زحی٣ ،٥زوا ٪بٌ٣ ٩اویہً ،بساہلل ابً ٩بساہلل ب ٩اَلػ ،٥یزیس ب ٩اَلػ٣ ،٥ی٤و٧ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیُ ٥ز َح ِی َْٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣زِ َوا ُ ٪بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ َػ ِّ٥
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َس َح َس َخ َّوی ب ٔ َی َسیِهٔ َحًَّی یُ َزی
َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َیزٔی ُس بِ ُ ٩اْلِ َ َػ ِِّ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ی ُ٤وَ َ ٧ة َٗاَِ ٟت ک َ َ
َ
َّسی
َو َؿحَ إٔبِ َل ِیهٔ َٔ ٩ِ ٣و َرائٔهٔ َوإٔذَا َٗ ٌَ َس اك ِ َ٤أ ًََّ ٪ل َی َٓد ٔ ٔذه ٔا ُِ ٟی ِ َ

دبعارلنمح نب اربامیہ دمیح ،رمفاؿ نب اعمفہی ،دبعاہلل انب دبعاہلل نب االا  ،سیدی نب االا  ،ومیمہن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق دجسہ رفناےت وت دفونں اہھت ےلھک رےتھک۔ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
ابمرکولغبںکتیککمےھچیپےسداھکیئدیتیافرسجفتقھٹیباجےتوتابںیئرطػیکراؿزنیمرپاگلرکھٹیباجےت۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہدمیح،رمفاؿنباعمفہی،دبعاہللانبدبعاہللنباالا ،سیدینباالا ،ومیمہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسہےکفاےطسریبکتزپانھ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دجسہےکفاےطسریبکتزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1152

راوی ٗ :تیبہ ،ابواحوؾ ،ابواسحاً ،ٚبساٟزح ٩٤ب ٩اسوز٤٘٠ً ،ہً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

ؾ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ َو ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َٜبِّرُ فٔی کَُ ِّ١رٓ ٍِٕ َو َو ِؿ ٍٕ َوٗ ٔ َیاَ ٕ ٦و ُٗ ٌُوز ٕ َوأَبُو بَ َِکٕ َوًُ َ٤زُ َوًُ َِ َ٤ا َُ ٪رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه ِ٥
َٗا َ ٢ک َ َ

ہبیتق،اوباوحص،اوبااحسؼ ،دبعارلنمحنباوسد،ب ہمق ،دبعاہللنبدوعسدےسرفاتی ےہہکروسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس رہ
اکی وضع ااھٹےت وہےئ افر رےتھک افر اےتھٹ افر ھٹیب اجےن ےک فتق ریبکت زپےتھ افر رضحت اوبرکب افر رضحت امثعؿ ینغ یھب ایس
رطہقیےسرکےت(ینعیاؿرضحاتاکلمعابمرکیھبایسرطہقیےساھت)۔
رافی  :ہبیتق،اوباوحص،اوبااحسؼ،دبعارلنمحنباوسد،ب ہمق،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دجسہےکفاےطسریبکتزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1153

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،ححين ،ابَ٣ ٩ىیٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،ابوبَک بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩حارث ب ٩ہظا ،٦ابوہزیزہ

اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َحي ِْن َوه َُو ابِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َِ ٟیثْ ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َٗ َا٦
أَبُو بَ ِ ٔ
َک بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩هٔظَ إ ٦أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أَبَا ه َُزیِ َز َة َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ

إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ یُ َٜبِّرُ ح ٔي َن َي ُ٘ ُو ٦ث ُ َّ ٥یُ َٜبِّرُ ح ٔي َن َی ِز َ ٍُ ٛث ُ ََّ ٥ي ُ٘و َُ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه ح ٔي َن یَ ِز َٓ ٍُ ُػَِ ٠ب ُه ٔ ٩ِ ٣اٟز ٌََِّ ٛةٔ ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و َُ ٢وه َُو
َ ا َِ ٟح ُِ ٤س ث ُ َّ ٥یُ َٜبِّرُ ح ٔي َن یَ ِهؤی َسا ٔج ّسا ث ُ َّ ٥یُ َٜبِّرُ ح ٔي َن یَ ِز َٓ ٍُ َرأ ِ َسهُ ث ُ َّ ٥یُ َٜبِّرُ ح ٔي َن َي ِش ُح ُس ث ُ َّ ٥یُ َٜبِّرُ ح ٔي َن یَ ِز َٓ ٍُ َرأَ َسهُ
َٗائ َْٔ ٥ربَّ َ٨ا ََ ٟ
ض
 ١ذََ ٔ ٟ
ث ُ ََّ ٥ئ ٌَِ ُ
َ فٔی اٟؼَّ ََلة ٔک ُ َِّ ٠ها َحًَّی َي ِ٘ـ َٔی َها َویُ َٜبِّرُ ح ٔي َن َي ُ٘ ُو ٩ِ ٣ٔ ٦اَ ٨ِ َِّ ٟتي ِ ٔن ََ ٌِ َس ا ُِ ٟحُ٠و ٔ
ھ
دمحم نب راعف ،حین ،انب ینثم ،ثیل ،لیقع ،انب اہشب ،اوبرکب نب دبعارلنمح نب احرث نب اشہؾ ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک فہ
رفناےت ےھت ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق امنز زپےنھ ےک فاےطس دیبار وہےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

َشم ِ َ ل
ّلَّ ِمَ ْن َ َِ
حـُ زپےتھ افر سج فتق روکع
فملس ریبکت زپےتھ ڑھکے وہےن ےک فتق رھپ ریبکت زپےتھ روکع رکےن ےک فتق رھپ ع ا ُ
َ َ لْ
ےسرسااھٹےترھپڑھکےڑھکےرفناےت َشم ِ َعا ُلِم
َلا حَمْ ُدرھپسجفتقدجسہںیماجےتوتریبکترفناےترھپسجفتق
حـُ َر ّ َب َ
ّلَّ َ ْن َ ِ َ
دجسہ ےس رس ااھٹےت وت ریبکت زپےتھ رھپ سج فتق دجسہ ںیم ےلچ اجےت وت ریبکت زپےتھ رھپ سج فتق دجسہ ےس رس ااھٹےت وت ریبکت
زپےتھاسرطہقیےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوپرییکوپریامنزںیملمعرکےت۔امنزلمکموہےنکتافرسجفتقآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسدفراعکتادارفنارکاھٹاجےتبتیھبریبکترفناےت۔
ھ
رافی  :دمحمنبراعف ،حین،انبینثم،ثیل،لیقع،انباہشب،اوبرکبنبدبعارلنمحنباحرثنباشہؾ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقدفونںدجسفںےسافرغوہرکاےنھٹےگلوتےلہپدیساھڑھکاوہرکھٹیباجےترھپاےتھٹ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجفتقدفونںدجسفںےسافرغوہرکاےنھٹےگلوتےلہپدیساھڑھکاوہرکھٹیباجےترھپاےتھٹ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1154

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،اس٤اًی ،١ایوب ،ابوَٗلبہ سے روایت ےہ ٛہ حرضت ابوس٠امی٣ ٪ا َٟب ٩حویزث

َ بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َویِز ٔ ٔث
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة َٗا ََ ٢جائ َ َ٨ا أَبُو ُسََ ِ ٠امی َ٣َ ٪اُ ٔ ٟ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔیَازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ٕ َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َٗا ََ ٌَ َ٘ َٓ ٢س فٔی اٟز َِّٔ ٌَ ٛة اْلِ ُول َی ح ٔي َن
إلٔ َی َِ ٣شحٔسَٔ٧ا َٓ َ٘ا َ ٢أُرٔی ُس أَ ِ ٪أُرٔیَِ َٛ ٥ِ ُٜی َ
َخة ٔ
َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه َّٔ ٩ِ ٣
اٟش ِح َسة ٔ ِاْل ٔ َ

زایدنباویب،اامسلیع،اویب،اوبالقہبےسرفاتیےہ ہکرضحتاوبامیلسؿناکلنبوحریثمہولوگںیکامنزںیمرشتفیالےئ
افر رفناای ہک ریما دؽ اچاتہ ےہ ہک ںیم مت ولوگں وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز دالھکؤں ہک آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسسکرطہقیےسامنزادارفناایرکےتےھت۔(اسےکدعباوہنںےن امنزادارفنایئوت)آپیلہپرتعکادارفنارکھٹیبےئگافر

سجفتقآپےندفرسےدجسہےسرسااھٹای۔
رافی  :زایدنباویب،اامسلیع،اویب،اوبالقہبےسرفاتیےہہکرضحتاوبامیلسؿناکلنبوحریث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجفتقدفونںدجسفںےسافرغوہرکاےنھٹےگلوتےلہپدیساھڑھکاوہرکھٹیباجےترھپاےتھٹ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1155

راوی ً :لی ب ٩ححز ،ہظی ،٥خاٟس ،ابوَٗلبة٣ ،ا َٟب ٩حویزث

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا هُظَ ِی َْ ٩ِ ًَ ٥خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ٣َ ٩ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َویِز ٔ ٔث َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ا ٪فٔی َو ِتز ٕ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلتٔهٔ  ٥َِ ٟیَ َِ ٨ه ِف َحًَّی َي ِش َتو ٔ َی َجاّ ٔ ٟشا
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َٓإٔذَا ک َ َ
یلعنبرجح،میشہ،اخدل،اوبالقیة،ناکلنبوحریث ےسرفاتیےہہک ںیمےنرضحت روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکامنزادا
رفناےتوہےئداھکیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتقاطؼفایلامنزوہیت (بلطمہیےہہکبجآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسنیترتعکےسیجرغمبیکامنزایامنزفرتادارفناےت)وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہناےتھٹہکسجفتقکتآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسدیسےھوہرکہنھٹیباجےت۔
رافی  :یلعنبرجح،میشہ،اخدل،اوبالقیة،ناکلنبوحریث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑھکےوہےتفتقاہھتزنیمرپاکٹان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

ڑھکےوہےتفتقاہھتزنیمرپاکٹان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1156

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظارً ،بساٟوہاب ،خاٟس ،ابوَٗلبة

َ بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َویِز ٔ ٔث َیأِت ٔی َ٨ا
ا٣َ ٪اُ ٔ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّه ٔ
اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة َٗا َ ٢ک َ َ

ٓ ََی ُ٘و ُ ٢أَ ََل أ ُ َح ِّسثَُ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ َٓ ٥َ ٠ی َؼل ِّی فٔی َُي ِر ٔ َوِٗتٔ اٟؼَّ ََلة ٔ َٓإٔذَا َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه ٔ٩ِ ٣
اٟش ِح َسة ٔ َّ
َّ
ق
اس َت َوی َٗاً ّٔسا ث ُ ََّ َٗ ٥آَ ٦ا ًِ َت ََ ٤س ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ
اَٟاَ ٔ ٧ی ٔة فٔی أَ َّو ٔ ٢اٟز َِّٔ ٌَ ٛة ِ
دمحمنباشبر،دبعاولاہب،اخدل،اوبالقیةےسرفاتیےہہکرضحتناکلنبوحریثمہولوگںےکاپسآایرکےتےھتافررفناےتایک
ںیممتولوگںوکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک امنزالتبؤںرھپ فہ(ےبفتق)امنزادارفناےت(ینعی امنزلفن)وت آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس سجفتقدفرسےدجسہےسرفاتغےکدعبرسااھٹےتیلہپرتعکںیمدیسےھھٹیباجےترھپزنیمرپاہسرا
دےرکھٹیباجےت۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعاولاہب،اخدل،اوبالقیة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہوھتںوکونٹھگںےسےلہپااھٹان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اہوھتںوکونٹھگںےسےلہپااھٹان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1157

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور ،یزیس ب ٩ہارو ،٪رشیًَ ،اػ ٥ب ٩ک٠یب ،وائ ١ب ٩ححز

اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩کَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩وائ ٔ ٔ ١بِ ٔ٩
یَ ًَ ِٔ ًَ ٩
وَٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َیزٔی ُس بِ َُ ٩ه ُ
ار َ
رش ْ

ُح ِحز ٕ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َس َح َس َو َؿ ٍَ ُر َِِٛت َِیهٔ َٗ ِب ََ ١ی َسیِهٔ َوإٔذَا َ َ ٧ه َف َر َٓ ٍَ َی َسیِهٔ َٗ ِب َُ ١ر َِِٛت َِیهٔ

رش ٕ
وَ ٪واہللُ ََ ٌَال َی أَ ًِ َ٥ُ ٠
یَ َُيِرُ َیز ٔ َ
َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٥َِ ٟ ٩ٔ ٤ي ُ٘ َِ ١ه َذا ًَ ِٔ َ ٩
یس بِ َٔ ٩ه ُ
ار َ

ااحسؼ نب وصنمر ،سیدی نب اہرفؿ ،رشکی ،اعا  نب بیلک ،فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسوکداھکیسجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسہرفناےتوتدفونںونٹھگںوکاہھتےسےلہپرےتھکافرسجفتقدجسہ
ےساھٹاجےن ےتگوتےلہپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدفونںاہوھتںوکااھٹےتونٹھگںوکااھٹےنےسلبق۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،سیدینباہرفؿ،رشکی،اعا نببیلک،فالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسےےساےتھٹفتقریبکتانہک
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دجسےےساےتھٹفتقریبکتانہک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1158

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ

ا ٪ي َُؼل ِّی بٔه ٔ ُِ َٓ ٥ی َٜبِّرُ ک ُ َّ٤َ ٠ا َخٔ ََف َو َر َٓ ٍَ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَ َّ ٪أَبَا ه َُزیِ َز َة ک َ َ

َر َٖ َٗا ََ ٢واہللٔ إنِّٔی َْلَ ِط َب ُهَ ٥ِ ُٜػ ََل ّة ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٓإٔذَا ا ِن َ َ

ہبیتق نبدیعس ،ناکل ،انب اہشب ،اوبہملس ےس رفاتی ےہہک رضحت اوبرہریہ سج فتق امنزیک اناتم رفناےت وتریبکت رفناےت ےھت
ےنکھجافراےنھٹےکفتقرھپسجفتقرفاتغوہیئگوتےتہکدخایکمسقںیمامنزوبنییلصاہللہیلعفآہلفملسےسزایدہاشمہبوہں۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ناکل،انباہشب،اوبہملس

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

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دجسےےساےتھٹفتقریبکتانہک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1159

راوی  :نَربً ٩لی و سوار بً ٩بساہلل ب ٩سوارً ،بساَلًلی٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،ابوبَک بً ٩بساٟزح ،٩٤و ابوس٤٠ہ ب٩
ًبساٟزح٩٤

َک بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
َر بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َو َس َّو ُار بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩س َّوا ٕر َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َن ِ ُ
ِٕ أَبٔی ه َُزیِ َز َة َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨هُ َٓ َ٤َّ ٠ا َر ََٛ ٍَ ٛب َّ َر َٓ َ٤َّ ٠ا َر َٓ ٍَ َرأ ِ َس ُه َٗا َ٢
اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤و ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَُ َّ ٧ه َ٤ا َػ ََّ ٠یا َخَ ٠

ََ ا َِ ٟح ُِ ٤س ث ُ ََّ ٥س َح َس َو َٛب َّ َر َو َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه َو َٛب َّ َر ث ُ ََّٛ ٥ب َّ َر ح ٔي َن َٗ َا ٩ِ ٣ٔ ٦اٟز ٌََِّ ٛةٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢و َّأ ٟذی
َس ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َربَّ َ٨ا َوَ ٟ
اٟسَ ِ ٧یا َو َّ
َ
اُِ ٔ٠ٟى
رقبَُ ٥ِ ُٜط َب ّها ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َزاَِ ٟت َه ٔذه ٔ َػ ََلتُ ُه َحًَّی ٓ َ
َار َُّ ٚ
َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسه ٔ إنِّٔی َْل ِ َ
َ ٔ ٟش َّوارٕ
رصننب یلع ف وسار نب دبعاہلل نب وسار ،دبعاالیلع ،رمعم ،زرہی ،اوبرکب نب دبعارلنمح ،ف اوبہملس نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک
اؿ دفونں رضحات ےن اکی رفز رضحت اوبرہریہیک ادتقاء ںیم امنز ادا رفنایئ سجفتقروکع رفناای وت ریبکت زپیھرھپسجفتق رس
ااھٹایوتعمساہلل نمدمحہرفناایرھپدجسہرفناایافرریبکتزپیھرھپرسااھٹایافرریبکتزپیھرھپسجفتقرتعکادارفنارکڑھکےوہےئگوت
ریبکت زپیھ اس ےک دعب رفناای اس ذات یک مسق ہک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ہک ںیم مت ولوگں ےس زایدہ اشمہب وہں روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسامنزںیمافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسایسرطہقی ےسامنززپےتھرےہاہیںکتہکآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیکفافتوہیئگ۔
رافی  :رصننبیلعفوسارنبدبعاہللنبوسار،دبعاالیلع،رمعم،زرہی،اوبرکبنبدبعارلنمح،فاوبہملسنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دعقہافیلںیمےنھٹیباکرطہقی
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دعقہافیلںیمےنھٹیباکرطہقی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1160

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،یحٌیٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤سً ،بساہلل بً ٩بساہلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩ی ِحٌَی ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ

َّسی َو َت ِٔ ٨ؼ َب ا ُِ ٟی ِ٤ى َی
أَُ َّ ٧ه َٗا َ ٢إ ٔ َُّ ٩ِ ٣ٔ ٪س َّ٨ةٔ اٟؼَّ ََلة ٔأَ ِِ َُ ٪ـحٔ ٍَ رٔ ِج ََ ٠
َ ا ُِ ٟی ِ َ

ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،ییحی ،اقمس نب دمحم ،دبعاہلل نب دبعاہلل نب رمع ،ےن رفناای ہک امنز ںیم دعقہ ںیم تنس ہی ےہ ہک ابںیئ اجبن ےک
اپؤںوکاھچبدایاجےئافرداںیئاجبنےکاپؤںوکڑھکارکدایاجےئ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،ییحی،اقمسنبدمحم،دبعاہللنبدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہشتںیمےنھٹیبےکفتقاپںیکاایلگنںہلبقیکاجبنرانھکاچےئہ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دہشتںیمےنھٹیبےکفتقاپںیکاایلگنںہلبقیکاجبنرانھکاچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1161

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی ٪ب ٩زاؤز ،اسحا ٚب ٩بَک ب٣ ٩رض٤ً ،زو ب ٩حارث ،یحٌیٗ ،اسً ،٥بساہلل ،ابً ٩بساہلل ب٤ً ٩ز

رض َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩زا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩بَ ِ ٔ
َک بِ َٔ َ ٣ُ ٩
َی ِحٌَی أَ َّ ٪ا َِ٘ ٟاس ََٔ ٥ح َّسثَ ُه ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َوه َُو ابِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َُ ٩ِ ٣ٔ ٢س َّٔ ٨ة اٟؼَّ ََلة ٔأَ َِ ٪ت ِٔ ٨ؼ َب ا َِ َ٘ ٟس َ ٦ا ُِ ٟی ِ٤ى َی
َّسی
است ٔ ِ٘ َباُٟهُ بٔأ َ َػأٌَ َٔها ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة َوا ُِ ٟحُ ُ٠
َو ِ
وض ًَل َی ا ُِ ٟی ِ َ
رعیب نب امیلسؿ نبداؤد ،ااحسؼ نبرکب نب رضم،رمعف نب احرث،ییحی ،اقمس ،دبع اہلل ،انب دبعاہلل نبرمع ،ےن رفناایہک تنس امنز ہی
ےہہکداںیئاپؤںوکڑھکارےھکافرہلبقیکاجبناایلگنںرکےلافردعقہںیمابںیئاجبنےکاپؤںوکاھچبرکھٹیباجےئ۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿنبداؤد،ااحسؼنبرکبنبرضم،رمعفنباحرث،ییحی،اقمس،دبعاہلل،انبدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ھٹیباجےنےکفتقاہھتسکہگجرانھکاچےئہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ھٹیباجےنےکفتقاہھتسکہگجرانھکاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1162

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یزیسِ٣قی ،سٔیاً ،٪اػ ٥ب ٩ک٠یب ،وائ ١ب ٩ححز

اػ ُ ٥بِ ُ ٩ک َُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩وائ ٔ ٔ ١بِ ٔ٩
ِق ُئ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
یس ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َّ
َّ
َ
َفأَیِ ُت ُه َی ِز َٓ ٍُ َی َسیِهٔ إٔذَا ا ِٓت َ َتحَ اٟؼَّ ََل َة َحًَّی یُ َحاذ ٔ َی َِ َ ِٜٔ ٨ِ ٣یهٔ َوإٔذَا أَ َرا َز
ُح ِحز ٕ َٗا َ ٢أ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ َ ٥َ ٠

َّسی َو َن َؼ َب ا ُِ ٟی ِ٤ى َی َو َو َؿ ٍَ َی َس ُه ا ُِ ٟی ِ٤ى َی ًَل َی َٓد ٔ ٔذه ٔا ُِ ٟی ِ٤ى َی َو َن َؼ َب أ ُ ِػبُ ٌَهُ
أَ َِ ٪ی ِز ََ ٍَ ٛوإٔذَا َجََ ٠ص فٔی اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن أَ ِؿ َح ٍَ ا ُِ ٟی ِ َ
ُ َ
و ٪أَیِ ٔسیَ ُه ِ ٥فٔی ا ِٟب َ َرأ ٔ ٧ص
٠س ًَا ٔ
َفأَیِ ُت ُه ِ ٥یَ ِز َٓ ٌُ َ
ُّ ٔ ٟ
َّسی ًَل َی َٓد ٔ ٔذه ٔا ُِ ٟی ِ َ
ئ َو َو َؿ ٍَ یَ َس ُه ا ُِ ٟی ِ َ
َّسی َٗا َ ٢ث َّ ٥أ َت ِی ُت ُه َِٗ ٩ِ ٣ٔ ٥اب ٔ َٕ َ ١
دمحم نب دبعاہلل نب سیدی رقمی ،ایفسؿ ،اعا  نب بیلک،فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس یک دختم ںیم احرض وہا ںیم ےن داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم دفونں اہھت ااھٹےت ےھت۔ امنز یک ادتباء ںیم

دفونںوم ڈنےھکت(اہھتااھٹےت)ایسرطہقیےسسجفتقروکعرفناےتافرسجفتقدفرتعکےکدعبھٹیباجےتوتابایںاپؤں
اھچبےت افر داایں اپؤں ڑھکا رےتھک افر داایں اہھت داںیئ راؿ رپ رھک ےتیل افر (اہشدت یک) ایلگن ڑھکی رکےت داع ےک فاےطس افر آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابایں اہ ھت ابںیئ اپؤں رپ رےتھک رضحت فالئ نب رجح ےن رفناای ہک اس ےک دعب ںیم رضحات احصہب رکاؾ یک
دختمںیمدفرسےاسؽاحرضوہاوتداھکیہکفہاانپاہھتااھٹایرکےتےھتاےنپوبجںےکادنر۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدیرقمی،ایفسؿ،اعا نببیلک،فالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلامنزسجفتقھٹیباجےئوتسکاجبناگنہرانھکاچےئہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
احبتلامنزسجفتقھٹیباجےئوتسکاجبناگنہرانھکاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1163

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًی ،١اب ٩جٌرف٣ ،ش ٥٠ب ٩ابو٣زیً ،٥لی بً ٩بس اٟزحٌ٣ ٩٤اویً ،بساہلل ب٤ً ٩ز

رف ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی ًََ ٩ِ ًَ ٥ل ٔ ِّی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ٌَِ ٤ُ ٟاو ٔ ِّی ًَ ِ٩
َ ١وه َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َر َٖ َٗا َُ َٟ ٢ه ًَ ِب ُس اہللٔ َلَ تُ َ ِّ
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ه َرأَی َر ُج َّل یُ َ ِّ
ْح ِک ا َِ ٟح َصی
ْح ُک ا َِ ٟح َصی ب ٔ َی ٔسه ٔ َوه َُو فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ

َ َّٔ ٩ِ ٣
ا٪
َوأََ ِ ٧ت فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓإ ٔ َّ ٪ذََ ٔ ٟ
ٕک َ َ
اٟظ ِی َلا َٔ ٪و َلِ ٩ِٔ ٜاػ َ٤َ َٛ ٍِ ٨ا ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِؼ ََٗ ٍُ ٨ا ََ ٢و َِ ٛی َ
َره ٔ إَِٔ ٟی َها أَ ِو
َي ِؼ ََٗ ٍُ ٨ا َََ ٓ ٢و َؿ ٍَ َی َس ُه ا ُِ ٟی ِ٤ى َی ًَل َی َٓد ٔ ٔذه ٔ ا ُِ ٟی ِ٤ى َی َوأَ َط َار بٔأ ُ ِػبُ ٌٔهٔ َّأًٟی َتلٔی ِاْلٔبِ َه َا ٦فٔی ا ِِ ٔ ٟ٘ب َٔ ٠ة َو َرمَی ب ٔ َب َ ٔ
ِ َ ٧حؤهَا ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢هَ ََ ٜذا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِؼ ٍَُ ٨

یلع نب رجح ،اامسلیع ،انب رفعج ،ملسم نب اوبرممی ،یلع نب دبع ارلنمح اعمفی ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اکی
آدیموکامنزیکاحتلںیمرکنکویںوکرکدیےتوہےئداھکیسجفتقفہامنزےسافرغوہےئگوترضحتدبعاہللنبرمعےنرفناایہکمت
امنزیکاحتلںیم رکنکویںےسہنک الیرکفویکہکنہیاطیشؿیکاجبنےسےہ(اتہکفہامنزںیمتلفغدیپارکدے)نکیلمتفہاکؾایک

رکف وج ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک اھت۔ اس صخش ےن وجاب دای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک لمع
رفناایرکےتےھت۔رضحتدبعاہللےنداایںاہھتداںیئراؿرپراھکافراہشدتیکایلگنےسااشرہایکہبعکیکاجبنافراینپآ ھکوکایس
اجبنراھکرھپرفناایہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکایسرطہقیےسلمعرکےتوہےئداھکیےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،انبرفعج،ملسمنباوبرممی،یلعنبدبعارلنمحاعمفی،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایلگنےسااشرہرکےنےسقلعتمدحثی
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ایلگنےسااشرہرکےنےسقلعتمدحثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1164

راوی  :زَکیا ب ٩یحٌی ،حش ٩بً ٩یسی ،اب٣ ٩بارکِ٣ ،خ٣ة ب ٩بٜيرً ،ا٣ز بً ٩بساہلل ب ٩زبير

َکیَّا بِ َُ ٩ی ِحٌَی ِّ
اٟش َّ٨ةٔ َ٧زَ َ ٢ب ٔ ٔس َِ ٣ظ َ ٙأَ َح ُس اَ٘ َِّ ٟا ٔ
ت َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُٔ ً ٩یسی َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َز َ ٔ
اٟش ِحز ٔ ُّی ي ٌُِ َز ُٖ ب ٔ َدیَّا ٔن ُّ
َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
ِخ َُ ٣ة بِ ُ ٩ب ُ َٜيِر ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَا ٔ٣زُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َ ٢ک َ َ
أََ ِ ٧بأَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََ ِ ٣

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َجََ ٠ص فٔی اَ ٨ِ َِّ ٟتي ِ ٔن أَ ِو فٔی اْلِ َ ِربَ ٍٔ َي َـ ٍُ َی َسیِهٔ ًَل َی ُر َِِٛت َِیهٔ ث ُ َّ ٥أَ َط َار بٔأ ُ ِػبُ ٌٔهٔ

زرکای نب ییحی ،نسح نب یسیع ،انب ابمرک ،رخممة نب ریکب ،اعرم نب دبعاہلل نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسسجفتقدفرتعکایاچررتعکزپھرکھٹیباجےتےھتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدفونںاہھتاےنپونٹھگںرپرےتھک
رھپایلگنےسااشرہرفناےت۔
رافی  :زرکاینبییحی،نسحنبیسیع،انبابمرک،رخممةنبریکب،اعرمنبدبعاہللنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الہپدہشتوکؿاسےہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
الہپدہشتوکؿاسےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1165

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥اٟسورقی ،اطحعی ،سٔیا ،٪ابواسحا ،ٚاسوزً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَّ ٥
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َ ٤َ ٠َّ ًَ ٢ا
اٟس ِو َرق ٔ ُّی ًَ ِ ٩اْلِ َ ِط َحع ٔ ِّی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ

ات َو َّ
ات ا َّ
َ
اٟلی َِّب ُ
َّات ِهَّلِل َواٟؼَّ ََ ٠و ُ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َِ ٪ن ُ٘و َ ٢إٔذَا َجَِ ٠ش َ٨ا فٔی اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن اَّ ٟت ٔحی ُ
ٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
أَ ُّی َها أ ٨َّ ٟي ُّی َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُه َّ
اٟش ََل ُِ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا َو ًَل َی ً َٔباز ٔ اہللٔ اٟؼَّ أٟحٔي َن أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا
ًَ ِب ُس ُه َو َر ُسوُ ُٟه
وقعیب نب اربامیہ ادلفریق ،ایعجش ،ایفسؿ ،اوبااحسؼ ،اوسد ،دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنمہولوگںوکالھکسایہکمہولگسجفتقدفرتعکامنزادارکےکھٹیباجںیئوتاسرطہقیےسہہکںیلآرخکت۔
رافی  :وقعیبنباربامیہادلفریق،ایعجش،ایفسؿ،اوبااحسؼ،اوسد،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
الہپدہشتوکؿاسےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1166

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ،طٌبة ،ابواسحا ،ٚابواحوؾً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

ؾ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا إ ٔ ِس َح َ ٙیُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََل ِ َ ٧سرٔی َ٣ا َن ُ٘و ُ ٢فٔی کَُ ِّ١ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َُي ِ َر أَ ِ ٪نُ َشبِّحَ َوَٜ ُ ٧ب ِّ َر َوِ َ ٧ح ََ ٤س َربَّ َ٨ا َوإ ٔ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ

ات َو َّ
ات َّ
اٟش ََل ُ٦
اٟلی َِّب ُ
َّات ِهَّلِل َواٟؼَّ ََ ٠و ُ
َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠َّ ًَ ٥َ ٠وات ٔحَ ا َِ ٟدي ِر ٔ َو َخ َوات َُٔ ٤ه َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا َٗ ٌَ ِستُ ِ ٥فٔی کَُ ِّ١ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٓ ُ٘وُٟوا اَّ ٟت ٔحی ُ
َ أَ ُّی َها أ ٨َّ ٟي ُّی َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُهُ َّ
اٟش ََل ُِ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا َو ًَل َی ً َٔباز ٔ اہللٔ اٟؼَّ أ ٔ ٟحي َن أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ِط َه ُس أَ َّ٪
ًََِ ٠ی َ
ئ أَ ًِ َح َب ُه إَِٔ ٟیهٔ ََِٓ ٠ی ِس َُ اہللَ ًَزَّ َو َج َّ١
اٟس ًَا ٔ
َُ ٣ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُه َو َر ُسوُ ُٟه َو َِ ٟی َت َدي َّ ِر أَ َح ُس ُُّ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛ

دمحمنبینثم،دمحم،صعیة،اوبااحسؼ،اوباوحص،دبعاہللنبدوعسدےسرفاتیےہہکمہولوگںوکملعہناھتہکمہولگاسفتقایکہہک
ایل رکںی ہک سجفتق دف رتعک زپھ رک ےک ھٹیب اجںیئ العفہاس ےک ہک حیبست ہہک ںیل افر ریبکتف رعتفی رکںی اےنپ رپفرداگریک افر
ںیہکہکرضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس مہ ولوگںوکفہابںیتالھکسےئگںیہ نجاکرشفعافرآرخدمعہ ےہ۔وتآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجفتقمتولگھٹیباجؤوتمتولگدفرتعکادارکےکاسرطہقیےسوہکاایحتلتہللآرخکت۔
اسےکدعبمتولگاایتخررکفوکیئدفرسیداعوجہکےلہپولعمؾوہافردخاےسداعناوگن۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحم،صعیة،اوبااحسؼ،اوباوحص،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
الہپدہشتوکؿاسےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1167

راوی ٗ :تیبہً ،برش ،اً٤ع ،ابواسحا ،ٚابواحوؾً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

ؾ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َ ٤َ ٠َّ ًَ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِبث َ ْر ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ

ات َو َّ
ات
اٟلی َِّب ُ
َّات ِهَّلِل َواٟؼَّ ََ ٠و ُ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَّ ٟتظَ ُّه َس فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َواَّ ٟتظَ ُّه َس فٔی ا َِ ٟحا َج ٔة َٓأ َ َّ٣ا اَّ ٟتظَ ُّه ُس فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ اَّ ٟت ٔحی ُ
َ أَ ُّی َها أ ٨َّ ٟي ُّی َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُه َّ
َّ
اٟش ََل ُِ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا َو ًَل َی ً َٔباز ٔاہللٔ اٟؼَّ أ ٔ ٟحي َن أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ِط َه ُس
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
آَخ اَّ ٟتظَ ُّهسٔ
أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُه َو َر ُسوُٟهُ إلٔ َی ٔ ٔ
ہبیتق ،عیشرر ،اشمع ،اوبااحسؼ ،اوباوحص ،دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ
ولوگں وک امنز اک تشھد افر تشھد احتج ےک ابرے ںیم اراشد رفناای وت اس رطح ےس اہک ہک امنز اک تشھد ہی ایہ َّلی
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َ
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ً
َف َروُسلُ ُة۔
رافی  :ہبیتق،عیشرر،اشمع،اوبااحسؼ،اوباوحص،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
الہپدہشتوکؿاسےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1168

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥یحٌی ب ٩آز٦

اَ ٪ی َتظَ َّه ُس ب ٔ َه َذا فٔی ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَةٔ َواَّ ٟت َل ُّو َٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوه َُو ابِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُسٔ َِی َ
ؾ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح َو َح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور َو َح َّ٤ا ْز ًَ ِ٩
َو َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠

ت
ااحسؼنباربامیہ ،ییحی نب آدؾےسرفاتیےہ ہکاوہنں ےنرفناایہک ںیم ےنرضحت ایفسؿوکہی شھدزپےتھوہےئ داھکیےہ امنز
ت
رفض افر امنز لفن ںیم۔ افر فہ رفناےت ےھت ہک ںیم ےن ہی ابت ینس ہی شھد اوب ااحسؼ ےس وقنمؽ ےہ افر اوہنں ےن رضحت

ت
اوباالوحصےسانسافراوہنںےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہی شھدانسےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ییحینبآدؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
الہپدہشتوکؿاسےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1169

راوی  :اح٤سب٤ً ٩زو ب ٩رسح ،اب ٩وہب٤ً ،زوب ٩حارث ،زیسب ٩ابوا٧یشة جزری ،ابواسحا ،ٚاسوز و ً٤٘٠ہً ،بساہلل ب٩
٣شٌوز

اَّٟسحٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ ََّ ٪زیِ َس بِ َ ٩أَبٔی أُِ َ ٧ی َش َة ا َِ ٟحزَر َّٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩

َح َّسثَ ُه أَ َّ ٪أَبَا إ ٔ ِس َح ََ ٙح َّسثَهُ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ َو ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ات َو َّ
ات
اٟلی َِّب ُ
َّات ِهَّلِل َواٟؼَّ ََ ٠و ُ
ََل َن ٌِ ََ ٥ُ ٠ط ِیئّا َٓ َ٘ا َ٨َ َٟ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّٗ ٥َ ٠وُٟوا فٔی کَُ ِّ١جَِ ٠ش ٕة اَّ ٟت ٔحی ُ
َ أَ ُّی َها أ ٨َّ ٟي ُّی َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُه َّ
َّ
اٟش ََل ُِ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا َو ًَل َی ً َٔباز ٔاہللٔ اٟؼَّ أ ٔ ٟحي َن أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ِط َه ُس
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ

أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُه َو َر ُسوُٟهُ

ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،رمعفنباحرث،زدینباوباییشةزجری،اوبااحسؼ،اوسدفب ہمق،دبعاہللنبدوعسدےسرفاتیےہ
ہک مہولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک اسھت ےھت افر وکیئ ابت ںیہن اجےتن ےھت۔آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےن رفناای ہک سج فتق مت ولگ احبتل امنز ھٹیب اجؤ وت مت اس رطہقی ےس اہک رکفا َّلیحِ َیات َِّ ل
ک َأ ُّ َن
ات َفال َّع ِّی َیا ُ
ّل َفا َّضل َ َو ُ
ّ ُ
ت ال َّش َل ُؾ عَل َ ْی َ
َ
ع ِداّلَِّال َضا ِلحِین َأ ْشھَد َأؿ َلإ ةإ َّلاّلَُّف َأ ْش
َ
ُ
َ
َ
ّ
َ
ھ
َ
عـُ َف َروُسلُ ُة۔بلطمہیےہہک
ا
حُم
ؿ
أ
َد
الیّ ِی ُّی َف َر ْھمَ ُةاّلَِّ َفرَب ََک ُی ُةال َّش َل ُؾعَ َل ْی َیا َف َ َلَع ِ َ
ُ ْ ِ لَ َ ِ
َ ُ ّ ً ُْ
ّ َ
ہیامتؾزبریگدخاےکفاےطسںیہاسرطہقیےسامتؾداعںیئافرامنزںیافراپکالسیتموہمترپاےیبنافررتمحاہللیکافررباکت
انزؽوہں۔اسیکالسیتم وہمہرپافردخاےککیندنبفںرپںیموگایہداتیوہںاسابتیکہکالبہبشرضحتروسؽرکمییلصاہلل

ہیلعفآہلفملساسےکدنبےافراسےکےجیھبوہےئروسؽ(یلصاہللہیلعفآہلفملس)ںیہ۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،رمعفنباحرث،زدینباوباییشةزجری،اوبااحسؼ،اوسدفب ہمق،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
الہپدہشتوکؿاسےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1170

راوی ٣ :ح٤س ب ٩جب٠ة رآقی٤٠ً ،اء ب ٩ہَلًِ ،٢یساہلل ،اب٤ً ٩زو ،زیسب ٩ابوا٧یشة ،ح٤از ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ بٗ ٩یص

أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج َب ََ ٠ة اٟزَّآ ٔق ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ََِ ٌَ ٟل ُئ بِ ُ ٩ه ََٔل َٕٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ َوه َُو ابِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َو ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی
أُِ َ ٧ی َش َة ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََل ِ َ ٧سرٔی َ٣ا َن ُ٘و ُ ٢إٔذَا َػ َِّ ٠ی َ٨ا ٓ ٌََ َّ٨َ ٤َ ٠ا ٔ َ ٧ي ُّی اہللٔ

ات َو َّ
ات َّ
َ أَ ُّی َها أ ٨َّ ٟي ُّی
اٟلی َِّب ُ
َّات ِهَّلِل َواٟؼَّ ََ ٠و ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ج َوا ٔ ٍَ ٣ا ِٟکََ٘ َٓ ٥ٔ ٔ ٠ا َ٨َ َٟ ٢ا ُٗوُٟوا اَّ ٟت ٔحی ُ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُه َّ
اٟش ََل ُِ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا َو ًَل َی ً َٔباز ٔاہللٔ اٟؼَّ أ ٔ ٟحي َن أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُه َو َر ُسوُ ُٟه
ئ ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
ت َ٤َ ٛا
َٗا َِ َ ًُِ ٢ی ُس اہللٔ َٗا ََ ٢زیِ ْس ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة َٗا َِ َ٘ َٟ ٢س َرأَیِ ُت ابِ َِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ي ٌَُ ِّ٨َ ٤ُ ٠ا َه ُؤ ََل ٔ

آ٪
ِق َ
ي ٌَُ ِّ٨َ ٤ُ ٠ا ا ِِ ُ ٟ

دمحم نب حیلة رایقف ،املعء نب الہؽ ،دیبع اہلل ،انب رمعف ،زدینب اوباییشة ،امحد ،اربامیہ ،ب ہمق نب سیق ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
دبعاہللنبدوعسدےنرفناایہکمہولگاسابتےسفافقہنےھتہکامنزیکاحتلںیمایکانہکاچےیہ۔رضحتروسؽرکمییلصاہلل
َلی
ت ّلَِّ
ہیلع فآہل فملس ےن مہ ولوگں وک وجاعم الکؾ الھکسےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ امنز ںیم ا ّ حِ َّیا ُ
ِل
َ
ل
ّلَّ َف َأ ْشھ َُد
ّلَّ ال َّضا حِی َن َأ ْشھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ
ع ِد ا ِ
ک َأ ُّ َن الیّ ِی ُّی َف َر ْھمَ ُة ا ِ
ّلَّ َفرَب ََک ُی ُة ال َّش َل ُؾ عَ َل ْی َیا َف َ َلَع ِ َ
ات َفال َّع ِّی َیا ُ
َفا َّضل َ َو ُ
ت ال َّش َل ُؾ عَلَ ْی َ
َ
ع ُـ َف َروُسلُ ُةوہک۔
حُما َ ْ ُ
َأ َّؿ ُ َ ّ ً

رافی  :دمحمنبحیلةرایقف،املعءنبالہؽ،دیبعاہلل،انبرمعف،زدینباوباییشة،امحد،اربامیہ،ب ہمقنبسیق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
الہپدہشتوکؿاسےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1171

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩خاٟسرقی ،حارث بً ٩لیة ،ہظا ،٦ح٤از ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ة ،ےن َف٣ایا ٛہ حرضت ًبساہلل ب٣ ٩شٌوز

ض ًَ ِ ٩هٔظَ اَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ح َّ٤از ٕ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس اَّ ٟزق ُِّّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحار ُٔث بِ ُٔ ًَ ٩ل َّی َة َوک َ َ
اُ ٩ِ ٣ٔ ٪زهَّاز ٔ ا٨َّ ٟا ٔ
إٔبِ َزاه َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا إٔذَا َػ َِّ ٠ی َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ن ُ٘و َُّ ٢
اٟش ََل ًَُ ٦ل َی اہللٔ
اٟش ََل ًَُ ٦ل َی ٔ٣یکَائ ٔی ََ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل ََ ُ٘وُٟوا َّ
اٟش ََل ًَُ ٦ل َی ٔجبِرٔی ََّ ١
َّ
اٟش ََل ًَُ ٦ل َی اہللٔ َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ

ات َو َّ
َ أَ ُّی َها أ ٨َّ ٟي ُّی َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزک َاتُ ُه َّ
ات َّ
ه َُو َّ
اٟش ََل ُ٦
اٟلی َِّب ُ
َّات ِهَّلِل َواٟؼَّ ََ ٠و ُ
اٟش ََل َُ ٦و َلُٗ ٩ِٔ ٜوُٟوا اَّ ٟت ٔحی ُ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
َ َٟهُ َوأَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُه َو َر ُسو ُٟهُ
ًَ َِ ٠ی َ٨ا َو ًَل َی ً َٔباز ٔاہللٔ اٟؼَّ أ ٔ ٟحي َن أَ ِط َه ُس أَ َِ ٪لَ إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َو ِح َس ُه ََل َ ٔ
رشی َ
دبعارلنمح نب اخدلریق ،احرث نب عػیة ،اشہؾ ،امحد ،اربامیہ ،علقمة ،ےن رفناای ہک رضحت دبعاہلل نب دوعسد مہ وک ہی املکت اس
رطہقیےسالھکسایرکےتےھتہکسجرطہقیےسہکرقآؿرکمیمہوکالھکسایرکےتےھت۔
رافی  :دبعارلنمحنباخدلریق،احرثنبعػیة،اشہؾ،امحد،اربامیہ،علقمة،ےنرفناایہکرضحتدبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
الہپدہشتوکؿاسےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1172

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،ہظا ،٦زستوائی ،ح٤از ،ابووائ ،١اب٣ ٩شٌوز

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ه ٔظَ ْا ٦ه َُو َّ
اٟس ِس َت َوائ ُّٔی ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اٟش ََل ًَُ ٦ل َی ٔجبِرٔی ََّ ١
اٟش ََل ًَُ ٦ل َی اہللٔ َّ
َِ ٣ش ٌُوز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا نُ َؼل ِّی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ٘ ٨َ َٓ ٥َ ٠و َُّ ٢
اٟش ََل ًَُ ٦ل َی

اٟش ََل ًَُ ٦ل َی اہللٔ َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ه َُو َّ
ٔ٣یکَائ ٔی ََ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ ََ ُ٘وُٟوا َّ
َّات
اٟش ََل َُ ٦و َلُٗ ٩ِٔ ٜوُٟوا اَّ ٟت ٔحی ُ
ات َو َّ
َ أَ ُّی َها أ ٨َّ ٟي ُّی َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُه َّ
ات َّ
اٟش ََل ُِ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا َو ًَل َی ً َٔباز ٔ اہللٔ اٟؼَّ أ ٔ ٟحي َن
اٟلی َِّب ُ
ِهَّلِل َواٟؼَّ ََ ٠و ُ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُه َو َر ُسوُ ُٟه
اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،اشہؾ ،دوتسایئ ،امحد ،اوبفالئ ،انب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکارماہامنززپاھ رکےتےھتوتاسرطہقیےسےتہکےھتالسؾاہللرپالسؾرضحتربجالیئافررضحتاکیملیئرپالسؾ۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکمتولگاسرطہقیےسہنوہکہکاہللرپالسؾ۔اسےیلہکفہوخدالسؾےہہکلبمتولگاس
ِل
َ
َلی
ل
ّلَّال َّضا حِی َن َأ ْشھ َُد
ع ِدا ِ
ک َأ ُّ َنا ّلی ِی ُّی َف َر ْھمَ ُةا ِ
ّلَّ َفرَب ََک ُی ُةال َّش َل ُؾعَ َل ْی َیا َف َ َلَع ِ َ
ات َفال َّع ِّی َیا ُ
تّلَِّ َفا َّضل َ َو ُ
رطہقیےسوہکا ّ حِ َّیا ُ
تال َّش َل ُؾعَل َ ْی َ
َأؿ َلإ ةإ َّلا ُ ْش
َ
ع ُـ َف َروُسلُ ُة۔
ْ ِ لَ َ ِ
حُما َ ْ ُ
ّلَّ َف َأ ھ َُد َأ َّؿ ُ َ ّ ً
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،اشہؾ،دوتسایئ،امحد،اوبفالئ،انبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
الہپدہشتوکؿاسےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1173

راوی َ :رشب ٩خاٟسًشَکی٨ُ ،ذر ،طٌبہ ،س٠امی ٪و ٨٣ؼور و ح٤از و ِ٣يرة و ابوہاط ،٥ابووائً ،١بساہلل

َک ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪و َُ ٨ِ ٣ؼورٕ َو َح َّ٤از ٕ َو ُِٔ٣ي َر َة َوأَبٔی َها ٔط ٕ٥
رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ا ِِ ٌَ ٟش َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َٔ ِ ُ
ات َو َّ
ات َّ
اٟش ََل ُ٦
اٟلی َِّب ُ
َّات ِهَّلِل َواٟؼَّ ََ ٠و ُ
ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢فٔی اَّ ٟتظَ ُّه ٔس اَّ ٟت ٔحی ُ

َ أَ ُّی َها أ ٨َّ ٟي ُّی َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُهُ َّ
اٟش ََل ُِ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا َو ًَل َی ً َٔباز ٔ اہللٔ اٟؼَّ أ ٔ ٟحي َن أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ِط َه ُس أَ َّ٪
ًََِ ٠ی َ
یب
َُ ٣ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُه َو َر ُسوُ ُٟه َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَبُو هَا ٔط ٕٔ َ ٥
َغ ْ

رشبنب اخدلرکسعی ،عر ،ہبعش ،امیلسؿف وصنم ر ف امحد ف ریغمة ف اوباہمش ،اوبفالئ ،دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی
َ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرطہقیےساافلظتشھداراشدرفناےئا َّلیحِ َیات َِّ ل
ک َأ ُّ َنالیّ ِی ُّی َف َر ْھمَ ُة
ات َفال َّع ِّی َیا ُ
ّل َفا َّضل َ َو ُ
ّ ُ
تال َّش َل ُؾعَل َ ْی َ
ّلَّف َأ ْش
ّلَّال َضا ِلحِین َأ ْش
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ّ
َ
ّ
َ
ھ
ھ
َ
ع ُـ َف َروُسلُ ُة۔
ا
حُم
ؿ
أ
َد
ُ
ا
ل
إ
ة
إ
ل
ؿ
أ
َد
ا ِ
ّلَّ َفرَبَ َک ُی ُةال َّش َل ُؾعَ َل ْی َیا َف َ َلَع ِ َ
ِ
ِ
َ ُ ّ ً ُْ
ُ ْ لَ َ
ع ِدا ِ ّ َ
رافی  :رشبنباخدلرکسعی،عر،ہبعش،امیلسؿفوصنمرفامحدفریغمةفاوباہمش،اوبفالئ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
الہپدہشتوکؿاسےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1174

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہیٓ ،٥ـ ١ب ٩زٛين ،سیٕ ٣کی٣ ،حاہس ،ابو٤ٌ٣زً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

ٕ ا ِ٤َ ٟک ُِّّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣حاه ّٔسا َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ ُ ٩زُ َٛي ِ ٕن َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َس ِی ْ
ِقآ ٔ٪
َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ َي ُ٘و ُ٨َ ٤َ ٠َّ ًَ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَّ ٟتظَ ُّه َس َ٤َ ٛا ي ٌَُ ِّ٨َ ٤ُ ٠ا ُّ
اٟش َور َة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
ات َو َّ
َ أَ ُّی َها أ ٨َّ ٟي ُّی َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُه َّ
ات َّ
اٟش ََل ُِ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا َو ًَل َی
اٟلی َِّب ُ
َّات ِهَّلِل َواٟؼَّ ََ ٠و ُ
َو َُ ُّٔ ٛه بَي ِ َن َی َسیِهٔ اَّ ٟت ٔحی ُ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
ً َٔباز ٔاہللٔ اٟؼَّ أ ٔ ٟحي َن أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُه َو َر ُسوُٟهُ

ااحسؼنباربامیہ،لضفنب دنیک،فیسیکم،اجمدہ،اوبرمعم،دبعاہللنبدوعسدےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع

ت
فآہل فملس ےن مہ ولوگں وک اؿ اافلظ ےس شھد یک میلعت دی ےہ ہک سج رطہقی ےس رقآؿ دیجم یک وسرت یک میلعت دی افر رقآین
َلی
ت ّلَِّ
وسرت الھکسیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اہھت ےک اسےنم ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ا ّ حِ َّیا ُ
ِل
َ
ل
ّلَّ َف َأ ْشھ َُد
ّلَّ ال َّضا حِی َن َأ ْشھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ
ع ِد ا ِ
ک َأ ُّ َن ا ّلی ِی ُّی َف َر ْھمَ ُة ا ِ
ّلَّ َفرَب ََک ُی ُة ال َّش َل ُؾ عَ َل ْی َیا َف َ َلَع ِ َ
ات َفال َّع ِّی َیا ُ
َفا َّضل َ َو ُ
ت ال َّش َل ُؾ عَلَ ْی َ
َ
ع ُـ َف َروُسلُ ُة۔
حُما َ ْ ُ
َأ َّؿ ُ َ ّ ً
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،لضفنبدنیک،فیسیکم،اجمدہ،اوبرمعم،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ت
دفرسیمسقاک شھد
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ت
دفرسیمسقاک شھد

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1175

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،ابوٗسا٣ة رسخسی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،ہظاٗ ،٦تازہ ،یو٧ص ب ٩جبير ،حلا ٪بً ٩بساہلل،
ابو٣وسی اطٌزی
ٰ

اَّٟس َخ ٔس ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا هٔظَ ْاَٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َٗ َتا َزةُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس أَبُو ٗ َُسا ََ ٣ة َّ ِ

ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ ٪اْلِ َ ِط ٌَز ٔ َّی َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َلِ َ َ٨ا ٓ ٌََ َّ٨َ ٤َ ٠ا ُس َّ٨ت َ َ٨ا
ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ح َّٔل َ

ی٤وا ُػ ُٔو َٓ ٥ِ ُٜث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ی ُؤ َّ ٥ِ ُٜ٣أَ َح ُس َُٓ ٥ِ ٛإٔذَا َٛب َّ َر َٓ َٜبِّرُوا َوإٔذَا َٗا ََ ٢و ََل َّ
اٟـا ِّٟي َن َٓ ُ٘وُٟوا آ ٔ٣ي َن یُحٔ ِب٥ِ ُٜ
َوبَي َّ َن َ٨َ ٟا َػ ََل َت َ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢أَٗ ٔ ُ
اہللُ َوإٔذَا َٛب َّ َر ِاْل ٔ َُ ٣اَ ٦و َر ََٜ َٓ ٍَ ٛبِّرُوا َو ِار ٌَُ ٛوا َٓإ ٔ َِّ ٪اْل ٔ َ٣ا ََ ٦ی ِز َِ َٗ ٍُ ٛب ََ ٥ِ ُٜ٠و َی ِز َٓ ٍُ َٗ ِب ََٗ ٥ِ ُٜ٠ا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ََ ا َِ ٟح ُِ ٤س َي ِش َ ٍِ ٤اہللُ َلَٓ ٥ِ ُٜإ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّٗ ١ا ًََ ٢ل َی َ ٔ ٟشا ٔ٪
َِ َوإٔذَا َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َٓ ُ٘وُٟوا َربَّ َ٨ا َ ٟ
َِ بٔتَٔ ٠
َٓتَٔ ٠
اس ُح ُسوا َٓإ ٔ َِّ ٪اْل ٔ ََ ٣اَ ٦ي ِش ُح ُس َٗ ِب َ٥ِ ُٜ٠
ِّ ٔ َِ٧یهٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه ث ُ َّ ٥إٔذَا َٛب َّ َر ِاْل ٔ َُ ٣اَ ٦و َس َح َس ََٜٓبِّرُوا َو ِ

اَ ٨ِ ٔ ً ٪س ا َِ ٌِ َ٘ ٟسة ٔ ََِٓ ٠ی ٩ِ ٣ٔ ٩ِ ُٜأَ َّو ِٔ َٗ ٢و ٔ ٢أَ َح ٔس ُ ٥ِ ٛأَ ِ٪
َِ بٔتَٔ ٠
َو َی ِز َٓ ٍُ َٗ ِب ََٗ ٥ِ ُٜ٠ا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠تَٔ ٠
َِ َٓإٔذَا ک َ َ

َّات َّ
َ أَ ُّی َها أ ٨َّ ٟي ُّی َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُه َّ
ات ِهَّلِل َّ
اٟش ََل ُِ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا َو ًَل َی ً َٔباز ٔ اہللٔ
ات اٟؼَّ ََ ٠و ُ
اٟلی َِّب ُ
َي ُ٘و َ ٢اَّ ٟت ٔحی ُ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
اٟؼَّ أ ٔ ٟحي َن أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُه َو َر ُسوُٟهُ

دیبع اہلل نب دیعس ،اوبدقامة رسیسخ ،ییحی نب دیعس ،اشہؾ ،اتقدہ ،ویسن نب ریبج ،اطحؿ نب دبع اہلل ،اوب ومٰیس ارعشی ےس رفاتی ےہ
ہکرضحتروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےنہبطخزپاھ افر مہولوگں وک رطےقیاراشد رفناےئ افر امنزالھکسیئ رھپاراشدرفناای
سجفتقمتولگامنززپوھوتںیفصڑھکیرکفافراہمترےںیمےساکیصخشوکاناتمرکاناچےیہ۔سجفتقاناؾریبکتےہکوتمت
یھب ریبکت وہک افر سج فتق فہ ےہک وت مت ولگ آنیم وہک دخافدن دقفس وبقؽ رفناےئ اگ افر سج فتق فہ صخش ریبکت ےہک افر روکع
رکے وت مت ولگ یھب ریبکت وہک افر روکع رکف ویکہکن مت ولوگں ےس لبق اناؾ روکع رکات ےہ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
َشم ِ َ َل
ح ُـزپےھوتمتولرگ َّ ََب ََ
ّل ِمَ ْن َ َِ
َل
فملسےناراشدرفناایرھپوتاسیکرطػیکیمکدفرسیاجبنلکنآےئیئگافرسجفتقاناؾ عا ُّ
لْ
ش
ا حَمْ ُدزپوھافراسرطہقیےسوہکہکدخافدندقفساہمتریابتنسےل۔ویکہکندخافدندقفسےناےنپربمغیپیکزابؿےسرفناای َ م ِ َع
ل
ّلَّ ِمَ ْن َ َِ
ح ُـ ینعیدخاےننسایلوجصخشاسیکرعتفیایبؿرکےرھپسجفتقاناؾریبکتزپےھافردجسہںیماجےئوتمتولگیھب
ا ُ
ریبکتزپوھافردجسہرکفویکہکناناؾمتولوگںےسلبقدجسہرکاتےہافررسااھٹاتےہرضحتروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفناایہکرھپاساجبن یکیمکدفرسیاجبنےسلمکموہاجےئیگ۔سجفتقےنھٹیبےگلوترہاکیمتںیمےس ےتھٹییہےلہپاس
ِل
َ
رطح ےس ےہک ا َّلیحِ َیات ال َّع ِّییا ل
ّلَّ ال َّضا حِی َن َأ ْشھ َُد
ع ِد ا ِ
ک َأ ُّ َن الیّ ِی ُّی َف َر ْھمَ ُة ا ِ
ّلَّ َفرَبَ َک ُی ُة ال َّش َل ُؾ عَ َل ْی َیا َف َ َلَع ِ َ
ت ا َّضل َ َو ُ
ّ ُ َ ُ
ات ّلَِّ ال َّش َل ُؾ عَل َ ْی َ
َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ َّلاّلَُّ َف َأ ْشھ َُد َأ َّؿ ُ َ َّ
ع ُـ َف َروُسلُ ُة۔
حُما َ ْ ُ
ً
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،اوبدقامةرسیسخ،ییحینبدیعس،اشہؾ،اتقدہ،ویسننبریبج،اطحؿنبدبعاہلل،اوبومٰیسارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ت
اکیدفرسیمسقےک شھدےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ت
اکیدفرسیمسقےک شھدےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1176

راوی  :ابواطٌث ،اح٤سب٘٣ ٩ساٌ٣ ٦حلی ََریٌ٣ ،ت٤ز ،ابویحسث ،حلا ٪بً ٩بساہلل

َر ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی یُ َح ِّس ُث ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو اْلِ َ ِط ٌَثٔ أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ٔ ٦ا ِِ ٌٔ ٟحل ٔ ُّی ا َِ ٟب ِ ٔ
وسی َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُ َََّل ٕب َوه َُو یُوُُ ٧ص بِ ُُ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ ِ ٩ح َّٔل َ
ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَُ َّ ٧ه َِ ٥ػ َِّ ٠وا َ ٍَ ٣أَبٔی َُ ٣
َّات ِهَّلِل َّ
ات ِهَّلِل َّ
َ أَ ُّی َها أ ٨َّ ٟي ُّی
اٟلی َِّبا ُت اٟؼَّ ََ ٠و ُ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪س ا َِ ٌِ َ٘ ٟسة ٔ ََِٓ ٠ی ٩ِ ٣ٔ ٩ِ ُٜأَ َّو ِٔ َٗ ٢و ٔ ٢أَ َح ٔس ُ ٥ِ ٛاَّ ٟت ٔحی ُ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
َٗا َ ٢إٔذَا ک َ َ
َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُه َّ
یَ َُ ٟه َوأَ ِط َه ُس أَ َّ٪
اٟش ََل ُِ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا َو ًَل َی ً َٔباز ٔ اہللٔ اٟؼَّ أ ٔ ٟحي َن أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َو ِح َس ُه ََل َ ٔ
رش َ

آَخ ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟتظَ ُّهسٔ
َُ ٣ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُه َو َر ُسوُ ُٟه َِ ٨و َْ َ ُ

مج
اوباثعش ،ادمحنب دقماؾ حلی رصبی ،رمتعم ،اوبیحدث ،اطحؿ نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اکی رمہبت رضحت اوب
ومٰیسارعشیےکارماہامنزادایکوتاہکہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجفتقاہمترےںیمےسوکیئصخش
َ
(احبتلامنز)ھٹیباجےئوت ےلہپاسرطہقیےس ےہکا َّلیحِ َیاتال َّع ِّییا ل
ک َأ ُّ َنالیّ ِی ُّی َف َر ْھمَ ُةاّلَِّ َفرَب ََک ُی ُةال َّش َل ُؾ
تا َّضل َ َو ُ
ّ ُ َ ُ
اتّلَِّال َّش َل ُؾعَل َ ْی َ
ّلَّف َأ ْش
ّلَّال َضا ِلحِین َأ ْش
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ّ
َ
ّ
َ
ھ
ھ
َ
ع ُـ َف َروُسلُ ُة۔
ا
حُم
ؿ
أ
َد
ُ
ا
ل
إ
ة
إ
ل
ؿ
أ
َد
عَ َل ْی َیا َف َ َلَع ِ َ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ل
ّ ً ُْ
َ
ْ َ
ع ِدا ِ ّ َ
مج
رافی  :اوباثعش،ادمحنبدقماؾ حلیرصبی،رمتعم،اوبیحدث،اطحؿنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ت
اکیدفرسیونتیعےک شھداکایبؿ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ت
اکیدفرسیونتیعےک شھداکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1177

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ب ٩سٌس ،ابوزبير ،سٌیس ب ٩جبير و كاؤضً ،بساہلل ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اَ ٪ر ُسو ُ٢
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ َوكَا ُو ٕ
ض َٗا َ ٢ک َ َ
َّ
َّ
ات َّ
ات
اٟلی َِّب ُ
ات اٟؼَّ ََ ٠و ُ
َّات ا َِ ٤ُ ٟب َارک َ ُ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢اَّ ٟتحٔی ُ
آَ ٪وک َ َ
ِق َ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠ي ٌَُ ِّ٨َ ٤ُ ٠ا اَّ ٟتظَ ُّه َس َ٤َ ٛا ي ٌَُ ِّ٨َ ٤ُ ٠ا ا ِِ ُ ٟ
َ أَ ُّی َها أ ٨َّ ٟي ُّی َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُهُ َس ََل ِْ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا َو ًَل َی ً َٔباز ٔاہللٔ اٟؼَّ أ ٔ ٟحي َن أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ِط َه ُس
ِهَّلِل َس ََل َِْ ٠ًَ ٦ی َ

أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُه َو َر ُسوُ ُٟه

ہبیتق،ثیلنبدعس،اوبزریب،دیعسنبریبجفاطؤس،دبعاہللانبابعسےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ت
مہولوگںوک شھداسرطہقیےسالھکسےتےھتہکسجرطہقیےسرقآؿرکمیالھکسےت ےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےت
ِل
َ
ےھتا َّلیحِ َیاتال َّع ِّییا ل
ّلَّال َّضا حِی َن َأ ْشھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ َّل
ع ِدا ِ
ک َأ ُّ َنالیّ ِی ُّی َف َر ْھمَ ُةا ِ
ّلَّ َفرَب ََک ُی ُةال َّش َل ُؾعَ َل ْی َیا َف َ َلَع ِ َ
تا َّضل َ َو ُ
ّ ُ َ ُ
اتّلَِّال َّش َل ُؾعَل َ ْی َ
ا ُ ْش
َ
عـُ َف َروُسلُ ُة۔
حُما َ ْ ُ
ّلَّ َف َأ ھ َُد َأ َّؿ ُ َ ّ ً
رافی  :ہبیتق،ثیلنبدعس،اوبزریب،دیعسنبریبجفاطؤس،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ت
اکیافرونتیعےک شھدےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ت
اکیافرونتیعےک شھدےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1178

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلیٌ٣ ،ت٤ز ،ای ٩٤اب٧ ٩اب ،١ابوزبير ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَیِ ََ ٩َ ٤وه َُو ابِ َُ٧ ٩اب ٔ َٕ ١ي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ
َّات
ِقآ ِٔ َٔ ٪ش ٔ ٥اہللٔ َوبٔاہللٔ اَّ ٟت ٔحی ُ
َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ٌَُ ِّ٨َ ٤ُ ٠ا اَّ ٟتظَ ُّه َس َ٤َ ٛا ي ٌَُ ِّ٨َ ٤ُ ٠ا ُّ
اٟش َور َة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
ات َو َّ
َ أَ ُّی َها أ ٨َّ ٟي ُّی َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُه َّ
ات َّ
اٟش ََل ُِ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا َو ًَل َی ً ٔ َباز ٔ اہللٔ اٟؼَّ أ ٔ ٟحي َن
اٟلی َِّب ُ
ِهَّلِل َواٟؼَّ ََ ٠و ُ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ

أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُه َو َر ُسوُ ُٟه أَ ِسأ َ ُ ٢اہللَ ا َِ ٟح ََّ ٨ة َوأَ ًُوذُ بٔاہللٔ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ
دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،اک نانبانلب،اوبزریب،اجربےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسمہولوگںوکاسرطہقی
تش
ّلَّفئ ِ َلی
ل
ات
ےس ھدالھکسایرکےتےھتہکسجرطہقیےسرقآؿرکمییکوکیئوسرتالھکسایرکےت ِ ْ ِ
ےھتِبا ِ َِ
تّلَِّ َفا َّضل َ َو ُ
ّلَّا ّ حِ َّیا ُ
َ
ّلَّف َأ ْش
ّلَّال َضا ِلحِین َأ ْش
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ّ
َ
ّ
َ
ھ
ھ
َ
ع ُـ
ا
حُم
ؿ
أ
َد
ُ
ا
ل
إ
ة
إ
ل
ؿ
أ
َد
ک َأ ُّ َنا ّلی ِی ُّی َف َر ْھمَ ُةا ِ
ّلَّ َفرَب ََک ُی ُةال َّش َل ُؾعَلَ ْی َیا َف َ َلَع ِ َ
ِ
ِ
َ ُ ّ ً ُْ
ُ ْ لَ َ
َفال َّع ِّی َیا ُ
تال َّش َل ُؾعَل َ ْی َ
ع ِدا ِ ّ َ
ّلَِّْ َّ
ال ِر۔
ّلَّالْح َ ّی ََة َف َأ ُع ُذ ِئ ِ
َف َروُسلُ ُة َأ ْسَ ُؽا َ
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،اک نانبانلب،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےلہپدعقہوکاکلہرکےناکایبؿ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ےلہپدعقہوکاکلہرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1179

راوی  :ہیَ ٥ب ٩ایوب كاٟ٘انی ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ب ٩ابزاہی ٥بً ٩بساٟزح ٩٤بً ٩وٖ ،ابوًِیسة ب٣ ٩شٌوز

وب َّ
اٟلا ََ٘ ٟان ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟه ِی ََ ُ ٥بِ ُ ٩أَ ُّی َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٛأَُ َّ ٧ه ًَل َی اٟز َِّؿ ٕٔ ُُِٗ ٠ت
ًَ ِ ٩أَبٔی ًُِ َ ِی َس َة بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َ ٢ک َ َ
َ یُزٔی ُس
َحًَّی َي ُ٘ َوَٗ ٦ا َ ٢ذََ ٔ ٟ
مثیہ نب اویب اطناقین ،اربامیہ نب دعس نب اربامیہ نب دبعارلنمح نب وعػ ،اوبدیبعة نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلع فآہلفملس(اچررتعکفایلامنزںیم)دفرتعکامنزادارفنارکاسرطہقیےساھٹیبرکےتےھتوگایہکآگںیمےتلج
وہےئ وتے رپ  ےتھٹی وہےئ ںیہ (رضحت اوبدیبعہ ےن لقن رفناای ہک) ںیم ےن رعض ایک اھٹ اجےن کت؟ اوہنں ےن اہک یج اہں یہی

رمادےہ۔
رافی  :مثیہنباویباطناقین،اربامیہنبدعسنباربامیہنبدبعارلنمحنبوعػ،اوبدیبعةنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگدعقہافیلایدہنرےہوتایکرکانوہاگ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ارگدعقہافیلایدہنرےہوتایکرکانوہاگ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1180

راوی  :یحٌی ب ٩حشیب بْ ٩عبی ََری ،ح٤ازب ٩زیس ،یحٌیً ،بساٟزح ٩٤اْعد ،اب ٩بحی٨ة

َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َح ِی ََ ٨ة
أَ ِخب َ َرنٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩حِ ٔ ٔ
ْعب ٔ ٕٓی ا َِ ٟب ِ ٔ
َر ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ َِ ٩ی ِحٌَی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اْلِ ِ َ
یب بِ َٔ َ ٩
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی َٓ َ٘ َا ٦فٔی َّ
ا ٪فٔی
ا ٪یُزٔی ُس أَ َِ ٪ی ِحَ ٔ ٠ص ٓ ٔیهٔ ٓ َََ ٤ضی فٔی َػ ََلتٔهٔ َحًَّی إٔذَا ک َ َ
اٟظ ِٔ ٍٔ َّأ ٟذی ک َ َ
آَخ َػ ََلتٔهٔ َس َح َس َس ِح َس َتي ِ ٔن َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي َُش ِّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥س َّ٥َ ٠
ٔٔ
ییحی نب بیسح نب رعیب رصبی ،امحدنب زدی ،ییحی ،دبعارلنمح ارعج ،انب یحییة ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
امنز ادا رفنایئ وت ےلہپ دف رتعک ےک دعب سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھٹیب رکےت ےھت فہ انھٹیب وھبؽ ےئگ افر ڑھکے وہ ےئگ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزیکاناتمرفناےتےئگیتحہکآرخامنزںیمالسؾےسلبقدفدجسےاداےئکاسےکدعبالسؾریھپا
رافی  :ییحینببیسحنبرعیبرصبی،امحدنبزدی،ییحی،دبعارلنمحارعج،انبیحییة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

ارگدعقہافیلایدہنرےہوتایکرکانوہاگ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1181

راوی  :ابوزاؤز س٠امی ٪ب ٩سیٕ ،وہب ب ٩جزیز ،طٌبہ ،یحٌی ب ٩سٌیسً ،بساٟزح ٩٤اْعد ،اب ٩بحی٨ة

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩س ِی ٕٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َوه ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤
َّ َّ
َّ
َ
َ
َفَْ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلتٔهٔ
اْلِ ِ َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َح ِی ََ ٨ة أ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ػلی َٓ َ٘ َا ٦فٔی اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن ٓ ََش َّب ُحوا ٓ َََ ٤ضی َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
َس َح َس َس ِح َس َتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥س َّ٥َ ٠
اوبداؤدامیلسؿنبفیس،فبہنبرجری،ہبعش،ییحینبدیعس،دبعارلنمحارعج،انبیحییةےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےن امنزادارفنایئافردفرتعکادارفنارکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ڑھکےوہےئگافر(امنزںیمھٹیباجانوھبؽےئگ)
رضحاتاحصہبرکاؾ ےن حیبست یہآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس امنزادارفناےتےلچےئگ سجفتق امنز ےسرفاتغوہیئگوت آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےندفدجسےرفناےئرھپالسؾریھپا۔
رافی  :اوبداؤدامیلسؿنبفیس،فبہنبرجری،ہبعش،ییحینبدیعس،دبعارلنمحارعج،انبیحییة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقدرایمؿہکدعقہےسرفاتغوہاجےئافریلھچپدفرتعکےکفاےطساانھٹاچےئہوتریبکتزپےھ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجفتقدرایمؿہکدعقہےسرفاتغوہاجےئافریلھچپدفرتعکےکفاےطساانھٹاچےئہوتریبکتزپےھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1182

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوًوا٧ہً ،بساٟزح ٩٤ب ٩اػ٥

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اْلِ َ َػ َِّٗ ٥ا َُ ٢سل ٔ َ ١أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟاَّ ٟتِٜبٔير ٔفٔی
اٟش ُحوز ٔ َوإٔذَا َٗ َا ٩ِ ٣ٔ ٦اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٓ َ٘ا َُ ٢ح َل ِی َْ ٩ِ ٤َّ ًَ ٥ت ِحٔ َُى
اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢یُ َٜبِّرُ إٔذَا َر ََ ٍَ ٛوإٔذَا َس َح َس َوإٔذَا َر َٓ ٍَ َرأ ِ َس ُه ُّٔ ٩ِ ٣

َه َذا َٓ َ٘ا َ ٩ِ ًَ ٢أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبٔی بَ َِکٕ َوًُ ََ ٤ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َ٤ا ث ُ ََّ ٥س ََ ٜت َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه حُ َل ِی َْ ٥وًُ َِ َ٤ا َُٗ ٪ا َ٢
َو ًُ َِ َ٤ا ُ٪
ہبیتق نب دیعس ،اوبوعاہن ،دبعارلنمح نب اا  ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اسن نب ناکل ےس احبتل امنز ریبکت زپےنھ ےک قلعتم
درایتف ایکایگوتاوہنںےن وجاب ںیمرفناایہکےلہپ ریبکت انہکاچےیہ سجفتقروکع رکے افرسجفتقدجسہ ںیم اجےئ افر سج
فتق دجسہ ےس رس ااھٹےئ افر سجفتقدف رتعک ادا رک ےک ڑھکا وہ۔ رضحت میطح ےنلقن رفناای مت ےن ہی ابت سکہگج ےس اجین
ےہ؟ اوہنں ےن رفناای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت اوبرکب افر رضحت رمع ےس رھپ اخومش وہےئگ۔ میطح
ےنرفناایافررضحتامثعؿےسرضحتاسنےنلقنایک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،دبعارلنمحنباا 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجفتقدرایمؿہکدعقہےسرفاتغوہاجےئافریلھچپدفرتعکےکفاےطساانھٹاچےئہوتریبکتزپےھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1183

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،ح٤ازب ٩زیسُ ،یَل ٪ب ٩جزیزْ٣ ،طٖ بً ٩بساہلل

ْط ٔ
ٖ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُ َِی ََل ُ ٪بِ َُ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
َّ
ََکنٔی
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ػلَّی ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٓک َ َ
ا ٪یُ َٜبِّرُ فٔی کَُ ِّ١خٔ ِٕف َو َر ِٓ ٍٕ یُت ُّٔ ٥اَّ ٟتِٜبٔي َر َٓ َ٘ا ََ ٤ِٔ ً ٢زا ُ ٪بِ ُ ٩حُ َؼي ِ ٕن َِ َ٘ ٟس ذ َ
َه َذا َػ ََل َة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠

رمعفنب یلع ،ییحی نب دیعس ،امحدنب زدی ،الیغؿ نب رجری ،رطمػ نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ےن امنز ادا رفنایئ وت فہ
ریبکترفناےتےھتاےتھٹافرےتکھجفتقرضحترمعاؿنبنیصحےنرفناایاوہنںےنایددالایاسامنزںیمرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکلمعابمرکوک۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،امحدنبزدی،الیغؿنبرجری،رطمػنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقیلھچپدفرتعکےکفاےطساےھٹوتدفونںاہھتااھٹےئ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجفتقیلھچپدفرتعکےکفاےطساےھٹوتدفونںاہھتااھٹےئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1184

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥اٟسورقی و ٣ح٤س بَ ٩ظار ،یحٌی ب ٩سٌیسً ،بساٟح٤یس ب ٩جٌرف٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو بً ٩لاء،
ابوح٤یس ساًسی

اٟس ِو َرقٔی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َو َّ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَّ ٥
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه َٗ َاَل َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ُّ

رف َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِ ٩أَبٔی ُح َِ ٤ی ٕس َّ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اٟشأًس ِّٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُه یُ َح ِّس ُث َٗا َ ٢ک َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َٗ َاَّ ٩ِ ٣ٔ ٦
اٟش ِح َس َتي ِ ٔن َٛب َّ َر َو َر َٓ ٍَ َی َسیِهٔ َحًَّی یُ َحاذ ٔ َی بٔه ٔ َ٤ا َِ َ ِٜٔ ٨ِ ٣یهٔ َ٤َ ٛا َػ َ ٍَ ٨ح ٔي َن ا ِٓت َ َتحَ اٟؼَّ ََل َة
وقعیبنباربامیہادلفریقف دمحمنباشبر،ییحینبدیعس ،دبعادیمحلنبرفعج،دمحمنبرمعف نباطعء،اوبدیمحاسدعیےس رفاتیےہہک
رضح تروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتقدفرتعکادارفنارکاھٹاجےتوتریبکترفناےتافردفونںاہھتآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ومڈنوھں کت ااھٹےت ےھت ہک سج رطہقی ےس رشفع امنز ںیم ااھٹےت ےھت افر یلھچپ دف رتعک ےک فاےطس اےتھٹ وت دفونں
اہھتومڈنوھںکتااھٹےتےھت۔

رافی  :وقعیبنباربامیہادلفریقفدمحمنباشبر،ییحینبدیعس،دبعادیمحلنبرفعج،دمحمنبرمعفنباطعء،اوبدیمحاسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دعقہافیلےکدعبدفونںاہھتدنکوھںکتااھٹان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دعقہافیلےکدعبدفونںاہھتدنکوھںکتااھٹان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1185

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلیٌ٣ ،ت٤زًِ ،یساہللً ،بساہلل اب٤ً ٩ز ،اب ٩طہاب ،ساً ،٥ٟبساہلل اب٤ً ٩ز

اب ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُِ َ ِی َس اہللٔ َوه َُو ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اَ ٪ی ِز َٓ ٍُ َی َسیِهٔ إٔذَا َز َخ َ ١فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َوإٔذَا أَ َرا َز أَ َِ ٪ی ِز ََ ٍَ ٛوإٔذَا َر َٓ ٍَ
َسا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه ک َ َ
َ َح ِذ َو ا َِٔ ٜ٨ِ ٤َ ٟبي ِ ٔن
اٟز ُٛو َٔ َوإٔذَا َٗ َا ٩ِ ٣ٔ ٦اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن یَ ِز َٓ ٍُ یَ َسیِهٔ ََ ٛذَ ٔ ٟ
َرأِ َس ُه ُّٔ ٩ِ ٣

دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،دیبعاہلل،دبعاہللانبرمع،انباہشب،اسمل،دبعاہللانبرمعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسدفونںاہھتااھٹایرکےتےھتسجفتقامنزرشفعرفناےتافرسجفتقروکعےسرسااھٹےتافرسجفتقدفرتعک
ادارفنارکاےتھٹاسرطہقیےسومڈنوھںکتاہھتااھٹایرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،دیبعاہلل،دبعاہللانبرمع،انباہشب،اسمل،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفونںاہوھتںاکافرپااھٹانافراحبتلامنزدخافدندقفسیکرعتفیرکان

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفونںاہوھتںاکافرپااھٹانافراحبتلامنزدخافدندقفسیکرعتفیرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1186

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بزیًٍ ،بساَلًلی بً ٩بساَلًلیً ،بساہللً ،بساہلل اب٤ً ٩ز ،ابوحاز ،٦سہ ١ب ٩سٌس

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩بَز ٔ ٕ
یٍ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ َوه َُو ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أَبٔی
َحازَٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦س ِه ٔ ١بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ ٢اَ ِ ٧لَ ََٙ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ُِؼٔ ٠حُ بَي ِ َن بَىٔی ًَ ِ٤زٔو بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
رض ِت
ٖ َٓ َح َ َ
َ
َِخ َٚ
اٟؼَّ ََلةُ َٓ َحا َئ ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ُ ٪إلٔ َی أَبٔی بَ َِکٕ َٓأ ََ ٣ز ُه أَ ِ ٪یَ ِح َ ٍَ ٤اَ ٨َّ ٟ
اض َویَ ُؤ َُّ ٣ه َِ َٓ ٥حا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٓ ٥َ ٠
ا ٪أَبُو بَ َِکٕ ََل
اٟؼ ُٔ َ
اض بٔأبَٔی بَ َِکٕ ُ ٔ ٟی ِؤذُٔ ٧و ُه ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وک َ َ
وٖ َحًَّی َٗ َا ٦فٔی اٟؼَّ ِّٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟسَ ٔ ٦و َػ َّٔحَ اُ ٨َّ ٟ
ُّ

َی َِ ٠تٔ ُٔت فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِٛثَرُوا ًَ ٥َ ٔ ٠أَُ َّ ٧ه َٗ ِس َ٧ابَ ُه َِ ٥ط ِی ْئ فٔی َػ ََلت ٔه ٔ َِٓ ٥ا َِ ٟتٔ ََت َٓإٔذَا ه َُو ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ َ
َّ
َ
َّ َ
َف َٓ ٍَ أَبُو بَ َِکٕ یَ َسیِهٔ َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠یهٔ ِ َ٘ ٔ ٟو َٔ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َٓأ ِو َ٣أ إَِٔ ٟیهٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠أ ِی َ٤َ ٛا أَ ِ ٧ت َ َ

َّ َّ
َّ
َّ
َّ ُ
َر َٖ َٗا َْٔ ٢لَبٔی بَ َِکٕ َ٣ا
ِقی َو ََ َ٘ َّس ََ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ؼلی َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠ث ََّ ٥ر َج ٍَ ا ِِ َ٘ ٟه َ َ
ا ٪یَ َِ ٨بغٔی َٔلبِ ٔ ٩أَبٔی ُٗ َحا َٓ َة أَ َِ ٪ی ُؤَ َّ٦ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
َ إٔذِ أَ ِو َ٣أ ِ ُت إَِٔ ٟی َ
ََ ٌَ ٨َ ٣
َ أَ َِ َُ ٪ؼل َِّی َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو بَ َِکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َ٣ا ک َ َ
ئ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َذا َ٧ابََ ٥ِ ُٜط ِی ْئ فٔی َػ ََلتََٔ ٓ ٥ِ ُٜش ِّب ُحوا
ض َ٣ا بَا ُلَ ٥ِ ُٜػ َّٔ ِحت ُِ ٥إٔ٤َ َّ ٧ا اَّ ٟت ِؼ ٔٔیحُ َ ٨ِّ ٠ٟٔشا ٔ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َ٨َّ ٠ٟٔ ٢ا ٔ
دمحم نب دبعاہلل زبعی ،دبعاالیلع نب دبعاالیلع ،دبع اہلل ،دبعاہلل انب رمع ،اوباحزؾ ،لہس نب دعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہلیبق ینب رمعف نب وعػ ںیم حلص رکاےن ےک فاےطس رشتفی ےل ےئگ وت ؤمذؿ رضحت اوبرکب دصقی یک
دختم ںیم احرض وہا افر مکح رفناای اؿ رضحات وک ولوگں ےک ارماہ امجتع ےک ارماہ اناتم رکےن اک وت اوہنں ےن اناتم رشفع
رفنایئہک اسدفراؿرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئامنز یک فصوکریچےتوہےئآپ یلصاہللہیلعفآہل
فملس فص افؽ ںیم ڑھکے وہےئگ افر ولوگں ےن اتایل ں اجبان رشفع رک دںی اتہک رضحت اوبرکب وک اس اک ملع وہ ےکس ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئںیہ نکیل رضحتاوبرکب امنز ںیمیسک اجبندایھؿ ںیہنرفناےتےھت۔سجفتق
تہبزایدہاتایلںجبںیئگوتاؿوکولعمؾوہاہکوکیئفاہعقشیپآایےہاوہنںےن داھکیوترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس

وموجد ےھت۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رضحت اوبرکب وک اراشد رفناایہک مت اینپہگج ڑھکے روہ۔ اوہنں ےندفونں اہوھتں وک
ااھٹایافردخافدندقفسیکرعتفیایبؿرفنایئافراسیکاشؿفاالافصت(احبتلامنزیہ)ایبؿرفنایئ۔رضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک اس اراشد رپ رھپ اےٹل اپؤں ےھچیپ یک اجبن آےئگ افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آےگ یک اجبن
ڑبےھ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز یک اناتم رفنایئ سج فتق امنز ےس رفاتغ وہیئگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفناایہکںیمےنمتوکسجفتقااشرہایکاھتوتمتسکفہجےسڑھکےںیہنرےہ۔رضحتاوبرکبریضاہللہنع
ےن(وتاعضافرااسکنریےس)اراشدرفناایہکایکہیانمبسےہہکاوباحقہف(ہیرضحتاوبرکبےکفادلنادجیکا تیےہ)ےکڑلےکوک
ہی القئےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاناتمرکےرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنولوگںےسرفناایمتوک
ایکوہایگہکمتولگاتایلںاجبےتوہ۔ہیلمعوتدرالصوخانیتاکےہ۔سجفتقمتوکاحبتلامنزیسکمسقاکفاہعقشیپآاجےئوتمت
ولگوہک۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللزبعی،دبعاالیلعنبدبعاالیلع،دبعاہلل،دبعاہللانبرمع،اوباحزؾ،لہسنبدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلامنزاہھتااھٹرکالسؾرکےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
احبتلامنزاہھتااھٹرکالسؾرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1187

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسً ،برش ،اً٤ع٣ ،شیب ب ٩رآٍ ،ت٤ی ٥بَ ٩طٓة ،جابزب ٩س٤زة

َط َٓ َة ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِبث َ ْر ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ ًَ َِ ٩تٔ ٔ٤ی ٥بِ َٔ َ ٩
َخ َد ًَ َِ ٠ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح َُ ٩رآ ٔ ٌُو أَیِسٔی َ٨ا فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا بَاُ ُٟه َِ ٥رآٌٔٔي َن أَیِ ٔس َی ُه ِ ٥فٔی
َٗا ََ َ ٢
َ
اسُ٨ُٜوا فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ
اب ا َِ ٟد ِی ُّٔ ١
اٟظ ُٔ ٤ص ِ
اٟؼَّ ََلة ٔ َٛأَ َّ ٧ها أَذُِ َ ٧

ہبیتقنبدیعس،عیشرر،اشمع،بیسمنبراعف،میمتنبرطفة،اجربنبرمسةےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسابرہ
رشتفیالےئمہولگامنزںیماہھتااھٹرےہےھت (السؾےئلیکینعیااشرہےسولوگںوکالسؾرکےتایالسؾاکوجابدےتی)آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفناایایکاحتلےہاؿولوگںیکاہھتاسرطہقیےسااھٹےتںیہہکسجرطہقیےسہکرشریمسقےکوھگڑفں
یکدںیم(وہیتںیہ)۔امنزںیموکسؿرکف(ینعیالبرضفرتاسمسقیکرحاکتہنرکف)۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،عیشرر،اشمع،بیسمنبراعف،میمتنبرطفة،اجربنبرمسة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
احبتلامنزاہھتااھٹرکالسؾرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1188

راوی  :اح٤سب ٩س٠امی ،٪یحٌی ب ٩آز٣ ،٦شٌزًِ ،یساہلل ابِٗ ٩یلیة ،جابزب ٩س٤زة

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز َِ ٣ٔ ٩ِ ًَ ٦ش ٌَز ٕ ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ ابِ ٔ ٩ا ِِ ٔ ٟ٘ب ٔل َّی ٔة ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا
َ
ئ ي َُش َِّ َ ٤٠
َ
اب َخ ِی ٕ١
نُ َؼل ِّی َخَ ٠
و ٪بٔأیِسٔیه ٔ َِٛ ٥أَ َّ ٧ها أَذُِ َ ٧
ِٕ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ُ٨َٓ ٥َ ٠ش ِّ ٥ُ ٠بٔأیِسٔی َ٨ا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا بَا َُ ٢ه ُؤ ََل ٔ ُ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَّ ٥ِ ُٜ
ُط ُٕ ٤ص أَ َ٣ا َیِٜف ٔی أَ َح ُسه ُِ ٥أَ َِ ٪ي َـ ٍَ َی َس ُه ًَل َی َٓد ٔ ٔذه ٔث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ََّ ٢
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی٥ِ ُٜ
ادمحنب امیلسؿ ،ییحی نب آدؾ ،رعسم ،دیبع اہلل انب قینػیة ،اجربنب رمسة ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکےھچیپ امنزادارکےت ےھت۔وتاہوھتںےکااشرہےسالسؾرکےتےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایایکاحتلےہاؿ
ولوگںیکوجہکاہوھتںےسالسؾرکےتںیہوگایفہرشریوھگڑفںیکدںیمںیہایکمتںیمےسرہاکیوکہیاکیفںیہنےہہکفہاانپاہھت
عل َ ُک
عل َ ُک
راؿرپرھکےلافرزابؿےسال َّش َل ُؾ َ ْی ْ،ال َّش َل ُؾ َ ْی ْ،ےہک۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،ییحینبآدؾ،رعسم،دیبعاہللانبقینػیة،اجربنبرمسة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزیکاحتلںیمالسؾاکوجابااشرہےسدانیاسیکےہ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزیکاحتلںیمالسؾاکوجابااشرہےسدانیاسیکےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1189

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،بٜير٧ ،اب ١ػاحبً ،بساہلل اب٤ً ٩ز ،ػہیب

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
ئ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ُِ ٩ػ َه ِیبٕ َػاح ٔٔب َر ُسو ٔ٢
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ب ُ َٜي ِر ٕ ًَ َِ٧ ٩اب ٔ َٕ ١ػاح ٔٔب ا َِ ٌَ ٟبا ٔ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َف َّز ًَل َ َّی إ ٔ َط َار ّة
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٣َ ٢ز ِر ُت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠وه َُو ي َُؼل ِّی ٓ ََشُ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یهٔ َ َ
َو ََل أَ ًِ َ ٥ُ ٠إ ٔ ََّل أَُ َّ ٧ه َٗا َ ٢بٔإ ٔ ِػ َب ٌٔهٔ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،ریکب،انلب اصبح،دبعاہللانبرمع ،بیہصےسرفاتیےہہکںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
یک دختم ںیم احرض وہاآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ادا رفنا رےہ ےھت ںیم ےن السؾ ایک۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایلگن
ےکااشرہےسوجابدای۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،ریکب،انلباصبح،دبعاہللانبرمع،بیہص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزیکاحتلںیمالسؾاکوجابااشرہےسدانیاسیکےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1190

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور٣کی ،سٔیا ،٪زیسب ٩اس٥٠

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ا ِ٤َ ٟک ُِّّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪زیِ ٔس ابِ ٔ ٩أَ ِسَٗ ٥ََ ٠ا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َز َخ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
ٕک َ َ
وَِ ٠ًَ ٪یهٔ ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُػ َه ِی ّبا َوک َ َ
ا ٢ي َُش َِّ ٤ُ ٠
اُ ٌَ ٣َ ٪ه َِ ٛی َ
َو َس َِّ ٣َ ٥َ ٠شحٔ َس ٗ َُبا َئ ُ ٔ ٟی َؼل َِّی ٓ ٔیهٔ ٓ ََس َخ ََِ ٠ًَ ١یهٔ رٔ َج ْ
اُ ٪ي ٔظيرُ ب ٔ َی ٔسه ٔ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِؼ َ ٍُ ٨إٔذَا ُس َِِّ ٠ًَ ٥َ ٠یهٔ َٗا َ ٢ک َ َ
دمحم نب وصنمریکم ،ایفسؿ ،زدینب املس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب رمع ےن اہک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسدجسمابقںیمامنزادارکےنےکفاےطسرشتفیےلےئگھچکولگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسالسؾرکےنےئگرضحت
بیہص آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت ںیم ےن اؿ ےس درایتف ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک اکؾ رکےت ےھت
السؾےکوجابںیم۔رضحتبیہصےنرفناایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدفونںاہوھتںےسااشرہرفناایرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبوصنمریکم،ایفسؿ،زدینباملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزیکاحتلںیمالسؾاکوجابااشرہےسدانیاسیکےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1191

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،وہب يٌىی اب ٩جزیزٗ ،یص ب ٩سٌسً ،لاء٣ ،ح٤س بً ٩لی٤ً ،ارب ٩یارس

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َوه ِْب َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩جزٔیز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ
َّ
َّ
بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕی ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ارٔ بِ َٔ ٩ی ٔ ٕ َ َّ
َف َّز ًََِ ٠یهٔ
ٓ
ارس أُ َّ ٧ه َسًَ ٥َ ٠ل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠وه َُو ي َُؼل ِّی َ َ
دمحم نب اشبر ،فبہ ینعی انب رجری ،سیق نب دعس ،اطعء ،دمحم نب یلع ،امعرنب ایرس ،ےن رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس یک
دختمںیماحرضوہرکالسؾایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزادارفنارےہےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوجابدای۔

رافی  :دمحمنباشبر،فبہینعیانبرجری،سیقنبدعس،اطعء،دمحمنبیلع،امعرنبایرس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزیکاحتلںیمالسؾاکوجابااشرہےسدانیاسیکےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1192

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،ابوزبير ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َََ ٌَ ََ ٢ىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠حا َج ٕة ث ُ َّ٥
َ َس ََّ ٤ِ ٠ت ًَل َ َّی آنّٔٔا َوأََ٧ا أ ُ َػل ِّی َوإٔ٤َ َّ ٧ا ه َُو َُ ٣و َّج ْه
أَ ِز َر ُِ ٛت ُه َوه َُو ي َُؼل ِّی ٓ ََش َُّ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یهٔ َٓأ َ َط َار إلٔ َ َّی َٓ َ٤َّ ٠ا ََ
َفَْ َز ًَانٔی َٓ َ٘ا َ ٢إَٔ َّ ٧
رش ٔٚ
یَ ِو َ٣ل ٔ ٕذ إلٔ َی ا ِٔ ِ ٤َ ٟ
ہبیتق ،ثیل،اوبزریب،اجربےسرفاتی ےہہکرضحتروسؽ رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن ھجموک اکیاکؾ ےکفاےطس اجیھبںیم سج
فتق فاسپ آای وت آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس امنز ادا رفنا رےہ ےھت ںیم ےنالسؾ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن ریمی اجبن
ااشرہرفناایسجفتقامنزےسرفاتغوہیئگوتھجموکالبایافررفناایہکمتےنھجموکایھبایھبالسؾایکاھت۔نکیلںیمامنزںیموغشمؽاھت
اسےئلںیموجابہندےاکساھت۔اسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکرہچہابمرکاجبنرشمؼاھت
رافی  :ہبیتق،ثیل،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزیکاحتلںیمالسؾاکوجابااشرہےسدانیاسیکےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1193

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ہاط٠ٌَ ٥بکی٣ ،ح٤س ب ٩طٌیب ب ٩طابور٤ً ،زوب ٩حارث ،ابوزبير ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩هَا ٔط ٕ ٥ا َِ ٟب ٌََِ ٠بک ُِّّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َٔ ٩طاب ُ َور ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو
اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َََ ٌَ ََ ٢ىٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َت ِی ُتهُ َوه َُو َي ٔشيرُ ُِّ َ ٣
رشّٗا أَ ِو ُِّ َِ ٣زبّا ٓ ََش َُّ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یهٔ َٓأ َ َط َار

َ
ُ َّ
اض یَا َجابٔزُ َٓأ َ َت ِی ُت ُه َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إنِّٔی
َرٓ ُِت َٓ َ٨ا َزانٔی َیا َجابٔزُ َٓ َ٨ا َزانٔی اُ ٨َّ ٟ
ب ٔ َی ٔسه ٔث ََّ ٥سُ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یهٔ َٓأ َط َار ب ٔ َی ٔسه َٔٓا ِن َ َ
َ ََٓ ٥َِ ٠تزُ َّز ًَل َ َّی َٗا َ ٢إنِّٔی ُُ ٨ِ ٛت أ ُ َػل ِّی
َس َُّ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠ی َ
ت
دمحمنباہمش علیکی ،دمحمنببیعشنباشوبر،رمعفنباحرث،اوبزریب،اجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل ہیلع
فآہل فملس ےن ھجم وک یسک ہگج جیھب دای سج فتق فاسپ آای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وساری رپ رشتفی ےل اج رےہ ےھت اجبن
رشمؼافراجبنرغمبرھپںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکالسؾ ایک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناہھتےسااشرہرفناای۔
رھپںیمےنالسؾایک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناہھتےسااشرہرفناای۔ںیمفاسپآایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنآفازدی
ہک اے اجرب!ولوگں ےن یھب آفازدی افر اہکہک اے اجرب! افر ںیم احرض وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس! ںیم
ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ ایکآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وجاب ںیہن دای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفناای
ںیمامنزںیموغشمؽاھت۔
ت
رافی  :دمحمنباہمش علیکی،دمحمنببیعشنباشوبر،رمعفنباحرث،اوبزریب،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکدفراؿرکنکویںوکاٹہانعنمےہ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزےکدفراؿرکنکویںوکاٹہانعنمےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1194

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،و حشين ب ٩رحیث ،سٔیا ،٪زہزی ،ابواحوؾ ،ابوذر

رحیِ ٕث َو َّ
ؾ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َوا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُ ُ ٩
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َٗ َا ٦أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی اٟؼَّ ََلة ٔٓ َََل یَ َِ ٤شحِ ا َِ ٟح َصی َٓإ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ِح ََ ٤ة تُ َوا ٔج ُههُ
ہبیتقنبدیعس،فنیسحنبرحثی،ایفسؿ،زرہی،اوباوحص،اوبذرےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفناای مت ںیم ےس سج فتق وکیئ صخش امنز یک احتل ںیم وہ وت اس وک اچےیہ ہک فہ (اسےنم ےس) رکنکایں ہن اٹہےئ ویکہکن رتمح
دخافدنیاسےکاسےنموہیتےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،فنیسحنبرحثی،ایفسؿ،زرہی،اوباوحص،اوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیرمہبترکنکویںوکاٹہےنیکااجزتےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیرمہبترکنکویںوکاٹہےنیکااجزتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1195

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،اوزاعی ،یحٌی ب ٩ابوَٛير ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزحٌ٣ ،٩٤ی٘یب رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُ٩
یب أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َِ ٨ِ ُٛ ٪ت ََل ب ُ َّس َٓاً َّٔل ٓ َََّ ٤ز ّة
ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُِ ٌَ ٣ی٘ ٔ ْ
وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،افزایع ،ییحی نب اوبریثک ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،ر بیقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ

رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایارگمتوک(احبتلامنز)رکنکایںاٹہانیہوہںوتمتاکیرمہبترکنکایںاٹہدف۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،افزایع،ییحینباوبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،ر بیقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلامنزآامسؿیکاجبندےنھکییکاممتعنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
احبتلامنزآامسؿیکاجبندےنھکییکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1196

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس و طٌیب ب ٩یوسٕ ،یحٌی و اب ٩سٌیسٗلا ،٪اب ٩ابوْعوبةٗ ،تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

ْعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی َوه َُو ابِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ
و ٪أَ َِ َؼ َارهُ ِ ٥إلٔ َی َّ
ئ فٔی َػ ََلت ٔه ٔ ِ٥
اٟش َ٤ا ٔ
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا بَا ُ ٢أَٗ َِواَ ٕ ٦ی ِز َٓ ٌُ َ
ٓ ِ
اره ُِ٥
َ أَ ِو َُ ٟت ِد َلَٔ َّ٩أََِ َؼ ُ
َ َحًَّی َٗا ََ َٟ ٢ی َِ ٨ت ُه ٩ِ ًَ َّ٩ذََ ٔ ٟ
َاط َت َّس َٗ ِوُٟهُ فٔی ذََ ٔ ٟ
دیبعاہللنب دیعسفبیعش نب ویفس،ییحیفانبدیعساطقؿ ،انباوبرعفیة،اتقدہ ،اسننب ناکلےسرفاتیےہہکروسؽرکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاؿولوگںیکایکاحتلےہوجہکامنزیکاحتلںیماینپاگنںیہآامسؿیکاجبنااھٹےتںیہرھپآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناسہلسلس ںیمیتخسرفنایئ افر اراشدرفناایولگاسرحتک ےسابزآاجںیئفرہناؿیک آوھکنںیکرفینش
اضعئوہاجےئیگ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعسفبیعشنبویفس،ییحیفانبدیعساطقؿ،انباوبرعفیة،اتقدہ،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
احبتلامنزآامسؿیکاجبندےنھکییکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1197

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،یو٧ص ،اب ٩طہابًِ ،یساہلل بً ٩بساہلل

اب
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
ا ٪أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی اٟؼَّ ََلة ٔ ٓ َََل َی ِز َٓ ٍِ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َّسثَ ُه أََّ٧هُ َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا ک َ َ

َر ُه إلٔ َی َّ
َر ُه
اٟش َ٤ا ٔ
ئ أَ ِ ٪یُ َِ ٠ت َُ َ ََ ٍَ ٤
ََ َ َ

وسدینبرصن،دبعاہلل،وی سن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللےسرفاتیےہہکاوہنںےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےک
اکی احصیب ےس انس ہکآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس رفناےت ےھت ہک سج فتق اہمترے ںیم ےس وکیئ صخشامنز یک احتل ںیم وہ وت فہ
اینپآںیھکنآامسؿیکاجبنہنااھٹےئفرہنںیہکاسیکآوھکنںیکرفینشہناضعئوہاجےئ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزیکاحتلںیمادرھادرھدانھکیونممعےہ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزیکاحتلںیمادرھادرھدانھکیونممعےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1198

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،یو٧ص ،زہزی ،ابواحوؾ ،سٌیساب٣ ٩شیب و اب٣ ٩شیب ،ابوذر

ؾ یُ َح ِّسث ُ َ٨ا فٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا اْلِ َ ِح َو ٔ
َِ ٣حٔ ٔ ٠ص َسٌٔیسٔ ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َوابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َجاْ ٔ ٟص أََّ٧هُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا ذ ٓ َٕر َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ
َر َٖ ًَ ِ٨هُ
یَزَا ُ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َِّ٘ ٣ُ ١ب ٔ َّل ًَل َی ا ِِ ٌَ ٟبسٔ فٔی َػ ََلتٔهٔ َ٣ا  ٥َِ ٟیَ َِ ٠تٔ ِٔت َٓإٔذَا َ َ
رص َٖ َو ِج َههُ ا ِن َ َ

وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،ویسن،زرہی،اوباوحص،دیعسانببیسمفانببیسم،اوبذرےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایدخافدندقفسدنبہیکاجبناسفتقکتوتمہجراتہےہسجفتقکتفہدنبہامنزیکاحتلںیم
ڑھکاراتہےہافرفہاسرطػایدفرسیرطػںیہنداتھکیافرسجفتقفہرہچہاکرخومڑاتیلےہوتدخافدندقفسیھباسیکاجبن
ےسرہچہومڑاتیلےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،ویسن،زرہی،اوباوحص،دیعسانببیسمفانببیسم،اوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزیکاحتلںیمادرھادرھدانھکیونممعےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1199

راوی ٤ً :زوبً ٩لیً ،بساٟزح ،٩٤زائسة ،اطٌث ب ٩ابواٟظٌَاءَّ٣ ،سوً ،ٚائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِحَٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزائ َٔسةُ ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
َّسو ٕٚ
اٟظ ٌِ ََا ٔ
َ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ٓ
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت َسأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّٔ ٩ِ ًَ ٥َ ٠اَل ِٟتَٔٔا ٔ
ت ف ٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِخت ََٔل ْض
َی ِد َتُ ٔ ٠ش ُه َّ
اٟظ ِی َلا ُ ٩ِ ٣ٔ ٪اٟؼَّ ََلة ٔ
رمعفنبیلع،دبعارلنمح،زادئة،اثعشنباوبااثعشلء،رسمفؼ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک امنز زپےنھ یک احتل ںیم ادرھ ادرھ دانھکی اسیک ےہ؟ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

اراشدرفناایہکہیاطیشؿیکاکچےہوجہکامنزےساکچاتیلےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،زادئة،اثعشنباوبااثعشلء،رسمفؼ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزیکاحتلںیمادرھادرھدانھکیونممعےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1200

راوی ٤ً :زوبً ٩لیً ،بس اٟزح ،٩٤ارسائی ،١اطٌث ب ٩ابیاٟظٌَاء ،ابی ًلیةَّ٣ ،سوً ،ٚائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ُِ ِ ٣َ ٩

ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠َِ ٔ٤هٔ

رمعفنب یلع ،دبع ارلنمح ،ارسالیئ ،اثعش نب اایباثعشلء ،ایب  ،ۃی ،رسمفؼ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ہی رفاتی ذموکرہ ابال
رفاتی یسیےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ارسالیئ،اثعشنباایباثعشلء،ایب ،ۃی،رسمفؼ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزیکاحتلںیمادرھادرھدانھکیونممعےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1201

راوی ٤ً :زو بً ٩لیً ،بس اٟزح ،٩٤ارسائی ،١اطٌث ب ٩ابِی اٟظٌَاء ،ابی ًلیةَّ٣ ،سوً ،ٚائظة رضی اہلل ً٬٨ا

 ٩ِ ًَ ١أَ ِط ٌَ َث بِ ٔ ٩أَبٔی ا َّ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ٔل َّی َة ًَ ِ٩
ٟظ ٌِ ََا ٔ
رسائ ٔی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ
َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠َِ ٔ٤هٔ
َُ ِ ٣
رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ارسالیئ،اثعشنبایبااثعشلء،ایب ،ۃی،رسمفؼ،اعہشئریضاہللعیھاہیرفاتیذموکرہابال یسیرفاتی
ےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ارسالیئ،اثعشنبابااثعشلء،ایب ،ۃی،رسمفؼ،اعۃشئریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزیکاحتلںیمادرھادرھدانھکیونممعےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1202

راوی  :ہَل ٢ب ٩اٌَٟلء ب ٩ہَلٌ٣ ،٢افی ب ٩س٠امیٗ ،٪اس ٥و اب ،٩ٌ٣ ٩اً٤ع٤ً ،ارة ،ابوًلیہ

ئ بِ ٔ ٩ه ََٔل َٕٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ٌَِ ٤ُ ٟافَی بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس َُ ٥وه َُو ابِ ُ ٩ِ ًَ ٩ٕ ٌِ ٣َ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ه ََٔل ُ ٢بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َات فٔی اٟؼَّ ََلة ٔا ِخت ََٔل ْض َی ِد َتُ ٔ ٠شهُ َّ
اٟظ ِی َلا ُ ٩ِ ٣ٔ ٪اٟؼَّ ََلة ٔ
ًُ ََ ٤ار َة ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ٔل َّی َة َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة إ ٔ َّٔ ٪اَل ِٟتٔٔ َ
الہؽ نب االعلء نب الہؽ ،اعمیف نب امیلسؿ ،اقمس ف انب نعم ،اشمع ،امعرة ،اوبہیطع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ دصہقی ریض
اہللعیھاےنرفناایامنزںیمادرھادرھدانھکیاطیشؿاکاکچانیلےہاحتلامنزںیم۔
رافی  :الہؽنباالعلءنبالہؽ،اعمیفنبامیلسؿ،اقمسفانبنعم،اشمع،امعرة،اوبہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمادرھادرھدےنھکییکااجزت
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزںیمادرھادرھدےنھکییکااجزت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1203

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،ابوزبير ،جابز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَُ َّ ٧ه َٗا َِ ٢
اط َتکَی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼ َِّ ٠ی َ٨ا
َفآَ٧ا ٗ ٔ َیا ّ٣ا َٓأ َ َط َار إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َٓ َ٘ ٌَ ِسَ٧ا ٓ ََؼ َِّ ٠ی َ٨ا َٔ َؼ ََلتٔهٔ
َو َرائ َ ُه َوه َُو َٗاً ْٔس َوأَبُو بَ َِکٕ یُ َٜبِّرُ ي ُِش ٍُ ٔ٤اَ ٨َّ ٟ
اض َتِٜبٔي َر ُه َٓا َِ ٟتٔ ََت إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َ َ
وًَ ٪ل َی ُُ٠٣ؤٛه ٔ َِ ٥وه ٌُُِ ُٗ ٥و ْز ٓ َََل ََٔ ٌَُِ٠وا ائ ِ َت ُّ٤وا
اٟزوَ ٔ ٦ي ُ٘و َُ ٣
ُٗ ٌُو ّزا َٓ َ٤َّ ٠ا َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ِ٨ِ ُٛ ٪ت ُِ ٥آنّٔٔا ََٔ ٌََِ ُ٠
وَٓ ١َ ٌِٔ ٓ ٪ار َٔض َو ُّ
بٔأَئ ٔ َّ٤تٔ ٥ِ ُٜإ ٔ َِ ٪ػلَّی َٗائ ّٔ٤ا ٓ ََؼ ُّ٠وا ٗ ٔ َیا ّ٣ا َوإ ٔ َِ ٪ػلَّی َٗاً ّٔسا ٓ ََؼ ُّ٠وا ُٗ ٌُو ّزا
ہبیتق،ثیل،اوبزریب،اجربےسرفاتیےہروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس رامرزپےئگوتمہولوگںےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
یک ادتقاء ںیم امنز ادا یک ڑھکے وہ رک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھٹیب وہےئ ےھت افر اوبرکب ریبکت یک آفاز وک ںیمہ انسای رکےت
ےھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامہریاجبنداھکی(احتلامنزںیمیہ)وتمہولگڑھکےےھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن ااشرہ رفناای مہ ولگ ھٹیب ےئگ۔ ےھٹیب ےھٹیب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ امنز ادا یک بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
السؾ ریھپا وت رفناای مت اس فتق کلم افرس ف رفؾ ےک ولوگں ےسیج اکؾ ااجنؾ دے رےہ ےھت فہ اےنپ ابداشوہں ےک اسےنم ڑھکے
رےتہںیہافراؿےکابداشہےھٹیبرےتہںیہااسیہنرکفہکلباناومںیکاابتعرکفارگفہڑھکےوہرکامنززپںیھوتمتیھبڑھکےوہافر
ارگفہھٹیبرکامنزادارکںیوتمتیھبھٹیبرکامنزادارکف۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

امنزںیمادرھادرھدےنھکییکااجزت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1204

راوی  :ابوً٤ار حشين ب ٩رحیثٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسیً ،بساہلل ب ٩سٌیس ،ابوہ٨س ،ثورب ٩زیسًَ ،ک٣ةً ،بساہلل ابً ٩باض

وسی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس بِ ُ ٩أَبٔی ه ٔ ِٕ ٨س ًَ ِ ٩ثَ ِورٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس
رحیِ ٕث َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو ًَ َّ٤ارٕ ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُ ُ ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َِ ٠تٔ ُٔت فٔی َػ ََلتٔهٔ یَٔ٤ی ّ٨ا َو ٔط َّ ٤اَل َو ََل یَِ٠ؤی ًُُ َ٘ ُ٨ه
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض َٗا َ ٢ک َ َ
ِٕ هَ ِهزٔه ٔ
َخَ ٠
اوبامعرنیسحنبرحثی،لضفنبومیس،دبعاہللنبدیعس،اوب ،د،وثرنبزدی،مرکمة،دبعاہللانبابعسےسرفاتیےہہکرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساحتلامنزںیمداںیئافرابںیئ اجبندےتھکیےھتنکیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملساینپرگدؿےھچیپ
یکاجبنہنریھپےتےھت۔
رافی  :اوبامعرنیسحنبرحثی،لضفنبومیس،دبعاہللنبدیعس،اوب ،د،وثرنبزدی،مرکمة،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلامنزاسپنافروھچبلتقرکڈاانلدرتسےہ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
احبتلامنزاسپنافروھچبلتقرکڈاانلدرتسےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1205

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا ٪و یزیس اب ٩زریٍ٤ٌ٣ ،ز ،یحٌی ب ٩ابوَٛير ،ؿ٤ؼ ٥ب ٩جوض ،ابوہزیزہ

ض ًَ ِ ٩أَبٔی
اَ ٪و َیزٔی ُس َوه َُو ابِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٔ َٛير ٕ ًَ َِ ٩ؿ َِ ٤ـ ٔ ٥بِ َٔ ٩ج ِو ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

ه َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َ٘ َٔ ٥َ ٠ت ٔ ١اْلِ َ ِس َو َزیِ ٔ ٩فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ
ہبیتقنب دیعس،ایفسؿ فسیدی انبزرعی ،رمعم ،ییحینباوبریثک،

ممم

 ،نبوجس،اوبرہریہ ےسرفاتی ےہ ہکرضحت روسؽرکمی یلص

اہللہیلعفآہلفملسےنامنزیکاحتلںیماسپنافروھچبےکنارڈاےنلاکمکحرفناایےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿفسیدیانبزرعی،رمعم،ییحینباوبریثک،

ممم

،نبوجس،اوبرہریہ

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

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
احبتلامنزاسپنافروھچبلتقرکڈاانلدرتسےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1206

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،س٠امی ٪ب ٩زاؤز ،ابوزاؤز ،ہظا ،٦اب ٩ابوًبساہلل٤ٌ٣ ،ز ،یحٌی ،ؿ٤ـ ،٥ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا هٔظَ ْاَ ٦وه َُو ابِ ُ ٩أَبٔی ًَ ِبسٔ اہللٔ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ٩
َی ِحٌَی ًَ َِ ٩ؿ َِ ٤ـ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز َٔ َ٘ ِت ٔ ١اْلِ َ ِس َو َزیِ ٔ ٩فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ
دمحم نب راعف ،امیلسؿ نب داؤد ،اوبداؤد ،اشہؾ ،انب اوبدبع اہلل ،رمعم ،ییحی،

ممم

 ،،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی

یلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزیکاحتلںیماسپنافروھچبےکنارڈاےنلاکمکحرفناایےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،امیلسؿنبداؤد،اوبداؤد،اشہؾ،انباوبدبعاہلل،رمعم،ییحی،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

ممم

،،اوبرہریہ

احبتلامنزاسپنافروھچبلتقرکڈاانلدرتسےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1207

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اً ،َٟا٣ز بً ٩بساہلل ب ٩زبير٤ً ،زوب ٩س٠ی ١٤ابوٗتازہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣اًَ ٩ِ ًَ َْ ٔ ٟا ٔ٣ز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َٗ َتا َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
ا ٪ي َُؼل ِّی َوه َُو َحا ٔ ١ْ ٣أ ُ َ٣ا ََ ٣ة َٓإٔذَا َس َح َس َو َؿ ٌَ َها َوإٔذَا َٗ َاَ ٦رٓ ٌََ َها
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

سلی
ہبیتق ،ناکل ،اعرم نب دبعاہلل نب زریب ،رمعفنب مل اوباتقدہ ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملساینپونایسوکوجہکرضحتزبنییکاصازبادیںیھتاؿوکاحبتلامنزااھٹےئوہےئےھتافرسجفتقآپدجسہرفناےت
وتاسوکاٹہدےتیےھتافرسجفتقڑھکےوہےتوتاسوکااھٹےتیلےھت۔
سلی
رافی  :ہبیتق،ناکل،اعرمنبدبعاہللنبزریب،رمعفنب ملاوباتقدہریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
احبتلامنزاسپنافروھچبلتقرکڈاانلدرتسےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1208

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا٤ًَ ،٪ا ٪ب ٩ابوس٠امیً ،٪ا٣ز بً ٩بساہلل ب ٩زبير٤ً ،زو ب ٩س٠ی ،٥ابوٗتازہ

ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی ًََ ٩ِ ًَ ٪ا ٔ٣ز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٔو بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٤َ َِ ًُ ٩ِ ًَ ٪
اؾ ًَل َی ًَأَ٘ٔهٔ َٓإٔذَا َر ٍََ ٛ
اض َوه َُو َحا ٔ ١ْ ٣أ ُ َ٣ا ََ ٣ة ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی ا ِٔ ٌَ ٟ
َٗ َتا َز َة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُؤ ُّ ٦اَ ٨َّ ٟ

َفَْ ُٔ ٩ِ ٣س ُحوزٔه ٔأَ ًَا َز َها
َو َؿ ٌَ َها َٓإٔذَا َ َ

ہبیتق ،ایفسؿ،امثعؿنباوبامیلسؿ،اعرم نبدبعاہللنب زریب،رمعفنب میلس،اوباتقدہ ےس رفاتیےہہک ںیمےنروسؽرکمی یلصاہلل
ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں یک اناتم رفناےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اناہم تنب
اوبااعلص وک ااھٹےئ وہےئ ےھت اےنپ ابمرک اکدنوھں رپ افر سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع رفناےت ےھت وت اھٹب دےتی
ےھترھپسجفتقدجسہےسرفاتغوہیتوتااھٹےتیلےھت۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،امثعؿنباوبامیلسؿ،اعرمنبدبعاہللنبزریب،رمعفنبمیلس،اوباتقدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمدنچدقؾےلبقیکرطػانلچ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزںیمدنچدقؾےلبقیکرطػانلچ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1209

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥حات ٥ب ٩ورزا ،٪بزز ب ٩س٨ا ،٪ابواٌَٟلء ،زہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ْع َو َة ًَ ِ٩
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ب ُ ِززُ بِ ُٔ ٩س َ٨ا ٕ ٪أَبُو ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ َُ ٩و ِر َز َ
ئ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
اب ًَل َی ا ِِ ٔ ٟ٘ب َ٠ةٔ
اب َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َت َل ُّو ًّا َوا َِ ٟب ُ
ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت ا ِس َت ِٔ َت ِح ُت ا َِ ٟب َ

اب ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ إلٔ َی َُ ٣ؼ ََّل ُه
ٓ َََِ ٤ی ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ٨هٔ أَ ِو ًَ َِ ٩ي َشارٔه ٔ َٓ َٔ َتحَ ا َِ ٟب َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،احمت نب فرداؿ ،ربد نب انسؿ ،اوباالعلء ،زرہی ،رعفہ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
درفازہ ولھکاای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسفتق امنز لفن ںیم وغشمؽ ےھت افردرفازہ ہلبق یک اجبن اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسداںیئاجبنایابںیئاجبنلچدیافردرفازہوھکالرھپامنزادارفناےنےگل
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،احمتنبفرداؿ،ربدنبانسؿ،اوباالعلء،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا

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

امنزیکاحتلںیمدکتسدےنیےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزیکاحتلںیمدکتسدےنیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1210

راوی ٗ :تیبہ و ٣ح٤س بَ٣ ٩ىی ،سٔیا ،٪زہزی ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه َٗاَلَ َح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
ئ َزا َز ابِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اَّ ٟت ِشِٔیحُ ٔ ٟرلِّ َجا َٔ ٢واَّ ٟت ِؼٔ ُ
ٔیَ ٨ِّ ٠ٟٔ ٙشا ٔ
ہبیتقفدمحمنبینثم،ایفسؿ،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشد رفناای رمدفں ےک فاےطس حیبست ےہ افر وخانیت ےئلیک دکتس ےہ ینعی امنز ںیم یسک مسق اک وکیئ فاہعق شیپ آاجےئ وت رمدفں وک انہک
اچےیہافروخانیتوکحیبستیکاجبےئدکتسدانیاچےیہ۔
رافی  :ہبیتقفدمحمنبینثم،ایفسؿ،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزیکاحتلںیمدکتسدےنیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1211

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب و ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ

اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َوأَبُو َسَ ٤ََ ٠ة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ

ٔیٙ
بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَُ َّ ٧ه َ٤ا َسٌَ ٔ٤ا أَبَا ه َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَّ ٟت ِشِٔیحُ ٔ ٟرلِّ َجا َٔ ٢واَّ ٟت ِؼٔ ُ

ئ
َ ٨ِّ ٠ٟٔشا ٔ

دمحم نب ہملس ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ف اوبہملس نب دبعارلنمح ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایرمدفںےکفاےطسحیبستےہینعیںیہکافروخانیتےکفاےطسدکتسدانیےہ۔
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسمفاوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلامنزاحبسؿاہللانہک
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
احبتلامنزاحبسؿاہللانہک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1212

راوی ٗ :تیبہٓ ،ـی ١بً ٩یاق ،اً٤ع ،سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،س٠امی ٪اً٤ع ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ َُٔ ً ٩یاقٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ُٔ ٟـ ِی ُ
ئ
اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَّ ٟت ِشِٔیحُ ٔ ٟرلِّ َجا َٔ ٢واَّ ٟت ِؼٔ ُ
ٔیَ ٨ِّ ٠ٟٔ ٙشا ٔ
ہبیتق ،لیضف نب ایعض ،اشمع ،وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،امیلسؿ اشمع ،اوباصحل ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایرمدفںےکفاےطسحیبستےہافروخانیتےکفاےطسدکتسدانیےہ۔

رافی  :ہبیتق،لیضفنبایعض،اشمع،وسدینبرصن،دبعاہلل،امیلسؿاشمع،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
احبتلامنزاحبسؿاہللانہک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1213

راوی ًِ :یس اہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی ب ٩سٌیسً ،وٖ٣ ،ح٤س ،حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩و ٕ
ٖ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُ ٣ح َّْ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی هُ َزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ

ئ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اَّ ٟت ِشِٔی ُح ٔ ٟرلِّ َجا َٔ ٢واَّ ٟت ِؼٔ ُ
ٔیَ ٨ِّ ٠ٟٔ ٙشا ٔ

دیبعاہللنب دیعس،ییحینبدیعس،وعػ،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسہیرفاتیذموکرہابالومضمؿیکرطحےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحینبدیعس،وعػ،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزیکاحتلںیماکنھکران
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزیکاحتلںیماکنھکران

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1214

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیزِ٣ ،يرة ،حارث اٌٟکلی ،ابوزرًة ب٤ً ٩زوب ٩جزیزً ،بساہلل ب٧ ٩طیً ،لی

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ا ٌُِ ٟکِل ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩جزٔیز ٕ َٗا َ٢
یها َٓإٔذَا أَ َت ِی ُت ُه
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ُ ٧ ٩ط ٕٓی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪لٔی َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سا ًَ ْة آت ٔیهٔ ٓ ٔ َ
اس َتأ ِ َذُ ِ ٧ت إ ٔ َِ ٪و َج ِستُ ُه ي َُؼل ِّی َٓت َ َِ ٨ح َ٨حَ َز َخُِ ٠ت َوإ ٔ َِ ٪و َج ِستُ ُه َٓارُّٔا أَذ ٔ َ ٪لٔی
ِ
دمحمنبدقامة،رجری،ریغمة،احرثایلکعل،اوبزرعةنبرمعفنبرجری،دبعاہللنبیجن،یلع،ےنرفناایہکریمااکیفتقرقمراھتہکںیم
اس فتق دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا رکات اھت افر ںیم سج فتق احرض دختم وہات وت ےلہپ ااجزت احلص
رکات۔ارگآپیلصاہللہیلع فآہلفملساسفتقامنزںیم وغشمؽوہےتوترفنادےتیافرںیمادنردالخوہاجات افرارگ افرغ وہےتوت
ااجزتاطعءرفنادےتی۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،ریغمة،احرثایلکعل،اوبزرعةنبرمعفنبرجری،دبعاہللنبیجن،یلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزیکاحتلںیماکنھکران

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1215

راوی ٣ :ح٤س بًِ ٩یس ،ابً ٩یاغِ٣ ،يرة ،حارث اٌٟکلی ،اب٧ ٩طی

ا ٪لٔی ٔ٩ِ ٣
أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ ًَُ ٩یَّا ٕ
غ ًَ ِِٔ٣ُ ٩ي َر َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ا ٌُِ ٟکِل ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ َٔ ُ ٧ ٩ط ٕٓی َٗا ََٗ ٢ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی ک َ َ
اِ ٠ٟی َٔ ١و َِ ٣س َخ ْ ١بٔاَ ٨َّ ٟهارٔ َُٓ ٨ِ ُٜت إٔذَا َز َخُِ ٠ت ب ٔ َّ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ ٣َ ٥َ ٠س َخ ََل ِٔ ٣َ ٪س َخ ْ ١ب ٔ َّ
اِ ٠ٟی َٔ ١ت َِ ٨ح َ٨حَ لٔی
دمحم نب دیبع ،انبایعش ،ریغمة ،احرث ایلکعل ،انب یجن ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ےن رفناایہک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس یک دختم ںیم احرضی ےکفاےطس ریمے دف فتق رقمر ےھت اکی وترات اک فتق دفرسے دؿ اک فتق وت سجفتق یھب
راتںیمدالخوہاتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساھکسندایرکےتےھت۔

رافی  :دمحمنبدیبع،انبایعش،ریغمة،احرثایلکعل،انبیجن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزیکاحتلںیماکنھکران

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1216

راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیا ب ٩زی٨ار ،ابواسا٣ة ،رشجی ١يٌىی اب٣ ٩سرکً ،بساہلل ب٧ ٩طیً ،لی رضی اہلل ً٨ہ

َ ١ي ٌِىٔی ابِ َِ ٣ُ ٩سرٔ ٕک َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
رش ِحِٔی ُ
َکیَّا بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُ َ
اہللٔ بِ َُ ُ ٧ ٩ط ٕٓی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی ًَل ٔ ٌّی کَاِ َ ٧ت لٔی َ٨ِ ٣ز ٔ َْ ٟة َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠تْٔ ٩ِ ُٜل َ َح ٕس ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟد ََلئ ٔٔٙ
َُٓ ٨ِ ُٜت آت ٔیهٔ ک ُ ََّ ١س َْحٕ َٓأَُٗو َُّ ٢
َرٓ ُِت إلٔ َی أَهِلٔی َوإ ٔ ََّل َز َخُِ ٠ت ًََِ ٠یهٔ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
َ یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َٓإ ٔ َِ ٪ت َِ ٨ح َ٨حَ ا ِن َ َ
اقمس نب زرکای نب دانیر ،اوبااسمة ،رشلیج ینعی انب دمرک ،دبعاہلل نب یجن ،یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکزندکیریمااکیااسیدرہجاھتہکوجیسکدفرسےوکہناھت۔ںیمرہرفزحبصےکفتقدختمادقس
ںیم احرض وہارکات اھت افر االسلؾ مکیلع ای یبن اہلل اتہک اھت ارگ آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس اکنھکردےتی وت ںیم اےنپ اکمؿ فاسپ آاجاتفرہن
ادنردالخوہاجات۔
رافی  :اقمسنبزرکاینبدانیر،اوبااسمة،رشلیجینعیانبدمرک،دبعاہللنبیجن،یلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکدفراؿرفےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

امنزےکدفراؿرفےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1217

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،ح٤ازب ٩س٤٠ہ ،ثابت ا٨ِٟانیْ٣ ،طٖ ،ےن اپ٨ے واٟس (حرضت ًبساہلل ب ٩خبر)

ْط ٕ
ٖ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت أ ٨َّ ٟي َّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ َِ ٩ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِ٨َ ُ ِٟان ٔ ِّی ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه َُو ي َُؼل ِّی َوَ ٔ ٟح ِوٓٔهٔ أَزٔیزْ َٛأَزٔیز ٔا ِِ ٔ٤ٟز َج َٔ ١ي ٌِىٔی یَ ِبکٔی
وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،امحدنب ہملس ،باتب اانبلین ،رطمػ ،ےن اےنپفادل (رضحت دبعاہلل نبربخ) ےس رفاتی لقن یک ےہ ہک ںیم
دختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسفتقامنزںیموغشمؽےھتافرآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکابمرکہنیسےساسرطحیکآفازوسحمسوہریہیھتہکسجرطحیکآفازےلکت(اہڈنی)ںیمےسآیتےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،امحدنبہملس،باتباانبلین،رطمػ،ےناےنپفادل(رضحتدبعاہللنبربخ)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلامنزاطیشؿرپتنعلرکےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
احبتلامنزاطیشؿرپتنعلرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1218

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہبٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح ،ربیٌة ب ٩یزیس ،ابوازریص خوَلنی ،ابوزرزا ء

ٔیص ا َِ ٟد ِو ََلن ٔ ِّی
یٌ ُة بِ ُ ٩یَز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وهِبٕ ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ َة بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َرب ٔ َ
یس ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِزر َ
ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
َ
اٟس ِر َزا ٔ
َ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَ َِ ُ٨ٌَ ٟ
ئ َٗا ََ َٗ ٢اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ٓ ََش٨َ ٌِ ٔ٤ا ُه َي ُ٘و ُ ٢أًَُوذُ بٔاہللٔ َٔ ٨ِ ٣

َ
َ ّ
َفَْ ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََلة ٔ ُٗ ِ٨َ ٠ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ ِس َس٨َ ٌِ ٔ٤ا َک ََ ُ٘و ُ ٢فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ
بٔ٨َ ٌَِ ٠ةٔ اہللٔ ث ََلثا َو ََ َش َم َی َس ُه َٛأُ َّ ٧ه َیت َ َ٨ا َو َُ ٢ط ِیئّا َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
اب َٔ٧ ٩ِ ٣ارٕ َ ٔ ٟی ِح ٌَ َُ ٠ه ف ٔی
یص َجا َئ َٔ ٔظ َه ٕ
َ َو َرأَیِ ََ ٨
َ ََ ُ٘وُ ُٟه َٗ ِب َ ١ذََ ٔ ٟ
َط ِیئّا َ ٥َِ ٟن ِش ََ ٌِ ٤
اک ََ َش ِل َت یَ َس َک َٗا َ ٢إ ٔ َُّ ًَ ٪س َّو اہللٔ إٔبَِ ٔ ٠
ِ
َخ ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
َ ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت ث ُ َّ ٥أَ َر ِز ُت أَ ِ ٪آ ُخ َذ ُه
ت ث ُ َُِّ ٠ُٗ ٥ت أَ َِ ُ٨ٌَ ٟ
َو ِجهٔی َٓ ُُِ٘ ٠ت أًَُوذُ بٔاہللٔ َٔ ٨ِ ٣
َ بٔٔ ٨َ ٌَِ ٠ة اہللٔ ََٓ ٥َِ ٠ي ِش َتأ ٔ ِ

َواہللٔ َِ ٟوَلَ َز ًِ َوةُ أَخٔی َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ََْ ٪لَ ِػ َبحَ ُ٣و َث ّ٘ا ب ٔ َها َیُ ٌَِ ٠ب بٔهٔ و ٔ َِ ٟسا ُ ٪أَهِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ

دمحم نب ہملس ،انب فبہ ،اعمفہی نب اصحل ،ربنعة نب سیدی ،اوبادرسی وخالین ،اوبدرداء ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسامنزادارفناےنےکفاےطسڑھکےوہےئ۔مہےنانسہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکںیمھجتےسدخایک
انپہ نااتگن وہں رھپ اراشد رفناای ہک ںیم ھجت رپ دخا یک تنعل اتجیھب وہں ہی ہلمج نیت رمہبت اراشد رفناای افر اانپ اہھت الیھپای ہک سج رطہقی
ےسہکیسکزیچوکڑکپےتںیہسپسجفتقامنزےسرفاتغوہیئگوتمہولوگںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!مہ
ولوگںےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکامنزےکدفراؿاسرطہقیےسےتہکوہےئانسےہافرمہےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوک
اہھتالیھپےتوہےئیھبداھکیےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایدخااکدنمشوعلمؿاطیشؿاکیآگاکہلعشےلرکریمے
ہنمںیماگلےنےکفاےطسآایاھت۔ںیمےناہکہکںیمھجتےس دخایکانپہنااتگنوہںہیہلمجنیترمہبتاراشدرفناایرھپںیمےناہکہکںیم
ھجترپتنعلاتجیھبوہںدخایک۔اسفتقیھبفہےھچیپیکاجبنںیہناٹہوتںیمےناچاہہکاسوکڑکپولںنکیلدخایکمسق!ارگامیلسؿ
یکداعاکھجموکایخؽہنراتہوتںیماسوکابدنھاتیلرھپحبصوکدمہنیےکڑلےکاسےسےتلیھک۔
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،اعمفہینباصحل،ربنعةنبسیدی،اوبادرسیوخالین،اوبدرداء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿامنزوگتفگرکےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿامنزوگتفگرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1219

راوی َٛ :يربًِ ٩یس٣ ،ح٤س ب ٩رحب ،زبیسی ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

رح ٕب ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیس ِّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َس ََ ٤َ ٠ة أَ َّ ٪أَبَا ه َُزیِ َز َة َٗا ََ َٗ ٢ا٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا ََٔٛيرُ بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ َوٗ ُِ٨َ ٤ا َُ ٌَ ٣ه َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِْعابٔی َوه َُو فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َّ
اُ ٠ٟه َِّ ٥ار َح ِ٤ىٔی َو َُ ٣ح َّّ ٤سا َوَلَ َت ِز َح ِ٥
َ ٌّ

َّ
َّ
َّ
َ
ْعاب ٔ ِّی َِ َ٘ ٟس َت َح َّح ِز َت َوا ٔس ٌّا یُزٔی ُس َر ِح ََ ٤ة اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
َ٨َ ٌَ ٣ا أ َح ّسا َٓ َ٤َّ ٠ا َسَ ٥َ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََْ ِ ٔ ٟ ٢ل ِ َ

ریثکنب دیبع ،دمحم نب رحب ،زدیبی ،زرہی ،اوبہملس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز
ںیموغشمؽوہےئگہکمہیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکارماہامنزےئلیکڑھکے وہےئگےھت۔اکیاگؤںاکرانہفاالصخشاحرض
وہا اس ےن رعض ایک (سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم وغشمؽ ےھت) ہک اے دخا ھجم رپ رتمح رفنا افر رضحت دمحم
یلصاہللہیلعفآہلفملسرپرتمحانزؽرفناافریسکدفرسےرپرتمحہنرفناسپسجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالسؾریھپا
وتاساگؤںفاےلےسرفناایہکمتےنڑبیتمعنیکدقرمکرکدی۔
رافی  :ریثکنبدیبع،دمحمنبرحب،زدیبی،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿامنزوگتفگرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1220

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤زہزی ،سٔیا ،٪احٔوہ ،زہزی ،سٌیس ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ٔیس ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اٟزُّهِز ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َ ٢أَ ِح َٔ ُو ُه ٔ ٩َ ٣اٟزُّهِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َسٌ ْ
أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أَ ِْعاب ٔ ایا َز َخ َ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّٗ ٥ا ََّ ٢
اُ ٠ٟه َِّ ٥ار َح ِ٤ىٔی َو َُ ٣ح َّّ ٤سا َو ََل َت ِز َح ِ٨َ ٌَ ٣َ ٥ا أَ َح ّسا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َ٘ َٟ ٥َ ٠س َت َح َّح ِز َت َوا ٔس ٌّا

دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح زرہی ،ایفسؿ ،اہظفح ،زرہی ،دیعس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی داہیت اک رےنہ
فاالصخشدجسمںیماحرضوہاافردفرتعکادارکےکےنہکاگلہکاےدخاھجمرپافردمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرمحرفناافرہنرمحرفنا
امہرے اسھت یسک رپ یھب افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای البہبش مت ےن اکی یلھک وہیئ ابت وک (ینعی
رتمحدخافدنیوک)گنترکدای۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمحزرہی،ایفسؿ،اہظفح،زرہی،دیعس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿامنزوگتفگرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1221

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور٣ ،ح٤س ب ٩یوسٕ ،اوزاعی ،یحٌی ب ٩ابوَٛير ،ہَل ٢ب ٩ابو٣ی٤و٧ہً ،لاء ب ٩يشارٌ٣ ،اویہ ب٩
ح ٥ٜس٠یم

ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
َیم َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إَّٔ٧ا َحس ُ
ه ََٔل ٔ ٢بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ َلا ُئ بِ َُ ٩ي َشا ٕر ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََّ ٥ٔ ٜ
ٔیث
اٟشِّ ٔ ٠

َاک َط ِی ْئ یَحٔ ُسوُ َ ٧ه فٔی ُػ ُسورٔه َََِٔ ٓ ٥ل َي ُؼ َّسُ َّ ٧ه ِ٥
وَٗ ٪ا َ ٢ذ َ
ًَ ِه ٕس ب ٔ َحاهَّٔ ٔ ٠ی ٕة َٓ َحا َئ اہللُ ب ٔ ِاْل ٔ ِس ََلَ ٔ ٦وإ ٔ َّ ٪رٔ َج ّاَل ٔ٨َّ ٣ا َی َت َليَّرُ َ
ِ
ئ َید ُُّم
أ َ ٧ ٪ي ٌّی ٔ ٩ِ ٣اْلِ ََ ٔ ِِ٧یا ٔ
وَٗ ٪ا َ ٢ک َ َ
ا٨َّ ٣ٔ ٢ا َید ُُّل َ
و ٪ا ِلُٜه َ
ا٨َّ ٣ٔ ٢ا َیأِتُ َ
َّاَٗ ٪ا ََََ ٓ ٢ل َتأتُوه َُِٗ ٥ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َورٔ َج ْ
َورٔ َج ْ

ٓ َََ ٩ِ ٤وآ َََ ٙخ ُّلهُ ٓ ََذا َک َٗا ََ ٢وبَ ِی َ٨ا أََ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی اٟؼَّ ََلة ٔإٔذِ ًَ َل َص َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟوُِ ٠ُ٘ َٓ ٔ ٦ت
َرض َب ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦بٔأَیِسٔیه ٔ ًَِ ٥ل َی
َی ِز َح َُ ٤
َ اہللُ َٓ َح َّس َٗىٔی ا ِِ َ٘ ٟو ُ ٦بٔأ َ َِ َؼارٔه ُِِٔ ٠ُ٘ َٓ ٥ت َوا ثُک ِ َ ١أ ُ َِّ ٣یا ُه َ٣ا َلَ ٥ِ ُٜت ُِ ٨وزُ َ
و ٪إلٔ َ َّی َٗا ََ َ ٓ ٢
ِّ
َر َٖ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز ًَانٔی بٔأبَٔی َوأُم ِّی ه َُو َ٣ا
أَ ِٓ َداذٔه ِٔ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َرأَیِ ُت ُه ِ ٥ي َُشُ ٜتونٔی َل ٜٔىِّی َسُّ َٜت َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ
َربَىٔی َو ََل ََ ٛه َزنٔی َو ََل َس َّبىٔی َ٣ا َرأَیِ ُت ُ٤ّ ٠ِّ ٌَ ٣ا َٗ ِب َُ ٠ه َو ََل ََ ٌِ َس ُه أَ ِح َش َّ ٔ ٠ٌِ ََ ٩امی ُٔ ٨ِ ٣ه َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ػ ََل َت َ٨ا َه ٔذه ٔ ََل َي ِؼُ٠حُ ٓ َٔیها
ََ

ِقآ َٔٗ ٪ا َ ٢ث ُ َّ ٥اكَُّ ٌَِ ٠ت إلٔ َی ُُ َِ ٨ی َٕ ٤ة لٔی َت ِز ًَا َها َجارٔ َی ْة لٔی فٔی ٗ ٔ َب ٔ١
َط ِی ْئ َٔ َ ٩ِ ٣لَک ٔ ٦ا٨َّ ٟا ٔ
ض إٔ٤َ َّ ٧ا ه َُو اَّ ٟت ِشِٔی ُح َواَّ ٟتِٜبٔيرُ َوت ََٔل َوةُ ا ِِ ُ ٟ
أ ُ ُح ٕس َوا َِ ٟح َّواَّ ٔ ٧یةٔ َوإنِّٔی اكَُّ ٌَِ ٠ت ٓ ََو َج ِس ُت ِّ
و٪
ٕ َ٤َ ٛا َیأ ِ َس ُٔ َ
آس ُ
اٟذئ ِ َب َٗ ِس ذَ َه َب َٔ ٨ِ ٣ها َٔظَ اة ٕ َوأََ٧ا َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی آ َز ََ ٦
َّ ُ
َ ًَل َ َّی َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَٓ َََل
َرٓ ُِت إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخبَرِتُهُ ٓ ٌََ َّو َ ٥ذََ ٔ ٟ
ٓ ََؼ َِٜٜت َُها َػّ ٜة ث َّ ٥ا ِن َ َ
أَ ًِتٔ ُ٘ َها َٗا َ ٢ا ِزًُ َها َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ها َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَیِ َ ٩اہللُ ًَزَّ َو َج ََّٗ ١اَِ ٟت فٔی َّ
ئ َٗا َ ٩ِ ٤ََ ٓ ٢أََ٧ا َٗاَِ ٟت
اٟش َ٤ا ٔ
أََ ِ ٧ت َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إَٔ َّ ٧ها ُِ ٣ؤ ْٔ ٨َ ٣ة َٓا ًِت ٔ ِ٘ َها

ااحسؼ نب وصنمر ،دمحم نب ویفس ،افزایع ،ییحی نب اوبریثک ،الہؽ نب اوبومیمہن ،اطعء نب اسیر،اعمفہی نب مکح یملس ےس رفاتی ےہ ہک
ںیمےنرعضایکایروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسمہولوگںاکزناہناجتیلہاکزناہنیھبسگراےہاسےکدعبدخفدندقفسےناالسؾ
انزؽرفناایافرامہرےںیمےسھچکولگدبافیل(ینعیرباوگشؿ)ےتیلںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکہیاؿےکبلقیک
احتلےہوترباوگشؿانیلیسکاکؾےساؿوکہنعنمرکے۔رھپںیمےناہکہکامہرےںیمےسھچکولگوجنیمولوگںےکاپساجےت
ںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتولگرہسگوجنیمولوگںےکاپسہناجؤ۔رھپںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہل فملسامہرے ںیمےسضعبولگ ریکلںی چنیھکےتیلںیہ ینعیزنیمےک افرپ اییسکاکذغ فریغہ رپالنئ چنیھک ےتیلںیہ آدنئہ
یکابتاالطعدےنیےئلیک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکاکیربمغیپرضحاتاءایبءںیمےسریکلںیاچنیھکرکےتےھت
(فہ ربمغیپرضحتادرسیہیلعاالسلؾایرضحتدااینؽہیلع االسلؾےھت افرملع رلماؿ یک ااجیدےہ)اب سجصخشیک ریکلںیاؿ یک
ریکل یسیوہںوتدرتسےہافرےنھکیسیکاجنگشئےہنکیلولعمؾںیہنہکفہریکلںیاؿیکریکل یسیںیہایںیہن؟رضحتاعمفہیےن
رفناای ہک رھپ ںیم روسؽ رکمی یلص ا ہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ راہ۔ امنز یک احتل ںیم ہک اس دفراؿ اکی صخش وک احتل امنز ںیم
ھ
ّلَّاہکوتاسرپ ولگھجموکوغرےسدےنھکیگلےئگ۔ںیمےنرعضایکہکریمیفادلہ
کا ُ
کنیھچآیئگ۔ںیمےنامنزےکدفراؿ َ ْ ري َمُ َ
ھجمرپرفےئ(بلطمہیےہہکریماااقتنؽوہاجےئمتولگھجموکسکفہجےسوغرےسدھکیرےہوہ)ہیابتنسرکولوگںےناےنپ
اےنپ اہھت راونں رپ نارے ھجم وک ایخؽ وہا ہک ھجم وک اخومش رےنہ وک رفنا رےہ ںیہ۔ اس فہج ےس ںیم اخومش راہ۔ سج فتق روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکامنزےسرفاتغوہیئگوتآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنھجموکالبای۔رھپریمےفادلنیآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسرپرقابؿآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہنوتھجموکناراافرہنھجموکڈاٹنڈٹپیکافرہنیہھجموکربااہک۔ںیمےنوکیئ
میلعتدےنیفاالآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلبقایآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرتہبںیہن
داھکی۔ میلعت دےنی ےک وحاےل ےس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای امنز یک احتل ںیم مہ ولوگں وک یسک مسق یک وکیئ
ابت ولوگں وک ںیہن رکان اچےیہ۔ امنز ںیم وت حیبست ےہ ای ریبکت ےہ ای التفت رقآؿ رکمی ےہ۔ رضحت اعمفہی ےن رفناای رھپ ںیم اینپ

رکبویں ںیمالچایگہک سج وک ریمی ابدنی رچاای رکیت یھت ادح اہپڑ افر وجاہین (ہی اکی اگؤں اک انؾ ےہ وجہک ادح انیم اہپڑ ےک زندکی
دمہنیونمرہےساجبنامشؽفاعقےہ)اسیکاجبنایگوتںیمےنداھکیہکڑیھبایاؿںیمےساکیرکبیوکےلایگےہرھپآرخاکرںیم
آدیم اھت سج رطہقی ےس دفرسے ااسنونں وک ہصغ آات ےہ ھجم وک یھب ہصغ آات ےہ۔ ںیم ےن اس وک اکی ہکم نارا رھپ ںیم روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایکافرہی ابت(ابدنیاکناران)ھجموکتہب
زایدہانوگارسگراںیمےنرعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیماسوکآزادہنرکدفں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشد رفناای اس وک الب الؤ (نان ہچ ںیم الب رک ےل آای اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس درایتف ایک افر
رعض ایک ہک دخافدن دقفس سک ہگج ےہ؟ اس ابدنی ےن وجاب دای آامسؿ رپ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہی وعرت
اصبحاامیؿےہمتاسوکآزادرکدف۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دمحمنبویفس،افزایع،ییحینباوبریثک،الہؽنباوبومیمہن،اطعءنباسیر،اعمفہینبمکحیملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿامنزوگتفگرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1222

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،یحٌی ب ٩سٌیس ،اس٤اًی ١ب ٩ابوخاٟس ،حارث ب ٩طِی ،١ابوً٤زو اٟظیبانی ،زیسب ٩ارٗ٥

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُ٩
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ُطِ َ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو َّ
 ١یُک َ َِّ ٥ُ ٠ػاح َٔب ُه فٔی اٟؼَّ ََلة ٔبٔا َِ ٟحا َجةٔ ًَل َی ًَ ِهسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
ا ٪اَّ ٟز ُج ُ
اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِر َٗ ََٗ ٥ا َ ٢ک َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی َ٧زََِ ٟت َه ٔذه ٔ ِاْل َی ُة َحآٔوُوا ًَل َی اٟؼَّ ََ ٠وا ٔ
ت َواٟؼَّ ََلة ٔ ا ُِ ٟو ِس َلی َوُٗو ُ٣وا ِهَّلِل َٗأ٧ت ٔي َن َٓأ ُ ِٔ ٣زَ٧ا
اٟشُٜو ٔ
ت
ب ٔ ُّ
اامسلیعنبدوعسد،ییحینبدیعس،اامسلیعنباوباخدل،احرثنبش،اوبرمعفاابیشلین،زدینبارمقےسرفاتیےہہکےلہپرہاکی

آدیم اےنپ ےنلم فاےل صخش ےس احتل امنز ںیم وگتفگ ایک رکات اھت۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم سپ سج
فتق ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ ینعی امنزفں یک افحتظ رکف افر درایمؿ فایل امنز یک افر مت ولگ اہلل اعتیل ےک وضحر اہلل ےک ےئل
ڑھکےروہاخومیشےکاسھتنان ہچاسدؿےسمہولوگںوکمکحوہااخومشرےنہاک۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،ییحینبدیعس،اامسلیعنباوباخدل،احرثنبش،اوبرمعفاابیشلین،زدینبارمق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿامنزوگتفگرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1223

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٤ً ٩ار ،اب ٩ابوُ٨یة و اس٤ہ ،یحٌی بً ٩بسا َ٠٤ٟو ٗاس ٥ب ٩یزیسجزمی ،سٔیا ،٪زبيربً ٩سی،
کَ٠وً ،٦بساہلل ب٣ ٩شٌوز

یس ا َِ ٟح ِزم ٔ ُّی
اس ُُ ٤ه یَ ِحٌَی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟوا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ ٩یَز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ََُّ ٔ ٨ی َة َو ِ
ٔی ًَ ِ ٩ک ُ َُِ ٠وِ ًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َو َه َذا َحس ُ
ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّبَي ِر ٔبِ ًَٔ ٩س ٓ ٕ
ٔیث ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت آت ٔی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه َُو ي َُؼل ِّی َٓأ ُ َس َِِّ ٠ًَ ٥ُ ٠یهٔ َٓيَرُ ُّز ًَل َ َّی َٓأ َ َت ِی ُت ُه ٓ ََش َُّ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یهٔ َوه َُو ي َُؼل ِّی ََٓ ٥َِ ٠یزُ َّز ًَل َ َّی َٓ َ٤َّ ٠ا َس َّ ٥َ ٠أَ َط َار إلٔ َی ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦

َک اہللٔ َو َ٣ا یَ َِ ٨بغٔی َلَ ٥ِ ُٜوأَ ُِ٘ ََ ٪و ُ٣وا ِهَّلِل َٗأ٧ت ٔي َن
َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١ي ٌِىٔی أَ ِح َس َث فٔی اٟؼَّ ََلة ٔأَ ََِ ٪ل َتک َ َّ٤ُ ٠وا إ ٔ ََّل ب ٔ ٔذ ِ ٔ

دمحم نب دبعاہلل نبامعر ،انب اوبعییة ف اہمس ،ییحی نب دبعاکلمل ف اقمس نب سیدیرجیم ،ایفسؿ ،زریبنب دعی ،وثلکؾ ،دبعاہلل نب دوعسد
ےسرفاتیےہہکںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمادقس ںیم احرضوہارکاتاھت۔آپیلصاہللہیلعفآہل
فملسوجاباطعرفناایرکےتےھتنان ہچںیماکیرمہبتدختمادقسںیمالسؾرعضایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسفتقامنز
ںیم وغشم ؽ ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وجاب اطع ںیہن رفناای۔ سج فتق السؾ ریھپا وت ولوگں یک اجبن ااشرہ ایک افر
اراشدرفناایہکدخافدندقفسےناحتلامنزںیماینمکحدایہکمتولگہنوگتفگرکفرگمدخاوکایدرکفافرمتوکںیہنانمبسےہدفرسی

وکیئوگتفگرکانافرمتڑھکےروہدخاےکاسےنماخومیشےکاسھتایرفنارادداریےکاسھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبامعر،انباوبعییةفاہمس،ییحینبدبعاکلملفاقمسنبسیدیرجیم،ایفسؿ،زریبنبدعی،وثلکؾ،دبعاہللنب
دوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفراؿامنزوگتفگرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1224

راوی  :حشين ب ٩رحیث ،سٔیاً ،٪اػ ،٥ابووائ ،١اب٣ ٩شٌوز

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َوائ ٔ ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا نُ َش ًَِّ ٥ُ ٠ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی
رحیِ ٕث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُ ُ ٩
َ
َّ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠يَرُ ُّز ًَ َِ ٠ی َ٨ا َّ
رق َب
اٟش ََل ََ ٦حًَّی َٗ ٔس ِ٨َ ٣ا ٔ ٩ِ ٣أَ ِر ٔ
ق ا َِ ٟح َبظَ ةٔ ٓ ََشُ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یهٔ ََٓ ٥َِ ٠یزُ َّز ًَل َ َّی َٓأ َخ َذنٔی َ٣ا َ ُ
َو َ٣ا ََ ٌُ َس َٓ َحَِ ٠ش ُت َحًَّی إٔذَا َٗ َضی اٟؼَّ ََل َة َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١یُ ِحس ُٔث ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زٔه ٔ َ٣ا َيظَ ا ُئ َوإُٔ َّ ٧ه َٗ ِس أَ ِح َس َث ٔ ٩ِ ٣أَ ِ٣زٔه ٔأَ ِ٪
ََل یُ َتک َ َّ ٥َ ٠فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ
نیسحنبرحثی،ایفسؿ،اعا ،اوبفالئ،انبدوعسدےسرفاتیےہہکمہولگرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکامنز
ںیمالسؾایکرکےتےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوجابدایرکےتےھتمہولگسجفتقکلمہشبحےسفاسپآےئوتآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسوکالسؾایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوجابںیہندای۔ھجموکاےنپاپسافرافہلصیکرکفالقحوہیئ۔(ینعیمسق
مسق ےک رپاےن افر ےئن ےئن ایخالت آےتےئگ) افراس اک اوسفس وہاہکآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےنسک فہج ےس وجاب ںیہن
انعتئ رفناای؟سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت اراشد رفناای دخافدن دقفس سج فتق اچےتہ ںیہ این
رفناؿاجریرفناےتکسںیہ۔اباسےنہیمکحدایےہہکدفراؿامنزوگتفگہنیکاجےئ۔

رافی  :نیسحنبرحثی،ایفسؿ،اعا ،اوبفالئ،انبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشدفراعکتادارکےکوھبؽرکڑھکاوہاجےئافردرایمؿںیمفہدعقہےنرکے
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وجصخشدفراعکتادارکےکوھبؽرکڑھکاوہاجےئافردرایمؿںیمفہدعقہےنرکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1225

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ا ،َٟاب ٩طہابً ،بساٟزح ٩٤اْعدً ،بساہلل اب ٩بحی٨ة

َ
ْع ٔد ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ابِ ٔ ٩ب ُ َح ِی ََ ٨ة َٗا ََ ٢ػلَّی َ٨َ ٟا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اْلِ ِ َ

اض َُ ٌَ ٣ه َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضی َػ ََل َت ُه َوَ٧وَ ِزَ٧ا ََ ِشَ ٔ ٠یُ ٤ه َٛب َّ َر
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٥َِ ٠َٓ ٦ی ِحِ ٔ ٠ص َٓ َ٘ َا ٦اُ ٨َّ ٟ
ٓ ََش َح َس َس ِح َس َتي ِ ٔن َوه َُو َجاْ ٔ ٟص َٗ ِب َ ١اَّ ٟت ِشٔ ٔ ٠ی ٥ث ُ ََّ ٥س َّ٥َ ٠
ہبیتق نب دیعس ،ناکل ،انب اہشب ،دبعارلنمح ارعج ،دبعاہلل انب یحییة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
امنز زپاھیئ وت دف رتعک ادا رک ےک ڑھکے وہےئگ۔ درایمؿ اک دعقہ ںیہن ایک ولگ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ڑھکے
وہےئگ۔ سجفتق آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہےئگ وت مہ ولگ السؾ ےک ااظتنر ںیم رےہہک اس دفراؿ آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنریبکتزپیھافردفدجسےرفناےئےھٹیبےھٹیبالسؾےسلبقرھپالسؾریھپا۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ناکل،انباہشب،دبعارلنمحارعج،دبعاہللانبیحییة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

وجصخشدفراعکتادارکےکوھبؽرکڑھکاوہاجےئافردرایمؿںیمفہدعقہےنرکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1226

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،یحٌی ب ٩سٌیسً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ہز٣زً ،بساہلل اب ٩بحی٨ة

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩هُ ِز ُ٣زَ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ابِ ٔ ٩ب ُ َح ِی ََ ٨ة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
وض ٓ ََش َح َس َس ِح َس َتي ِ ٔن َوه َُو َجاْ ٔ ٟص َٗ ِب َ ١اَّ ٟت ِشٔ ٔ ٠ی٥
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه َٗ َا ٦فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َو ًََِ ٠یهٔ ُجْ ُ٠
ہبیتق ،ثیل ،ییحی نب دیعس ،دبعارلنمح نب رہزم ،دبعاہلل انب یحییة ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ںیم
ڑھکے وہ ےئگ افر اکی دعقہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افر اھت (بلطم ہی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایمؿ اک
دعقہںیہنرفناای)وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندجسہرفناایےھٹیبےھٹیبالسؾےکریھپےنےسلبق۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،ییحینبدیعس،دبعارلنمحنبرہزم،دبعاہللانبیحییة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجصخشےندفرتعکادارکےکوھبؽرکالسؾریھپدایافروگتفگیھبرکیلوتابفہصخشایکرکے؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجصخشےندفرتعکادارکےکوھبؽرکالسؾریھپدایافروگتفگیھبرکیلوتابفہصخشایکرکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1227

راوی ٣ :ح٤س ب٣ ٩شٌسة ،یزیس ،اب ٩زریٍ ،ابً ٩و٣ ،٪ح٤س ب ٩سيری ،٩ابوہزیزہ

یَٗ ٩ا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو
أَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس َوه َُو ابِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
یت َٗا َََ ٓ ٢ؼلَّی ب ٔ َ٨ا
ه َُزیِ َز َة َػلَّی ب ٔ َ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ِح َسی َػ ََلت َ ِی ا ِِّ ِٔ ٌَ ٟی َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ه َُزیِ َز َة َو َل ٜٔىِّی َن ٔش ُ

َ
اَّٟس ًَا ُ٩ِ ٣ٔ ٪
َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥س ََّٓ ٥َ ٠اَ ِ ٧ل ََٙ ٠إلٔ َی َخظَ َب ٕة ٌَِ ٣زُ َ
وؿ ٕة فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َ٘ا َ ٢ب ٔ َی ٔسه ٔ ًََِ ٠ی َها َٛأُ َّ ٧ه ُ َِـ َبا َُ ٪و َ َ
َخ َج ِت َّ َ
َُر ِت اٟؼَّ ََلةُ َوفٔی ا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦أَبُو بَ َِکٕ َوًُ َ٤زُ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َ٤ا ٓ ََهابَا ُه أَ ِ ٪یُک َ ِّ٤َ ٠ا ُه َوفٔی ا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦ر ُج ْ ١فٔی
أَبِ َو ٔ
اب ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َٓ َ٘ا ُٟوا ٗ ٔ َ

َر اٟؼَّ ََلةُ
ا ٪ي َُش َّیم ذَا ا َِ ٟی َسیِ َٔ٘ َٓ ٩ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َن ٔش َ
وَٗ ٢ا َ ٢ک َ َ
یَ َسیِهٔ ك ُ ْ
َُر ِت اٟؼَّ ََلةُ َٗا َ ٥َِ ٟ ٢أََ ِ ٧ص َو َِ َ ِ٘ َُ ٥ِ ٟ
یت أَ َِ ٔ ٗ ٦

اَ ٪ت َز َُ ٛه ث ُ ََّ ٥س َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٛ ٥ب َّ َر ٓ ََش َح َس ُٔ ١َ َِ ٣س ُحوزٔه ٔأَ ِو أَك ِ َو َ٢
َٗا ََ ٢و َٗا َ ٢أَ َ٤َ ٛا َٗا َ ٢ذُو ا َِ ٟی َسیِ َٔٗ ٩اُٟوا َن ٌَ َِ َٓ ٥حا َئ ٓ ََؼلَّی َّأ ٟذی ک َ َ
ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه َو َٛب َّ َر ث ُ ََّٛ ٥ب َّ َر ث ُ ََّ ٥س َح َس ُٔ ١َ َِ ٣س ُحوزٔه ٔأَ ِو أَك ِ َو َ ٢ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأِ َسهُ ث ُ ََّٛ ٥ب َّ َر

دیمحۃنبدعسمة،سیدی،انبزرعی،انبوعؿ،دمحمنبریسنی،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنامنزرہظافرامنزرصعادارفنایئ۔(رضحتاوبرہریہےنرفناایہکںیموھبؽایگ )وتدفراعکتادارکےکالسؾریھپارھپآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس اکی ڑکلی یک اجبن رشتفی ےل ےئگ وج ہک دجسم ںیم یگل وہیئ یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ دتس
ابمرکاسرپراھکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسفتقہصغںیمےھتافردلجیاجےنفاےلولگدجسمےکدرفازےےسابرہلکن
ےئگ۔ولوگں ےنایبؿ ایکہک وہ اتکس ےہہک امنزیک رتعکںیم یمکفاعق وہیئگ ےہ ینعی اچر رتعک ےک دبےلدف رتعکیہ ابیق رہ یئگ۔
اسفتقولوگںںیمرضحت اوبرکبافررضحترمعوموجد ےھتفہ یھبڈر ےئگافرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےس ھچکںیہنہہک ےکس
اسفہجےسہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہصغےکاعمل ںیمدھکرےہےھت افراکیآدیمااسیاھتہکسجےک دفونںاہھتےبملےبمل
ےھت۔اسوکذفادیلنی(ینعیےبملاہھتفاال)اہکرکےتےھتاسےناہکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس وھبؽ ےئگ ںیہ ای امنز مک وہیئگ ےہ؟ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ایک ایس رطہقی ےس وہا ےہ ہک سج رطح ےس
ذفادیلنیےتہکںیہ؟ولوگںےنرعضایکیجاہں!ایسرطحےسوہاےہایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس۔آپیلصاہللہیلعفآہل
فملسرھپرشتفیال ےئ(یلصمیکاجبن)افرسجدقرامنزابیقرہیئگیھتاسوکادارفناایرھپالسؾریھپارھپریبکترفنایئافردجسہرفناای
ومعمیلدجسہےکرباربایاسےسھچکزایدہوطلیدجسہرفناایرھپریبکترفنایئاسےکدعبدجسہرفناایومعمیلدجسہےکرباربایاسےسھچک
مکرھپرسااھٹایافرریبکت یہ۔
رافی  :دمحمنبدعسمة،سیدی،انبزرعی،انبوعؿ،دمحمنبریسنی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

سجصخشےندفرتعکادارکےکوھبؽرکالسؾریھپدایافروگتفگیھبرکیلوتابفہصخشایکرکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1228

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،ابٗ ٩اس٣ ،٥ا ،َٟایوب٣ ،ح٤س ب ٩سيری ،٩ابوہزیزہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ َّ٪
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٣َ ٩ِ ًَ ٥اَٗ َٕ ٔ ٟا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَ ُّی ُ

َّ
َّ
یت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َُر ِت اٟؼَّ ََلةُ أَ َِ ٦ن ٔش َ
َر َٖ ٔ ٩ِ ٣اث ِ ََ ٨تي ِ ٔن َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه ذُو ا َِ ٟی َسیِ ٔ ٩أَٗ ٔ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠ا ِن َ َ

اض َن ٌَ َِ َ٘ َٓ ٥اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َػ َس َ ٚذُو ا َِ ٟی َسیِ َٔ٘ َٓ ٩ا َ ٢اُ ٨َّ ٟ
ٓ ََؼلَّی اث ِ ََ ٨تي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥س َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٛ ٥ب َّ َر ٓ ََش َح َس ُٔ ١َ َِ ٣س ُحوزٔه ٔأَ ِو أَك ِ َو َ ٢ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأِ َسهُ ث ُ ََّ ٥س َح َس ُٔ ١َ َِ ٣س ُحوزٔه ٔأَ ِو أَك ِ َو َ ٢ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ

دمحمنبہملس،انباقمس،ناکل،اویب،دمحمنبریسنی،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندف
رتعک ادا رفنا رک رفاتغرفنایئ(وبہج وھبؽ ےک) وت ذفادیلنی ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس! ایک امنز ںیم فیفخت
وہیئگ ےہ ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وھبؽ ےئگ ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےس رفناای ایک ذفادیلنی درتس ہہک
رےہںیہ؟ولوگںےنرعضایکیجاہں!ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئگافردفراعکت
ادارفناںیئرھپالسؾریھپارھپریبکترفنایئافراکیدجسہرفناایومعمیلدجسہےکرباربایاسےسھچکزایدہوطلیدجسہرفناای۔رھپرسااھٹای
رھپدجسہرفناایومعمیلدجسہےکرباربایاسےسھچکزایدہوطلیدجسہایکرھپرسااھٹای۔
رافی  :دمحمنبہملس،انباقمس،ناکل،اویب،دمحمنبریسنی،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجصخشےندفرتعکادارکےکوھبؽرکالسؾریھپدایافروگتفگیھبرکیلوتابفہصخشایکرکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1229

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟزاؤزب ٩حؼين ،ابوسٔیا ،٪اب ٩ابواح٤س ،ابوہزیزہ

اِ ٣َ ٪ول َی ابِ ٔ ٩أَبٔی أَ ِح ََ ٤س أََّ٧هُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ه َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُ ٢ػلَّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟزا ُو َز بِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َؼي ِ ٔن ًَ ِ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ

َ٨َ ٟا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََل َة ا َِّ ٔ ِ ٌَ ٟ
َُر ِت اٟؼَّ ََلةُ َیا َر ُسو َ٢
َر ٓ ََش ٥َ ٠فٔی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٓ َ٘ َا ٦ذُو ا َِ ٟی َسیِ َٔ٘ َٓ ٩ا َ ٢أَٗ ٔ َ
َ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓأَٗ َِب َ١
اہللٔ أَ َِ ٦ن ٔش َ
اُ ٌِ ََ ٪ف ذََ ٔ ٟ
یت َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ ُّ ١ذََ ٔ ٟ
َ َ ٥َِ ٟیَ٘ َٓ ٩ِ ُٜا َِ َٗ ٢س ک َ َ
ض َٓ َ٘ا َ ٢أَ َػ َس َ ٚذُو ا َِ ٟی َسیِ َٔ٘ َٓ ٩اُٟوا َن ٌَ َِٓ ٥أ َ َت ََّ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا٨َّ ٟا ٔ
َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا بَق ٔ َی ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََلة ٔث ُ ََّ ٥س َح َس َس ِح َس َتي ِ ٔن َوه َُو َجاْ ٔ ٟص ََ ٌِ َس اَّ ٟت ِشٔ ٔ ٠ی٥
ہبیتق،ناکل،داؤدنبنیصح،اوبایفسؿ،انباوبادمح،اوبرہریہےسرفاتیےہ ہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنز
رصعزپاھیئوتدفرتعکادارفنارکالسؾریھپدای۔اسرپذفادیلنیڑھکےوہےئگافررعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!
ایک امنز ںیم فیفخت وہیئگ ےہایآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس وک امنز ںیم وھبؽ وہیئگ ےہ؟رضحت روسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اراشد رفناای ایسی وکیئ ابت ںیہن ےہ۔ رضحت ذفادیلنی ےن رفناای وکیئ ابت رضفر شیپ آیئ ےہ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپولوگںیکاجبنوتمہجوہےئگافردرایتفایکہکذفادیلنیچسہہکرےہںیہ؟ولوگںےنرعض
ایکیجاہں۔رھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیقبامنزلمکمرفنایئافررھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفدجسے
رفناےئالسؾےکدعب۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،داؤدنبنیصح،اوبایفسؿ،انباوبادمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجصخشےندفرتعکادارکےکوھبؽرکالسؾریھپدایافروگتفگیھبرکیلوتابفہصخشایکرکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1230

راوی  :س٠امی ٪بًِ ٩یساہلل ،بہزب ٩اسس ،طٌبہ ،سٌس ب ٩ابزاہی ،٥ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِهز ُ بِ ُ ٩أَ َس ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة

ُ َّ
َُر ِت اٟؼَّ ََلةُ
یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی َػ ََل َة ُّ
اٟو ِهز ٔ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ََّ ٥سَ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا ٗ ٔ َ

َٓ َ٘ َاَ ٦و َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥س َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥س َح َس َس ِح َس َتي ِ ٔن

امیلسؿنبدیبعاہلل،زہبنبادس،ہبعش،دعسنباربامیہ،اوبہملس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےنامنزرہظیکدفرتعکادارفنایئ۔رھپالسؾریھپاولوگںےنرعضایکہکایکامنزںیموکیئیسکمسقیکیمکفاعقوہیئگےہ؟آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئگافردفرتعکادارفنایئ۔رھپالسؾریھپارھپدفدجسےرفناےئ۔
رافی  :امیلسؿنبدیبعاہلل،زہبنبادس،ہبعش،دعسنباربامیہ،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجصخشےندفرتعکادارکےکوھبؽرکالسؾریھپدایافروگتفگیھبرکیلوتابفہصخشایکرکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1231

راوی ً :یسی ب ٩ح٤ازٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابوحِیب٤ً ،زا ٪ب ٩ابوا٧ص ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
ا ٪بِ ٔ ٩أَبٔی إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ َّ٪
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحِٔیبٕ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی َی ِو ّ٣ا ٓ ََش َّ ٥َ ٠فٔی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ َّ ٥ا ِن ََر َٖ َٓأ َ ِز َر َُ ٛه ذُو ِّ
اٟظ َ٤ا َٟي ِ ٔن َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َ
َ بٔا َِ ٟح َِّٗ ٙا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَنُ٘ ٔ َؼ ِت اٟؼَّ ََلةُ أَ َِ ٦ن ٔش َ
یت َٓ َ٘ا َ ٥َِ ٟ ٢تُ ِِ َ٘ ٨ؽ اٟؼَّ ََلةُ َو ٥َِ ٟأََ ِ ٧ص َٗا َ ٢بَل َی َو َّأ ٟذی ََ ٌَ ََ َ

ض َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َػ َس َ ٚذُو ا َِ ٟی َسیِ َٔٗ ٩اُٟوا َن ٌَ ََِ ٓ ٥ؼلَّی بٔا٨َّ ٟا ٔ

یسیع نب امحد ،ثیل ،سیدی نب اوببیبح ،رمعاؿ نب اوباسن ،اوبہملس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناکیرفزامنزیکاناتم رفنایئافردفرتعکادارفنارکالسؾریھپارھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسلچزپےوتذفادیلنی

احرض وہےئ افر رعض ایکہک ای روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہل فملس! امنز ںیم ایک یسک مسقیک وکیئ یمکفاعق وہیئگ ےہ ای آپ یلص اہللہیلع
فآہلفملسوھبؽےئگںیہ؟ آپیلصا ہللہیلعفآہلفملسےن رفناایہنوتامنزںیم یسکمسق یک وکیئیمکفاعقوہیئےہ افرہن یہھجموکوھبؽ
وہیئ ےہ وت ذفادیلنی ےن رفناای رضفر اکی ابت شیپ آیئ ےہ اس ذات یک مسق ہک سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اچس روسؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انب رک اجیھب ےہ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےس درایتف رفناای ہک ذفادیلنی چس ہہک رےہ
ںیہ۔
رافی  :یسیعنبامحد،ثیل،سیدینباوببیبح،رمعاؿنباوباسن،اوبہملس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجصخشےندفرتعکادارکےکوھبؽرکالسؾریھپدایافروگتفگیھبرکیلوتابفہصخشایکرکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1232

٣وسی اٟرفوی ،ابوؿ٤زة ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ
راوی  :ہارو ٪بٰ ٩

اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرن ٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة
رفو ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َؿ َِ ٤ز َة ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا هَ ُ
ارو ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
وسی ا ِِ َ ٟ

َّ
َّ َّ
ِّ
یت یَا
َُر ِت اٟؼَّ ََلةُ أَ َِ ٦ن ٔش َ
َٗا َٔ َ ٧ ٢س َی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ش ٥َ ٠فٔی َس ِح َس َتي ِ ٔن َٓ َ٘ا ََٟ ٢هُ ذُو اٟظ َ٤ا َٟي ِ ٔن أَٗ ٔ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َػ َس َ ٚذُو ا َِ ٟی َسیِ َٔٗ ٩اُٟوا َن ٌَ َِ َ٘ َٓ ٥اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠

َٓأ َ َت َّ ٥اٟؼَّ ََل َة

اہرفؿ نب ومٰیس ارفلفی ،اوبرمضة ،ویسن ،انب اہشب ،اوبہملس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس وکامنز ںیم وھبؽ وہیئگ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن دف رتعک ادا رفنا رک السؾ ریھپا وت ذفادیلنی ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! امنز ںیم ایک یسک مسق یک وکیئ یمک فاعق وہیئگ ےہ ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ھچک وھبؽ وہیئگ؟ رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایایکذفادیلنیچسہہکرےہںیہ؟ولوگںےنرعضایک یجاہں!رھپروسؽرکمییلص

اہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزلمکمرفنایئ۔
رافی  :اہرفؿنبومٰیسارفلفی،اوبرمضة،ویسن،انباہشب،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجصخشےندفرتعکادارکےکوھبؽرکالسؾریھپدایافروگتفگیھبرکیلوتابفہصخشایکرکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1233

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ابوس٤٠ةً ،بساٟزح٤ا ٪ابوبَک ب ٩س٠امی ٪ب ٩ابی حَ٤ة ،حرضت ابوہزیزہ

َک
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَب ٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤وأَبٔی بَ ِ ٔ
َر ٓ ََش َّ ٥َ ٠فٔی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی َح َِ ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢ػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
اٟو ِه َز أَ ِو ا َِ ِ ٌَ ٟ
َوا ِن ََر َٖ َٓ َ٘ا ََٟ ٢هُ ذُو ِّ
یت َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َي ُ٘و ُ ٢ذُو
اٟظ َ٤ا َٟي ِ ٔن ابِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو أَنُ٘ ٔ َؼ ِت اٟؼَّ ََلةُ أَ َِ ٦ن ٔش َ
َ
ا َِ ٟی َسیِ َٔ٘ َٓ ٩اُٟوا َػ َس َ ٚیَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َٓأ َ َت َّ ٥بٔه ٔ ِ ٥اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن َّ
اَ ٠ٟتي ِ ٔن َن َ٘ َؽ
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اوبۃملس ،دبعارلنمح اوبرکب نب امیلسؿ نب ایب حیمہ ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزرہظایامنزرصعادارفنایئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفرتعکادارفنارکالسؾریھپا
افررفاتغوہیئ افر ذفامشنیل وجہکرمعفےکاصبحزادے ےھتاوہنںےنرفناایایک امنز ںیمفیفخت فاعقوہیئگےہ ایآپ یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکوھبؽوہیئگ ےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہل فملسےنولوگںےساراشدرفناایذفادیلنیایکہہک رےہںیہ؟ احرضنیےن
رعضایکفہچسرفنارےہںیہایروسؽاہلل!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنافردفراعکتوجمکںیھتفہادارفناںیئ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبۃملس،دبعارلامحؿاوبرکبنبامیلسؿنبایبحیمہ،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجصخشےندفرتعکادارکےکوھبؽرکالسؾریھپدایافروگتفگیھبرکیلوتابفہصخشایکرکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1234

راوی  :ابوزاؤز ،يٌ٘وب ،ػاٟح ،اب ٩طہاب ،ابوبَک ب ٩س٠امی ٪ب ٩ابی حَ٤ة

َک بِ َُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩أَبٔی َح َِ ََ ٤ة
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب أَ َّ ٪أَبَا بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
أَ ِخب َ َر ُه أََّ٧هُ بَ َُ َِ ٠ه أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه ذُو ِّ
اب
اٟظ َ٤ا َٟي ِ ٔن ِ َ ٧ح َو ُه َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َه ٕ

َک بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
أَ ِخب َ َرنٔی َه َذا ا َِ ٟدب َ َر َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢وأَ ِخب َ َرٔ٧یهٔ أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤وأَبُو بَ ِ ٔ
بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َو ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
اوبداؤد،وقعیب،اصحل،انباہشب،اوبرکبنبامیلسؿنبایبحیمةےسرفاتیےہاؿوکولعمؾوہاہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنوھبؽےسدفرتعکادارفناںیئرھپذفامشنیلےنایبؿرفناای۔ہیدحثیذموکرہابالدحثی یسیےہ۔
رافی  :اوبداؤد،وقعیب،اصحل،انباہشب،اوبرکبنبامیلسؿنبایبحیمة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاوبرہریہےسرفاایتاکاالتخػہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوہسےکدجسےرفناےئایںیہن؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رضحتاوبرہریہےسرفاایتاکاالتخػہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوہسےکدجسےرفناےئایںیہن؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1235

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بً ٩بساٟح ،٥ٜطٌیبٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب ،سٌیس و ابو س٤٠ہ و ابوبَک بً ٩بساٟزح ٩٤و اب٩

ابوحَ٤ة ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ْب َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َّ
اب
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ ُٔ ٩ط َه ٕ
َک بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤وابِ ٔ ٩أَبٔی َح َِ ََ ٤ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَُ َّ ٧ه َٗا ََ ٥َِ ٟ ٢ي ِش ُح ِس َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس َوأَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َوأَبٔی بَ ِ ٔ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ٣ل ٔ ٕذ َٗ ِب ََّ ١
اٟش ََلَ ٔ ٦و ََل ََ ٌِ َس ُه

دمحم نب دبعاہلل نب دبعا،مکح ،بیعش ،ثیل ،لیقع ،انب اہشب ،دیعس ف اوب ہملس ف اوبرکب نب دبعارلنمح ف انب اوبحیمة ،اوبرہریہ ےس
رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رفز (ینعی ذفادیلنی ےن سج فتق ہی اہک ہک ایک امنز ںیم وکیئ یمک
فاعقوہیئگےہایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوھبؽ ےئگںیہ)دجسہوہسںیہنرفناےئ۔ہنوتالسؾےسلبقافرہنیہالسؾےکدعب۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدبعا،مکح،بیعش،ثیل،لیقع،انباہشب،دیعسفاوبہملسفاوبرکبنبدبعارلنمحفانباوبحیمة،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رضحتاوبرہریہےسرفاایتاکاالتخػہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوہسےکدجسےرفناےئایںیہن؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1236

راوی ٤ً :زوب ٩سوازب ٩اسوز ب٤ً ٩زوً ،بساہلل ب ٩وہبٟ ،یث ب ٩سٌس ،یزیس ب ٩ابوحِیب ،جٌرفب ٩ربیٌةْ ،عاک ب٩
٣ا ،َٟابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩س َّواز ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ْعا ٔک بِ ٔ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س َح َس َی ِو َ ٦ذٔی
َحِٔیبٕ ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
رف بِ َٔ ٩رب ٔ َ
یٌ َة ًَ َِ ٔ ٩

ا َِ ٟی َسیِ َٔ ٩س ِح َس َتي ِ ٔن ََ ٌِ َس َّ
اٟش ََلٔ ٦

رمعفنب وسادنب اوسد نب رمعف ،دبعاہلل نب فبہ ،ثیل نب دعس ،سیدی نب اوببیبح ،رفعجنب ربنعة ،رعاک نب ناکل ،اوبرہریہ ،ےن

رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسایسرطحےسرفاتیلقنرفنایئ۔
رافی  :رمعفنب وسادنب اوسد نب رمعف ،دبعاہلل نب فبہ ،ثیل نب دعس ،سیدی نب اوببیبح ،رفعجنب ربنعة ،رعاک نب ناکل،
اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رضحتاوبرہریہےسرفاایتاکاالتخػہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوہسےکدجسےرفناےئایںیہن؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1237

راوی ٤ً :زوب ٩سوازب ٩اسوز ،اب ٩وہب٤ً ،زوب ٩حارثٗ ،تازہ٣ ،ح٤س ب ٩سيری ،٩ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩س َّواز ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٠َِ ٔ٤هٔ
سٔير ٔ َ
رمعفنب وسادنب اوسد ،انب فبہ ،رمعفنب احرث ،اتقدہ ،دمحم نب ریسنی ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمذفادیلنیےنالسؾےکدعبدفدجسےےئک۔
رافی  :رمعفنبوسادنباوسد،انبفبہ،رمعفنباحرث،اتقدہ،دمحمنبریسنی،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رضحتاوبرہریہےسرفاایتاکاالتخػہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوہسےکدجسےرفناےئایںیہن؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1238

راوی ٤ً :زو ب٤ًَ ٩ا ٪ب ٩سٌیس بَٛ ٩يرب ٩زی٨ارَ٘ ،یة ،طٌبہ ،ابً ٩و ٪و خاٟساٟحذاء ،اب ٩سيری ،٩ابوہزیزہ رضی اہلل
ً٨ہ

ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٔس بِ ََٔٔٛ ٩ير ٔبِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ََ٘ ٔ َّی ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢و َح َّسثَىٔی ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س َح َس فٔی َوهِٔ٤هٔ ََ ٌِ َس اَّ ٟت ِشٔ ٔ ٠ی٥
َو َخاْ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ُئ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثکنب دانیر ،ۃیقب ،ہبعش ،انب وعؿ ف اخدلاذحلاء ،انب ریسنی ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع دحثی سگط ے
دحثیےکاطمقبےہافراساکرتہمجاسہقبدحثیاسیجےہ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعسنبریثکنبدانیر،ۃیقب،ہبعش،انبوعؿفاخدلاذحلاء،انبریسنی،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رضحتاوبرہریہےسرفاایتاکاالتخػہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوہسےکدجسےرفناےئایںیہن؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1239

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌی بً ٩بساہلل٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل انؼاری ،اطٌث٣ ،ح٤س ب ٩سيری ،٩خاٟس ،ابوَٗلبة ،ابو٣ہ٠ب،
ً٤زا ٪ب ٩حؼين

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ اِ ٨َّ ٟی َشابُور ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَ ِط ٌَ ُث ًَ ِ٩
ا ٪ابِ ُٔ ٩ح َؼي ِ ٕن أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
یَ ٩ِ ًَ ٩خإ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ٔ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟه َّٔ ٠ب ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی بٔه ٔ ََِ ٓ ٥ش َها ٓ ََش َح َس َس ِح َس َتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥س َّ٥َ ٠

دمحمنبییحینبدبعاہلل،دمحمنبدبعاہللااصنری،اثعش،دمحمنبریسنی،اخدل،اوبالقیة،اوببلہم،رمعاؿنبنیصحےسرفاتیےہ
ہکرضحت روس ؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملس ےناؿوک امنززپاھیئوتآپ یلصاہللہیلع فآہلفملسوھبؽےئگ اسفہج ےسآپیلص

اہللہیلعفآہلفملسےندجسہوہسےکدفدجسےےئکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالسؾریھپا۔
رافی  :دمحمنبییحینبدبعاہلل،دمحمنبدبعاہللااصنری،اثعش،دمحمنبریسنی،اخدل،اوبالقیة،اوببلہم،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رضحتاوبرہریہےسرفاایتاکاالتخػہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوہسےکدجسےرفناےئایںیہن؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1240

راوی  :ابواطٌث ،یزیس ب ٩زریٍ ،خاٟس ،ابوَٗلبة ،ابو٣ہ٠ب٤ً ،زا ٪ب ٩حؼين

ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼي ِ ٕن
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو اْلِ َ ِط ٌَثٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ا َِ ٟح َّذا ُئ ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟه َّٔ ٠ب ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ

َٗا ََ ٢س ََّ ٥َ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ثَ ََل ٔث َر ٌََ ٛا ٕ
َر ٓ ََس َخ َ٨ِ ٣َ ١ز ٔ َُ ٟه َٓ َ٘ َا ٦إَِٔ ٟیهٔ َر ُج ُْ ١ي َ٘ا ُُ َٟ ٢ه
ت ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ِخبَ ُ
َ
َِخ َد َُ ِِ ٣ـ ّبا َی ُح ُّز رٔ َزائ َ ُه َٓ َ٘ا َ ٢أَ َػ َس ََٗ ٚاُٟوا َن ٌَ َِ َ٘ َٓ ٥اَ َٓ ٦ؼلَّی ت ٔ َِ ٠
ا ِِ ٔ ٟ
اَ٘ َٓ ٚا ََ ٢ي ٌِىٔی َن َ٘ َؼ ِت اٟؼَّ ََلةُ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ َ َ
اٟز ََِّ ٌَ ٛة ث ُ ََّ ٥س َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥س َح َس َس ِح َس َت ِی َها ث ُ ََّ ٥س َّ٥َ ٠

اوباثعش ،سیدی نب زرعی ،اخدل ،اوبالقیة ،اوببلہم ،رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےن امنز رصع نیتراعکتادارفنا رکالسؾریھپدای (وھبؽیکفہجےس) رھپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملساےنپ اکمؿںیمرشتفی
ےل ےئگ اکی آدیم ہک سج وک ہک رخابؼ ےتہک ےھت اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! ایک امنز ںیم وکیئ فیفخت رفنا دی یئگ ےہ؟ آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہصغ ےس ابرہ رشتفی الےئ اینپ اچدر ابمرک وک ےتٹیسھگ وہےئ افر درایتف رفناای ہی اصبح چس ہہک رےہ ںیہ؟
احصہب رکاؾ ےن رعض ایک یج اہں! ہی ےچس ںیہ۔ نان ہچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر وج رتعک ابیق رہ یئگ یھت فہ ادا
رفنایئرھپالسؾریھپارھپدفدجسےرفناےئرھپالسؾریھپا۔
رافی  :اوباثعش،سیدینبزرعی،اخدل،اوبالقیة،اوببلہم،رمعاؿنبنیصح

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

سجفتقامنزےکدفراؿیسکمسقاککشوہاجےئ؟(وتینتکرتعکزپےھ؟)
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجفتقامنزےکدفراؿیسکمسقاککشوہاجےئ؟(وتینتکرتعکزپےھ؟)

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1241

راوی  :یحٌی ب ٩حِیب بْ ٩عبی ،خاٟس ،ابً ٩حَل ،٪زیسب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩يشار ،ابوسٌیسخسری رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی
ْعب ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حِ ٔ ٔ
یب بِ َٔ َ ٩
َ أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی َػ ََلتٔهٔ َٓ ُِ ٠ی َِّ ّٔ ٠
اٟظ َّ
َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َط َّ
است َ ِی َ٘ َ٩
َ َو َِ ٟیب ِ ٔن ًَل َی ا َِ ٟی٘ٔي ٔن َٓإٔذَا ِ
اَ ٪ػلَّی َخ ِّ ٤شا َطٔ ٌََ َتا َٟهُ َػ ََل َت ُه َوإ ٔ َِ ٪ػلَّی أَ ِر ََ ٌّا کَاَ َ ٧تا َت ِزُٔ ّامی َّ ٔ ٟ
٠ظ ِی َلا ٔ٪
بٔاَّ ٟت َ٤اَِ ٠َٓ ٔ ٦ی ِش ُح ِس َس ِح َس َتي ِ ٔن َوه َُو َٗاً ْٔس َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ

ییحینببیبحنبرعیب،اخدل،انبالجعؿ،زدینباملس،اطعءنباسیر،اوبدیعسدخریریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجفتقاہمترےںیمےسیسکصخشوکامنزںیمیسکمسقاککشوہاجےئوتاسوکاچےیہ
ہکفہکشدفررکےافرسجولہپرپنیقیوہفہاایتخررکےافرسجفتقنیقیاحلصوہاجےئامنزےکلمکموہےناکوتےھٹیبےھٹیبدف
دجسےرکےل۔
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،اخدل،انبالجعؿ،زدینباملس،اطعءنباسیر،اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
سجفتقامنزےکدفراؿیسکمسقاککشوہاجےئ؟(وتینتکرتعکزپےھ؟)

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1242

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،ححين بَ٣ ٩ىیً ،بساٌٟزیز ،اب ٩ابوس٤٠ہ ،زیسب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩يشار ،ابوسٌیس خسری

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َحي ِ ُن بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َوه َُو ابِ ُ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَ ِس٩ِ ًَ ٥ََ ٠
ئ بِ َٔ ٩ي َشا ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا  ٥َِ ٟیَ ِسرٔ أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛػلَّی ثَ ََلثّا أَ ِ ٦أَ ِر ََ ٌّا
ًَ َلا ٔ

اَ ٪ػلَّی َخ ِّ ٤شا َطٔ ٌََ َتا َُ ٟه َػ ََل َت ُه َوإ ٔ َِ ٪ػلَّی أَ ِر ََ ٌّا
َٓ ُِ ٠ی َؼَ ِّ١ر ِّ ٌَ ٛة ث ُ ََّ ٥ي ِش ُح ِس ََ ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َ َس ِح َس َتي ِ ٔن َوه َُو َجاْ ٔ ٟص َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ
کَاَ َ ٧تا َت ِزُٔ ّامی َّ ٔ ٟ
٠ظ ِی َلا ٔ٪
ھ
ح
ی
دمحم نب راعف ،ن نب ینثم ،دبعازعلسی ،انب اوبہملس ،زدینب املس ،اطعء نب اسیر ،اوبدیعس دخری ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق اہمترے ںیم ےس یسک صخش وک ہی اید ہن رےہ ہک اس صخش ےن امنز یک نیت
راعکتزپیھںیہایاچرراعکتزپیھںیہوتاسوکاچےیہہکزمدیاکیرتعکزپےھافررھپےھٹیبےھٹیبدفدجسےرکےابارگاس
صخشےناپچنراعکتزپھیلںیہوتاؿدفدجسفںیک فہجےسفہرتعکدفاگہنرتعکنبیئگافرارگاسےناچررتعکزپھیلوتہیدف
دجسےاطیشؿےئلیکروسایئوہیئہکاسےکاکہبےنےسیسکمسقاکوکیئاگبڑںیہنوہاہکلبدخافدندقفسیکابعدتوہیئ۔
ھ
رافی  :دمحمنبراعف ،حیننبینثم،دبعازعلسی،انباوبہملس،زدینباملس،اطعءنباسیر،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کشوہاجےنیکوصرتںیموسچںیمزپاجےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
کشوہاجےنیکوصرتںیموسچںیمزپاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1243

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،یحٌی ب ٩آزٔ٣ ،٦ـ ١واب٣ ٩ہ٠ہ٨٣ ،١ؼور ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ََُّ ٔ٣ـ َْ ١وه َُو ابِ َُ ٣ُ ٩هَِ ٠ه ُٕ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی٩ِ ًَ ٥
ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َی ِز َٓ ٌُهُ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َط َّ
َ أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی َػ ََلتٔهٔ َٓ َِ ٠ی َت َ َّ
ْح َّأ ٟذی َی َزی أَُ َّ ٧ه

رحوٓٔهٔ َ٤َ ٛا أَ َر ِز ُت
اٟؼَّ َو ُ
اب َٓیُت ٔ َّ٤هُ ث ُ ََّ ٥ي ٌِىٔی َي ِش ُح ُس َس ِح َس َتي ِ ٔن َو ٥َِ ٟأَٓ َِه َِ ٌِ ََ ٥ف ُ ُ

دمحم نب راعف ،ییحی نب آدؾ ،لضفم فانب لہلہم ،وصنمر ،اربامیہ ،ب ہمق ،دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفناؿابمرکایبؿرفناایسجفتقوکیئصخشامنز ےکدفراؿکشرکے(ینعیوھبؽےسامنز
یکرتعکیکدعتادںیمکشوہاجےئ)وتفہوخدوغررکفرکےہکاسےنامنزدرتسرطہقیےسادایکےہ(اییطلغیکےہ)رھپ(یتح
االاکمؿ)درتسولہپاایتخررکےافردفدجسے(وہسےک)رکےل۔
رافی  :دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ،لضفمفانبلہلہم،وصنمر،اربامیہ،ب ہمق،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
کشوہاجےنیکوصرتںیموسچںیمزپاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1244

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک ِ٣خمی ،وٛیٍ٣ ،شٌز٨٣ ،ؼور ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ا ِِّ َ ٤ُ ٟ
ِخم ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِ٩
ًَ ِب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َط َّ
َ أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی َػ ََلتٔهٔ َٓ َِ ٠ی َت َ َّ
ْح َو َي ِش ُح ِس َس ِح َس َتي ِ ٔن ََ ٌِ َس َ٣ا
رفْ ُ
َي ِ ُ
دمحمنبدبعاہللنبابمرکرخمیم،فعیک،رعسم،وصنمر،اربامیہ،ب ہمق،دبعاہللنبدوعسدےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکسجفتقاہمترےںیمےسوکیئصخشامنزیکرتعکںیمکشرکےوتفہصخشذعررکےافر

امنزےسافرغوہےنےکدعبدفدجسےرکے۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرکرخمیم،فعیک،رعسم،وصنمر،اربامیہ،ب ہمق،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
کشوہاجےنیکوصرتںیموسچںیمزپاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1245

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل٣ ،شٌز٨٣ ،ؼور ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ػلَّی َر ُسو ُ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠زَا َز أَ ِو َن َ٘ َؽ َٓ َ٤َّ ٠ا َس َّ٨َ ٠ِ ُٗ ٥َ ٠ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َه َِ ١ح َس َث فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َط ِی ْئ َٗا ََِ ٟ ٢و َح َس َث فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ

ِ
رش أََ ِ ٧سی َ٤َ ٛا َت َِ ٨ش ِو ََٓ ٪أ َ ُّی٣َ ٥ِ ُٜا َط َّ
اب َٓ ِ٠یُتٔ َّ٥
َ إلٔ َی اٟؼَّ َو ٔ
رحی ذََ ٔ ٟ
َط ِی ْئ أََ ِ ٧بأتُ٤ُ ُٜو ُه َو َل ٜٔىِّی إٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا ََ َ ْ
َ فٔی َػ ََلتٔهٔ َٓ َِ ٠ی ُِ ٨و ِز أَ ِ َ

ًََِ ٠یهٔ ث ُ َُّ ٔ ٟ ٥ی َش َِّ ٥ِ ٠و َِ ٟی ِش ُح ِس َس ِح َس َتي ِ ٔن

وسدینبرصن،دبعاہلل،رعسم،وصنمر،اربامیہ،ب ہمق،دبعاہللنبدوعسدےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن امنز زپاھیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ںیم ااضہف رفناای ای ھچک یمک رفنا دی۔ رضحات احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ہک ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسایکوکیئاینمکحانزؽوہاےہ؟آپیلص اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایارگوکیئاینمکحانزؽوہاتوت
ںیممتولوگںوکربخداتی۔ویکہکنریمایہیرفہضیےہنکیلرہباحؽںیمیھباکیااسنؿوہںافرسجرطہقیےساہمترےاسھتوھبؽ
وچکیگلوہیئےہایسرطہقیےسریمےاسھتیھبوھبؽوچکیگلوہیئےہافرمت ولوگںںیمےسامنزںیموکیئصخشیسکمسقےک
کشںیم التبموہ اجےئوتوخاہ وکیئدرتسابت وہوتاس وک وغرف رکفرکےکاکنےل افر ایساابتعرےسامنزوکلمکمرک ےلاس ےک دعب
السؾریھپےافردفدجسےرکےل۔

رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،رعسم،وصنمر،اربامیہ،ب ہمق،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
کشوہاجےنیکوصرتںیموسچںیمزپاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1246

راوی  :حش ٩ب ٩اس٤اًی ١ب ٩س٠امی٣ ٪حاٟسیٓ ،ـی ١يٌىی ابً ٩یاق٨٣ ،ؼور ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

َ ١ي ٌِىٔی ابِ ََٔ ً ٩یاقٕ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی٩ِ ًَ ٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪ا َِ ٤ُ ٟحأٟس ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ُٔ ٟـ ِی ُ
ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََل ّة َٓزَا َز ٓ َٔیها أَ ِو َن َ٘ َؽ َٓ َ٤َّ ٠ا َس َّ٨َ ٠ِ ُٗ ٥َ ٠ا یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َه ِ١

َاس َت ِ٘ َب َ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة ٓ ََش َح َس َس ِح َست َ ِی َّ
اٟش ِهو ٔث ُ َّ٥
َکَ٧ا َٟهُ َّأ ٟذی ٓ ٌََ َََ َٓ ١ى َی رٔ ِج َُ ٠ه ٓ ِ
َح َس َث فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َط ِی ْئ َٗا ََ ٢و َ٣ا ذَا َک ٓ ََذ َ ِ
ِ
رش أََ ِ ٧سی َ٤َ ٛا َت َِ ٨ش ِو ََٓ ٪أ َ ُّیَ ٥ِ ُٜط َّ
َ فٔی
أَٗ َِب َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا ب ٔ َو ِجهٔهٔ َٓ َ٘ا ََِ ٟ ٢و َح َس َث فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َط ِی ْئ َْلََ ِ ٧بأتُ ٥ِ ُٜبٔهٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا ََ َ ْ
اب ث ُ َّ ٥ي َُش ِّ ٥ِ ٠ث ُ ََّ ٥ي ِش ُح ِس َس ِح َست َ ِی َّ
َػ ََلتٔهٔ َط ِیئّا َٓ َِ ٠ی َت َ َّ
اٟش ِهو ٔ
ْح َّأ ٟذی َی َزی أََّ٧هُ َػ َو ْ
نسح نب اامسلیع نب امیلسؿ اجمدلی ،لیضف ینعی انب ایعض ،وصنمر ،اربامیہ ،ب ہمق ،دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملسےنامنززپیھوتاسںیمااضہفاییمکرفنادیافرسجفتقالسؾریھپاوتولوگںےنرعضایکہکای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک امنز ںیم وکیئ این مکح انزؽ وہا ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ےن ایک ایبؿ
ایک؟مہےناہکفیہایب ؿایکوجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپہنمابمرکومڑایلافرہلبقیک
اجبنرہچہ ابمرک رفناای رھپ دف دجسے رفناےئ وج وہس ےک دجسے ےھت۔ رھپ امہری اجبنرہچہ ایک افر اراشد رفناای ہک ارگ امنز ںیم یسک
مسقاکوکیئاینمکحانزؽ وہاتوتںیممتولوگںوکالتباتنکیلںیمااسنؿوہںافرسجرطہقیےسمتولوگںےکاسھتوھبؽوچکیگلوہیئ
ےہںیمیھبوھباتلوہںافراہمترےںیمےسوجصخشکشںیمالتبموہاجےئوتاسوکاچےیہہکفہایھچرطحےسوغرفرکفرکےہک
درتسایکےہ؟رھپالسؾریھپےافروہسےکدفدجسےرکے۔

رافی  :نسحنباامسلیعنبامیلسؿاجمدلی،لیضفینعیانبایعض،وصنمر،اربامیہ،ب ہمق،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
کشوہاجےنیکوصرتںیموسچںیمزپاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1247

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟسب ٩حارث ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

َ
رقأِتُ ُه ًََِ ٠یهٔ َو َسُ ٌِ ٔ٤ت ُه
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ َٛ ٢ت َب إلٔ َ َّی َُ ٨ِ ٣ؼ ْور َو َ َ
اٟو ِهز ٔث ُ َّ ٥أَٗ َِب ََِ ٠ًَ ١یه ٔ ِ٥
یُ َح ِّس ُث َر ُج َّل ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی َػ ََل َة ُّ
َاک َٓأ َ ِخبَرُو ُه َٔ َؼٔ٨ی ٌٔهٔ َٓ ََى َی رٔ ِج َُ ٠ه َوا ِس َت ِ٘ َب َ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة ٓ ََش َح َس
ب ٔ َو ِجهٔهٔ َٓ َ٘اُٟوا أَ َح َس َث فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َح َس ْث َٗا ََ ٢و َ٣ا ذ َ
رش أََ ِ ٧سی َ٤ٛا َت َِ ٨ش ِو ََٓ ٪إٔذَا َن ٔش ُ ِّ
ا٪
َکونٔی َو َٗا ََِ ٟ ٢و ک َ َ
َس ِح َس َتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥س َّ ٥َ ٠ث ُ َّ ٥أَٗ َِب ََِ ٠ًَ ١یه ٔ ِ ٥ب ٔ َو ِجهٔهٔ َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا ََ َ ْ
َ
یت ٓ ََذ ُ
َح َس َث فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َح َس ْث أََ ِ ٧بأِتُ ٥ِ ُٜبٔهٔ َو َٗا َ ٢إٔذَا أَ ِو َه َ ٥أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی َػ ََلتٔهٔ َٓ َِ ٠ی َت َ َّ
اب ث ُ َّٟٔ ٥یُتٔ ََِّ ٠ًَ ٥یهٔ ث ُ َّ٥
ْح أَ َِ
َ ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ َو ٔ
رق َب ذََ ٔ ٟ

َي ِش ُح ِس َس ِح َس َتي ِ ٔن

اامسلیعنبدوعسد،اخدلنباحرث،ہبعش،وصنمر،اربامیہ،ب ہمق،دبعاہللنبدوعسدےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن امنز رہظ زپیھ رھپ ولوگں یک اجبن رہچہ ابمرک رفناای۔ اوہنں ےن اہکہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز
ںیم وکیئ این مکح انزؽ وہا ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفناای ایک اوہنں ےنایبؿ رفناایہک وجآپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
ایبؿ رفناای اھت۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اانپ ابمرک اپؤں ومڑایل افر تیب اہللرشفییک اجبن رخ رفناای۔رھپ دف دجسے ےئک
افر السؾریھپااسےکدعبوتمہجوہےئولوگںیکاجبنافررفناایہکںیمیھبااسنؿوہںافرںیمیھبایسرطہقیےسوھباتلوہںہک
سجرطہقیےسمتولگوھبےتلوہ۔سجفتقںیموھبؽاجؤںوتمتولگھجموکایددالدفافراراشدرفناایہکارگامنزںیموکیئیسکمسق
اک این مکح وہ ات وت ںیم مت وک ربخ داتی افر اراشد رفناایہک سج فتق متولوگں ںیم ےس یسک صخش وک امنز ںیمفمہ ای کش وہ اجےئ وت وج ابت

درتسوہاسوکوخبایھچرطحےسوغرفرکفرکےلرھپایساسحبےسامنزلمکمرکےافردفدجسےرکے۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدلنباحرث،ہبعش،وصنمر،اربامیہ،ب ہمق،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
کشوہاجےنیکوصرتںیموسچںیمزپاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1248

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،طٌبہ ،ح ،٥ٜابووائ١

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َوائ َٕٔ ١ي ُ٘و َُٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َ ٩ِ ٣أَ ِو َه َ ٥فٔی
َػ ََلتٔهٔ َٓ َِ ٠ی َت َ َّ
رفْ ُ َوه َُو َجاْ ٔ ٟص
ْح اٟؼَّ َو َ
اب ث ُ ََّ ٥ي ِش ُح ِس َس ِح َس َتي ِ ٔن ََ ٌِ َس َ٣ا َي ِ ُ
وسدینبرصن،دبعاہلل،ہبعش،مکح،اوبفالئےسرفاتیےہہکرضحتدبعاہللنبدوعسدےنرفناایہکوجصخشامنزںیمکشرکےوت
صیح
اسوکاچےیہہکوجابت حوہاسوکوغررکےرھپدفدجسےرکےامنزےسرفاتغےکدعبےھٹیبےھٹیب۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ہبعش،مکح،اوبفالئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
کشوہاجےنیکوصرتںیموسچںیمزپاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1249

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل٣ ،شٌز ،ح ،٥ٜابووائً ،١بساہلل ب٣ ٩شٌوز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِِ ٣ٔ ٩ش ٌَز ٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜأَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢ط َّ
َ أَ ِو أَ ِو َه َ٥
َٓ َِ ٠ی َت َ َّ
اب ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ی ِش ُح ِس َس ِح َس َتي ِ ٔن
ْح اٟؼَّ َو َ
وسدینبرصن،دبعاہلل،رعسم،مکح،اوبفالئ،دبعاہللنبدوعسدےسرفاتیےہہکاوہنںےنرفناایہکوجصخشکشایفمہرکےامنز
ےکدفراؿوتاسوکاچےیہہکوغررکےدرتسابتوکرھپدفدجسےرکے۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،رعسم،مکح،اوبفالئ،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
کشوہاجےنیکوصرتںیموسچںیمزپاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1250

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،ابً ٩و ،٪ابزاہی٧ ٥دعی

اب ث ُ َّ٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٪إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢کَاُ ٧وا َي ُ٘وَ ُٟ
و ٪إٔذَا أَ ِو َه َ ٥یَ َت َْحَّی اٟؼَّ َو َ
َي ِش ُح ُس َس ِح َس َتي ِ ٔن
وسدینبرصن،دبعاہلل،انبوعؿ،اربامیہیعخنےسرفاتیےہہکرضحاتاحصہبرکاؾرفناےتےھتہکسجفتقیسکصخشوکامنزےک
دفراؿفمہایکشوہاجےئوتاسوکاچےیہفہدرتسابتوسچےلرھپدفدجسےرکے۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،انبوعؿ،اربامیہیعخن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
کشوہاجےنیکوصرتںیموسچںیمزپاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1251

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،اب ٩جزیخً ،بساہلل ب٣ ٩شآًٍ٘ ،بة ب٣ ٩ح٤س ب ٩حارثً ،بساہلل ب ٩جٌرف

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩شآ ٍٕٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
رف َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ط َّ
َ فٔی َػ ََلتٔهٔ ََِٓ ٠ی ِش ُح ِس َس ِح َس َتي ِ ٔن
ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ

ََ ٌِ َس َ٣ا ي َُش ِّ٥ُ ٠

وس دی نب رصن ،دبع اہلل ،انب رججی ،دبعاہلل نب اسمعف ،ہبقع نب دمحم نب احرث ،دبعاہلل نب رفعج ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکسجفتقمتولوگںںیمےسیسکصخشوکامنزےکدفراؿفمہایکشوہاجےئوتاسوک
اچےیہہکفہالسؾرکےنےکدعبدفدجسےرکےل۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،انبرججی،دبعاہللنباسمعف،عمیةنبدمحمنباحرث،دبعاہللنبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
کشوہاجےنیکوصرتںیموسچںیمزپاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1252

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ہاط ،٥وٟیس ،اب ٩جزیخً ،بساہلل ب٣ ٩شآًٍ٘ ،بة ب٣ ٩ح٤س ب ٩اٟحارثً ،بساہلل ب ٩جٌرف

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ها ٔط ٕ ٥أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِ ٟؤٟی ُس أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٣ُ ٩شآ ٔ ٍٕ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ٩

رف أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ط َّ
َ فٔی َػ ََلتٔهٔ ََِٓ ٠ی ِش ُح ِس َس ِح َس َتي ِ ٔن ََ ٌِ َس اَّ ٟت ِشٔ ٔ ٠ی٥
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
دمحمنباہمش،فدیل،انبرججی ،دبعاہللنباسمعف ،ہبقع نبدمحمنبااحلرث،دبعاہللنبرفعجاسدحثیاکرتہمج دنمرہجابالدحثی
یکرطحےہ۔
رافی  :دمحمنباہمش،فدیل،انبرججی،دبعاہللنباسمعف،عمیہ نبدمحمنبااحلرث،دبعاہللنبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
کشوہاجےنیکوصرتںیموسچںیمزپاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1253

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اسٌ٤ی ١ب ٩ابزاہی ،٥ححاد ،اب ٩جزیخً ،بساہلل ب٣ ٩شآٍ٣ ،ؼٌب ب ٩طیبةً٘ ،بہ ب٣ ٩ح٤س ب٩
اٟحارثً ،بساہلل ب ٩جٌرف

َّاد َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩شآ ٍٕٔ أَ َِّ ٣ُ ٪ؼ ٌَ َب بِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
َط ِی َب َة أَ ِخب َ َر ُه ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َرفٕ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ط َّ
َ فٔی

َػ ََلتٔهٔ ََِٓ ٠ی ِش ُح ِس َس ِح َس َتي ِ ٔن ََ ٌِ َس َ٣ا ي َُش ِّ٥ُ ٠

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ ،اجحج ،انب رججی ،دبعاہلل نب اسمعف ،بعصم نب ہبیش ،ہبقع نب دمحم نب ااحلرث ،دبعاہلل نب رفعج اس
دحثیاکرتہمجیھبدنمرہجابالدحثیاسیجےہ۔
رافی  :دمحمنبالیعمسنباربامیہ،اجحج،انبرججی،دبعاہللنباسمعف،بعصمنبۃبیش،ہبقعنبدمحمنبااحلرث،دبعاہللنبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
کشوہاجےنیکوصرتںیموسچںیمزپاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1254

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ححاد و روح ،ابً ٩بازة ،اب ٩جزیخً ،بساہلل ب٣ ٩شآٍ٣ ،ؼٌب ب ٩طیبةً٘ ،بة ب٣ ٩ح٤س ب٩
حارثً ،بساہلل ب ٩جٌرف

َّاد َو َر ِو ْح ه َُو ابِ َُ ًُ ٩با َز َة ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩شآ ٍٕٔ أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا هَ ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ

رف أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ُِ ٣ؼ ٌَ َب بِ ََ ٩ط ِی َب َة أَ ِخب َ َر ُه ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢ط َّ
َّاد ََ ٌِ َس َ٣ا ي َُش َِّ ٥ُ ٠و َٗا ََ ٢ر ِو ْح َوه َُو َجاْ ٔ ٟص
َ فٔی َػ ََلتٔهٔ ََِٓ ٠ی ِش ُح ِس َس ِح َس َتي ِ ٔن َٗا ََ ٢حح ْ
اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجف رفح،انبابعدة،انبرججی،دبعاہللنباسمعف،بعصمنبہبیش،ہبقعنبدمحمنباحرث،دبعاہللنبرفعج
ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک وج صخش امنز ےک دفراؿ کش رکے وت اس وک
اچےیہ ہک دف دجسے رکے۔ اجحج ےن السؾ ےک دعب اہک افر رفح ےن اہک ےھٹیب یہ ےھٹیب (فاحض رےہ ہک رفح افر اجحج ہی دفونں ےک
دفونںاسدحثیرشفیےکرفاتیرکےنفاےلںیہ۔)
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اجحجفرفح،انبابعدة،انبرججی،دبعاہللنباسمعف،بعصمنبسییة،عمیةنبدمحمنباحرث،دبعاہلل
نبرفعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
کشوہاجےنیکوصرتںیموسچںیمزپاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1255

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
أَ َح َس ُ ٥ِ ٛإٔذَا َٗ َا ٦ي َُؼل ِّی َجائ َ ُه َّ
َ ََِٓ ٠ی ِش ُح ِس
اٟظ ِی َلا ََُ ٠َٓ ٪ب َص ًََِ ٠یهٔ َػ ََل َت ُه َحًَّی ََل َی ِسر َٔی ََ ٥ِ ٛػلَّی َٓإٔذَا َو َج َس أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛذََ ٔ ٟ
َس ِح َس َتي ِ ٔن َوه َُو َجاْ ٔ ٟص
ہبیتق،ناکل،انباہشب،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایالبہبش
سج فتق اہمترے ںیم ےس وکیئ صخشامنز زپےنھ ےئلیک ڑھکا وہات ےہ (امنز رشفع رکات ےہ) وت اس وک اطیشؿ اکہبےن ےکفاےطسآات
ےہ رھپ اس وک اید ںیہن راتہ ہک ںیم ےن امنز یک سک دقر رتعک زپیھ ںیہ سپ سج فتق اہمترے ںیم ےس یسک صخش وک اس رطح اک
اافتؼوہوتاسوکاچےیہہکفہدفدجسےرکےےھٹیبےھٹیب۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،انباہشب،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
کشوہاجےنیکوصرتںیموسچںیمزپاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1256

راوی َ :رشب ٩ہَلً ،٢بساٟوارث ،ہظا ٦زستوانی ،یحٌی ب ٩ابوَٛير ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ث ًَ ِ ٩ه ٔظَ اَّ ٕ ٦
رش بِ ُ ٩ه ََٔل َٕٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
اٟس ِس َت َوائٔ ِّی ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َٔ ِ ُ
َّ
َّ
یب أَٗ َِب ََ ١حً َّی
َر ْان َٓإٔذَا ُٗ ٔض َی اَّ ٟت َِو ٔ ُ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ُ ٧وز ٔ َی ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔ أَ ِزبَ َز اٟظ ِی َلا َُٟ ٪هُ ُ َ
َ ََِٓ ٠ی ِش ُح ِس َس ِح َس َتي ِ ٔن
ْط بَي ِ َن ا ِ٤َ ٟزِ ٔ
ئ َو َِٗ٠بٔهٔ َحًَّی ََل َی ِسر َٔی ََ ٥ِ ٛػلَّی َٓإٔذَا َرأَی أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛذََ ٔ ٟ
َی ِد ُ َ
رشبنب الہؽ ،دبعاولارث ،اشہؾ دوتساین ،ییحی نب اوبریثک ،اوبہملس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق امنز یک اذاؿ وہیت ےہ وت اطیشؿ رحی اخرج رکات وہا اھبگ ڑھکا وہات ےہ رھپ سج
فتق ریبکت وپری وہ اجیت ےہ وت فہ فاسپ آاجات ےہ افر فہ ااسنؿ ےک بلق ںیم دالخ وہ رک اس ےک بلق افر ذنہ ںیم فوسےس دیپا
رکاتےہیتحہکاسوکایدیہںیہن راتہہکںیمےنامنزیکسکدقررتعکزپیھںیہسپسجفتقاہمترےںیمےسیسکصخشوکاس
رطحاکاافتؼوہاجےئوتاسوکاچےیہہکدفدجسےرکےل۔
رافی  :رشبنبالہؽ،دبعاولارث،اشہؾدوتساین،ییحینباوبریثک،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجوکیئصخشامنزیکاپچنراعکتزپےھوتاسوکایکرکاناچےئہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وجوکیئصخشامنزیکاپچنراعکتزپےھوتاسوکایکرکاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1257

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی و ٣ح٤س بَ ٩ظار ،ابَ٣ ٩ىی ،یحٌی ،طٌبہ ،ح ،٥ٜابزاہی٤٘٠ً ،٥ہً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل
ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٔلبِ ٔ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗاَلَ َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜإٔبِ َزاه َٔی٥
ٔیس فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٗا ََ ٢و َ٣ا ذَا َک َٗاُٟوا
اٟو ِه َز َخ ِّ ٤شا َٓ٘ٔی َُ َٟ ١ه أَز َ
ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ػلَّی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
َػ َِّ ٠ی َت َخ ِّ ٤شا َٓ ََى َی رٔ ِج َُ ٠ه َو َس َح َس َس ِح َس َتي ِ ٔن

دمحمنبینثمفدمحمنباشبر،انبینثم،ییحی،ہبعش،مکح،اربامیہ،ب ہمق،دبعاہللنبدوعسدریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےنامنز رہظ یک اپچن راعکت زپںیھ۔ رضحات احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس! امنز ںیم ااضہف وہایگ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفناای ہک سک رطح اک ااضہف وہایگ ےہ؟ احصہب رکاؾ ےن
رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اپچن راعکت زپھ یل ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اانپ اکی اپؤں ومڑ ایل افر دف

دجسےےئک۔
رافی  :دمحمنبینثمفدمحمنباشبر،انبینثم،ییحی،ہبعش،مکح،اربامیہ،ب ہمق،دبعاہللنبدوعسدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وجوکیئصخشامنزیکاپچنراعکتزپےھوتاسوکایکرکاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1258

راوی ً :بسة بً ٩بساٟزحی ،٥اب ٩ط٤ی ،١طٌبہ ،ح ٥ٜو ِ٣يرة ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب َسةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟزح ٔٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕٗ ١ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ ٥ٔ ٜو ُِٔ٣ي َرةُ ًَ ِ ٩إ ٔبِ َزاه َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِ٩
َ َػ َِّ ٠ی َت َخ ِّ ٤شا ٓ ََش َح َس َس ِح َس َتي ِ ٔن ََ ٌِ َس
ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه َػلَّی بٔه ٔ ُِّ ٥
اٟو ِه َز َخ ِّ ٤شا َٓ َ٘ا ُٟوا إَٔ َّ ٧

َ٣ا َس ََّ ٥َ ٠وه َُو َجاْ ٔ ٟص

دبعةنبدبعارلمیح،انبلیمش،ہبعش،مکحفریغمة،اربامیہ،ب ہمق،دبعاہللنبدوعسدےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن امنز رہظ زپاھیئ وت اپچن راعکت زپھ یل احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اپچن راعکت
زپھیلںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفدجسےرفناےئالسؾےکدعبےھٹیبیہےھٹیب۔
رافی  :دبعةنبدبعارلمیح،انبلیمش،ہبعش،مکحفریغمة،اربامیہ،ب ہمق،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وجوکیئصخشامنزیکاپچنراعکتزپےھوتاسوکایکرکاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1259

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،یحٌی ب ٩آزٔ٣ ،٦ـ ١ب٣ ٩ہ٠ہ ،١حش ٩بًِ ٩یساہلل ،ابزاہی ٥ب ٩سویس

 ١بِ َُ ٣ُ ٩هَِ ٠ه ٕ ٩ِ ًَ ١ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََُّ ٔ٣ـ ُ
إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس َٗا ََ ٢ػلَّی ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة َخ ِّ ٤شا َٓ٘ٔی ََٟ ١هُ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا ٓ ٌََُِ ٠ت ُُِٗ ٠ت ب ٔ َزأِسٔی بَل َی َٗا ََ ٢وأََ ِ ٧ت یَا أَ ًِ َو ُر َٓ ُُِ٘ ٠ت َن ٌَ ِ٥
ٓ ََش َح َس َس ِح َس َتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه َػلَّی َخ ِّ ٤شا ٓ ََو ِط َو َغ ا ِِ َ٘ ٟو ُُ ٌِ ََ ٦ـ ُه ِ ٥إلٔ َی
َ
رش أََ ِ ٧سی َ٤َ ٛا َت َِ ٨ش ِو َ٪
ََ ٌِ ٕف َٓ َ٘اُٟوا َُ ٟه أَز َ
ٔیس فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٗا َََ ٢ل َٓأ ِخبَرُو ُه َٓ ََى َی رٔ ِج َُ ٠ه ٓ ََش َح َس َس ِح َس َتي ِ ٔن ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا ََ َ ْ
دمحم نب راعف،ییحی نب آدؾ ،لضفم نب لہلہم ،نسح نب دیبع اہلل ،اربامیہ نب وسدی ےس رفاتی ےہہک رضحت ب ہمق ےن (وھبؽ ےس)
اپچنراعکتزپھیلاحصہبرکاؾےنرعضایکہکمتےنوھبؽےساپچنراعکتزپھیلںیہوتاوہنںےنااکنررفناای۔رھپںیمےنرسےس
ااشرہایکہکاپچنراعکتزپھیلںیہںیمےناہکہکیجاہںرضحتب ہمقےندفدجسےرفناےئاسےکدعبدحثیایبؿرفنایئرضحت
دبعاہللنبدوعسدےسہکاکیرمہبتروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسےن امنز یک اپچنراعکتزپھیل۔اوہنں ےنرفناایہکافر مت
ےن یھب اپچن یہ راعکت زپھ یل ںیہ اے اکی آ ھک فاےل صخش! ںیم ےن رعض ایک یج اہں رضحت ب ہمق ےن دف دجسے رفناےئ رھپ
دحثیایبؿرفنایئرضحت دبعاہللنبدوعسدےسہکآجرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن امنزیکاپچن راعکتزپھیل
ںیہ۔اسرپولوگںےنآسپںیمآہتسہآہتسہاکیدفرسےےسابںیترکانرشفعرکدںی۔آرخاکرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رعضایکہکامنزںیمااضہفوہایگےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکںیہن۔اسرپولوگںےنلقنایکہکآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےناپچنراعکتزپھیلںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپابمرکاپؤںومڑایلافردفدجسےرفناےئرھپاراشدرفناای
ہکںیمااسنؿوہںسجرطہقیےسمتولگوھبؽاجےتوہںیمیھبوھبؽاجاتوہں۔
رافی  :دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ،لضفمنبلہلہم،نسحنبدیبعاہلل،اربامیہنبوسدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

وجوکیئصخشامنزیکاپچنراعکتزپےھوتاسوکایکرکاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1260

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل٣ ،ا َٟبِ٣ ٩و ،٢طٌيی

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ٣َ ٩ا َٔ ٔ ٟبِ َٔ ِِ ٣ٔ ٩و َٕٗ ٢ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َّ
اٟظ ٌِ ٔي َّی َي ُ٘و َُ ٢س َها ًَ ُِ ٤َ َ٘ ٠ة بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص فٔی
َ یَا أَ ًِ َو ُر َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ َٓ ٥ح َّ ١حُ ِب َو َتهُ ث ُ ََّ ٥س َح َس َس ِح َست َ ِی َّ
اٟش ِهو ٔ َو َٗا َ ٢هَ ََ ٜذا
َکوا َٟهُ ََ ٌِ َس َ٣ا َتک َ ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ََ ٛذَ ٔ ٟ
َػ ََلتٔهٔ ٓ ََذ َ ُ
اُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٪ة َػلَّی َخ ِّ ٤شا
ٓ ٌََ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢و َسُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ٟح ََ ٥َ ٜي ُ٘و ُ ٢ک َ َ

وسدینب رصن ،دبعاہلل ،ناکل نبوغمؽ ،یبعشےسرفاتی ےہہکرضحت ب ہمق نبسیق وکامنز ےکدفراؿوہسوہ ایگ۔ احصہبرکاؾ ےن
رعضایکسپسجفتقفہوگتفگےسافرغوہےئوتاوہنںےناہکہکفاہعقایسرطحےسشیپآایےہاکیآ ھکفاےلصخش!اسےن
اہک ہک یج اہں۔ اوہنں ےن اانپ رمک دنب وھکؽ ایل رھپ دف دجسے رفناےئ افر رعض ایک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس
رطہقیےسلمعرفناایاھترضحتیبعشےنایبؿایکہکںیمےنمکحےسانسہکرضحتب ہمقےنامنزیکاپچنراعکتزپھیلںیھت۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ناکلنبوغمؽ،یبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وجوکیئصخشامنزیکاپچنراعکتزپےھوتاسوکایکرکاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1261

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،سٔیا ،٪حش ٩بًِ ٩یساہلل ،ابزاہی٥

ا ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥أَ ََّ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٪ة َػلَّی َخ ِّ ٤شا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

َ َیا أَ ًِ َو ُر ٓ ََش َح َس َس ِح َست َ ِی َّ
اٟش ِهو ٔث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢هَ ََ ٜذا
َٓ َ٤َّ ٠ا َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ ُُ ٩س َویِ ٕس َیا أَبَا ٔط ِب َٕ ١ػ َِّ ٠ی َت َخ ِّ ٤شا َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََ ٛذَ ٔ ٟ

ٓ ٌََ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠

وسدینبرصن،دبعاہلل،ایفسؿ،نسحنبدیبعاہلل،اربامیہےسرفاتیےہہکرضحتب ہمقےناکیرفزامنزیکاپچنراعکتزپھیلوت
رضحتاربامیہنبوسدیےنرفناایہکاےاوبش!متےناپچنراعکتزپھیلںیہاوہنںےناہکہکاکیآ ھکفاےلاصبح!ہیابت
درتسےہ۔رھپدفدجسےےئکوہسےکدعب۔اسےناہکہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرطہقیےسایکےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ایفسؿ،نسحنبدیبعاہلل،اربامیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وجوکیئصخشامنزیکاپچنراعکتزپےھوتاسوکایکرکاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1262

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،ابوبَکً ،بساٟزح ٩٤ب ٩اسوزً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی بَ َِکٕ اِ ٨َّ ٟهظَ ل ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ٪

َاک َٗاُٟوا َػ َِّ ٠ی َت
ٔیس فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٗا ََ ٢و َ٣ا ذ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی إ ٔ ِح َسی َػ ََلت َ ِی ا ِِّ ِٔ ٌَ ٟی َخ ِّ ٤شا َٓ٘ٔی َُ َٟ ١ه أَز َ
وََ ٓ ٪ش َح َس َس ِح َس َتي ِ ٔن ث ُ َّ ٥ا ِن َٔ َت َ١
َک َ
َخ ِّ ٤شا َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا أََ٧ا ََ َ ْ
َِک َ٤َ ٛا َت ِذ ُ ُ
رش أََ ِ ٧سی َ٤َ ٛا َت َِ ٨ش ِو ََ ٪وأَذ ُ ُ
وسدینبرصن،دبعاہلل،اوبرکب،دبعارلنمحنباوسد،دبعاہللنبدوعسد ےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنامنزرہظایامنزرصعیکاپچنراعکتزپھںیل۔ولوگںےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایکہکامنزںیمااضہفوہایگےہ؟
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک سک رطہقی ےس؟ ولوگں ےن رعض ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز یک اپچن
راعکت زپھ یل ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ںیم یھبآرخ اکی ااسنؿ وہں افر ںیم یھب اس رطہقی ےس وھبؽ اجات
وہںہکسجرطہقیےس متولگوھبؽاجےتوہافرںیم یھباسرطحےسایدرکات وہںہکسجرطہقی ےسمتولگایدرکےتوہ۔

رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفدجسےرفناےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساھٹڑھکےوہےئ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،اوبرکب،دبعارلنمحنباوسد،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاینپامنزںیمےسھچکوھبؽاجےئوتفہصخشایکرکےاسےکقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وجصخشاینپامنزںیمےسھچکوھبؽاجےئوتفہصخشایکرکےاسےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1263

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی ،٪طٌیب بٟ ٩یثٟ ،یث٣ ،ح٤س بً ٩حَل٣ ،٪ح٤س ب ٩یوسٕ٤ًَ ،ا ،٪ابویوسٕ

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 ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
اض َٓ َت ًََّ ٥ل َی
ٕ َِ ٣ول َی ًُ َِ ََ ٤
وض ٓ ََشبَّحَ اُ ٨َّ ٟ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔیهٔ یُو ُس َ
یُو ُس َ
ٕ أَ ٌََّ ٣ُ ٪او ٔ َی َة َػلَّی أَ َ٣ا َُ ٣ه َِ َ٘ َٓ ٥ا ٦فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َو ًََِ ٠یهٔ ُجْ ُ٠
ٗ ٔ َیا ٔ٣هٔ ث ُ ََّ ٥س َح َس َس ِح َس َتي ِ ٔن َوه َُو َجاْ ٔ ٟص ََ ٌِ َس أَ ِ ٪أَ َت َّ ٥اٟؼَّ ََل َة ث ُ ََّ ٌَ َٗ ٥س ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُٔ َ ٧ ٩ِ ٣َ ٢س َی َط ِیئّا َٔ ٩ِ ٣ػ ََلتٔهٔ ََِٓ ٠ی ِش ُح ِس َٔ ١َ َِ ٣ها َتي ِ ٔن َّ
اٟش ِح َس َتي ِ ٔن

رعیبنبامیلسؿ،بیعشنبثیل،ثیل،دمحمنبالجعؿ،دمحمنبویفس،امثعؿ،اوبویفسےسرفاتیےہہکرضحت اعمفہینبایفسؿ
ےنامنززپاھیئوتفہدرایمؿںیمہنےھٹیبافرفہڑھکےوہےئگولوگںےناہکفہڑھکےرےہرھپسجفتقفہامنزےسافرغوہےئگوت
اوہنںےنےھٹیبےھٹیبدفدجسےرفناےئافراسےکدعبربنمرپےئگافراوہنںےنایبؿرفناایہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک وج صخش امنز ںیم ھچک وھبؽ اجےئ وت اس رطہقی ےس فہ
دجسےرکے۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،بیعشنبثیل،ثیل،دمحمنبالجعؿ،دمحمنبویفس،امثعؿ،اوبویفس

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

دجسہوہسےکدفراؿریبکتانہک
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دجسہوہسےکدفراؿریبکتانہک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1264

راوی  :اح٤سب٤ً ٩زوب ٩رسح ،اب ٩وہب٤ً ،زو و یو٧ص واٟیث ،اب ٩طہابً ،بساٟزح ٩٤اْعدً ،بساہلل اب ٩بحی٨ة

اَّٟسحٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِْ ٤زو َویُوُُ ٧ص َو َّ
اب أَ ِخب َ َره ُِ٩ِ ًَ ٥
اِ ٠ٟی ُث أَ َّ ٪ابِ َٔ ٩ط َه ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
َ
اٟو ِهز ٔ َٓ٥َِ ٠
ْع ٔد أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ ابِ َ ٩ب ُ َح ِی ََ ٨ة َح َّسثَهُ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ا ٦فٔی اَ ٨ِ َِّ ٟتي ِ ٔن ُّٔ ٩ِ ٣
ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤اْلِ ِ َ
ا٪
اض َُ ٌَ ٣ه َ٣ک َ َ
یَ ِحِ ٔ ٠ص َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضی َػ ََل َتهُ َس َح َس َس ِح َس َتي ِ ٔن َٛب َّ َر فٔی کَُ ِّ١س ِح َسة ٕ َوه َُو َجاْ ٔ ٟص َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي َُش َِّ ٥َ ٠و َس َح َسه َُ٤ا اُ ٨َّ ٟ

ض
َ٣ا ٔ َ ٧س َی ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟحُ٠و ٔ

ادمحنب رمعفنب رسح ،انب فبہ ،رمعف ف ویسن فاثیل ،انب اہشب ،دبعارلنمح ارعج ،دبعاہلل انب یحییة ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن امنزرہظیک دف رتعک زپھ رک ڑھکے وہ ےئگ افردرایمؿ اک دعقہ ںیہن رفناای۔ سجفتق آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغوہےئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفدجسےرفناےئافررہدجسہںیمریبکترفنایئےھٹیبیہ
ےھٹیبالسؾےسلبقافرولوگںےنیھبآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےکارماہدفونںدجسےےیکہیاسدعقہےکدبےلےھتہک سج
وکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوھبؽےئگےھت۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،رمعففویسنفاثیل،انباہشب،دبعارلنمحارعج،دبعاہللانبیحییة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آرخہسلجںیمسکرطہقیےسانھٹیباچےئہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
آرخہسلجںیمسکرطہقیےسانھٹیباچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1265

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥زورقی و ٣ح٤س بَ ٩ظار ،یحٌی ب ٩سٌیسً ،بساٟح٤یس ب ٩جٌرف٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو بً ٩لاء،
ابوح٤یس ساًسی

اٟس ِو َرقٔی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٔ ب ُ َِ ٨س ْار َو َّ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَّ ٥
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه َٗ َاَل َح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ُّ
ئ ًَ ِ ٩أَبٔی حُ َِ ٤ی ٕس َّ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ًَ ٩لا ٕ
اٟشأًس ِّٔی َٗا َ ٢ک َ َ
ا ٪فٔی اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن َّ
َّسی َو َٗ ٌَ َس ًَل َی ٔط ِّ٘هٔ َُ ٣ت َو ِّرکّا ث ُ ََّ ٥س َّ٥َ ٠
َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ک َ َ
اَ ٠ٟتي ِ ٔن َت ِٔ َ٘ ٨ضی ٓ ٔیه ٔ َ٤ا اٟؼَّ ََلةُ أَ َّ َ
َخ رٔ ِج َُ ٠ه ا ُِ ٟی ِ َ
وقعیب نب اربامیہ دفریق ف دمحم نب اشبر ،ییحی نب دیعس ،دبعادیمحل نب رفعج ،دمحم نب رمعف نب اطعء ،اوبدیمح اسدعی ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسآرخیکدفرتعکےکدعبہک نجرپامنزلمکموہاجیتےہاسرطہقیےسےھٹیبابایںاپؤں
داںیئاجبناکنؽدےتیافراےنپاکیرسنیرپزفردےرکھٹیباجےترھپالسؾریھپےت۔
رافی  :وقعیبنباربامیہدفریقفدمحمنباشبر،ییحینبدیعس،دبعادیمحلنبرفعج،دمحمنبرمعفنباطعء،اوبدیمحاسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
آرخہسلجںیمسکرطہقیےسانھٹیباچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1266

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیاً ،٪اػ ٥ب ٩ک٠یب ،وائ ١ب ٩ححز

اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩کَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩وائ ٔ ٔ ١بِ ٔ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪

َّسی َو َن َؼ َب
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِز َٓ ٍُ َی َسیِهٔ إٔذَا ا ِٓت َ َتحَ اٟؼَّ ََل َة َوإٔذَا َر ََ ٍَ ٛوإٔذَا َر َٓ ٍَ َرأ ِ َس ُه ُّٔ ٩ِ ٣
اٟز ُٛو َٔ َوإٔذَا َجََ ٠ص أَ ِؿ َح ٍَ ا ُِ ٟی ِ َ
َّسی َویَ َس ُه ا ُِ ٟی ِ٤ى َی ًَل َی َٓد ٔ ٔذه ٔ ا ُِ ٟی ِ٤ى َی َو ًَ َ٘ َس ث ٔ َِ ٨تي ِ ٔن ا ُِ ٟو ِس َلی َو ِاْلٔبِ َه َا٦
َّسی ًَل َی َٓد ٔ ٔذه ٔ ا ُِ ٟی ِ َ
ا ُِ ٟی ِ٤ى َی َو َو َؿ ٍَ َی َس ُه ا ُِ ٟی ِ َ

َوأَ َط َار

ہبیتق ،ایفسؿ،اعا  نببیلک،فالئ نبرجحےسرفاتیےہہک ںیم ےنرضحتروسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس وکداھکیہکآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسدفونںابمرکاہوھتںوکااھٹےتےھتسجفتقامنزرشفعرفناےتافرسجفتقروکعرفناےتافرسجفتق
روکع ےس رس ااھٹےت وت ابایں اپؤں اھچب دےتی افر داایں اپؤں ڑھکا رےتھک ابایں اہھت راؿ رپ رھک دےتی افر داایں اہھت داینہ رطػ فایل
راؿرپرھکدےتیافردرایمؿیکایلگنافراوگنےھٹاکہقلحابدنھےتیلافرااشرہرفناےت۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،اعا نببیلک،فالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفونںابزفسکہگجرےھک؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفونںابزفسکہگجرےھک؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1267

راوی ٣ :ح٤س بً ٩لی ب٣ ٩ی٤و ٪رقی٣ ،ح٤س ،اب ٩یوسٕ َفیابی ،سٔیاً ،٪اػ ٥ب ٩ک٠یب ،وائ ١ب ٩ححز

اػ ٔ ٥بِ ٔ٩
رفیَاب ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُٔ ًَ ٩ِ ًَ ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و ٕ ٪اَّ ٟزق ُِّّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َوه َُو ابِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ ا ِِ ٔ ٟ
َّ
َّ
َّسی
کَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩وائ ٔ ٔ ١بِ ُٔ ٩ح ِحز ٕأَُ َّ ٧ه َرأَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠جََ ٠ص فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓا ِٓت َ َر َغ رٔ ِج َُ ٠ه ا ُِ ٟی ِ َ

َو َو َؿ ٍَ ذ ٔ َرا ًَ ِیهٔ ًَل َی َٓد ٔ َذیِهٔ َوأَ َط َار ب ٔ َّ
اٟشبَّابَ ٔة َی ِسًُو ب ٔ َها
دمحم نب یلع نب ومیمؿ ریق ،دمحم ،انب ویفس رفاییب ،ایفسؿ ،اعا  نب بیلک ،فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن داھکی ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک ہک آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس امنز ںیم بج  ےتھٹی وتآپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
ابایںاپؤںاھچبایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفونں اہھتراونںرپ رےھکافرہملکیکایلگنےسااشرہرفناایافرآپیلصاہللہیلع
فآہلفملساسےسداعناےتگنےھت۔
رافی  :دمحمنبیلعنبومیمؿریق،دمحم،انبویفسرفاییب،ایفسؿ،اعا نببیلک،فالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفونںاینہکںےنھٹیبےکفتقسکہگجرینھکاچںیئہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفونںاینہکںےنھٹیبےکفتقسکہگجرینھکاچںیئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1268

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوزَ ،رشبٔ٣ ٩ـً ،١اػ ٥ب ٩ک٠یب ،وائ ١ب ٩ححز

َ
اػ ُ ٥بِ ُ ٩کَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩وائ ٔ ٔ ١بِ ٔ ٩حُ ِحز ٕ َٗا َ٢
رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َٔ ِ ُ
َاس َت ِ٘ َب َ١
ُُِٗ ٠ت َْلَِ٧و َُز َّ ٪إلٔ َی َػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َٛ ٥َ ٠ی َ
ٕ ي َُؼل ِّی َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ ٓ ٥َ ٠
َ َو َو َؿ ٍَ َی َسیِهٔ ًَل َی
َف َٓ ٍَ َی َسیِهٔ َحًَّی َحا َذ َتا أُذُِ َ ٧یهٔ ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ ٔط َ٤ا َُ ٟه ب ٔ َیٔ٤یٔ٨هٔ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َرا َز أَ َِ ٪ی ِز ََ ٍَ ٛرٓ ٌََ ُه َ٤ا ٔ ١َ َِ ٣ذََ ٔ ٟ
ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة َ َ

َ ا ِ٨ِ ٤َ ٟز ٔ َٔ ٩ِ ٣ٔ ٢ی َسیِهٔ ث ُ ََّ ٥جََ ٠ص
َ َٓ َ٤َّ ٠ا َس َح َس َو َؿ ٍَ َرأ ِ َس ُه ب ٔ َذَ ٔ ٟ
اٟز ُٛو َٔ َرٓ ٌََ ُه َ٤ا ٔ ١َ َِ ٣ذََ ٔ ٟ
ُر َِِٛت َِیهٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه ُّٔ ٩ِ ٣
َّسی َو َح َّس ِٔ ٣ز َٓ َ٘ ُه اْلِ َیِ ًََ ٩َ ٤ل َی َٓد ٔ ٔذه ٔا ُِ ٟی ِ٤ى َی َو َٗ َب َف ث ٔ َِ ٨تي ِ ٔن
َّسی ًَل َی َٓد ٔ ٔذه ٔا ُِ ٟی ِ َ
َّسی َو َو َؿ ٍَ َی َس ُه ا ُِ ٟی ِ َ
َٓا ِٓت َ َر َغ رٔ ِج َُ ٠ه ا ُِ ٟی ِ َ
رش ب ٔ َّ
اٟشبَّابَ ٔة ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟی ِ٤ى َی َو َح َِّ َٙ ٠اْلٔبِ َه َاَ ٦وا ُِ ٟو ِس َلی
َو َح ََّ َٙ ٠و َرأَیِ ُت ُه َي ُ٘و َُ ٢ه ََ ٜذا َوأَ َط َار َٔ ِ ْ

اامسلیع نب دوعسد ،رشبنبلضفم ،اعا  نب بیلک،فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہہکںیم ےن رعض ایکہک ںیم روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسیکامنزدوھکیںاگہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسسکرطہقیےسامنززپےتھےھتوتںیمےنداھکیہکآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسڑھکےوہےئافراخہنہبعکیکاجبنرخرفناایرھپدفونںاہھتااھٹےئدفونںاکونںےکربارب۔رھپداںیئاہھتےسابںیئاہھت
ڑکپاافرسجفتقآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنروکع رکےناکارادہرفناایوتدفونں اہوھتںوکاسرطہقیےسااھٹای ینعیاکونں ےک
ربارب افر رھپ دفونں اہوھتں وک دفونں رطػ ےک ونٹھگں رپ راھک۔ سج فتق روکع ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رس ابمرک
ااھٹایوتدفونںاہھتوکاسرطہقیےسااھٹایرھپسجفتقدجسہایکوترسوکاسہگجرپراھکینعیسجہگجکتاہھتااھٹایاھتفںیہکتاہھت
دجسے ںیم رس ےک زندکی رےہ۔ رھپ ےھٹیب وت ابایں اپؤں اھچبای افر ابایں اہھت ابںیئ راؿ رپ راھک افر داںیئ اجبن یک ینہک راؿ ےس ااھٹ
ریھک ینعی ینہک وک ولہپ ےس ںیہن المای (دحیلعہ راھک) افر دف ایلگن وک دنب رک ایل۔ ینعی ہک یلگنھچ ایلگن وک افر اس ےک اپس فایل ایلگن وک افر ہقلح
ابدناھ اس رطح ےس ہی رشب وج ہک اس دحثی یک رافی ںیہ ہک اوہنں ےن اہشدت یک ایلگن ےس ااشرہ رفناایداںیئ اہھت ےک اوگنےھٹ افر
درایمؿیکایلگناکہقلحانبای۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،رشبنبلضفم،اعا نببیلک،فالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفونںایلیھتہںےنھٹیبےکفتقسکہگجرینھکاچےئہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفونںایلیھتہںےنھٹیبےکفتقسکہگجرینھکاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1269

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪یحٌی ب ٩سٌیس٣ ،ش ٥٠ب ٩ابو٣زی ٥طیذً ،لی بً ٩بساٟزح٩٤

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِِ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔ ٩أَب ٔی َِ ٣ز َی ََ ٥ط ِی ْذ ٔ ٩ِ ٣أَ ِه ٔ١
یت َّ
اٟظ ِی َذ َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَل ٔ َّی بِ َِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ي ُ٘و َُ ٢ػ َِّ ٠ی ُت إلٔ َی َج ِٔ ٨ب ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٓ َ٘ َِّ ٠ب ُت ا َِ ٟح َصی َٓ َ٘ا َ ٢لٔی
ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ث ُ َُّ ٔ َٟ٘ ٥

یب ا َِ ٟح َصی َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِی َلا َٔ ٪وآ ٌَِ ِ٤َ َٛ ١ا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ئ ٌَِ ُ١
ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َلَ َُ َ٘ ِِّ ٠ب ا َِ ٟح َصی َٓإ ٔ ََّ ٔ ٠ِ٘ ََ ٪
َّسی َو َو َؿ ٍَ َی َس ُه
ٕ َرأَیِ َت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ئ ٌَِ ُ
ُُِٗ ٠ت َو َِ ٛی َ
َٗ ١ا ََ ٢ه ََ ٜذا َو َن َؼ َب ا ُِ ٟی ِ٤ى َی َوأَ ِؿ َح ٍَ ا ُِ ٟی ِ َ
اٟشبَّابَةٔ
َّسی َوأَ َط َار ب ٔ َّ
َّسی ًَل َی َٓد ٔ ٔذه ٔا ُِ ٟی ِ َ
ا ُِ ٟی ِ٤ى َی ًَل َی َٓد ٔ ٔذه ٔا ُِ ٟی ِ٤ى َی َویَ َس ُه ا ُِ ٟی ِ َ

دمحمنب وصنمر،ایفسؿ،ییحی نبدیعس ،ملسم نباوبرممیخیش ،یلعنبدبعارلنمح ےسرفاتیےہہک ںیمےنرضحت دبعاہللنبرمعیک
ادتقاءںیمامنزادایکوتںیمرکنکایںاٹلٹلپرکےناگلدبعاہللنبرمعےن(امنزےکدعب)ھجمےساہکہکمتامنزےکدفراؿرکنکویںوک
ہناٹلٹلپرکف۔اسےئلہکہیاطیشیناکؾےہ(بلطمہیےہہکہیلمعاطیشؿیکاجبنےساکیفوسہسےہ)ہکلبمتاسرطہقی
ےسلمعرکفہکسجرطہقیےسہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکلمعرکےتوہےئداھکی ےہ۔اسرپںیم
ےنرعض ایکہکمتےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکسکرطہقیےسلمعرکےت وہےئداھکیےہ؟اوہنںےنرفناایہک ںیم
ےناسرطہقیےسداںیئاپؤں وکڑھکا ایک افرابایںاپؤں وک ااٹلدای افرداںیئاہھت وکداںیئراؿ رپراھکافرابایںاہھتابںیئ راؿ رپراھک
افرہملکیکایلگنےسااشرہرفناای۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،ییحینبدیعس،ملسمنباوبرممیخیش،یلعنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہشدتیکایلگنےکالعفہداںیئاہھتیکامتؾاویلگنںوکدنبرکےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اہشدتیکایلگنےکالعفہداںیئاہھتیکامتؾاویلگنںوکدنبرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1270

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ا٣ ،َٟش ٥٠ب ٩ابو٣زیً ،٥لی بً ٩بساٟزح٩٤

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩اِ ٣ُ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣زیَ ًََ ٩ِ ًَ ٥ل ٔ ِّی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢رآنٔی ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َوأََ٧ا أَ ًِ َب ُث

ا٪
ٕکَ َ
َر َٖ َ َ ٧هانٔی َو َٗا َِ ٢اػ َ٤َ َٛ ٍِ ٨ا ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِؼ َُِ ٠ُٗ ٍُ ٨ت َو َِ ٛی َ
بٔا َِ ٟح َصی فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ

ا ٪إٔذَا َجََ ٠ص فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َو َؿ ٍَ َُ َّٔ ٛه ا ُِ ٟی ِ٤ى َی ًَل َی َٓد ٔ ٔذه ٔ َو َٗ َب َف َي ٌِىٔی أَ َػأَ ٌَ ُه ک ُ ََّ ٠ها َوأَ َط َار بٔإ ٔ ِػ َب ٌٔهٔ َّأًٟی َتلٔی
َي ِؼ ََٗ ٍُ ٨ا َ ٢ک َ َ

َّسی
َّسی ًَل َی َٓد ٔ ٔذه ٔا ُِ ٟی ِ َ
ِاْلٔبِ َه َاَ ٦و َو َؿ ٍَ َُ َّٔ ٛه ا ُِ ٟی ِ َ

ہبیتق نب دیعس ،ناکل ،ملسم نب اوبرممی ،یلع نب دبعارلنمح ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک رضحت دبعاہلل نب رمع ےن داھکی افر ںیم اس
فتقامنز ںیم رکنکویں ےس لیھک راہ اھت فہ سجفتق امنز ےس افرغ وہ ےئگ وت اوہنں ےن ھجم وک عنم رفناای افر رعض ایک مت اس رطہقی
ےسرکفسجرطہقیےسہک روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسلمعرفناےتےھتںیمےن اہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسسکرطح
رکےتےھتاوہنںےناہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس بجامنزںیمےھٹیبےھتوتداںیئیلیھتہوکراؿرپ رےتھکافرامتؾاویلگنںوکدنب
رکےتےھتافرہملکیکایلگنوجاوگنےھٹےکاپسےہااشرہرکےکافرابںیئابزفوکابںیئراؿرپرےتھک۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ناکل،ملسمنباوبرممی،یلعنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اویلگنںوکدنبرکانافردرایمؿیکایلگنافراوگنےھٹاکہقلحابدنےنھےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اویلگنںوکدنبرکانافردرایمؿیکایلگنافراوگنےھٹاکہقلحابدنےنھےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1271

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،زائسةً ،اػ ٥ب ٩ک٠یب ،وائ ١ب ٩ححز

اػ ُ ٥بِ ُ ٩کَُِ ٠یبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩زائ َٔس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ٔ
ٕ َٗا َ ٢ث ُ َّ٥
ٕ ي َُؼل ِّی َٓ َ٨وَ ِز ُت إَِٔ ٟیهٔ ٓ ََو َػ َ
َوائ ٔ َ ١بِ َُ ٩ح ِحز ٕ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َْلَِ٧و َُز َّ ٪إلٔ َی َػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َٛ ٥َ ٠ی َ

َّسی َو َج ٌَ ََ ١ح َّس ِٔ ٣ز َٓ٘ٔهٔ اْلِ َیِ ًََ ٩ٔ ٤ل َی َٓد ٔ ٔذه ٔ
َّسی ًَل َی َٓد ٔ ٔذه ٔ َو ُر َِِٛتٔهٔ ا ُِ ٟی ِ َ
َّسی َو َو َؿ ٍَ َُ َّٔ ٛه ا ُِ ٟی ِ َ
َٗ ٌَ َس َوا ِٓت َ َر َغ رٔ ِج َُ ٠ه ا ُِ ٟی ِ َ
َّ
ُ
ُ
ُ
َ
ِ
َفأَیِ ُت ُه یُ َ ِّ
َر
ْح َُ ٛها َی ِسًُو ب ٔ َها ُِ ٣د َت َ ْ
ا ُِ ٟی ِ٤ى َی ث ََّ َٗ ٥ب َف اث ََ ٨تي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣أ َػأَ ٌٔهٔ َو َحَ َٙ ٠ح ِّ َ٘ ٠ة ث ََّ ٥ر َٓ ٍَ أ ِػبُ ٌَهُ َ َ

وسدی نب رصن ،دبعاہلل نب ابمرک ،زادئة ،اعا  نب بیلک ،فالئ نب رجح ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم ےن رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز وک داھکی افر ایبؿ ایک وت رفناای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےھٹیب افر ابایں اپؤں اھچبای افر
ابںیئیلیھتہابںیئراؿافرےنٹھگرپریھکافرداںیئاہھتیکینہکداںیئرطػیکراؿےکرباربیک۔رھپدفایلگندنبرکیلافراکیہقلحابدنھ
ایلرھپایلگنااھٹیئوتںیمےنداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسوکالہےتےھتافراسےسداعرکےتےھت۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،زادئة،اعا نببیلک،فالئنبرجح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابںیئاہھتوکونٹھگںرپرےنھکےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ابںیئاہھتوکونٹھگںرپرےنھکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1272

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚزًِ ،یساہلل٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ

ا ٪إٔذَا َجََ ٠ص فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َو َؿ ٍَ یَ َسیِهٔ ًَل َی ُر َِِٛت َِیهٔ َو َر َٓ ٍَ أ ُ ِػبُ ٌَهُ َّأًٟی َتلٔی ِاْلٔبِ َه َاََ ٓ ٦س ًَا ب ٔ َها َو َی ُس ُه
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َّسی ًَل َی ُر َِ ِٛتٔهٔ بَاس ُٔل َها ًََِ ٠ی َها
ا ُِ ٟی ِ َ

دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،دیبع اہلل ،انعف ،دبعاہلل انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج
فتقامنزںیمھٹیباجےتےھتوتدفونںاہھتاےنپونٹھگںرپ امجےتافراہشدتیکایلگنداںیئاہھتیکااھٹےتافراس ےسداعرکےتافر
اہھتےنٹھگرپامجےت۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللانبرمع

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

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ابںیئاہھتوکونٹھگںرپرےنھکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1273

راوی  :ایوب ب٣ ٩ح٤س و زا ،٪ححاد ،اب ٩جزیخ ،زیاز٣ ،ح٤س بً ٩حَلً ،٪ا٣ز بً ٩بساہلل ب ٩زبير

َّاد َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی زٔیَا ْز ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ًََ ٩ِ ًَ ٪ا ٔ٣ز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
وب بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا َِ ٟو َّزا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ُّی ُ
اُ ٪ي ٔظيرُ بٔأ ُ ِػبُ ٌٔهٔ إٔذَا َز ًَا َو ََل یُ َ ِّ
ْح َُ ٛها َٗا َ ٢ابِ ُ٩
اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َ
ُج َزیِ ٕخ َو َزا َز ًَ ِْ ٤زو َٗا َ ٢أَ ِخبَرَنٔی ًَا ٔ٣زُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أََّ٧هُ َرأَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِسًُو ََ ٛذَ ٔ ٟ

َّسی
َو َی َت َحا َُ ٣
َّسی ًَل َی رٔ ِجٔ٠هٔ ا ُِ ٟی ِ َ
 ١ب ٔ َی ٔسه ٔا ُِ ٟی ِ َ
اویبنبدمحمفزاؿ،اجحج ،انبرججی،زاید،دمحمنبالجعؿ ،اعرمنبدبعاہللنبزریبےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس اینپ ایلگن ےس ااشرہ رفناےت سج فتق داع ناےتگن نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ایلگن وک ںیہن الہےت ےھت۔
دفرسی رفاتی ںیم رضحت دبعاہلل نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملساسرطہقیےسداعناےتگنےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسابایںاہھتابںیئاپؤںرپرےتھکےھت۔
رافی  :اویبنبدمحمفزاؿ،اجحج،انبرججی،زاید،دمحمنبالجعؿ،اعرمنبدبعاہللنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہشتےکدرایمؿایلگنےسااشرہرکےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

دہشتےکدرایمؿایلگنےسااشرہرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1274

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٤ً ٩ارٌ٣ ،افیً ،ؼا ٦بٗ ٩سا٣ة٣ ،ا َٟب٤٧ ٩يرخزاعی

أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ا ٕر ا ِِ ٤َ ٟو ٔػل ٔ ُّی ًَ ِ ٩ا ٌَِ ٤ُ ٟافَی ًَ َِٔ ً ٩ؼا ٔ ٦بِ َُٔ ٗ ٩سا ََ ٣ة ًَ ِ٣َ ٩اَ َٕ ٔ ٟوه َُو ابِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕا ُِ ٟدزَاعٔ ُّی ًَ ِ٩
أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وا ٔؿ ٌّا َی َس ُه ا ُِ ٟی ِ٤ى َی ًَل َی َٓد ٔ ٔذه ٔا ُِ ٟی ِ٤ى َی فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َو ُي ٔظيرُ بٔأ ُ ِػبُ ٌٔهٔ
دمحمنبدبعاہلل نبامعر،اعمیف ،اصؾ نبدقامة،ناکل نب ریمنزخایع ےسرفاتی ےہ ہک اوہنںےناےنپفادل ےس انسفہرفناےتےھت
ہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسداایںاہھتداںیئراؿرپرےتھکامنزںیم
افرایلگنےسااشرہرکےت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبامعر،اعمیف ،اصؾنبدقامة،ناکلنبریمنزخایع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفایلگنےسااشرہرکےنیکاممتعنافروکیسنایلگنےسااشرہرکے؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفایلگنےسااشرہرکےنیکاممتعنافروکیسنایلگنےسااشرہرکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1275

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،ػٔوا ٪بً ٩یسی ،ابً ٩حَلٌ٘ٗ ،٪اَ ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َػٔ َِوا ُ ٪بِ َُٔ ً ٩یسی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة
اَ ٪ی ِسًُو بٔأ ُ ِػبُ ٌَ ِیهٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَح ِِّس أَ ِّح ِس
أَ ََّ ٪ر ُج َّل ک َ َ

دمحمنباشبر،وفصاؿنبیسیع،انبالجعؿ،اقعقع،اوباصحل،اوبرہریہےسرفاتیےہہکاکیصخشدفایلگنےسااشرہرکاتاھتوتروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت اکی ایلگن ےس ےل رک اکی ایلگن ےس ااشرہ رکف (اس ےئل ہک ہی ااشرہ ےہ وتدیح یک
اجبن)۔
رافی  :دمحمنباشبر،وفصاؿنبیسیع،انبالجعؿ،اقعقع،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دفایلگنےسااشرہرکےنیکاممتعنافروکیسنایلگنےسااشرہرکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1276

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک ِ٣خمی ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابوػاٟح ،سٌس

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ا ِِّ َ ٤ُ ٟ
ِخم ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٩س ٌِ ٕس
اٟشبَّابَةٔ
َٗا َ٣َ ٢زَّ ًَل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأََ٧ا أَ ِز ًُو بٔأ َ َػابٔعٔی َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِّح ِس أَح ِِّس َوأَ َط َار ب ٔ َّ
دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک رخمیم ،اوباعمفہی ،اشمع ،اوباصحل ،دعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
اکیرفزریمےزندکیےسسگرےںیماویلگنںےسداعناگنراہاھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتاکیایلگنےس
داعناوگنرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناہشدتیکایلگنیکاجبنااشرہرفناای۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرکرخمیم،اوباعمفہی،اشمع،اوباصحل،دعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہشدتیکایلگنوکااشرہےکدفراؿاکھجےنےسقلعتم

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اہشدتیکایلگنوکااشرہےکدفراؿاکھجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1277

راوی  :اح٤سب ٩یحٌی ػوفی ،ابونٌیً ،٥ؼا ٦بٗ ٩سا٣ة٣ ،ا َٟب٤٧ ٩ير خزاعی

َ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ
اٟؼوف ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ً َٔؼ ُا ٦بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة ا َِ ٟح َسل ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اُ ٔ ٟ
أَ ِخب َ َرنٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَی ُّ
ٔ
َرة ٔ أَ َّ ٪أَبَا ُه َح َّسثَهُ أَُ َّ ٧ه َرأَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اً ّٔسا فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َوا ٔؿ ٌّا ذ ٔ َرا ًَ ُه
ا ُِ ٟدزَاع ُّی ٔ ٩ِ ٣أَهِ ٔ ١ا َِ ٟب ِ َ
ا ُِ ٟی ِ٤ى َی ًَل َی َٓد ٔ ٔذه ٔا ُِ ٟی ِ٤ى َی َرآ ٔ ٌّا أ ُ ِػبُ ٌَ ُه َّ
اٟشبَّابَ َة َٗ ِس أَ ِح َ٨ا َها َط ِیئّا َوه َُو یَ ِسًُو
ادمحنب ییحی وصیف ،اوبمیعن  ،اصؾ نب دقامة ،ناکل نب ریمن زخایع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل ےس انس افر اوہنں ےن
رضحتروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےکدفراؿےھٹیبوہےئےھتافرآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس داایں اہھت داںیئ راؿ رپ رےھک وہےئ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ہملک یک ایلگن وک ااھٹےئ وہےئ ےھت افرآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکیسکدقرومڑایلاھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسفتقداعناگنرےہےھت۔
رافی  :ادمحنبییحیوصیف،اوبمیعن ،اصؾنبدقامة،ناکلنبریمنزخایع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبتقااشرہاگنہسکہگجریھکاجےئ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وبتقااشرہاگنہسکہگجریھکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1278

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥یحٌی ،ابً ٩حَلً ،٪ا٣ز بً ٩بساہلل ب ٩زبير

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ًََ ٩ِ ًَ ٪ا ٔ٣ز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َّسی َوأَ َط َار ب ٔ َّ
َر ُه
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َّسی ًَل َی َٓد ٔ ٔذه ٔا ُِ ٟی ِ َ
ا ٪إٔذَا َٗ ٌَ َس فٔی اَّ ٟتظَ ُّه ٔس َو َؿ ٍَ َُ َّٔ ٛه ا ُِ ٟی ِ َ
اٟشبَّابَةٔ ََل یُ َحاو ٔ ُز ََ َ ُ

إ ٔ َط َار َتهُ
وقعیب نب اربامیہ ،ییحی ،انب الجعؿ ،اعرم نب دبعاہلل نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج
فتق دہشت ںیم ھٹیب اجای رکےت ےھت وتآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ابںیئرطػیک یلیھتہ ابںیئ راؿ رپ رھکدےتی افر داںیئاہھت یک ایلگن
ےسااشرہرفناےتافراسہگجرپاینپاگنہرےتھکےھت۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحی،انبالجعؿ،اعرمنبدبعاہللنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکدفراؿداعناےتگنفتقآامسؿیکاجبنرظنےنااھٹےئ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزےکدفراؿداعناےتگنفتقآامسؿیکاجبنرظنےنااھٹےئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1279

راوی  :اح٤سب٤ً ٩زوب ٩رسح ،اب ٩وہبٟ ،یث ،جٌرفب ٩ربیٌة ،اْعد ،ابوہزیزہ

اَّٟس ٔح ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َّ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ َّ٪
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
رف بِ َٔ ٩رب ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
یٌ َة ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

ئ فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ إلٔ َی َّ
ئ أَ ِو
اٟش َ٤ا ٔ
اٟس ًَا ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ َٟ ٢ی َِ ٨تهٔي َ َّن أَٗ َِو ْاَ ٩ِ ًَ ٦ر ِٓ ٍٔ أَ َِ َؼارٔه َِٔ ٨ِ ٔ ً ٥س ُّ
َُ ٟت ِد َلَٔ َّ٩أََِ َؼا ُره ُِ٥

ادمحنب رمعفنب رسح ،انب فبہ ،ثیل ،رفعجنب ربنعة ،ارعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفناایہکولوگںوکامنزےکدفراؿداعناےتگنفتقآامسؿیکاجبندےنھکیےسابزآانفرہندخافدندقفساؿیکآوھکنں
یکرفینشمتخرکدےاگ(ہیمکحاسفہجےسےہویکہکنابراگہدخافدنیںیمہیرحتکےبادیبافراکیرطحیکاتسگیخےہ)۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،ثیل،رفعجنبربنعة،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہشتزپےنھےکفوجبےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دہشتزپےنھےکفوجبےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1280

راوی  :سٌیس بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوًِیساہلل ٣دزومی ،سٔیا ،٪اً٤ع و ٨٣ؼور ،ط٘ی ٙب ٩س٤٠ہ ،اب٣ ٩شٌوز

ی ٙبِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َسٌٔی ُس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أَبُو ًُِ َ ِیسٔ اہللٔ ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َو َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٔ
اٟش ََل ًَُ ٦ل َی اہللٔ َّ
ُرف َق اَّ ٟتظَ ُّه ُس َّ
اٟش ََل ًَُ ٦ل َی ٔجبِرٔی ََ ١و ٔ٣یکَائ ٔی َ١
ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َن ُ٘و ُ ٢فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي ِ َ
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل ََ ُ٘وُٟوا َه ََ ٜذا َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١ه َُو َّ
َّات ِهَّلِل
اٟش ََل َُ ٦و َلُٗ ٩ِٔ ٜوُٟوا اَّ ٟت ٔحی ُ

ات َو َّ
َ أَ ُّی َها أ ٨َّ ٟي ُّی َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُهُ َّ
ات َّ
اٟش ََل ُِ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا َو ًَل َی ً َٔباز ٔاہللٔ اٟؼَّ أٟحٔي َن أَ ِط َه ُس
اٟلی َِّب ُ
َواٟؼَّ ََ ٠و ُ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُه َو َر ُسوُ ُٟه
دیعس نب دبعارلنمح ،اوبدیبع اہلل زخمفیم ،ایفسؿ ،اشمع ف وصنمر ،قیقش نب ہملس ،انب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ امنز ےک
دفراؿدہشتےکرفضوہےنےسلبقاسرطہقیےساہکرکےتےھتالسؾاہللرپالسؾرضحتربجالیئرپالسؾرضحتاکیملیئرپ۔
رضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفناای متاسرطہقیےسہن وہک ویکہکندخافدن دقفسوخدالسؾ ےہ نکیلمت اس
ِل
َ
َلی
ل
ّلَّال َّضا حِی َن َأ ْشھ َُد
ع ِدا ِ
ک َأ ُّ َنالیّ ِی ُّی َف َر ْھمَ ُةا ِ
ّلَّ َفرَب ََک ُی ُةال َّش َل ُؾعَ َل ْی َیا َف َ َلَع ِ َ
ات َفال َّع ِّی َیا ُ
تّلَِّ َفا َّضل َ َو ُ
رطہقیےسوہکا ّ حِ َّیا ُ
تال َّش َل ُؾعَل َ ْی َ

َأؿ َلإ ةإ َّلا ُ ْش
َ
ع ُـ َف َروُسلُ ُة۔
ْ ِ لَ َ ِ
حُما َ ْ ُ
ّلَّ َف َأ ھ َُد َأ َّؿ ُ َ ّ ً
رافی  :دیعسنبدبعارلنمح،اوبدیبعاہللزخمفیم،ایفسؿ،اشمعفوصنمر،قیقشنبہملس،انبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہشتاےسیرطہقیےسالھکسانہکسجرطہقیےسرقآینوسرتالھکسےتںیہاسیکےہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دہشتاےسیرطہقیےسالھکسانہکسجرطہقیےسرقآینوسرتالھکسےتںیہاسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1281

راوی  :اح٤سب ٩س٠امی ،٪یحٌی ب ٩آزً ،٦بساٟزح ٩٤ب ٩ح٤یس ،ابوزبير ،كاؤضً ،بساہلل ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ٩
ِقآ ٔ٪
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
كَا ُو ٕ
ض َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ٌَُ ِّ٨َ ٤ُ ٠ا اَّ ٟتظَ ُّه َس َ٤َ ٛا ي ٌَُ ِّ٨َ ٤ُ ٠ا ُّ
اٟش َور َة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ
ادمحنب امیلسؿ ،ییحی نب آدؾ ،دبعارلنمح نب دیمح ،اوبزریب ،اطؤس ،دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسمہولوگںوکاسرطہقیےسدہشتالھکسایرکےتےھتہکسجرطہقیےسرقآؿرکمییکوسرتالھکسےتںیہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،ییحینبآدؾ،دبعارلنمحنبدیمح،اوبزریب،اطؤس،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہشتےسقلعتمااحدثی
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

دہشتےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1282

راوی ٗ :تیبہٓ ،ـی ،١ابً ٩یاؾ ،اً٤ع ،ط٘یً ،ٙبساہلل

یِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ
َ ١وه َُو ابِ َُٔ ً ٩یاقٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ُٔ ٟـ ِی ُ
ات َو َّ
ات َّ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١ه َُو َّ
َ
اٟلی َِّب ُ
َّات ِهَّلِل َواٟؼَّ ََ ٠و ُ
اٟش ََل َُٓ ٦إٔذَا َٗ ٌَ َس أَ َح ُس َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛی ُ٘ ِ ١اَّ ٟت ٔحی ُ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
أَ ُّی َها أ ٨َّ ٟي ُّی َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُ ُه َّ
اٟش ََل ُِ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا َو ًَل َی ً َٔباز ٔ اہللٔ اٟؼَّ أٟحٔي َن أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا

َ ٔ ٩ِ ٣ا ِٟک َ ََل٣َ ٔ ٦ا َطا َئ
ًَ ِب ُس ُه َو َر ُسوُ ُٟه ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ی َت َدي َّ ِر ََ ٌِ َس ذََ ٔ ٟ

ہبیتق،لیضف،انبایعص،اشمع،قیقش،دبعاہللےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایالبہبش
اہللوخدالسؾ ےہ ینعیاہلل اکاکیانؾالسؾ یھبےہ۔وت سجفتقوکیئصخشاہمترے ںیم ےس(امنززپےنھےئلیک)ھٹیب اجےئوتاس وک
اایحتلتہللانہکاچےیہ۔
رافی  :ہبیتق،لیضف،انبایعص،اشمع،قیقش،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدفرسیمسقےکدہشتےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقےکدہشتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1283

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،یحٌی ب ٩سٌیس ،ہظاٗ ،٦تازہ٣ ،ح٤س بَ٣ ٩ىی ،یحٌی ،ہظاٗ ،٦تازہ ،یو٧ص ب ٩جبير ،حلا ٪ب٩

ًبساہلل ،ابو٣وسی اطٌزی

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩هٔظَ اَ َٗ ٩ِ ًَ ٕ ٦تا َز َة ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا

ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ ٪اْلِ َ ِط ٌَز ٔ َّی َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ٢
َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هٔظَ ْاَٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ح ٔ َّل َ
َ
ی٤وا ُػ ُٔو َٓ ٥ِ ُٜث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ی ُؤ َّ٥ِ ُٜ٣
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َلِ َ َ٨ا ٓ ٌََ َّ٨َ ٤َ ٠ا ُس َّ٨ت َ َ٨ا َوبَي َّ َن َ٨َ ٟا َػ ََل َت َ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا ٗ ُِ٤ت ُِ ٥إلٔ َی اٟؼَّ ََلة َٔٓأٗ ٔ ُ

أَ َح ُس َُٓ ٥ِ ٛإٔذَا َٛب َّ َر َٓ َٜبِّرُوا َوإٔذَا َٗا ََ ٢و ََل َّ
اٟـا ِّٟي َن َٓ ُ٘وُٟوا آ ٔ٣ي َن یُحٔ ِب ٥ِ ُٜاہللُ ث ُ َّ ٥إٔذَا َٛب َّ َر َو َر ََٜ َٓ ٍَ ٛبِّرُوا َو ِار ٌَُ ٛوا َٓإ ٔ َِّ ٪اْل ٔ ََ ٣ا٦
َِ َوإٔذَا َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َٓ ُ٘و ُٟوا َّ
اُ ٠ٟه َّ٥
َ بٔتَٔ ٠
َی ِز َِ َٗ ٍُ ٛب ََ ٥ِ ُٜ٠و َی ِز َٓ ٍُ َٗ ِب ََٗ ٥ِ ُٜ٠ا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ت ٔ َِ ٠
ََ ا َِ ٟح ُِ ٤س َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّٗ ١ا ًََ ٢ل َی َ ٔ ٟشا ِّٔ ٔ َِ٧ ٪یهٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه ث ُ َّ ٥إٔذَا َٛب َّ َر َو َس َح َس
َربَّ َ٨ا َ ٟ
ا٪
َ بٔت ٔ َِ ٠
اس ُح ُسوا َٓإ ٔ َِّ ٪اْل ٔ ََ ٣اَ ٦ي ِش ُح ُس َٗ ِب ََ ٥ِ ُٜ٠ویَ ِز َٓ ٍُ َٗ ِب ََٗ ٥ِ ُٜ٠ا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠تٔ َِ ٠
َ َوإٔذَا ک َ َ
َٓ َٜبِّرُوا َو ِ

َّات َّ
ات ِهَّلِل َّ
َ أَ ُّی َها أ ٨َّ ٟي ُّی َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ
ات اٟؼَّ ََ ٠و ُ
اٟلی َِّب ُ
ً ٔ َِ ٨س ا َِ ٌِ َ٘ ٟسة ٔ ََِٓ ٠یِ َٗ ٩ِ ٣ٔ ٩ِ ُٜو ٔ ٢أَ َح ٔس ُ ٥ِ ٛأَ َِ ٪ي ُ٘و َ ٢اَّ ٟت ٔحی ُ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
َوبَ َزکَاتُ ُه َّ
اٟش ََل ُِ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا َو ًَل َی ً َٔباز ٔاہللٔ اٟؼَّ أ ٔ ٟحي َن أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُه َو َر ُسوُٟهُ

دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،اشہؾ،اتقدہ،دمحمنبینثم،ییحی،اشہؾ،اتقدہ،ویسننبریبج،اطحؿنبدبعاہلل،اوبومیسارعشیےسرفاتی
ےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنہبطخدایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہولوگںوکرطےقیالھکسےئ افر
رطہقیامنزالھکسایرھپاراشدرفناایسجفتقمتولگامنزادارکےنےئلیکڑھکےوہاجؤوتمتولگوفصںوکدرتسرکولرھپمتولوگں
ںیمےسوکیئاکیاناتمرکے۔سجفتقاناؾریبکتےہکافرسجفتقفہےہکوتمتولگآنیمزپوھدخافدندقفسوبقؽرفناےئاگ
اف رسجفتقفہریبکتزپےھافرروکعںیماجےئوتمتولگیھبریبکتزپوھافرروکعںیمےلچاجؤویکہکناہمترےےسلبقاناؾروکع
ںیماجات ےہ افر اہمترے ےس لبق رس ااھٹات ےہ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفناای رھپ وت اس یک اجبنیک
یمکدفرسیاجبنلکن اجےئیئگافرسجفتقاناؾعمساہلل نمدمحہزپےھوتمتولگرانبکلادمحلزپوھویکہکندخافدندقفسےناےنپ
ربمغیپیکزابؿرپرفناایہکدخافدندقفسےننسایلاسوکہیوجصخشاسیکرعتفیرکےرھپسجفتقفہریبکتزپےھافردجسہںیم
اجےئ وت متولگ یھبریبکت زپوھا فردجسہ ںیماجؤویکہکناناؾ متولوگںےسلبقدجسہ ںیماجاتےہ افر اہمترےےسلبق رسااھٹاتےہ
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک اس اجبن یک یمک دفرسی اجبن لکن اجےئ یگ افر سج فتق اناؾ ھٹیب
َ
َلی
ل
ّلَّ َفرَب ََک ُی ُة ال َّش َل ُؾ عَ َل ْی َیا َف َ َلَع
ک َأ ُّ َن الیّ ِی ُّی َف َر ْھمَ ُة ا ِ
ات َفال َّع ِّی َیا ُ
ت ّلَِّ َفا َّضل َ َو ُ
اجےئ وت مت ولگ اس رطہقی ےس زپوھ ا ّ حِ َّیا ُ
ت ال َّش َل ُؾ عَل َ ْی َ

ّلَّال َضا ِلحِین َأ ْشھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ َّ
ّلَّ َف َأ ْشھ َُد َأ َّؿ ُ َ َّ
عـُ َف َروُسلُ ُة۔
ُ
ا
ل
َِ
حُما َ ْ ُ
ع ِدا ِ ّ َ
ً
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،اشہؾ،اتقدہ،دمحمنبینثم،ییحی،اشہؾ،اتقدہ،ویسننبریبج،اطحؿنبدبعاہلل،اوبومیسارعشی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقےکدہشتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1284

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،ابوًاػ ،٥ای ٩٤اب٧ ٩اب ،١ابوزبير ،جابزبً ٩بساہلل

اػ َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَیِ َ ٩ُ ٤ابِ َُ٧ ٩اب ٔ َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
َّات ِهَّلِل
ِقآ ِٔ َٔ ٪ش ٔ ٥اہللٔ َوبٔاہللٔ اَّ ٟت ٔحی ُ
کَ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ٌَُ ِّ٨َ ٤ُ ٠ا اَّ ٟتظَ ُّه َس َ٤َ ٛا ي ٌَُ ِّ٨َ ٤ُ ٠ا ُّ
اٟش َور َة ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ُ ٟ

ات َو َّ
َ أَ ُّی َها أ ٨َّ ٟي ُّی َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َوبَ َزکَاتُهُ َّ
ات َّ
اٟش ََل ُِ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا َو ًَل َی ً َٔباز ٔاہللٔ اٟؼَّ أٟحٔي َن أَ ِط َه ُس
اٟلی َِّب ُ
َواٟؼَّ ََ ٠و ُ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُه َو َر ُسوُ ُٟه َوأَ ِسأ َ ُ ٢اہللَ ا َِ ٟح ََّ ٨ة َوأَ ًُوذُ بٔهٔ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح َََ ٩ٔ ٤ل َن ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َح ّسا
َتابَ ٍَ أَیِ َ ٩َ ٤بِ ََ٧ ٩اب ٔ ًَٕ ١ل َی هَ ٔذه ٔاِّ ٟز َوا َیةٔ َوأَیِ ََ ٨ِ ٔ ً ٩ُ ٤سَ٧ا َلَ بَأ ِ َض بٔهٔ َوا َِ ٟحس ُ
ٔیث َخ َلأ ْ َوبٔاہللٔ اَّ ٟت ِوٓ ُٔیٙ

رمعفنب یلع ،اوباعا  ،اک ن انب انلب ،اوبزریب ،اجربنب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہولوگں وک
تش
ّلَّفئ ِ َلی
ت َِّ
ّل
اسرطہقیےس ھدالھکسایرکےتےھتہکسجرطہقیےسرقآؿرکمییکوکیئوسرتالھکسایرکےتےھت ِ ْ ِ
ّلَّا ّ حِ َّیا ُ
ِبا ِ َ ِ
َ
ل
ّلال َضا ِلحِین َأ ْشھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ َّ
ّلَّ َف َأ َّؿ ُ َ َّ
حُما
ُ
ا
ل
ک َأ ُّ َنا ّلی ِی ُّی َف َر ْھمَ ُةا ِ
ّلَّ َفرَب ََک ُی ُةال َّش َل ُؾعَ َل ْی َیا َف َ َلَع ِ َ
ات َفال َّع ِّی َیا ُ
َفا َّضل َ َو ُ
تال َّش َل ُؾعَل َ ْی َ
ع ِدا َِّ ّ َ
ً
ّلَّ الْح َ ّی ََة َف َأ ُع ُذ ی ِة ِْ َّ
ال ِر۔ اناؾ اسنیئ ےن رفناای ہک مہ ولگ ںیہن اجےتن یسک صخش وک اس ےن اتمتعب یک
عـُ َف َروُسلُ ُة َف َأ ْسَ ُؽ ا َ
َُْ
ِ
وہاک ننبانلبیکاسرفاتیرپمہولوگںےکزندکیرافیاک ننبانلبںیمیسکمسقاکوکیئبیعںیہنےہنکیلدحثیاطخےہ
افرمہدخافدندقفسےسوتقیفناےتگنںیہ۔

رافی  :رمعفنبیلع،اوباعا ،اک نانبانلب،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرپالسؾےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرپالسؾےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1285

راوی ً :بساٟوہاب بً ٩بساٟح ٥ٜاٟوراٌ٣ ،ٚاذبٌ٣ ٩اذ ،سٔیا ٪ب ٩سٌیس٣ ،ح٤وزبُ ٩یَل ،٪وٛیٍ و ًبسارزا،ٚ
سٔیاً ،٪بساہلل ب ٩سائب ،زاذاً ،٪بساہلل

ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ح و أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّه ٔ
اب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜا َِ ٟو َّر ُاَٗ ٚا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ بِ َّٔ ٩
َاِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اٟشائ ٔٔب ًَ َِ ٩زاذ َ
ُ َِی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َو ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا ُٔ ٩ِ ًَ ٚسٔ َِی َ
ق یُ َب ُِِّ ٠ونٔی ٔ ٩ِ ٣أ ُ ًَّٔ٣ی َّ
اٟش ََل َ٦
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َِّ ٪هَّلِل َََ ٣لئ ٔ َّ ٜة َسیَّاح ٔي َن فٔی اْلِ َ ِر ٔ

دبعاولاہب نب دبعا،مکح اول راؼ ،اعمذنب اعمذ ،ایفسؿ نب دیعس ،ومحمدنب الیغؿ ،فعیک ف دبعارزاؼ ،ایفسؿ ،دبعاہلل نب اسبئ،
زاذاؿ ،دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای البہبش دخافدن دقفس ےک رفط ے زنیم ںیم
وھگےتمرےتہںیہافرریمیاتماکالسؾھجمکتاچنہپےتںیہ۔
رافی  :دبعاولاہب نب دبعا،مکح اولراؼ ،اعمذنب اعمذ ،ایفسؿ نب دیعس ،ومحمدنب الیغؿ ،فعیک ف دبعارزاؼ ،ایفسؿ ،دبعاہلل نب
اسبئ،زاذاؿ،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرپالسؾرکےنےکاضفلئ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرپالسؾرکےنےکاضفلئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1286

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور الٜوسخًٔ ،ا ،٪ح٤از ،ثابتٗ ،س ،٦س٠امی ،٪حش ،٩ابً ٩لی ،ز ٩٣ححادً ،بساہلل ب ٩ابوك٠حہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ا ِل َِ ٜو َس ُخ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ َّٔا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت َٗا ََٗ ٢س َِٔ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُِ ٣َ ٪ول َی

ا َِ ٟح َش ٔ ٩ابِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی َز َ ٩َ ٣ا َِ ٟححَّا ٔد َٓ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جا َئ
َ َي ُ٘و ُ ٢أَ َ٣ا
ذ َ
َ َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ه أَ َتانٔی ا ُِ ٠َ ٤َ ٟ
َ َٓ َ٘ا َ ٢یَا َُ ٣ح َُّ ٤س إ ٔ ََّ ٪ربَّ َ
رشی فٔی َو ِجه ٔ َ
رشی فٔی َو ِجهٔهٔ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا إَّٔ٧ا َٟنَرَی ا ِٟبُ ِ َ
َات یَ ِوَ ٕ ٦وا ِٟبُ ِ َ

رشا
رشا َو ََل ي َُش َِِّ ٠ًَ ٥ُ ٠ی َ
ٔیَ أَُ َّ ٧ه ََل ي َُؼل ِّی ًََِ ٠ی َ
یُ ِزؿ َ
َ أَ َح ْس إ ٔ ََّل َس َُّ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یهٔ ًَ ِ ّ
َ أَ َح ْس إ ٔ ََّل َػ َِّ ٠ی ُت ًََِ ٠یهٔ ًَ ِ ّ

ااحسؼ نب وصنمر اوکلجس ،افعؿ ،امحد ،باتب ،دقؾ ،امیلسؿ ،نسح ،انب یلع ،زنم اجحج ،دبعاہلل نب اوبہحلط ےس رفاتی ےہ ہک اکی
دؿرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرہچہاونررپوخیشوسحمسوہریہیھت
مہ ولوگں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچہ ابمرک رپ وخیش ےک
آباروسحمسرکرےہںیہ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن اراشدرفناایالبہبشریمےاپس رفہتش احرضوہاافررعض ایک ہکاے دمحم
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دخافدن دقفس رفناات ےہ ایک مت ولگ وخش ںیہن وہےت وج صخش اہمترے افرپ اکی درفد ےجیھب اگ وت ںیم اس
صخش رپ دس رمہبت رتمح وجیھبں اگ افر اہمترے ںیم ےس وج صخش السؾ (اکی رمہبت) ےجیھب اگ وت ںیم اس رپ دس رمہبتالسؾ رکفں
اگ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمراوکلجس،افعؿ،امحد،باتب،دقؾ،امیلسؿ،نسح،انبیلع،زنماجحج،دبعاہللنباوبہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکدفراؿتمظعدخافدنیایبؿرکان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزےکدفراؿتمظعدخافدنیایبؿرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1287

راوی ٣ :ح٤سب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہب ،ابوہانی ،ابوًلی ج٨يیٓ ،ـاٟة بًِ ٩یس

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َهإ ٔ ٧ئ أَ َّ ٪أَبَا ًَل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح ِٔ ٨ي َّی َح َّسثَ ُه أَُ َّ ٧ه َسََ ٓ ٍَ ٔ٤ـا ََ ٟة بِ َِ َ ًُِ ٩ی ٕس َي ُ٘و ُ٢
َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل َی ِسًُو فٔی َػ ََلتٔهٔ  ٥َِ ٟیُ َِّ ٤ح ِس اہللَ َو ٥َِ ٟي َُؼًَ ِّ١ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠

َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠حَِٔ ٠ت أَ ُّی َها ا َِ ٤ُ ٟؼل ِّی ث ُ َُّ ٤َ ٠َّ ًَ ٥ه َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َسَ ٍَ ٔ٤ر ُسو ُ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل ي َُؼل ِّی ٓ ََ٤ح ََّس اہللَ َو َحَ ٔ٤س ُه َو َػلَّی ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِز َُ تُ َح ِب َو َس َِ ٌِ َُ ١م

دمحمنبہملس،انبفبہ،اوباہین،اوبیلعیبنج،اضفلةنبدیبع ےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن اکیآدیم وک
امنز ےک دفراؿ داع ناےتگن انس ہک اس ےن دخافدن دقفس یک تمظعایبؿیک افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس رپ درفد اجیھب اس رپ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اے امنزی! مت ےن تلجع ےس اکؾ ایل اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک
الھکسایہک(ےلہپدخافدندقفسیکتمظعایبؿرکانرھپروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس رپدرفداجیھبرکفاسےک دعبداعنااگنرکف)
اتہک اہمتری داع دلج وبقؽ وہاجےئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی آدیم وک امنز زپےتھ وہےئ انس اس صخش ےن دخافدن
دقفسیکتمظعایبؿیکافراسیکرعتفییکرھپروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرپدرفداجیھب۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفناایابوتداعوبقؽوہیگافردصقماحلصوہاگ۔
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،اوباہین،اوبیلعیبنج،اضفلةنبدیبع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

درفدرشفیےنجیھبیکاتدیکےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
درفدرشفیےنجیھبیکاتدیکےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1288

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜين ،ابٗ ٩اس٣ ،٥ا ،َٟنٌی ٥بً ٩بساہلل ا٤ٟح٤ز٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩زیاز
انؼاری و ًبساہلل ب ٩زیس ،ابو٣شٌوز انؼاری

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔرقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اَْ ٔ ٟ
َ
ًَ ِ ٩نُ ٌَ ِی ٔ ٥بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ا ِِ ٤ُ ٟحٔ٤ز ٔأَ ََّ ٣ُ ٪ح ََّ ٤س بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩زیِ ٕس َّأ ٟذی أُر َٔی اَ ٨ِّ ٟسا َئ
بٔاٟؼَّ ََلة ٔ أَ ِخب َ َر ُه ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕاْلِ َ ِن َؼار ِّٔی أَُ َّ ٧ه َٗا َ ٢أَ َتاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َِ ٣حٔ ٔ ٠ص َس ٌِ ٔس بِ َٔ ًُ ٩با َز َة
َ ٓ ََش ََ ٜت َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ٕ نُ َؼَِ ٠ًَ ِّ١ی َ
َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه ََ ٔظيرُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس أَ ََ ٣زَ٧ا اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١أَ ِ ٪نُ َؼل َِّی ًََِ ٠ی َ
َ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َِ ٜی َ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی َت َِ ٨َّ ٤ی َ٨ا أََّ٧هُ َ ٥َِ ٟي ِشأ َ ِٟهُ ث ُ ََّٗ ٥ا َُٗ ٢وُٟوا َّ
اُ ٠ٟه ََّ ٥ػًَ ِّ١ل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س َو ًَل َی آ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َ٤َ ٛا َػ َِّ ٠ی َت ًَل َی آ ٔ٢
یس َو َّ
اٟش ََل ُ٤َ َٛ ٦ا
یس َ٣حٔ ْ
َ َحْ ٔ٤
إٔبِ َزاه َٔیَ ٥وبَارٔ ِک ًَل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س َو ًَل َی آ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َ٤َ ٛا بَ َار َِ ٛت ًَل َی آ ٔ ٢إٔبِ َزاه َٔی ٥فٔی ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن إَٔ َّ ٧

ًَ٤ِ ٔ ٠ت ُِ٥
ل،
ح
،
دمحم نبہملس ف احرث نبنیکسم ،انب اقمس ،ناکل ،میعن نب دبعاہلل ا رر ،دمحم نب دبعاہلل نب زاید ااصنریف دبعاہللنب زدی ،اوبدوعسد
ااصنریےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکیرفزمہولوگںےکاپسرشتفیالےئ رضحتدعس نب
ابع دہےکرھگرشتفیالےئوت رضحتریشبنبدعس ےن رعضایک ایروسؽاہلل!دخا ےن مہوکمکحرفناایآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملسرپ
درفدےنجیھباکاسےئلہکدخافدندقفسرفناایےہہکاےالہاامیؿ!درفدںیجیھبمہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپ۔روسؽاہللیلص
اہللہیلعفملس ہیابتنسرکاخومشوہےئگاہیںکتہکمہےنانمتیکاکشمہولوگںےنوساؽہنایکوہاترھپآپیلصاہللہیلعفآہل
لل َّ
ِی
ه
ي
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ک َلَع ُ َ َّ
آؽ ُ َ َّ
ص َلَع ُ َ َّ
آؽ ُ َ َّ
حُمٍ َ ََ
حُمٍ َف َلَع ِ
حُمٍ َ ََ َصل ّ ْن َت َلَع ِ
حُمٍ َف َلَع ِ
فملس ےناراشدرفناایمت اس رطہقی ےسوہکا َِّ ّ َ ،
آؽ ِإ ْ َ ريا ََ ،ف َئ ِر ْ
لَ
ي ِی
م
ی
ِ
َ
ِ
َ
َحمَحِی  ٌد۔
ي
إ
ن
ک َ َلَع ِ
آؽ ِإ ْ َ ريا َِ ،ف ْ َ
َئ َر ْ َ
اْل َ ِ ّ َ  ٌ

ل،
ح
،
رافی  :دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،ناکل ،میعن نب دبعاہلل ا رر ،دمحم نب دبعاہلل نب زاید ااصنری ف دبعاہلل نب زدی،
اوبدوعسدااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرپدرفدےنجیھباکرطہقی
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرپدرفدےنجیھباکرطہقی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1289

راوی  :زیاز ب ٩یحٌیً ،بساٟوہاب بً ٩بساٟح٤یس ،ہظا ٦ب ٩حشا٣ ،٪ح٤سً ،بساٟزح ٩٤بَ ٩رش ،ابو٣شٌوز انؼاری

اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٕ ٤س ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔ َیا ُز بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّه ٔ
اب بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ٤َ ٟحٔی ٔس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ه ٔظَ ُا ٦بِ َُ ٩ح َّش َ
َ َونُ َش ِّ ٥َ ٠أَ َّ٣ا
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ َٔ ٩رشٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕاْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َٗا َٔٗ ٢ی َٔ ٨َّ ٠ٟٔ ١ي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ِٔ ٣زَ٧ا أَ ِ ٪نُ َؼل َِّی ًََِ ٠ی َ
اُ ٠ٟه ََّ ٥ػًَ ِّ١ل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س َ٤َ ٛا َػ َِّ ٠ی َت ًَل َی آ ٔ ٢إٔبِ َزاه َٔیَّ ٥
َ َٗا َُٗ ٢وُٟوا َّ
َّ
اُ ٠ٟه َّ ٥بَارٔ ِک
ٕ نُ َؼل ِّی ًََِ ٠ی َ
ْع ِٓ َ٨ا ُه َٓ َِ ٜی َ
اٟش ََل ُِ َ٘ َٓ ٦س َ َ

ًَل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س َ٤َ ٛا بَ َار َِ ٛت ًَل َی آ ٔ ٢إٔبِ َزاه َٔی٥

زایدنبییحی،دبعاولاہبنبدبعادیمحل،اشہؾنباسحؿ،دمحم،دبعارلنمحنبرشب،اوبدوعسدااصنریےسرفاتیےہہکرضحتروسؽ
رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےساحصہب ےن رعض ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس! مہولوگںوکمکحوہاےہآپ یلصاہلل ہیلع
فآہلفملس رپدرفدےنجیھب اک افر السؾےنجیھب اک۔ وتالسؾ مہولوگں وک ولعمؾ وہایگ نکیلدرفد مہولگسک رطہقی ےس ںیجیھب ۔ آپ یلص
لل َّ
ِی
ه
ي
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
آؽ ُ َ ّ
کلَع ُ َ ّ
آؽ ُ َ ّ
صلَع ُ َ ّ
آؽ
کلَع ِ
حُمٍ َفلَع ِ
حُمٍ ََ َصل ْن َتلَع ِ
حُمٍ َفلَع ِ
اہللہیلعفآہلفملسےنرفناایا ِّ ّ ،
حُمٍ ََ َئ َر ْ َ
آؽ ِإ ْ َ ريا ََ ،ف َئ ِر ْ
ِإ ْ رياي ِی َِ ،ف ْاْلل َ ِمی
َ
ِ
َ
َح مَحِی  ٌد ۔ سج اک بلطم ہی ےہ ہک اے دخا! اینپ رتمح انزؽ رفنا دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ  یسی
ي
إ
ن
ِ
َ َ ّ َ  ٌ
َ
رتمحیجیھبمتےناربامیہیکافالدرپافرربتکانزؽرفنادمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسرپےسیجربتکرفنایئوتےناربامیہیکافالدرپ۔

رافی  :زایدنبییحی،دبعاولاہبنبدبعادیمحل،اشہؾنباسحؿ،دمحم،دبعارلنمحنبرشب،اوبدوعسدااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدفرسیمسقاکدرفد
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقاکدرفد

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1290

راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیا ب ٩زی٨ار ،حشين بً ٩لی ،زائسة ،س٠امی٤ً ،٪زوب٣ ٩زةً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابوٟیلیٌٛ ،ب بً ٩حزة

َکیَّا بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣تابٔهٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َّ
ٕ اٟؼَّ ََل ُة َٗا َ٢
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
ْع ِٓ َ٨ا ُه َٓ َِ ٜی َ
َ َٗ ِس َ َ
یس َّ
ُٗوُٟوا َّ
اُ ٠ٟه َّ ٥بَارٔ ِک ًَل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س
یس َ٣حٔ ْ
َ َحْ ٔ٤
اُ ٠ٟه ََّ ٥ػًَ ِّ١ل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س َو ًَل َی آ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َ٤َ ٛا َػ َِّ ٠ی َت ًَل َی آ ٔ ٢إٔبِ َزاه َٔی ٥إَٔ َّ ٧

یس َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی َوِ َ ٧ح َُ ٩ن ُ٘و َُ ٢و ًَ َِ ٠ی َ٨ا َُ ٌَ ٣ه َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو
یس َ٣حٔ ْ
َ َحْ ٔ٤
َو ًَل َی آ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َ٤َ ٛا بَ َار َِ ٛت ًَل َی آ ٔ ٢إٔبِ َزاه َٔی ٥إَٔ َّ ٧
ًَبس اٟزَّ ِحَ ٩ٔ ٤ح َّسثَ َ٨ا بٔهٔ َٔ ٔ ٛ ٩ِ ٣تابٔهٔ َو َه َذا َخ َلأ ْ
ِ
َ
اقمس نب زرکای نب دانیر ،نیسح نب یلع ،زادئة ،امیلسؿ ،رمعفنب رمة ،دبعارلنمح نب اوب،یلی ،بعک نب ةزجة ےس رفاتی ےہ ہک مہ
ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس رپ السؾ انجیھب وت مہولگ ولعمؾ رک ےکچ نکیل مہ ولگ
لل َّ
ه
حُمٍف َلَعَ
َ
ُ
درفدرشفیسکرطہقیےساجیھبرکںی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکمتولگاسرطہقیےسوہکا َِّ ّ َ ،
ص َلَع ُ َ َّ َ
لَ
ي ِی
ي ِی
م
ی
ِ
آؽ ُ َ َّ
ک َ َلَع ُ َ َّ
آؽ ُ َ َّ
َ
ِ
َ
َحمَحِی  ٌد۔رضحتاناؾ
ي
إ
ن
ک َ َلَع ِ
حُمٍ َف َ َلَع ِ
حُمٍ َ ََ َصل َّ ْن َت َ َلَع ِ
ِ
آؽ ِإ ْ َ ريا َِ ،ف ْ َ
حُمٍ َ ََ َئ َر ْ َ
اْل َ ِ ّ َ  ٌ
آؽ ِإ ْ َ ريا ََ ،ف َئ ِر ْ
مَجه
انبایب،یلیےنرفناایہکمہولگاسےکاسھتہیافرااضہفرکےتںیہ َفعَ َل ْی َیا َ ُ ْ،۔رضحتاناؾاسنیئےنرفناایہکہیدحثیاوہنں
ےناینپاتکبےسلقنرفنایئافرہیاکیوھبؽےہ۔

رافی  :اقمسنبزرکاینبدانیر،نیسحنبیلع،زادئة،امیلسؿ،رمعفنبرمة،دبعارلنمحنباوب،یلی،بعکنبةزجة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقاکدرفد

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1291

راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیا ،حشين ،زائسة ،س٠امی ،٪حً ،٥ٜبساٟزح ٩٤ب ٩ابوٟیلیٌٛ ،ب بً ٩حزة

َکیَّا َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِ ْن ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜبسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
َ َٗا َُٗ ٢وُٟوا َّ
بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا َّ
اُ ٠ٟه ََّ ٥ػًَ ِّ١ل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س
ٕ اٟؼَّ ََلةُ ًََِ ٠ی َ
ٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
ْع ِٓ َ٨ا ُه َٓ َِ ٜی َ
َ َٗ ِس َ َ
یس َوبَارٔ ِک ًَل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س َو ًَل َی آ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َ٤َ ٛا
یس َ٣حٔ ْ
َ َحْ ٔ٤
َو ًَل َی آ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َ٤َ ٛا َػ َِّ ٠ی َت ًَل َی إٔبِ َزاه َٔیَ ٥وآ ٔ ٢إٔبِ َزاه َٔی ٥إَٔ َّ ٧

یس َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤وِ َ ٧ح َُ ٩ن ُ٘و َُ ٢و ًَ َِ ٠ی َ٨ا َُ ٌَ ٣ه َِٗ ٥ا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
یس َ٣حٔ ْ
َ َحْ ٔ٤
بَ َار َِ ٛت ًَل َی إٔبِ َزاه َٔیَ ٥وآ ٔ ٢إٔبِ َزاه َٔی ٥إَٔ َّ ٧
اب َّٔ ٩ِ ٣أ ٟذی َٗ ِب َُ ٠ه َو ََل َن ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َح ّسا َٗا َٔ ٓ ٢یهٔ ًَ ِ٤زُو بِ َُّ ٣ُ ٩ز َة َُي ِ َر َه َذا َواہللُ ََ ٌَال َی أَ ًِ َ٥ُ ٠
َو َه َذا أَ ِول َی بٔاٟؼَّ َو ٔ
اقمسنب زرکای،نیسح،زادئة،امیلسؿ،مکح،دبعارلنمح نب اوب،یلی ،بعکنب ةزجة ےسرفاتیےہہک مہ ےنرعض ایکای روسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپالسؾانجیھبوتمہ ولوگںوکولعمؾوہایگنکیلمہولگدرفدرشفیسکرطہقی
لل َّ
ِی
ه
ي
َ
َ
َ
َ
ُ
آؽ ُ َ َّ
ص َلَع ُ َ َّ
آؽ
حُمٍ َ ََ َصل ّ ْن َت َلَع ِإ ْ َ ريا ََ ،ف ِ
حُمٍ َف َلَع ِ
ےس اجیھب رکںی؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اس رطہقی ایس َِّ ّ َ ،
يِی
ي ِی
إ رياي ِی َ،إ َي َ ِ م
آؽ ُ َ َّ
ک َ َلَع ُ َ َّ
َحمَحِی  ٌد۔رضحت دبعارلنمحےن
ک َ َلَع ِإ ْ َ ريا ََ ،ف ِ
حُمٍ َف َ َلَع ِ
حُمٍ َ ََ َئ َر ْ َ
ي َ ِ  ٌ
ِ ّ َ  ٌ
َِْ
َح َحِی  ٌد َف َئ ِر ْ
آؽ ِإ ْ َ ريا َِ ،إ َّ َ
مَجه
رفناای مہ اس رفاتی ںیم ہی ااضہف زمدی رکےت ںیہ َفعَ َل ْی َیا َ ُ ْ ،رضحت اناؾ اسنیئ ےن رفناای ہک ہی رفاتی درتس ےہ افر یلہپ رفاتی
وھبؽےہ۔
رافی  :اقمسنبزرکای،نیسح،زادئة،امیلسؿ،مکح،دبعارلنمحنباوب،یلی،بعکنبةزجة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقاکدرفد

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1292

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،طٌبہ ،ح ،٥ٜاب ٩ابوٟیلی

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َُ ٌِ ٛب بِ ُِ ًُ ٩ح َز َة أَ ََل
َ َٗا َُٗ ٢وُٟوا َّ
ٕ َّ
اُ ٠ٟه ََّ ٥ػًَ ِّ١ل َی
ٕ نُ َؼل ِّی ًََِ ٠ی َ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
أُهِسٔی َ ٟ
َ َٓ َِ ٜی َ
ْع ِٓ َ٨ا َِ ٛی َ
ََ َه ٔسیَّ ّة ُٗ ِ٨َ ٠ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ ِس َ َ
یس َّ
اُ ٠ٟه َّ ٥بَارٔ ِک ًَل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س َوآ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َ٤َ ٛا بَ َار َِ ٛت
یس َ٣حٔ ْ
َ َحْ ٔ٤
َُ ٣ح َّٕ ٤س َوآ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َ٤َ ٛا َػ َِّ ٠ی َت ًَل َی آ ٔ ٢إٔبِ َزاه َٔی ٥إَٔ َّ ٧
یس
یس َ٣حٔ ْ
َ َحْ ٔ٤
ًَل َی آ ٔ ٢إٔبِ َزاه َٔی ٥إَٔ َّ ٧
وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،ہبعش ،مکح ،انب اوب،یلی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت بعک نب ةزجہ ےن ھجم ےس لقن ایک ہک ںیم مت وک اکی دہہی
دےدفں۔مہولوگ ںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!مہولگالسؾرکےنوکوخباچہپؿےتیلںیہنکیلمہولگ
لل َّ
ه
َ
آؽ ُ َ َّ
ص َلَع ُ َ َّ
حُمٍ َ ََ
حُمٍ َف ِ
درفد رشفی سک رطہقی ےس اجیھب رکںی وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ا ُ َِّ ّ َ ،
لل َّ
ِی
ه
ي
م
صلَّنت َ َلَعآؽإ رياي ِی َ،إ َي َ َِحم
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ح
آؽ ِإ ْ َ ريا َِ ،إ ّ ََ
آؽ ُ َ ّ
ک َلَع ُ َ ّ
ّ
ی
ِ
َح َحِی  ٌد۔
ر
ئ
،
ا
د
ِ
ک َلَع ِ
حُمٍ َف ِ
 ٌ
َ ْ َ
حُمٍ َ ََ َئ َر ْ َ
ي َ ِ  ٌ
ِ ّ َ  ٌ
ِ َِْ
َ ْ
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ہبعش،مکح،انباوب،یلی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدفرسیمسقےکدرفدرشفیےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقےکدرفدرشفیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1293

٣وسی ب ٩ك٠حہ ،ك٠حہ
راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س بَ ٩رش٣ ،ح ٍ٤ب ٩یحٌی٤ًَ ،ا ٪ب٣ ٩وہبٰ ،

وسی بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُٕ ِ َٔ ٩
رش َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح ِّ ٍُ ٤بِ َُ ٩ی ِحٌَی ًَ َِ ٤َ َِ ًُ ٩
ا ٪بِ ِٔ ٣َ ٩وهَبٕ ًَ َِ ٣ُ ٩
َ َٗا َُٗ ٢وُٟوا َّ
اُ ٠ٟه ََّ ٥ػًَ ِّ١ل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س َو ًَل َی آ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َ٤َ ٛا
ٕ اٟؼَّ ََلةُ ًََِ ٠ی َ
كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ

یس َوبَارٔ ِک ًَل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س َو ًَل َی آ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َ٤َ ٛا بَ َار َِ ٛت ًَل َی إٔبِ َزاه َٔیَ ٥وآ ٔ٢
یس َ٣حٔ ْ
َ َحْ ٔ٤
َػ َِّ ٠ی َت ًَل َی إٔبِ َزاه َٔیَ ٥وآ ٔ ٢إٔبِ َزاه َٔی ٥إَٔ َّ ٧
یس
یس َ٣حٔ ْ
َ َحْ ٔ٤
إٔبِ َزاه َٔی ٥إَٔ َّ ٧
ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب رشب ،عمجم نب ییحی ،امثعؿ نب ومبہ ،ومٰیس نب ہحلط ،ہحلط ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولوگں ےن رعض ایک ہک ای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! مہ ولگ درفد رشفی سک رطہقی ےس اجیھب رکںی؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اس
لل َّ
لل َّ
ه
ِی
ه
ي
م
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
آؽ ُ َ ّ
ک َلَع ُ َ ّ
آؽ ُ َ ّ
ص َلَع ُ َ ّ
آؽ
ک َلَع ِ
حُمٍ َف ِ
حُمٍ َ ََ َصل ّ ْن َت َلَع ِ
حُمٍ َف ِ
رطہقی ےس وہکا َِّ ّ َ ،
حُمٍ َ ََ َئ َر ْ َ
ي َ ِ  ٌ
َح َحِی  ٌد ا ََّ ،ئ ِر ْ
آؽ ِإ ْ َ ريا َِ ،إ َّ َ
ي ِی
َحمَحِی  ٌد۔
ي َ ِ  ٌ
ِإ ْ َ ريا َِ ،إ َّ َ
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دمحمنبرشب،عمجمنبییحی،امثعؿنبومبہ،ومٰیسنبہحلط،ہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقےکدرفدرشفیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1294

٣وسی ب ٩ك٠حہ ،ك٠حہ
راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌس ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌسً ،یم ،رشیَ٤ًَ ،ا ٪ب٣ ٩وہبٰ ،

وسی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِّیم َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َ ٔ
یَ ًَ َِ ٤َ َِ ًُ ٩
رش ْ
ا ٪بِ ِٔ ٣َ ٩وهَبٕ ًَ َِ ٣ُ ٩

َ َیا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َٗا َُٗ ٢وُٟوا َّ
اُ ٠ٟه ََّ ٥ػِّ١
ٕ نُ َؼل ِّی ًَ َِ ٠ی َ
بِ ٔ ٩كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَی ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َِ َٛ ٢ی َ

یس َوبَارٔ ِک ًَل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س َو ًَل َی آ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َ٤َ ٛا
یس َ٣حٔ ْ
َ َحْ ٔ٤
ًَل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س َو ًَل َی آ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َ٤َ ٛا َػ َِّ ٠ی َت ًَل َی إٔبِ َزاه َٔی ٥إَٔ َّ ٧

یس
یس َ٣حٔ ْ
َ َحْ ٔ٤
بَ َار َِ ٛت ًَل َی إٔبِ َزاه َٔی ٥إَٔ َّ ٧

دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ نب دعس ،یمع ،رشکی  ،امثعؿ نب ومبہ ،ومٰیس نب ہحلط ،ہحلط ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم اکی رفز
دختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاافررعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسمہولگسکرطہقیےسدرفد
لل َّ
ِی
ه
ي
م
َ
َ
َ
ُ
آؽ ُ َ َّ
ص َلَع ُ َ َّ
َح َحِی  ٌد
آؽ ِإ ْ َ ر
حُمٍ َ ََ َصل ّ ْن َت َلَع ِ
حُمٍ َف ِ
رشفی اجیھب رکںی؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای امت َِّ ّ َ ،
ي َ ِ  ٌ
يا َِ ،إ َّ َ
لل َّ
ِی
ه
ي
م
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
آؽ ُ َ ّ
ک َلَع ُ َ ّ
َح حِی  ٌد۔
ک َلَع ِ
حُمٍ َف ِ
حُمٍ ََ َئ َر ْ َ
ي َ ِ  ٌ
ا َّ ،ئ ِر ْ
آؽ ِإ ْ َ ريا َِ ،إ َّ َ
رافی  :دیبعاہللنبدعسنباربامیہنبدعس،یمع،رشکی،امثعؿنبومبہ،ومٰیسنبہحلط،ہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقےکدرفدرشفیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1295

٣وسی ب ٩ك٠حہ ،زیسب ٩خارجہ
راوی  :سٌیس ب ٩یحٌی ب ٩سٌیس اَل٣وی٤ًَ ،ا ٪ب ٩حٜی ،٥خاٟسب ٩س٤٠ہٰ ،

وسی بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َسٌٔی ُس بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس اْلِ ُ َ٣و ٔ ُّی فٔی َحسٔیَٔهٔ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٤َ َِ ًُ ٩
ا ٪بِ َٔ ٩حٕٔ ٜیَ ٩ِ ًَ ٥خأ ٔ ٟس بِ َٔ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٣ُ ٩
كَ َِ ٠ح َة َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َزیِ َس بِ ََ ٩خارٔ َج َة َٗا َ ٢أََ٧ا َسأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ػ ُّ٠وا ًَل َ َّی َوا ِج َته ٔ ُسوا فٔی
ئ َوُٗوُٟوا َّ
اُ ٠ٟه ََّ ٥ػًَ ِّ١ل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س َو ًَل َی آ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س
اٟس ًَا ٔ
ُّ

دیعسنبییحینبدیعساالومی،امثعؿنبمیکح،اخدلنبہملس،ومٰیسنبہحلط،زدینباخرہجےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتروسؽ
رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس ےسدرایتف ایک وتآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفناای مت ولگ ریمے افرپدرفد وجیھب افر مت ولگ داع
لل َّ
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ِی
ہ
ي
م
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
آؽ َ ّ
ک لَع َ ّ
آؽ َ ّ
ص لَع َ ّ
ک
حُمٍ َف ِ
حُمٍ ََ َصل ْن َت لَع ِ
حُمٍ َف ِ
ںیم وکشش رکف افر وہک ا ِّ ّ ،
حُمٍ ََ َئ َر ْ َ
ي َ ِ  ٌ
َح حِی  ٌد ا َّ ،ئ ِر ْ
آؽ ِإ ْ َ ريا َِ ،إ َّ َ

آؽ ِإ ْ َ رياي ِی َِ ،إ ّ ََ
َحمَحِی  ٌد۔
َ َلَع ِ
ي َ ِ  ٌ
رافی  :دیعسنبییحینبدیعساالومی،امثعؿنبمیکح،اخدلنبہملس،ومٰیسنبہحلط،زدینباخرہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدفرسیمسقاکدفدرشفی
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقاکدفدرشفی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1296

راوی ٗ :تیبہ ،بَکو اب٣ ٩رض ،اب ٩ہازً ،بساہلل ب ٩خباب ،ابوسٌیس خسری

َّاب ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َ٨َ ٠ِ ُٗ ٢ا
رض ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟهاز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩خب ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا بَ ِ ْ
َک َوه َُو ابِ َُ َ ٣ُ ٩
َ َٗا َُٗ ٢وُٟوا َّ
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َّ
َ َ٤َ ٛا
اُ ٠ٟه ََّ ٥ػًَ ِّ١ل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س ًَ ِبس َٔک َو َر ُسوَ ٔ ٟ
ٕ اٟؼَّ ََلةُ ًََِ ٠ی َ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ
ْع ِٓ َ٨ا ُه َٓ َِ ٜی َ
َ َٗ ِس َ َ

َػ َِّ ٠ی َت ًَل َی إٔبِ َزاه َٔیَ ٥وبَارٔ ِک ًَل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س َوآ َٔ ٣ُ ٢ح َّٕ ٤س َ٤َ ٛا بَ َار َِ ٛت ًَل َی إٔبِ َزاه َٔی٥

ہبیتق،رکبفانبرضم،انباہد،دبعاہللنبابخب،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکمہولوگںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپالسؾانجیھبوتمہوکولعمؾوہایگابمہولگدرفدرشفیسکرطہقیےساجیھبرکںی۔آپ
لل َّ
لل َّ
ه
ی
ه
ِ
ي
م
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ک َلَع ُ َ ّ
آؽ ُ َ ّ
ص َلَع ُ َ ّ
آؽ
حُمٍ َف ِ
حُمٍ َ ََ َصل ّ ْن َت َلَع ِ
حُمٍ َف ِ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایمتوہکا ِّ ّ َ ،
ي َ ِ  ٌ
َح َحِی  ٌدا َّ ،ئ ِر ْ
آؽ ِإ ْ َ ريا َِ ،إ َّ َ
ي ِی
ُ َ َّ
َحمَحِی  ٌد۔
ک َ َلَع ِ
حُمٍ َ ََ َئ َر ْ َ
ي َ ِ  ٌ
آؽ ِإ ْ َ ريا َِ ،إ َّ َ
رافی  :ہبیتق،رکبفانبرضم،انباہد،دبعاہللنبابخب،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقاکدفدرشفی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1297

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ا َٟو حارث ب٣ ٩شٜين ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اً ،َٟبساہلل ب ٩ابوبَک ب٣ ٩ح٤س ب٤ً ٩زوب ٩حز ،٦وہ
اپ٨ے واٟس سے٤ً ،زوب ٩س٠ی ٥زرقی ،ابوح٤یس ساًسی

َ
رقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَىٔی َ٣ا٩ِ ًَ َْ ٔ ٟ
أ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩اَ َٕ ٔ ٟوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔ َ
َک بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حزِ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیهٔ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٔو بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٕ ٥اٟزُّ َرق ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو حُ َِ ٤ی ٕس َّ
اٟشأًس ُّٔی
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّٗ ٥َ ٠وُٟوا َّ
اُ ٠ٟه ََّ ٥ػًَ ِّ١ل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س
ٕ نُ َؼل ِّی ًََِ ٠ی َ
أَُ َّ ٧ه َِٗ ٥اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ

َوأَ ِز َوا ٔجهٔ َوذُ ِّریَّتٔهٔ فٔی َحسٔیثٔ ا َِ ٟحار ٔٔث َ٤َ ٛا َػ َِّ ٠ی َت ًَل َی آ ٔ ٢إٔبِ َزاه َٔیَ ٥وبَارٔ ِک ًَل َی َُ ٣ح َّٕ ٤س َوأَ ِز َوا ٔجهٔ َوذُ ِّریَّتٔهٔ َٗاَلَ َجٔ٤ی ٌّا َ٤َ ٛا
وِ َٗ ٪س
یس َ٣حٔ ْ
َ َحْ ٔ٤
بَ َار َِ ٛت ًَل َی آ ٔ ٢إٔبِ َزاه َٔی ٥إَٔ َّ ٧
یس َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤أََ ِ ٧بأََ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ب ٔ َه َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ ََّ ٣ز َتي ِ ٔن َو٠َّ ٌََ ٟهُ أَ ِ ٪یََ ُٜ
ْط
َس َ٘ َم ًََِ ٠یهٔ ُٔ ٨ِ ٣ه َط ِ ْ
ہبیتقنبدیعس ،ناکلفاحرث نبنیکسم،انباقمس ،ناکل ،دبعاہللنباوبرکبنبدمحمنبرمعفنبزحؾ ،فہاےنپفادل ےس،رمعفنب میلس
زریق،اوبدیمحاسدعیےسرفاتیےہہکرضحاتاحصہبرکاؾےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!مہولگسکرطہقی
لل َّ
ه
َ
ُ
آؽ ُ َ َّ
َ
َ
َ
حُمٍ َََ
َ
ُ
ص لَع َ ّ
حُمٍ َف ِ
ےس درفد رشفی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ اجیھب رکںی؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ا ِّ ّ ،
لل َّ
ِی
ه
ي
م
صلَّنت َ َلَع آؽ إ رياي ِی َ ،إ َي َ ِ م
َ
َ
ُ
آؽ ُ َ َّ
ک َلَع ُ َ َّ
َح َحِی  ٌد۔ اس رطح ےس اہک
ک َلَع ِ
حُمٍ َف ِ
َ ْ َ
حُمٍ َ ََ َئ َر ْ َ
ي َ ِ  ٌ
ِ ّ َ  ٌ
ِ َِْ
َح َحِی  ٌد ا ََّ ،ئ ِر ْ
آؽ ِإ ْ َ ريا َِ ،إ َّ َ
رکفافراحرثیکرفاتیںیمہیزمدیااضہفےہآرخکت۔رھپاحرثافرہبیتقدفونںرضحاتیکرفاتیںیمےہہک۔اناؾاسنیئ ےن
رفناایہکہبیتقےنھجمےسہیدحثیرشفیدفرسیرمہبتایبؿرفنایئوتاغابلاؿےساسرفاتیاکضعبزجلقنرکےنےسرہایگ۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،ناکل ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،ناکل ،دبعاہلل نب اوبرکب نب دمحم نب رمعفنب زحؾ ،فہ اےنپ فادل ےس،
رمعفنبمیلسزریق،اوبدیمحاسدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تلیضفدرفدےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
تلیضفدرفدےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1298

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل يٌىی اب٣ ٩بارک ،ح٤ازب ٩س٤٠ہ ،ثابت ،س٠امی٣ ،٪ولی اٟحش ٩بً ٩لیً ،بساہلل ب٩
ابوك٠حہ ،ابوك٠حہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َِ ٣َ ٪ول َی

رش یُ َزی فٔی
ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جا َئ ذ َ
َات َی ِوَ ٕ ٦وا ِٟب ٔ ِ ُ
َ أَ َح ْس ٔ ٩ِ ٣أ ُ َّ٣ت ََٔ إ ٔ ََّل
ٔیَ یَا َُ ٣ح َُّ ٤س أَ ََِ ٪ل ي َُؼل َِّی ًََِ ٠ی َ
َ ١ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َ٣ا یُزِؿ َ
َو ِجهٔهٔ َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ه َجائَىٔی ٔجبِرٔی ُ
رشا
رشا َو ََل ي َُش َِِّ ٠ًَ ٥َ ٠ی َ
َ أَ َح ْس ٔ ٩ِ ٣أ ُ َّ٣ت ََٔ إ ٔ ََّل َس َُّ ٤ِ ٠ت ًََِ ٠یهٔ ًَ ِ ّ
َػ َِّ ٠ی ُت ًََِ ٠یهٔ ًَ ِ ّ

وسدینبرصن،دبعاہلل ینعیانبابمرک،امحدنبہملس،باتب،امیلسؿ،ومیلانسحلنبیلع،دبعاہللنباوبہحلط،اوبہحلطےسرفاتی ےہ
ہکاکیدؿرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئافراسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرہچہابمرک رپ
وخیشوسحمسوہریہیھتمہےندرایتفایک ہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرہچہابمرکرپوخیشسکفہجےسےہ؟آپیلصاہلل
ہیلعفآہل فملس ےن رفناای ایھب ریمےاپسربجالیئ رشتفی الےئ افر اوہنں ےن اہک دخافدن دقفس رفناات ےہ ہک ایک مت اس ےس اے
دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وخش افر راضدنم ںیہن وہےت ہک وج صخش مت رپ اکی درفد رشفی ےجیھب اگ وت ںیم اس رپ دس رمہبت رتمح
انزؽرکفںاگ افراہمتری اتمںیمےسوجصخش مترپ اکیرمہبتالسؾےجیھب اگوت ںیم اس رپدسرمہبتالسیتم وجیھبںاگ افراہمتری
اتمںیمےسوجصخشاکیرمہبتمترپالسؾزپےھاگوتںیماسرپدسرمہبتالسیتموجیھبںاگ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللینعیانبابمرک،امحدنبہملس،باتب،امیلسؿ،ومیلانسحلنبیلع،دبعاہللنباوبہحلط،اوبہحلط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
تلیضفدرفدےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1299

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤ی ١ب ٩جٌرف ،ابیہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ئ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
رشا
َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢ػلَّی ًَل َ َّی َواح َٔس ّة َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ ًَ ِ ّ
ش
یلعنبرجح،ا میلنبرفعج،اہیب،اوبرہریہریضاہللہنعےسہیرفاتیذموکرہابالرفاتییکرطحےہ۔
ش
رافی  :یلعنبرجح،ا میلنبرفعج،اہیب،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
تلیضفدرفدےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1300

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور٣ ،ح٤س ب ٩یوسٕ ،یو٧ص ب ٩ابواسحا ،ٚیزیس ب ٩ابو٣زی ،٥ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙب ُ َزیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ز َی ََٗ ٥ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩یُو ُس َ
رش
َح َّسثَ َ٨ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ػلَّی ًَل َ َّی َػ ََل ّة َواح ٔ َس ّة َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ ًَ ِ َ
رش َز َر َجا ٕ
رش َخ ٔلی َئا ٕ
َػََ ٠وا ٕ
ت
ت َو ُرٓ ٌَٔ ِت َٟهُ ًَ ِ ُ
ت َوحُ َّل ِت ًَ ُِ ٨ه ًَ ِ ُ

ااحسؼ نب وصنمر ،دمحم نب ویفس ،ویسن نب اوبااحسؼ ،سیدی نب اوبرممی ،اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایوجصخشریمےافرپاکیرمہبتدرفدےجیھباگوتدخافدندقفساس رپدسرمہبت رتمحےجیھباگافر
دسانگہاعمػوہںےگافردسدراجتاسےکدنلبوہںےگ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دمحمنبویفس،ویسننباوبااحسؼ،سیدینباوبرممی،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

درفدرشفیزپےنھےکدعبامنزںیموجدؽاچےہداعناگناتکسےہ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
درفدرشفیزپےنھےکدعبامنزںیموجدؽاچےہداعناگناتکسےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1301

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥زورقی و ً٤زوبً ٩لی ،یحٌی ،س٠امی ٪اً٤ع ،ط٘یً ،ٙبساہلل ب٣ ٩شٌوز

اٟس ِو َرقٔی َو ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕی َو َّ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَّ ٥
اُِ ٔ٠ٟى َٟهُ َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اْلِ َ ًِ َُ ٤ع َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ٓ
ُّ
یِ ًَ ٩ِ ًَ ٙبسٔ اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا إٔذَا َجَِ ٠ش َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ ُٗ ِ٨َ ٠ا َّ
اٟش ََل ًَُ ٦ل َی اہللٔ
َح َّسثَىٔی َط٘ ٔ ْ
اٟش ََل ًَُ ٦ل َی ُٓ ََل َٕ ٪و ُٓ ََل َٕ٘ َٓ ٪ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل ََ ُ٘وُٟوا َّ
َٔٔ ً ٩ِ ٣بازٔه ٔ َّ
اٟش ََل ًَُ ٦ل َی اہللٔ َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ه َُو
ات َو َّ
ات َّ
َّ
َ أَ ُّی َها أ ٨َّ ٟي ُّی َو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ
اٟلی َِّب ُ
َّات ِهَّلِل َواٟؼَّ ََ ٠و ُ
اٟش ََل َُ ٦و َل ٔ ٩ِ ٜإٔذَا َجََ ٠ص أَ َح ُس َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛی ُ٘ ِ ١اَّ ٟت ٔحی ُ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی َ

َ أَ َػابَ ِت ک ُ َِّ ًَ ١ب ٕس َػإ ٔ ٟح فٔی َّ
َوبَ َزکَاتُ ُه َّ
ق
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ
اٟش ََل ُِ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا َو ًَل َی ً َٔباز ٔ اہللٔ اٟؼَّ أ ٔ ٟحي َن َٓإٔ ٥ِ َُّٜ٧إٔذَا ُٗ ِ٠ت ُِ ٥ذََ ٔ ٟ
ئ ََ ٌِ ُس أَ ًِ َح َب ُه إَِٔ ٟیهٔ َی ِسًُو بٔهٔ
اٟس ًَا ٔ
أَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َوأَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُه َو َر ُسوُ ُٟه ث ُ ََّ ٔ ٟ ٥ی َت َدي َّ ِر ُّٔ ٩ِ ٣
وقعیبنباربامیہدفریقفرمعفنبیلع،ییحی،امیلسؿاشمع،قیقش،دبعاہللنبدوعسدےسرفاتیےہہکمہولگرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسہکارماہےھٹیبےھت امنزیکاحتلںیموت مہےتہکےھت ینعیالسؾوہاہلل رپاہللےکدنبفںیکانجب ےسافر السؾ

الفںرپرضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہل فملس ےناراشدرفناایمتولگاہلل رپالسؾ ہنوہکویکہکناہللوخدالسؾ ےہ ہکلباہمترے
َ
َلی
ل
ّلَّ َفرَب ََک ُی ُة
ک َأ ُّ َن الیّ ِی ُّی َف َر ْھمَ ُة ا ِ
ات َفال َّع ِّی َیا ُ
ت ّلَِّ َفا َّضل َ َو ُ
ںیم ےس وکیئ صخش ارگ ھٹیب اجےئ وت اس رطح ےس ےہک ا ّ حِ َّیا ُ
ت ال َّش َل ُؾ عَل َ ْی َ
ل َش َ ع َلی َ َ ِ ِ َ ل ِلحِی َ ٔ َّ ُ َ قُل ْ ُی
َ
ک َْ
ن ُ َّ
ْ
َ
ّلَّ َف َأ ْشھ َُد َأ َّؿ
ض َأ ْشھ َُد َأ ْؿ َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
ض
أ
کِل
َ
ذ
،
ِّي ِإذا
عدا ِ
ا ّ ل ُؾ َ ْ َیا َفلَع َ
عٍ َض ِ ٍِل ِفال َّشمَائِ َف َْال ْر ِ
َ َ ْ
ّلّا َّضا َنف ْ
َ
ع ُـ َف َروُسلُ ُة۔اسےئل ہکبجا سرطہقیےسےہک اگوترہاکیکیندنبہوکآامسؿ افرزنیمںیمالسؾچنہپاجےئ اگاسےک دعب
حُما َ ْ ُ
ُ ًَّ
وجداعزایدہدنسپدیہوہفہداعناےگن۔
رافی  :وقعیبنباربامیہدفریقفرمعفنبیلع،ییحی،امیلسؿاشمع،قیقش،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزںیمدہشتزپےنھےکدعبایکرپانھاچےئہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزںیمدہشتزپےنھےکدعبایکرپانھاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1302

راوی ًِ :یسب ٩وٛیٍ ب ٩جزاح ،سٔیا ٪ب ٩وٛیًٍَ ،ک٣ة ب٤ً ٩ار ،اسحا ٚبً ٩بساہلل ب ٩ابوك٠حہ ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

ا ٪بِ َٔ ٩وٕ ٔ ٛ
َٔک ََ ٣ة بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ا ٕر ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
یٍ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِٔ ِ ً ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس بِ َُ ٩ؤٛی ٍٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحزَّاحٔ أَ ُخو ُسٔ َِی َ

بِ ٔ ٩أَبٔی كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا ََ ٢جائ َ ِت أ ُ ُُّ ٦سَِ ٠ی ٕ ٥إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ًَ ِّ٤ِ ٠ىٔی
کَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
رشا ث ُ ََّ ٥سٔ٠یهٔ َحا َج َت َٔ َي ُ٘ َِ ١ن ٌَ َِ ٥ن ٌَ ِ٥
رشا َو َٛبِّرٔیهٔ ًَ ِ ّ
رشا َوا ِح َ٤سٔیهٔ ًَ ِ ّ
ت أَ ِزًُو بٔهٔ َّ٩فٔی َػ ََلت ٔی َٗا ََ ٢س ِّبهٔی اہللَ ًَ ِ ّ
دیبعنبفعیکنبرجاح ،ایفسؿنبفعیک،مرکمةنبامعر ،ااحسؼنبدبعاہللنباوبہحلط ،اسننبناکلےسرفاتیےہ ہکرضحتاؾ
میلساکیدؿدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہیئافررعضایکہکایروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسآپیلصاہلل

ہیلعفآہلفملسھجموکدنچاملکتالھکسدںیہکںیماؿاملکتےکفےلیسےسداعناگنایلرکفں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناای
ل
ہک مت ُصیحَا َؿ اہلل وہک دس رمہبت رھپ دس رمہبت اَ حَم ُد ِلِل وہکافر اس ےک دعب داع ناوگن افر مت اےنپ دصقم وک دخافدن دقفس ےس ناوگنفہ مکح

رفنادےاگ۔بلطمہیےہہکداینافرآرختںیمفہوبقؽرکےاگ۔
رافی  :دیبعنبفعیکنبرجاح،ایفسؿنبفعیک،مرکمةنبامعر،ااحسؼنبدبعاہللنباوبہحلط،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داعناوثرہےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
داعناوثرہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1303

راوی ٗ :تیبہ ،خ ٕ٠ب ٩خ٠یٔة ،حٔؽ ب ٩اخی ا٧ص ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

َٕ بِ َُ ٩خٔ٠ی َٔ َة ًَ َِ ٩حٔ ِٔؽ بِ ٔ ٩أَخٔی إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخُ ٠
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جاّ ٔ ٟشا َي ٌِىٔی َو َر ُج َْٗ ١ائ ْٔ ٥ي َُؼل ِّی َٓ َ٤َّ ٠ا َر ََ ٍَ ٛو َس َح َس َو ََظَ ه ََّس َز ًَا َٓ َ٘ا َ ٢فٔی ُز ًَائٔهٔ َّ
َ
اُ ٠ٟه َّ ٥إنِّٔی أَ ِسأََ ُٟ
ََ ا َِ ٟح َِ ٤س ََل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل أََ ِ ٧ت ا ِ٨َّ ٤َ ٟا ُ ٪بَسٔی ٍُ َّ
اٟش َ٤ا َوا ٔ
َ َٓ َ٘ا َ٢
ت َواْلِ َ ِر ٔ
َکا ٔ ٦یَا و َُّی یَا َٗ ُّی ُو ٦إنِّٔی أَ ِسأََ ُٟ
بٔأ َ ََّ ٟ ٪
ق َیا ذَا ا َِ ٟح ََل َٔ ٢و ِاْل ٔ ِ َ
و ٪ب ٔ َ٤ا َز ًَا َٗاُٟوا اہللُ َو َر ُسوُ ُٟه أَ ًِ ََٗ ٥ُ ٠ا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسه ٔ َِ َ٘ ٟس َز ًَا اہللَ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّْٔ ٥َ ٠لَ ِػ َحابٔهٔ َت ِس ُر َ

اب َوإٔذَا ُسل ٔ َ ١بٔهٔ أَ ًِ َلی
بٔ ِ
اسٔ٤هٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔیَّ ٥أ ٟذی إٔذَا زُعٔ َی بٔهٔ أَ َج َ

ہبیتق ،فلخ نب حلنفة ،ب ص نب ایخ اسن ،اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
زندکی اھٹیب وہا اھت افر اکی آدیمفاہں رپ ڑھکا وہاامنز ںیم وغشمؽ اھت سجفتق روکع افر دجسے افر دہشت ےس رفاتغ وہیئ وت داع
لل َّ
ْ
ل
ه
ْ
ل
ل
حئ َ ُق ُؾ ِإ ِتّ
ّ
ح
َ
اْل ُؿدَب ُ
ن ْ َ َّ
ِيا َّشمَا َف ِ
ض َئ َذاا ح ََل ِؽ َف ْ ِٔال ْ َ ر
ات َف َْال ْر ِ
کا ِؾ َئ َ ُّ َ ّ
َلا َمْ َد َل ِإلَ َة ِإ ّل َأ ْ َ
ناےنگناگلافرےنہکاگلا ُ َِّ ،إ ِت َأ ْسَکُلَ ِئَ َّؿ َ َ
َأ ْسَکُلَزپاھرکف۔رھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناحصہبرکاؾےسرفناایہکایکمتولگاسےسفافقوہہکوکؿ
ےسولمجںےسداعنایگناجےئ؟اوہنںےنرفناایہکدخاافراساکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوخبفافقےہ۔آپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفناایاسذاتیکمسقسجےکہضبقںیمریمیاجؿےہاسےسدخافدندقفسوکآفازدی۔اسےکامسامظع

(ینعیڑبےانؾ)ےسسجفتقدخافدندقفسوکاسےکانؾےسآفازدیاجیتےہافراسوکایدایکاجاتےہافرسجفتقوکیئصخش
نااتگنےہاسےسہیانؾےلرکوتفہانعتئرکاتےہ۔
رافی  :ہبیتق،فلخنبحلنفة،ب صنبایخاسن،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
داعناوثرہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1304

راوی ٤ً :زوب ٩یزیس ،ابوبزیس ََریً ،بساٟؼ٤سبً ٩بساٟوارث ،حشين  ،٥٠ٌ٣اب ٩بزیسة ،ح٨و٠ة بً ٩لی٣ ،حح ٩ب٩
ازرَ

َر ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ ا َِ ٟوارٔ ٔ
ث َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َشي ِْن ا ِ٩ِ ًَ ٥ُ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس أَبُو ب ُ َزیِ ٕس ا َِ ٟب ِ ٔ
ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َح ِ٨وَ َُ ٠ة بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی أَ َِّ ٣ٔ ٪ح َح َ ٩بِ َ ٩اْلِ َ ِز َر َٔ َح َّسثَ ُه أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ َ١

ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس إٔذَا َر ُج ِْ َٗ ١س َٗ َضی َػ ََل َت ُه َوه َُو َی َتظَ َّه ُس َٓ َ٘ا ََّ ٢
َ ا َِ ٟواح ٔ ُس اْلِ َ َح ُس اٟؼَّ َُ ٤س َّأ ٟذی َ ٥َِ ٟیِ ٔ ٠س
َ یَا أَہللُ بٔأََ َّ ٧
اُ ٠ٟه َّ ٥إنِّٔی أَ ِسأََ ُٟ
َّ
َّ
ُرف
َ أََ ِ ٧ت ا ُِ ُٔ َِ ٟ
رف لٔی ذُُ٧وبٔی إَٔ َّ ٧
ور اَّ ٟزح ٔی َُ٘ َٓ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسِ َٗ ٥َ ٠س ُ ٔ َ
َو ٥َِ ٟیُوَِ ٟس َوَ ٥َِ ٟیُ َٟ ٩ِ ُٜه ُّ ُٔ ٛوا أَ َح ْس أَ َِ ٔ ِِ ََ ٪

َُ ٟه ثَ ََلثّا

رمعفنب سیدی ،اوبربدی رصبی ،دبعادمصلنب دبعاولارث ،نیسح ملعم ،انب ربدیة ،حنعلة نب یلع ،نجحم نب ادرع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسدجسمںیمرشتفیےلےئگہکاکیآدیم امنززپھرکدہشتزپےنھںیم وغشمؽاھتہکاس
دفراؿفہصخشےنہکاگلنیترمہبت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکہیصخشرفغمترکدایایگ۔
رافی  :رمعفنبسیدی،اوبربدیرصبی،دبعادمصلنبدبعاولارث،نیسحملعم،انبربدیة،حنعلةنبیلع،نجحمنبادرع

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

اکیدفرسیمسقیکداعےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقیکداعےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1305

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابوحِیب ،ابوخيرً ،بساہلل ب٤ً ٩زو ،ابوبَک ػسیٙ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
ًب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی بَ َِکٕ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحِٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدي ِر ٔ ًَ ِِ ٩
ائ أَ ِزًُو بٔهٔ فٔی َػ ََلت ٔی َٗا ََّ ١ِ ُٗ ٢
ِّ
یَ ٙرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َ٤ا أََّ٧هُ َٗا ََ ٔ ٟ ٢ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٤ِ ٠ِّ ًَ ٥َ ٠ىٔی زُ ًَ ّ
اُ ٠ٟه َّ ٥إنِّٔی
اٟؼ ِّس ٔ
هَ ُ ٤َِ ٠ت َن ِٔ ٔسی ُه٤ِّ ٠ا ََٔٛي ّرا َو ََل َي ِِ ٔرف اٟذُّ َّ َ ٧
ور اٟزَّح ٔی ُ٥
َ أََ ِ ٧ت ا ُِ ُٔ َِ ٟ
رف ّة ٔ٨ِ ٔ ً ٩ِ ٣س َٔک َو ِار َح ِ٤ىٔی إَٔ َّ ٧
ُوب إَٔل أََ ِ ٧ت َٓاُ ٔ ِ
ُ
ِرف لٔی ََ ٔ ِِ ٣

ہبیتق نب دیعس ،ثیل  ،سیدی نب اوببیبح ،اوبریخ ،دبعاہلل نب رمعف ،اوبرکب دصقی ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےس رعض ایکہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسھجموکاکیداع الھکس دںیہک سجوک ںیمامنزںیم زپاھرکفں۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایمتاسرطحےسوہک
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینباوببیبح،اوبریخ،دبعاہللنبرمعف،اوبرکبدصقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقیکداعےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1306

راوی  :یو٧ص بً ٩بساَلًلی ،اب ٩وہب ،حیوةً٘ ،بة ب٣ ٩ش ،٥٠ابوًبساٟزح ،٩٤ؿابهیٌ٣ ،اذب ٩جب١

أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َح ِی َو َة یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َ یَا ٌَُ ٣اذُ
اٟؼ َ٨ابٔه ٔ ِّی ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔبِ َٔ ٩ج َب َٕٗ ١ا َ ٢أَ َخ َذ ب ٔ َیسٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔی َْلُح ُّٔب َ
ا ُِ ٟحبُل ٔ ِّی ًَ ُِّ ٩

َ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََََّ ٓ ٥َ ٠ل َت َس َِ أَ ُِ٘ ََ ٪و َ ٢فٔی کَُ ِّ١ػ ََلة ٕ َر ِّب أًَٔىِّی ًَل َی
َٓ ُُِ٘ ٠ت َوأََ٧ا أ ُح ُّٔب َ
َ
َک َک َو ُط ِ ٔ
ذٔ ِ ٔ
َک َک َوحُ ِش َٔٔ ً ٩با َزت ٔ َ

ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ ،ویحة ،ہبقع نب ملسم ،اوبدبعارلنمح ،اضیحب ،اعمذنب لبج ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریما اہھت ڑکپا افر اراشد رفناای ںیم مت ےس تبحم راتھک وہں اے اعمذ! ںیم ےن رعض ایک ںیم (یھب) آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس تبحم رکات وہں ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت
اپدنبیےسرہاکیامنزںیمہیداعنااگنرکف
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،ویحة،عمیةنبملسم،اوبدبعارلنمح،اضیحب،اعمذنبلبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقیکداعےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1307

راوی  :ابوزاؤز ،س٠امی ٪ب ٩رحب ،ح٤ازب ٩س٤٠ہ ،سٌیسجزیزی ،ابواٌَٟلء ،طسازب ٩اوض

ئ ًَ ِ٩
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َ َّ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢فٔی َػ ََلتٔهٔ َّ
ات فٔی اْلِ َ ِ٣ز ٔ َوا ٌَِ ٟز ٔ َیَ ٤ة
اَ َٟب َ
َط َّساز ٔبِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
اُ ٠ٟه َّ ٥إن ِّٔی أَ ِسأ َ َُ ٟ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َ َٔ ٩ِ ٣خي ِر ٔ َ٣ا ََ ٌِ َ٥ُ ٠
َ َٗ ِّ ٠با َسّ ٔ ٠امی َوَ ٔ ٟشاّ٧ا َػازّٔٗا َوأَ ِسأ ََ ُٟ
َ َو ُح ِش ََٔ ً ٩با َزت ََٔ َوأَ ِسأََ ُٟ
َک ن ٌِٔ َ٤تٔ َ
اٟز ِط ٔس َوأَ ِسأََ ُٟ
ًَل َی ُّ
َ ُط ِ َ

َ ِّٔ َ ٩ِ ٣
رف َک ٤َ ٔ ٟا ََ ٌِ َ٥ُ ٠
َوأَ ًُوذُ ب ٔ َ
رش َ٣ا ََ ٌِ ََ ٥ُ ٠وأَ ِس َت ِِ ٔ ُ
اوبداؤد ،امیلسؿ نب رحب ،امحدنب ہملس ،دیعسرجریی ،اوباالعلء ،دشادنب افس ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسامنزےکدفراؿرفناایرکےتےھتےسآرخکت۔بلطمہیےہہکاےاہلل!ںیمھجتےسرہاکیاکؾںیمااکحتسؾاچاتہوہں(ربص
افراالقتسؽاکاگبلط روہں)افرزعؾابزجلؾدہاتیرپافرںیمھجتےسریتیتمعنرپرکشافرریتیابعدتیکرتہبیاچاتہوہںافرںیم
ھجت ےس بلقیک السیتم اچاتہ وہں افر زابؿیک اچسیئ اچاتہ وہں افر ںیم ھجت ےس رہ زیچ یک رتہبی نااتگن وہں سج وک ہک وتاجاتن ےہ افر
ںیمانپہنااتگنوہںریت یرہاکیزیچیکربایئےسہکسجوکوتاجاتنےہافرںیمرفغمتاچاتہوہںریتیاسزیچےسہکسجوکوتاچاتہ
ےہ(ینعیھجمےسوجیطلغرسزدوہیئگےہاسیکاعمیفنااتگنوہں)۔
رافی  :اوبداؤد،امیلسؿنبرحب،امحدنبہملس،دیعسرجریی،اوباالعلء،دشادنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدفرسیمسقیکداعےکابرےںیم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقیکداعےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1308

راوی  :یحٌی ب ٩حِیب بْ ٩عبی ،ح٤ازً ،لاء ب ٩سائب

ْع ٕٓبی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َلا ُئ بِ َُّ ٩
ار بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حِ ٔ ٔ
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢ػلَّی ب ٔ َ٨ا ًَ َُّ ٤
یب بِ َٔ َ ٩
َ َٓ َ٘ ِس َز ًَ ِو ُت ٓ َٔیها
َی ٔ ٕ
ارس َػ ََل ّة َٓأ َ ِو َجزَ ٓ َٔیها َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه ََ ٌِ ُف ا ِِ َ٘ ٟوِ َ٘ َٟ ٔ ٦س َخ َّٔٔ َِت أَ ِو أَ ِو َجزِ َت اٟؼَّ ََل َة َٓ َ٘ا َ ٢أَ َّ٣ا ًَل َی ذََ ٔ ٟ

ب ٔ َس ًَ َوا ٕ
ت َسُ ٌِ ٔ٤ت ُهَ ٩ِ ٣ٔ َّ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َٗ َاَ ٦تب ٔ ٌَ ُه َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦ه َُو أُب َ ٌّی َُي ِ َر أَُ َّ ٧ه َٛى َی ًَ َِ ٩ن ِٔ ٔشهٔ
ئ ث ُ ََّ ٥جا َئ َٓأ َ ِخب َ َر بٔهٔ ا ِِ َ٘ ٟو ََّ ٦
َ ًَل َی ا َِ ٟد ِٙٔ ٠أَ ِحیٔىٔی َ٣ا ًََ ٤ِ ٔ ٠ت ا َِ ٟح َیا َة َخي ِ ّرا
اٟس ًَا ٔ
َ ا ِِ َِ ٟی َب َوٗ ُِس َرت ٔ َ
اُ ٠ٟه ََّ ٔ٤٠ِ ٌٔ َٔ ٥
ٓ ََشأ َ َُ ٟه ًَ ُِّ ٩

َ فٔی ا ِِ َِ ٟی ٔب َو َّ
لٔی َو َت َو َّٓىٔی إٔذَا ًََ ٤ِ ٔ ٠ت ا َِ ٟوَٓا َة َخي ِ ّرا لٔی َّ
َ کََ ٤َ ٔ ٠ة ا َِ ٟح ِّ ٙفٔی اٟز َِّؿا
اٟظ َها َزة ٔ َوأَ ِسأََ ُٟ
َ َخ ِظ َی َت َ
اُ ٠ٟه ََّ ٥وأَ ِسأََ ُٟ
َ اٟز َِّؿا َئ ََ ٌِ َس
َ ا ِِ َ٘ ٟؼ َس فٔی ا ِٔ ِ ٟٔ
َ ُ َّرق َة ًَي ِ ٕن َلَ َت ِٔ َ٘ ٨ل ٍُ َوأَ ِسأََ ُٟ
َ َنٌ ّٔامی ََل یَ ُِ َٔ ٨س َوأَ ِسأََ ُٟ
َِق َوا ِِٟٔى َی َوأَ ِسأََ ُٟ
َوا َِ َِ ٟـ ٔب َوأَ ِسأََ ُٟ
َ َو َّ
َ بَزِ َز ا ِِ ٌَ ٟی ٔع ََ ٌِ َس ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
رضة ٕ َو ََل
اٟظ ِو َ ٚإلٔ َی َ٘ ٔ ٟائ ََٔ فٔی َُي ِر ٔ َ َّ
ا َِ َ٘ ٟـا ٔ
َرا َئ َُّ ٔ ٣
َ ََّ ٟذ َة ا٨َّ ٟوَ ز ٔإلٔ َی َو ِجه ٔ َ
ت َوأَ ِسأََ ُٟ
ئ َوأَ ِسأََ ُٟ

ٓٔت ِ َٕ ٨ة ُ٣ـ َّٕٔ ٠ة َّ
ی٩
اُ ٠ٟه ََّ ٥زیِّ َّ٨ا بٔزٔی َٔ ٨ة ِاْل ٔ َی٤ا َٔ ٪وا ِج ٌَ ِ٨َ ٠ا هُ َسا ّة ُِ ٣ه َت ٔس َ

ییحینببیبحنبرعیب،امحد،اطعءنباسبئ،ےناےنپفادلےسرفاتییکرضحتامعرےنامنززپاھیئوترصتخمامنززپاھیئضعبےن
اہکہکمتےنامنزیکلہایرصتخمزپیھاوہنںےناہکہکابفوجداسےکہکںیمےناسںیمیئکداعںیئزپںیھنجوکرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہسجفتقفہڑھکےوہےئوتاکیصخشاؿےکےھچیپےئگرضحتاطعءےنایبؿایکہکفہریمے
فادل ےھت نکیل اوہنں ےن اانپ انؾ وپ ہدہ راھک افر فہ داع اؿ ےسدرایتف یک رھپفاسپ آےئ افر ولوگں وک التبیئ فہ داع ہی یھت ینعی اے
اہلل! ںیم ھجت ےس داع رکات وہں ریتے بیغ افر دقرت ےک فہلیس ےس وج ھجت وک ولخماقت رپ ےہ وت ھجم وک زدنہ رھک سج فتق کت
ریمے فاےطس زدنیگ اقمئ رانھک ریتے زندکی رتہب وہ افر ھجم وک نار ڈاؽ ہک سج فتق ریمے فاےطس رم اجان رتہب وہ اے دخا ںیم
اظرہیافروپ ہدہریتاوخػنااتگنوہںافر ںیمنااتگنوہںھجتےستمکحرھبییچسابتوخیشافرہصغںیمافرںیمنااتگنوہںھجتےس
درایمؿاکدرہجاتحمیجافرنادلاریںیمافرںیمھجتےساستمعنوکنااتگنوہںوجہکامتؾہنوہافراسیکآ ھکیکڈنھٹکوکہکوجمتخہن
وہافرںیمھجتےسراضدنمیریتےہلصیفرپا فرںیمھجتےسنااتگنوہںراتحافررمےنےکدعبآراؾ۔افرںیمنااتگنوہںھجتےس
ریتےرہچہےکدےنھکییکذلتوکافرھجتےسالماقتاکوشؼافرںیمنااتگنوہںریتیاستبیصمرپہکسجرپربصےنوہےکسافروج
اسفدےسارماہرکادےاےدخامہوکاامیؿیکدفتلےسناالناؽرفنادےافرمہوکدہاتیایہتفولوگںاکراہتسدالھکدے۔
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،امحد،اطعءنباسبئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقیکداعےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س او٢
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راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌس ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌسً ،یم ،رشیَ ،ابوہاط ٥اٟواسلی ،ابو٣ح٠زٗ ،یص بً ٩بازہ

یَ ًَ ِ ٩أَبٔی هَا ٔط ٕ ٥ا َِ ٟوا ٔس ٔل ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ٌِسٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِّیم َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
رش ْ
َ
َّ
اٟش ُحو َز
ار بِ َُ ٩ی ٔ ٕ
ِٔ ٣حَ٠ز ٕ ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ َٔ ًُ ٩باز ٕ َٗا ََ ٢ػلَّی ًَ َُّ ٤
اٟز ُٛو ََ َو ُّ
َکو َها َٓ َ٘ا َ ٢أَ ٥َِ ٟأُت ٔ َُّّ ٥
ارس بٔا ِِ َ٘ ٟوَ ٔ ٦ػ ََل ّة أَ َخٔ َها َٓ َٜأُ َّ ٧ه ِ ٥أَُ َ ِ ٧

ا ٪أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِسًُو بٔهٔ َّ
َ ا ِِ َِ ٟی َب َوٗ ُِس َرت ََٔ
اُ ٠ٟه ََّ ٔ٤٠ِ ٌٔ َٔ ٥
َٗاُٟوا بَل َی َٗا َ ٢أَ َ٣ا إنِّٔی َز ًَ ِو ُت ٓ َٔیها ب ٔ ُس ًَا ٕئ ک َ َ ُّ
َ فٔی ا ِِ َِ ٟی ٔب َو َّ
اٟظ َها َزة ٔ
َ َخ ِظ َی َت َ
ًَل َی ا َِ ٟد ِٙٔ ٠أَ ِحیٔىٔی َ٣ا ًََ ٤ِ ٔ ٠ت ا َِ ٟح َیا َة َخي ِ ّرا لٔی َو َت َو َّٓىٔی إٔذَا ًََ ٤ِ ٔ ٠ت ا َِ ٟوَٓا َة َخي ِ ّرا لٔی َوأَ ِسأََ ُٟ

ئ َوبَزِ َز ا ِِ ٌَ ٟی ٔع
َ اٟز َِّؿا َئ بٔا َِ َ٘ ٟـا ٔ
َوکََ ٤َ ٔ ٠ة ِاْل ٔ ِخ ََل ٔ
َ َنٌ ّٔامی ََل َی ُِ َٔ ٨س َو ُ َّرق َة ًَي ِ ٕن ََل َت ِٔ َ٘ ٨ل ٍُ َوأَ ِسأََ ُٟ
ؾ فٔی اٟز َِّؿا َوا َِ َِ ٟـ ٔب َوأَ ِسأََ ُٟ
َ َو َّ
رضة ٕ َوٓٔت ِ َٕ ٨ة ُ٣ـ َّٕٔ ٠ة َّ
اُ ٠ٟه ََّ ٥زیِّ َّ٨ا بٔزٔی َ٨ةٔ
ََ ٌِ َس ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
َ َّٔ َ ٩ِ ٣
َرا َئ َُّ ٔ ٣
اٟظ ِو َ ٚإلٔ َی َ٘ ٔ ٟائ ََٔ َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ت َوََّ ٟذ َة ا٨َّ ٟوَ ز ٔإلٔ َی َو ِجه ٔ َ
ی٩
ِاْل ٔ َی٤ا َٔ ٪وا ِج ٌَ ِ٨َ ٠ا ه َُسا ّة ُِ ٣ه َت ٔس َ
م
دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ نب دعس ،یمع ،رشکی ،اوباہمش اولایطس ،اوب حلزر ،سیق نب ابعدہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امعر نب ایرس
ےنولوگںےکاسپت امنززپاھیئ افریکلہ(رصتخم)امنززپاھیئوتاوہنںےنااکنررکدای(اسدقررصتخمامنززپےنھرپ) اسرپرضحت
امعرےنرفناایںیمےنامنزادارکےنںیمدجسےافرروکعوکرباربںیہن اداایک؟اوہنںےناہکہکسکفہجےسںیہن رضحتامعرےن
لل َّ
ه
ایبؿ ایک ہک ںیم ےن وت امنز ےک دفراؿ فہ داع نایگن یھت ہک سج وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زپاھ رکےت ےھت ا ُ َّ،
َ
ِتعِلْم ِکالْع َنتفُقْر ِي َ َلَعالْحَل ْ
حمعَلِمتال ْ
َا َِلف َُف َّ ِی
َا َِل َف َأ ْسَکُلَ َح
ْ
ع
ل
ْ
ش
َ
َ
ی
َ
ْ
ح
َ
ِ
م
ی
َ
ِ
َ
َ
َ
َک ِفالْع َْن ِت َفال ّش َھا َد ِة َف ََکلِمَ َة
ر
ة
ف
ال
ت
ا
ذ
إ
ی
ر
ة
ا
ی
أ
ِ
َ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ِ
َ
َ
َ ْ َ َ َ َ
ً
َ ً
عی َب ْن َمػ ِ
لْعی
تَ
بالْم َْو ِ
ل َةال َّن َػررِ ِإ ََل
ت َف َ َّ
ْ ِٔال ْ َخ ِ
شَْ َ
ص ِفارلّ َِض َفالْع َ َ ِت َف َأ ْسَکُلَ ع ِیمًا َل َب ْنفَ ُد َفْرُقَّ َة َ ْ ٍن َل ُع َف َأ ْسَکُلَارلِّ َضئَ ِئل ْ َم َضائِ َفرَبْ َدا َ ْ ِ
لل َّ
م
ف ْھھ ِ ل َّ
َ
ُه َ
ِ ِ۔
صائَ ُ ِ ر
يِْ َ َّ ر
َ َ
ي َف َأ ُع ُذ ِ َ
ک َفا ش ْو َؼ ِإَل ِ َْ ِ َ
م َّ ٍة َففِیْ َی ٍةمُض ِ َّل ٍةا َّ ،ز ِّ َّب ِ ريِب َی ِة ْ ِٔال َي ِؿ َفا ْحعَل ْ َیاه َُدا ًة ُبْیَد َ
م
رافی  :دیبعاہللنبدعسنباربامیہنبدعس،یمع،رشکی،اوباہمشاولایطس،اوب حلزر،سیقنبابعدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکدفراؿانپہناےنگنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

امنزےکدفراؿانپہناےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢
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راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥جزیز٨٣ ،ؼور ،ہَل ٢ب ٩يشاَٖ ،فوة ب٧ ٩وٓ١

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩ه ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
اٖ ًَ َِِ َ ٩ف َو َة بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ ََٕٗ ١ا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِسًُو بٔهٔ فٔی َػ ََلتٔهٔ َٓ َ٘اَِ ٟت َن ٌَ ِ ٥ک َ َ
َح ِّسث ٔیىٔی َٔظَ ِی ٕئ ک َ َ

َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُّ ٢
رش َ٣ا ًَُِ ٠ٔ٤ت َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
َ ِّٔ َ ٩ِ ٣
رش َ٣ا  ٥َِ ٟأَ ًِ َ١ِ ٤
اُ ٠ٟه َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،وصنمر ،الہؽ نب اسیػ ،رففة نب ونلف ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس رعض ایک ہک
ھجموکفہداعالتبدفوجہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملسامنزںیمزپاھرکےتےھت۔اوہنںےناہکہکااھچآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسہیداعناےتگنےھتاےدخا!ںیمانپہنااتگنوہںریمیربایئےساساکؾےکوجہکںیمےنااجنؾدایےہافرربایئےساساکؾ
یکوجںیمےنںیہنااجنؾدےیئ۔(بلطمہیےہہکھجموکادنہشیےہہکںیمفہہنرکےنگلاجؤں۔)
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،الہؽنباسیػ،رففةنبونلف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدفرسیمسقیکانپہےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقیکانپہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1311

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س ،طٌبہ ،اطٌثً ،ائظہ ػسي٘ہ

َّ
َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ََُ ٩ظا ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ُِ ِ ٣َ ٩

اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َح ٌَّٗ ٙاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ٓ ََ٤ا َرأَیِ ُت
َٗاَِ ٟت َسأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ًَ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذ ٔ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ن ٌَ َِ ًَ ٥ذ ُ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َػ ََل ّة ََ ٌِ ُس إ ٔ ََّل ََ ٌَ َّو َذ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
دمحم نب اشبر ،دمحم ،ہبعش ،اثعش ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس درایتف
ایک ذعاب ربق ےس قلعتم وت آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفناایہک ذعابربق چس(افر تقیقح) ےہ رضحت اعہشئ دصہقی ےنایبؿ
رفناایہکرھپوجامنزرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنزپیھاسںیمذعابربقےسانپہنایگن
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،اثعش،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقیکانپہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1312

راوی ٤ً :زوب٤ًَ ٩ا ،٪طٌیب ،زہزیْ ،عوہ ب ٩زبيرً ،ائظہ ػسي٘ہ

ْع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔأَ ًََّ ٪ائٔظَ َة أَ ِخب َ َر ِت ُه أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ

اَ ٪ی ِس ًُو فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َّ
َ ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َوأًَُوذُ ب ٔ َ
َ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اُ ٠ٟه َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ت َّ
َّ
َ ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟح َیا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
َ ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟأِثَ َٔ ٥وا َِ ِِ ٤َ ٟزَ٘ َٓ ٔ ٦ا ََٟ ٢هُ َٗائ ٔ ْ٣َ ١ا أَ ِٛث َ َر َ٣ا
اُ ٠ٟه َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
اٟس َّجا َٔ ٢وأًَُوذُ ب ٔ َ
ََ ِش َتٌ ُ
َٕ
ٔیذ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ِِ ٤َ ٟزَ٘ َٓ ٔ ٦ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج َ ١إٔذَا َ ٔ
َغ ََ ٦ح َّس َث َٓ ََ ٜذ َب َو َو ًَ َس َٓأ َ ِخَ ٠
رمعفنب امثعؿ ،بیعش ،زرہی ،رعفہ نب زریب ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےک دفراؿ
داعنااگنرکےتےھتآرخکت۔ینعیاےدخاںیمانپہنااتگنوہںریتیذعابربقےسافرںیمانپہنااتگنوہںریتیہنتفف داجؽےسوجہک
اکی آ ھک فاال وہاگ افر ںیم انپہ نااتگن وہں ریتی انگہ ےک اکؾ ےس افر رقمفض وہاجےن ےس۔ ہی ابت نس رک احرضنی ںیم ےس اکی
اصبحےنرعضایکاسیکایکفہجےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسارثکافاقترقمفضوہےنےسانپہناےتگنںیہ۔آپیلصاہلل

ہیلعفآہلفملسےنرفناایسجفتقااسنؿرقمفضوہاتےہوتفہوھجٹوبےنلاتگلےہافرفہفدعہالخیفرکاتےہ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،بیعش،زرہی،رعفہنبزریب،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقیکانپہےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1313

ًیسی ب ٩یو٧ص ،اوزاعی ،حشا ٪بً ٩لیة٣ ،ح٤س ب٩
راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٤ً ٩ارٌ٣ ،افی ،اوزاعیً ،لی ب ٩خرشٰ ،٦
ابوًائظہ ػسي٘ہ ،ابوہزیزہ

َ
رشَٔ ً ٩ِ ًَ ٕ ٦یسی بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص
أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ارٕ ا ِِ ٤َ ٟو ٔػل ٔ ُّی ًَ ِ ٩ا ٌَِ ٤ُ ٟافَی ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ح َوأََ ِ ٧بأَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
َو َّ
ا ٪بِ ٔٔ ًَ ٩ل َّی َة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی ًَائٔظَ َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا هُ َزیِ َز َة َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
اُِ ٔ٠ٟى َٟهُ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ َِ ٩ح َّش َ

اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َوٓٔت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟح َیا
اب َج َه ََّ ٥َ ٨و ًَ َذ ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ََظَ ه ََّس أَ َح ُس َُ ٠ِ َٓ ٥ِ ٛی َت ٌَ َّوذِ بٔاہللٔ ٔ ٩ِ ٣أَ ِربَ ٍٕ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ

رش ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ َّ
َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
ت َو ِّٔ َ ٩ِ ٣
اٟس َّجا ٔ ٢ث ُ ََّ ٥ی ِسًُو ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟشهٔ ب ٔ َ٤ا بَ َسا َُ ٟه

دمحم نب دبعاہلل نب امعر ،اعمیف ،افزایع ،یلع نب رشخؾٰ ،یسیع نب ویسن ،افزایع ،اسحؿ نب عػیة ،دمحم نب اوباعہشئ دصہقی ،اوبرہریہ
ےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجفتقمتولوگںںیمےسوکیئصخشدہشتزپےھوت
اسوکاچےیہہکفہاچراکومںےسانپہناےگن۔اکیوتذعابدفزخےسدفرسےذعابربقےسافررسیتےومتافرزدنیگےسافر
ہنتفومتےسافرداجؽےکہنتفےسرھپداعناےگناےنپفاےطسوجداعانمبسولعمؾوہ۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب امعر ،اعمیف ،افزایع ،یلع نب رشخؾٰ ،یسیع نب ویسن ،افزایع ،اسحؿ نب عػیة ،دمحم نب اوباعہشئ دصہقی،
اوبرہریہ

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

اکیدفرسیونتیعیکداعےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیونتیعیکداعےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1314

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی ،جٌرفب٣ ٩ح٤س ،جابز

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ َِ ٩ج ٌِ َ ٔ
رف بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ی َه ِس ُی َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َي ُ٘و ُ ٢فٔی َػ ََلتٔهٔ ََ ٌِ َس اَّ ٟتظَ ُّه ٔس أَ ِح َش ُ ٩ا ِٟک َ ََلَ َ ٔ ٦لَک ُ ٦اہللٔ َوأَ ِح َش ُ ٩ا َِ ٟه ِس ٔ
رمعفنب یلع ،ییحی،رفعجنب دمحم ،اجرب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس امنز ےک دفراؿ دہشت ےک زپےنھ
ےکدعبرفناےتےھتبسےسرتہبالکؾاہللاکالکؾافربسےسرتہبدہاتیدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدہاتیےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،رفعجنبدمحم،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزوکاٹھگےنےکابرےںیم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزوکاٹھگےنےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1315

راوی  :اح٤سب ٩س٠امی ،٪یحٌی ب ٩آز٣ ،٦ا ،َٟابِ٣ ٩و ،٢ك٠حہ بَ٣ ٩رٖ ،زیسب ٩وہب ،حذئہ

َر ٕ
َ َوه َُو ابِ َُ ِِ ٣ٔ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٢كَ َِ ٠ح َة بِ ِّٔ َ ٣ُ ٩
ٖ ًَ َِ ٩زیِسٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ

ٕ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه ُح َذ ِي َٔ ُة ُُ ٨ِ ٣ذ ََ َُ ٥ِ ٛؼل ِّی َه ٔذه ٔ اٟؼَّ ََل َة َٗا َُ ٨ِ ٣ُ ٢ذ أَ ِر ٌََٔي َن
بِ َٔ ٩وهِبٕ ًَ ُِ ٩ح َذ ِي َٔ َة أَُ َّ ٧ه َرأَی َر ُج َّل ي َُؼل ِّی ٓ ََل َّٔ َ
ْطة ٔ َُ ٣ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ًَا ّ٣ا َٗا َ٣َ ٢ا َػ َِّ ٠ی َت ُُ ٨ِ ٣ذ أَ ِر ٌََٔي َن َس َّ ٨ة َوَِ ٟو َّٔ ٣ت َوأََ ِ ٧ت َُ َؼل ِّی َه ٔذه ٔاٟؼَّ ََل َة ََّ ٔ٤ٟت ًَل َی َُي ِر ٔٓ ٔ ِ َ

ٕ َویُت َُّٔ ٥ویُ ِح ٔش ُ٩
َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج َُ َٟ ١ی َد ِّٔ ُ

ادمحنب امیلسؿ ،ییحی نب آدؾ ،ناکل ،انب وغمؽ ،ہحلط نب رصمػ ،زدینب فبہ ،ذحہفی ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اکی آدیم وک
داھکیہکسجصخشےنامنزوکاٹھگدای(ینعیاسیکرشاطئافراراکؿںیمیمکرکدی)وتدرایتفایکہکمتےنتکزناہنےساسرطہقیےس
امن ززپےتھےلچآرےہوہ؟اسےنوجابدایہکاچسیلاسؽےسرضحتذحہفیےنرفناایہکمتےناچسیلاسؽےسامنزںیہنزپیھ
افربجمترماجؤےگاسرطحےسامنززپےتھوہےئوتاہمتریومترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکالعفہیسکدنی
رپوہیگہنہکرضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےکدنیرپرمفےگ۔ارگ(مہ)امنزںیمفیفخترکےتںیہوتاسیکرشاطئف
اراکؿوکایھچرطحےسادارکےتںیہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،ییحینبآدؾ،ناکل،انبوغمؽ،ہحلطنبرصمػ،زدینبفبہ،ذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنززپےنھےکفاےطسایکایکرشاطئںیہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنززپےنھےکفاےطسایکایکرشاطئںیہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢
راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،ابً ٩حَلً ،٪لی ب ٩یحٌی

حسیث 1316

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ًََ ٩ِ ًَ ٪ل ٔ ٕٓی َوه َُو ابِ َُ ٩ی ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ُِ َٟ ٥ٓ ٕ ًَ ٩ه بَ ِسر ٓ ٕٔی أَُ َّ ٧ه َح َّسثَ ُه أَ َّ٪

َّ
َّ
َّ
َفَْ أَٗ َِب َََ ٓ ١ش ًََّ ٥َ ٠ل َی َر ُسو ٔ٢
َر ُج َّل َز َخ َ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس ٓ ََؼلی َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ِز ُُ ُ٘ ٣ه َوِ َ ٧ح ََُ ٩ل َن ِظ ٌُزُ َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
َف َج ٍَ ٓ ََؼلَّی ث ُ َّ ٥أَٗ َِب َ ١إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َِ ٢ار ٔج ٍِ ٓ ََؼَٓ ِّ١إَٔ َّ ٧
َ َ َُ ٥َِ ٟؼَ َ ِّ١
َ َ َُ ٥َِ ٟؼَّ ٣َ ِّ١ز َتي ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثّا َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه اَّ ٟز ُج ُ َّ
َ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ َ٘ ٟس َجه ٔ ِس ُت ٓ ٌََ ِّ٤ِ ٠ىٔی
َک ََ ٣
َٓ َ٘ا َِ ٢ار ٔج ٍِ ٓ ََؼَٓ ِّ١إَٔ َّ ٧
َ ١وأ ٟذی أَ ِ َ
ارقأِ ث ُ َِّ ٥ار ََٓ ٍِ ٛاك ِ َ٤لَٔ َّ٩راٌّ ٔ ٛا ث ُ َِّ ٥ار َٓ ٍِ
اس َت ِ٘ب ٔ ِ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة َٓ َٜب ِّ ِر ث ُ ََِّ ٥
َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا ٗ َُِ ٤ت تُزٔی ُس اٟؼَّ ََل َة َٓ َت َو َّؿأ َِٓأ َ ِح ٔش ُِ ٩و ُؿوئ َ َ
َ ث ُ َِّ ٥
اس ُح ِس َحًَّی َت ِل َ٤لَٔ َّ٩سا ٔج ّسا ث ُ َِّ ٥ار َٓ ٍِ
اسحُ ِس َحًَّی َت ِل َ٤لَٔ َّ٩سا ٔج ّسا ث ُ َِّ ٥ار َٓ ٍِ َحًَّی َت ِل َ٤لَٔٗ َّ٩اً ّٔسا ث ُ َِّ ٥
َحًَّی ََ ٌِ َت ٔس ََٗ ٢ائ ّٔ٤ا ث ُ َِّ ٥
ث ُ َّ ٥آٌِ َِ َٛ ١ذَّ َ ٔ ٟ
َ
رفَْ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلت ٔ َ
َ
َ َحًی ََ ِ ُ
ہبیتق ،ثیل ،انب الجعؿ ،یلع نب ییحی ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن انس اےنپفادل ےس اوہنں ےن اےنپ اچچ ےس انس وج ہک دبری ےھت ینعی
زغفہدبرںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکارماہرشکیاہجدوہےئےھت۔اوہنںےنلقنایکہکاکیآدیمدجسمںیماحرض
وہا افر اس ےن امنز ادا یک۔ روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملساس وک دھکی رےہ ےھت نکیل مہولگاس صخش ےس فافق ںیہن ےھت
سج فتق فہ صخش امنز ےس افرغ وہایگ وت دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر السؾ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفناایاجؤمتےنامنزںیہنزپیھاسرطہقیےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفاینیترمہبترفناایاسصخشےنرعضایک
ایروسؽاہلل!اسذاتیکمسقہکسجےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکزعتیکدفتلےسونازاںیموتکھتاکچایگ۔آپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےھجم التبںیئ ںیم سک رطہقی ےس امنز ادا رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای سج فتق مت امنز زپےنھ ےک
فاےطسڑھکاوہوتےلہپایھچرطحےسفوضرکفینعیامتؾرشاطئافراراکؿاکایخؽروھک۔رھپمتہلبقیکاجبنرخرکفافرریبکتزپوھ۔رھپ
رقآؿرکمیزپوھینعیوسرہافہحتافراسےکاسھتدفرسیوسرتزپھول۔رھپمتاانیمطؿےکاسھتروکعرکفرھپمترسااھٹاہیںکت
ہکمتابلکلایھچرطحےس دیسےھڑھکےوہاجؤ۔رھپمتاانیمطؿےکاسھتدجسہرکف رھپمترسااھٹؤ۔اہیںکتہک متاانیمطؿےک
اسھتھٹیباجؤرھپمتاانیمطؿےکاسھتدجسہرکفرھپمترسااھٹؤرھپمتاسرطحےسامنزںیمایکرکف۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انبالجعؿ،یلعنبییحی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

امنززپےنھےکفاےطسایکایکرشاطئںیہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1317

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک ،زاؤزبٗ ٩یصً ،لی ب ٩یحٌی ب ٩خَلزب ٩رآٍ ب٣ ٩ا َٟانؼاری

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩زا ُو َز بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩خ ََّلز ٔبِ ٔ٩
َرآ ٔ ٍٔ بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟاْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ ُِ َٟ ٥ٓ ٕ ًَ ٩ه بَ ِسر ٓ ٕ
ٔی َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جاّ ٔ ٟشا فٔی

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ٓ ََس َخ ََ ١ر ُج ََْ ٓ ١ؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥جا َئ ٓ ََش ًََّ ٥َ ٠ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِس ک َ َ

َّ
َف َّز ًََِ ٠یهٔ َّ
َف َج ٍَ ٓ ََؼلَّی ث ُ ََّ ٥جا َئ ٓ ََش ًََّ ٥َ ٠ل َی أ ٨َّ ٟي ِّی
اٟش ََل َ ٦ث ُ ََّٗ ٥ا ََٟ ٢هُ ِار ٔج ٍِ ٓ ََؼَٓ ِّ١إَٔ َّ ٧
َ َ َُ ٥َِ ٟؼَ َ ِّ١
َو َسَ ٥َ ٠ی ِز ُُ ُ٘ ٣ه فٔی َػ ََلتٔهٔ َ َ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪س َّ
َّ
َّ
َف َّز ًََِ ٠یهٔ َّ
اَٟأ ََ ٔ ٟة أَ ِو اٟزَّأَ ٌَ ٔة َٓ َ٘ا َ٢
اٟش ََل َ ٦ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٢ار ٔج ٍِ ٓ ََؼَٓ ِّ١إَٔ َّ ٧
َ َ َُ ٥َِ ٟؼَ ِّ١حًَّی ک َ َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
َ
رح ِػ ُت َٓأَرٔنٔی َو ًَ ِّ٤ِ ٠ىٔی َٗا َ ٢إٔذَا أَ َر ِز َت أَ َِ َُ ٪ؼل َِّی َٓ َت َو َّؿأ َِٓأ َ ِح ٔش ُِ ٩و ُؿوئ َ َ
َو َّأ ٟذی أَِ٧زَ ََِ ٠ًَ ٢ی َ
َ ا ِل َٔ ٜت َ
اب َِ َ٘ ٟس َجه ٔ ِس ُت َو َ َ
ُ
ُ
اس ُح ِس َحًَّی َت ِل َ٤لَّٔ٩
ارقأ ِ ث ُ َِّ ٥ار ََ ٍِ ٛحًَّی َت ِل َ٤لَٔ َّ٩راٌّ ٔ ٛا ث ُ َِّ ٥ار َٓ ٍِ َحًَّی ََ ٌِ َت ٔس ََٗ ٢ائ ّٔ٤ا ث ُ َِّ ٥
ث َّ ٥ا ِس َت ِ٘ب ٔ ِ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة َٓ َٜبِّرِ ث ََّ ِ ٥
َ ًَل َی َه َذا َٓ َ٘ ِس َت َِّ ٤ت
اس ُح ِس َحًَّی َت ِل َ٤لَٔ َّ٩سا ٔج ّسا ث ُ َِّ ٥ار َٓ ٍِ َٓإٔذَا أَ ِت ََ ٤ِ ٤ت َػ ََل َت َ
َسا ٔج ّسا ث ُ َِّ ٥ار َٓ ٍِ َحًَّی َت ِل َ٤لَٔٗ َّ٩اً ّٔسا ث ُ َِّ ٥
َ
َو َ٣ا اَ ِ ٧ت َ٘ ِؼ َت َٔ ٩ِ ٣ه َذا َٓإٔ٤َ َّ ٧ا َت َِ ٨ت٘ ٔ ُؼ ُه َٔ ٩ِ ٣ػ ََلت ٔ َ

وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،داؤدنبسیق،یلعنبییحینبالخدنبراعفنبناکلااصنریےسرفاتیےہہکاوہنںےنانساےنپ
فادلےساوہنںےناےنپاچچ(رافہعنبراعف)ےسانسوجہکزغفہدبرںیمرشکیےھت۔اہکہکںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکارماہدجسمںیماھٹیباھتہکاسدفراؿاکیصخشاحرضوہاافراسےندفرتعکامنزادایکرھپفہصخشاحرضوہاافراسےنروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وکالسؾ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس اس فتق اس صخش وکدھکی رےہ ےھت سج فتق فہ صخش امنز
ںیم وغشمؽ اھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش ےک السؾ اک وجاب دای رھپ رفناای اجؤ افر مت امنز ادا رکف مت ےن امنز ںیہن
زپیھ۔ فہ صخش فاسپ الچ ایگ افر اس صخش ےن امنز ادا یک رھپ فہ صخش احرض وہا افر اس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک السؾ ایک
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناایہک اجؤ مت امنز زپوھ (درالص) مت ےن امنز ںیہن زپیھ۔سپ سج فتق رسیتی ای وچیھت ابر اس
ےناسرطہقیےسایکوتاسےنرعضایکاسذاتیکمسقسجےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپاتکبانزؽیکںیموتکھتایگافر

ھجم وک الچل ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناںیئ افر الھکسںیئ ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک سج فتق مت امنز ادا
رکےن اک ارادہ رکف وت مت کیھٹ رطہقی ےس فوض رکف رھپ مت تیب اہلل رشفی یک اجبن رہچہ رکف افر مت ریبکت زپوھ (امنز رشفع رکف) رھپ
رقآؿرکمیزپوھرھپمتروکعںیماجؤ۔وخبایھچرطحےساانیمطؿےسرھپمترسااھٹؤاہیںکتہکمتدیسےھڑھکےوہاجؤ۔رھپ
مت اانیمطؿ ےس دجسہ رکف رھپ رس ااھٹؤ۔ ارگ مت ےن اس رطہقی ےس امنز وک لمکم رک ایل وت اہمتری امنز لمکم وہیئگ افر ارگ مت ےن اس ںیم
ےسمکرکدایوتاینپامنزںیمےسمکرکدای۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،داؤدنبسیق،یلعنبییحینبالخدنبراعفنبناکلااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنززپےنھےکفاےطسایکایکرشاطئںیہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1318

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،یحٌی ،سٌیسٗ ،تازہ ،زرارة ب ٩اوفی ،سٌس ب ٩ہظا٦

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة بِ ٔ ٩أَ ِوفَی ًَ َِ ٩س ٌِسٔ بِ ٔ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َیا
أُ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن أَِ٧بٔلٔیىٔی ًَ َِ ٩و ِتز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت ُ٨َّ ٛا نٌُ ُّٔس َُ ٟه ٔس َو َاُ ٛه َوكَ ُه َور ُه َٓ َی ِب ٌَ َُ ُه اہللُ ٤َ ٔ ٟا

َّ
َّ
َطا َئ أَ ِ ٪یَ ِب ٌَ ََ ُه َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی َٔ َٓ ١ی َت َش َّو ُک َویَ َت َو َّؿأ ُ َوي َُؼل ِّی ث َ َ٤ا َٔ ٪ر ٌََ ٛا ٕ
َک
ت َلَ َی ِحُ ٔ ٠ص ٓ ٔیهٔ َّ٩إَٔل ً ٔ َِ ٨س اَٟا ٔ٨َ ٣ةٔ ٓ ََی ِحُ ٔ ٠ص ٓ ََی ِذ ُ ُ
اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َی ِسًُو ث ُ َّ ٥ي َُش ِِّ ََ ٥ُ ٠شّ ٔ ٠امی ي ُِش٨َ ٌُ ٔ٤ا
دمحم نب اشبر ،ییحی ،دیعس  ،اتقدہ ،زرارة نب افیف ،دعس نب اشہؾ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک اؾ اوملنینم ھجم وک رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فرت یک امنز ےک قلعتم التبؤ وت اوہنں ےن رفناای ہک مہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس
اسناؿرکےک رےتھک ںیہ ینعی وسماک افرف وض اک اپین مہ ایتر رےتھک ےھت رھپ سج فتق دخافدن دقفس وک وظنمر وہات۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس وک ااھٹ داتی اھت۔ رات ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسماک رفناےت افر فوض رفناےت افر آھٹ راعکت ادا رفناےت افر ہن

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےک درایمؿ ںیم اھٹیب رکےت ےھت نکیل آوھٹںی رتعک ےک دعب رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیب
اجےتےھتافرایددخافدنیںیموغشمؽوہاجےتافرداعناےتگنرھپالسؾریھپےت۔اسدقرآفازےسہکمہوکآفازانسیئدیتی۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحی،دیعس،اتقدہ،زرارةنبافیف،دعسنباشہؾ
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
السؾےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1319

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥س٠امی ٪يٌىی اب ٩زاؤز ہاطیم ،ابزاہی ٥ب ٩سٌسً ،بساہلل ب ٩جٌرف ،اب٣ ٩شور
ِ٣خمی ،اس٤اًی ١ب٣ ٩ح٤سً ،ا٣ز ب ٩سٌس ،سٌس ب ٩ابی وٗاؾ

یم َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاهٔی َُ ٥وه َُو ابِ َُ ٩س ٌِ ٕس
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪ي ٌِىٔی ابِ ََ ٩زا ُو َز ا َِ ٟها ٔط ٔ َّ

ِخم ٔ ُّی ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَا ٔ٣زُ بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ
َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َوه َُو ابِ ُ ٩ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ ا َِ ِ ٤َ ٟ

ا ٪ي َُش َِّ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠یٔ٤یٔ٨هٔ َو ًَ َِ ٩ي َشارٔه ٔ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

دمحمنباامسلیعنباربامیہ،امیلسؿینعیانبداؤداہیمش،اربامیہنبدعس،دبعاہللنبرفعج،انبوسمررخمیم،اامسلیعنبدمحم،اعرمنب
دعس ،دعس نب ایب فاقص ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داںیئ افر ابںیئ اجبن السؾ ریھپا رکےت
ےھت۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،امیلسؿینعیانبداؤداہیمش،اربامیہنبدعس،دبعاہللنبرفعج،انبوسمررخمیم،اامسلیعنبدمحم،
اعرمنبدعس،دعسنبایبفاقص

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

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
السؾےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1320

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ،٥ابوًا٣زً٘سیً ،بساہلل ب ٩جٌرف ِ٣خمی ،اس٤اًی ١ب٣ ٩ح٤س ب ٩سٌسً ،ا٣ز ب ٩سٌس ،سٌس
ب ٩ابی وٗاؾ

َ
ِخم ٔ ُّی ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ ا َِ٘ ٌَ ٟس ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ ا َِ ِ ٤َ ٟ
َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩س ٌِ ٕس َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ َری َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُش ِّ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠یَٔ٤یٔ٨هٔ َو ًَ ِ٩
َي َشارٔه ٔ َحًَّی یُ َزی بَ َی ُ
رف بِ ٔ٩
اق َخ ِّسه ٔ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َِ ًَ ٩ٔ ٤ب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َه َذا َِ ٟی َص بٔهٔ بَأ ِ ْض َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٔ
َ٧حٔی ٕح َواُ ٔ ٟس ًَل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا ِ٤َ ٟسٔیىٔ ِّی َ٣تِرُو ُک ا َِ ٟحسٔیثٔ
ااحسؼنباربامیہ،اوباعرمدقعی،دبعاہللنبرفعجرخمیم،اامسلیعنبدمحمنبدعس،اعرمنبدعس،دعسنبایبفاقصےسرفاتیےہ
ہکفہانجبرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاینپداںیئافرابںیئاجبن ےسداھکیرکےتےھتاہیںکتہکآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکراسخرابمرکیکدیفسیولعمؾوہیتیھت(ینعیالسؾریھپےنںیم)۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اوباعرمدقعی،دبعاہللنبرفعجرخمیم،اامسلیعنبدمحمنبدعس،اعرمنبدعس،دعسنبایبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾریھپےتفتقاہھتاہکںرےھکاجںیئ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

السؾریھپےتفتقاہھتاہکںرےھکاجںیئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1321

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،ابونٌی٣ ،٥شٌزًِ ،یساہلل ابِٗ ٩یلة ،جابزب ٩س٤زہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی ِٕ ٣ٔ ٩ِ ًَ ٥ش ٌَز ٕ ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ ابِ ٔ ٩ا ِِ ٔ ٟ٘ب ٔل َّیةٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ ََ ٩س َُ ٤ز َة َي ُ٘و ُ٨َّ ُٛ ٢ا

اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَّ ٥ِ ُٜ
ِٕ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٨َ ٠ِ ُٗ ٥َ ٠ا َّ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜوأَ َط َار ِٔ ٣ش ٌَ ْز ب ٔ َی ٔسه ٔ ًَ َِ ٩یٔ٤یٔ٨هٔ َو ًَ ِ٩
إ ٔ َذا َػ َِّ ٠ی َ٨ا َخَ ٠
َ
ی ٩یَز َُ َ ٣
اٟظ ُٔ ٤ص أَ َ٣ا یَِٜف ٔی أَ َِ ٪ي َـ ٍَ یَ َس ُه ًَل َی َٓد ٔ ٔذه ٔ
اب ا َِ ٟد ِی ُّٔ ١
ٔط َ٤أٟهٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا بَا َُ ٢ه ُؤَلَ ٔ
و ٪بٔأیِسٔیه ٔ َِٛ ٥أَ َّ ٧ها أَذُِ َ ٧
ئ َّأ ٟذ َ ِ
ث ُ َّ ٥ي َُش ًَِّ ٥ُ ٠ل َی أَخٔیهٔ ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ٨هٔ َو ًَ ِٔ ٩ط َ٤أٟهٔ

رمعفنب یلع،اوبمیعن ،رعسم ،دیبعاہللانبقینعة،اجربنب رمسہ ےسرفاتیےہہک مہ سجفتقرضحتروسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس یک ادتقاء ںیم امنز ادا ایک رکےت ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہک رکےت ےھت االسلؾ مکیلعفرھمة اہلل۔ رضحت رعسم(رافی
دحثی)فہداںیئافرابںیئاجبناہھتےسااشرہایکرکےتےھتافرےتہکےھتہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاؿ
ولوگں یک ایک احتل ےہ ہک وج اےنپاہھتاس رطح ےس یامھےت ںیہہک وگای فہاہھت رشری وھگڑےیکدؾ ںیہ۔ اہمترے ںیم ےس ایک رہ
اکی صخش ےک فاےطس ہی ابت اکیف ںیہن ےہ ہک فہ اےنپ اہھت راؿ رپ یہ رےنہ دے۔ (فہ زابؿ ےس) داںیئ افر ابںیئ اجبن اےنپ
(املسمؿ)اھبیئوکالسؾرکے۔
رافی  :رمعفنبیلع،اوبمیعن،رعسم،دیبعاہللانبقینعة،اجربنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
السؾریھپےتفتقاہھتاہکںرےھکاجںیئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1322

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىیٌ٣ ،اذبٌ٣ ٩اذ ،زہير ،ابواسحاً ،ٚبساٟزح ٩٤ب ٩اسوز ،اسوز و ً٤٘٠ہً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی

اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ٌَُ ٣ُ ٩اذ ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُزهَي ِ ْر ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِ٩
اْلِ َ ِس َوز ٔ َو ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َٜبِّرُ فٔی ک َُ ِّ١خٔ ِٕف َو َرٓ ٍِٕ َوٗ ٔ َیاَ ٕ ٦و ُٗ ٌُوز ٕ َوي َُش ِّ٥ُ ٠

اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َحًَّی یُ َزی بَ َی ُ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َّ
ًَ َِ ٩یٔ٤یٔ٨هٔ َو ًَ ِٔ ٩ط َ٤أٟهٔ َّ
اق َخ ِّسه ٔ َو َرأَیِ ُت أَبَا بَ َِکٕ
َ
َوًُ ََ ٤ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َ٤ا َئ ٌَِ ََل ٔ ٪ذََ ٔ ٟ
دمحمنبینثم،اعمذنباعمذ،زریہ،اوبااحسؼ،دبعارلنمحنباوسد،اوسدفب ہمق،دبعاہللنبدوعسدریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیم
ےن رضحت روسؽ رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس وکداھکیہک آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےنکھج اےنھٹ افر ڑھکے وہےنےکفتق ریبکت
ےتہکافرھٹیباجےتافرالسؾریھپےتداںیئافرابںیئ اجبنافررفناےتاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکراسخریکدیفسی
رظنآیتافرںیمےنرضحتاوبرکبافررمعوکیھبایسرطہقیےسرکےتوہےئداھکیےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباعمذ،زریہ،اوبااحسؼ،دبعارلنمحنباوسد،اوسدفب ہمق،دبعاہللنبدوعسدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
السؾریھپےتفتقاہھتاہکںرےھکاجںیئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1323

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤سزًرفانی ،ححاد ،اب ٩جزیخ٤ً ،زوب ٩یحٌی٣ ،ح٤س ب ٩یحٌی ب ٩حبا ،٪واسٍ ب ٩حبا٪

َّا٩ِ ًَ ٪
رفان ٔ ُّی ًَ َِ ٩ححَّا ٕد َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩ی ِحٌَی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩حب َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س اٟزَّ ًِ َ َ
َّا ٪أَُ َّ ٧ه َسأ َ َِ ًَ ٢ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢اہللُ أَ ِٛبَرُ ک ُ َّ٤َ ٠ا َو َؿ ٍَ اہللُ
ًَ ِّ٤هٔ َوا ٔس ٍٔ بِ َٔ ٩حب َ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ ًَ َِ ٩یٔ٤یٔ٨هٔ َّ
أَ ِٛبَرُ ک ُ َّ٤َ ٠ا َر َٓ ٍَ ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و َُّ ٢
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ ًَ َِ ٩ي َشارٔه ٔ

نسح نب دمحمزرفعاین ،اجحج ،انب رججی ،رمعفنب ییحی ،دمحم نب ییحی نب ةحؿ ،فاعس نب ةحؿ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت
دبعاہللنبرمعےسدرایتفایکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنزےکابرےںیموترضحتدبعاہللریضاہللہنعےن
رفناای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہلل اربک رفناےت وت سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ک ک اجےت افر اہلل اربک رفناےت سج
ل َش َ عَل َ ْیُک
ھ
َ
ْ
ّلّرفناےت۔
فتقاھٹاجےترھپآرخںیمداںیئافرابںیئا ّ ل ُؾ َ ،ف َر ْمَ ُةا ِ
رافی  :نسحنبدمحمزرفعاین،اجحج،انبرججی،رمعفنبییحی،دمحمنبییحینبةحؿ،فاعسنبةحؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابںیئاجبنالسؾںیمایکانہکاچےئہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ابںیئاجبنالسؾںیمایکانہکاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1324

راوی ٗ :تیبہً ،بساٌٟزیز٤ً ،زوب ٩یحٌی٣ ،ح٤س ب ٩یحٌی ب ٩حبا ،٪واسٍ ب ٩حبا ٪سے روایت ےہ ٛہ ٣یں ےن حرضت
ًبساہلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َي ٌِىٔی َّ
َّا٤ِّ ًَ ٩ِ ًَ ٪هٔ
اٟس َرا َو ِرز ٔ َّی ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ی ِحٌَی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩حب َ

َک اَّ ٟتِٜبٔي َر
َوا ٔس ٍٔ بِ َٔ ٩حب َ
َّاَٗ ٪ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٔلبِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب ٔ ِرنٔی ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َٛ ٥َ ٠ی َ
ٕ کَاِ َ ٧ت َٗا َََ ٓ ٢ذ َ َ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ٨هٔ َّ
ََک َّ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜي َشارٔه ٔ
َٗا ََ ٢ي ٌِىٔی َوذ َ َ

ہبیتق ،دبعازعلسی ،رمعفنب ییحی ،دمحم نب ییحی نب ةحؿ ،فاعس نب ةحؿ ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب رمع ےس رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنزےکقلعتمدرایتفایکہکفہامنزسکرطہقیےسیھت؟وتاوہنںےنریبکتےسقلعتمایبؿ
عل َ ُک
عل َ ُک
ّلَّ رفناےت افر ابںیئ اجبن ال َّش َل ُؾ َ ْی ْ،
رفناای افر اس رطح ےس اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس داںیئ اجبن ال َّش َل ُؾ َ ْی َْ ،ف َر ْھمَ ُة ا ِ

ّلَّرفناےت۔
َف َر ْھمَ ُةا ِ
رافی  :ہبیتق،دبعازعلسی،رمعفنبییحی،دمحمنبییحینبةحؿ،فاعسنبةحؿےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ابںیئاجبنالسؾںیمایکانہکاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1325

راوی  :زیسب ٩اخز ،٦اب ٩زاؤز يٌىی ًبساہلل ب ٩زاؤز َخیيیً ،لی ب ٩ػاٟح ،ابواسحا ،ٚابواحوؾً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

ؾ
ِخیِ ٔي َّی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َزیِ ُس بِ ُ ٩أَ ِخزَ َ ٩ِ ًَ ٦ابِ َٔ ٩زا ُو َز َي ٌِىٔی ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٩زا ُو َز ا َِ ُ ٟ
اق َخ ِّسه ٔ ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ٨هٔ َّ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َو ًَ ِ٩
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٛ ٢أنَِّی أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی بَ َی ٔ
َي َشارٔه ٔ َّ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ

زدینبازخؾ،انبداؤدینعیدبعاہللنبداؤدرخیبی،یلعنباصحل،اوبااحسؼ،اوباوحص،دبعاہللنبدوعسدےسرفاتیےہہکاوہنں
ےنرفناایہکوگایںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکابمرکاگؽیکدیفسیوکدھکیراہوہں۔آپیلصاہللہیلعفآہل
ل َش َ عَل َ ْیُک
ل َش َ عَل َ ْیُک
ھ
ھ
َ
َ
ْ
ْ
ّلّرفناےت۔
ّلّرفناےتافرابںیئاجبنا ّ ل ُؾ َ ،ف َر ْمَ ُةا ِ
فملسداںیئاجابن ّ ل ُؾ َ ،ف َر ْمَ ُةا ِ
رافی  :زدینبازخؾ،انبداؤدینعیدبعاہللنبداؤدرخیبی،یلعنباصحل،اوبااحسؼ،اوباوحص،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ابںیئاجبنالسؾںیمایکانہکاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1326

راوی ٣ :ح٤س ب ٩آز٤ً ،٦ز بًِ ٩یس ،ابواسحا ،ٚابواحوؾً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز ََ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٦ز بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢ک َ َ
اق َخ ِّسه ٔ َو ًَ َِ ٩ي َشارٔه ٔ َحًَّی یَ ِب ُس َو بَ َی ُ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُش ِّ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠یَٔ٤یٔ٨هٔ َحًَّی یَ ِب ُس َو بَ َی ُ
اق َخ ِّسه ٔ
دمحمنبآدؾ،رمع نبدیبع ،اوبااحسؼ،اوباوحص،دبعاہلل نب دوعسدریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس داںیئ اجبن اس رطہقی ےس السؾ ریھپا رکےت ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اگؽ یک دیفسی رظن آیت۔ اس
رطہقیےسابںیئاجبنالسؾریھپےتےھت
رافی  :دمحمنبآدؾ،رمعنبدیبع،اوبااحسؼ،اوباوحص،دبعاہللنبدوعسدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ابںیئاجبنالسؾںیمایکانہکاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1327

راوی ٤ً :زوبً ٩لیً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪ابواسحا ،ٚابواحوؾً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل ً٨ہ

ؾ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ ا َّ
ا ٪ي َُش َِّ ٩ِ ًَ ٥ُ ٠یٔ٤یٔ٨هٔ َو ًَ َِ ٩ي َشارٔه ٔ َّ
ٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َحًَّی یُ َزی
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه ک َ َ
اق َخ ِّسه ٔ َٔ ٩ِ ٣هاهُ َ٨ا َوبَ َی ُ
بَ َی ُ
اق َخ ِّسه ٔ َٔ ٩ِ ٣هاهُ َ٨ا
رمعفنب یلع،دبعارلنمح ،ایفسؿ،اوبااحسؼ،اوباوحص،دبعاہللنبدوعسدریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکرضحت روسؽرکمی یلص
ل َش َ عَل َ ْیُک ْ ھ َ ل َش َ عَل َ ْیُک
ھ
َ
ْ
ّلّاہیںکتہکآپیلص
ّلّا ّ ل ُؾ َ ،ف َر ْمَ ُةا ِ
اہللہیلعفآہلفملسداںیئافرابںیئاجبنالسؾریھپےتوترفناےتا ّ ل ُؾ َ ،ف َر ْمَ ُةا ِ

اہللہیلعفآہلفملسےکاگؽیکدیفسیاساجبنےسافراساجبنےسرظنآاجیت۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ایفسؿ،اوبااحسؼ،اوباوحص،دبعاہللنبدوعسدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ابںیئاجبنالسؾںیمایکانہکاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1328

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩يٌ٘وبً ،لی ب ٩حش ٩ب ٩ط٘ی ،ٙحشين ب ٩واٗس ،ابواسحا٤٘٠ً ،ٚہ و اسوز و ابواحوؾً ،بساہلل ب٩
٣شٌوز

یَٗ ٙا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُ ٩واٗ ٔ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح َٙ
وب َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
اُ ٪ي َش ِّ٩ِ ًَ ٥ُ ٠
ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة َواْلِ َ ِس َوز ٔ َوأَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ َٗاُٟوا َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َحًَّی یُ َزی بَ َی ُ
اق َخ ِّسه ٔ اْلِ َیِ ََ ٩ٔ ٤و ًَ َِ ٩ي َشارٔه ٔ َّ
یَٔ٤یٔ٨هٔ َّ
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜو َر ِح َُ ٤ة اہللٔ َحًَّی یُ َزی
بَ َی ُ
َِّس
اق َخ ِّسه ٔاْلِ َي َ ٔ
اربامیہنبوقعیب،یلعنبنسحنبقیقش،نیسحنبفادق،اوبااحسؼ،ب ہمقفاوسدفاوباوحص،دبعاہللنبدوعسدےسرفاتیےہہک
ل َش َ عَل َ ْیُک
ھ
َ
ْ
ّلّ۔اہیںکتہکداںیئراسخریکدیفسی
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسداںیئاجبنالسؾریھپےتا ّ ل ُؾ َ ،ف َر ْمَ ُةا ِ
عل َ ُک
رظنآیترھپابںیئاجبنالسؾریھپےتال َّش َل ُؾ َ ْی َْ ،ف َر ْھمَ ُةاّلَِّ۔اہیںکتہکابںیئراسخریکدیفسیرظنآیت۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،یلعنبنسحنبقیقش،نیسحنبفادق،اوبااحسؼ،ب ہمقفاوسدفاوباوحص،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾےکفتقاہوھتںےسااشرہرکان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
السؾےکفتقاہوھتںےسااشرہرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1329

راوی  :اح٤سب ٩س٠امیًِ ،٪یساہلل ب٣ ٩وسی ،ارسائیَ ،١فات اٟ٘زازًِ ،یساہلل ،ابٗ ٩بلیة ،جابزب ٩س٤زہ

َ ٩ِ ًَ ١فُ َ ا ٕ
ت ا َِ٘ ٟزَّازٔ ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ َوه َُو ابِ ُ٩
رسائ ٔی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ
ا ِِ ٔ ٟ٘ب ٔل َّی ٔة ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٨َّ َُٜٓ ٥َ ٠ا إٔذَا َس َّ٨َ ٤ِ ٠ا ُٗ ِ٨َ ٠ا بٔأَیِسٔی َ٨ا َّ
اٟش ََل ُ٦
ًََِ ٠یَّ ٥ِ ُٜ
و ٪بٔأَیِسٔیَٛ ٥ِ ُٜأََ َّ ٧ها
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَٗ ٥ِ ُٜا َ٨َ َٓ ٢وَ َز إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َطأِٔ َُ ٥ِ ُُٜ ٧ظيرُ َ
اب َخ ِی ُٕ ١ط ُٕ ٤ص إٔذَا َس َّ ٥َ ٠أَ َح ُس َُِ ٠َٓ ٥ِ ٛی َِ ٠تٔ ِٔت إلٔ َی َػاح ٔبٔهٔ َو ََل یُو ِٔ ٣ئ ب ٔ َی ٔسه ٔ
أَذُِ َ ٧
ادمحنبامیلسؿ ،دیبعاہللنب ومیس،ارسالیئ،رفاتازقلاز،دیبعاہلل،انبقنػیة،اجربنبرمسہےسرفاتی ےہہک ںیمےن رضحت
ل َش َ عَل َ ْیُک
ل
َ
ش
َ
ْ
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ امنز ادا یک وت مہ سج فتق السؾ ریھپےت اہوھتں وک ااھٹےت افر ےتہک ا ّ ل ُؾ  ،ا ّ ل ُؾ
عل َ ُک
َ ْی ْ ،آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امہری رطػ داھکی افر رفناای ایک احتل ےہ۔ اہمتری اےنپاہوھتں ےس ااشرہ رکےت وہ ای فہ دںیم
ںیہرشریوھگڑفںیک۔سجفتق اہمترےںیمےسوکیئصخشامنزایالسؾریھپےوتاسوکاچےیہہکفہاےنپزندکیفاےلصخشیک
اجبندےھکینکیلاہھتےسااشرہہنرکے۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،رفاتازقلاز،دیبعاہلل،انبقنػیة،اجربنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقاناؾالسؾرکےوتاسفتقدتقمیوکیھبرکاناچےئہ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

سجفتقاناؾالسؾرکےوتاسفتقدتقمیوکیھبرکاناچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1330

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارک٤ٌ٣ ،ز ،زہزی٣ ،ح٤وزب ٩ربیًٍ ،تبا ٪ب٣ ٩اَٟ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی أَ ِخب َ َر ُه َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ
ا ٪بِ َ٣َ ٩اَ َٕ ٔ ٟي ُ٘و ُُ ٨ِ ُٛ ٢ت أ ُ َػل ِّی َٔ َ٘ ِومٔی بَىٔی َسآَ ٥ٕ ٔ ٟأ َ َت ِی ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت إنِّٔی َٗ ِس
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًٔت ِ َب َ
َ ٔجئ َِت ٓ ََؼ َِّ ٠ی َت فٔی بَ ِیًٔی َ٣کَاّ٧ا أَ َّتد ٔ ُذ ُه
َک ُت ََ َ ٔ
اٟش ُیو ََ ٢ت ُحو ُ ٢بَ ِیىٔی َوبَي ِ َن َِ ٣شحٔ ٔس َٗ ِوم ٔی َََٓ ٠وز ٔ ِز ُت أََ َّ ٧
َری َوإ ٔ َُّّ ٪
أَِ َ ِ ٧

 ١إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ َٓ َِ َسا ًَل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبُو بَ َِکٕ
َِ ٣شحٔ ّسا َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سأَٓ ٌَِ ُ
ار َٓا ِس َتأِذ ََ ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَذُٔ ِ ٧ت َُ ٟه ََٓ ٥َِ ٠ی ِحِ ٔ ٠ص َحًَّی َٗا َ ٢أَیِ َ٩
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َُ ٌَ ٣ه ََ ٌِ َس َ٣ا ِ
اط َت َّس اَ ٨َّ ٟه ُ
تُ ٔحب أَ ِ ٪أُػل ِّی ٔ ٩٣بَ ِیتٔ َ َ
رش ُت َٟهُ إلٔ َی ا ِ٤َ ٟکَا َّٔ ٪أ ٟذی أُح ُّٔب أَ ُِ ٪ي َؼل َِّی ٓ ٔیهٔ َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ َ ِ
َ َٓأ َ ِ
ُّ

َو َػ َٔ ِٔ َ٨ا َخ ُِ َٔ ٠ه ث ُ ََّ ٥س ََّ ٥َ ٠و َس َّ٨َ ٤ِ ٠ا ح ٔي َن َس َّ٥َ ٠

وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،رمعم،زرہی،ومحمدنبرعیب،ابتعؿنبناکلےسرفاتیےہہکںیماینپوقؾہلیبقواسملیکاناتم
ںیموغشمؽراہرکاتاھتہکاکیرمہبتںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافررعضایکایروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسریمیآوھکنںیکرفینشرتصخوہیئگےہافرراہتسںیمدنیانےلھجموک(درابروبنی)افردجسموبنییلصاہللہیلع
فآہل فملسںیماحرضیےسرفےتکںیہوتریمیوخاشہےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاکمؿرپرشتفیالںیئافریسکہگج
امنززپھدںیسجوکںیمدجسمانبولں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایااشنءاہللںیم احرضوہںاگ۔نان ہچحبصےکفتقروسؽ
رکمییلصاہللہیلع فآہلفملسرشتفیالےئافررضحتاوبرکبدصقیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھتافردؿڑچھایگاھت۔
آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےندالخوہےنیکااجزت بلطرفنایئںیمےناسوکااجزتدےدی۔آپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےھٹیبںیہنافررفناایمتاےنپاکمؿںیمسکہگجاچےتہوہہکںیمامنززپوھںںیمےناکیہگجیکاشندنیہیکسجہگجںیماچاتہاھتآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک امنز ادا رکان آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ مہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ادتقاء ںیم
فصابدنیھآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن امنزادارفنایئ رھپآپ یلصاہللہیلعفآہل فملس ےنالسؾریھپا افر مہ ےن یھبآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاسھتیہالسؾریھپا۔

رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،رمعم،زرہی،ومحمدنبرعیب،ابتعؿنبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےسرفاتغےکدعبدجسہرکےنےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزےسرفاتغےکدعبدجسہرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1331

راوی  :س٠امی ٪ب ٩زاؤزب ٩ح٤ازب ٩سٌس ،اب ٩وہب ،اب ٩ابوذئب و ً٤زوب ٩حارث و یو٧ص ب ٩یزیس ،اب ٩طہابْ ،عوہ،
ًائظہ ػسي٘ہ

یس
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز بِ َٔ ٩ح َّ٤از ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ َو ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َویُوُُ ٧ص بِ َُ ٩یز ٔ َ
رفَْ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔ
أَ َّ ٪ابِ َٔ ٩ط َه ٕ
ْع َو َة َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ٓ ٔ َامی بَي ِ َن أَ َِ ٪ي ِ ُ
اب أَ ِخب َ َره ُِِ ُ ٩ِ ًَ ٥
ِقأ ُ أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛخ ِٔ ٤شي َن آ َی ّة َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ی ِز َٓ ٍَ
ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ئ إلٔ َی ا ِِ َٔ ٟحز ٔإ ٔ ِح َسی ًَ ِ َ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة َویُوتٔزُ ب ٔ َواح َٔسة ٕ َو َي ِش ُح ُس َس ِح َس ّة َٗ ِس َر َ٣ا َي ِ َ

َر
َرأِ َس ُه َو ََ ٌِ ُـ ُه َِ ٥یزٔی ُس ًَل َی ََ ٌِ ٕف فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ ُِ ٣د َت َ ْ

امیلسؿ نب داؤدنب امحدنب دعس ،انب فبہ ،انب اوبذبئ ف رمعفنب احرث ف ویسن نب سیدی ،انب اہشب ،رعفہ ،اعہشئ دصہقی ےس
رفاتیےہہکرضح تروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامنزاشعءےسرفاتغےکدعبامنزرجفوہےنکتایگرہرتعکزپاھرکےت
ےھتافررہاؿںیمےساکیرتعکفرتیکوہیتیھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسدقردریکتدجسہرفناےتسجدقراتریخکت
اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش ساچس آایت رکہمی زپےھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس ےک ااھٹےن ےس لبق افر اہمترے ںیم
ےساکیصخشدفرسےصخشےسزایدہدلجیزپھاتکسےہ(رصتخما)
رافی  :امیلسؿ نب داؤدنب امحدنب دعس ،انب فبہ ،انب اوبذبئ ف رمعفنب احرث ف ویسن نب سیدی ،انب اہشب ،رعفہ ،اعہشئ

دصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾریھپےنافروگتفگرکےنےکدعبدجسہوہس
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
السؾریھپےنافروگتفگرکےنےکدعبدجسہوہس

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1332

راوی ٣ :ح٤س ب ٩آز ،٦حٔؽ ،اً٤ع ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز ََ ٩ِ ًَ ٦حٔ ِٕؽ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥تک َ َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥س َح َس َس ِح َست َ ِی َّ
اٟش ِهو ٔ
دمحم نب آدؾ ،ب ص ،اشمع ،اربامیہ ،ب ہمق ،دبعاہلل نب دوعسد ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
السؾریھپارھپوگتفگرفنایئاسےکدعبوہسےکدجسےرفناےئ۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،ب ص،اشمع،اربامیہ،ب ہمق،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسہوہسےکدعبالسؾ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دجسہوہسےکدعبالسؾ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1333

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ب٣ ٩بارکًَ ،ک٣ة ب٤ً ٩ار ،ؿ٤ـ ٥ب ٩جوض ،ابوہزیزہ

ض ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ َّ٪
َٔک ََ ٣ة بِ ٔ٤َّ ًَ ٩ا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َؿ َِ ٤ـ ُ ٥بِ َُ ٩ج ِو ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِٔ ِ ً ٩
َّ
ََک ُه فٔی َحسٔیثٔ ذٔی ا َِ ٟی َسیِ ٔ٩
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥س َح َس َس ِح َست َ ِی َّ
اٟش ِهو ٔ َوه َُو َجاْ ٔ ٟص ث ُ ََّ ٥سَٗ ٥َ ٠ا َ ٢ذ َ َ

ممم
وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،مرکمةنبامعر، ،نبوجس،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےنوہسےکدفدجسےےئکےھٹیبیہےھٹیبرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالسؾریھپا۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،مرکمةنبامعر،

ممم

،نبوجس،اوبرہریہ

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

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دجسہوہسےکدعبالسؾ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1334

راوی  :یحٌی ب ٩حِیب بْ ٩عبی ،ح٤از ،خاٟس ،ابوَٗلبة ،ابو٣ہ٠ب٤ً ،زا ٪ب ٩حؼين

ا ٪بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩حِ ٔ ٔ
ْعب ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟه َّٔ ٠ب ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
یب بِ َٔ َ ٩
ِخبَ ُ
َ َػ َِّ ٠ی َت ثَ ََلثّا ٓ ََؼلَّی بٔه ٔ ِ ٥اٟز ََِّ ٌَ ٛة ا َِ ٟباٗ ٔ َی َة
ا ٚإَٔ َّ ٧
ُح َؼي ِ ٕن أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی ثَ ََلثّا ث ُ ََّ ٥س ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِِ ٔ ٟ

ث ُ ََّ ٥س َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥س َح َس َس ِح َست َ ِی َّ
اٟش ِهو ٔث ُ ََّ ٥س َّ٥َ ٠

ییحی نب بیبح نب رعیب ،امحد ،اخدل ،اوبالقیة ،اوببلہم ،رمعاؿ نب نیصح ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہل
فملسےننیتراعکتادارفنارکالسؾریھپدایوترضحترخابؼ(ہکنجوکذفادیلنیےتہکںیہ)رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےننیتراعکتزپںیھآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوجراعکتابیقیھتاسوکزپاھرھپوہسےک

دفدجسےرفناےئرھپالسؾریھپا۔
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،امحد،اخدل،اوبالقیة،اوببلہم،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
دجسہوہسےکدعبالسؾ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1335

راوی  :اح٤سب ٩س٠امی٤ً ،٪زوبً ٩و ،٪ابوًوا٧ہ ،ہَلً ،٢بساٟزح ٩٤ب ٩ابوٟیلی ،بزاء بً ٩ازب

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩ه ََٔل ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٢ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ ِ٩
ئ ابِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا ََ ٢ر َُ ِ٘ ٣ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َػ ََلتٔهٔ ٓ ََو َج ِس ُت ٗ ٔ َیا َُ ٣ه َو َر َِ ٌَ ٛت ُه َوا ًِت َٔسا َُ ٟه ََ ٌِ َس
ا ِٟب َ َرا ٔ
رقی ّبا َّٔ ٩ِ ٣
اٟز ٌََِّ ٛةٔ ٓ ََش ِح َس َت ُه َٓحَِٔ ٠ش َتهُ بَي ِ َن َّ
َر ٔ
ئ
اٟش َوا ٔ
اٖ َ ٔ
اٟش ِح َس َتي ِ ٔن ٓ ََش ِح َس َت ُه َٓحَِٔ ٠ش َت ُه بَي ِ َن اَّ ٟت ِشٔ ٔ ٠یَ ٥و ٔاَل ِن ٔ َ

ادمحنبامیلسؿ،رمعفنبوعؿ،اوبوعاہن،الہؽ،دبعارلنمحنباوب،یلی،رباءنباعزبےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی رفز وغر ےس داھکی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ڑھکا وہان امنز ںیم رھپ روکع رکان۔ رھپ روکع ےس
رفاتغ ےک دعب ڑھک ے وہان افر رھپ دجسہ رکان رھپ دجسہ رکےک ھٹیب اجان رھپ دفرسا دجسہ رکان۔ رھپ السؾ ریھپ رک ھٹیب اجان بس رقبی
رقبیاھتینعیرہاکیدفرسےےکربارباھت۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،رمعفنبوعؿ،اوبوعاہن،الہؽ،دبعارلنمحنباوب،یلی،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی

دجسہوہسےکدعبالسؾ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1336

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ہ٨س ب٨ت حارث ،ا ٦س٤٠ہ

اب أَ ِخب َ َر ِتىٔی هٔ ُِ ٨س ب ٔ ُِ ٨ت ا َِ ٟحارٔ ٔ
رفا ٔس َّی ُة أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص َٗا َ ٢ابِ ُٔ ٩ط َه ٕ
ث ا َِ ٔ ٟ

أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة أَ ِخب َ َر ِت َها أَ َّ ٪اَ ٨ِّ ٟشا َئ فٔی ًَ ِه ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس َّ َّ٩ُٛ ٥َ ٠إٔذَا َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٩َ ٤ِ ٠اٟؼَّ ََلة ٔ ٗ َُِ ٩َ ٤وث َ َب َت َر ُسو ُ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََ ٩ِ ٣ػلَّی ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟز َجا ٔ٣َ ٢ا َطا َئ اہللُ َٓإٔذَا َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ا ٦اِّ ٟز َجا ُ٢
دمحمنب ہملس،انبفبہ،ویسن،انباہشب، ،دتنباحرث،اؾہملسےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےک دفر ںیم وخانیت امنز ےس السؾ ریھپےت یہ اھٹ اجای رکیت ںیھت افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ہگج رپ ےھٹیب
رےتہےھتافررمدرضحاتیھببس ےکبسےھٹیبرےتہسجفتقکتدخاوکوظنمروہاترھپسجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
اھٹاجےتوترمد یھباھٹاجےت۔
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،ویسن،انباہشب، ،دتنباحرث،اؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾریھپےتیہاھٹاجان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
السؾریھپےتیہاھٹاجان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1337

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥یحٌی ،سٔیا ،٪يٌلی بً ٩لاء ،جابزب ٩یزیس ب ٩اسوز

یس بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َي ٌِل َی بِ َُ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩یز ٔ َ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ

ْح َٖ
اٟؼ ِبحٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َػلَّی اَ َ ِ ٧
ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَُ َّ ٧ه َػلَّی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََل َة ُّ

وقعیبنباربامیہ،ییحی،ایفسؿ،یلعینباطعء،اجربنبسیدینباوسدےسرفاتیےہہکاوہنںےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےکاسھتامنزرجفادارفنایئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسرفاتغےکدعبوفرایہاھٹےئگ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحی،ایفسؿ،یلعینباطعء،اجربنبسیدینباوسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾےکالسؾریھپےنےکدعبریبکتےنہکےکابرےںیم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اناؾےکالسؾریھپےنےکدعبریبکتےنہکےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1338

راوی َ :ظيرب ٩خاٟسًشَکی ،یحٌی ب ٩آز ،٦سٔیا ٪بً ٩یی٨ة٤ً ،زو ،ابوٌ٣بسً ،بساہلل ابً ٩باض

ا ٪بِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ََ ٌِ ٣ب ٕس
رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ا ِِ ٌَ ٟش َ ٔ
َک ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز َُ ٩ِ ًَ ٦سٔ َِی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َٔ ِ ُ
ض َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ُُ ٨ِ ٛت أَ ًِ َ ٥ُ ٠ا ِن٘ ٔ َـا َئ َػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔاَّ ٟتِٜبٔير ٔ
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

ریشبنباخدلرکسعی،ییحینبآدؾ،ایفسؿنب ہنییع،رمعف،اوبدبعم،دبعاہللانبابعسےسرفاتیےہہکھجموکسجفتقولعمؾوہات
ہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغوہےئگہکبجریبکتوہیت۔
رافی  :ریشبنباخدلرکسعی،ییحینبآدؾ،ایفسؿنبعیییة،رمعف،اوبدبعم،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےسرفاتغےکدعبوعمذنیت(وسرةاقلفلفوسرہانس)یکالتفت
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزےسرفاتغےکدعبوعمذنیت(وسرةاقلفلفوسرہانس)یکالتفت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1339

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہبٟ ،یث ،ح٨ين ب ٩ابوحٜیً ،٥لی ب ٩رباحً٘ ،بة بً ٩ا٣ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ ًَ ِ ٩حُ َ٨ي ِ ٔن بِ ٔ ٩أَبٔی َحٕٔ ٜیًَ ٩ِ ًَ ٥ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩ربَا ٕح ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ
َّ
َّ َ َ
َ
ت ُزب ُ َز کَُ ِّ١ػ ََلة ٕ
رقأَ ا ٌَِ ٤ُ ٟوِّذَا ٔ
َٗا َ ٢أ ََ ٣زنٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠أ ِ ٪أ ِ َ
دمحم نب ہملس ،انب فبہ ،ثیل  ،نینح نب اوبمیکح ،یلع نب رابح ،ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرہاکیامنزےکدعبھجموکوسرةاقلفلافروسرہاانلسزپےنھاکمکحرفناای۔
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،ثیل،نینحنباوبمیکح،یلعنبرابح،عمیةنباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾےکدعباافغتسرزپانھ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
السؾےکدعباافغتسرزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1340

راوی ٣ :ح٤وزب ٩خاٟس ،وٟیس ،ابوً٤زو او زاعی ،طساز ،ابوً٤ار ،ثوبا٪

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َط َّسا ْز أَبُو ًَ َّ٤ارٕ أَ َّ ٪أَبَا أَ ِس َ٤ا َئ اَّ ٟز َح ٔي َّی

ا ٪إٔذَا
اِ ٣َ ٪ول َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َح َّسثَ ُه أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤ثَ ِوبَ َ

ا ِن ََر َٖ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلتٔهٔ ا ِس َت ِِ َرف ثَ ََلثّا َو َٗا ََّ ٢
َ َّ
اُ ٠ٟه َّ ٥أََ ِ ٧ت َّ
َکأ ٦
اٟش ََل َُ ٦و َٔ ٨ِ ٣
اٟش ََل َُ ٦ت َب َار ُِ ٛت َیا ذَا ا َِ ٟح ََل َٔ ٢و ِاْل ٔ ِ َ
َ
َ

ومحمدنباخدل،فدیل،اوبرمعفافزایع،دشاد،اوبامعر،وثابؿےسرفاتیےہوجہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکآزاد
رکدہ الغؾ ےھت ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق امنز ےس افرغ وہ اجای رکےت ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس نیت رمہبت اافغتسرزپاھ رکےت ےھت رھپ اراشد رفناےت ینعی اے اہلل! وت رپ مسقیک ربایئ افر بیع ےس اسمل افر ربی ےہ افر ریتی
اجبنےسامہریالسیتمےہوتڑبیربتکفاالےہوتاےزبریگافرزعتفاےل!
رافی  :ومحمدنباخدل،فدیل،اوبرمعفافزایع،دشاد،اوبامعر،وثابؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اافغتسرےکدعبذرکدخافدنیںیموغشمؽوہان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اافغتسرےکدعبذرکدخافدنیںیموغشمؽوہان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1341

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی و ٣ح٤س ب ٩ابزاہی ٥ب ٩ػسرا ،٪خاٟس ،طٌبہً ،اػً ،٥بساہلل ب ٩حارثً ،ائظہ ػسي٘ہ

اَ ٩ِ ًَ ٪خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩ا ٔػ ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٥بسٔ اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ ُٔ ٩ػ ِس َر َ
ا ٪إٔذَا َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
اُ ٠ٟه َّ ٥أََ ِ ٧ت َّ
اٟش ََل ُ٦
بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َ َّ
َکأ ٦
َو َٔ ٨ِ ٣
اٟش ََل َُ ٦ت َب َار َِ ٛت یَا ذَا ا َِ ٟح ََل َٔ ٢و ِاْل ٔ ِ َ

دمحم نب دبعاالیلع ف دمحم نب اربامیہ نب دصراؿ ،اخدل ،ہبعش ،اعا  ،دبعاہلل نب احرث ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتقالسؾریھپےتےھتوترفناےت(رتہمجسگراکچ)۔

رافی  :دمحمنبدبعاالیلعفدمحمنباربامیہنبدصراؿ،اخدل،ہبعش،اعا ،دبعاہللنباحرث،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾےکدعبایکداعزپیھاجےئ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
السؾےکدعبایکداعزپیھاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1342

راوی ٣ :ح٤س ب ٩طحاَ ا٤ٟزوذی ،اس٤اًی ١اب٠ً ٩یة ،ححاد ب ٩ابوًَ٤ا ،٪ابوزبيرً ،بساہلل ب ٩زبير

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ط َحا َٕ ا ُِّ ٤َ ٟزوذ ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟححَّا ٔد بِ ٔ ٩أَبٔی ًُ َِ ََ ٤

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ٢
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩اٟزُّبَي ِر ٔیُ َح ِّس ُث ًَل َی َه َذا ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َوه َُو َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
َ َو َُ ٟه ا َِ ٟح ُِ ٤س َوه َُو ًَل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗس ْٔیز َلَ َح ِو ََ ٢و ََل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّل بٔاہللٔ ََل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ ََل َن ٌِبُ ُس
َ َٟهُ َٟهُ ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
ََل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َو ِح َس ُه ََل َ ٔ
رشی َ
إ ٔ ََّل إٔیَّا ُه أَهِ َ ١ا٤ٌِ ٨ِّ ٟةٔ َوا َِِ ٟٔـ َٔ ١و َّ
ئ ا َِ ٟح َش ََٔ ٩ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ ُِ ٣دٔ ٔ ٠ؼي َن َُ ٟه ِّ
و٪
اٟس َ
ا٨َ َٟا ٔ
یَ ٩و َِ ٟو َ ٔ
اَف َ
َ
َک َه ا ِٟک َ ٔ ُ

دمحم نب اجشع ارملفذی ،اامسلیع انب علیة ،اجحج نب اوبامثعؿ ،اوبزریب ،دبعاہلل نب زریب ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفناےت ےھت ہک رضحت
ّلَّفج ُـ َل رَشِي ة ة الْمُ ْلک ف ة الْحَمد ف ُ َ
ک
و َلَع ُ ّ ِ
َ لَ ُ لَ ُ ُ َ لَ ُ ْ ُ َ َ
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس سج فتقالسؾ ریھپےت وت رفناےت َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ َ ْ َ
َّ َ َ تَعی َّ َ ْه َ ل ّنِج لْفَ ْض َّ لْح
َّ َمُحْل ِ
ض
ی
ش
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
کِـَ
ِ ِ َف ْل ر
دل
ّ
ا
ة
ن
ُ
ّل
ّ
ا
ل
إ
ة
إ
ل
ن
ّلَّ َل ِإلَ َة ِإلا ُ
ح َؽ َف َلُقَّ َة ِإ َّل ِئ ِ
ّلّل ْ ُ ُد ِإل ِإ َّئـُأ لا ْمَ ِة َفا ِل َف َ
َ ٍْ
ِ
ِ
الئِا ِ لَ َ
شدَق  ٌِير َل َ ْ
َ لَ ُ َ
َْ
ُفؿ۔ینعیریتےالعفہوکیئاچسوبعمدںیہنےہاےذفاالجلؽفاالرکاؾ!افرریتاوکیئیھبرشکیںیہنےہاسیکابداشتہےہ
اْلنوُرِف َ
افراسےکفاےطسرعتفی ےہافرفہرہاکیابترپدقرتراتھکےہانگہےساچبافرافحتظںیہنےہہناطتقےہابعدتیکنکیل
اہللیکدمدےسمہیسکدفرسےیکابعدتںیہنرکےترگماسذاتیکافرفہیہذات القئےہتمعن افرلضفےکافردمعہرعتفی
ےکوکیئاچسوبعمدںیہنالعفہدخاےکمہاسیکاخصلابعدترکےتںیہافرارگہچرشمنیکافرافکررباناںین۔

رافی  :دمحمنباجشعارملفذی،اامسلیعانبعلیة،اجحجنباوبامثعؿ،اوبزریب،دبعاہللنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾےکدعبحیبستزپانھافرذرکرکان
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
السؾےکدعبحیبستزپانھافرذرکرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1343

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بسة ،ہظا ٦بْ ٩عوہ ،ابوزبير سے روایت ےہ ٛہ حرضت ًبساہلل ب ٩ابوزبير

اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ َٗا َ ٢ک َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩

َ َو َٟهُ ا َِ ٟح ُِ ٤س َوه َُو ًَل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗس ْٔیز ََل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َو ََل
یَ َٟهُ َٟهُ ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
 ١فٔی ُزب ُز ٔاٟؼَّ ََلة ٔ َي ُ٘و ََُ ٢ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َو ِح َس ُه َلَ َ ٔ
رش َ
یُ َه ُِّ ٠
َ ١و َُ ٟه َّ
ا٨َ َٟا ُئ ا َِ ٟح َش ََُ ٩ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ ُِ ٣دٔ ٔ ٠ؼي َن َُ ٟه ِّ
و ٪ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ٢
اٟس َ
یَ ٩وَِ ٟو َ ٔ
َن ٌِبُ ُس إ ٔ ََّل إٔیَّا ُه َٟهُ اُ ٤َ ٌِ ٨ِّ ٟة َو َٟهُ ا َِِ ٟٔـ ُ
اَف َ
َک َه ا ِٟک َ ٔ ُ
 ١بٔهٔ َّ٩فٔی ُزبُز ٔاٟؼَّ ََلة ٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َه ُِّ ٠
ابِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔک َ َ

ااحسؼنباربامیہ،دبعة،اشہؾ نبرعفہ،اوبزریبےسرفاتی ےہہکرضحتدبعاہللنباوبزریبرہاکیامنزےکدعب اس رطہقیےس
ّلَّفجـُ َلرَشِي ة ةالْمُ ْلک ف ة الْحَمدف ُ َ
ّلَّ َلتَع ْ ُی ُد ِإ َّل
ّلَّ َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
ح َؽ َف َل ُقَّ َة ِإ َّل ِئ ِ
ک َ ٍْ
و َلَع ُ ّ ِ
َ لَ ُ لَ ُ ُ َ لَ ُ ْ ُ َ َ
رفناایرکےتےھت َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ َ ْ َ
شدَق  ٌِير َل َ ْ
َّ َ م ُ
ل
ح
َ ْه َ ل ّنِج لْفَ ْض َّ لْح
ِ
ْ
ض
ی
ش
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُفؿ افر فہ رفناای رکےت ےھت ہک رضحت روسؽ
نوُرِف
اْل
ـ
َ
ر
ک
ل
ف
ِ ِ
دل
ّ
ا
ة
ن
ُ
ّل
ّ
ا
ل
إ
ة
إ
ل
ن
ِ
ِإ َّئ ُـ أ ل ا ْمَ ِة َفا ِل َف َ
ِ
ِ
َ
الئِ ا ِ لَ َ
َ لَ ُ َ َ ْ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملساؿاملکتوکرہاکیامنزےکدعبزپےتھےھت۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعة،اشہؾنبرعفہ،اوبزریبےسرفاتیےہہکرضحتدبعاہللنباوبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکدعبیکاکیافرداع
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزےکدعبیکاکیافرداع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1344

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیاً ،٪بسة ب ٩ابوٟبابةً ،بسا َ٠٤ٟب ٩اًين ،وراز

اَٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُه ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب َس َة بِ ٔ ٩أَبٔی َ ُٟبابَ َة َو َسُ ٌِ ٔ٤ت ُه ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٔس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ٔ ٩أَ ًِي َ َن ٔ َلَکه َُ٤ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َسُ ٌَ ٔ٤ه َٔ ٩ِ ٣و َّراز ٕ کَات ٔٔب ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََ َٛ ٢ت َب ٌَُ ٣او ٔ َی ُة إلٔ َی ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة أَ ِخبٔرِن ٔی َٔظَ ِی ٕئ َسَ ٌِ ٔ٤ت ُه َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ٢
یَ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َٗ َضی اٟؼَّ ََل َة َٗا َََ ٢ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َو ِح َس ُه ََل َ ٔ
رش َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ک َ َ

َ َو َُ ٟه ا َِ ٟح ُِ ٤س َوه َُو ًَل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗس ْٔیز َّ
َ
َُ ٟه َُ ٟه ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
اُ ٠ٟه َََّ ٥ل َ٣ا٤َ ٔ ٟ ٍَ ٔ ٧ا أَ ًِ َل ِی َت َو ََل ُٔ ٌِ ٣ل َی ٤َ ٔ ٟا ََ ٌِ ٨َ ٣ت َو ََل یَ ِ ٍُ َٔ ٨ذَا ا َِ ٟح ِّس َٔ ٨ِ ٣

ا َِ ٟح ُّس

دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،دبعة نب اوبابلیة ،دبعاکلمل نب انیع ،فراد ےس رفاتی ےہ ہک وج ریغمہ نب ہبعش ےک اکبت ےھت ہک رضحت
اعمفہی نب ایب ایفسؿ ےن ریغمہ نب ہبعش وک اھکل ہک ےھجم مت فہ داع التب وج ہک مت ےن روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ینس ےہ۔ وج
لْ
ک
جـُ َل ِ
اوہنںےنایبؿ ایکآپ یلص اہللہیلع فآہل فملسسج فتق امنز ےسافرغوہاجےت وترفناےت َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
ّلَّ َف ْ َ
رَش َ
يلَ ُة لَ ُةا مُ ْل ُ
َ ْه َ ل ّنِج لْفَ ْض َّ لْح
ف ة الْحَمد ف ُ َ
الئِ ا َ َش ِن َل ِإلَ َة ِإ َّل اّلَُّ
ح َؽ َف َل ُقَّ َة ِإ َّل ِئّلَِّ َل ِإلَ َة ِإ َّل اّلَُّ َل تَع ْ ُی ُد ِإ َّل ِإ َّئـُ أ ل ا ْمَ ِة َفا ِل َف َ
ک َ ٍْ
و َلَع ُ ّ ِ
َ لَ ُ ْ ُ َ َ
ش دَق  ٌِير َل َ ْ
مُ
ل
ح
ِ
ْ
ض
ی
ِ
َ
ْ
َ
کِ َـ َ
ُفؿ۔ ینعیوکیئاچس وبعمدںیہن ےہالعفہدخا ےکفہ اہنتےہافراساکوکیئرشکیافر ہصحدارںیہن ےہ
 ِ َف ْل ر
اْلنوُرِف َ
َنلَ ُةادلِّ َ
اس یک ابداشتہ ےہامتؾ مسقیک رعتفیاسیک اشایؿ اشؿ ےہ افر سج وک وت رفکدےاس اک وکیئدےنیفاال ںیہن ےہ افر ریتے
ذعابےسناؽداروکاساکناؽںیہناچباتکس۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،دبعةنباوبابلیة،دبعاکلملنبانیع،فراد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزےکدعبیکاکیافرداع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1345

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز٨٣ ،ؼور٣ ،شیب ابواٌَٟلء ،وراز

ئ ًَ َِ ٩و َّراز ٕ َٗا ََ َٛ ٢ت َب ا ِِٔ٤ُ ٟي َرةُ بِ ُُ ٩ط ٌِ َب َة
أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَبٔی ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َ
َ َُ ٟه َٟهُ ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
اَ ٪ي ُ٘و ُُ ٢زب ُ َز اٟؼَّ ََلة ٔإٔذَا َس َََّ ٥َ ٠ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َو ِح َس ُه ََل َ ٔ
رشی َ
إلٔ َی ٌَُ ٣او ٔ َی َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َو َُ ٟه ا َِ ٟح ُِ ٤س َوه َُو ًَل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗس ْٔیز َّ
َ ا َِ ٟح ُّس
اُ ٠ٟه َََّ ٥ل َ٣ا٤َ ٔ ٟ ٍَ ٔ ٧ا أَ ًِ َل ِی َت َو ََل ُٔ ٌِ ٣ل َی ٤َ ٔ ٟا ََ ٌِ ٨َ ٣ت َو ََل یَ ِ ٍُ َٔ ٨ذَا ا َِ ٟح ِّس َٔ ٨ِ ٣

دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،بیسماوباالعلء،فرادےسرفاتیےہہکرضحتریغمہنبہبعشےنرضحتاعمفہینبایبایفسؿوکاھکل
لْ
ک
ہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسبجالسؾریھپےتےھتوتامنزےکدعبرفناےت َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
ّلَّ َف ْ َ
جـُ َلرَشِ َ
يلَ ُةلَ ُةا مُ ْل ُ
َ ْه َ ل ّنِج لْفَ ْض َّ لْح
ف ة الْحَمد ف ُ َ
ش
َ
َ
َ
ّلَّ
َ
ّ
الئِ ا ِن ل ِإلَ َة ِإل ا ُ
ّلَّ َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ
ح َؽ َف َل ُقَّ َة ِإ َّل ِئ ِ
ّلَّ َل تَع ْ ُی ُد ِإ َّل ِإ َّئـُ أ ل ا ْمَ ِة َفا ِل َف َ
ک َ ٍْ
و َلَع ُ ّ ِ
َ لَ ُ ْ ُ َ َ
ش دَق  ٌِير َل َ ْ
مُ
ل
ح
ِ
ْ
ض
ی
ِ
َ
ْ
َ
کِـَ َ
ُفؿ۔
 ِ َف ْل ر
اْلنوُرِف َ
َنلَ ُةادلِّ َ
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،بیسماوباالعلء،فراد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیداعینتکرمہبتزپیھاجےئ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ہیداعینتکرمہبتزپیھاجےئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1346

راوی  :حش ٩ب ٩اس٤اًی٣ ١حاٟسی ،ہیَِ٣ ،٥يرة ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ہیَِ٣ ،٥يرة ،اطحعی ،وراز

َ
َ
َ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔی٥
آَخ ح َوأََ ِ ٧بأَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ََک َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١ا َِ ٤ُ ٟحأٟس ُّٔی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا هُظَ ِی َْٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ا ِِٔ٤ُ ٟي َرةُ َوذ َ َ
َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هُظَ ِی َْٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُيِرُ َواح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ه ِ ٥ا ِِٔ٤ُ ٟي َر ُة ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ َِ ٩و َّراز ٕ کَات ٔب ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ أَ ٌََّ ٣ُ ٪او ٔ َی َة ََ ٛت َب إلٔ َی

ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔأَ ِِ ٪اٛت ُِب إلٔ َ َّی ب ٔ َحس ٕ
ٔیث َسَ ٌِ ٔ٤ت ُه َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َٜ َٓ ٥َ ٠ت َب إَِٔ ٟیهٔ ا ِِٔ٤ُ ٟي َرةُ إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت ُه َي ُ٘و َُ ٨ِ ٔ ً ٢س
َ َو َُ ٟه ا َِ ٟح ُِ ٤س َوه َُو ًَل َی کَُ ِّ١ط ِی ٕئ َٗس ْٔیز ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت
یَ َٟهُ َٟهُ ا ُِ ٠ِ ٤ُ ٟ
َرآٔهٔ ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََلة ٔ ََل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ َو ِح َس ُه ََل َ ٔ
رش َ
ا ِن ٔ َ
نسحنباامسلیعاجمدلی،مثیہ،ریغمة،وقعیبنباربامیہ،مثیہ،ریغمة،ایعجش،فرادےسرفاتیےہہکوجریغمہنبہبعشےکاکبتےھت
ہکرضحتاعمفہیےنرضحتریغمہوکرحتریایکریمےاپسف ہداعرحتریرکےک جیھبدفہک وج متےنرضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلع
فآہل فملس ےس ینس وہ۔ رضحت ریغمہ ےن اس اک وجاب اھکل ہک ںیم ےن رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ آپ
لْ
لْ
و َ َلَع ّ ُِ
ک َفلَ ُةا حَمْ ُد َف َُ
ش دَق  ٌِير َل َْ
ح َؽ َف َل
یلصاہلل ہیلعفآہلفملسامنز زپھرکرفناایرکےتےھت َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
ک َ ٍْ
ّلَّ َف ْ َ
ج ُـ َلرَش َ
ِيلَ ُةلَ ُةا مُ ْل ُ
َ ْه َ ل ّنِج لْفَ ْض َّ لْح
َّ َ مُحْل ِ
ض
ی
ش
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُقَّ َة ِإ َّل ِئ َِّ
َ
َ
ُفؿ۔ نیت
ِ ِ َف ْل ر
الئِ ا ِن ل ِإلَ َة ِإل ا ُ
ّلّ
ّل َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ
ّلَّ َل تَع ْ ُی ُد ِإ َّل ِإ َّئـُ أ ل ا ْمَ ِة َفا ِل َف َ
کِـَ اْلنوُرِف َ
َن لَ ُة ادلّ َ
رمہبت۔
رافی  :نسحنباامسلیعاجمدلی،مثیہ،ریغمة،وقعیبنباربامیہ،مثیہ،ریغمة،ایعجش،فراد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾےکدعباکاکیافرذرک
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
السؾےکدعباکاکیافرذرک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1347

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اسح ،ٙابوس٤٠ہ خزاعی٨٣ ،ؼورب ٩س٤٠ہ ،خَلزب ٩س٠امی ،٪ابوس٤٠ہ ،خاٟسب ٩ابوً٤زاْ ،٪عوہً ،ائظہ

ػسي٘ہ

ور بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخ ََّلزُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙاٟؼَّ اَُان ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ا ُِ ٟدزَاعٔ ُّی َُ ٨ِ ٣ؼ ُ
ا٪
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا َِ ٟدائٔٔٔي َن ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ ٔ ٩أَبٔی ً َِٔ ٤ز َ
أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َوک َ َ
اِ ُ ٩ِ ًَ ٪

إٔذَا َجََ ٠ص َِ ٣حّ ٔ ٠شا أَ ِو َػلَّی َتک َ َّ ٥َ ٠بٔکَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
ت ٓ ََشأ َ َِ ٟت ُه ًَائٔظَ ُة ًَ ِ ٩ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
ا ٪كَأَ ٌّا ًََِ ٠یهٔ َّ٩إلٔ َی َی ِؤ ٦
ت َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َِ ٪تک َ َّ ٥َ ٠ب ٔ َديِر ٕک َ َ
َ َّ
َ
وب إَِٔ ٟی َ
اَ َّٔ َٛ ٪ار ّة َٟهُ ُس ِب َحاَ َ ٧
ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َوإ ٔ َِ ٪تک َ ََِّ َٔ ٥َ ٠ي ِر ٔذََ ٔ ٟ
َک َ َ
رف َک َوأَتُ ُ
اُ ٠ٟه ََّ ٥وب ٔ َح ِ٤س َٔک أَ ِس َت ِِ ٔ ُ

دمحمنبااحسؼ،اوبہملس زخایع،وصنمرنبہملس،الخدنبامیلسؿ،اوبہملس،اخدلنباوبرمعاؿ،رعفہ،اعہشئدصہقیےسرفاتیےہہک
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج یسک سلجم ںیم ھٹیب اجےت ای امنز زپےتھ وت دنچ املکت ےتہک۔ اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےن
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےساؿوملکںےکابرےںیمدرایتفایک۔اعہشئدصہقیےنرفناایہکارگفہصخشکین وگتفگرکاتےہ وت
ہی ےلمج ایقتم کت ریمی رطح اؿ رپ اقمئ رےتہ ںیہ افر وج صخش دفرسی مسق یک وگتفگ رکے وت اؿ ابوتں اک افکرہ وہ اجےت ںیہ فہ
لل َّ
ی
ه
ِح
س
ی
ُ
َ
ی
َ
َ
ِک َأ ْ ع ْف ِ ُرر َ ُ
ل
يا َّ ،ف َمْد َ
املکتہیںیہ ُص ْ حَا َ َ
ب ِإ ْ َ
ک َف َأُ ُ
رافی  :دمحمنباقحس،اوبہملسزخایع،وصنمرنبہملس،الخدنبامیلسؿ،اوبہملس،اخدلنباوبرمعاؿ،رعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾےکدعباکیدفرسیمسقیکداع
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
السؾےکدعباکیدفرسیمسقیکداع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1348

راوی  :اح٤سب ٩س٠امیٗ ،٪سا٣ة ،حبَّسةً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٨ہ

َّس َة َٗاَِ ٟت َح َّسثَ ِتىٔی ًَائٔظَ ُة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َي ٌِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٗ َُسا َُ ٣ة ًَ َِ ٩ج ِ َ

ِق ُق ُٔ ٨ِ ٣ه ا ِٟحَِٔ ٠س
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟب ِو ُِٔ ٠ُ٘ َٓ ٢ت ََ ٛذبِتٔ َٓ َ٘ا َِ ٟت بَل َی إَّٔ٧ا َٔ ِ ٨َ ٟ
َز َخَِ ٠ت ًَل َ َّی ا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُهوز ٔ َٓ َ٘اَِ ٟت إ ٔ ََّ ًَ ٪ذ َ
َّ
َِخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ َو َٗ ِس ِار ََٔ ٌََ ِت أَ ِػ َواتُ َ٨ا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َه َذا َٓأ َ ِخب َ ِرتُهُ ب ٔ َ٤ا َٗاَِ ٟت
َواِ َٟو َب ٓ َ َ
َّ
َّ
رح ا٨َّ ٟارٔ
رسآ ٔی َ ١أًَ ِٔذنٔی ِّٔ َ ٩ِ ٣
َٓ َ٘ا ََ ٢ػ َس َٗ ِت ٓ ََ٤ا َػلی ََ ٌِ َس یَ ِو ٔ٣ل ٔ ٕذ َػ ََل ّة إَٔل َٗا َ ٢فٔی زُبُز ٔاٟؼَّ ََلة ٔ َربَّ ٔجبِرٔی ََ ١و ٔ٣یکَائ ٔی ََ ١وإ ٔ ِ َ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
َو ًَ َذ ٔ
ادمحنب امیلسؿ ،دقامة ،حیشررة ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی وہیدی وعرت ریمے اپس آیئ افر ےنہک یگل
ذعاب ربقاشیپبےکےنگلےسوہاتےہ۔اسرپںیمےناہکوتوھجیٹےہ۔اسےناہکںیہنچسےہمہوکمکحےہہکارگاشیپباھکؽ
ای ڑپکے رپ گل اجےئ وت اس وک اکٹ ڈاںیل افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دؿ امنز زپےنھ ےک فاےطس ےلکن مہ وگتفگ ںیم
وغشمؽ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ایک ابت ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک وج اس وہیدی اخوتؿ ےن اہک اھت۔ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفناایفہاخوتؿچسیتہکےہرھپاسدؿےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوکیئامنزںیہنزپیھ۔نکیلامنزےکدعب
رفناایفہاخوتؿچسیتہکےہ۔رھپامنزےکدعباراشدرفناای(رہامنزےکدعبزپاھ)ربربجالیئفاکیملیئ۔اےریمےرپفرداگرھجموک
دفزخیکرگیمافرذعابربقےسوفحمظرفنا۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،دقامة،حیشررة،اعہشئدصہقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدفرسیمسقیکداعےکابرےںیم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقیکداعےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1349

٣وسی بً٘ ٩بةً ،لاء ب ٩ابو٣زوا٪
راوی ٤ً :زوب ٩سواز ب ٩اسوزب٤ً ٩زو ،اب ٩وہب ،حٔؽ ب٣ ٩یَّسةٰ ،

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ ِ٩
َّس َة ًَ َِ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩س َّواز ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َحٔ ُِؽ بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ

وسی إَّٔ٧ا َ٨َ ٟحٔ ُس فٔی اَّ ٟت ِو َراة ٔ أَ ََّ ٪زا ُو َز ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ
ًَ َلا ٔ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٣ز َو َ
ْح َ ٤ُ ٔ ٟ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔیهٔ أَ َّّ ٌِ َٛ ٪با َحَ ٠
َٕ َُ ٟه بٔاہللٔ َّأ ٟذی َٓ ََٙ ٠ا َِ ٟب ِ َ
ا ٪إٔذَا ا ِن ََر َٖ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلتٔهٔ َٗا ََّ ٢
ای
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اُ ٠ٟه َّ ٥أَ ِػٔ٠حِ لٔی زٔیىٔی َّأ ٟذی َج ٌَ َِ ٠تهُ لٔی ً ِٔؼ َّ ٤ة َوأَ ِػٔ٠حِ لٔی ُزَ ِ ٧ی َ
َ
َّأًٟی َج ٌََِ ٠ت ٓ َٔیها ٌََ ٣اشٔی َّ
َ َلَ َ٣ا٤َ ٔ ٟ ٍَ ٔ ٧ا
َ َٔ ٨ِ ٣
َ َوأًَُوذُ ب ٔ َ
َ َوأًَُوذُ َٔ ٌَِٔو ٔ َک ٔ ٩ِ ٣ن ٔ ِ٘ َ٤تٔ َ
اُ ٠ٟه َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ بٔز ٔ َؿا َک َٔ ٩ِ ٣س َد ٔل َ

َ ا َِ ٟح ُّس َٗا ََ ٢و َح َّسثَىٔی َْ ٌِ ٛب أَ َُّ ٪ػ َه ِی ّبا َح َّسثَ ُه أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا َػلَّی اہللُ
أَ ًِ َل ِی َت َوَلَ ُٔ ٌِ ٣ل َی ٤َ ٔ ٟا ََ ٌِ ٨َ ٣ت َوَلَ َی ِ ٍُ َٔ ٨ذَا ا َِ ٟح ِّس َٔ ٨ِ ٣

َرآٔهٔ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلتٔهٔ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ي ُ٘وُ ُٟهَ ٨ِ ٔ ً َّ٩س ا ِن ٔ َ

رمعفنب وساد نب اوسدنب رمعف ،انب فبہ ،ب ص نب ہرسیة ،ومٰیس نب عمیة ،اطعء نب اوبرمفاؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت بعک
ریضاہللہنعےنفلحےساہکہکاسےندخایکمسقاسذاتیکمسقہکسجےن رضحتومٰیسےکفاےطسدرایوکریچ دایہکمہ ےن
وتراتںیمداھکیےہہکرضحتداؤدہیلعاالسلؾسجفتقامنزےسافرغوہےتوترفناےتآرخکت۔ینعیاےدخاریمادنیدرتس
رفنا دےافرریمیداینونساردے۔سجںیمہکریمارزؼےہاےاہللںیمانپہنااتگنوہںریتےہصغےسریتیراضدنمیےسافر
ںیم انپہ نااتگن وہں ریتی اعمیف یکریتے ذعاب ےس افر ںیم انپہ نااتگن وہں ریتی ھجت ےس افرریتےانعتئ ےئک وہےئ رزؼ وک وکیئ
رفےنک افر عنم رکےنفاال ںیہن ےہ افر سج ےس وت عنم رکدے افر سج وک وت رفک دے فہ وکیئ دےنیفاال ںیہن ےہ افر دفتل دنم یک
دفتلریتےاسےنموکیئاکؾ ہنآےئیگ۔رمفاؿےنلقن ایکرضحتبیہصےناؿ ےسلقنایکہکرضحتدمحم یلصاہللہیلعفآہل
فملسسجفتقامنزےسافرغوہاجےتےھتوتہیےلمجزپےتھےھت۔
رافی  :رمعفنبوسادنباوسدنبرمعف،انبفبہ،ب صنبہرسیة،ومٰیسنبعمیة،اطعءنباوبرمفاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکدعبانپہناےنگنےکابرےںیم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزےکدعبانپہناےنگنےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1350

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی٤ًَ ،ا ٪طحا٣ ،٦ش ٥٠ب ٩ابوبَکہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی ًَ َِّ َ ٤َِ ًُ ٩
َ
ا ٪أَبٔی َي ُ٘و ُ ٢فٔی زُبُز ٔاٟؼَّ ََلة ٔ
َک َة َٗا َ ٢ک َ َ
َ
ٓ
ا ٪اٟظحَّاِ ٣ُ ٩ِ ًَ ٔ ٦ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔ ٩أبٔی بَ ِ َ

َّ
َ َٗا َ٢
رف َوا ِٔ ِ ٟٔ
َ ٔ ٩ِ ٣ا ِلٔ ِ ُٜ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َُٓ ٨ِ ُٜت أَُٗوُ ُٟهَ٘ َٓ َّ٩ا َ ٢أَبٔی أَ ِی بُى َ َّی ًَ َّ ٩ِ ٤أَ َخ ِذ َت َه َذا ُُِٗ ٠ت ًَ َِ ٨
َِق َو ًَ َذ ٔ
اُ ٠ٟه َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
اَ ٪ي ُ٘و ُُ ٟه َّ٩فٔی ُزبُز ٔاٟؼَّ ََلة ٔ
إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
رمعفنب یلع،ییحی،امثعؿاحشؾ ،ملسمنباوبرکبہ ےسرفاتی ےہہکریمےفادلامنزےک دعبرفناےتےھتاےدخا!ںیمانپہنااتگنوہں

 رف ےس افر رقف ےس افر ذعاب ربق ےس۔ نان ہچ ںیم یھب ےنہک اگل ہک ریمے فادل ےن درایتف ایک ہک مت ےن ہی ےلمج سک ہگج ےس ےھکیس
ںیہ۔ وت ںیم ےن رعض ایک ہک آپ ےس یہ ےھکیس ںیہ اوہنں ےن اہک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ولمجں وک امنز ےک
دعبزپاھرکےتےھت۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،امثعؿاحشؾ،ملسمنباوبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾےکدعبحیبستینتکرمہبتزپانھاچےئہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
السؾےکدعبحیبستینتکرمہبتزپانھاچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1351

راوی  :یحٌی ب ٩حِیب بْ ٩عبی ،ح٤ازً ،لاء ب ٩سائبً ،بساہلل ب٤ً ٩ز

ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََٗ ٢ا َ٢
ْعب ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حِ ٔ ٔ
یب بِ َٔ َ ٩
 ١بٔه ٔ َ٤ا َٗٔ٠ی ْ١
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ ََّ ٠تا ََٔ ٪ل یُ ِح ٔؼیه ٔ َ٤ا َر ُج ِْ ٣ُ ١ش ٥ْ ٔ ٠إ ٔ ََّل َز َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َوه َُ٤ا َي ٔشي ْر َو ََ ٩ِ ٣ي ٌِ َُ ٤

َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟؼَّ ََ ٠و ُ
رشا َویُ َٜبِّرُ
رشا َو َی ِح َُ ٤س ًَ ِ ّ
ات ا َِ ٟد ُِ ٤ص ي َُشبِّحُ أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛفٔی ُزبُز ٔکَُ ِّ١ػ ََلة ٕ ًَ ِ ّ

ٕ َو َخ ُِ ٤ص ٔ٣ائ َ ٕة فٔی ا ِٔ٤ٟیزَا َٔ ٪وأََ٧ا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
رشا َٓه ٔ َی َخ ُِ ٤ش َ
وَ ٪و ٔ٣ائ َ ْة فٔی اَ ٠ِّ ٟشا َٔ ٪وأَ ِْ ٟ
ًَ ِ ّ
َ َ ُ
َفا ٔطهٔ أَ ِو َِ ٣ـ َح ٌٔهٔ َسبَّحَ ث َ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن َو َحَ ٔ٤س ثَ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن َو َٛب َّ َر أَ ِر ََ ٌّا َوثَ ََلث ٔي َن
َي ٌِ٘ ٔ ُسهُ َّ٩ب ٔ َی ٔسه ٔ َوإٔذَا أ َوی أ َح ُس ٥ِ ٛإلٔ َی ٔ َ
 ١فٔی کُ ِّ١یَ ِوَ ٕ ٦وَِ ٟی َٕ ٠ة
ٕ فٔی ا ِٔ٤ٟیزَا َٔٗ ٪ا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ُّیَ ٥ِ ُٜي ٌِ َُ ٤
َٓه ٔ َی ٔ٣ائ َ ْة ًَل َی اَ ٠ِّ ٟشا َٔ ٪وأَ ِْ ٟ
ٕ ََل ِ ُ ٧ح ٔؼیهٔ٤ا َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
اَ ٪یأتِ ٔی أَ َح َس َُ ٥ِ ٛوه َُو فٔی َػ ََلتٔهٔ ٓ ََی ُ٘و ُ٢
اٟظ ِی َل َ
أَ َِٔ ٟي ِ ٔن َو َخ َِ ٤ص ٔ٣ائَةٔ َس ِّی َئ ٕة ٗٔی ََ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َِ ٛی َ
َ
ِ
ی٤هُ
َِک ََ ٛذا َو َیأت ٔیهٔ ً ٔ َِ ٨س َ٨َ ٣ا ٔ٣هٔ َٓیُُ ٔ ٨
َِک ََ ٛذا اذ ُ ِ
اذ ُ ِ
ییحی نب بیبح نب رعیب ،امحد ،اطعء نب اسبئ ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشد رفناایہکدفںیتلصخںیہنجوکارگوکیئاملسمؿاایتخررکےوتفہصخشتنجںیمدالخوہاگافرفہآاسؿںیہ۔رضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاپچنفتقیکامنزںیدخافدندقفسیکحیبسترکیتںیہافراہمترےںیمےسرہاکیصخش
رہ اکی امنز ےک دعب دس رمہبت حیبست رکے(ینعیزپےھ) افر رہ اکی اہمترے ںیم ےس رہ اکی امنز ےک دعب دس رمہبتےہک افر دس
رمہبتادمحلہللزپےھافردس رمہبتاہللاربکزپےھوتامتؾاک ومجمہعاکیوسساچساملکتوہ ےئگ۔زابؿرپاکیزہاراپچنوسزیماؿرپ
ویکہکن رہ اکی کین لمع ےک وعض دخافدن دقفس دس کین لمع اتھکل ےہ۔ ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملساینپاویلگنںرپاؿولمجںوکامشررفناایرکےتےھتافرسجفتقاہمترےںیمےسوکیئصخشاےنپرتسب رپ
وسےن ےئلیک اجےئ وت اس وک اچےیہ ہک فہ  55رمہبت زپےھ افر ادمحل ہلل یھب  55رمہبت یہ زپےھ افر اس وک اچےیہ ہک فہ  58رمہبت اہلل
اربک زپےھ وت ہی ومجمیع دعد زابؿ رپ اکی وس نب ایگ افر زیماؿ اامعؽ ںیم ہی دعد اکی زہار نب ایگ افر ہی دعد افر ذموکرہ ابال دعد اشلم
رکےک (رفزاہن زیماؿ ںیمڈاھیئ زہار وہےئگ) رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفناایہک رھپ اہمترے ںیمےس
وکؿصخشداھیئزہارانگوہںاکاراکتبرکاتےہ۔اسےئلہکسجفتقرفزاہناسدقرانگہرکےاگبتدخافدندقفساس ےک
کین اامعؽ ےسآےگ ڑبھ ےتکس ںیہاس رطہقی ےس وت کین اامعؽ یہ ںیم ااضہف وہات رےہ اگولوگں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ رہ دف اعدت اک اایتخر رکان ڑبا لکشم افر دوشار انب دای ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک امنز ےک
درایمؿاطیشؿاحرضوہاتےہافرامنزیےساتہکےہہکمتالفںفتقیکابتایدرکفافرمتذراالفںدقمہموکیھبایدرکف(سباؿیہ
ولمجںاکانہکامنزںیموھبؽدیپارکاتےہ)ایسرطہقیےساطیشؿوسےنےکفتقآاتےہافرفہہیاملکتںیہنےنہکداتی۔
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،امحد،اطعءنباسبئ،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدفرسیمسقیکحیبستےسقلعتم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقیکحیبستےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1352

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩س٤زہ ،اسبان٤ً ،زوبٗ ٩یص ،حً ،٥ٜبساٟزح ٩٤ب ٩ابی ٟیلیٌٛ ،ب بً ٩حزة

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أَ ِس َبا ٕن َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜبسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی

یب َٗائُٔ ُ٠ه َّ٩ي َُش ِّب ُح اہللَ فٔی زُبُز ٔکَُ ِّ١ػ ََلة ٕ
ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ِّ٘ ٌَ ٣ُ ٥َ ٠ب ْ
ات ََل َید ٔ ُ
آَخ َٔ ًَ ٩ِ ٣سز ٔاَّ ٟت ِشِٔیحٔ
ثَ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن َویَ ِح َُ ٤س ُه ثَ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن َویُ َٜبِّرُ ُه أَ ِر ََ ٌّا َوثَ ََلث ٔی َِ ٨َ ٨و َْ َ ُ

دمحمنباامسلیعنبرمسہ،اابسط،رمعفنبسیق،مکح،دبعارلنمحنبایب،یلی،بعکنبةزجةےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکامنزےکدعبدعتمداافلظںیہےنہکےکفاےطسہکنجوکزپےنھفاالصخشناویسافررحمفؾںیہنوہ
اتکس۔55رمہبتانہکافر55رمہبترہاکیامنزےکدعبادمحلہللانہکافر 58رمہبت اہللاربکزپانھ۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنبرمسہ،اابسط،رمعفنبسیق،مکح،دبعارلنمحنبایب،یلی،بعکنبةزجة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقیکحیبستےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1353

راوی ٣ :وسی ب ٩حزا ٦تز٣ذی ،یحٌی ب ٩آز ،٦اب ٩ازریص ،ہظا ٦ب ٩حشا٣ ،٪ح٤س ب ٩سيریَٛ ،٩ير اب ٩آ٠ح ،زیسب٩

ثابت

اَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
ٔیص ًَ ِ ٩هٔظَ ا ٔ ٦بِ َٔ ٩ح َّش َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣
وسی بِ ُ ٩حٔزَا ٕ ٦اٟتِّرِ ٔٔ ٣ذ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز َ ٩ِ ًَ ٦ابِ ٔ ٩إ ٔ ِزر َ
یََٔٛ ٩ِ ًَ ٩ير ٔ ابِ ٔ ٩أَ َِٓ٠حَ ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا َ ٢أ ُ ٔ٣زُوا أَ ِ ٪ي َُش ِّب ُحوا ُزب ُ َز کَُ ِّ١ػ ََلة ٕ ثَ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن َو َی ِح َُ ٤سوا ثَ ََلثّا
سٔير ٔ َ
َوثَ ََلث ٔي َن َویَُٜبِّرُوا أَ ِر ََ ٌّا َوث َ ََلث ٔي َن َٓأت ُ َٔی َر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ فٔی َ٨َ ٣ا ٔ٣هٔ َٓ٘ٔی ََٟ ١هُ أَ ََ ٣ز َُ ٥ِ ٛر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ َِ َُ ٪ش ِّب ُحوا زُب ُ َز کَُ ِّ١ػ ََلة ٕ ثَ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن َو َت ِح َُ ٤سوا ث َ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن َوتُ َٜبِّرُوا أَ ِر ََ ٌّا َوثَ ََلث ٔي َن َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََٓ ٢ا ِج ٌَُ٠و َها
َّ
َّ
َ َُ ٟه َٓ َ٘ا َ ٢ا ِج ٌَُ٠وهَا
ٔرش َ
َخ ِّ ٤شا َوً ِ ٔ
َک َذَ ٔ ٟ
یَ ٩وا ِج ٌَُ٠وا ٓ َٔیها اَّ ٟت ِهٔ٠ی َ٤َّ ٠َ َٓ ١ا أَ ِػ َبحَ أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ

َ
ََ ٛذَ ٔ ٟ

ومیس نب زحاؾ رتذمی ،ییحی نب آدؾ ،انب ادرسی ،اشہؾ نب اسحؿ ،دمحم نب ریسنی ،ریثک انب احلف ،زدینب باتب ےس رفاتی ےہ ہک
رضحاتاحصہبرکاؾوکمکحوہارہاکیامنزےکدعب55رمہبتےنہکاکافر55رمہبتادمحلہللےنہکاکافر 58رمہبتاہللاربکےنہکاکہکاکی
صخش وج ہلیبق ااصنر اک اھت فہ احرض وہا افراس ےن رعض ایک ہک مت  55رمہبت رہ اکی ہملک وک زپوھ افر مت اکی رمہبت َل اِہٰلَ ا ِ َّل اہلل وہک حبص
ےک فتق اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک
کیھٹےہمتاسرطہقیےسرکف۔
رافی  :ومیسنبزحاؾرتذمی،ییحینبآدؾ،انبادرسی،اشہؾنباسحؿ،دمحمنبریسنی،ریثکانباحلف،زدینبباتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقیکحیبستےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1354

راوی ًِ :یساہلل بً ٩بسالَکی ٥ابوزرًہ اٟزازی ،اح٤سبً ٩بساہلل ب ٩یو٧صً ،لی بٓ ٩ـی ١بً ٩یاقً ،بساٌٟزیز ب٩
ابوزاؤز٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز

َِک ٔی ٥أَبُو ز ُِر ًَ َة اٟزَّاز ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَل ٔ ُّی بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ال َ ٔ
ا َِ ُٔ ٟـ ِی ٔ ١بِ َٔٔ ً ٩یاقٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ٔ ٩أَبٔی َر َّواز ٕ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُج َّل َرأَی ٓ ٔ َامی َی َزی ا٨َّ ٟائ ٔ ُٔٗ ٥ی َُ َٟ ١ه بٔأ َ ِّی َط ِی ٕئ

أَ ََ ٣ز ُُّ ٔ َِ٧ ٥ِ ٛیَ ٥ِ ُٜػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ََ ٣زَ٧ا أَ ِ ٪نُ َشبِّحَ ثَ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن َوِ َ ٧ح ََ ٤س ث َ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن َوَٜ ُ ٧ب ِّ َر أَ ِر ََ ٌّا َوثَ ََلث ٔي َن
ی٩
ٔرش َ
ٔرش َ
ٔرش َ
ٔرش َ
یَ ٩و َه ُِّ٠٠وا َخ ِّ ٤شا َوً ِ ٔ
یَ ٩و َٛبِّرُوا َخ ِّ ٤شا َوً ِ ٔ
یَ ٩وا ِح َُ ٤سوا َخ ِّ ٤شا َوً ِ ٔ
َِ ٔ٣ائ َ ْة َٗا ََ ٢س ِّب ُحوا َخ ِّ ٤شا َوً ِ ٔ
َٓتَٔ ٠

َ ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠آ ٌَُِ٠وا َ٤َ ٛا َٗا َ٢
ََک ذََ ٔ ٟ
َٓتَٔ ٠
َِ ٔ٣ائ َ ْة َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َبحَ ذ َ َ
اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی
دیبعاہللنبدبعارکلمیاوبزرہعارلازی،ادمحنبدبعاہللنبویسن،یلعنبلیضفنبایعض،دبعازعلسینباوبداؤد،انعف،دبعاہللانب
رمعےسرفاتیےہہکاکیآدیمےنوخابںیم داھکیاسصخشےنیسکدفرسےصخشےسدرایتفایکمتوکاہمترےربمغیپرضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک مکح اراشد رفناای؟ اوہنں ےن وجاب ںیم رفناای ہک مہ ولوگں وک مکح وہا ےہ  55رمہبت افر
رمہبت  55ادمحل ہلل افر  58رمہبت اہلل اربک ےنہک اک ہی ومجمیع دعد وس وہ ےئگ اس ےن اہک ہک  55رمہبت وہک افر  55رمہبت ادمحل زپوھ افرمت
ہٰلا ِ َّلاہللوہکرھپحبصےکفتقاسصخشےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےس
55رمہبتاہللاربکوہکافراکیرمہبت َلا ِ َ
اسوخابےکابرےںیمرعضایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناحصہبرکاؾےسرفناایمتایسرطحےسرکفاسیجہکااصنریےن
ایبؿایک(ہیفاحضرےہہکفہوخابدرتساھتافردخافدندقفسیکاجبنےسمیلعتدییئگیھت)۔
رافی  :دیبعاہلل نب دبعارکلمی اوبزرہع ارلازی ،ادمحنب دبعاہلل نب ویسن ،یلع نب لیضف نب ایعض ،دبعازعلسی نب اوبداؤد ،انعف،
دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدفرسیمسقیکحیبستےسقلعتمااحدثی
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقیکحیبستےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1355

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س ،طٌبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح ،٩٤ك٠حہَ ،کیبً ،بساہلل ابً ٩باض ،جویزیة ب٨ت حارث

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َِ ٣َ ٩ٔ ٤ول َی آ ٔ ٢كَ َِ ٠ح َة َٗا َ٢
ض ًَ ُِ ٩ج َویِزٔیَ َة ب ٔ ِ٨تٔ ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز ًََِ ٠ی َها َوه ٔ َی فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس
َکیِ ّبا ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َسُ ٌِ ٔ٤ت ُ َ

رقی ّبا ٔ ٩ِ ٣ن ِٔؼ ٕٔ اَ ٨َّ ٟهارٔ َٓ َ٘ا َََ ٟ ٢ها َ٣ا زٔ ِٟتٔ ًَل َی َحاَٗ َٔ ٔ ٟاَِ ٟت َن ٌَ َِٗ ٥ا َ ٢أََلَ أ ُ ًَ َِّ َٔ ٤ُ ٠ي ٌِىٔی کَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
ت
َت ِس ًُو ث ُ َّ٣َ ٥زَّ ب ٔ َها َ ٔ
ا٪
ا ٪اہللٔ ًَ َس َز َخ ِٔ٘٠هٔ ُس ِب َحا َ ٪اہللٔ ر َٔؿا َن ِٔ ٔشهٔ ُس ِب َح َ
ا ٪اہللٔ ًَ َس َز َخ ِٔ٘٠هٔ ُس ِب َح َ
ا ٪اہللٔ ًَ َس َز َخ ِٔ٘٠هٔ ُس ِب َح َ
ََ ُ٘ؤٟی َُ ٨هُ َّ٩س ِب َح َ
ْع ٔطهٔ
ْع ٔطهٔ ُس ِب َح َ
ْع ٔطهٔ ُس ِب َح َ
ا ٪اہللٔ ر َٔؿا َن ِٔ ٔشهٔ ُس ِب َح َ
اہللٔ ر َٔؿا َن ِٔ ٔشهٔ ُس ِب َح َ
ا ٪اہللٔ زَٔ َ ٧ة َ ِ
ا ٪اہللٔ زَٔ َ ٧ة َ ِ
ا ٪اہللٔ زَٔ َ ٧ة َ ِ

ا ٪اہللٔ َٔ ٣سا َز کَ٤َ ٔ ٠اتٔهٔ
ا ٪اہللٔ َٔ ٣سا َز کَ٤َ ٔ ٠اتٔهٔ ُس ِب َح َ
ا ٪اہللٔ َٔ ٣سا َز کَ٤َ ٔ ٠اتٔهٔ ُس ِب َح َ
ُس ِب َح َ

دمحمنباشبر ،دمحم ،ہبعش ،دمحم نبدبعارلنمح،ہحلط،رکبی ،دبعاہللانبابعس ،وجرییةتنباحرثےسرفاتیےہ ہک رضحتروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رفز اؿ ےک اپس ےس سگرے وت داھکی ہک فہ دجسم ںیم یھٹیب وہیئ داع ناگن ریہ ںیہ رھپ دفرہپ ےک
فتق اس رطػ ےئگ افر اؿ ےس رفناای ایک مت اب اس فتق کت ایس احتل ںیم وہ وت اوہنں ےن وجاب دای ہک یج اہں ۔ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفناایںیممتوکاچراملکتیکمیلعتداتیوہںمتاؿوکزپاھرکففہاملکتہیںیہنیترمہبتافرنیتیہرمہبتہیداعیھب
نیترمہبتافرہیداعیھبنیترمہبت۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،دمحمنبدبعارلنمح،ہحلط،رکبی،دبعاہللانبابعس،وجرییةتنباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدفرسیمسقیکحیبستےکابرےںیم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقیکحیبستےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1356

راوی ً :لی ب ٩ححزً ،تاب ،ابَ ٩ظير ،خؼیًَٕ ،ک٣ة و ٣حاہسً ،بساہلل ابً ٩باض

ض َٗا ََ ٢جا َئ
َٔک ََ ٣ة َو َُ ٣حاهٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اب ه َُو ابِ ُٔ ََ ٩ظير ٕ ًَ ُِ ٩خ َؼ ِی ٕٕ ًَ ِٔ ِ ً ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َّت ْ
و٤َ َٛ ٪ا
و٤َ َٛ ٪ا نُ َؼل ِّی َو َي ُؼو َُ ٣
ِقا ُئ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪اْلِ ََُِ ٔ ٨یا َئ ي َُؼ َُّ ٠
ا َِ َ ُٔ ٟ

ا ٪اہللٔ ثَ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن
وَ٘ َٓ ٪ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َػ َِّ ٠یت ُُِ٘ َٓ ٥وُٟوا ُس ِب َح َ
ُوَ ٪ویُ َِ ُ٘ ٔٔ ٨
ا ٢یَ َت َؼ َّسٗ َ
َن ُؼ ُوَ ٦و َُ ٟه ِ ٥أَ َِ ٣و ْ
و٪
و ٪ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َ ََ ٩ِ ٣س َب ََ٘ ٥ِ ُٜو ََ ِشب ٔ ُ٘ َ
رشا َٓإٔ ٥ِ َُّٜ٧تُ ِسرٔ َُ ٛ
َوا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل ثَ ََلثّا َوثَ ََلث ٔي َن َواہللُ أَ ِٛبَرُ ثَ ََلثّا َوث َ ََلث ٔي َن َو ََل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ ًَ ِ ّ

ََ ٌِ ََ ٩ِ ٣س ُ٥ِ ٛ

یلعنبرجح،اتعب،انبریشب،ح نف،مرکمةفاجمدہ،دبعاہللانبابعسےسرفاتیےہ ہکریقفافراتحمجولگاکیدؿدختموبنی
یلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہےئافررعضایکایروسؽاہلل!نادلارولگمہ یسیامنزادارکےتںیہافرفہولگمہولوگں یسی
امنز ےک العفہ مہولوگں اسیج رفزہ رےتھک ںیہ رھپ اؿ ےک اپس دفتل ےہ فہ اس دفتل وک دص ہ رکےت ںیہ افر اس ےس فہولگ الغؾ
رخدی رک آزاد رکےت ںیہ (مہ اؿ یک رباربی ےسیک رکںی؟) ہی نس رک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ امنز
ےک دعب  55رمہبت افر ادمحل ہلل  55رمہبت افر اہلل اربک  55رمہبت افر َل اِہٰلَ ا ِ َّل اہلل دس رمہبت اہک رکف وت مت ولگ ذموکرہ ابال ولوگں ےک
رباربچنہپاجؤےگاؿولوگںےسوجہکمتےسآےگںیہ۔ینعیدراجتںیممتےسڑبےھوہےئںیہافراسرطہقیےسمتولگاےنپ
ےسدعبںیمآےنفاےلولوگںےسافرزایدہآےگےلچاجؤےگ۔
رافی  :یلعنبرجح،اتعب،انبریشب،ح نف،مرکمةفاجمدہ،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدفرسیمسقیکداعےکابرےںیم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اکیدفرسیمسقیکداعےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1357

راوی  :اح٤س ب ٩حٔؽ بً ٩بساہلل ٧یشابوری ،ابزاہی ٥يٌىی اب ٩كہ٤ا ،٪ححاد ب ٩ححاد ،ابوزبير ،ابوً٤٘٠ہ ،ابوہزیزہ

ا ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟححَّا ٔد
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ اِ ٨َّ ٟی َشابُور ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی إٔبِ َزاهٔی َُ ٥ي ٌِىٔی ابِ َ ٩كَ ِه ََ ٤

بِ ٔ ٩ا َِ ٟححَّا ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠سبَّحَ فٔی زُبُز ٔ َػ ََلة ٔ
َّ
ْح
ُرف ِت َُ ٟه ذُُ ٧وب ُ ُه َوَِ ٟو کَاِ َ ٧ت َٔ ١َ َِ ٣زبَ ٔس ا َِ ٟب ِ ٔ
ا َِ َِ ٟساة ٔ ٔ٣ائ َ َة ََ ِشِٔی َح ٕة َو َه٣ٔ ١َ ٠ائ َ َة َت ِهٔ٠ی َٕ ٠ة ُ ٔ َ

ادمحنبب صنبدبعاہلل شینوبری،اربامیہینعی انبامہطؿ،اجحجنباجحج،اوبزریب،اوبب ہمق،اوبرہریہ ےسرفاتی ےہہکرضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای امنز رجف ےک دعب وج صخش اکی وس رمہبتےہک افر اکی وس رمہبت َل اِہٰلَ ا ِ َّل اہللےہک وت
اسصخشےکانگہاعمػرکدیاجےتںیہارگہچفہانگہدنمسرےکاھجگےکرباربیہویکںہنوہں۔
رافی  :ادمحنبب صنبدبعاہللشینوبری،اربامیہینعیانبامہطؿ،اجحجنباجحج،اوبزریب،اوبب ہمق،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حیبستےکامشررکےنےکابرےںیمااحدثی
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
حیبستےکامشررکےنےکابرےںیمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1358

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ػٌ٨انی و حشين ب٣ ٩ح٤سًَ ،ا ٦بً ٩لی ،اً٤عً ،لاء ب ٩سائبً ،بساہلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی اٟؼَّ ٌَِ ٨انٔی َوا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َّ
اٟذارٔ َُ َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ََّ ُا ٦بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا
ُّ
ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌِ٘ ٔ ُس
اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ

اَّ ٟت ِشِٔیحَ
دمحم نب دبعاالیلع اعنصین ف نیسح نب دمحم ،اثعؾ نب یلع ،اشمع ،اطعء نب اسبئ ،دبعاہلل نب رمع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوک(اویلگنںرپ)حیبستامشررکےتوہےئداھکی۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلعاعنصینفنیسحنبدمحم،اثعؾنبیلع،اشمع،اطعءنباسبئ،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

السؾےکدعبرہچہکشخہنرکےنےکابرےںیم
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
السؾےکدعبرہچہکشخہنرکےنےکابرےںیم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1359

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،بَک ،اب٣ ٩رض ،اب ٩ہاز٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی ،٥ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوسٌیس خسری

رض ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟهاز ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِ ْ
َک َوه َُو ابِ َُ َ ٣ُ ٩
رش َّأ ٟذی فٔی َو َس ٔم َّ
اٟظ ِهز ٔ َٓإٔذَا
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ َحاو ٔ ُر فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا َ ٢ک َ َ

ا ٪یُ َحاو ٔ ُر َُ ٌَ ٣ه ث ُ َّ ٥إُٔ َّ ٧ه أَ َٗ َا٦
ٔرش َ
 ١إ ٔ ِح َسی َوً ِ ٔ
وَِ ٟ ٪ی َّ ٠ة َو َي ِش َت ِ٘ب ٔ ُ
ی ٩یَ ِز ٔج ٍُ إلٔ َی َِ ٣ش َٔ٨ٜهٔ َویَ ِز ٔج ٍُ َ ٩ِ ٣ک َ َ
ٔرش َ
کَ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ح ٔي ٔن یَ ِٔ ٤ضی ً ِ ُ
َِ َّ
اض َٓأ َ ََ ٣زه ُِ ٥ب ٔ َ٤ا َطا َئ اہللُ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إنِّٔی ُُ ٨ِ ٛت أ ُ َجاو ٔ ُر َه ٔذه ٔ
فٔی َط ِهز ٕ َجا َو َر ٓ ٔیهٔ تَٔ ٠
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َّأًٟی ک َ َ
اَ ٪ی ِز ٔج ٍُ ٓ َٔیها َٓ َد َل َب اَ ٨َّ ٟ
ٕ َ٣عٔی ََِٓ ٠ی َِبُ ِت فٔی َُ ٌِ ٣ت َٔٔ ٜهٔ َو َٗ ِس َرأَیِ ُت َه ٔذه ٔ َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة
اَخ ٓ ََ ٩ِ ٤ک َ َ
ا ٪ا ًِ َت ََ ٜ
رش ث ُ َّ ٥بَ َسا لٔی أَ ِ ٪أ ُ َجاو ٔ َر َه ٔذه ٔ ا َِ ِ ٌَ ٟ
ا َِ ِ ٌَ ٟ
رش اْلِ َ َو ٔ َ
ْطَ٧ا َِ ٟی ََ ٠ة
اَخ فٔی کَُ ِّ١و ِتز ٕ َو َٗ ِس َرأَیِ ُتىٔی أَ ِس ُح ُس فٔی َ٣ا ٕ
َٓأ ُ ِن ٔشیت َُها َٓا َِ ٟتُ ٔ٤شوهَا فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
رش اْلِ َ َو ٔ ٔ
ئ َوكٔي ٕن َٗا َ ٢أَبُو َسٌٔی ٕس ُِ ٔ ٣
َّ
َّ
َّ
َر َٖ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔ
ٔرش َ
إ ٔ ِح َسی َوً ِ ٔ
یََ ٓ ٩و ََ ٛ
ٕ ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ُس فٔی َُ ٣ؼلی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس٨َ َٓ ٥َ ٠وَ ِز ُت إَِٔ ٟیهٔ َو َٗ ِس ا ِن َ َ
اٟؼ ِبحٔ َو َو ِج ُههُ َُ ِ ِ٣ت ٌّ ١كٔی ّ٨ا َو َّ ٣
ائ
ُّ

ہبیتقنبدیعس،رکب،انبرضم،انباہد،دمحمنباربامیہ،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملس(راضمؿںیم)ااکتعػرفناایرکےتےھتینعیآرخیرشعہںیم۔ سجفتقراتسگرےنوکوہیتافر55فںی
رات آیت ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رھگ رشتفی ےل اجےت افر وج ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ ااکتعػ ایک
رکےت ےھت وت فہ ولگ یھب اےنپ اکمانت وک فاسپ وہاجےت ےھت رھپ اکی ہنیہم ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج رات ںیم فاسپ
آےت رہھٹے رےہ افر ولوگں وک ہبطخ انسای افر دخا وک وج وظنمر اھت اس اک ولوگں وک مکح رفناای۔ رھپ اراشد رفناای ہک ںیم ااکتعػ رکات اھت
اسرشع ہںیم۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکہیابتھجموکرتہبولعمؾوہیئہکںیمااکتعػرکاتاھتآرخرشعہںیم۔وتسجآدیمےن
ریمےاسھتااکتعػایکےہفہصخشاینپہگجاقمئرےہافرںیمےنراتوکینعیبشدقرںیمداھکیےہرھپںیموھبؽایگابمتاس
وک آرخی رشعہ ںیم التش رکفرہ اکی اطؼ رات ںیم افر ںیم ےن داھکی ہک ںیم اس رات ںیم ڑچیک ںیم دجسہ رکات وہں۔ اوبدیعس ےن
لقنایکہک 55فںیراتںیمابرشوہیئافرسجہگجرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسدجسمںیمامنززپاھرکےتےھتوتاس
ہگجرپابرشوہیئںیمےنآپیلصاہللہیلع فآہلفملسوکداھکیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزرجفےسافرغوہےئگےھتافرآپیلص
اہللہیلعفآہلفملساکرہچہاپینافریٹمےسرتوہایگاھت(آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپرہچہوککشخہنایک)۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،رکب،انبرضم،انباہد،دمحمنباربامیہ،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزےکالسؾےکدعبسجہگجامنززپیھےہاسہگجاناؾاکےھٹیبرانہ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزےکالسؾےکدعبسجہگجامنززپیھےہاسہگجاناؾاکےھٹیبرانہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1360

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابواحوؾ ،س٤اک ،جابزب ٩س٤زہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا َ ٢ک َ َ

َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َػلَّی ا ِِ َٔ ٟح َز َٗ ٌَ َس فٔی َُ ٣ؼ ََّل ُه َحًَّی َت ِلَّ ٍَ ُ٠
اٟظ ُِ ٤ص
ہبیتق نب دیعس ،اوباوح ص ،امسک ،اجربنب رمسہ ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس سج فتق امنزرجف ادا
رفناےتوتامنزیکہگجرپےھٹیبرےتہوسرجےکےنلکنکت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوباوحص،امسک،اجربنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزےکالسؾےکدعبسجہگجامنززپیھےہاسہگجاناؾاکےھٹیبرانہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1361

راوی  :اح٤سب ٩س٠امی ،٪یحٌی ب ٩آز ،٦زہير ،س٤اک ب ٩رحب

رح ٕب َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ ٔ ٟحابٔز ٔ
آَخ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٔک بِ ِٔ َ ٩
ََک َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُزهَي ِ ْر َوذ َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َػلَّی ا ِِ َٔ ٟح َز
بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َُ ٨ِ ٛت تُ َحاُ ٔ ٟص َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥ک َ َ

َّ َّ
َّ
و ٪ا ِّ
وَ ٪حس َ
و٪
ٟظ ٌِ َز َو َي ِـ َحَ ُٜ
ٔیث ا َِ ٟحاهَّٔ ٔ ٠یةٔ َویُ ِٔ ٨ظ ُس َ
َک َ
َجََ ٠ص فٔی َُ ٣ؼَل ُه َحًی َت ِل ٍَ ُ٠اٟظ ُِ ٤ص َٓ َی َت َح َّس ُث أَ ِػ َحاب ُ ُه یَ ِذ ُ ُ
َو َیت ََب َّش َُ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ادمحنبامیلسؿ،ییحینبآدؾ،زریہ،امسکنبرحبےسرفاتیےہہکںیمےناجربنبرمسہےساہکہکمتولگروسؽرکمییلصاہلل

ہیلعفآہلفملسےکاپساھٹیبرکےتےھتاوہنںےناہکیجاہں!روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتقامنزرجفادارفناےتوتایس
رطح ےھٹیب رےتہ آاتفب ےک ولطع وہےن کت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ احصہب رکاؾ ےس وگتفگ رفناےت فہ رضحات دفر
اجتیلہاکذترکہرفناایرکےتےھتافرااعشرزپےتھافرےتسنہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسرپرکسماےت۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،ییحینبآدؾ،زریہ،امسکنبرحب

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

امنزےسافرغوہرکسکرطػوھگنااجےئ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزےسافرغوہرکسکرطػوھگنااجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1362

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوًوا٧ة ،سسی

َر ُٖ إٔذَا َػ َِّ ٠ی ُت ًَ ِ٩
ٕ أَ ِن َ ٔ
اٟش ِّس ِّی َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩اِ َٛ َٕ ٔ ٟی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ُِّ ٩
َر ُٖ ًَ ِ ٩یَٔ٤یٔ٨هٔ
َیٔ٤یىٔی أَ ِو ًَ َِ ٩ي َشارٔی َٗا َ ٢أَ َّ٣ا أََ٧ا َٓأ َ ِٛثَرُ َ٣ا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِٔ َ ٨
ہبیتق نب دیعس ،اوبوعایة ،دسی ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اسن نب ناکل ےس درایتف ایک ہک سج فتق ںیم امنز ےس افرغ
وہاجؤںوتںیمسکاجبنرخرک فںینعیداںیئایابںیئاجبنرخرکفں؟وتاوہنںےنرفناایہکںیمےنارثکرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسوکداںیئاجبنرخریھپےتوہےئداھکیےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبوعایة،دسی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزےسافرغوہرکسکرطػوھگنااجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1363

راوی  :ابوحٔؽ ً٤زو بً ٩لی ،یحٌی ،اً٤ع٤ً ،ارة ،اَلسوز

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َحٔ ِٕؽ ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ َٗا ََٗ ٢ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َلَ
َی ِح ٌَ َّ٩َ٠أَ َح ُس َُّ ٔ ٟ ٥ِ ٛ
َر َٖ إ ٔ ََّل ًَ َِ ٩یٔ٤یٔ٨هٔ َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
٠ظ ِی َلا َٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ن ِٔ ٔشهٔ ُجزِئّا َی َزی أَ ََّ ٪ح ِت ّ٤ا ًََِ ٠یهٔ أَ ََِ ٪ل یَ ِٔ َ ٨

َّ
َرآٔهٔ ًَ َِ ٩ي َشارٔه ٔ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠أَ ِٛث َ َر ا ِن ٔ َ

اوبب صرمعفنبیلع،ییحی،اشمع،امعرة،االوسدےسرفاتیےہہکرضحتدبعاہللنبدوعسدےنرفناایاہمترےںیمےسوکیئصخش
اےنپ افرپ اطیشؿ اک اکی ہصح ہن اگلےئ ینعی وج ابت رشفع ںیم الزؾ ںیہن ےہ اس وک الزؾ ہن رکےل۔ ہی ےھجمس ہک سجفتق امنز ےس
رفاتغوہاجےئوتداںیئ اجبناھٹرکےلچاحالہکن ںیم ےنرضحتروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسوکداھکیےہ ہکآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسارثکافاقتںیمابںیئاجبناھٹرکاجےتےھت۔
رافی  :اوبب صرمعفنبیلع،ییحی،اشمع،امعرة،االوسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
امنزےسافرغوہرکسکرطػوھگنااجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1364

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیَ٘ ،٥یة ،زبیسیٜ٣ ،حوَّ٣ ،٢سو ٚب ٩اَلجسًَ ،ائظہ ػسي٘ہ

َ
َّس َ
و ٚبِ َ ٩اْلِ َ ِج َس َٔ َح َّسثَ ُه ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ََ٘ ٔ َّی ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اٟزُّبَ ِیس ُّٔی أَ َُّ ِٜ٣َ ٪ح ّوَل َح َّسث َ ُه أَ َُّ ِ ٣َ ٪
َر ُٖ ًَ ِ٩
رش ُب َٗائ ّٔ٤ا َو َٗاً ّٔسا َوي َُؼل ِّی َحآ ٔ ّیا َو َُ ٨ِ ٣تٌ َّٔل َو َی ِٔ َ ٨
ًَائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِ َ
َیٔ٤یٔ٨هٔ َو ًَ ِٔ ٩ط َ٤أٟهٔ
ااحسؼ نباربامیہ،تمیة،زدیبی،وحکمال،رسمفؼ نباالدجع،اعہشئدصہقی ےسرفاتی ےہ ہکںیم ےنرضحتروسؽرکمییلصاہلل

ہیلعفآہلفملسوکڑھکےوہےنافرھٹیباجےنیکاحتلںیماپینےتیپوہےئداھکیےہافرامنزےکدعبداںیئافرابںیئرطػےساےتھٹ
وہےئسپولعمؾوہاہک ہی بسابںیتدرتسںیہاب ارگوکیئصخشاؿںیم ےس یسک ابتوک الزؾایرفض ےھجمس الثم امنز ںیموہےت
وہےئالزیمےھجمسوتہیاطیشؿیکدیلقتےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،تمیة،زدیبی،وحکمؽ،رسمفؼنباالدجع،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخانیتامنزےسسکفتقرفاتغاحلصرکںی
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وخانیتامنزےسسکفتقرفاتغاحلصرکںی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1365

ًیسی ب ٩یو٧ص ،اوزاعی ،زہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٨ہ
راوی ً :لی ب ٩خرشٰ ،٦

َ
ٔ
ا ٪اَ ٨ِّ ٟشا ُئ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
رشَٗ ٕ ٦ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاع ِّی ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

َّ
َرٓ ََِ ٣ُ ٩ت ٌََ ِّٔ ٠ا ٕ
ت ب ٔ ُ٤زُوكٔهَََٔ ٓ َّ٩ل ي ٌُِ َزٓ َِ٩ِ ٣ٔ ٩
ي َُؼ ِّ٠ي َن ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ َٔ ٟح َز َٓک َ َ
ا ٪إٔذَا َس ٥َ ٠ا ِن َ َ
ا َِٔ ٠َِ ٟص
یلع نب رشخؾٰ ،یسیع نب ویسن ،افزایع ،زرہی ،رعفہ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےک اسھت وخانیت امنز رجف یک ںیتنس زپیتھ ںیھت رھپ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس السؾ ریھپ ےتیل ےھت وت
وخانیتاچدرںیٹیپلرکفاسپآاجںیتاتہکاؿیکادنریھےیکفہجےسانشتخہنیکاجےکس۔
رافی  :یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبویسن،افزایع،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےنھٹںیماناؾےسدلجیرکانونممعےہ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
اےنھٹںیماناؾےسدلجیرکانونممعےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1366

راوی ً :لی ب ٩ححزً ،لی ب٣ ٩شہز٣ ،دتار اب ،١ٔ٠ٓ ٩ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣ُ ٩شهٔز ٕ ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟد َتارٔ ابِ ٔ ٩ِ ًَ ١ٕ ُٔ ٠ِ ُٓ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا ََ ٢ػلَّی ب ٔ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ

اٟش ُحوز ٔ َو ََل
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
اٟز ُٛو َٔ َو ََل ب ٔ ُّ
َات َی ِو ٕ ٦ث ُ َّ ٥أَٗ َِب َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا ب ٔ َو ِجهٔهٔ َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی إ ٔ َ٣ا َََُ ٓ ٥ِ ُٜ٣ل تُ َباز ٔ ُرونٔی ب ٔ ُّ
َر ٔ
اٖ َٓإٔنِّی أَ َرا ُ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ٛأَ َ٣امٔی َو َٔ ٩ِ ٣خ ِ٠ف ٔی ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢و َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسه َِٔ ٟو َرأَیِت ُِ٣َ ٥ا َرأَیِ ُت ََ ٟـ ٔحِٜت ُِ٥
بٔا َِ ٔ ٟ٘یاَ ٔ ٦و ََل ب ٔ ٔاَل ِن ٔ َ
َّٗ ٔ ٠یَل َوََ ٟب َِ ٜیت ََُِٔٛ ٥ي ّرا ُٗ ِ٨َ ٠ا َ٣ا َرأَیِ َت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا ََ ٢رأَیِ ُت ا َِ ٟح ََّ ٨ة َواَ ٨َّ ٟار

یلع نب رجح ،یلع نب رہسم ،اتخمر انب لفلف ،اسن نب ناکل ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اکی دؿ امنز یک
اناتمرفنایئرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسمہولوگںیکاجبنوتمہجوہےئافررفناایایقؾںیمںیممتولوگںاکاناؾوہںافرمتولگ
روکعافردجسہںیمھجمےسدلجیہنایکرکفوچہکنںیممتولوگںےکآےگافرےھچیپیکاجبنےسداتھکیوہںرھپرفناایاسذاتیکمسق
ہک سج ےکاہھت ںیم ریمی اجؿ ےہ ارگ مت ولگ دوھکی وج ھچک ںیم ےن داھکی ےہ وت مت ولوگں وک تہب مک یسنہ آےئ افر زایدہ رفای رکف۔
ولوگںےنرعضایکایروسؽاہلل!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایکداھکی؟ آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایںیمےنتنجافر
دفزخوکداھکیےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،یلعنبرہسم،اتخمرانبلفلف،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاناؾےکاسھتامنزںیمرشکیوہافراسیکرفاتغکتاسھترےہوتایکوثابےہ؟
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
وجصخشاناؾےکاسھتامنزںیمرشکیوہافراسیکرفاتغکتاسھترےہوتایکوثابےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1367

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوزَ ،رشبٔ٣ ٩ـ ،١زاؤزب ٩ابوہ٨س ،وٟیس بً ٩بساٟزح ،٩٤جبيرب ٩نٔير ،ابوذر

رش َوه َُو ابِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزا ُو ُز بِ ُ ٩أَبٔی هٔ ِٕ ٨س ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٔ ِ ْ
اَ ٥َِ ٠َٓ ٪ي ُ٘ ِ ٥ب ٔ َ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ج َبي ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔيِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َُ ٢ػ ِ٨َ ٤ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ََ ٣ـ َ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی بَقٔی َس ِب ٍْ َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِهز ٔ َٓ َ٘ َا ٦ب ٔ َ٨ا َحًَّی َذهَ َب ِ َ ٧ح ْو ٔ ٩ِ ٣ثُُ٠ثٔ َّ
اِ ٠ٟی ٔ ١ث ُ َّ ٥کَاِ َ ٧ت َساز ٔ َس ْة ََٓ ٥َِ ٠ي ُ٘ ِ ٥ب ٔ َ٨ا َٓ َ٤َّ ٠ا
َ
اِ ٠ٟی ٔ٨َ ٠ِ ُٗ ١ا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟو َن َٔ ِ٠ت َ َ٨ا ٗ ٔ َی َاَ ٦ه ٔذه ٔ َّ
ْط َّ
اِ ٠ٟی َ٠ةٔ َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج َ١
کَاِ َ ٧ت ا َِ ٟدا َٔ ٣ش ُة َٗ َا ٦ب ٔ َ٨ا َحًَّی ذَ َه َب ِ َ ٧ح ْو َٔ ٩ِ ٣ط ِ ٔ
َر َٖ حُ ٔش َب َٟهُ ٗ ٔ َی ُاَِ ٟ ٦ی َٕ ٠ة َٗا َ ٢ث ُ َّ ٥کَاِ َ ٧ت اٟزَّأَ ٌَ ُة ََٓ ٥َِ ٠ي ُ٘ ِ ٥ب ٔ َ٨ا َٓ َ٤َّ ٠ا بَقٔی ثُْ ُ٠ث َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِهز ٔ
إٔذَا َػلَّی َِ ٍَ ٣اْل ٔ َ٣اَ ٔ ٦حًَّی یَ ِٔ َ ٨
َ
اض َٓ َ٘ َا ٦ب ٔ َ٨ا َحًَّی َخ ٔظی َ٨ا أَ َِ ٪ي ُٔو َت َ٨ا ا َََِ ٟٔل ُح ث ُ ََّ ٥َِ ٟ ٥ي ُ٘ ِ ٥ب ٔ َ٨ا َط ِیئّا َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِهز ٔ َٗا َ٢
أَ ِر َس َ ١إلٔ َی بَ َ٨اتٔهٔ َون َٔشائٔهٔ َو َحظَ َس اَ ٨َّ ٟ
اٟش ُحو ُر
َزا ُوزُ ُُِٗ ٠ت َ٣ا ا َََِ ٟٔل ُح َٗا َُّ ٢
اامسلیعنبدوعسد،رشبنبلضفم،داؤدنباوب ،د،فدیلنبدبعارلنمح،ریبجنبریفن،اوبذرےسرفاتیےہہکمہولوگںےنروسؽ
رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکارماہ راضمؿ اابملرکےک رفزے رےھکآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن امنز رتافحی ںیہنزپاھیئ
اہیںکت ہکاست رات ابیق رہںیئگاس فتق آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ڑھکے وہرک اکی اہتیئ راتکت امنز زپےتھ رےہ رھپ
 58فںیبشںیمڑھکے ںیہنوہےئافر50فںیرات ںیمڑھکےوہےئآدیھراتکت۔مہولوگں ےن رعضایکایروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفملس!اکشآپیلصاہللہیلعفآہلفملسزایدہڑھکےوہےت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایسجفتقااسنؿیسک
دفرسےےکاسھتامنززپےھاسےسرفاتغکتوتاسوکامتؾراتڑھکےوہےناکارجفوثابےلماگرھپ 55فںیراتوکآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےںیہنوہےئرھپسجفتقنیتراتابیقرہںیئگینعی55فںیراتوکوتاولہاایآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےناینپڑلویکںوخانیت افرامتؾرضحاتیکامجوتعں وکافرڑھکےوہےئآپیلص اہللہیلعفآہلفملساہیںکت ہک مہولگ

ااسیےھجمس ہکاشدی یریاکفتقیہوفتوہاجےئ۔ رھپ ابیقراوتںںیمآپڑھکے ںیہنوہےئ۔داؤد نبایب  ،دہ ےنلقنایکوج ہک
اسدحثیےکرافیںیہہکںیمےنرضحتداؤدےسدرایتفایکاوہنںےناہکہکہی یریےہینعی یریاکفتقوہاجانرمادےہ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،رشبنبلضفم،داؤدنباوب ،د،فدیلنبدبعارلنمح،ریبجنبریفن،اوبذر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولوگںیکرگدںینالھپگنرکاناؾوکامنززپےنھےئلیکاجاندرتسےہ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
ولوگںیکرگدںینالھپگنرکاناؾوکامنززپےنھےئلیکاجاندرتسےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1368

راوی  :اح٤سب ٩بکار رحانیَ ،رشب ٩رسی٤ً ،ز ب ٩سٌیس ب ٩ابوحشين ٧وٓلی ،اب ٩ابو٠٣یٜةً٘ ،بہ بً ٩ا٣ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩بَکَّا ٕر ا َِّ َ ٟ
اَّٟس ِّی ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی ُح َشي ِ ٕن اِ ٨َّ ٟوَٓل ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی
رش بِ ُٔ َّ ٩
ْحان ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٔ ِ ُ
َّ
َّ
َّ
ُ
َر َٖ َی َت َد َّلی
َر بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ ث َّ ٥ا ِن َ َ
َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ػِ ٠ی ُت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠ا َِ ِ ٌَ ٟ
َخ َد َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی
ضَٔ
اب ا٨َّ ٟا ٔ
رسي ٌّا َحًَّی ََ ٌَح ََّب اُ ٨َّ ٟ
رٔ َٗ َ
َّس ًَتٔهٔ َٓت َب ٔ ٌَ ُه ََ ٌِ ُف أَ ِػ َحابٔهٔ ٓ ََس َخ ًََ ١ل َی ََ ٌِ ٔف أَ ِز َوا ٔجهٔ ث ُ ََّ َ ٥
اض ِ ُ ٔ ٟ
یت ً ٔ َِ ٨سَ٧ا َٓأ َ َِ ٣ز ُت َٔ٘ ٔ ِش َ٤تٔهٔ
ََکه ُِت أَ َِ ٪یِ ٔ َ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪سَ٧ا ٓ َ ٔ
ََک ُت َوأََ٧ا فٔی ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َر َط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣تٔبِر ٕک َ َ
ذ َِ
ادمحنب اکبر رحاین ،رشبنب رسی ،رمع نب دیعس نب اوبنیسح ونیلف ،انب اوبملیکة ،ہبقع نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک ارماہ امنز رصع ادا یک دمہنی ونمرہ ںیم وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس رفاتغ ےک دعب
ولوگں یک رگدںین الھپگن رک لچ دےیئ۔ اہیں کت ہک ولوگں ےن ریحت اک ااہظر ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دلجی رپ آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبرکاؾاسھتوہےئگآپیلصاہللہیلعفآہلفملساینپاکیزفہجرہطمہےکاپسرشتفیےلےئگرھپ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسابرہےلکنافررفناایہکھجموکامنزرصعںیمایخؽآایہکاکیڈیلوسےنیکیھتایاچدنییکوتےھجمربااگل۔اس

فہجےسںیمےندلجیاسےکمیسقترکےناکمکحدای۔
رافی  :ادمحنباکبررحاین،رشبنبرسی،رمعنبدیعسنباوبنیسحونیلف،انباوبملیکة،ہبقعنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجامنزاکوپاھچاجےئوتفہصخشہہکاتکسےہںیہنزپیھ
ابب  :امنزرشفعرکےنےسقلعتمااحدثی
بجامنزاکوپاھچاجےئوتفہصخشہہکاتکسےہںیہنزپیھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1369

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز و ٣ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،اب ٩حارث ،ہظا ،٦یحٌی ب ٩ابوَٛير ،ابوس٤٠ہ ب٩
ًبساٟزح ،٩٤جابزبً ٩بساہلل

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َوه َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩هٔظَ اَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اب َی ِو َ ٦ا َِ ٟد َِ ٨س َٔ ٌِ ََ ٚس َ٣ا ََغبَ ِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص
ََٔٛير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َ
َج ٌَ ََ ١ي ُش ُّب َُ َّٔ ٛار ُرقیِ ٕع َو َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا ِ ٔ ٛس ُت أَ ِ ٪أ ُ َػل ِّی َحًَّی کَا َز ِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص ََ ِِزُ ُب َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َ
َ
اَ َٓ ٪ت َو َّؿأ َ ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔ َو َت َو َّؿأَِ٧ا ََ ٟها
ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠واہللٔ َ٣ا َػ َِّ ٠یت َُها َٓ َ٨زَ ِ٨َ ٟا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ب ُ ِل َح َ
ٓ ََؼلَّی ا َِِ ٌَ ٟر ََ ٌِ َس َ٣ا ََغبَ ِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص ث ُ ََّ ٥ػلَّی ََ ٌِ َسهَا ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ َب
َ
َ

اامسلیعنبدوعسدفدمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انباحرث،اشہؾ،ییحی نباوبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،اجربنبدبعاہللےسرفاتی
ےہ ہک رضحت رمع ےن زغفہ دنخؼ ےک دؿ سج فتق ہک وسرج رغفب وہایگ اھت وت اوہنں ےن رشمنیک وک ربا انہک رشفع رک دای افر
رعض ایک ہک ای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم امنز ںیہن زپھ اکس یتح ہک وسرج رغفب وہےن وک اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفناای ہک دخا یک مسق ںیم ےن ایھب کتامنز ںیہن ادا یک۔ رھپ مہ ولگ آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک اسھت احطؿ انیم ہگج
رہھٹےئگ افرفوضرفناای۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنامنزےکفاےطسفوضرفناایافرمہولوگں ےن فوضرفناایرھپ آپ یلصاہلل ہیلع

فآہلفملسےنامنزرصعادایکوسرجےکرغفبوہےنےکدعبرھپامنزرغمبادایک۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسدفدمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انباحرث،اشہؾ،ییحینباوبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
امنزہعمجےکفوجبےسقلعتم
ابب  :ہعمجاکایبؿ
امنزہعمجےکفوجبےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1370

راوی  :سٌیس بً ٩بساٟزح٣ ٩٤دزومی ،سٔیا ،٪ابوز٧از ،اْعد ،ابوہزیزہ

َ
َ
َ
ض ًَ ِ٩
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َوابِ ُ ٩كَا ُو ٕ
أ ِخب َ َرَ٧ا َسٌٔی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ِِ ٤َ ٟدزُوم ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
وَّ ٪
اب ٔ٩ِ ٣
اٟشأَ ُ٘ َ
َخ َ
و ٪بَ ِی َس أَُ َّ ٧ه ِ ٥أُوتُوا ا ِل َٔ ٜت َ
أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َ ٧ ٥َ ٠ح ُِ ٩اْل ٔ ُ
َٗ ِب٨َ ٔ ٠ا َوأُوت ٔی َ٨ا ُه ٔٔ ٌِ ََ ٩ِ ٣سه َِٔ ٥و َه َذا ا َِ ٟی ِو َُّ ٦أ ٟذی ََ ٛت َب اہللُ ًَزَّ َو َج ََِّ ٠ًَ ١یه ٔ َِٓ ٥ا ِخ َت َُٔ ٠وا ٓ ٔیهٔ ٓ ََه َساَ٧ا اہللُ ًَزَّ َو َج َُّ َٟ ١ه َي ٌِىٔی
اض َ٨َ ٟا ٓ ٔیهٔ َت َب ٍْ ا َِ ٟی ُهوزُ ُ َّسا َواَ ٨َّ ٟؼ َاری ََ ٌِ َس َُ ٕس
َی ِو َ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ َٓاُ ٨َّ ٟ
دیعس نب دبعارلنمح زخمفیم ،ایفسؿ ،اوبزاند ،ارعج ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشد رفناای مہ ولگ داین ںیم دعب ںیم آےئ نکیل مہ ولگ ایقتم ےک دؿ ےلہپ وہں ےگ نکیل رفؼ رصػ اس دقر ےہ ہک وہید افر
اصنریوکاؿولوگںوکمہولوگںےسلبق(آامسین)اتکبیلمافرمہولوگںوکدعبںیمیلمافروہیدیولوگںےنہتفہاکدؿرقمرایکافر
اصنریےناوتاراک دؿافردخافدندقفسےنمہولوگںوکدہاتیرفنایئاسرفزیکافرولگامہرےات عںیہویکہکنہعمجاکدؿداینیک

دیپاشئاکدؿےہ۔
رافی  :دیعسنبدبعارلنمحزخمفیم،ایفسؿ،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہیدیاکیرفزمہولوگںےکدعبںیہافراصنریمہےسدفدؿےکدعب
ابب  :ہعمجاکایبؿ
وہیدیاکیرفزمہولوگںےکدعبںیہافراصنریمہےسدفدؿےکدعب

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1371

راوی  :واػ ١بً ٩بساَلًلی ،ابٓ ٩ـی ،١ابو٣ا َٟاطحعی ،ابوحاز ،٦ابوہزیزہ ،ربعی ب ٩رحاغ ،حذئہ

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی َ٣ا َٕ ٔ ٟاْلِ َ ِط َحع ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ه َُزیِ َز َة َو ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ِّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َو ٔ
اػ ُ
ا٪
رحا ٕ
اِ َٗ ٪ب َ٨َ ٠ا َٓک َ َ
غ ًَ ُِ ٩ح َذ ِي َٔ َة َٗ َاَل َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َؿ َّ ١اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ٩ِ ًَ ١ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َ ٩ِ ٣ک َ َ
بِ َٔ ٔ ٩
اَ ٨َّ ٠ٟٔ ٪ؼ َاری َی ِو ُ ٦اْلِ َ َحسٔ َٓ َحا َئ اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١ب ٔ َ٨ا ٓ ََه َساَ٧ا َ ٔ ٟی ِو ٔ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ َٓ َح ٌَ َ ١ا ُِ ٟح َُ ٌَ ٤ة َو َّ
َِ ٠ٟٔی ُهوز ٔ َی ِو َُّ ٦
اٟش ِب َت
اٟش ِبتٔ َوک َ َ
و ٪یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ا ِٔ ِ٘ ٤َ ٟض ُّی َُ ٟه ِِ َٗ ٥ب َ١
َواْلِ َ َح َس َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
اٟسَ ِ ٧یا َواْلِ َ َّوَ ُٟ
َخ َ
و ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِه ُّٔ ١
َ ه ُِ٨َ َٟ ٥ا َت َب ٍْ یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ َوِ َ ٧ح ُِ ٩اْل ٔ ُ

ا َِ ٟد ََلئ ٔٔٙ
فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف،اوبناکلایعجش،اوباحزؾ،اوبرہریہ،رب ینبرحاش،ذحہفیےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایدخافدندقفسےنیلہپاتمےکولوگںوکارماہرکدایہعمجےکدؿےسوتالہوہیدےنہتفہاک
دؿرقمررفناایافراصنریےناوتاراکدؿیوجسیایکرھپاہللےنمہولوگںوکدیپارفناایوتہعمجاکرفزاراشدرفناایابےلہپدؿہعمجاکوہارھپ
ہتفہافررھپاوتاراکوتوہیدیافررصناینولگمہولوگںےکنا تحنبےئگ۔ایقتمےکدؿافرمہولگداینفاولںںیمتسپںیہنکیل
ایقتمےکدؿبسےسےلہپوہںےگ۔امتؾولخماقتےسےلہپامہراہلصیفوہاگ۔

رافی  :فالصنبدبعاالیلع،انبلیضف،اوبناکلایعجش،اوباحزؾ،اوبرہریہ،رب ینبرحاش،ذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزہعمجوھچڑےنیکفدیعاکایبؿ
ابب  :ہعمجاکایبؿ
امنزہعمجوھچڑےنیکفدیعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1372

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥یحٌی ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زوًِ ،یسة ب ٩سٔیا ٪حرضمی ،ابوجٌس ؿ٤يری

رضم ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٔ ًَِ ٩
یس َة بِ ُٔ ٩سٔ َِی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ا ٪ا َِ ٟح ِ َ
ا َِ ٟح ٌِ ٔس َّ
اٟـ ِ٤ز ٔ ِّی َوکَاِ َ ٧ت َُ ٟه ُػ ِح َب ْة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َز َک ثَ ََل َث ُج ََ ٍٕ ٤ت َها ُوّ٧ا ب ٔ َها ك َ َب ٍَ اہللُ ًَل َی
َِٗ٠بٔهٔ
وقعیبنباربامیہ،ییحینبدیعس،دمحمنبرمعف،دیبعةنبایفسؿرضحیم،اوبدعجریمضیےسرفاتیےہہکفہرضحتروسؽرکمییلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےک احصیب ےھت اراشد رفناایہک وج صخش نیت ہعمجیک امنز رتکرک دے وت دخافدن دقفساس ےک دؽ رپ رہم اگلدے
اگ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحینبدیعس،دمحمنبرمعف،دیبعةنبایفسؿرضحیم،اوبدعجریمضی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
امنزہعمجوھچڑےنیکفدیعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1373

راوی ٣ :ح٤س ب٤ٌ٣ ٩ز ،حبا ،٪ابا ،٪یحٌی ب ٩ابوَٛير ،حرضمی بَ ٩لح ،ٙزیس ،ابوسَل ،٦ح ٥ٜب٣ ٩ی٨اءً ،بساہلل اب٩
ًباض و ًبساہلل اب٤ً ٩ز

رضم ٔ ِّی بِ ََٔ ٩لح ٕٔ٩ِ ًَ ٙ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحبَّا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبَا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ِ َ
ض َوابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز یُ َح ِّسثَا ٔ ٪أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َس ََّل ٩ِ ًَ ٕ ٦ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ٔ٣ٔ ٩ی َ٨ا َئ أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َٗا ََ ٢وه َُو ًَل َی أَ ًِ َواز ٔ ٔ٨ِ ٣بَرٔه ٔ ََ ٟی َِ ٨تهٔي َ َّن أَٗ َِو ْاَ ٩ِ ًَ ٦و ِزً ٔه ٔ ِ ٥ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ا ٔ
ت أَ ِو ََ ٟی ِدت َٔ َّ٩٤اہللُ ًَل َی ُُٗ٠وبٔه ٔ َِ ٥وََ ٟیُٜو ٩ِ ٣ٔ َّ٩ُ ٧ا َِِ ٟآٔٔ٠ي َن

دمحم نب رمعم ،ةحؿ ،اابؿ ،ییحی نب اوبریثک ،رضحیم نب القح ،زدی ،اوبالسؾ ،مکح نب انیمء ،دبعاہلل انب ابعس ف دبعاہلل انب رمع ےس
رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اےنپ ربنم یک ڑکلویں رپ ولوگں وک ابز رانہ اچےیہ امنز ہعمج
رتکرکےنےسںیہنوتدخافدندقفساؿےکدولںرپرہماگلدےاگرھپفہاغ نیلںیمےسوہاجںیئےگ۔
رافی  :دمحمنبرمعم،ةحؿ،اابؿ،ییحینباوبریثک،رضحیمنبالقح،زدی،اوبالسؾ،مکحنبانیمء،دبعاہللانبابعسفدبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
امنزہعمجوھچڑےنیکفدیعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1374

راوی ٣ :ح٤وزبُ ٩یَل ،٪وٟیس ب٣ ٩شٔ٣ ،٥٠ـ ١بٓ ٩ـاٟةً ،یاغ بً ٩باض ،بٜيرب ٩اطحٍ٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز،
حٔؼہ

ض ًَ ِ٩
غ بِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
 ١بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة ًَ ًَِ ٩یَّا ٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ُ
ب ُ َٜي ِر ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ َط ِّخ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة َز ِو ٔد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢

َر َوا ُح ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ َوا ٔج ْب ًَل َی کُِ ٣ُ ِّ١ح َت٥ٕ ٔ ٠
ومحمدنب الیغؿ ،فدیل نب ملسم ،لضفم نب اضفلة ،ایعش نب ابعس ،ریکبنب اعجش ،انعف ،دبعاہلل انب رمع ،ہصفح ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکامنزہعمجےئلیکرہاکیابغلرمدےکذہماجانالزؾےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فدیلنبملسم،لضفمنباضفلة،ایعشنبابعس،ریکبنباعجش،انعف،دبعاہللانبرمع،ہصفح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغبذعرامنزہعمجوھچڑےناکافکرہ
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ریغبذعرامنزہعمجوھچڑےناکافکرہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1375

راوی  :اح٤سب ٩س٠امی ،٪یزیس ب ٩ہارو ،٪ہ٤اٗ ،٦تازةٗ ،سا٣ة ب ٩وبزة ،س٤زہ ب ٩ج٨سب

وَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َه َّْ ٤اَ َٗ ٩ِ ًَ ٦تا َز َة ًَ َِ ُٗ ٩سا ََ ٣ة بِ َٔ ٩وبَ َز َة ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩هَ ُ
ار َ
ُج ُِ ٨س ٕب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت َز َک ا ُِ ٟح َُ ٌَ ٤ة َُٔ ٩ِ ٣ي ِر ًُٔ ِذ ٕر َٓ َِ ٠ی َت َؼ َّس ِ ٚبٔسٔی َ٨ارٕ َٓإ ٔ َِ ٥َِ ٟ ٪یحٔ ِس
َِِٓٔ ٔ ٨ؼ ٕٔ زٔی َ٨ارٕ
ادمحنب امیلسؿ ،سیدی نب اہرفؿ ،امہؾ ،اتقدة ،دقامة نب فربة ،رمسہ نب دنجب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفناایوجصخشریغبذعر(رشیع)نیت ہعمجوھچڑدےاسوکاچےیہہکفہاکیدانیردص ہدےافرارگاکیدانیر
ہندےوت(مکازمک)آداھدانیردص ہدے۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،سیدینباہرفؿ،امہؾ،اتقدة،دقامةنبفربة،رمسہنبدنجب

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

تلیضفہعمجےسقلعتمااحدثی
ابب  :ہعمجاکایبؿ
تلیضفہعمجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1376

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،یو٧ص ،زہزیً ،بساٟزح ٩٤اْعد ،ابوہزیزہ

َ َ
َ
َ
ْع ُد أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أَبَا ه َُزیِ َز َة
أ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أَ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اْلِ ِ َ
َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خيِرُ یَ ِو ٕ ٦كَِ ٌََ ٠ت ٓ ٔیهٔ َّ
اٟظ ُِ ٤ص یَ ِو ُ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ ٓ ٔیهٔ ُخ َٙ ٔ ٠آ َز َُِ ٠ًَ ٦یهٔ َّ
اٟش ََل٦

َخ َد َٔ ٨ِ ٣ها
َوٓ ٔیهٔ أ ُ ِزخٔ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َوٓ ٔیهٔ أ ُ ِ ٔ

وسدینبرصن،دبعاہلل،ویسن،زرہی،دبعارلنمحارعج،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشد رفناای بس ےس زایدہ رتہبنی (ینعی الضف دؿ) سج ںیم وسرج ولطع وہا فہ ہعمج اک دؿ ےہ ہک اس رفز رضحت آدؾ یک فالدت
ابمرہکوہیئافرایسرفزفہتنجںیمدالخوہےئافرایسرفزفہتنجےسابرہاکنےلےئگ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ویسن،زرہی،دبعارلنمحارعج،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکدؿروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرثکبتدرفدانجیھب
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرثکبتدرفدانجیھب

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1377

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼور ،حشين جٌفیً ،بساٟزح ٩٤ب ٩یزیس ب ٩جابز ،ابواطٌث ػٌ٨انی ،اوض ب ٩اوض

یس بِ َٔ ٩جابٔز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِط ٌَثٔ اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا حُ َشي ِْن ا ُِ ٟح ٌِف ُّٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٩ِ ٣ٔ ٪أَٓ َِـ ٔ ١أَیَّا ٔ ٥ِ ُٜ٣یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة ٓ ٔیهٔ ُخ َٙ ٔ ٠آ َز َُِ ٠ًَ ٦یهٔ َّ
اٟش ََل٦
ض بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
أَ ِو ٔ

ٕ
َوٓ ٔیهٔ ُٗب ٔ َف َوٓ ٔیهٔ اَ ِٔ ٨َّ ٟد ُة َوٓ ٔیهٔ اٟؼَّ ٌِ َ٘ ُة َٓأ َ ِٛثٔرُوا ًَل َ َّی ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََلة ٔ َٓإ ٔ ََّ ٪ػ ََل َتٌِ ٣َ ٥ِ ُٜزُ َ
وؿ ْة ًَل َ َّی َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َِ ٛی َ
ق أَ َِ ٪تأِک ُ َ ١أَ ِج َشا َز
یت َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َِّ َٗ ١س َرح ًَََّ ٦ل َى اْلِ َ ِر ٔ
وِ َٗ ٪س بََ ٔ ٠
َُ ٌِ َز ُق َػ ََلتُ َ٨ا ًََِ ٠یَ َٝو َٗ ِس أَ َر َِ ٣ت أَ ِی َي ُ٘وَ ُٟ
اْلِ ََ ٔ ِِ٧یا ٔء ًََِ ٠یه ٔ َِّ ٥
اٟش ََل٦

ااحسؼ نب وصنمر ،نیسح یفعج ،دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب ،اوباثعش اعنصین ،افس نب افس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایامتؾدونںںیممتولوگںےکفاےطسہعمجاکدؿےہاسرفزرضحتآدؾیکفالدتابمرہک
وہیئ افر اس رفز اؿ یک رفح ضبق وہیئ افر اس رفز وصر وھپاکن اجےئ اگ افر فہولگ ےب وہش وہ اجںیئ ےگ وت اس رفز متولگ تہب
زایدہ درفد رشفی وجیھب اس ےئلہک متولگ وج درفد وجیھب ےگ فہ ریمےاسےنم شیپ وہاگ احصہبرکاؾ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! مہ
ولوگںاکدرفدآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپسکرطحےسشیپایکاجےئاگاحالہکنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسربقںیماخکوہےکچ
وہےگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایدخافدندقفسےنزنیمرپرحاؾرفناایےہاءایبءےکااسجؾابمرکوک۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،نیسحیفعج،دبعارلنمحنبسیدینباجرب،اوباثعشاعنصین،افسنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکدؿوسماکرکےناکمکح
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿوسماکرکےناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1378

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہب٤ً ،زو ب ٩حارث ،سٌیس ب ٩ابوہَل ٢و بٜير ب ٩اطحٍ ،ابوبٜير بٜ٨٣ ٩سر٤ً ،زو ب٩
س٠یً ،٥بساٟزح ٩٤ب ٩ابوسٌیس

ٔیس بِ َ ٩أَبٔی ه ََٔل َٕ ٢وبَُٜي ِ َر بِ َ ٩اْلِ َ َط ِّخ َح َّسثَا ُه
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ ََّ ٪سٌ َ
َک بِ ٔ ٩ا َِٜ ٨ِ ٤ُ ٟسٔرٔ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٥بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َ ١ی ِو َ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ َوا ٔج ْب ًَل َی کُِ ٣ُ ِّ١ح َتَ ٥ٕ ٔ ٠و ِّ
یب َ٣ا َٗ َس َر ًََِ ٠یهٔ إ ٔ ََّل أَ َّ ٪ب ُ َٜي ِ ّرا ٥َِ ٟ
اٟش َوا ُک َویَ َُّ ٤ص ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟل ٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِِ ُِ ٟش ُ
ٔیب ا ِ٤َ ٟزِأَة ٔ
َک ًَ ِب َس اٟزَّ ِح ََ ٩ٔ ٤و َٗا َ ٢فٔی اِّ ٟلی ٔب َوَِ ٟو ٔ ٩ِ ٣ك ٔ
َی ِذ ُ ِ

دمحمنبہملس،انبفبہ،رمعفنباحرث،دیعسنباوبالہؽفریکبنباعجش،اوبریکبنبر دکر،رمعفنبمیلس،دبعارلنمحنباوبدیعسےس
رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفناایہعمجاکلسغرہاکیابغلرپفابج ےہ(رمد وہایوعرت)
افروسماکرکانافروخوبشاگلاناینپاطتقافرفتعسےکاطمقبافراکیرفاتیںیمےہہکارگہچوعرتیکوخوبشوہ۔
رافی  :دمحم نب ہملس ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،دیعس نب اوبالہؽ ف ریکب نب اعجش ،اوبریکب نب ر دکر ،رمعف نب میلس ،دبعارلنمح نب
اوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکدؿلسغرکےنےسقلعتم
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿلسغرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢
راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا٧ ،َٟآًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز

حسیث 1379

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َجا َئ أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا ُِ ٟح َُ ٌَ ٤ة
ََِٓ ٠ی ِِ َت ٔش ِ١
ہبیتق،ناکل،انعف،دبعاہللانبرمعےسرفاتیےہہکروسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجفتقاہمترےںیمےس
وکیئآدیمہعمجیکامنزادارکےنےکفاےطسآےئوتاسوکلسغرکاناچےیہ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،انعف،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغہعمجفابجےہ
ابب  :ہعمجاکایبؿ
لسغہعمجفابجےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1380

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟػٔوا ٪ب ٩س٠یً ،٥لاء ب ٩يشار ،ابوسٌیس خسری

ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ا ٪بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی َٕ ًَ ٩ِ ًَ ٥لا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟػٔ َِو َ

 ١یَ ِؤ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َوا ٔج ْب ًَل َی کُِ ٣ُ ِّ١ح َت٥ٕ ٔ ٠
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُِ ُ ٢ش ُ

ہبیتق،ناکل،وفصاؿنبمیلس،اطعءنباسیر،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہک رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفناایہعمجےکرفزلسغرکانرہاکیابغلصخشرپالزؾےہ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،وفصاؿنبمیلس،اطعءنباسیر،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
لسغہعمجفابجےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1381

راوی  :ح٤یسب٣ ٩شٌسةَ ،رش ،زاؤزب ٩ابوہ٨س ،ابوزبير ،جابز

رش َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َزا ُوزُ بِ ُ ٩أَبٔی ه ٔ ِٕ ٨س ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٔ ِ ْ
َ ١ی ِوَ ٕ ٦وه َُو یَ ِو ُ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی کَُ ِّ١ر ُج ِٕ ٣ُ ١ش ٥ٕ ٔ ٠فٔی کَُ ِّ١س ِب ٌَ ٔة أَیَّاُِ ُٕ ٦ش ُ

دیمحنب دعسمة ،رشب،داؤدنب اوب ،د ،اوبزریب ،اجرب ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفناایرہ
اکیاملسمؿرمدرپاسترفزںیماکیرفزلسغرکانالزؾےہافرفہہعمجاکدؿےہ۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،رشب،داؤدنباوب ،د،اوبزریب،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکدؿارگلسغےنرکےوتایکرکاناچےئہ؟
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿارگلسغےنرکےوتایکرکاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1382

راوی ٣ :ح٤وزب ٩خاٟس ،وٟیسً ،بساہلل ب ٩اٌَٟلءٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س ب ٩ابی بَک

ئ أََّ٧هُ َس ٍَ ٔ٤ا َِ٘ ٟاس َٔ ٥بِ ََ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی بَ َِکٕ أَُ َّ ٧ه ِ٥
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
و ٪ا ُِ ٟح َُ ٌَ ٤ة َوبٔه ٔ َِ ٥و َس ْذ َٓإٔذَا
رض َ
اض َي ِشَ ُ٨ُٜ
ََکوا ُ ُِش َ ١یَ ِو ٔ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة ً ٔ َِ ٨س ًَائٔظَ َة َٓ َ٘اَِ ٟت إ ٔ٤َ َّ ٧ا ک َ َ
ا ٪اُ ٨َّ ٟ
ذ َُ
و ٪ا ٌَِ ٟاَ ٔ ٟی َة ٓ ََی ِح ُ ُ

َ َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َو َلَ
َک ذََ ٔ ٟ
أَ َػابَ ُه ِ ٥اَّ ٟز ِو ُح َس َل ٌَ ِت أَ ِر َوا ُح ُه َِ َٓ ٥ی َتأ َ َّذی ب ٔ َها اُ ٨َّ ٟ
اض ٓ َُذ ٔ َ
و٪
َي ِِ َت ٔشَ ُ٠
ومحمدنباخدل،فدیل،دبعاہللنباالعلء،اقمسنبدمحمنبایبرکبےسرفاتیےہہکولوگںےنرضحتاعہشئدصہقیریضاہللہنعےک
اپسہعمجےکلسغاکذترکہایکاوہنںےنرفناایہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکزناہنںیمولگاعہیلںیمراہشئایک
رکےتےھت(اعہیلفہاگؤںںیہوجہکدمہنیونمرہےکزندکیافاچنیئرپفاعقےہ)افرفہہعمجںیمآےتوتفہولگےلیمےلیچکآےتوتسج
فتقوہایتلچ یھتوت فہوہااؿ ےکمسجیکدبوباڑایتیھت۔اسفہجےسولوگںوکفیلکت وسحمسوہیتیھتوتسجفتق دختموبنی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ہی ابت رعض یک یئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ لسغ سک فہج ےس ںیہن
رکےت؟
رافی  :ومحمدنباخدل،فدیل،دبعاہللنباالعلء،اقمسنبدمحمنبایبرکب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿارگلسغےنرکےوتایکرکاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1383

راوی  :ابواطٌث ،یزیس ب ٩زریٍ ،طٌبہٗ ،تازہ ،حش ،٩س٤زہ

یس بِ ٔ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو اْلِ َ ِط ٌَثٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
َٗ ١ا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا َِ ٟح َش ُ٩ِ ًَ ٩
 ١أَٓ َِـ ُ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ت َو َّؿأ َیَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َٓب ٔ َها َون ٌِٔ َِ ٤ت َو َ ٩ِ ٣اُِ َت َش ََٓ ١ا ِِ ُِ ٟش ُ
َس َُ ٤ز َة َ ٔ ٛتابّا َوَ ٥َِ ٟي ِش َ ٍِ ٤ا َِ ٟح َش َُ ٩ِ ٣ٔ ٩س َُ ٤ز َة إ ٔ ََّل َحس َ
ٔیث ا ٌَِٔ٘ ٟی َ٘ ٔة َواہللُ ََ ٌَال َی أَ ًِ َ٥ُ ٠
اوباثعش،سیدینبزرعی،ہبعش،اتقدہ،نسح،رمسہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہک
سجصخشےنہعمجےکدؿفوضایکوتاسصخشےنرتہبایک افرسجصخشےنلسغایکوتفہلسغ رکانالضفےہ۔رضحتاناؾاسنیئ

ےنرفناایہکنسح ےنرمسہ ےساسدحثیوکلقنایک اؿیکاتکبےس۔اسےئل رضحتنسح ےنرضحترمسہ ےسںیہنانس ہقیقع
یکدحثیوکافردخاوخبفافقےہ۔
رافی  :اوباثعش،سیدینبزرعی،ہبعش،اتقدہ،نسح،رمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لسغہعمجیکفضلنت
ابب  :ہعمجاکایبؿ
لسغہعمجیکفضلنت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1384

راوی ٤ً :زوب٨٣ ٩ؼور وہارو ٪ب٣ ٩ح٤س ب ٩بکار ب ٩بَل ،٢ابو٣شہز ،سٌیس بً ٩بساٌٟزیز ،یحٌی ب ٩حارث ،ابواطٌث
ػٌ٨انی ،اوض ب ٩اوض

ارو ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩بَکَّارٔ بِ ٔ ٩ب ٔ ََل َٕ ٢و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُِ ٣شهٔز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َوهَ ُ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٢
ض بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
ًَ ِب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِط ٌَثٔ اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَ ِو ٔ
َ ١س َٕ ٨ة ٔػ َیا َُ ٣ها َوٗ ٔ َیا َُ ٣ها
اُ َٟ ٪ه بٔکُُ ِّ١خ ِل َوة ٕ ًَ َُ ٤
َک َو َزَ٧ا ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ َ٣اَ ٔ ٦وَ ٥َِ ٟی ِ ُّ ٠ک َ َ
َََّ ُ ٩ِ ٣ش ََ ١واُِ َت َش ََ ١وُ ََسا َوابِ َت َ َ

رمعفنب وصنمر فاہرفؿ نب دمحم نب اکبر نب البؽ ،اوبرہسم ،دیعس نب دبعازعلسی ،ییحی نب احرث ،اوباثعش اعنصین ،افس نب افس ےس
رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش ہعمج ےک دؿ اینپ ویبی وک لسغ رکاےئ ینعی اس
ےسمہرتسبیرکےافروخدیھبلسغرکے(بلطمہیےہہکا ینپوعرتےسمہرتسبیرکے)افردجسمںیمدلجیےچنہپافراناؾ
ےکزندکیھٹیباجےئافرفہصخشوغلالکؾہنرکےوتاسصخشوکرہاکیدقؾےکوعضاکیاسؽےکرفزےافرابعدتاکارجےلم
اگ۔

رافی  :رمعفنب وصنمر فاہرفؿ نب دمحم نب اکبر نب البؽ ،اوبرہسم ،دیعس نب دبعازعلسی ،ییحی نب احرث ،اوباثعش اعنصین ،افس نب
افس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکےئلاسیکابلسوہاناچےئہ؟
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکےئلاسیکابلسوہاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1385

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا٧ ،َٟآًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩ز

اب َرأَی حُ َّّ ٠ة َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟو ا ِطت َ َریِ َت
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا یََِ ٠ب ُص َه ٔذه ٔ ََ ٩ِ ٣لَ
َه ٔذه ٔ ََٓ٠ب ٔ ِش َت َها یَ ِو َ ٦ا ِٟحُ ُٔ ٌَ ٤ة َوَِ ٠ٟٔو ِٓ ٔس إٔذَا َٗ ٔس ُ٣وا ًََِ ٠ی َ

َخة ٔ ث ُ ََّ ٥جا َئ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ُ٠َِ ٣ٔ ٥َ ٠ها َٓأ َ ًِ َلی ًُ ََ ٤ز َٔ ٨ِ ٣ها ُح َّّ ٠ة َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
َخ ََل َُ َٟ ٚه فٔی ِاْل ٔ َ

یها َو َٗ ِس َُِٗ ٠ت فٔی حُ َّٔ ٠ة ًُ َلارٔز ٕ َ٣ا َُِٗ ٠ت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠أَ ُِ ٛشَ َٜها َ ٔ ٟتَِ ٠ب َش َها ََٓ َٜشا َها ًُ َ٤زُ
ََ ٛش ِو َتَ ٔ ٨
رشکّا ب ٔ ََ َّٜ ٤ة
أَ ّخا َٟهُ ُٔ ِ ٣
ہبیتق،ناکل،انعف،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکرمعےناکیوجڑاڑپکےاکرففتخوہےتوہےئداھکیافرفہریمشیاھتہکسجوک
اطعء نب احتج رففتخ رکےت ےھت وت رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! اکش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ڑپکے وک
رخدیںیافرہعمج ےکدؿافرسجدؿابرہےکولگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآایرکںیآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسوک
انہپرکںی۔روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفناایاسابلس وکفہصخشےنہپ اگہک سجاکآرخت ںیموکیئافر یسکمسق اک
ہصح ںیہن ےہ ہن فاہں یک وتمعن ں ںیم رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اس مسق ےک وجڑے آےئ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناؿںیمےساکیوجڑارضحترمعوکدای۔رمعےنرفناایایروسؽاہلل!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےھجمہیڑپکاانہپےتںیہ

افرےلہپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن اطعردےکوجڑفںےکقلعتمایکرفناایاھت؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایںیمےنےھجت
ہیوجڑاےننہپےئلیکںیہندایےہرھپرضحترمعےنفہوجڑااےنپاھبیئوکانہپایوجہکرشمکاھتہکمرکمہمںیم۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،انعف،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکےئلاسیکابلسوہاناچےئہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1386

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،حش ٩ب ٩سوارٟ ،یث ،خ٠س ،سٌیس ،ابوبَک بٜ٨٣ ٩سر٤ً ،زوب ٩س٠یً ،٥بساٟزح ٩٤ب٩
ابوسٌیس

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٩س َّوا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
َک
اِ ٠ٟی ُث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرنٔی هَ ُ
بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ أَ ََّ ٤ِ ًَ ٪زو بِ َُ ٩سَِ ٠ی ٕ ٥أَ ِخب َ َر ُه ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِِ ُِ ٟش َ ١یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة ًَل َی کُِ ٣ُ ِّ١ح َتَ ٥ٕ ٔ ٠و ِّ
یب َ٣ا َي ِ٘س ُٔر ًََِ ٠یهٔ
اٟش َوا َک َوأَ ِ ٪یَ ََّ ٤ص ٔ ٩ِ ٣اِّ ٟل ٔ

اہرفؿ نب دبع اہلل ،نسح نب وسار ،ثیل ،دلخ ،دیعس ،اوبرکب نب ر دکر ،رمعفنب میلس ،دبعارلنمح نب اوبدیعس ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہعمجاکلسغرکانفابجےہرہاکیابغلصخشرپایسرطہقیےسوسماک
رکانافروخوبشاگلاناینپفتعسےکاطمقب۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،نسحنبوسار،ثیل،دلخ،دیعس،اوبرکبنبر دکر،رمعفنبمیلس،دبعارلنمحنباوبدیعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزہعمجےکےئلاجےنیکتلیضفےسقلعتم
ابب  :ہعمجاکایبؿ
امنزہعمجےکےئلاجےنیکتلیضفےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1387

راوی ٤ً :زوب٤ًَ ٩ا ٪ب ٩سٌیس بَٛ ٩ير ،وٟیسً ،بساٟزح ٩٤ب ٩یزیس ب ٩جابز ،ابواطٌث ،اوض ب ٩اوض

یس بِ َٔ ٩جابٔز ٕ أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أَبَا
ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٔس بِ ََٔٔٛ ٩ير ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
ض َػاح َٔب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
اْلِ َ ِط ٌَثٔ َح َّسثَهُ أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أَ ِو َض بِ َ ٩أَ ِو ٕ

َّ
اُ َٟ ٪ه بٔکُِّ١
َک َو ََِ ٣ی َو ٥َِ ٟیَ ِز َِ ٛب َو َزَ٧ا ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ َ٣اَ ٔ ٦وأَ ِن َؼ َت َو ٥َِ ٟیَ ِ ُّ ٠ک َ َ
َو َس ٩ِ ٣َ ٥َ ٠اُِ َت َش َ ١یَ ِو َ ٦ا ِٟحُ ٌَُ ٤ةٔ َوُ ََش ََ ١وُ ََسا َوابِ َت َ َ
َ ١س َٕ ٨ة
ُخ ِل َوة ٕ ًَ َُ ٤

رمعفنب امثعؿ نب دیعس نب ریثک ،فدیل ،دبعارلنمح نب سیدی نب اجرب ،اوباثعش ،افس نب افس ےس رفاتی ےہ وج ہک احصیب ےھت ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایوجصخشربفزہعمجلسغرکےافر(اینپویبیوکوبہجامجع)لسغرکاےئ
افر امنز ہعمج ےئلیک فہ دلجی رک ےک دجسم ےچنہپ افر ہعمج یک امنز ےئلیک دیپؽ ےلچ وسار ہن وہ افر اناؾ ےک رقبی (ینعی فص افؽ ںیم) ھٹیب
اجےئافراخومشرےہافروہیبدہالکؾہنرکےوتاےسیصخشوکرہاکیدقؾرپاکیکینلمعےلماگ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعسنبریثک،فدیل،دبعارلنمحنبسیدینباجرب،اوباثعش،افسنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکدؿدجسمدلجیاجےنےکاضفلئ
ابب  :ہعمجاکایبؿ

ہعمجےکدؿدجسمدلجیاجےنےکاضفلئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1388

راوی  :نَربً ٩لی ب ٩نَرً ،بساَلًلی٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،اَلَغ ٢ابوًبساہلل ،ابوہزیزہ

َر بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩ن َِرٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩اْلِ َ َ ِّ
َغ أَبٔی ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َن ِ ُ

اب ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َٜتَبُوا ََ ٩ِ ٣جا َئ إلٔ َی ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ
ا ٪یَ ِو ُ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َٗ ٌَ َس ِت ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة ًَل َی أَبِ َو ٔ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ک َ َ

ٕ َٗا ََ٘ َٓ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِ ٤ُ ٟه ِّحزُ إلٔ َی ا ِٟحُ ُٔ ٌَ ٤ة کَا ِِ ٤ُ ٟهسٔی
اٟؼ ُح َ
َخ َد ِاْل ٔ َُ ٣ا ٦كَ َو ِت ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة ُّ
َٓإٔذَا َ َ
ُ
ِق ّة ث ُ َّ ٥کَا ِِ ٤ُ ٟهسٔی َطا ّة ث ُ َّ ٥کَا ِِ ٤ُ ٟهسٔی بَ َّل ّة ث ُ َّ ٥کَا ِِ ٤ُ ٟهسٔی َز َجا َج ّة ث ُ َّ ٥ک َا ِِ ٤ُ ٟهسٔی بَ ِی َـ ّة
بَ َسّ َ ٧ة ث َّ ٥کَا ِِ ٤ُ ٟهسٔی ََ َ َ

رصننب یلع نب رصن ،دبعاالیلع ،رمعم ،زرہی ،االرغؽ اوبدبع اہلل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےناراشدرفناایسجرفزہعمجاکدؿوہاتےہوترفط ےدجسمےکدرفازےرپھٹیباجےتںیہافروجوکیئہعمجےکفاےطسآاتےہاس
اکانؾےتھکلںیہرھپسجفتقاناؾ(ہبطخےئلیک)اتلکن ےہوترفط ےاتک ںیٹیپلدےتیںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایوجصخش
بس ولوگں ےس ےلہپ ہعمج زپےنھ آات ےہ وت فہ صخش ااسی ےہ ہک ےسج یسک صخش ےن (ہکم ںیم) اکی افٹن رقابؿ رکےن ےک فاےطس
اجیھب۔ رھپ ےسیجہک یسک ےن رکبی یجیھب رھپ ےسیج یسک ےنخطب راہ دخا ںیم دص ہیک رھپ ےسیج یسک ےن راہ دخا ںیم رمیغ یجیھب رھپ ےسیجہک
یسکےناڈنادص ہایک۔
رافی  :رصننبیلعنبرصن،دبعاالیلع،رمعم،زرہی،االرغؽاوبدبعاہلل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿدجسمدلجیاجےنےکاضفلئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1389

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪زہزی ،سٌیس ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٪ح َّسثَ َ٨ا اٟزُّهِز ٔ ُّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة یَ ِب ُّ ُ٠بٔهٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ

اض ًَل َی َ٨َ ٣ازٟٔٔه ٔ ِ ٥اْلِ َ َّو ََٓ ٢اْلِ َ َّو َ٢
اًَ ٪ل َی کُ ِّ١بَ ٕ
اب ٔ ٩ِ ٣أَبِ َو ٔ
اب ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َََ ٣لئ ٔ َْ ٜة َیِٜتُبُ َ
اَ ٪ی ِو ُ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ ک َ َ
َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ک َ َ
و ٪اَ ٨َّ ٟ
ُ َّ
ِق ّة
اٟؼ ُح ُ
َخ َد ِاْل ٔ َُ ٣ا ٦كُو ٔ َی ِت ُّ
َٓإٔذَا َ َ
ٕ َوا ِس َت ٌَُ ٤وا ا ِٟد ُِل َب َة َٓا َِ ٤ُ ٟه ِّحزُ إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔکَا ِِ ٤ُ ٟهسٔی بَ َسّ َ ٧ة ث َّ ٥أ ٟذی َیٔ٠یهٔ کَا ِِ ٤ُ ٟهسٔی ََ َ َ
َّ
َّ
ََک َّ
اٟس َجا َج َة َوا ِِ َ ِٟی َـ َة
ث ُ َّ ٥أ ٟذی یَٔ٠یهٔ کَا ِِ ٤ُ ٟهسٔی َِ ٛب ّظا َحًی ذ َ َ

دمحم نب وصنم ر ،ایفسؿ ،زرہی ،دیعس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج
فتقہعمجاکدؿوہاتےہوتدجسمےکرہدرفازہرپرفط ےولوگںوکےتھکلںیہوجصخشےلہپدجسماتچنہپےہوتاسوکےلہپرھپوجاسےکدعب
دجسم اتچنہپ ےہ وت اس وک دعب ںیم ےتھکل ںیہ اس رطہقی ےس سج فتق اناؾ (ہبطخ ےئلیک) اتلکن ےہ وت انہم اامعؽ ٹیپل دی اجےت ںیہ افر
رفط ےہبطخےننس ےتگںیہرھپوجصخشبسولوگںےسلبقامنزہعمجوکدلجیرکےکاتچنہپےہاسیکاثمؽایسیےہہکےسیجیسکصخش
ےناکیافٹنرقابینرکےنےکفاےطس ہکمرکمہماجیھب۔رھپوجصخشاسےکدعبےسیجہکیسکصخشےنرقابؿرکےنےکفاےطساکی
اگےئیجیھبرھپوجصخشاسےکدعبآےئوتفہصخشااسیےہہکےسیجہکاسےنرقابؿرکےنےکفاےطساکیڈنیماھاجیھباہیںکت
ہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرمیغافراڈنےاکذترکہرفناای۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،زرہی،دیعس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿدجسمدلجیاجےنےکاضفلئ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1390

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی ،٪طٌیب بٟ ٩یثٟ ،یث ،ابً ٩حَل  ،٪سیم ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

اِ ٠ٟیثٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ َُّ ٩
یم ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ٩
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َُ ٩ِ ًَ ٪س َ ٕٓ

اض
أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٌُ ِ٘ ََ ٢س ا ََِ ٤َ ٟلئُٔ َٜة یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ ًَل َی أَبِ َو ٔ
اب ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َیِٜتُبُ َ
و ٪اَ ٨َّ ٟ
َک ُج ٕ١
ًَل َی َ٨َ ٣ازٟٔٔه ٔ َِٓ ٥اُ ٨َّ ٟ
َک ُج َّٕ َٗ ١س ََ ٦ز َجا َج ّة َو َ َ
َک ُج َّٕ َٗ ١س ََ ٦طا ّة َو َ َ
ِق ّة َو َ َ
َک ُج َّٕ َٗ ١س َ ٦بَ َسّ َ ٧ة َو َ َ
اض ٓ ٔیهٔ َ َ
َک ُج َّٕ َٗ ١س ََ َ ََ ٦
َک ُج َّٕ َٗ ١س َ ٦بَ ِی َـ ّة
َٗ َّس َِ ًُ ٦ؼ ُٔ ّورا َو َ َ

رعیبنبامیلسؿ،بیعشنبثیل،ثیل،انبالجعؿ،یمس،اوباصحل،اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن اراشد رفناای رف ط ے ہعمج ےک دؿ دجسم ےک درفازفں رپ ھٹیب اجےت ںیہ افر فہ رضحات ولوگں وک اؿ ےک دراجت ےک اطمقب
(ینعیرتبیتےس)رحتری رکےتںیہضعبولگ اےسی وہےتںیہےسیجیسک ےناکی افٹنرقابینرکےنےکفاےطس اجیھبافرضعباےسی
ولگ وہےت ںیہ ےسیج یسک ےن اکی رمیغ رقابؿ رکےن ےئلیک یجیھب افر ضعب اےسی وہےت ںیہ ہک ےسیج یسک ےن اکی ڑچای رقابؿ رکےن
ےکفاےطسیجیھبافرضعباےسیوہےتںیہےسیجیسکےناکیاڈنادص ہرکےنےئلیکاجیھبوہ۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،بیعشنبثیل،ثیل،انبالجعؿ،یمس،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکدؿسکفتقامنزےئلیکاجانالضفےہ؟
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿسکفتقامنزےئلیکاجانالضفےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1391

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟسیم ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ

یم ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢اُِ َت َش َ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اُ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟس َ ٕٓ
اٟشا ًَ ٔة َّ
َی ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة ُ ُِش َ ١ا َِ ٟح َ٨ابَ ٔة ث ُ ََّ ٥ر َاح َٓ َٜأَ٤َ َّ ٧ا َ َّرق َب بَ َسّ َ ٧ة َو ََ ٩ِ ٣ر َاح فٔی َّ
ِق ّة َو ََ ٩ِ ٣ر َاح فٔی
اَٟاَ ٔ ٧ی ٔة َٓ َٜأَ٤َ َّ ٧ا َ َّرق َب ََ ََ
اٟشا ًَ ٔة َّ
اٟشا ًَةٔ ا َِ ٟدا َٔ ٣شةٔ
اٟشا ًَ ٔة اٟزَّأَ ٌَ ٔة َٓ َٜأَ٤َ َّ ٧ا َ َّرق َب َز َجا َج ّة َو ََ ٩ِ ٣ر َاح فٔی َّ
رق َب َِ ٛب ّظا َو ََ ٩ِ ٣ر َاح فٔی َّ
َّ
اَٟأ ََ ٔ ٟة َٓ َٜأَ٤َ َّ ٧ا َ َّ

َ
وِّ ٪
َک
رض ِت ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة َي ِش َتَ ٌُ ٔ٤
َٓ َٜأ٤َ َّ ٧ا َ َّرق َب بَ ِی َـ ّة َٓإٔذَا َ َ
اٟذ ِ َ
َخ َد ِاْل ٔ َُ ٣اَ ٦ح َ َ
ہبیتق ،ناکل ،یمس ،اوباصحل ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفناای ہکوجصخش ہعمج
ےکدؿلسغانجتبرکےافر (دجسم)الچاجےئ(ینعیوسرجےکزفاؽےکدعبیلہپڑھگیںیمالچاجےئ)وتاسصخشےنوگایاکی
افٹنرقابینرکےنےکفاےطساجیھبافروجصخشدفرسیڑھگیںیمدجسماجےئوتاسےنوگایاکیاگےئیجیھبافروجصخشدجسمرسیتی
ڑھگی اجےئ وت اس صخش ےن وگای ہک راہ دخا ںیم اکی رکب ی یجیھب افر وج صخش وچیھت ڑھگی ںیم دجسم اجےئ وت اس ےن وگای ہک اکی
رمیغ راہ دخا ںیم یجیھب افر وج صخش اپوچنںی ڑھگی ںیم دجسم ےچنہپ وت اس ےن وگای ہک اکی اڈنا اجیھب رھپ سج فتق اناؾ ہبطخ زپےنھ ےک
فاےطساتلکنےہوترفط ےآاجےتںیہافرہبطخےتنسںیہ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،یمس،اوباصحل،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿسکفتقامنزےئلیکاجانالضفےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1392

راوی ٤ً :زوب ٩سوازب ٩اسوز ب٤ً ٩زو واٟحارث ب٣ ٩شٜين ،اب ٩وہب٤ً ،زوب ٩حارث ،جَلحً ،بساٌٟزیز ،ابوس٤٠ہ ب٩
ًبساٟزح ،٩٤جابزبً ٩بساہلل

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩س َّواز ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔرقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟهُ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وهِبٕ ًَ ِ٩
َ
ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح ََل ٔح َِ ٣ول َی ًَ ِب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔأَ َّ ٪أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَ ُه ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ٢
رش َة َسا ًَ ّة ََل یُو َج ُس ٓ َٔیها ًَ ِب ْس ُِ ٣شَ ٥ْ ٔ ٠ي ِشأ َ ُ ٢اہللَ َط ِیئّا إ ٔ ََّل آ َتا ُه إٔیَّا ُه
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یَ ِو ُ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة اث ِ ََ ٨تا ًَ ِ َ
َر
آَخ َسا ًَ ٕة ََ ٌِ َس ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َٓا َِ ٟتُ ٔ٤شوهَا ٔ َ
رمعفنب وسادنب اوسد نب رمعف فااحلرث نب نیکسم ،انب فبہ ،رمعفنب احرث ،الجح ،دبعازعلسی ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،اجربنب

دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہعمج اک دؿ ابرہ ہٹنھگ اک ےہ وج دنبہ ومنم
دخافدندقفسےسھچکناےگن دخافدندقفساسوکانعتئرفناےئاگمتولگاسوکرصعےکدعبآرخیفتقںیمالتشرکف۔
رافی  :رمعفنب وسادنب اوسد نب رمعف فااحلرث نب نیکسم ،انب فبہ ،رمعفنب احرث ،الجح ،دبعازعلسی ،اوبہملس نب دبعارلنمح،
اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿسکفتقامنزےئلیکاجانالضفےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1393

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،یحٌی ب ٩آز ،٦حش ٩بً ٩یاغ ،جٌرفب٣ ٩ح٤س ،جابزبً ٩بساہلل

رف بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ٩
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َش ُ ٩بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
أَ ِخب َ َرنٔی َه ُ
غ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا نُ َؼل ِّی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ُِ ٟح َُ ٌَ ٤ة ث ُ ََّ٧ ٥زِ ٔج ٍُ َٓنُرٔی ُح َ َ ٧وا ٔؿ َح َ٨ا ُُِٗ ٠ت

أَیَّ َة َسا ًَ ٕة َٗا ََ ٢ز َوا َُّ ٢
اٟظ ِٔ ٤ص

اہرفؿنبدبعاہلل،ییحینبآدؾ،نسحنبایعش،رفعجنبدمحم،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکمہولگرضحتروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ امنز ہعمج زپےتھ ےھت رھپ سج فتق مہ ولگ فاسپ آےئ وت مہ ولگ اےنپ افوٹنں وک آراؾ اچنہپےت۔
رضحتاناؾدمحمےنرفناایہکںیمےنرضحتاجربےسدرایتفایکہکوکاسنفتقوہاتےہ؟وتاوہنںےنرفناایہکوسرجےکزفاؽےک
دعبیہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،ییحینبآدؾ،نسحنبایعش،رفعجنبدمحم،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدؿسکفتقامنزےئلیکاجانالضفےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1394

راوی  :طٌیب ب ٩یوسًٕ ،بساٟزح ،٩٤يٌلی ب ٩حارث ،ایاض ب ٩س٤٠ہ ب ٩اَلٛوَ

َ
اض بِ ََ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ ٩اْلِ َ َِ ٛو َٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ي ٌِل َی بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت إٔیَ َ
یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا نُ َؼل ِّی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ُِ ٟح َُ ٌَ ٤ة ث ُ َِّ َ ٧ ٥ز ٔج ٍُ َوَِ ٟی َص ٔ ٠ِ ٔ ٟح َیلا َِٔ ٓ ٪ی ْئ ي ُِش َتوَ ُّ١
بٔهٔ
بیعشنب ویفس،دبعارلنمح،یلعی نباحرث،اایس نبہملس نباالوکع ےسرفاتیےہہک مہولگرضحتروسؽرکمی یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکارماہامنزہعمجادارکےتسجفتقمہولگفاسپآاجےتوتدویارفںاکاسہیہنوہاتاھتاتہکمہولگاؿےکاسہی
ںیمایقؾرکںیکس۔
رافی  :بیعشنبویفس،دبعارلنمح،یلعینباحرث،اایسنبہملسنباالوکع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اذاؿہعمجےسقلعتمااحدثی
ابب  :ہعمجاکایبؿ
اذاؿہعمجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1395

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سائب ب ٩یزیس

اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َّ
ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
َا ٪ک َ َ
اٟشائ ُٔب بِ َُ ٩یزٔی َس أَ َّ ٪اْلِ َذ َ
ا ٪فٔی
أَ َّو ُ ٢ح ٔي َن َی ِحُ ٔ ٠ص ِاْل ٔ َُ ٣اًَ ٦ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َی ِو َ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ فٔی ًَ ِه ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبٔی بَ َِکٕ َوًُ ََ ٤ز َٓ َ٤َّ ٠ا ک َ َ
اض أَ ََ ٣ز ًُ َِ٤ا ُ ٪یَو ٦ا ُِ ٟحٌ٤ةٔ بٔاْلِ َذَا َّٔ ٪
َ
اَٟأٟثٔ َٓأ ُ ِّذ َ ٪بٔهٔ ًَل َی اٟزَّ ِو َرا ٔ
ئ َٓ ََ َب َت اْلِ َ ِ٣زُ ًَل َی ذََ ٔ ٟ
خ ََٔل َٓ ٔة ًُ َِ ََ ٤
اَ ٪و َٛث ُ َر اُ ٨َّ ٟ
َ َِ َُ

دمحمنبہملس،انبفبہ ،ویسن،انباہشب،اسبئنبسیدیےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساوبرکبافررمعےک
دفر ںیم یلہپ اذاؿ ہعمج یکاس فتق وہا رکیت یھت ہک سج فتق اناؾربنم رپ اتھٹیب سپ سج فتق امثعؿ یک الختف اقمئ وہیئگ افرولگ
اکیفدعتاد ںیموہےئگوتاوہنںےنرسیتی اذاؿاکہعمج ےکدؿ مکحایک عمریبکتںی۔اذاؿ وہیئگ وتاذاؿدییئگوتاقمؾزفراءرپاذاؿ
دییئگ(دمہنیںیماکیہگجاکانؾ)۔اسےکدعباسرطحےسمکحاقمئراہ۔
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسبئنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
اذاؿہعمجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1396

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌی بً ٩بساہلل ،يٌ٘وب ،ػاٟح ،اب ٩طہاب ،سائب ب ٩یزیس

اب أَ ََّّ ٪
اٟشائ َٔب بِ َ٩
وب َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
یَّ ٩
 ١ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َو ٥َِ ٟیََ ٔ ٟ ٩ِ ُٜز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
یس أَ ِخب َ َر ُه َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا أَ ََ ٣ز بٔاَّ ٟتأِذ ٔ ٔ
یَز ٔ َ
اَٟأٟثٔ ًُ َِ َ٤ا ُ ٪ح ٔي َن َٛث ُ َر أَهِ ُ
ی ٩یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ ح ٔي َن َی ِحُ ٔ ٠ص ِاْل ٔ َُ ٣ا٦
ا ٪اَّ ٟتأِذ ٔ ُ
َُيِرُ َُ ٣ؤ ِّذ َٕ ٪واح ٔ ٕس َوک َ َ

دمحمنبییحینبدبعاہلل ،وقعیب،اصحل،انباہشب،اسبئنبسیدیےسرفاتیےہہکرسیتیاذاؿاکمکحرضحتامثعؿےندای سج
فتق دمہنی ونمرہ ںیمولگ زایدہ وہ ےئگ افر روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس ےک زناہن ںیم اکی یہ اذاؿ یھت ینعی سجفتق اناؾ

ربنمرپاتھٹیب۔
رافی  :دمحمنبییحینبدبعاہلل،وقعیب،اصحل،انباہشب،اسبئنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
اذاؿہعمجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1397

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلیٌ٣ ،ت٤ز ،زہزی ،سائب ب ٩یزیس

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِّ ٩
ا ٪ب ٔ ََل ْ ٢یُ َؤ ِّذ ُ ٪إٔذَا
اٟشائ ٔٔب بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس َٗا َ ٢ک َ َ

َ فٔی َز َ ٩ٔ ٣أَبٔی بَ َِکٕ َو ًُ ََ ٤ز
اَ َٛ ٪ذَ ٔ ٟ
َجََ ٠ص َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔیَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َٓإٔذَا َ٧زَ َ ٢أَ َٗ َا ٦ث ُ َّ ٥ک َ َ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َ٤ا
دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،زرہی،اسبئنبسیدیےسرفاتیےہہکرضحتالبؽہعمجےکدؿاذاؿدےتیےھتسجفتقروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسربنمرپ ھٹیباجےترھپبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسربنمےس ےچینارتےتوتریبکتزپےتھافراوبرکبریضاہلل
ہنعافررمعریضاہللہنعےکزناہنںیمایسرطحےسراہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،زرہی،اسبئنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾبجہبطخےکفاےطسلکناکچوہوتاسفتقدجسمںیمآاجےئوتتنسزپےھایںیہن؟
ابب  :ہعمجاکایبؿ

اناؾبجہبطخےکفاےطسلکناکچوہوتاسفتقدجسمںیمآاجےئوتتنسزپےھایںیہن؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1398

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہ٤ً ،زوب ٩زی٨ار ،جابزبً ٩بساہلل

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ

َخ َد ِاْل ٔ َُ ٣اُ ٠ِ َٓ ٦ی َؼَ ِّ١ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة یَ ِو َ٦
َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َجا َئ أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛو َٗ ِس َ َ
ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش  ،رمعفنب دانیر ،اجربنب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشد رفناای سج فتق اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش آےئ افر اناؾ ہبطخ دےنی ےک فاےطس لکن اکچ وہ وت اس صخش وک اچےیہ ہک فہ
(یحیةادجسمل)یکدفرتعکادارکےہعمجےکرفز۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،رمعفنبدانیر،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾہبطخےکےئلسکزیچرپڑھکاوہ؟
ابب  :ہعمجاکایبؿ
اناؾہبطخےکےئلسکزیچرپڑھکاوہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1399

راوی ٤ً :زوب ٩سوازب ٩اسوز ،اب ٩وہب ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،جابزبً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩س َّواز ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ َّ ٪أَبَا اٟزُّبَي ِر ٔأَ ِخب َ َر ُه أَُ َّ ٧ه َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩بسٔ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َخ َل َب َي ِشتَُ ٔ ٨س إلٔ َی ٔج ِذ َٔ ِ َ ٧د َٕ ٠ة َٔ ٩ِ ٣س َوارٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ُػٍَ ٔ ٨
اہللٔ َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
َ َّ
 ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َحً َّی َ٧زَ َ ٢إَِٔ ٟی َها َر ُسو ُ ٢اہللٔ
اس َت َوی ًََِ ٠یهٔ ِ
ْطبَ ِت ت ٔ َِ ٠
اٟشارٔ َی ُة ََ ٛحٔ٨ي ٔن ا٨َّ ٟا َٗةٔ َحًَّی َسَ ٌَ ٔ٤ها أَهِ ُ
ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَرُ َو ِ
اؿ َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ًِت َ ََ َ٘ ٨ها ٓ ََش ََ ٜت ِت
رمعفنبوسادنباوسد،انبفبہ،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسسجفتقہبطخزپےتھےھتوتدجسمےکاکیوتسؿرپوجہکوجھکریکڑکلیاکاھتاسرپاہسرااگلےتسجفتقربنمنبایگ
افرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملساسرپڑچےنھےگل وت فہ وتسؿےبرقاروہایگافراس ںیم ےساکیآفاز دیپاوہیئگ ےسیجہکافینٹن یک
آفاز وہیت ےہ افر فہ وتسؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رفتق ےس رفےن اگل اہیں کت ہک اس آفاز وک امتؾ دجسم فاولں ےن انس۔
اہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسربنمےسارتےافراسوکےلگےساگلایوتفہاخومشوہایگ۔
رافی  :رمعفنبوسادنباوسد،انبفبہ،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
اناؾہبطخےکےئلسکزیچرپڑھکاوہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1400

راوی  :اح٤سبً ٩بساہلل ب ٩ح٣ ،٥ٜح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ٨٣ ،ؼور٤ً ،زوب٣ ٩زة ،ابوًِیسةٌٛ ،ب بً ٩حزة

رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
أَبٔی ًُِ َ ِی َس َة ًَ ِٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة َٗا ََ ٢ز َخ َ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ابِ ُ ٩أ ُ ِّ ٦ا َِ ٟحَ ٥ٔ َٜی ِد ُل ُب َٗاً ّٔسا َٓ َ٘ا َ ٢اُ ِ ٧وزُوا إلٔ َی َه َذا
وک َٗائ ّٔ٤ا
َی ِد ُل ُب َٗاً ّٔسا َو َٗ ِس َٗا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١وإٔذَا َرأَ ِوا ت ٔ َح َار ّة أَ ِو َِ ٟه ّوا ا ِنٔ َُّـوا إَِٔ ٟی َها َو َت َز َُ ٛ

ادمحنب دبعاہلل نب مکح ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،وصنمر ،رمعفنب رمة ،اوبدیبعة ،بعک نب ةزجة ےس رفاتی ےہ ہک فہ دجسم ںیم دالخ
وہےئ افر اوہنں ےن رضحت دبعارلنمح نب مکح وک داھکی ہک فہ ےھٹیب ےھٹیب ہبطخ زپھ رےہ ےھت اوہنں ےن رفناای اؿ وک دوھکی افر ملسم

رشفی یک اکی رفاتی ںیم ےہ ہک دوھکی اس ش ثی صخش وک ہک فہ ھٹیب رک ہبطخ دے راہ ےہ احالہکن دخافدن دقفس ےن رفناای ےہہک
ولگسجفتقاجترتدےتھکیںیہایلیھکدےتھکیںیہوتفہدفڑاجےتںیہاساجبنافرمتوکڑھکاوھچڑدےتیںیہسپولعمؾوہاہکہبطخ
ڑھکےوہرکدانیاچےیہ۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبمکح،دمحمنبرفعج،ہبعش،وصنمر،رمعفنبرمة،اوبدیبعة،بعکنبةزجة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾےکرقبیےنھٹیبیکتلیضف
ابب  :ہعمجاکایبؿ
اناؾےکرقبیےنھٹیبیکتلیضف

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1401

راوی ٣ :ح٤وزب ٩خاٟس٤ً ،ز بً ٩بساٟواحس ،یحٌی ب ٩حارث ،ابواطٌث ػٌ٨انی ،اوض ب ٩اوض ث٘فی

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًُ َ٤زُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟواح ٔ ٔس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َی ِحٌَی بِ َ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِط ٌَثٔ
ض بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ َّ
َّ
َّ
َک َوُ ََسا َو َزَ٧ا
اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَ ِو ٔ
ض اَ٘ َٟف ٔ ِّی ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َََّ ُ ٩ِ ٣َ ٢ش ََ ١واُِ َت َش ََ ١وابِ َت َ َ
اُ َٟ ٪ه بٔکُُ ِّ١خ ِل َوة ٕ َٛأ َ ِجز ٔ َس َٕ ٨ة ٔػ َیا َٔ ٣ها َوٗ ٔ َیا َٔ ٣ها
ِٔ ٩ِ ٣اْل ٔ َ٣اَ ٔ ٦وأَ ِن َؼ َت ث ُ َّ ٥َِ ٟ ٥یَ ِ ُّ ٠ک َ َ
ومحمدنباخدل،رمعنبدبعاولادح،ییحینباحرث،اوباثعشاعنصین،افسنبافس،یفقےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکوجصخشلسغدےافروخدلسغرکےہعمجےکدؿ(ینعیہعمجےکدؿاینپوعرتےستبحص
رکےسجےکہجیتنںیمفہدفونںلسغرکںی)افرفہصخشدجسمدلجیےچنہپافراخومشرےہافرفہصخشوہیبدہالکؾہنرکےوتاس
شوکرہاکیدقؾرپاکیاسؽےکرفزےافرابعدتاکارجےلماگ۔
رافی  :ومحمدنباخدل،رمعنبدبعاولادح،ییحینباحرث،اوباثعشاعنصین،افسنبافس،یفق

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

سجفتقاناؾربنمرپہبطخدےراہوہوتولوگںیکرگدںینالھپانگنونممعےہ
ابب  :ہعمجاکایبؿ
سجفتقاناؾربنمرپہبطخدےراہوہوتولوگںیکرگدںینالھپانگنونممعےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1402

راوی  :وہب ب ٩بیا ،٪اب ٩وہبٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح ،ابوزاہزیةً ،بساہلل بََّ ٩س

أَ ِخب َ َرَ٧ا َوه ُِب بِ ُ ٩بَ َیا َٕٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ٌَُ ٣اؤیَ َة بِ ََ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزَّاهٔزٔیَّ ٔة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َِّٔ َُ ٩سٕ َٗا َ٢
ض َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
اب ا٨َّ ٟا ٔ
ُُ ٨ِ ٛت َجاّ ٔ ٟشا إلٔ َی َجأ٧بٔهٔ َی ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َٓ َ٘ا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١یَ َت َد َّلی رٔ َٗ َ

أَ ِی ا ِجِ ٔ ٠ص َٓ َ٘ ِس آ َذیِ َت

فبہ نب ایبؿ ،انب فبہ ،اعمفہی نب اصحل ،اوبزارہیة ،دبعاہلل نب رسب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےک دفر ںیماکی صخش احرضوہاولوگںیکرگدںین الھپاتگنوہا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایمتھٹیباجؤ ویکہکن مت ےن
ولوگںوکتخسفیلکتاچنہپیئ۔
رافی  :فبہنبایبؿ،انبفبہ،اعمفہینباصحل،اوبزارہیة،دبعاہللنبرسب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاناؾہبطخدےراہوہافراسفتقوکیئصخشآاجےئوتامنززپےھایںیہن؟
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ارگاناؾہبطخدےراہوہافراسفتقوکیئصخشآاجےئوتامنززپےھایںیہن؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1403

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش ٩و یوسٕ ب ٩سٌیس ،ححاد ،اب ٩جزیخ٤ً ،زوب ٩زی٨ار ،جابزبً ٩بساہلل

ٕ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َّ
َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ویُو ُس ُ

أَُ َّ ٧ه َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َي ُ٘و َُ ٢جا َئ َر ُج َْ ١وأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔیَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه أَ َر ََ ٌِ ٛت

َار ٍَِ ٛ
َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٗا َََ ٢ل َٗا َِ ٓ ٢

اربامیہنبنسحفویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی،رمعفنبدانیر،اجربنبدبعاہللےسرفاتیےہہکاکیصخشہعمجےکرفزاحرض
وہا افر اس فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت ےن دف راعکت (یحیة ادجسمل)
زپھیلںیہ؟اسصخشےناہکںیہن!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایدفرتعکزپھول۔
رافی  :اربامیہنبنسحفویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی،رمعفنبدانیر،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقہبطخوہراہوہوتاخومشرانہاچےئہ
ابب  :ہعمجاکایبؿ
سجفتقہبطخوہراہوہوتاخومشرانہاچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1404

راوی ٗ :تیبہٟ ،یثً٘ ،ی ،١زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی هُ َزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٗ ٩ِ ٣َ ٢ا ََ ٔ ٟ ٢ؼاح ٔبٔهٔ یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َو ِاْل ٔ َُ ٣اَ ٦ی ِد ُل ُب أَ ِن ٔؼ ِت َٓ َ٘ ِس ََِ ٟا

ہبیتق ،ثیل ،لیقع،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہ ےس رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفناای
وجصخشاےنپاسیھتےسہعمجےکدؿےہکاخومشروہافراناؾہبطخدےراہوہوتاسصخشےنیھبوغلالکؾایکویکہکناخومشرےنہاک
مکحیھب یئابترکےنےسیجےہ۔یسکےسہیانہکہکمتاخومشروہوتہییھبالکؾےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،لیقع،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
سجفتقہبطخوہراہوہوتاخومشرانہاچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1405

راوی ً :بسا َ٠٤ٟب ٩طٌیب بٟ ٩یث ب ٩سٌس ،جسیً٘ ،ی ،١اب ٩طہاب٤ً ،ز بً ٩بساٌٟزیزً ،بساہلل ب ٩ابزاہی ٥بٗ ٩اري
و سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ َّٔ ٩
اب ًَ ِ٩
اِ ٠ٟیثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ج ِّسی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
ًُ ََ ٤ز بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ َٔٗ ٩ارٔ ٕي َو ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب أَُ َّ ٧ه َ٤ا َح َّسثَا ُه أَ َّ ٪أَبَا هُ َزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َ أَ ِن ٔؼ ِت یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َو ِاْل ٔ َُ ٣اَ ٦ی ِد ُل ُب َٓ َ٘ ِس َِ َِ ٟو َت
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا َُِٗ ٠ت َ ٔ ٟؼاح ٔب ٔ َ

دبعاکلمل نب بیعش نبثیل نب دعس ،دجی ،لیقع ،انب اہشب ،رمع نب دبعازعلسی ،دبعاہلل نب اربامیہ نب اقرظ ف دیعس نب بیسم،
اوبرہریہےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھتسجفتقمتہبطخےکفتقاےنپاسیھتےسوہک
ہکمتاخومشروہوتمتےن(یھب)وہیبدہالکؾایک۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیلنبدعس،دجی ،لیقع،انباہشب،رمعنبدبعازعلسی،دبعاہللنباربامیہنباقرظفدیعس نب
بیسم،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخومشرےنہےکاضفلئےسقلعتم
ابب  :ہعمجاکایبؿ
اخومشرےنہےکاضفلئےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1406

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥جزیز٨٣ ،ؼور ،ابوٌ٣رش زیاز ب ٩ک٠یب ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہ ،رقثٍ ؿيی ،س٠امی٪

َ
ِقثَ ٍٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ََ ٌِ ٣رشٕ زٔیَاز ٔبِ ٔ ٩کَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة ًَ ِ ٩ا ِِ َ ٟ

َّ
اَٗ ٪ا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َٔ ٩ِ ٣ر ُج َٕ ١ی َت َل َّهزُ یَ ِو َ٦
ِقا ٔ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪ا َِّ ُ ٟ
ئ اْلِ َ َّؤٟي َن ًَ َِ ٩سَ ٤َِ ٠
اٟـ ِّي ِّی َوک َ َ
اَ َّٔ َٛ ٪ار ّة ٤َ ٔ ٟا َٗ ِب َُ ٠ه ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ
ِخ ُد ٔ ٩ِ ٣بَ ِیتٔهٔ َحًَّی یَأتِ َٔی ا ُِ ٟح َُ ٌَ ٤ة َویُ ِٔ ٨ؼ ُت َحًَّی َي ِ٘ ٔض َی َػ ََل َت ُه إ ٔ ََّل ک َ َ
ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َ٤َ ٛا أ ُ َٔ ٣ز ث ُ َّ ٥یَ ِ ُ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،وصنمر ،اوبرشعم زاید نب بیلک ،اربامیہ ،ب ہمق ،رقي یبض ،امیلسؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس رفناای وج صخش ہعمج ےک دؿ مکح ےک اطمقب اےنپ آپ وک اپک رکے رھپ اےنپ اکمؿ ےس ےلکن افر
امنزہعمجںیماحرضوہافرفہاخومشرےہامنزوہےنکتوتاسےکاےلگہعمجکتےکانگہاعمػوہاجںیئےگ
رافی  :اقحسنباربامیہ،رجری،وصنمر،اوبرشعمزایدنببیلک،اربامیہ،ب ہمق،رقيیبض،امیلسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبطخسکرطہقیےسزپےھ؟
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخسکرطہقیےسزپےھ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1407

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی و ٣ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابواسح ،ٙابوًِیسةً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا إ ٔ ِس َح َٙ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی ًُِ َ ِی َس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٨َ ٤َ ٠َّ ًَ ٢ا ُخ ِل َب َة ا َِ ٟحا َجةٔ ا َِ ٟح ُِ ٤س ِهَّلِل َن ِش َتٌٔیُ ُ٨ه
رشورٔ أَ ِن ُٔ ٔش َ٨ا َو َس ِّی َئا ٔ
ت أَ ًِ َ٤ا٨َ ٔ ٟا َ ٩ِ ٣یَ ِه ٔسه ٔ اہللُ ٓ َََل ُٔ ٣ـ َُّ َٟ ١ه َو َ ٩ِ ٣ي ُِـَََ ٓ ١ِ ٔ ٠ل َهاز ٔ َی َُ ٟه
رف ُه َو َن ٌُوذُ بٔاہللٔ ُٔ ُ ٩ِ ٣
َو َن ِش َت ِِ ٔ ُ
َّ
ُ
ِقأ ُ ثَ ََل َث آ َیا ٕ
ی ٩آ َُ٨٣وا َّاَ ُ٘وا اہللَ َح َّٙ
ت َیا أَ ُّی َها َّأ ٟذ َ
َوأَ ِط َه ُس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إَٔل اہللُ َوأَ ِط َه ُس أَ ََّ ٣ُ ٪ح َّّ ٤سا ًَ ِب ُس ُه َو َر ُسوُٟهُ ث ََّ ٥ي ِ َ
اض َّاَ ُ٘وا َربََّّ ٥ِ ُٜأ ٟذی َخ ََ ٩ِ ٣ٔ ٥ِ َُٜ٘ ٠نٔ ِٕص َواح َٔسة ٕ َو َخَ ٨ِ ٣ٔ ََٙ ٠ها َز ِو َج َها
َُ َ٘اتٔهٔ َو ََل َت ُ٤وتُ َّ٩إ ٔ ََّل َوأَْمُتْن ُِ ٣شَ ٤ُ ٔ ٠
و ٪یَا أَ ُّی َها اُ ٨َّ ٟ
ی٩
َوبَ َّث ُٔ ٨ِ ٣ه َ٤ا رٔ َج ّاَل ََٔٛي ّرا َون َٔش ّ
اِ ٠َ ًَ ٪یَ ٥ِ ُٜرٗٔی ّبا َیا أَ ُّی َها َّأ ٟذ َ
و ٪بٔهٔ َواْلِ َ ِر َح َا ٦إ ٔ َّ ٪اہللَ ک َ َ
ائ َو َّاَ ُ٘وا اہللَ َّأ ٟذی ََ َشائََ ُ٠
ٔیسا َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَبُو ًُِ َ ِی َس َة َ ٥َِ ٟي ِش َ ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤أَبٔیهٔ َط ِیئّا َو ََل ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس
آ َُ٨٣وا َّاَ ُ٘وا اہللَ َوُٗوُٟوا َٗ ِو َّل َسس ّ
اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َو ََل ًَ ِب ُس ا َِ ٟحبَّارٔ بِ َُ ٩وائ ٔ ٔ ١بِ ٔ ٩حُ ِحز ٕ

دمحمنبینثمفدمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبااحسؼ،اوبدیبعة،دبعاہللنبدوعسدےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنمہوکاحتجاکہبطخ(ینعیاکنحفریغہاک)اسرطہقیےسالھکسایآرخکت۔ینعیامتؾرعتفیےہاہللیکافرمہاس
ےسدمداچےتہںیہافراسےسرفغمتناےتگنںیہافرمہانپہناےتگنںیہاےنپدخایکاےنپولقبیکربایئےسہکسجوکدخافدندقفس
راہتسدالھکدےوتاسوکارماہرکےنفاالوکیئصخشںیہنےہافرسجوکارماہرکدےوتاسوکوکیئراہتسالتبےنفاالںیہنےہافرںیم
اسابتیکوگایہداتیوہںہکوکیئوبعمدربقحںیہنےہ۔العفہاہللےکافرںیماسابتیکوگایہداتیوہںہکدمحمیلصاہللہیلعفآہل
فملس اس ےک دنبے ںیہ افر اس ےک ےجیھب وہےئ روسؽ ںیہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت آایت رکہمی التفت رفنایئ۔
اے اامیؿفاول!متدخاےسڈرفاےنپرپفرداگرےسہکسجےنمتوکاکیاجؿےسدیپاایکرھپاسےساساکوجڑاانبایرھپدفونں ےک
تہب ےس رمد افر وعرںیت الیھپےئ افر متڈرف اہلل ےس ہک سج ےک انؾ رپ مت ناےتگن وہ افر متڈرف اس ےک رہتش انوطں ےس اے اامیؿ
فاول!ڈرفاہللےسا فرمتوبضمطابتاہکرکف۔اناؾاسنیئےنرفناایہکہیدحثیعطقنمےہویکہکناوبدیبعہےنرضحتدبعاہللنبدوعسد
ےسںیہنانسافرہندبعارلنمحےنرضحتدبعاہللےسانسافرہندبعاابجلرنبفالئےناےنپفادلرضحتانبرجحےسانس۔

رافی  :دمحمنبینثمفدمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوباقحس،اوبدیبعة،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبطخہعمجںیملسغیکرتبیغےسقلعتمااحدثی
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخہعمجںیملسغیکرتبیغےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1408

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ح٧ ،٥ٜآًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز

رف َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ٧ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢خ َل َب
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َر َاح أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛإلٔ َی ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة ََِٓ ٠ی ِِ َت ٔش ِ١
دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج ،ہبعش،مکح،انعف،دبعاہللانبرمعےسرفاتیےہہک رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملس ےن ہبطخ
زپاھ وت اراشد رفناای مت ولوگں ںیم ےس سج فتق وکیئ صخش امنز ہعمج ےک فاےطس اجےن ےگل وت اس وک اچےیہ ہک فہ صخش ےلہپ لسغ
رکے۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،مکح،انعف،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخہعمجںیملسغیکرتبیغےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1409

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہب ،ابزاہی ٥ب ٩نظیم

اب ًَ ِ ٩ا ِِ ُِ ٟش َٔ ١ی ِو َ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ َٔ ٩ن ٔظ ٕیم أََّ٧هُ َسأ َ َ ٢ابِ َٔ ٩ط َه ٕ

َٓ َ٘ا َُ ٢س َّْ ٨ة َو َٗ ِس َح َّسثَىٔی بٔهٔ َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠تک َ َّ ٥َ ٠ب ٔ َها ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ

دمحم نب ہملس ،انب فبہ ،اربامیہ نب طیشن ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت انب اہشب ےس ہعمج لسغ رکےن ےک ابرے ںیم
درایتفایکوتاوہنںےنرفناایہکہیلسغونسمؿےہرھپایبؿایکہکھجمےسرضحتاسملنبدبعاہللےنلقنایکافراوہنںےناےنپ
فادلرضحتدبعاہللنبرمعےسانسہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکربنمرپایبؿرفناای۔
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،اربامیہنبطیشن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخہعمجںیملسغیکرتبیغےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1410

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،اب ٩طہابً ،بساہلل بً ٩بساہللً ،بساہلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه َٗا ََ ٢وه َُو َٗائ ًَْٔ ٥ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ ََ ٩ِ ٣جا َئ ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ا ُِ ٟح َُ ٌَ ٤ة ََِٓ ٠ی ِِ َت ٔش َِٗ ١ا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح َ٣َ ٩ٔ ٤ا أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَ َح ّسا

َتابَ ٍَ َّ
وَ ٩ِ ًَ ٪سا ٥ٟٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ بَ َس َِ ًَ ٢ب ٔس اہللٔ
اب اٟزُّهِز ٔ ِّی َي ُ٘وَ ُٟ
اِ ٠ٟی َث ًَل َی َه َذا ِاْل ٔ ِس َ٨از َُٔي ِ َر ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َوأَ ِػ َح ُ
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز
ہبیتق،ثیل،انباہشب،دبعاہللنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمعےسرفاتیےہہکرضحت روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنربنمرپ

ڑھکےوہرکرفناایوجصخشاہمترےںیمےسامنزہعمجےکفاےطساحرضوہوتاسوکلسغرکاناچےیہ۔درگیرفاتییھبذرکرفنایئںیئگ
۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،دبعاہللنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکرفزاناؾوکریخاترکےنیکرتبیغدانیاچےئہ
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکرفزاناؾوکریخاترکےنیکرتبیغدانیاچےئہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1411

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یزیس ،سٔیا ،٪ابً ٩حَلً ،٪یاق بً ٩بساہلل ،ابوسٌیس خسری

اق بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسٌٔی ٕس
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََٔ ً ٩ِ ًَ ٪ی ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ا ِٟد ُِسر َّٔی َي ُ٘و َُ ٢جا َئ َر ُج َْ ١ی ِو َ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ َوأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب ب ٔ َه ِی َئ ٕة بَ َّذة ٕ َٓ َ٘ا ََٟ ٢هُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اض ًَل َی اٟؼَّ َس َٗ ٔة َٓأ َ ِِ َ٘ ٟوا ث َٔیا ّبا َٓأ َ ًِ َلا ُه َٔ ٨ِ ٣ها ث َ ِوبَي ِ ٔن َٓ َ٤َّ ٠ا کَاِ َ ٧ت
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َػ َِّ ٠ی َت َٗا ََ ٢لَ َٗا ََ ٢ػَ ِّ١ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو َح َّث اَ ٨َّ ٟ
ا ُِ ٟحُ ٌ٤ة َّ
اض ًَل َی اٟؼَّ َس َٗ ٔة َٗا ََٓ ٢أ َ َِ ٟقی أَ َح َس ثَ ِوبَ ِیهٔ َٓ َ٘ا َ٢
اَٟاَ ٔ ٧ی ُة َجا َئ َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب َٓ َح َّث اَ ٨َّ ٟ
َُ
َ
اض بٔاٟؼَّ َس َٗ ٔة َٓأ َ ِِ َ٘ ٟوا ث َٔیابّا َٓأ َ َِ ٣ز ُت َُ ٟه
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جا َئ َه َذا َی ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة ب ٔ َه ِی َئ ٕة بَ َّذة ٕ َٓأ َِ ٣ز ُت اَ ٨َّ ٟ
َ
َ
اض بٔاٟؼَّ َس َٗ ٔة َٓأ َ َِ ٟقی أَ َح َسه َُ٤ا َٓاَ ِ ٧ت َه َز ُه َو َٗا َُ ٢خ ِذ ث َ ِوبَ َ
َٔ ٨ِ ٣ها ب ٔ ََ ِوبَي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥جا َئ ِاْل ََٓ ٪أ َِ ٣ز ُت اَ ٨َّ ٟ
دمحمنبدبعاہلل نبسیدی ،ایفسؿ،انبالجعؿ،ایعضنب دبع اہلل،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ہعمج اک ہبطخ دے رےہ ےھت ہک اس دفراؿ اکی صخش احرض وہا وج ہک رخاب افر ہتسخ احتل ںیم اھت (ینعی فہ صخش ےلیم
ڑپکے ےنہپ وہےئ اھت) آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفناایہک مت امنز ےس افرغ وہ ےئگ وہ؟اس صخش ےن ااکنر ایک۔ آپ یلص اہلل

ہیلعفآہلفملسےنرفناایہکمتدفرتعکزپھولافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےندفرسےرضحاتوکیھباسیکاجبنوتہجرکایئ
افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندص ہدےنییکرتبیغدالیئاوہنںےنڑپکےڈاانلرشفعرکدیآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اس آدیم وک اؿ ںیم ےس فہ ڑپکے دے دےیئ۔ سج فتق دفرسا ہعمج وہا وت رھپ فہ صخش احرض وہا افر اس فتق رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسہبطخدےرےہےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنولوگںوکرتبغدالیئدص ہرکےنیک۔اسآدیم
ےناؿدفڑپکفںںیمےسوجہکآدنئہہعمجںیماسوکےلمےھتاکیڑپکارھکدای۔یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایایھب ےلھچہعمج
وکہیےٹھپرپاےنڑپکےےنہپوہےئآایاھتاسفہجےسںیمےنولوگںوکاےسدص ہرکےنیکرتبیغدی۔ولوگںےنڑپکےدےیئ
نجںیمےسدفڑپکےاےسدےدےیئاسرمہبتہیآایوتںیمولوگںوکرھپدص ہیکرتبیغدےراہاھتاسرپاسےنیھب(ایہنیہ
ںیمےس)اکیڑپکادےدای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےسڈااٹنافررفناایہکاانپڑپکاااھٹول۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدی،ایفسؿ،انبالجعؿ،ایعضنبدبعاہلل،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾاکربنمرپھٹیبرکاینپراعایےساطخبرکان
ابب  :ہعمجاکایبؿ
اناؾاکربنمرپھٹیبرکاینپراعایےساطخبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1412

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤ازب ٩زیس٤ً ،زوب ٩زی٨ار ،جابزبً ٩بساہلل

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢بَ ِی َ٨ا أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َار ٍَِ ٛ
َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ إٔذِ َجا َئ َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َُ َٟ ٢ه أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ َِّ ٠ی َت َٗا َََ ٢ل َٗا َِ ٓ ٥ُِ ٗ ٢

ہبیتق ،امحدنب زدی ،رمعفنبدانیر ،اجربنب دبعاہلل رفناےت ںیہہک اکی دہعف روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ہعمج اک ہبطخ اراشد رفنا
رےہےھتہکاکیصخشآای۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسوپاھچایکمتےنامنززپھیل؟اسےناہکںیہن۔آپیلص

اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایولچاوھٹافرامنزادارکف۔
رافی  :ہبیتق،امحدنبزدی،رمعفنبدانیر،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
اناؾاکربنمرپھٹیبرکاینپراعایےساطخبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1413

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ابو٣وسی ارسائی ١ب٣ ٩وسی ،حش ،٩ابوبَکہ

وسی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا َِ ٟح َش ََ ٩ي ُ٘و ُ٢
رسائ ٔی ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َُ ٣
وسی إ ٔ ِ َ
َ
ض
َک َة َي ُ٘و ُِ َ٘ َٟ ٢س َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َوا َِ ٟح َش ُُ ٌَ ٣َ ٩ه َوه َُو يُ ِ٘ب ٔ ُ
ًَ ١ل َی ا٨َّ ٟا ٔ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أبَا بَ ِ َ

ٔیَ ٤تي ِ ٔن
ََّ ٣ز ّة َو ًََِ ٠یهٔ ََّ ٣ز ّة َو َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪ابِىٔی َه َذا َسی ِّْس َو ١َّ ٌََ ٟاہللَ أَ ِ ٪ي ُِؼٔ٠حَ بٔهٔ بَي ِ َن ٓٔئَ َتي ِ ٔن ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ ٠ي َن ًَو َ

دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اوبومیسارسالیئنبومیس،نسح،اوبرکبہ،رفناےتںیہہکںیمےنیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکربنمرپداھکی۔
نسح ےک اسھت ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھبک ولوگں یک رطػ دےتھکی افر یھبک اؿ (نسح) یک رطػ افر ےتہک ریما ہی اٹیب
رسدارےہ۔اشدئربرکمیاسیکفہجےساملسمونںےکدفڑبےرگفوہںےکدرایمؿاصمتحلرکادے۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اوبومیسارسالیئنبومیس،نسح،اوبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبطخںیمرقآؿزپانھ
ابب  :ہعمجاکایبؿ

ہبطخںیمرقآؿزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1414

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،ہارو ٪ب ٩اس٤اًیً ،١لی و اب٣ ٩بارک ،یحٌی٣ ،ح٤س بً ٩بساٟزح ،٩٤اب٨ة حارثہ ،حارثہ ب٩
نٌ٤ا٪

ارو ُ ٪بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ٌّی َوه َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ی ِحٌَی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َه ُ
ِقآ ٔ ٪ا ِ٤َ ٟحٔی ٔس ٔ ٩ِ ٣فٔی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ابِ َ٨ةٔ َحارٔثَ َة بِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔٗ ٪اَِ ٟت َحٔٔوِ ُت َ ٚوا ِِ ُ ٟ

َوه َُو ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔیَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ

دمحمنبینثم،اہرفؿنباامسلیع،یلعفانبابمرک،ییحی،دمحمنبدبعارلنمح،ابیةاحرہث،احرہثنبامعنؿےسرمفیےہہکںیمےنیبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسوسرہؼنسرکایدیک۔اسےئلہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملساےسہعمجےکدؿربنمرپزپاھرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،اہرفؿنباامسلیع،یلعفانبابمرک،ییحی،دمحمنبدبعارلنمح،ابیةاحرہث،احرہثنبامعنؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿہبطخااشرہرکان
ابب  :ہعمجاکایبؿ
دفراؿہبطخااشرہرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1415

راوی ٣ :ح٤وزبُ ٩یَل ،٪وٛیٍ ،سٔیا ،٪حؼين

اَ ٪ر َٓ ٍَ َی َسیِهٔ َی ِو َ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ
رش بِ َِ ٣َ ٩ز َو َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٩ِ ًَ ٪ح َؼي ِ ٕن أَ ََّ ِ َٔ ٪

ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔٓ ََش َّب ُه ًَُ ٤ارةُ بِ ُُ ٩ر َویِب َة َّ
اَ٘ َٟف ُّٔی َو َٗا َ٣َ ٢ا َزا َز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َه َذا َوأَ َط َار بٔإ ٔ ِػ َب ٌٔهٔ
َ
َ
اٟشبَّابَةٔ
َّ

ومحمدنب الیغؿ ،فعیک ،ایفسؿ ،نیصح رفناےت ںیہ ہک ریشب نب رمفاؿ ےن ہعمج ےک دؿ ربنم رپ (دفراؿ ہبطخ) اےنپ دفونں اہوھتں وک
ااھٹایوتامعرہ ےناںیہنہیبنتیک افررفنااییبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسزادئںیہنایکافراینپاہشدتیکایلگنیک رطػااشرہ
ایک۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،نیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبطخمتخرکےنےسےلہپربنمےسارتانافررھپفاسپاجان
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخمتخرکےنےسےلہپربنمےسارتانافررھپفاسپاجان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1416

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساٌٟزیزٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسی ،حشين ب ٩واٗسً ،بساہلل ب ٩بزیسة ،بزیزہ رضی اہلل ً٬٨ا

وسی ًَ ِ ٩حُ َشي ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
یؼا ٔ ٪أَ ِح ََ ٤زا َٔ ٪ي ٌِث ُ َرا ٔ٪
کَ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب َٓ َحا َئ ا َِ ٟح َش َُ ٩وا ُِ ٟح َشي ِ ُن َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َ٤ا َو ًََِ ٠یه ٔ َ٤ا ََٗ ٔ٤

ٓ ٔیه ٔ َ٤ا َٓ َ٨زَ َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ل ٍَ َ َلَک َُ ٣ه َٓ َح َُ ٠َ ٤ه َ٤ا ث ُ ًََّ ٥ا َز إلٔ َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ػ َس َ ٚاہللُ إٔ٤َ َّ ٧ا أَ َِ ٣وا ُل٥ِ ُٜ
یؼ ِیه ٔ َ٤ا َٓ ٥َِ ٠أَ ِػبٔرِ َحًَّی َٗ َل ٌِ ُت َ َلَکمٔی َٓ َح َُ ٠ِ ٤ت ُه َ٤ا
َوأَ ِو ََلزُ ُٔٓ ٥ِ ٛت ِ َْ ٨ة َرأَیِ ُت َه َذیِ َٔ ٩ي ٌِثُرَا ٔ ٪فٔی ََٗ ٔ٤
دمحمنبدبعازعلسی،لضفنبومیس،نیسحنبفادق،دبعاہللنبربدیة،ربریہریضاہللعیھاےنرفناایہکاکیدہعفروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہل فملسہبطخ اراشد رفنا رےہ ےھتہکنسحف نیسح آےئ۔دفونں ےن رسخ ڑپکے نہپ رےھک ےھت افر رگاےت رگاےت(وبہج

نپچب) ےلچ آرےہ ےھت۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اںیہن دھکی رک ہبطخ رفک دای افر ارت رک اںیہن ااھٹ ایل افر رھپ دفابرہ ربنم رپ
رشتفیالےئافررفناایاہمترےاوماؽافرافالدںیمہنتفےہدوھکی!ںیمےناںیہنداھکیہکاےنپرکوتںںیمرگےتےلچآرےہںیہوت
ںیمربصہنرکاکس(ینعیربھگاٹہوہیئہکںیہکرگرکوچٹہنگلاجےئ)افرںیمےنہبطخوموقػرکےکاںیہنااھٹایل۔
رافی  :دمحمنبدبعازعلسی،لضفنبومیس،نیسحنبفادق،دبعاہللنبربدیة،ربریہریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبطخرصتخمدانیبحتسمےہ
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہبطخرصتخمدانیبحتسمےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1417

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساٌٟزیز بُ ٩زوآ ،٪ـ ١ب٣ ٩وسی ،حشين ب ٩واٗس ،یحٌی بً٘ ٩یً ،١بساہلل ب ٩ابی اوفی

وسی ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی یَ ِحٌَی بِ ُ٩
اَٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِِ ٟٔـ ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُٔ ٩زِ َو َ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َّ
اٟذ َِک َويُ٘ ٔ َُّّ ١
َّ
١
اَ ِِ ٠ٟو َویُ ٔلی ُ
ًُ َ٘ ِی َٕٗ ١ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أَبٔی أَ ِوفَی َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠یُ ِٜثٔرُ ِّ َ

ٕ أَ ِ ٪یَ َِٔ ِ٤ی َ ٍَ ٣اْلِ َ ِر َ٠َ ٣ةٔ َوا ِِ ٔ٤ٟشٜٔي ٔن ٓ ََی ِ٘ ٔض َی َٟهُ ا َِ ٟحا َج َة
َر ا ِٟد ُِل َب َة َو ََل یَأُِ َ ٧
اٟؼَّ ََل َة َويُ َ٘ ِّ ُ

دمحمنبدبعازعلسینبزغفاؿ،لضفنبومیس،نیسحنبفادق،ییحینبلیقع،دبعاہللنبایبافیفرفناےتںیہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملس اہلل اکذرکزایدہ ایکرکےت افرالینعیوگتفگمکرکےت۔امنزیبمل زپےتھافرہبطخ رصتخمدےتی۔ زینویباؤں افر  ںونیکں ےک
اسھتاےتھٹ ےتھٹیافراؿاکاکؾرکدےنیںیموکیئرشؾوسحمسںیہنرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبدبعازعلسینبزغفاؿ،لضفنبومیس،نیسحنبفادق،ییحینبلیقع،دبعاہللنبایبافیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربفزہعمجےنتکےبطخدےیئاجںیئ؟
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ربفزہعمجےنتکےبطخدےیئاجںیئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1418

راوی ً :لی ب ٩ححز ،ارسائی ،١س٤اک ،جابزب ٩س٤زہ

یَ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢جاَِ ٟش ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٤ََ ٓ ٥َ ٠ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
رش ْ

َّ
َخ َة
َرأَیِ ُتهُ َی ِد ُل ُب إَٔل َٗائ ّٔ٤ا َو َی ِحُ ٔ ٠ص ث ُ ََّ ٥ي ُ٘ ُوََ ٓ ٦ی ِد ُل ُب ا ِٟد ُِل َب َة ِاْل ٔ َ

یلعنبرجح،ارسالیئ،امسک،اجربنبرمسہ،رفناےتںیہہکںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتراہافرآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسوکہشیمہڑھکےوہرکہبطخاراشدرفناےتوہےئداھکی۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملساکیہبطخدےرکھٹیباجےتافردفابرہ
ڑھکےوہرکدفرساہبطخاراشدرفناےت۔
رافی  :یلعنبرجح،ارسالیئ،امسک،اجربنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفوبطخںےکدرایمؿےنھٹیباکایبؿ
ابب  :ہعمجاکایبؿ
دفوبطخںےکدرایمؿےنھٹیباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1419

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوزَ ،رشبٔ٣ ٩ـًِ ،١یساہلل٧ ،آًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٔ ِ ُ
ض
 ١بَ ِی َُ ٨ه َ٤ا ب ٔ ُحُ٠و ٕ
اَ ٪ئ ِٔؼ ُ
ا ٪یَ ِد ُل ُب ا ِٟد ُِلِ َ َتي ِ ٔن َوه َُو َٗائ َْٔ ٥وک َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

اامسلیعنبدوعس د،رشبنب لضفم،دیبعاہلل،انعف،دبعاہلل نبرمعریضاہللہنعرفناےت ںیہہکروسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملسدف
ےبطخ اراشد رفناےت افر دفونں ےبطخ ڑھکے وہ رک اراشد رفناےت۔ زین اؿ دفونں وبطخں ےک درایمؿ لصف رکےت۔ (ینعی ذرا دری وک
 ےتھٹی)
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،رشبنبلضفم،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبطخںےکدرایمؿاخومشانھٹیب
ابب  :ہعمجاکایبؿ
وبطخںےکدرایمؿاخومشانھٹیب

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1420

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩بزیٍ ،یزیسيٌىی اب ٩زریٍ ،ارسائی ،١س٤اک ،جابزب ٩س٤زہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩بَز ٔ ٕ
اک ًَ ِ٩
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا س َْٔ ٤
رسائ ٔی ُ
یٍ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِ َ
َجابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َٗائ ّٔ٤ا ث ُ ََّ ٥ي ِ٘ ٌُ ُس ٗ ٔ ٌِ َس ّة ََل یَ َتک َ َّ ٥ُ ٠ث ُ ََّ ٥ي ُ٘ ُو٦

اَ ٪ی ِد ُل ُب َٗاً ّٔسا َٓ َ٘ ِس ََ ٛذ َب
َخی ٓ َََ ٩ِ ٤ح َّسثَ ٥ِ ُٜأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ٓ ََی ِد ُل ُب ُخ ِل َب ّة أ ُ ِ َ

دمحم نب دبعاہلل نب زبعی ،سیدیینعی انب زرعی ،ارسالیئ ،امسک ،اجربنب رمسہ ،رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس وک ربفز ہعمج ہبطخ اراشد رفناےت وہےئ داھکی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ رک ہبطخ اراشد رفناےت رھپ ھٹیب اجےت افر

اخومشرےتہ۔اسےکدعبدفابرہڑھکےوہےتافردفرساہبطخاراشدرفناےتارگوکیئصخشمتےسہیہہکدےہکیبنیلصاہللہیلع
فآہلفملسھٹیبرکہبطخاراشدرفناےتےھتوتفہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرپوھجٹابدناتھےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزبعی،سیدیینعیانبزرعی،ارسالیئ،امسک،اجربنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفرسےہبطخںیمرقاترکانافراہللزعفلجاکذرکرکان
ابب  :ہعمجاکایبؿ
دفرسےہبطخںیمرقاترکانافراہللزعفلجاکذرکرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1421

راوی ٤ً :زوبً ٩لیً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪س٤اک ،جابزب ٩س٤زہ رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا َ ٢ک َ َ
َّ
ُ
ُ
ِقأ ُآیَا ٕ
َک اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١وکَاِ َ ٧ت ُخ ِلِ َ ُتهُ َٗ ِؼ ّسا َو َػ ََلتُهُ َٗ ِؼ ّسا
ت َویَ ِذ ُ ُ
َو َسَ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب َٗائ ّٔ٤ا ث ََّ ٥ی ِحُ ٔ ٠ص ث ََّ ٥ي ُ٘ ُوَ ٦و َي ِ َ

رمعفنبیلع،دبعارلنمح ،ایفسؿ،امسک،اجربنبرمسہریض اہللہنعرفناےت ںیہہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ڑھکےوہ رک
ہبطخ اراشد رفناےت ےھت۔ رھپ ھچکدری رشتفی رےتھک افر دفابرہ ڑھکے وہےت اس ےک دعب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقاؿ اپک یک
دنچ آایت یک التفت رفناےت افر اہلل لج الجہل اک ذرک رفناےت۔ العفہ ازںی یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہبطخ افر امنز دفونں وتمطس
وہےت۔(ینعیہنتہبوھچےٹافرہنتہبوطلی)
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ایفسؿ،امسک،اجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربنمےسےچینارترکڑھکاوہاناییسکےسوگتفگرکان
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ربنمےسےچینارترکڑھکاوہاناییسکےسوگتفگرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1422

راوی ٣ :ح٤س بً ٩لی ب٣ ٩ی٤وَ ،٪فیابی ،جزیز ب ٩حاز ،٦ثابت ا٨ِٟانی ،ا٧ص

ا٪
رف َیاب ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦ثَاب ٔ ٕت ا ِ٨َ ُ ِٟان ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا ِِ ٔ ٟ
ُ َٓ ١یک َ ُِّ ٤ُ ٠ه ٓ ََی ُ٘ ُوُ ٌَ ٣َ ٦ه أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِ٨ز ٔ ُ ٩ِ ًَ ٢ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔٓ ََی ٌِز ٔ ُق َٟهُ اٟزَّ ُج ُ
َحًَّی َي ِ٘ ٔض َی َحا َج َت ُه ث ُ َّ ٥یَ َت َ٘ َّس ُ ٦إلٔ َی َُ ٣ؼ ََّل ُه َٓ ُی َؼل ِّی
دمحم نب یلع نب ومیمؿ ،رفاییب ،رجری نب احزؾ ،باتب اانبلین ،اسن رفناےت ںیہ ہک بج یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ےس ےچین
رشتفیالےتوتوجیھباسےنمآاجاتاسےسوگتفگرفناےت۔بجفہاینپابتوپریرکاتیلبتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسآےگڑبےتھ
افرامنززپاھےت۔
رافی  :دمحمنبیلعنبومیمؿ،رفاییب،رجرینباحزؾ،باتباانبلین،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزہعمجیکراعکت
ابب  :ہعمجاکایبؿ
امنزہعمجیکراعکت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1423

راوی ً :لی ب ٩ححز ،رشیَ ،زبیسً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ٟیلی

یَ ًَ ُِ ٩زبَ ِی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی َٗا ََٗ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ َػ ََلةُ ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ َر َِ ٌَ ٛتا ٔ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
رش ْ
ْٔط َر َِ ٌَ ٛتا َٔ ٪و َػ ََلةُ اْلِ َ ِؿ َهی َر َِ ٌَ ٛتا َٔ ٪و َػ ََلةُ َّ
رف َر َِ ٌَ ٛتا َٔ ٪ت َْ ٤اَُ ٦يِرُ َٗ َِرٕ ًَل َی َ ٔ ٟشا َٔ ٣ُ ٪ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ
اٟش َ ٔ
َو َػ ََلةُ ا ِٔ ِ ٟٔ

ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َِ ًَ ٩ٔ ٤ب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی َ ٥َِ ٟي ِش ََ ٤َ ًُ ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤ز

یلع نبرجح،رشکی،زدیب ،دبعارلنمح نبایب،یلی ےتہکںیہ ہک رضحترمعریضاہلل ہنعےن رفناایامنزہعمجدیعارطفلدیعایحضلافر رفس
یکامنزدفدفراعکتںیہافرہی(دفںیمہیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےسولعمؾوہیئ۔)اناؾاسنیئےتہکںیہہکدبعارلنحنبایب،یلیےن
رمعریضاہللےسوکیئدحثیںیہنینس۔
رافی  :یلعنبرجح،رشکی،زدیب،دبعارلنمحنبایب،یلی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزہعمجںیموسرہہعمجافروسرہانموقفؿزپانھ
ابب  :ہعمجاکایبؿ
امنزہعمجںیموسرہہعمجافروسرہانموقفؿزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1424

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ػٌ٨انی ،خاٟسب ٩حارث ،طٌبہ٣ ،دو ،٢سٌیس ب ٩جبيرً ،بساہلل ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی اٟؼَّ ٌَِ ٨ان ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣د َّو َْٗ ٢ا َ٢
ِقأ ُیَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ
َسُ ٌِ ٔ٤ت ُِ ٣ش٤ّ ٔ ٠ا ا َِ ٟب ٔلي َن ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ي ِ َ
َ ١و َه ِ ١أَتَی ًَل َی ِاْل ٔ ِن َشا َٔ ٪وفٔی َػ ََلة ٔا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َٔ ُش َورة ٔا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َوا ِ٨َ ٤ُ ٟآٔ٘ٔي َن
اٟؼ ِبحٔ اَ ٥ٟت ِ٨زٔی ُ
فٔی َػ ََلة ٔ ُّ

دمحم نب دبعاالیلع اعنصین ،اخدلنب احرث ،ہبعش ،وخمؽ ،دیعس نب ریبج ،دبعاہلل انب ابعس رفناےت ںیہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ہعمج ےک دؿ رجف یک امنز ںیم وسرہ امل دجسہ افر وسرہ درہ یک التفت رفناےت رھپ ہعمج یک امنز ںیم وسرہ ہعمج افر انموقفؿ یک التفت
رفناےت۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلعاعنصین،اخدلنباحرث،ہبعش،وخمؽ،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزہعمجںیموسرہاالیلعافروسرہاغہیشیکالتفترکےناکایبؿ
ابب  :ہعمجاکایبؿ
امنزہعمجںیموسرہاالیلعافروسرہاغہیشیکالتفترکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1425

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہٌ٣ ،بسب ٩خاٟس ،زیسبً٘ ٩بة ،س٤زہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ََ ٌِ ٣ب ُس بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة

َّ
َّ
اک َحس ُ
ٔیث ا َِِ ٟا ٔط َیةٔ
َ اْلِ َ ًِل َی َو َه ِ ١أَ َت َ
ِقأ ُفٔی َػ ََلة ٔا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ َٔ َشبِّحِ ا ِس ََ ٥ربِّ َ
َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ِ َ

دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ،دبعمنب اخدل ،زدینب عمیة ،رمسہ ،رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل امنز ہعمج ںیم وسرہ االیلع افر وسرہ اغہیش
یکالتفترفناایرکےتےھت
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،دبعمنباخدل،زدینبعمیة،رمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امعنؿنبریشبےسہعمجںیمرقآتےسقلعتمفلتخمااحدثی

ابب  :ہعمجاکایبؿ
امعنؿنبریشبےسہعمجںیمرقآتےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1426

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟؿ٤زة ب ٩سٌیسًِ ،یساہلل بً ٩بساہلل ،ؿحاک بٗ ٩یص ،ےن نٌ٤ا ٪بَ ٩ظير

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟؿ َِ ٤ز َة بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّّ ٪
ا ٪بِ َ٩
اٟـح َ
َّاک بِ َِ َٗ ٩ی ٕص َسأ َ َ ٢اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ
َّ
َّ
ِقأ ُ َه ِ ١أَ َتا َک
ِقأ ُ َی ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة ًَل َی إٔثِز ٔ ُس َورة ٔ ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َٗا َ ٢ک َ َ
ََ ٔظير ٕ َ٣اذَا ک َ َ
اَ ٪ي ِ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ِ َ
َحس ُ
ٔیث ا َِِ ٟا ٔط َیةٔ

ہبیتق،ناکل،رمضةنبدیعس،دیبعاہللنبدبعاہلل،احضکنبسیق،ےنامعنؿنبریشبےسدرایتفایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسہعمجیکامنزںیموسرہہعمجےکدعبوکؿیسوسرتیکالتفترفناایرکےتےھت؟(امعنؿنبریشبےن)اہکوسرہاغہیش۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،رمضةنبدیعس،دیبعاہللنبدبعاہلل،احضکنبسیق،ےنامعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
امعنؿنبریشبےسہعمجںیمرقآتےسقلعتمفلتخمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1427

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہ ،ابزاہی ٥ب٣ ٩ح٤س ب٨٣ ٩ترش ،حِیب ب ٩سا ،٥ٟنٌ٤ا ٪بَ ٩ظير

رش أَ ِخبَرَ ُه َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة أَ َّ ٪إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ ََ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟت ٔ ٔ
َّ
َّ
ِقأ ُ ف ٔی ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َٔ َشبِّحِ
یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩حِ ٔ ٔ
یب بِ َٔ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ ٔٔ ََ ٩ظير ٕ َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ِ َ

اک َحس ُ
ِقأ ُبٔه ٔ َ٤ا ٓ ٔیه ٔ َ٤ا َجٔ٤ی ٌّا
َِّ اْلِ َ ًِل َی َو َه ِ ١أَ َت َ
اس ََ ٥رب َ
ِ
ٔیث ا َِِ ٟا ٔط َیةٔ َو ُربَّ َ٤ا ا ِج َت َ ٍَ ٤ا ٌِٟٔی ُس َوا ُِ ٟح ُُ ٌَ ٤ة َٓ َی ِ َ
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اربامیہنبدمحمنبرشتنم،بیبحنباسمل،امعنؿنبریشبےسرفاتیرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکہعمجےکدؿوسرہاالیلعافروسرہاغہیشالتفتایکرکےتےھتافرارگیھبکہعمجےکدؿیہدیعیھبوہاجیتوتدفونں
ںیمیہیوسرںیتالتفترفناےت۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اربامیہنبدمحمنبرشتنم،بیبحنباسمل،امعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےنہعمجیکاکیرتعکاپیلاساکہعمجاداوہایگ
ابب  :ہعمجاکایبؿ
سجےنہعمجیکاکیرتعکاپیلاساکہعمجاداوہایگ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1428

راوی ٗ :تیبہ و ٣ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪زہزی ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َو َّ
ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ ِز َر َک َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔا ِٟحُ ٌَُ ٤ةٔ َر ِّ ٌَ ٛة َٓ َ٘ ِس أَ ِز َر َک

ہبیتق ف دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،زرہی ،اوبہملس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای سج
صخشوکہعمجیکاکیرتعکلمیئگاسےنہعمجاپایل(ینعیارگدفرسیرتعکںیمیھباشلموہوتاساکہعمجاداوہایگ۔)
رافی  :ہبیتقفدمحمنبوصنمر،ایفسؿ،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دعبہعمجدجسمںیمینتکںیتنسادارکے
ابب  :ہعمجاکایبؿ
دعبہعمجدجسمںیمینتکںیتنسادارکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1429

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥جزیز ،سہی ،١ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٩س َه ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
إٔذَا َػلَّی أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا ُِ ٟح َُ ٌَ ٤ة َٓ ُِ ٠ی َؼَ ٌِ ََ ِّ١س َها أَ ِرََ ٌّا
ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،لیہس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای بج مت ںیم
ےسوکیئہعمجزپھےکچوتاےساچےیہاسےکدعباچرراعکتادارکے۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رجری،لیہس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾاکدعبہعمجامنزادارکان
ابب  :ہعمجاکایبؿ
اناؾاکدعبہعمجامنزادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1430

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا٧ ،َٟآًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

اََ ٪ل ي َُؼل ِّی ََ ٌِ َس ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ َحًَّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ٧ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟآ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

َر َٖ َٓ ُی َؼل َِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
َی ِٔ َ ٨
ہبیتق ،ناکل،انعف،دبعاہللانبرمعریضاہلل ہنعرفنا ےتںیہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسہعمج یکامنزےک دعبوکیئ امنز ںیہن
زپےتھےھت۔نکیلرھگفاسپاجرکدفرںیتعکاداایکرکےتےھت۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،انعف،دبعاہللانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
اناؾاکدعبہعمجامنزادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1431

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ساً ،٥ٟبساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیهٔ َٗا َ ٢ک َ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ََ ٌِ َس ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن فٔی بَ ِیتٔهٔ

ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،دبعاہللانبرمعریضاہللہنعرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہعمج
یکامنزےکدعبوکیئامنزںیہنزپےتھےھت۔نکیلرھگفاسپاجرکدفرںیتعکاداایکرکےتےھت
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،دبعاہللانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکدعبدفوطلیراعکتادارکان

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ہعمجےکدعبدفوطلیراعکتادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1432

راوی ً :بسة بً ٩بساہلل ،یزیس ،اب ٩ہارو ،٪طٌبہ ،ایوب٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز

َ
ا ٪ي َُؼل ِّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب َسةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس َوه َُو ابِ َُ ٩ه ُ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَُ َّ ٧ه ک َ َ
ار َ
وَٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَ ُّی َ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ئ ٌَُِ٠هُ
ََ ٌِ َس ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن یُ ٔلی ُ
ٔ ٓ ١یه ٔ َ٤ا َو َي ُ٘و ُ ٢ک َ َ

دبعة نب دبع اہلل ،سیدی ،انب اہرفؿ ،ہبعش ،اویب ،انعف ،دبعاہلل انب رمع ےس رمفی ےہ ہک فہ ہعمج یک امنز ےک دعب دف وطلی راعکت
زپےتھافررفناےتےھتہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیھبتعییہ(دفوطلیراعکت)ادارفناایرکےتےھت۔
رافی  :دبعةنبدبعاہلل،سیدی،انباہرفؿ،ہبعش،اویب،انعف،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربفزہعمجوبقتیلیکڑھگیاکایبؿ
ابب  :ہعمجاکایبؿ
ربفزہعمجوبقتیلیکڑھگیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1433

راوی ٗ :تیبہ ،بَک يٌىی اب٣ ٩رض ،اب ٩ہاز٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی ،٥ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

رض ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٟهاز ٔ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِ ْ
َک َي ٌِىٔی ابِ ََ َ ٣ُ ٩
اٟل َور َٓ َو َج ِس ُت ثَ َّّ ٌِ َٛ ٥با ٓ ََُ َِ َٜ ٤ت أََ٧ا َوه َُو یَ ِو ّ٣ا أ ُ َح ِّسث ُ ُه ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت ُّ

َویُ َح ِّسثُىٔی ًَ ِ ٩اَّ ٟت ِو َراة ٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟه َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خيِرُ َی ِو ٕ ٦كَِ ٌََ ٠ت ٓ ٔیهٔ ا َّ
ٟظ ُِ ٤ص یَ ِو ُ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ ٓ ٔیهٔ

ٔیب ًََِ ٠یهٔ َوٓ ٔیهٔ ُٗب ٔ َف َوٓ ٔیهٔ ََ ُ٘ ُوَّ ٦
ق َٔ ٩ِ ٣زابَّ ٕة إ ٔ ََّل َوه ٔ َی َُ ِؼب ٔ ُح َی ِو َ٦
اٟشا ًَ ُة َ٣ا ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ
ُخ َٙ ٔ ٠آ َز َُ ٦وٓ ٔیهٔ أُهِب ٔ َم َوٓ ٔیهٔ ت َ
ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة ُٔ ٣ؼی َد ّة َحًَّی َت ِلَّ ٍَ ُ٠
اٟظ ُِ ٤ص َط َٔ ّ٘ا ٔ ٩ِ ٣اَّ ٟشا ًَ ٔة إ ٔ ََّل ابِ َ ٩آ َز ََ ٦وٓ ٔیهٔ َسا ًَ ْة ََل ي َُؼاز ٔ ُٓ َها ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣وه َُو فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ
ٔ
َِقأَ َْ ٌِ ٛب اَّ ٟت ِو َرا َة ث ُ َّ٥
َي ِشأ َ ُ ٢اہللَ ٓ َٔیها َط ِیئّا إ ٔ ََّل أَ ًِ َلا ُه إٔیَّا ُه َٓ َ٘ا َْ ٌِ َٛ ٢ب ذََ ٔ ٟ
َ یَ ِو ْ ٦فٔی کَُ ِّ١س َٕ ٨ة َٓ ُُِ٘ ٠ت بَ ِ ١ه َی ف ٔی کُُ ِّ١ج ُٕ ٌَ ٤ة ٓ َ َ
َر َة ا َِِٟٔٔار َّٔی َٓ َ٘ا َ٩ِ ٣ٔ ٢
َِخ ِج ُت َٓ َُ ٔ ٘٠
َٗا ََ ٢ػ َس ََ ٚر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ه َُو فٔی کُُ ِّ١ج ُٕ ٌَ ٤ة ٓ َ َ
َر َة بِ َ ٩أَب ٔی ََ ِ َ
یت ََ ِ َ
َ ِٔ َٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١أَ َِ ٪تأِت ٔ َیهُ َ ٥َِ ٟتأِتٔهٔ ُُِٗ ٠ت َٟهُ َوَٗ ٥َ ٔ ٟا َ ٢إنِّٔی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٟلورٔ َٗا ََِ ٟ ٢و َٟٔ٘ی ُت َ
أَیِ َٔ ٩جئ َِت ُُِٗ ٠ت ُّٔ ٩ِ ٣
یت
ض َٓ َُ ٔ ٘٠
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٢ل َُ ٌِ َُ ٤
ْحاَ ٔ ٦و َِ ٣شحٔسٔی َو َِ ٣شحٔ ٔس بَ ِیتٔ ا ِِ٘ ٤َ ٟسٔ ٔ
 ١ا ِٔ ٤َ ٟل ُّی إ ٔ ََّل إلٔ َی ث َ ََلثَ ٔة ََ ٣شا ٔج َس ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس ا َِ َ ٟ
یت َّ ٌِ ٛبا ٓ ََُ َِ َٜ ٤ت أََ٧ا َوه َُو یَ ِو ّ٣ا أ ُ َح ِّسثُهُ ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
اٟلورٔ َٓ َُ ٔ ٘٠
َخ ِج ُت إلٔ َی ُّ
ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٩س ََلُِ ٠ُ٘ َٓ ٕ ٦ت َِ ٟو َرأَیِ َتىٔی َ َ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ویُ َح ِّسثُىٔی ًَ ِ ٩اَّ ٟت ِو َراة ٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت َٟهُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خيِرُ یَ ِو ٕ ٦كَِ ٌََ ٠ت ٓ ٔیهٔ َّ
اٟظ ُِ ٤ص
ٔیب ًََِ ٠یهٔ َوٓ ٔیهٔ ُٗب ٔ َف َوٓ ٔیهٔ ََ ُ٘ ُوَّ ٦
ق َٔ ٩ِ ٣زابَّ ٕة إ ٔ ََّل
اٟشا ًَ ُة َ٣ا ًَل َی اْلِ َ ِر ٔ
َی ِو ُ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ ٓ ٔیهٔ ُخ َٙ ٔ ٠آ َز َُ ٦وٓ ٔیهٔ أُهِب ٔ َم َوٓ ٔیهٔ ت َ
َوهٔی َُ ِؼبٔحُ یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة ُٔ ٣ؼی َد ّة َحًَّی َت ِلَّ ٍَ ُ٠
اٟظ ُِ ٤ص َط َٔ ّ٘ا َّٔ ٩ِ ٣
اٟشا ًَةٔ إ ٔ ََّل ابِ َ ٩آ َز ََ ٦وٓ ٔیهٔ َسا ًَ ْة ََل ي َُؼاز ٔ ُٓ َها ًَ ِب ْس
َ
َ یَ ِو ْ ٦فٔی کَُ ِّ١س َٕ ٨ة َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ََلَ َٛ ٕ ٦ذ َب
ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣وه َُو فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َي ِشأ َ ُ ٢اہللَ َط ِیئّا إ ٔ ََّل أَ ًِ َلا ُه إٔیَّا ُه َٗا َْ ٌِ َٛ ٢ب ذََ ٔ ٟ
ُ
رقأَ َْ ٌِ ٛب َٓ َ٘ا ََ ٢ػ َس ََ ٚر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ه َُو فٔی کُُ ِّ١ج ُٕ ٌَ ٤ة َٓ َ٘ا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ َػ َس َْ ٌِ َٛ ٚب إنِّٔی
َْ ٌِ ٛب ُُِٗ ٠ت ث ََّ َ ٥
ٔیب َّ
َِ َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٓ ُُِ٘ ٠ت
َْلَ ًِ َ ٥ُ ٠تَٔ ٠
آَخ َسا ًَ ٕة ٔ ٩ِ ٣یَ ِو ٔ ٦ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ َٗ ِب َ ١أَ َِ ََِ ٪
اٟشا ًَ َة َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا أَخٔی َح ِّسثِىٔی ب ٔ َها َٗا َ ٢ه ٔ َی ٔ ُ
َ َّ
اٟشا ًَ َة
أََِ ٟی َص َٗ ِس َسَ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٢لَ ي َُؼاز ٔ ُٓ َها ُِ ٣ؤ َٔ ٩ْ ٣وه َُو فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ َوَِ ٟی َش ِت ت ٔ َِ ٠

َػ ََل ْة َٗا َ ٢أََِ ٟی َص َٗ ِس َسَ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ػلَّی َو َجََ ٠ص َی َِ ٨ت ٔوزُ اٟؼَّ ََل َة َ ٥َِ ٟیزَ ِ ٢فٔی َػ ََلتٔهٔ
ِ
َ
یها ُُِٗ ٠ت بَل َی َٗا َُ َٓ ٢ه َو ََ ٛذَ ٔ ٟ
َحًَّی َتأت َٔی ُه اٟؼَّ ََلةُ َّأًٟی تُ ََلٗ ٔ َ
ہبیتق،رکبینعیانبرضم،انباہد،دمحمنباربامیہ،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللہنعےسرمفیےہہکبجںیموکہوطررپ
ایگ وت ریمی الماقت بعک نب اةحر ےس وہیئگ۔ مہ دفونں اکی دؿ اےھٹک رےہ۔ ںیم اںیہن روسؽ رکمی یک ااحدثی انسات افر فہ ےھجم
وترات یک ااحدثی ایبؿ رکےت رےہ۔ رھپ ںیم ےن اؿ ےس اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ولطع آاتفب وہےن
فاےلدونںںیمبسےسااھچدؿہعمجاکےہ۔ایسدؿآدؾیکدیپاشئوہیئایسدؿ(آدؾ)تنجےساکنےلےئگایسدؿاؿیکوتہب

وبقؽ وہیئ ایس دؿ اؿ یک فافت وہیئ ا فر یہی دؿ رفز ایقتم وہاگ۔ وکیئ اجونر ااسی ںیہن وج ہعمج ےک دؿ وسرج ولطع وہےن کت
ایقتمےکوخػیکفہجےساکؿہناگلےئرےہ۔ایسدؿاکیڑھگیایسییھبےہہکارگوکیئاملسمؿاسڑھگیامنززپےنھےکدعب
رب ذفاالجلؽ فاال رکاؾ ےس ھچک بلط رکات ےہ وت رب دقفس اےس رضفر فہ زیچ اطع رفناےت ںیہ۔ بعک ےنہک ےگل ااسی دؿ وت اسؽ ںیم
اکیرمہبتآاتےہ۔ںیمےناہکںیہن!رہہعمجوکایسیاستعآیتےہ۔نان ہچبعکےنوتراتزپیھافررفناایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےنچسرفناایہیاستعرہہعمجوکآیتےہ۔رھپ ںیمفاہںےسالچوترصبہ نب ایبرصبہافغری ےسالماقت وہیئ۔اوہنں ےن
درایتف ایک ہک (اوبرہریہ) اہکں ےس آرےہ وہ؟ ںیم ےن اہک وکہ وطر ےس۔ رفناای ارگ ریمی الماقت آپ ےس فاہں اجےن ےس ےلہپ
وہاجیتوتآپرہسگفاہںہن اجےت۔ںیمےنوپاھچویکں؟ ےنہکےگلںیم ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوک رفناےتوہےئانس ہک
نیتدجسمفںےکالعفہیسکزایرتےئلیکرفسہنایکاجےئ۔دجسمرحاؾدجسموبنیافردجسمتیبادقملس۔رھپاسےکدعبریمیالماقت
دبعاہللنبالسؾےسوہیئوتںیمےناؿےساہکںیمآجوکہوطررپایگاھتفاہںریمیبعکےسالماقتوہیئںیمےناکیدؿاؿےک
اسھت سگارہ ںیم اؿ ےس یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ااحدثی ایبؿ رکات اھت افر فہ وترات یک رفاایت ایبؿ رکےت رےہ۔ ںیم ےن
اںیہن اتبای ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای وسرج ولطع وہےن فاےل دونں ںیم بس ےس رتہب دؿ ہعمج اک ےہ ایس دؿ آدؾ یک
دیپاشئوہیئا یسدؿفہتنجےساکنےلےئگایسدؿاؿیکوتہبوکاہلللجالجہلےنرشػوبقتیلاشخب۔ایسدؿاؿیکفافتوہیئ
افرایقتمیھبہعمجیہےکدؿاقمئوہیگافرااسنؿےکالعفہوکیئاجونرااسیںیہنےہوجہعمجےکدؿآاتفبولطعوہےنکتایقتم
ےک ڈر یکفہج ےس ایس رطػ وتمہج ہن رےہ۔(افر ںیم ےن ہی یھب اہکہک) اس ںیم اکی ڑھگی ایسی یھبآیت ےہ ہک ارگ وکیئ املسمؿ
صخشاسںیمامنزادارکےافراہلللجالجہلےسوکیئزیچبلطرکےوتاہللاعتیلاےسرضفرفہزیچاطعرکےتںیہ۔بعکےنہکےگل
فہ دؿوتاسؽرھبںیمرصػاکیرمہبتآاتےہ۔دبعاہللنب السؾےنہکےگلبعک وھجٹوبےتلںیہ۔ںیمےناہکاسےکدعببعک
ےن (وترتی وک) زپھ رک داھکی وت اہک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن چس اہک ےہ انیقی ایسی ڑھگی رہ ہعمج وک آیت ےہ۔ اس رپ
دبعاہلل رفناےن ےگل۔ بعک ےن چس اہک افر ےھجم اس استع اک ملع ےہ۔ ںیم ےن اہک ریمے اھبیئ رھپ ےھجم آاگہ رکف۔ اوہنں ےن اہک
رغفبآاتفبےسےلہپہعمجیکآرخیڑھگیےہ۔ںیمےناہکایکآپےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیرفناؿںیہنانسہکوج
صخشاساستعوکامنزںیماپےئ۔نکیلاسفتقوتامنزیہاداںیہنیکاجیتکس۔اوہنںےناہک ایکمتےنہیرفناؿںیہنانسہکیبنیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفناایسجصخشےناکیامنزادایکافردفرسیامنزےکااظتنرںیماھٹیبراہوتوگایفہاحتلامنزںیمیہےہ۔ںیم
ےناہکویکںںیہن۔اہکوترھپہییھبایسرطحےہ۔
رافی  :ہبیتق،رکبینعیانبرضم،انباہد،دمحمنباربامیہ،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللہنع

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

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ربفزہعمجوبقتیلیکڑھگیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1434

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌی بً ٩بساہلل ،اح٤سب ٩ح٨ب ،١ابزاہی ٥ب ٩خاٟس ،رباح٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،سٌیس ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ح َِ ٨ب َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاه ٔی ُ ٥بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ َِ ٩ربَا ٕح ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ٩
ٔیس ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪فٔی ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َسا ًَ ّة َلَ یُ َوآ ٔ ُ٘ َها ًَ ِب ْس
اٟزُّهِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َسٌ ْ
ُِ ٣شَ ٥ْ ٔ ٠ي ِشأ َ ُ ٢اہللَ ٓ َٔیها َط ِیئّا إ ٔ ََّل أَ ًِ َلا ُه إٔیَّا ُه
دمحمنبییحینبدبعاہلل،ادمحنبلبنح،اربامیہنباخدل،رابح،رمعم،زرہی،دیعس،اوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہک روسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہعمجےکدؿاکیااسیفتقیھبےہارگوکیئاملسمؿاسفتقاہللاعتیلےسیسک(اجزئ)زیچیکبلطرکات
ےہوتاہللاعتیلاےسفہزیچالزنااطعرکاتےہ۔
رافی  :دمحمنبییحینبدبعاہلل،ادمحنبلبنح،اربامیہنباخدل،رابح،رمعم،زرہی،دیعس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ہعمجاکایبؿ
ربفزہعمجوبقتیلیکڑھگیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1435

راوی ٤ً :زوب ٩زرارة ،اس٤اًی ،١ایوب٣ ،ح٤س ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪فٔی ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َسا ًَ ّة ََل یُ َوآ ٔ ُ٘ َها ًَ ِب ْس ُِ ٣شَٗ ٥ْ ٔ ٠ائ ْٔ ٥ي َُؼل ِّی َي ِشأ َ ُ ٢اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١ط ِیئّا إ ٔ ََّل أَ ًِ َلا ُه إٔیَّا ُه ُٗ ِ٨َ ٠ا ُي َ٘ َِّ ُ٠٠ها
وب بِ َُ ٩س َویِسٕ
یُزَ ِّه ُس َها َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َََ ٩ٔ ٤ل َن ٌِ َ ٥ُ ٠أَ َح ّسا َح َّس َث ب ٔ َه َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َُيِرَ َربَا ٕح ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی إ ٔ ََّل أَ ُّی َ

وب بِ ُُ ٩س َویِ ٕس َ٣تِرُو ُک ا َِ ٟحسٔیثٔ
َٓإُٔ َّ ٧ه َح َّس َث بٔهٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس َوأَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َوأَ ُّی ُ

رمعفنبزرارة،اامسلیع،اویب،دمحم،اوبرہریہریضاہللہنعےناہکہکاوباقمسیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہعمجےکدؿاکیایسی
استع ےہ ہک ارگ وکیئ املسمؿ دفراؿ امنز اس استع وک اپےل افر رھپ اس ںیم اہلل لج الجہل ےس وکیئ زیچ بلط رکے وت اہلل اعتیل
اےسرضفرفہزیچاطعرفناےتںیہ۔مہےناہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھتہکہیاستعدنچڑھگیےئلیکےہ(ینعیرصتخم
ےہ)
رافی  :رمعفنبزرارة،اامسلیع،اویب،دمحم،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
ربفزہعمجوبقتیلیکڑھگیاکایبؿ
ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
ربفزہعمجوبقتیلیکڑھگیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1436

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بساہلل ب ٩ازریص ،اب ٩جزیخ ،اب ٩ابوً٤ارً ،بساہلل ب ٩بابیہ ،يٌلی ب ٩ا٣یہ

َ
ٔیص َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ًَ َّ٤ارٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ

َروا ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََلة ٔإ ٔ ِ ٪خٔ ِٔت ُِ ٥أَ َِ ٪ي ِٔت ٔ َ٥ِ ُٜ٨
بَابَ ِیهٔ ًَ َِ ٩ي ٌِل َی بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ ٤َ ٌُ ٔ ٟز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َِ ٟی َص ًََِ ٠یُ ٥ِ ُٜج َْ ٨اح أَ ُِ ُ ِ٘ ََ ٪
اض َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه ًَحٔ ِب ُت ٔ٤َّ ٣ا ًَحٔ ِب َت ُٔ ٨ِ ٣ه ٓ ََشأ َ ُِ ٟت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َّأ ٟذ َ
رفوا َٓ َ٘ ِس أَ ٔ ٩َ ٣اُ ٨َّ ٟ
یُ َ َٛ ٩

َ َٓ َ٘ا ََ ٢ػ َس َٗ ْة ََ َؼ َّس َ ٚاہللُ ب ٔ َها ًََِ ٠یَٓ ٥ِ ُٜاٗ َِبُ٠وا َػ َس َٗ َتهُ
َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذََ ٔ ٟ

ااحسؼنباربامیہ،دبعاہللنبادرسی،انبرججی،انباوبامعر،دبعاہللنبابہیب،یلعینباہیمےتہکںیہہکںیمےنرمعنباطخبریض
اہللہنعےساہکہکاراشدرابینےہارگمتولوگںوکرطخہوہہکاکرفںیہمترپاشیؿرکںیےگوتںیہمتامنزمکرکےنرپوکیئانگہہنوہاگ۔
نکیل اب وت مہولوگں وک انم بیصن وہایگ ےہ۔ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک ےھجم یھب یلہپ دہعف ہی ابت نس رک ایس رطح ریحت
وہیئیھت سجرطح ںیہمت وہیئےہ۔ ںیمےنروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایک وتآپ یلصاہلل ہیلع فآہلفملسےن
رفناایہیاہللاعتیلیکرطػےسمتولوگںوکاطعایکایگاکیدص ہےہذہلااےسوبقؽرکف۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعاہللنبادرسی،انبرججی،انباوبامعر،دبعاہللنبابہیب،یلعینباہیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربفزہعمجوبقتیلیکڑھگیاکایبؿ
ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
ربفزہعمجوبقتیلیکڑھگیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1437

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،اب ٩طہابً ،بساہلل ب ٩ابوبَکً ،بساٟزح ،٩٤ا٣یہ بً ٩بساہلل ب ٩خاٟس ےن ًبساہلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
َک بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أ ُ ََّ ٣ی َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
ِقآ َٔ ٪و ََل َ٧حٔ ُس َػ ََل َة َّ
رض َو َػ ََل َة ا َِ ٟد ِو ٔ
ِقآ َٔ٘ َٓ ٪ا َ٢
َخإ ٔ ٟس أَُ َّ ٧ه َٗا َِ ٌَ ٔ ٟ ٢ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز إَّٔ٧ا َ٧حٔ ُس َػ ََل َة ا َِ ٟح َ ٔ
اٟش َ ٔ
رف فٔی ا ِِ ُ ٟ
ٖ فٔی ا ِِ ُ ٟ
٤َ َٛ ١ا َرأَیِ َ٨ا
َُ ٟه ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َیا ابِ َ ٩أَخٔی إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ٌَ ََ ١ث إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َُ ٣ح َّّ ٤سا َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََل َن ٌِ ََ ٥ُ ٠ط ِیئّا َوإٔ٤َ َّ ٧ا َنٔ ٌَِ ُ

١
َُ ٣ح َّّ ٤سا َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ئ ٌَِ ُ
ہبیتق ،ثیل ،انب اہشب ،دبعاہلل نب اوبرکب ،دبعارلنمح ،اہیم نب دبعاہلل نب اخدل ےن دبعاہلل نب رمع ےس اہک ہک مہ رضح افر وخػ یک
امنزےکقلعتمذرکوترقآؿںیماپےتںیہنکیلرفسیکامنزاکذرکںیہناتلم۔دبعاہللنبرمع ریضاہللہنعےناہک۔اےےجیتھب!اہللاعتیل
ےنسجفتقیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکامہریرطػوبعمثایکاسفتقمہھچکںیہناجےتنےھت۔ذہلامہولگہنیعبایسرطح
رکےتسجرطحںیمہمکحرفناایرکےتےھتافرینبیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہشیمہاحتلرفسںیمرصقامنزیہزپیھایسفہجےسمہ
یھبرصقیہزپےتھںیہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،دبعاہللنباوبرکب،دبعارلنمح،اہیمنبدبعاہللنباخدلےندبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
ربفزہعمجوبقتیلیکڑھگیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1438

راوی ٗ :تیبہ ،ہظی٨٣ ،٥ؼورب ٩زاذا ،٪اب ٩سيریً ،٩بساہلل ابً ٩باض

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َا ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
ی ٩ِ ًَ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا هُظَ ِی ُْ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ؼورٔ بِ َٔ ٩زاذ َ
اٖ إ ٔ ََّل َربَّ ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
َخ َد َٔ َّٜ ٣َ ٩ِ ٣ة إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َلَ َی َد ُ
َو َس ََّ َ ٥َ ٠
ہبیتق ،میشہ ،وصنمرنب زاذاؿ ،انب ریسنی ،دبعاہلل انب ابعس رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم ےس دمہنی
ونمرہ اجےن ےئلیک ےلکن افر یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اہلل رب ااعلنیمل ےک العفہ یسک اک وخػ یھب ںیہن اھت (ینعی افکر یک رطػ ےس
اذیاءدےیئاجےناکادنہشیہناھت)نکیلابفوجداسےکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرصقادارفناےترےہ۔
رافی  :ہبیتق،میشہ،وصنمرنبزاذاؿ،انبریسنی،دبعاہللانبابعس

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

ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
ربفزہعمجوبقتیلیکڑھگیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1439

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،ابً ٩و٣ ،٪ح٤سً ،بساہلل ابً ٩باض

ض َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َن ٔشيرُ ٍََ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٖ إ ٔ ََّل اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١نُ َؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بَي ِ َن ََ َّٜ ٣ة َوا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ ََل َ َ ٧د ُ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،انب وعؿ ،دمحم ،دبعاہلل انب ابعس رفناےت ںیہ ہک مہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ ہکم رکمہم
ےس دمہنی ونمرہ یک رطػ آرےہ ےھت افر اس فتق ںیمہ اہلل اعتیل ےک العفہ یسک زیچ اک ادنہشی ںیہن اھت نکیل مہ دف رتعک یہ زپےتھ
رےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انبوعؿ،دمحم،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
ربفزہعمجوبقتیلیکڑھگیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1440

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥نرض ب ٩ط٤ی ،١طٌبہ ،یزیس ب ٩خ٤ير ،حِیب بًِ ٩یس یحسث ،جبيرب ٩نٔير ،اب ٩س٤م ،س٤م
رضی اہلل ً٨ہ

یب بِ َ٩
رض بِ ُُ ٩ط َِ ٤ی َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یس بِ ُٔ ٩خ َ٤يِر ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َحِ ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
ًُِ َ ِی ٕس یُ َح ِّس ُث ًَ ُِ ٩ج َبي ِر ٔبِ ٔ ٩نُ َٔيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ِّٔ ٩
اب ي َُؼل ِّی ب ٔ ٔذی ا ُِ ٟحَِ ٠ی َٔ ٔة َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُه
اٟش ِٔ ٤م َٗا ََ ٢رأَیِ ُت ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
١
ًَ ِ ٩ذََ ٔ ٟ
٤َ َٛ ١ا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ئ ٌَِ ُ
َ َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا أَٓ ٌَِ ُ

ااحسؼنباربامیہ،رضننب لیمش،ہبعش ،سیدینبریمخ ،بیبحنبدیبع یحدث ،ریبجنبریفن،انب طمس،طمسریض اہللہنعےتہکںیہ ہک
ںیمےنرمعنباطخبوکاقمؾ ذفالحیلفہرپ دفرتعکادارکےتوہےئاپایوتاؿ ےساسیک فہجدرایتفیک۔اوہنںےن اہک۔ںیموتایس
رطحرکاتوہںسجرطحیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسایکرکےتےھت۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رضننبلیمش،ہبعش،سیدینبریمخ،بیبحنبدیبعیحدث،ریبجنبریفن،انبطمس،طمسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
ربفزہعمجوبقتیلیکڑھگیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1441

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ہ ،یحٌی ب ٩ابواسح ،ٙا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َخ ِج ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙإَٔ َ ٧ص َٗا ََ َ ٢
َ
َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥٠ا ِ٤ٟسٔی َٔ ٨ة إلٔ َی ََ َّٜ ٣ة ََٓ ٥َِ ٠یزَ َِ ٢ي ِ٘ َّ
رشا
َ
َر َحًی َر َج ٍَ َٓأ َٗ َا ٦ب ٔ َها ًَ ِ ّ
َ
ُُ
ہبیتق،اوبوعاہن،ییحینباوبااحسؼ،اسنریضاہللہنعرفناےتںیہہکںیمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتہکمرکمہمےسدمہنیونمرہ
اجےنےئلیکالکنوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفاسپآےنکتامنزرصقادارفناےت رےہافرروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس یک
(ہکمرکمہم)ںیمایقؾیکدمتدسدؿیھت۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،ییحینباوباقحس،اسنریضاہللہنع

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

ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
ربفزہعمجوبقتیلیکڑھگیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1442

راوی ٣ :ح٤س بً ٩لی ب ٩حش ٩ب ٩ط٘ی ،ٙابوح٤زة ،سَکی٨٣ ،ؼور ،ابزاہی٤٘٠ً ،٥ہً ،بساہلل ب٣ ٩شٌوز

َ
َک ُّی ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
اٟش َّ ٔ
یَٗ ٙا َ ٢أَبٔی أََ ِ ٧بأَ٧ا أَبُو َح ِ٤زَ َة َوه َُو ُّ

ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َّ
رف َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو َ ٍَ ٣أَبٔی بَ َِکٕ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو ََ ٤َ ًُ ٍَ ٣ز
اٟش َ ٔ
َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َ٤ا
دمحمنبیلعنبنسحنبقیقش ،اوبزمحة ،رکسی،وصنمر،اربامیہ،ب ہمق،دبعاہللنبدوعسد ےتہکںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسرضحتاوبرکبافررمعافرفؼریضاہللامہنعےکاسھترفسںیم(ہشیمہ)دفیہرتعکزپیھںیہ
رافی  :دمحمنبیلعنبنسحنبقیقش،اوبزمحة،رکسی،وصنمر،اربامیہ،ب ہمق،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
ربفزہعمجوبقتیلیکڑھگیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1443

راوی  :ح٤یسب٣ ٩شٌسة ،سٔیا ،٪اب ٩حِیب ،طٌبہ ،زبیسً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابوٟیلی٤ً ،ز

اَ ٪وه َُو ابِ َُ ٩حِٔیبٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩زبَ ِی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

ْح َر َِ ٌَ ٛتا َٔ ٪و َّ
رف َر َِ ٌَ ٛتا َٔ ٪ت َْ ٤اَُ ٦يِرُ َٗ َِرٕ ًَل َی َ ٔ ٟشا ٔ ٪أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
ْٔط َر َِ ٌَ ٛتا َٔ ٪وأ ِ ٨َّ ٟ
اٟش َ ٔ
َػ ََلةُ ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ َر َِ ٌَ ٛتا َٔ ٪وا ِٔ ِ ٟٔ

ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠

دیمحنب دعسمة ،ایفسؿ ،انب بیبح ،ہبعش ،زدیب ،دبعارلنمح نب اوب،یلی،رمع رفناےت ںیہہک ہعمجدیعارطفل دیعایحضل افر رفسیک امنز دف
دفرتعکےہافرہی(دفرتعکامنزیہ)لمکمامنزےہافرروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیہیرفناایےہ۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،ایفسؿ،انببیبح،ہبعش،زدیب،دبعارلنمحنباوب،یلی،رمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
ربفزہعمجوبقتیلیکڑھگیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1444

راوی ٣ :ح٤س ب ٩وہب٣ ،ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،ابوًبساٟزحی ،٥زیس ،ایوب ،ابً ٩ائس ،بٜير ب ٩اخ٨ص٣ ،حاہس ابوححادً ،بساہلل
ابً ٩باض

وب َوه َُو ابِ ُ٩
أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩وهِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو ًَ ِبسٔ اَّ ٟزح ٔٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َزیِ ْس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
رض ًَل َی َ ٔ ٟشا ِّٔ ٔ َِ٧ ٪یَ ٥ِ ُٜػلَّی
ض َٗا ََ ٢فُ ٔ َؿ ِت َػ ََلةُ ا َِ ٟح َ ٔ
ًَائ ٔ ٕذ ًَ ِ ٩ب ُ َٜي ِر ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ ِخ َٔ ٨ص ًَ َِ ٣ُ ٩حاهٔ ٕس أَبٔی ا َِ ٟححَّا ٔد ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر ََ ٌّا َو َػ ََلةُ َّ
رف َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو َػ ََلةُ ا َِ ٟد ِو ٔ
ٖ َر ِّ ٌَ ٛة
اٟش َ ٔ

دمحم نب فبہ ،دمحم نب ہملس ،اوبدبعارلمیح ،زدی ،اویب ،انب اعدئ ،ریکب نب اسنخ ،اجمدہ اوباجحج ،دبعاہلل انب ابعس رفناےت ںیہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ابمرک زابؿ ےس رضح یک امنز اچر رتعک رفس یک دف رتعک افر وخػ یک امنز اکی رفض یک یئگ
ےہ۔
رافی  :دمحمنبفبہ،دمحمنبہملس،اوبدبعارلمیح،زدی،اویب،انباعدئ،ریکبنباسنخ،اجمدہاوباجحج،دبعاہللانبابعس

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

ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
ربفزہعمجوبقتیلیکڑھگیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1445

راوی  :يٌ٘وب ب٣ ٩اہاٗ ،٪اس ٥ب٣ ٩ا ،َٟایوب بً ٩ائس ،بٜيرب ٩اخ٨ص٣ ،حاہس ،ابً ٩باض

وب بِ ًَٔ ٩ائ ٔ ٕذ ًَ ِ ٩بَُٜي ِر ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ ِخ َٔ ٨ص ًَ َِ ٣ُ ٩حاهٔ ٕس ًَ ِ٩
وب بِ ُ٣َ ٩ا َه َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ ُ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأَ ُّی َ
رض أَ ِر ََ ٌّا َوفٔی َّ
رف
َف َق اٟؼَّ ََل َة ًَل َی َ ٔ ٟشا ِّٔ ٔ َِ٧ ٪یَ ٥ِ ُٜػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ ٟح َ ٔ
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟش َ ٔ
ض َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ َ ١

َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوفٔی ا َِ ٟد ِو ٔ
ٖ َر ِّ ٌَ ٛة

وقعیب نبنااہؿ،اقمسنبناکل،اویبنباعدئ،ریکبنباسنخ،اجمدہ،انبابعسرفناےتںیہہکاہللابترکاعتیلےناہمترےیبنیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس یک زابؿ ابمرک ےس مت رپ رضح ںیم اچر رتعک رفس ںیم دف رتعک افر احتل وخػ ںیم رصػ اکی رتعک امنز
رفضیکےہ۔
رافی  :وقعیبنبنااہؿ،اقمسنبناکل،اویبنباعدئ،ریکبنباسنخ،اجمدہ،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہکممعغمہںیمامنززپانھ
ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
ہکممعغمہںیمامنززپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1446

٣وسی ب ٩س٤٠ہ
راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟسب ٩حارث ،طٌبہٗ ،تازہٰ ،

وسی َوه َُو
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی فٔی َحسٔیَٔهٔ ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣
ٕ أ ُ َػل ِّی ب ٔ ََ َّٜ ٤ة إٔذَا  ٥َِ ٟأ ُ َػ ِّ١فٔی َج َ٤ا ًَ ٕة َٗا ََ ٢ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ُس ََّ ٨ة أَبٔی ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ
ابِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َٔلبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َِ ٛی َ

ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠

دمحم نب دبعاالیلع ،اخدلنب احرث ،ہبعش ،اتقدہ ،ومٰیس نب ہملس ےتہک ںیہ ہک ںیم ےن دبعاہلل انب ابعس ےس درایتف ایک ہک ارگ ہکم
معغمہںیمابامجتعامنزےکالعفہوکیئامنززپوھںوتینتکراعکتزپوھ؟رفناایاوباقمسیلصاہللہیلعفآہلفملس!یکتنسےکاطمقبدف
رتعکادارکف۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدلنباحرث،ہبعش،اتقدہ،ومٰیسنبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
ہکممعغمہںیمامنززپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1447

٣وسی ب ٩س٤٠ہ
راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،یزیس ب ٩زریٍ ،سٌیسٗ ،تازہٰ ،

وسی بِ ََ ٩سَ ٤ََ ٠ة
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َسٌ ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ٔیس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ أَ ََّ ٣ُ ٪
ئ َ٣ا َت َزی أَ ِ ٪أ ُ َػل َِّی َٗا ََ ٢ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ُس ََّ ٨ة أَبٔی
ض ُُِٗ ٠ت ََ ُٔوتُىٔی اٟؼَّ ََلةُ فٔی َج َ٤ا ًَ ٕة َوأََ٧ا بٔا َِ ٟب ِل َحا ٔ
َح َّسثَ ُه ِ ٥أَُ َّ ٧ه َسأ َ َ ٢ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
اامسلیع نب دوعسد ،سیدی نب زرعی ،دیعس ،اتقدہ ،ومٰیس نب ہملس ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن دبعاہلل انب ابعس ےس رعض ایک ارگ
ںیمابامجتعامنزہنزپھوکسافراحطءہکممعغمہںیموہںوتینتکراعکتامنزادارکفں؟رفنااییبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکتنسےک

اطمقبدفرتعک۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدہ،ومٰیسنبہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینمںیمامنزرصقادارکان
ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
ینمںیمامنزرصقادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1448

راوی ٗ :تیبہ ،ابواحوؾ ،ابواسح ،ٙحارثة ب ٩وہب خزاعی

ؾ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙحارٔثَ َة بِ َٔ ٩وهِبٕ ا ُِ ٟدزَاعٔ ِّی َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ

اض َوأَ ِٛث َ َر ُه َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٤ىّی آ َ٣َ ٩َ ٣ا ک َ َ
ا ٪اُ ٨َّ ٟ

ہبیتق،اوباوحص،اوبااحسؼ،احریةنبفبہزخایع،رفناےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتینمںیمامنز
ادایک۔سجفتقمہولگاحتلانمںیمےھت۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفرتعکےسزایدہامنزاداہنرفنایئ۔
رافی  :ہبیتق،اوباوحص،اوباقحس،احریةنبفبہزخایع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
ینمںیمامنزرصقادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1449

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،طٌبہ ،ابواسح٤ً ،ٙزوبً ٩لی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪ابواسح ،ٙحارثة ب ٩وہب

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس َح َ ٙح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙحارٔثَ َة بِ َٔ ٩وهِبٕ َٗا ََ ٢ػلَّی ب ٔ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی

اض َوآ َُ ٨َ ٣ه َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٤ىّی أَ ِٛث َ َر َ٣ا ک َ َ
ا ٪اُ ٨َّ ٟ

رمعفنبیلع ،ییحی نب دیعس ،ہبعش،اوبااحسؼ  ،رمعفنب یلع ،ییحی نب دیعس ،ایفسؿ،اوبااحسؼ،احریةنبفبہرفناےتںیہ ہکروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیمہینمںیمدفرتعکامنززپاھیئ۔احالہکنولوگںیکتہبڑبیھدعتادیھتافررہرطػانماھت۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،ہبعش،اوباقحس،رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،ایفسؿ،اوباقحس،احریةنبفبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
ینمںیمامنزرصقادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1450

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،بٜير٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩ابوس٠امی ،٪ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩بَُٜيِر ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَُ َّ ٧ه َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت
اَ ٪ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َػ ِس ّرا ٔ ٩ِ ٣إ ٔ ََ ٣ارتٔهٔ
ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٤ىّی َو َ ٍَ ٣أَبٔی بَ َِکٕ َوًُ ََ ٤ز َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو ََ ٤َ َِ ًُ ٍَ ٣
ہبیتق،ثیل،ریکب،دمحمنبدبع اہللنباوبامیلسؿ،اسننبناکلرفناےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتاوبرکب
عیه
دصقیرضحترمعافرفؼافررضحتامثعؿینغریضاہلل ،ےکادتباءزناہنںیماؿرضحاتےکاسھتینمںیم(ہشیمہ)دفرتعک

یہزپںیھ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،ریکب،دمحمنبدبعاہللنباوبامیلسؿ،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
ینمںیمامنزرصقادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1451

راوی ٗ :تیبہً ،بساٟواحس ،اً٤ع ،ابزاہیً ،٥بساٟزح ٩٤ب ٩یزیس٣ ،ح٤وزبُ ٩یَل ،٪یحٌی ب ٩آز ،٦سٔیا ،٪اً٤ع،
ابزاہیً ،٥بساٟزح ٩٤ب ٩یزیس

یس ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواح ٔ ٔس ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاهٔی َُٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ََ ٩یز ٔ َ

یس
َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔیِ ًَ ٩ِ ًَ ٥بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨هُ َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت بٔٔ٤ى ّی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
ہبیتق ،دبعاولادح ،اشمع ،اربامیہ ،دبعارلنمح نب سیدی ،ومحمدنب الیغؿ ،ییحی نب آدؾ ،ایفسؿ ،اشمع ،اربامیہ ،دبعارلنمح نب سیدی
رفناےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتیننمےکاقمؾرپدفراعکتزپںیھ۔
رافی  :ہبیتق،دبعاولادح،اشمع،اربامیہ،دبعارلنمحنبسیدی،ومحمدنبالیغؿ،ییحینبآدؾ،ایفسؿ،اشمع،اربامیہ،دبعارلنمحنب
سیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی

ینمںیمامنزرصقادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1452

راوی ً :لی ب ٩خرشً ،٦یسی ،اً٤ع ،ابزاہیً ،٥بساٟزح ٩٤ب ٩یزیس٤ًَ ،اً ،٪بساہلل ب٣ ٩شٌوز

یس َٗا ََ ٢ػلَّی ًُ َِ َ٤ا ُ ٪بٔٔ٤ىّی
رشَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔیِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
َ ًَ ِب َس اہللٔ َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س َػ َِّ ٠ی ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
أَ ِر ََ ٌّا َحًَّی بَ َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
یلعنب رشخؾ،یسیع،اشمع،اربامیہ،دبعارلنمحنبسیدی،امثعؿ،دبعاہللنبدوعسدرفناےتںیہہکامثعؿےنینمںیماچرراعکتادا
ںیک افر اس ابت ےس دبعاہلل نب دوعسد وکآاگہ ایکایگ وت اوہنں ےن رفناای ںیم ےن وت روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک اسھت ینم
ںیمدفراعکتیہزپںیھںیھت۔
رافی  :یلعنبرشخؾ،یسیع،اشمع،اربامیہ،دبعارلنمحنبسیدی،امثعؿ،دبعاہللنبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
ینمںیمامنزرصقادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1453

راوی ً :بساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌیًِ ،یساہلل٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َی ِحٌَی ًَ ِِ َ ًُِ ٩یسٔ اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ

َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٤ىّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو َ ٍَ ٣أَبٔی بَ َِکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨هُ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو ََ ٤َ ًُ ٍَ ٣ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن

دبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبع اہلل،انعف،دبعاہللانبرمعرفناےتںیہہکںیم ےن روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک اسھتاوبرکبف رمع

ےکاسھتینمںیمدفرتعکامنزیہزپیھےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
ینمںیمامنزرصقادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1454

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابًِ ،یساہلل بً ٩بساہلل ب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤َ ًُ ٩زَ
ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢ػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔٔ٤ىّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو َػ ََّلهَا أَبُو بَ َِکٕ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو َػ ََّل َها ًُ َ٤زُ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن

َو َػ ََّلهَا ًُ َِ َ٤ا َُ ٪ػ ِس ّرا ٔ ٩ِ ٣خ ََٔل َٓتٔهٔ

دمحمنبہملس،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبرمعرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنینمںیم
عیه
دفراعکتادارفناںیئ۔رھپاوبرکبرمعافرامثعؿینغریضاہلل ،ےنیھباینپادتباءالختفےکدفرںیمدفراعکتیہادارفناںیئ۔
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنتکدؿکترہھٹےنکترصقرکاناجزئےہ؟
ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی

ےنتکدؿکترہھٹےنکترصقرکاناجزئےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1455

راوی  :ح٤یسب٣ ٩شٌسة ،یزیس ،یحٌی ب ٩ابواسح ،ٙا٧ص ب٣ ٩ا َٟرضی اہلل ً٨ہ

َ
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا ََ َ ٢
ا ٪ي َُؼل ِّی ب ٔ َ٨ا َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َحًَّی َر َج ٌِ َ٨ا ُُِٗ ٠ت َه ِ ١أَ َٗ َا ٦ب ٔ ََ َّٜ٤ة َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ إلٔ َی ََ َّٜ٣ة َٓک َ َ

رشا
أَ َٗ ِ٨َ ٤ا ب ٔ َها ًَ ِ ّ

دیمحنبدعسمة،سیدی،ییحینباوبااحسؼ،اسننبناکلریضاہللہنعرفناےتںیہہکمہےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھت
دمہنیونمرہےسہکمرکمہماجےنےئلیکرفسایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسبجکت(دمہنی)فاسپہنولےٹبتکتآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسںیمہدفرتعکیہزپاھےترےہ۔رافیدحثیےتہکںیہہکںیمےنوپاھچہکایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہکمرکمہم
ںیمایقؾیھبایکاھت؟رفناایاہں!دسدؿرہھٹےےھت۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،سیدی،ییحینباوباقحس،اسننبناکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
ےنتکدؿکترہھٹےنکترصقرکاناجزئےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1456

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩اسوز ََری٣ ،ح٤س ب ٩ربیٌةً ،بساٟح٤یسب ٩جٌرف ،یزیس ب ٩ابوحِیبْ ،عاک ب٣ ٩اًِ ،َٟیساہلل
بً ٩بساہللً ،بساہلل ابً ٩باض

یس بِ ٔ ٩أَبٔی
یٌ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َٔ ٩ج ٌِ َرفٕ ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ ا َِ ٟب ِ ٔ
َر ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رب ٔ َ

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َٗ َا ٦ب ٔ ََ َّٜ ٤ة
ْعا ٔک بِ ٔ٣َ ٩اِ َ ًُِ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َحِٔیبٕ ًَ َِ ٔ ٩

رش ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
َخ َِ ٤ش َة ًَ َ َ

دبعارلنمحنباوسدرصبی،دمحمنبربنعة،دبعادیمحلنبرفعج،سیدینباوببیبح،رعاکنبناکل،دیبعاہللنبدبعاہلل،دبعاہللانب
ابعسےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہکمرکمہمںیمدنپرہدؿایقؾایکافر(اسرعہصںیم)دفرتعکیہامنززپےتھ
رےہ
رافی  :دبعارلنمح نب اوسد رصبی ،دمحم نب ربنعة ،دبعادیمحلنب رفعج ،سیدی نب اوببیبح ،رعاک نب ناکل ،دیبعاہلل نب دبعاہلل،
دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
ےنتکدؿکترہھٹےنکترصقرکاناجزئےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1457

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بسا َ٠٤ٟب ٩ز٧حویہ ًبساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،اس٤اًی ١ب٣ ٩ح٤س ب ٩سٌس ،ح٤یسبً ٩بساٟزح ،٩٤سائب
ب ٩یزیسًَ ،لء ب ٩حرضمی

 ١بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ َٔ ٩زُ ِ ٧ح َویِهٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟز ََّّزا ٔ ٩ِ ًَ ٚابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
حُ َِ ٤ی َس بِ َِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ِخب َ َر ُه أَ ََّّ ٪
رضم ٔ ِّی َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اٟشائ َٔب بِ َ ٩یَز ٔ َ
یس أَ ِخب َ َر ُه أََّ٧هُ َس ٍَ ٔ٤ا ََِ ٌَ ٟل َئ بِ َ ٩ا َِ ٟح ِ َ
ئ نُ ُش ٜٔهٔ ثَ ََلثّا
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُِ ُٜ٤ث ا َِ ٤ُ ٟها ٔجزُ ََ ٌِ َس َٗ َـا ٔ

دمحم نب دبعاکلمل نب زوجنہی دبعارلزاؼ ،انب رججی ،اامسلیع نب دمحم نب دعس ،دیمحنب دبعارلنمح ،اسبئ نب سیدی ،العء نب رضحیم
ےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایاہمرجنیاراکؿجحوکوپرارکےکچوتاسےکدعبنیتدؿکتہکمںیمایقؾذپری

رںیہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاکلمل نب زوجنہیدبعارلزاؼ،انبرججی،اامسلیع نبدمحمنب دعس ،دیمحنبدبعارلنمح،اسبئ نب سیدی،العء نب
رضحیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
ےنتکدؿکترہھٹےنکترصقرکاناجزئےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1458

راوی  :ابوًبساٟزح ،٩٤حارث ب٣ ٩شٜين ،سٔیاً ،٪بساٟزح ٩٤ب ٩ح٤یس ،سائب ب ٩یزیسًَ ،لء ب ٩حرضمی

َ
َ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
رقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٍُ ٤فٔی َحسٔیَٔهٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
أ ِخب َ َرَ٧ا أبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔ َ
حُ َِ ٤ی ٕس ًَ َِّ ٩
رضم ٔ ِّی َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُِ ُٜ٤ث ا َِ ٤ُ ٟها ٔجزُ ب ٔ ََ َّٜ٤ة ََ ٌِ َس
یس ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
اٟشائ ٔٔب بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ئ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ِ َ
نُ ُش ٜٔهٔ ثَ ََلثّا

اوبدبعارلنمح ،احرث نب نیکسم ،ایفسؿ ،دبعارلنمح نب دیمح ،اسبئ نب سیدی ،العء نب رضحیم ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفناایاہمرجنیجحےکاراکؿوپرارکےنکچےکدعبہکمںیمنیتدؿایقؾرکںی
رافی  :اوبدبعارلنمح،احرثنبنیکسم،ایفسؿ،دبعارلنمحنبدیمح،اسبئنبسیدی،العءنبرضحیم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
ےنتکدؿکترہھٹےنکترصقرکاناجزئےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1459

راوی  :اح٤س ٪یحٌی ػوفی ،ابونٌیًَ ،٥لء ب ٩زہير اززیً ،بساٟزح ٩٤ب ٩اسوزً ،ائظہ ػسي٘ہ

اٟؼوف ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا ََِ ٌَ ٟل ُئ بِ ُُ ٩زهَيِر ٕاْلِ َ ِزز ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرنٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَی ُّ
اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أََ َّ ٧ها ا ًِ َت ََ ٤ز ِت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة إلٔ َی ََ َّٜ٣ة َحًَّی إٔذَا َٗ ٔس َِ ٣ت ََ َّٜ ٣ة َٗاَِ ٟت
َ
ُ
اب ًَل َ َّی
ِْط َت َو ُػ ُِ ٤ت َٗا َ ٢أَ ِح َش ِ٨تٔ یَا ًَائٔظَ ُة َو َ٣ا ًَ َ
َر َت َوأَ ِت َُ ٤ِ ٤ت َوأَٓ َ ِ
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ بٔأبٔی أََ ِ ٧ت َوأم ِّی َٗ َ ِ

ادمحؿ ییحی وصیف ،اوبمیعن ،العء نب زریہ ازدی ،دبعارلنمح نب اوسد ،اعہشئ دصہقی ےن اراشد رفناای ہک اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکاسھترمعہاکرفسایکافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتدمہنیونمرہےسہکمرکمہمںیئگ۔بجہکمرکمہمیچنہپ
وت رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ ںیم (دفراؿ رفس) رصق یھب
زپیتھریہااطفریھبرکیتریہافررفزےیھبریتھکریہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایاعہشئدصہقی!متےندمعہاکؾایکافر
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمےاسرپ رپھجموکہیبنتںیہنیک۔
رافی  :ادمحؿییحیوصیف،اوبمیعن،العءنبزریہازدی،دبعارلنمحنباوسد،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿرفسونالفادارکان
ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
دفراؿرفسونالفادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1460

راوی  :اح٤سب ٩یحٌی ،ابونٌی ،٥اٌَٟلء ب ٩زہير ،وبزة بً ٩بساٟزح٩٤

ا٪
أَ ِخب َ َرنٔی أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ََِ ٌَ ٟل ُئ بِ ُُ ٩ز َهيِر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َوبَ َزةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا َ ٢ک َ َ

ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ََل َیزٔی ُس فٔی َّ
رف ًَل َی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ََل ي َُؼل ِّی َٗ ِبََ ٠ها َو ََل ََ ٌِ َسهَا َٓ٘ٔی َُ َٟ ١ه َ٣ا هَ َذا َٗا َ ٢هَ ََ ٜذا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اٟش َ ٔ

اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِؼ ٍَُ ٨

ادمحنب ییحی ،اوبمیعن ،االعلء نب زریہ ،فربة نب دبعارلنمح ےتہک ںیہ ہک دبعاہلل انب رمع دفراؿ رفسدف ےس زایدہ رتعک ںیہن ادا رکےت
ےھت۔اسےکالعفہ ہناؿرتعکےسےلہپھچکزپےتھافرہناؿےکدعب۔اؿےسدرایتفایکایگہکہیایکےہ؟اوہنںےناہکہک ںیم
ےنوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکایسرطحلمعرکےتوہےئداھکیےہ۔
رافی  :ادمحنبییحی،اوبمیعن،االعلءنبزریہ،فربةنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :امنزرصقےسہقلعتمااحدثی
دفراؿرفسونالفادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1461

ًیسی ب ٩حٔؽ بً ٩اػ٥
راوی ٧ :وح ب ٩حِیب ،یحٌی ب ٩سٌیسٰ ،

اػ َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت
أَ ِخب َ َرنٔی ُ ٧و ُح بِ َُ ٩حِٔیبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسی بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ ٔٔ ًَ ٩
ُ
وَٗ ٪ا َ٣َ ٢ا َي ِؼ ٍَُ ٨
َ ٍَ ٣ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز فٔی َس َ ٕ
رف ٓ ََؼلَّی ُّ
َفأَی َٗ ِو ّ٣ا ي َُش ِّب ُح َ
َر َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث َّ ٥ا ِن َ َ
اٟو ِه َز َوا َِ ِ ٌَ ٟ
َر َٖ إلٔ َی كٔ َِٔ ٔ٨ش ٕة َُ ٟه َ َ
ا٪
َه ُؤ ََل ٔ
وَٗ ٪ا ََِ ٟ ٢و ُُ ٨ِ ٛت َُ ٣ؼ ِّّ ٠یا َٗ ِبََ ٠ها أَ ِو ََ ٌِ َس َها َْلَ ِت َ٤ِ ٤ت َُها َػ ٔح ِب ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ک َ َ
ئ ُُِٗ ٠ت ي َُش ِّب ُح َ
ََل یَزٔی ُس فٔی َّ
َ
اٟش َ ٔ
اَ ٪رض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َِ َٛ ٥ذَ ٔ ٟ
رف ًَل َی اٟز ََِّ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوأَبَا بَ َِکٕ َحًَّی ُٗب ٔ َف َوًُ ََ ٤ز َوًُ َِ ََ ٤
ونحنببیبح،ییحینبدیعسٰ،یسیعنبب صنباعا رفناےتںیہہکںیماکیدہعفدبعاہللانبرمعےکاسھترفسںیماھتہکاوہنں
ےن رہظ افر رصع یک دف دف رتعک زپںیھ افر رھپ اےنپ رےنہ یک ہگج رپ ےلچ ےئگ۔ بج اوہنں ےن ابیق ولوگں وک امنز ادا رکےت وہےئ
داھکی وت اؿ ےس وپاھچ ہک ہی ایک رک رےہ ںیہ؟ ںیم ےن اہک ونالف ادا رک رےہ ںیہ۔ ےنہکےگل ارگ ںیم امنز رفض ےس نالبق ای دعب ںیمھچک
امنززپینھوہیتوتںیمرفضیہوپرےادارکاتیلنکیلںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفافتکتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس

ےکاسھتراہ۔روسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسرفسںیمدف رتعکےسزادئامنزںیہنادا رفناےتےھت۔رھپںیماوبرکب ریضاہللہنع
ےکاسھتیھباؿیکفافتکتراہ۔اسےکدعبرمعافرفؼریض اہللافرامثعؿینغریضاہللہنعےکاسھتیھبفتقسگارا۔ہیبس
رضحاتایسرطح(دفرتعکیہ)زپاھرکےتےھت۔
رافی  :ونحنببیبح،ییحینبدیعسٰ،یسیعنبب صنباعا 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
اچدنرگنہافروسرجرگنہاکایبؿ
ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
اچدنرگنہافروسرجرگنہاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1462

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤از ،یو٧ص ،حش ،٩ابوبَکہ

َ
َ
َک َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ٪
أ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أبٔی بَ ِ َ
َّ
ت اہللٔ ََ ٌَال َی ََل یَ ِٔ َٜ ٨شَٔا ِٔ ٤َ ٔ ٟ ٪و ٔ
اٟظ َِ ٤ص َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز آیَ َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪آ َیا ٔ
ت أَ َح ٕس َو ََل َ ٔ ٟح َیاتٔهٔ َو َل َّ٩ٜٔاہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١یُ َدو ُِّٖ بٔه ٔ َ٤ا ً َٔبا َز ُه
ہبیتق ،امحد ،ویسن ،نسح ،اوبرکبہ ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای اچدن افر وسرج اہلل اعتیل یک دف اشنوینں ںیم
ےس ںیہ۔ اؿ ںیم یسک ےک زدنہ رےنہ ای رم اجےن یک فہج ےس رگنہ ںیہن اتگل۔ ہی وت اہلل اعتیل اےنپ دنبفں وک ڈراےن ےک ےئل رگنہ
اگلےتںیہ۔

رافی  :ہبیتق،امحد،ویسن،نسح،اوبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبتقوسرجرگنہحیبستفریبکتزپانھافرداعرکان
ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
وبتقوسرجرگنہحیبستفریبکتزپانھافرداعرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1463

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک ،ابوہظاِ٣ ،٦يرة ب ٩س٤٠ہ ،وہیب ،ابو٣شٌوز جزیزی ،حیا ٪ب٤ً ٩يرً ،بساٟزح٩٤
ب ٩س٤زہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ه ٔظَ إ ٦ه َُو ا ِِٔ٤ُ ٟي َرةُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُو َه ِی ْب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو
َّا ٪بِ ٔ٤َ ًُ ٩يِر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩س َُ ٤ز َة َٗا َ ٢بَ ِی َ٨ا أََ٧ا أَ َت َزامَی بٔأ َ ِس ُه ٕ ٥لٔی بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ إٔذِ
َِ ٣ش ٌُوز ٕ ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ُّی ًَ َِ ٩حی َ

وٖ َّ
اَ َِٜ٧شٔ َِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َح َُ ٌِ ٤ت أَ ِس ُه ٔیم َو ُُِٗ ٠ت َْلَِ٧و َُز َّ٣َ ٪ا أَ ِح َسثَ ُه َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ُُ ٛش ٔ
اٟظ ِٔ ٤ص
َّس ًَ َِ ٨ها َٗا َ ٢ث ُ ََّ َٗ ٥اََ ٓ ٦ؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوأَ ِربَ ٍَ
َٓأ َ َت ِی ُت ُه ٔ٤َّ ٣ا َیلٔی هَ ِه َز ُه َوه َُو فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٓ َح ٌَ َ ١ي َُشبِّحُ َویُ َٜبِّرُ َو َی ِس ًُو َحًَّی حُ َٔ
َس َح َسا ٕ
ت

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،اوباشہؾ،ریغمة نب ہملس ،فبیہ ،اوبدوعسد رجریی ،ایحؿ نب ریمع ،دبعارلنمح نب رمسہ ےتہک ںیہ ہک ںیم
دمہنی ونمرہںیم اےنپ ریتفں ےس لیھکںیمرصمفػ اھتہک وسرجرگنہگلایگ۔نان ہچ ںیمےن اےنپریتاےٹھکےئک افر وسےنچاگلہک
لچرکدوھکیںروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس وسرجرگنہیکفہجےسوکیئ  یئدہاتیرفناےتںیہ۔ ںیمآپ یلصاہللہیلعفآہل
فملسیکتشپےس آای۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسدجسم ںیمرشتفیرفناےھتافرحیبستافرریبکتادارکےتوہےئداعرفنا رےہےھت۔
یتحہکرگنہمتخوہایگ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئافراچردجسفںےکاسھتدفرتعکامنزادایک۔

رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،اوباشہؾ،ریغمةنبہملس،فبیہ،اوبدوعسدرجریی،ایحؿنبریمع،دبعارلنمحنبرمسہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرجرگنہےکفتقامنزادارکان
ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
وسرجرگنہےکفتقامنزادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1464

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہب٤ً ،زوب ٩حارثً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اسً ،٥بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وهِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َِّ ًَ ٪ب َس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَ ُه ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ٩
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤ًُ ٩ز ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
اٟظ َِ ٤ص َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز ََل َی ِد ٔشَٔا ِٔ ٤َ ٔ ٟ ٪و ٔ
ت أَ َح ٕس َو ََل َ ٔ ٟح َیاتٔهٔ
َ

َو َل ُٔ ٨َّ ٜه َ٤ا آیَ َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪آیَا ٔ
ت اہللٔ ََ ٌَال َی َٓإٔذَا َرأَیِت ُُ٤وه َُ٤ا ٓ ََؼ ُّ٠وا

دمحم نب ہملس ،انب فبہ ،رمعفنب احرث ،دبعارلنمح نب اقمس ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
لقنرکےتںیہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفناایوسرجایاچدن رگنہیسکیکومتایزدنیگیکفہجےسںیہنوہاتہیوتربذفاالجلؽ
فاالرکاؾیکاشنوینںںیمےسدفاشناینںںیہ۔اسفہجےسارگمتولگ(رگنہ)دوھکیوتامنززپاھرکف۔
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،رمعفنباحرث،دبعارلنمحنباقمس،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اچدنرگنہےکفتقامنززپےنھاکمکح

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
اچدنرگنہےکفتقامنززپےنھاکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1465

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥یحٌی ،اس٤اًیٗ ،١یص ،ابو٣شٌوز

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َٗ ِی ْص ًَ ِ ٩أَبٔی َِ ٣ش ٌُوز ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا َّ
ت أَ َح ٕس َو َل ُٔ ٨َّ ٜه َ٤ا آ َی َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪آیَا ٔ
ٟظ َِ ٤ص َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز ََل َی ِٔ َٜ ٨شَٔا ِٔ ٤َ ٔ ٟ ٪و ٔ
ت اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّٓ ١إٔذَا
َرأَیِت ُُ٤وه َُ٤ا ٓ ََؼ ُّ٠وا
وقعیب نب اربامیہ ،ییحی ،اامسلیع ،سیق ،اوبدوعسد ،ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وسرج افر اچدن وک
یسکیکومتیکفہجےسرگنہںیہناتگلہکلبہیوتربرکمییکاشنوینںںیمےسںیہ۔ارگمتااسیداھکیرکف(رگنہ)وتامنززپاھرکف۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحی،اامسلیع،سیق،اوبدوعسد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادتباےئرگنہےسرگنہمتخوہاجےنکتامنزںیمرصمفػرانہ
ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
ادتباےئرگنہےسرگنہمتخوہاجےنکتامنزںیمرصمفػرانہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1466

راوی ٣ :ح٤س ب ٩کا٣ ١٣زوزی ،ہظی ،٥یو٧ص ،حش ،٩ابوبَکہ

َ
َ
َکة ٕ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩کَا ٔ ١ٕ ٣ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی ًَ ِ ٩هُظَ ِی ٕ ٩ِ ًَ ٥یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أبٔی بَ ِ َ

َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّّ ٪
ت اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١وإُٔ َّ ٧ه َ٤ا ََل یَ ِٔ َٜ ٨شَٔا ِٔ ٤َ ٔ ٟ ٪و ٔ
اٟظ َِ ٤ص َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز آ َی َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪آیَا ٔ
ت أَ َح ٕس َو ََل َ ٔ ٟح َیاتٔهٔ َٓإٔذَا َرأَیِت ُُ٤وه َُ٤ا
ٓ ََؼ ُّ٠وا َحًَّی َت َِ ٨حل ٔ َی
دمحمنباکلمرمفزی،میشہ،ویسن،نسح،اوبرکبہےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاچدنافروسرجاہلللج
الجہلیکدفاشناینںںیہافراںیہنیسکےکرماجےنایزدنہرےنہیکفہجےسرگنہںیہناتگلہکلبہیوتاہللاعتیلیکاکیاشنینےہ۔ارگمت
ااسی(رگنہ)دوھکیوتامنزاداایکرکفیتحہکفہ(رگنہ)متخوہاجےئ۔
رافی  :دمحمنباکلمرمفزی،میشہ،ویسن،نسح،اوبرکبہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
ادتباےئرگنہےسرگنہمتخوہاجےنکتامنزںیمرصمفػرانہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1467

راوی ٤ً :زوبً ٩لی و ٣ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،اطٌث ،حش ،٩ابوبَکہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
َ
َ
َک َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا
أ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ ًِل َی َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أ ِط ٌَ ُث ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أبٔی بَ ِ َ
وسا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َٜ َٓ ٥َ ٠شٔ َِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص ٓ ََوثَ َب َی ُح ُّز ثَ ِوبَ ُه ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َحًَّی اَ ِ ٧حَِ ٠ت
ُجّ ُ٠
رمعفنبیلعفدمحمنبدبعاالیلع،اخدل،اثعش،نسح،اوبرکبہریضاہللہنعرفناےتںیہہکاکیرمہبتمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکرقبی ےھٹیبوہےئ ےھتہک وسرجوکرگنہ گل ایگ۔روسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسزیتی ےساےنپ ڑپکے ےتٹیسھگوہےئ
ڑھکےوہےئافردفراعکتادارفناںیئیتحہکوسرجرگنہمتخوہایگ۔
رافی  :رمعفنبیلعفدمحمنبدبعاالیلع،اخدل،اثعش،نسح،اوبرکبہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولصةوسکػ(رگنہیکامنز)ےکےئلاذاؿدانی
ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
ولصةوسکػ(رگنہیکامنز)ےکےئلاذاؿدانی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1468

راوی ٤ً :زوب٤ًَ ٩ا ٪ب ٩سٌیس ،وٟیس ،اوزاعی ،زہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ

ٔ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َخ َشٔ َِت
أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاع ِّی ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َّ
اٟظ ُِ ٤ص ًَل َی ًَ ِهسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٨َ ٣ُ ٥َ ٠از ٔ ّیا یُ َ٨ازٔی أَ ِ ٪اٟؼَّ ََل َة
ت فٔی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوأَ ِربَ ٍَ َس َح َسا ٕ
َجا ّٔ ٌَ ٣ة َٓا ِج َت ٌَُ ٤وا َو ِاػ َل ُّٔوا ٓ ََؼلَّی بٔه ٔ ِ ٥أَ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
ت
رمعفنبامثعؿنبدیعس،فدیل،افزایع،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیرفنایتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدفرںیموسرج
رگنہوہاوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنؤمذؿوکمکحرفناایوتاوہنںےناالعؿایکہکولوگںامنزےکےئلاےٹھکوہاجؤنان ہچولگ
اےٹھکوہےئگافراینپںیفصدرتسرکےنےگل۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناچردجسفںافراچرروکعےکاسھتدفراعکت
امنززپاھیئ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعس،فدیل،افزایع،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رگنہیکامنزںیمںیفصانبےناکایبؿ
ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
رگنہیکامنزںیمںیفصانبےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1469

راوی ٣ :ح٤س ب ٩خاٟسب ٩خلیَ ،رشب ٩طٌیب ،زہزیْ ،عوہ ب ٩زبيرً ،ائظہ ػسي٘ہ

ْع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔأَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩خأ ٔ ٟس بِ َٔ ٩خل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٔ ِ ُ
رش بِ ُُ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ
ًَائٔظَ َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت ََ ٛشٔ َِت َّ
َِخ َد َر ُسو ُ٢
اٟظ ُِ ٤ص فٔی َح َیاة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٓ ٥َ ٠
ت َوأَ ِربَ ٍَ َس َح َسا ٕ
اض َو َرائ َ ُه َٓا ِس َت ١َ ٤َ ِٜأَ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َٓ َ٘ َاَٜ َٓ ٦ب َّ َر َو َػ َّ
ت
ٕ اُ ٨َّ ٟ
َواَ ِ ٧حَِ ٠ت َّ
َر َٖ
اٟظ ُِ ٤ص َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یَ ِٔ َ ٨
دمحم نب اخدلنب یلخ ،رشبنب بیعش ،زرہی ،رعفہ نب زریب ،اعہشئ دصہقی رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک زدنیگ
ںیماکیدہعفوسرجرگنہوہاوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسم ںیمرشتفیےلےئگافرڑھکےوہرکریبکت یہ۔احصہبےنآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپںیفصانبںیلافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناچرروکعافراچردجسےاداےئک۔اسےسےلہپہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسرفاتغاحلصرکےترگنہمتخوہاکچاھت۔
رافی  :دمحمنباخدلنبیلخ،رشبنببیعش،زرہی،رعفہنبزریب،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرگنہاکرطہقی
ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
امنزرگنہاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1470

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اس٤اًی ١اب٠ً ٩یة ،سٔیا ٪ثوری ،حِیب ب ٩ابوثابت ،كاؤضً ،بساہلل ابً ٩باض

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاهٔی ٩ِ ًَ ٥إ ٔ ِسٌٔ٤ی َ ١ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسِٔیا َُّ ٪
ض ًَ ِ٩
اِ َٟور ُّٔی ًَ َِ ٩حِ ٔ ٔ
یب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َ
َ
َ

وٖ َّ
ت َوأَ ِربَ ٍَ َس َح َسا ٕ
اٟظ ِٔ ٤ص ث َ َ٤ان ٔ َی َر ٌََ ٛا ٕ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی ً ٔ َِ ٨س ُُ ٛش ٔ
ئ
ت َو ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َ
 ١ذََ ٔ ٟ
ُٔ َِ ٣

وقعیبنباربامیہ،اامسلیعانبعلیة،ایفسؿوثری،بیبحنباوبباتب،اطؤس،دبعاہللانبابعسرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنوسرجرگنہےکفتقامنزادارفنایئوتاسںیمآھٹروکعےئکافراچردجسےےئک۔اطعءیھبدبعاہللانبابعس
ےسایسرطحیکرفاتیلقنرکےتںیہ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،اامسلیعانبعلیة،ایفسؿوثری،بیبحنباوبباتب،اطؤس،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
امنزرگنہاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1471

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،یحٌی ،سٔیا ،٪حِیب ب ٩ابوثابت ،كاؤضً ،بساہلل ابً ٩باض

ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
یب بِ ُ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحِ ٔ ُ
َّ
َّ
َّ
ُ
وٖ ٓ ََِقأَ ث ُ ََّ ٥ر َ ٍَ ٛث ُ ََّ ٥رقأَ ث ُ ََّ ٥ر َ ٍَ ٛث ُ َُّ َ َ ٥
َخی
رقأَ ث ُ ََّ ٥ر َ ٍَ ٛث ُ ََّ ٥س َح َس َواْلِ ُ ِ َ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه َػلی فٔی ُُ ٛش ٕ َ
رقأ ث ََّ ٥ر َ ٍَ ٛث ََّ َ ٥
َ
َ
َٔ ُ٠َِ ٣ها
دمحم نب ینثم ،ییحی ،ایفسؿ ،بیبح نب اوبباتب ،اطؤس ،دبعاہلل انب ابعس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرج رگنہ یک امنز ںیم ےلہپ رقات رفنایئ رھپ روکع ایک افر رھپ دجسے ںیم ےئگ۔ رھپ دفرسی
رتعکیھبایسرطحےسادارفنایئ۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،ایفسؿ،بیبحنباوبباتب،اطؤس،دبعاہللانبابعس

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

دیساندبعاہللانبابعسےسامنزرگنہےسقلعتماکیافررفاتی
ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
دیساندبعاہللانبابعسےسامنزرگنہےسقلعتماکیافررفاتی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1472

راوی ٤ً :زوب٤ًَ ٩ا ٪ب ٩سٌیس ،وٟیس ،اب٤٧ ٩زً ،بساٟزح ٩٤ب٤٧ ٩ير ،زہزیَٛ ،ير بً ٩باض٤ً ،زوب٤ًَ ٩ا ،٪وٟیس،
اوزاعی ،زہزیَٛ ،يربً ٩باضً ،بساہلل بً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ٤َ٧ ٩ز ٕ َوه َُو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ٤َ٧ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ََِٔٛ ٩ير ٔبِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
ض ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ََٔٛيرُ بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ًَبَّا ٕ
ض ح َوأَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩

ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی یَ ِو ََ َٛ ٦شٔ َِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص أَ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
ت فٔی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوأَ ِربَ ٍَ
اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َس َح َسا ٕ
ت
رمعفنب امثعؿ نب دیعس ،فدیل ،انب رمن ،دبعارلنمح نب ریمن ،زرہی ،ریثک نب ابعس ،رمعفنب امثعؿ ،فدیل ،افزایع ،زرہی ،ریثکنب
ابعس،دبعاہللنبابعسریضاہللہنع رفناےتںیہہکوسرجرگنہےکفتقروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزادارفنایئوتدف
راعکتزپںیھافراسںیماچرروکعافراچردجسےےئک۔
رافی  :رمعفنب امثعؿ نب دیعس ،فدیل ،انب رمن ،دبعارلنمح نب ریمن ،زرہی ،ریثک نب ابعس ،رمعفنب امثعؿ ،فدیل ،افزایع ،زرہی،
ریثکنبابعس،دبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیافررطہقییکرگنہیکامنز
ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
اکیافررطہقییکرگنہیکامنز

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1473

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب٠ً ٩یة ،اب ٩جزیخً ،لاءًِ ،یس ب٤ً ٩ير

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُِ َ ِی َس بِ َ٤َ ًُ ٩يِر ٕیُ َح ِّس ُث
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ ٩ِ ٣أ ُ َػ ِّس َُٓ ٚوَ َُ ٨ِ ٨ت أََّ٧هُ یُزٔی ُس ًَائٔظَ َة أََ َّ ٧ها َٗاَِ ٟت ََ ٛشٔ َِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص ًَل َی ًَ ِهسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ

ُ
ُ
ُ
ُ
ٔیسا َي ُ٘ ُو ٦بٔا٨َّ ٟا ٔ ُ
َف ََ ٍَ ٛر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن فٔی کُِّ١
ض ٗ ٔ َیا ّ٣ا َطس ّ
َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ا ٦بٔا٨َّ ٟا ٔ
ض ث َّ ٥یَ ِز َ ٍُ ٛث ََّ ٥ي ُ٘ ُو ٦ث َّ ٥یَ ِز َ ٍُ ٛث ََّ ٥ي ُ٘ ُو ٦ث َّ ٥یَ ِز ََ َ ٍُ ٛ
ت َر ََّ ٍَ ٛ
َر ِٕ ٌَ ٛة ث َ ََل َث َر ٌََ ٛا ٕ
ئ َٟت َُؼ ُّب ًََِ ٠یه ٔ ِ٥
اَٟاَ ََ ٔ ٟة ث ُ ََّ ٥س َح َس َحًَّی إ ٔ َّ ٪رٔ َج ّاَل یَ ِو َ٣ل ٔ ٕذ ُي ِِ َِی ًََِ ٠یه ٔ َِ ٥حًَّی إ ٔ َّٔ ٪س َحا َ ٢ا ِ٤َ ٟا ٔ
َر ِٖ َحًَّی َت َح َِّ ٠ت َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٘ َا٦
ٔ٤َّ ٣ا َٗ َا ٦بٔه ٔ َِ ٥ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا َر َ ٍَ ٛاہللُ أَ ِٛبَرُ َوإٔذَا َر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه َس ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه ََٓ ٥َِ ٠ی ِٔ َ ٨

َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠یهٔ َو َٗا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
ت أَ َح ٕس َوَلَ َ ٔ ٟح َیاتٔهٔ َو َل ٩ِٔ ٜآیَ َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪آیَا ٔ
اٟظ َِ ٤ص َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز ََل یَ ِٔ َٜ ٨شَٔا ِٔ ٤َ ٔ ٟ ٪و ٔ
ت اہللٔ
َک اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١حًَّی یَ َِ ٨حَ ٔ ٠یا
یُ َدوِّ ُٓ ٥ِ ُٜبٔه ٔ َ٤ا َٓإٔذَا ََ ٛشَٔا َٓا ِٓزَ ًُوا إلٔ َی ذ ٔ ِ ٔ

وقعیب نب اربامیہ ،انب علیة ،انب رججی ،اطعء ،دیبع نب ریمع ےس لقن رکےت ںیہ ہک رفناای ھجم ےس اس صخش ےن ہی ایبؿ ایک ہک ےسج
ںیماچسااسنؿاتھجمسوہں۔رفناایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدفرںیموسرجوکرگنہاگلوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
احصہبےکاسھتتہبوطلیایقؾایک۔ےلہپڑھکےرےہرھپروکعرفناایرھپڑھکےوہےئرھپروکعرفناایافردف رتعکادارفناںیئاؿ
ںیم رہ رتعک ںیم نیت روکع ادا ےئک افر رسیتے روکع ےک دعب دجسہ ںیم ےلچ ےئگ۔ یتح ہک ضعب ولگ وطلی ایقؾ یک فہج ےس ےب
وہش وہےئگ افر اؿ رپ اپین ےکالگس اڈنےلی ےئگ۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس بج روکع رفناےت وت اہلل اربک ےتہکرھپ روکع ےسرس
ااھٹےت وت عمس اہلل  نم دمحہ ےتہک۔ نان ہچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق کت امنز ںیم رصمفػ رےہ بج کت ہک رگنہ متخ
ںیہنوہایگ۔رھپڑھکےوہےئافراہللیکدمحفانثایبؿرکےنےکدعباراشدرفناایوسرجافراچدنوکرگنہیسکیکومتایزدنیگیکفہج
ےس ںیہن اتگل ہکلب ہی اہلل اعتیل یک اکی اشنین ےہ افر اہلل اس ےس ںیہمت ڈراات ےہ۔ ذہلا بج اںیہن رگنہ ےگل وت اہلل وک اید رکےن ےک

ےئلدفڑزپف(ینعیولصةوسکػادارکےنےکےئل)۔اہیںکتہکفہ(رگنہ)اصػوہاجےئ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،انبعلیة،انبرججی،اطعء،دیبعنبریمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
اکیافررطہقییکرگنہیکامنز

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1474

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیٌ٣ ،٥اذب ٩ہظاٗ ،٦تازہً ،لاءًِ ،یسب٤ً ٩يرً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة فٔی َػ ََلة ٔ ِاْل َیا ٔ
ت ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس
ت فٔی أَ ِربَ ٍٔ َس َح َسا ٕ
بِ ٔ٤َ ًُ ٩ي ِر ٕ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی س َّٔت َر ٌََ ٛا ٕ
ت ُُِٗ ٠ت ٌَ ٤ُ ٔ ٟاذ ٕ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َط َّ
َ َو ََل ِٔ ٣ز َی َة

ااحسؼ نب اربامیہ ،اعمذنب اشہؾ ،اتقدہ ،اطعء ،دیبعنب ریمع ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
رفاتیرکیتںیہہکآپیلص اہللہیلعفآہلفملس ےنامنزادارفنایئافراسںیم ھروکعافراچردجسےےئک۔رافیدحثیےتہکںیہ
ہکںیمےناعمذےسدرایتفایکہکہی(امنز)روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسےہ؟رافیدحثیےنرفناایاسںیمیسکمسقےک
کشفہبشیکاعطقاجنگشئںیہن۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،اطعء،دیبعنبریمع،اعہشئدصہقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیسہّاعہشئدصہقیےسرفاتیایکایگاکیافررطہقی

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
دیسہّاعہشئدصہقیےسرفاتیایکایگاکیافررطہقی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1475

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابْ ،عوہ ب ٩زبيرً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ْع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وهِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ
َخ َشٔ َِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص فٔی َح َیاة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠آََٜ ٦ب َّ َر َو َػ َّ
اض َو َرائَهُ َٓا ِٗت َ َرأَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٕ اُ ٨َّ ٟ

َّ
ُ
َ ا َِ ٟح ُِ ٤س ث ُ ََّ َٗ ٥ا٦
َف َُ ٍَ ٛر ُٛو ًّا كَو ٔ ّیَل ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأِ َسهُ َٓ َ٘ا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َربَّ َ٨ا َو ََ ٟ
رقائ َ ّة كَؤی َّ ٠ة ث ََّٛ ٥ب َّ َر َ َ
ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٔ ٥َ ٠
ُ ُ
ٔ
َ
اٟز ُٛو َٔ اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ
َف َُ ٍَ ٛر ُٛو ًّا كَو ٔ ّیَل ه َُو أَ ِزن َی ُّٔ ٩ِ ٣
رقائ َ ّة كَؤی َّ ٠ة ه َی أَ ِزنَی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٔ ٟ
ِقائ َ ٔة اْلِ ول َی ث ََّٛ ٥ب َّ َر َ َ
َٓا ِٗت َ َرأ ٔ َ
َ َٓا ِس َت ١َ ٤َ ِٜأَ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
ت َوأَ ِربَ ٍَ
َخی ٔ ١َ َِ ٣ذََ ٔ ٟ
َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َربَّ َ٨ا َوَ ٟ
ََ ا َِ ٟح ُِ ٤س ث ُ ََّ ٥س َح َس ث ُ َّ ١َ ٌََ ٓ ٥فٔی اٟز َِّٔ ٌَ ٛة اْلِ ُ ِ َ
ت َواَ ِ ٧حَِ ٠ت َّ
َس َح َسا ٕ
اض َٓأَثِى َی ًَل َی اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ ١ب ٔ َ٤ا ه َُو أَهُِ٠هُ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ َّ٪
اٟظ ُِ ٤ص َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪یَ ِٔ َ ٨
َر َٖ ث ُ ََّ َٗ ٥اَ َٓ ٦د َل َب اَ ٨َّ ٟ

َّ
َّ
ت اہللٔ ََ ٌَال َی ََل َی ِد ٔشَٔا ِٔ ٤َ ٔ ٟ ٪و ٔ
اٟظ َِ ٤ص َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز آ َی َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪آ َیا ٔ
ُرف َد ًَ ِ٥ِ ُٜ٨
ت أَ َح ٕس َو ََل َ ٔ ٟح َیاتٔهٔ َٓإٔذَا َرأَیِت ُُ٤وه َُ٤ا ٓ ََؼ ُّ٠وا َحًی ي ِ َ
َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہلل َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رأَیِ ُت فٔی ََ٘ ٣امٔی َه َذا ک ُ ََّ ١ط ِی ٕئ ُوً ِٔستُ ِِ َ٘ َٟ ٥س َرأَیِت ُُ٤ونٔی أَ َر ِز ُت أَ ِ ٪آ ُخ َذ ٗ ٔ ِلّٔا ٔ٩ِ ٣
َ
َخ ُت َو َرأَیِ ُت ٓ َٔیها ابِ َ٩
ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ح ٔي َن َرأَیِت ُُ٤ونٔی َج ٌَُِ ٠ت أَ ََ َ٘ َّس َُ ٦و َِ َ٘ ٟس َرأَیِ ُت َج َه َّ ٥َ ٨یَ ِح ٔل ُُ ٌِ ََ ٥ـ َها ََ ٌِ ّـا ح ٔي َن َرأَیِت ُُ٤ونٔی َتأ َّ ِ
َُ ٟه ٕٓی َوه َُو َّأ ٟذی َسی ََّب َّ
اٟش َوائ َٔب
دمحم نب ہملس ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےک زناہن ںیم وسرج رگنہ وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر ریبکت  یہ۔ احصہب ےن آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےکےھچیپ ںیفص انب ںیل۔ےلہپ روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن وطلی رقات یک رھپ ریبکت ہہکرک اکیف ابمل روکع ایکرھپ
َ َ لْ
روکعےسرسااھٹایافر َشم ِ
ّلَّلِم
َ
َ
ِ
َ
َلا حَمْ ُداہک۔اسےکدعبڑھکےوہےئافروطلیرقات یکنکیلہی یلہپرقات ےس
ف
ب
ر
ـ
ُ
ح
ن
ُ
ا
ع
ّ
َ
َ
َ
َ
ْ َ
َشم ِ ل ِم
حـُ
تشییامکیھت۔رھپریبکتہہکرک روکعںیمےلچےئگافروطلی روکعایک۔ہیروکعیھبےلہپروکعیکتبسنمکاھت۔رھپ َع اّلَُّ َ ْن َ ِ َ
َ َ لْ
َل ا حَمْ ُد ہہک رک دجسہ ایک۔ اس ےک دعب دفرسی رتعک ںیم یھب ایس رطح ایک۔ نان ہچ اچر دجسے ادا ۔ےئی۔ اس ےس ےلہپ روسؽ
َر ّ َب َف َ

اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز (ولصة اوسکلػ) ےس افرغ وہےت رگنہ اصػ وہ اکچ اھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے
وہےئ افر ہبطخ اراشد رفناای۔ نان ہچ ےلہپ اہلل اعتیل یک دمح ف انثء ایبؿ یک ہک سج اک فہ الہ ےہ۔ رھپ رفناای وسرج افر اچدن اہلل اعتیل یک دف
اشنوینںںیمےسںیہ۔اںیہنیسکیکومتایایحتیکفہجےسرہسگرگنہںیہناتگل۔ذہلاارگمت(رگنہ)دوھکیوتاسفتقکتامنز
ادارکےتروہبجکتہکرگنہمتخہنوہاجےئ۔رھپرفناایںیمےناسہگجےسفہزیچںیدںیھکیںیہنجےکقلعتممتےسفدعہایک
ایگےہ۔مت ےنداھکیوہاگہک ںیم(دفراؿامنز)ذراآےگوہااھت۔اسفتق ںیم تنجےکویمؤں ںیم ےس اکی اھچگوتڑےناگل اھت افر
بجںیمےھچیپاٹہاھتوتاسفتقںیمےنمنہجوکداھکیاساحتلںیمہکاساکاکیہصحدفرسےوکاھکراہاھت۔رھپںیمےنمنہجںیم
رمعفنبک یوکداھکیسجےنبسےسےلہپاسن ہاکنال۔
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہنبزریب،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
دیسہّاعہشئدصہقیےسرفاتیایکایگاکیافررطہقی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1476

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠اوزاعی ،زہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ٔ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َخ َشٔ َِت
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠اْلِ َ ِو َزاع ِّی ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
َّ
اض ٓ ََؼلَّی ب ٔه ٔ َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ
اٟظ ُِ ٤ص ًَل َی ًَ ِهسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ٨َٓ ٥َ ٠وز ٔ َی اٟؼَّ ََلةُ َجا ْٔ ٌَ ٣ة َٓا ِج َت َ ٍَ ٤اُ ٨َّ ٟ
ت فٔی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوأَ ِربَ ٍَ َس َح َسا ٕ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
ت
ااحسؼنباربامیہ،فدیلنبملسم،افزایع،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےک زناےن ںیم وسرج وکرگنہ اگل وت امنز ابامجتع ادا رکےن ےک ےئلولوگں وک اکپرا ایگ۔امتؾولگ عمج وہےئ افر روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناںیہندفراعکتامنززپاھیئسجںیماچرروکعافراچریہدجسےاداےئک۔

رافی  :اقحسنباربامیہ،فدیلنبملسم،افزایع،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
دیسہّاعہشئدصہقیےسرفاتیایکایگاکیافررطہقی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1477

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟهٔظَ أ ٦بِ ُْٔ ٩ع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َخ َشٔ َِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص فٔی ًَ ِه ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ِ
َ
َ
اٟز ُٛو ََ ث ُ ََّ َٗ ٥آَ ٦أَكَا َ٢
ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا٨َّ ٟا ٔ
ض َٓ َ٘ َآَ ٦أكَا َ ٢ا َِ ٔ ٟ٘ی َا ٦ث ُ ََّ ٥ر ََٓ ٍَ ٛأكَا َُّ ٢
َ
َ فٔی اٟز ٌََِّ ٛةٔ
اٟز ُٛو َٔ اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ ٓ ََش َح َس ث ُ َّ ١َ ٌََ ٓ ٥ذََ ٔ ٟ
اٟز ُٛو ََ َوه َُو زُ َ
ا َِ ٔ ٟ٘ی َاَ ٦وه َُو زُ َ
وُّ ٪
و ٪ا َِ ٔ ٟ٘یا ٔ ٦اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥ر ََٓ ٍَ ٛأكَا َُّ ٢
اض َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠یهٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
َ ث ُ َّ ٥ا ِن ََر َٖ َو َٗ ِس َت َح َِّ ٠ت َّ
اٟظ َِ ٤ص َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز
َخی ٔ ١َ َِ ٣ذََ ٔ ٟ
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َد َل َب اَ ٨َّ ٟ
اْلِ ُ ِ َ
َ
ت اہللٔ ََل َی ِد ٔشَٔا ِٔ ٤َ ٔ ٟ ٪و ٔ
آ َی َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪آیَا ٔ
َ َٓا ِزًُوا اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َٛبِّرُوا َو ََ َؼ َّسُٗوا ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
ت أَ َح ٕس َو ََل َ ٔ ٟح َیاتٔهٔ َٓإٔذَا َرأَیِت ُِ ٥ذََ ٔ ٟ

و٣َ ٪ا أَ ًِ َ٥ُ ٠
یَا أ ُ ََّ ٣ة َُ ٣ح َّٕ ٤س َ٣ا ٔ ٩ِ ٣أَ َح ٕس أَُِيَرُ ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ ١أَ ِ ٪یَزِن ٔ َی ًَ ِب ُس ُه أَ ِو َتزِن ٔ َی أَ َُ ٣ت ُه یَا أ ُ ََّ ٣ة َُ ٣ح َّٕ ٤س َواہللٔ َِ ٟو ََ ٌَِ ٤َُ ٠
ََ ٟـ ٔح ِٜت ُِّ ٔ ٠َٗ ٥یَل َوََ ٟب َِ ٜیت ََُِٔٛ ٥ي ّرا
ہبیتق ،ناکل ،اشہؾ نب رعفہ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زناہن ںیم وسرج
رگنہ وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احصہب وک امنز زپاھیئ۔ نان ہچ ےلہپ وطلی ایقؾ ایک رھپ وطلی روکع ایک رھپ ڑھکے
وہےئ افر ےلہپ ےس ذرا مک وطلی ایقؾ ایک رھپ روکع ایک وت فہ یھب اکیف ابمل اھت نکیل ےلہپ روکع ےس تشییا مک اھت۔ رھپ ڑھکے وہےئ افر
دجسے ںیم ےلچ ےئگ افر ایس رط ح دفرسی رتعک یھب ادا رفنایئ۔ بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس افرغ وہےئ وت
وسرج ابلکل اصػ وہاکچ اھت۔ نان ہچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ اراشد رفناای افر اہلل لجالجہل یک دمح ف انثء ایبؿ رکےن ےک
دعباراشدرفناایوسرجافراچدناہللاعتیلیک اشنوینںںیمےسدفاشناینںںیہاںیہنیسکیکومتفایحتیکفہجےسرگنہںیہناتگلارگ

مت ولگ ااسی دوھکی وت اہلل اعتیل ےس داع ایک رکف۔ رھپ اراشد رفناای اے اتم دمحمہی! مت ںیم ےس وکیئ یھب صخش اینپ ابدنی ای الغؾ ےک زان
رکےن رپ یھب اہلل اعتیل ےس زایدہ ریغت دنم ( ینعی اؿ ےک زان رکےن رپ ںیہمت وت ریغت آےئ نکیل ہی وسوچہک اہمترے زانرکےن رپ
اہللاعتیلوکینتکریغتآیتوہیئگ)ںیہنوہاتکس۔اےاتمدمحمہیارگمتولوگںوکفہھچکولعمؾوہوجےھجمہتپےہوتمتولگانسنہمکرکف
دفافررفانزایدہرکدف۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
دیسہّاعہشئدصہقیےسرفاتیایکایگاکیافررطہقی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1478

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہب٤ً ،زوب ٩حارث ،یحٌی ب ٩سٌیس٤ً ،زةً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وهِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس أَ ََّ ٤ِ ًَ ٪ز َة َح َّسثَ ِت ُه أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َح َّسث َ ِت َها
و ٪فٔی ا ُِ٘ ٟبُورٔ َٓ َ٘ا َ٢
أَ َّ ٪یَ ُهوزٔیَّ ّة أَ َت ِت َها َٓ َ٘اَِ ٟت أَ َج َار ٔک اہللُ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اض َُ ٟی ٌَ َّذب ُ َ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ

ِخ ّجا َٓ َد َشٔ َِت
َخ َد ََ ِ ٣
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ائ ّٔذا بٔاہللٔ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
َّ
َ َؿ ِح َو ّة َٓ َ٘ َا٦
َِخ ِج َ٨ا إلٔ َی ا ُِ ٟح ِح َزة ٔ َٓا ِج َت َ ٍَ ٤إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ن َٔشائْ َوأَٗ َِب َ ١إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وذََ ٔ ٟ
اٟظ ُِ ٤ص ٓ َ َ
وُ ٪ر ُٛؤًهٔ ث ُ ََّ ٥س َح َس ث ُ ََّٗ ٥اَّ ٦
اَٟاَ ٔ ٧ی َة
و ٪ا َِ ٔ ٟ٘یأ ٦اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥ر َُ ٍَ ٛز َ
ٗ ٔ َیا ّ٣ا كَو ٔ ّیَل ث ُ ََّ ٥ر َُ ٍَ ٛر ُٛو ًّا كَو ٔ ّیَل ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأ ِ َس ُه َٓ َ٘ َاُ ٦ز َ
َ
َّ َّ
ُ
َر َٖ َٗ ٌَ َس ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ
ٓ ََؼ َ ١َ َِ ٣ٔ ٍَ ٨ذََ ٔ ٟ
َ إ ٔ ََّل أَ َُّ ٪ر ُٛو ًَ ُه َوٗ ٔ َیا َُ ٣ه زُ َ
و ٪اٟز ٌََِّ ٛةٔ اْلِ ُول َی ث ََّ ٥س َح َس َو َت َحِ ٠ت اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ
و ٪فٔی ُٗبُورٔه ِٔٔٔ َٛ ٥ت ِ َ٨ةٔ َّ
اب
َ یَ َت ٌَ َّوذُ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اٟس َّجا َٔٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ُ٨َّ ٛا َن ِش َُ ٌُ ٤ه ََ ٌِ َس َذَ ٔ ٟ
اض ُي ِٔتََ ُ٨
َٓ َ٘ا ََ ٔ ٓ ٢امی َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
ا َِ٘ ٟبِر ٔ
دمحمنبہملس،انبفبہ،رمعفنباحرث،ییحینبدیعس،رمعة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہہکاکیوہیدہیاؿےکاپسآیئ

افر ےنہک یگل اہلل ںیہمت ذعاب ربق ےس اچبےئ۔ اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ایک ولوگں وک ربق ںیم یھب
ذعابوہاگ؟رفناایاہں!ںیمربقےکذعابےساہللاعتیلیکانپہنااتگنوہں۔رھپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسابرہ ےلکنوتوسرجرگنہ
وہایگ۔ نان ہچ مہ بسرجحہ ںیم آےئگ افر وعرںیت یھب امہرےاپسعمج وہےن ںیگل۔ رھپ روسؽاہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس رشتفی
الےئ۔ اس فتق رقتةی اچتش اک فتق وہاگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ادا یک افر وطلی ایقؾ رکےن ےک دعب وطلی
روکع ایک۔ رھپ رس ااھٹای افر ےلہپ ایقؾ ےس ذرا مک وطلی ایقؾ ایک افر اس رطح ےلہپ روکع ےس ذرا مک وطلی روکع ایک۔ رھپ دجسہ ایک افر
دفرسیراعکت یھبایسرطحزپیھرفؼہیاھتہکاس ںیمایقؾ افرروکعیلہپ رتعکےسذرامکوطلیےھت۔رھپ بجآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسدجسہںیمےئگوت وسرجرگنہمتخوہایگ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسافرغوہےئافرربنمرپھٹیبرکاراشد
رفناایولوگںیک ربقںیماسرطحآزناشئیکاجےئیگسجرطحہکداجؽےکاسےنمآزناشئیکاجےئیگ۔اسےکدعبمہارثکآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکذعابربقےسانپہناےتگنوہےئانسرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،رمعفنباحرث،ییحینبدیعس،رمعة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیافر مسق
ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
اکیافرمسق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1479

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،یحٌی ب ٩سٌیس ،انؼاری٤ً ،زةً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ه َُو اْلِ َ ِن َؼارٔ ُّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َِ ٤ز َة َٗاَِ ٟت
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َجا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة ََ ُ٘و َُ ٢جائ َ ِتىٔی یَ ُهوز ٔیَّ ْة ََ ِشأَُٟىٔی َٓ َ٘اَِ ٟت أَ ًَاذَ ٔک اہللُ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَي ٌَُ َّ
اض فٔی ا ُِ٘ ٟبُورٔ َٓ َ٘ا ًََ ٢ائ ّٔذا بٔاہللٔ ََفَ ٔ ٛب َِ ٣ز َّ ٛبا َي ٌِىٔی َواَ ِ ٧د َشٔ َِت َّ
َّ
اٟظ ُِ ٤ص
٨
اٟ
ب
ذ
ُ
ُ
َ

ض َٓ َ٘ َا٦
َُٓ ٨ِ ُٜت بَي ِ َن ا ُِ ٟح َحز ٔ َ ٍَ ٣ن ِٔش َوة ٕ َٓ َحا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ ٣َ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ز َٛبٔهٔ َٓأتََی َُ ٣ؼ ََّل ُه ٓ ََؼلَّی بٔا٨َّ ٟا ٔ
َ
َ
َ
َ
اٟز ُٛو ََ ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأ ِ َس ُه َٓأَكَا َ٢
اٟز ُٛو ََ ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه َٓأكَا َ ٢ا َِ ٔ ٟ٘ی َا ٦ث ُ ََّ ٥ر ََٓ ٍَ ٛأكَا َُّ ٢
َٓأكَا َ ٢ا َِ ٔ ٟ٘ی َا ٦ث ُ ََّ ٥ر ََٓ ٍَ ٛأكَا َُّ ٢
َ
َِّس ُٔ ٩ِ ٣ر ُٛؤًهٔ اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأِ َسهُ
ا َِ ٔ ٟ٘ی َا ٦ث ُ ََّ ٥س َح َس َٓأكَا َُّ ٢
َِّس َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣یا ٔ٣هٔ اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥ر َ ٍَ ٛأَي َ َ
اٟش ُحو َز ث ُ ََّ َٗ ٥اَ ٔ ٗ ٦یا ّ٣ا أَي َ َ
َّس َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣یا ٔ٣هٔ اْلِ َ َّو َٔٓ ٢کَاِ َ ٧ت
َِّس ُٔ ٩ِ ٣ر ُٛؤًهٔ اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه َٓ َ٘ َا ٦أَ ِي َ َ
َِّس َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣یا ٔ٣هٔ اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥ر َ ٍَ ٛأَي َ َ
َٓ َ٘ َا ٦أَي َ َ
ت َواَ ِ ٧حَِ ٠ت َّ
و ٪فٔی ا ُِ٘ ٟبُورٔ َٔٔ ٛت ِ َٔ ٨ة َّ
ت َوأَ ِربَ ٍَ َس َح َسا ٕ
أَ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
اٟس َّجا َٔٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤تهُ
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٘ا َ ٢إِٔٔ َُ ٥ِ َُّٜ٧ت ََ ُ٨

اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
َ یَ َت ٌَ َّوذُ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
ََ ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
رمعفنب یلع ،ییحی نب دیعس ،ییحی نب دیعس ،ااصنری ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک ریمے اپس اکی وہیدہی آیئ افر
ےنہکیگلا ہللاعتیل ںیہمتربق ےکذعابےسوفحمظرےھک۔ بجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئوتںیم ےنآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکہکایکولوگںوکربقںیمذعابدایاجےئاگ؟روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاہلل
یکانپہ!رھپ آپ یلص اہللہیلعفآہلفملسوساروہےئ افر اےنت ںیم وسرجوکرگنہ گلایگ۔ ںیمرجحہ ںیمدرگیوخانیت ےکاسھت یھٹیب
وہیئیھتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوساریےسےچینارتےافریلصمیکرطػرشتفیےلےئگ۔رھپاحصہبیکاناتمیک۔آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وطلی ایقؾ ایک رھپ وطلی روکع ایک رھپ روکع ےس رس ااھٹای افر وطلی ایقؾ ایک رھپ وطلی روکع ایک رھپ روکع
ےسرسااھٹایافروطلیایقؾایکرھپدجسےںیمےلچےئگافردجسےیھبوطلیےئکرھپدفابرہڑھکےوہےئافرےلہپےسذرامکوطلی
ایقؾ ایک رھپ ےلہپ روکع ےس ذرا مک وطلی روکع ایک رھپ رس ااھٹای افر ےلہپ ےس مک ایقؾ ایک۔ ہی لک اچر روکع افر اچر دجسے وہےئ۔ اےنت
ںیم وسرج رگنہ متخ وہایگ افراس ےک دعبآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفناایمتولگربق ںیم ایسرطح ہنتف ںیم التبم ےئک
اجؤےگسجرطحداجؽےکآےنرپہنتفںیمالتبموہں ےگ۔اس ےکدعبںیمےنانسہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسربق ےکذعاب
ےسانپہناگنرےہےھت۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،ییحینبدیعس،ااصنری،رمعة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب

اکیافرمسق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1480

راوی ً :بسة بً ٩بساٟزحی ،٥ابً ٩یی٨ة ،یحٌی ب ٩سٌیس٤ً ،زةً ،ائظہ ػسي٘ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب َسةُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّح ٔٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ت فٔی أَ ِربَ ٍٔ َس َح َسا ٕ
وٖ فٔی ُػ َّٔ ٔة َز ِ٣زَ َ ٦أَ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی فٔی ُُ ٛش ٕ
ت

دبعة نب دبعارلمیح ،انب ہنییع،ییحی نب دیعس،رمعة ،اعہشئ دصہقی رفنایت ںیہہکروسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن وسرج رگنہ
ےکومعقرپززمؾےکاپسامنزادارفنایئافراسںیماچرروکعافراچرںیہدجسےےئک۔
رافی  :دبعةنبدبعارلمیح،انبعیییة،ییحینبدیعس،رمعة،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
اکیافرمسق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1481

راوی  :ابوزاؤز ،ابوًلی ح٨فی ،ہظا ٦ػاحب زستوانی ،ابوزبير ،جابزبً ٩بساہلل

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَل ٔ ٕٓی ا َِ ٟح َ٨ف ٔی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا هٔظَ ْاَ ٦ػاح ُٔب َّ
اٟس ِس َت َوائٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
ُّ
َٗا ََ َٛ ٢شٔ َِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص ًَل َی ًَ ِه ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی یَ ِوَ ٕ ٦طسٔی ٔس ا ِِّ َ ٟ
ْح ٓ ََؼلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َ
َ
َّ
و ٪ث ُ ََّ ٥ر ََٓ ٍَ ٛأَكَا َ ٢ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َٓأَكَا َ ٢ث ُ ََّ ٥ر ََٓ ٍَ ٛأَكَا َ ٢ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َٓأَكَا َ ٢ث ُ َّ٥
ِخ َ
َو َس َّ ٥َ ٠بٔأ ِػ َحابٔهٔ َٓأكَا َ ٢ا َِ ٔ ٟ٘ی َاَ ٦حًی َج ٌَُ٠وا َی ٔ ُّ
َ
ت َوأَ ِربَ ٍَ َس َح َسا ٕ
َخ َٓکَاِ َ ٧ت أَ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
ت
َس َح َس َس ِح َس َتي ِ ٔن ث ُ ََّ َٗ ٥اََ ٓ ٦ؼ َِ َ ٧ ٍَ ٨ح ّوا ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َ َو َج ٌَ ََ ١ی َت َ٘ َّس ُ ٦ث ُ ََّ ٥ج ٌَ ََ ١ی َتأ َّ ُ

و ٪إ ٔ ََّّ ٪
ت ًَو ٕٔیًُ ٩ِ ٣ٔ ٥وَ َ٤ائ ٔه ٔ َِ ٥وإُٔ َّ ٧ه َ٤ا آ َی َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪آ َیا ٔ
اٟظ َِ ٤ص َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز ََل َی ِد ٔشَٔا ٔ ٪إ ٔ ََّل ِ ٤َ ٔ ٟو ٔ
ت اہللٔ یُزٔی٤ُ ُٜوه َُ٤ا َٓإٔذَا
کَاُ ٧وا َي ُ٘وَ ُٟ
اَ ِ ٧د َشٔ َِت ٓ ََؼ ُّ٠وا َحًَّی َت َِ ٨حل ٔ َی
اوبداؤد ،اوبیلع یفنح ،اشہؾ اصبح دوتساین ،اوبزریب ،اجربنب دبعاہلل رفناےت ںیہ ہک دہع وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم وسرج
رگنہ وہا وت اس رفز رگیم تہب تخس یھت ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احصہب یک اناتم رفنایئ افر اانت وطلی ایقؾ ایک ہک ولگ
(وہیبشوہرک)رگےنےگل۔ رھپوطلیروکعایکرھپوطلیایقؾایکرھپوطلیروکعایکرھپوطلیایقؾایک افردجسےںیمےلچےئگافر
دفدجسےرکےنےکدعبرھپڑھکےوہےئ۔افرایسرطحےسایکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسذراآےگوہےئ(دفراؿامنز)افر
رھپےھچیپےٹہ۔ہیلکاچرروکعافراچردجسےوہےئ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایولگہیےتہکےھتہکوسرجافراچدن
وکرگنہرصػایسوصرت ںیموہات ےہہکوکیئڑبی تیصخشفافتاپ اجےئ۔احالہکنہی وتاہللاعتیل یکاشنوینں ںیمےسےہوجاہلل
اعتیلںیھمتداھکاتےہ۔سپارگدفابرہااسیوہوتامنززپاھرکفیتحہکرگنہمتخوہاجےئ۔
رافی  :اوبداؤد،اوبیلعیفنح،اشہؾاصبحدوتساین،اوبزریب،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیافر(رطہقی)امنزرگنہ
ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
اکیافر(رطہقی)امنزرگنہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1482

راوی ٣ :ح٤وزب ٩خاٟس٣ ،زواٌ٣ ،٪اویہ ب ٩سَل ،٦یحٌی ب ٩ابوَٛير ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزحً ،٩٤بساہلل ب٤ً ٩زو ارطاز

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩س ََّلَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرنٔی َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِِ ٣َ ٩ز َو َ
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِحِ ًَ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤بسٔ اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢خ َشٔ َِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص ًَل َی ًَ ِهسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣ز َُٓ٨وز ٔ َی
َ
ض َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو َس ِح َس ّة ث ُ ََّ َٗ ٥اََ ٓ ٦ؼل َّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو َس ِح َس ّة
اٟؼَّ ََلةُ َجا ْٔ ٌَ ٣ة ٓ ََؼلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا٨َّ ٟا ٔ

ا ٪أَك ِ َو َُ ٨ِ ٣ٔ ٢ه َخا َُ َٔ ٟه َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ح ٔ ِ٤ي َ َر
َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َ٣ا َر َُ ٌِ ٛت ُر ُٛو ًّا َٗ ُّم َو ََل َس َح ِس ُت ُس ُحو ّزا َٗ ُّم ک َ َ
ومحمدنباخدل،رمفاؿ،اعمفہینبالسؾ،ییحینباوبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،دبعاہللنبرمعفاراشدرفناےتںیہہکروسؽاہللےک
زناہنںیموسرجرگنہوہاوتابامجتعامنزاکاالعؿایکایگ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنولوگںےکاسھتامنزادارفنایئافراس
ںیم دف روکع افر اکی دجسہ ایک۔ رھپ ڑھکے وہےئ افر دف روکع افر اکی دجسہ ایک۔ رضحت اعہشئ دصہقی رفنایت ںیہ ہک ںیم ےن وت ہن
یھبک(اسےسےلہپ)اانتابملروکعایکافرہندجسہ۔اناؾاسنیئےتہکںیہہکدمحمانبریمحےناسرفاتیےکلقنرکےنںیماالتخػ ایک
ےہ۔
رافی  :ومحمدنباخدل،رمفاؿ،اعمفہینبالسؾ،ییحینباوبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،دبعاہللنبرمعفاراشد
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
اکیافر(رطہقی)امنزرگنہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1483

راوی  :یحٌی ب٤ًَ ٩ا ،٪اب ٩ح٤يرٌ٣ ،اویہ ب ٩سَل ،٦یحٌی ب ٩ابوَٛير ،ابوكٌ٤ةً ،بساہلل ب٤ً ٩زو

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ح ِٔ٤ي َ َر ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ َٔ ٩س ََّلَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٔ َٛير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ك ُ ٌِ ََ ٤ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
َّ
َّ
َّ
ُ
َف ََ ٍَ ٛر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
َف ََ ٍَ ٛر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو َس ِح َس َتي ِ ٔن ث ََّ َٗ ٥اَ َ ٦
بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ َٛ ٢شٔ َِت اٟظ ُِ ٤ص َ َ
َو َس ِح َس َتي ِ ٔن ث ُ َُّ ٥جل ِّی ًَ َِّ ٩
اٟظ ِٔ ٤ص َوکَاِ َ ٧ت ًَائٔظَ ُة ََ ُ٘و ُ٣َ ٢ا َس َح َس َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ ٥َ ٠س ُحو ّزا َو ََل َر ٍََ ٛ
َ
ُر ُٛو ًّا أَك ِ َو َُ ٨ِ ٣ٔ ٢ه َخا َُ َٔ ٟه ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک
ییحینبامثعؿ،انبریمح،اعمفہینبالسؾ،ییحینباوبریثک،اوبظجمة،دبعاہللنبرمعفرفناےتںیہہکوسرجرگنہوہاوتروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسےندفروکعافردفدجسےےیکرھپڑھکےوہےئ(یلہپرتعکےس) افردفروکعافردفدجسے ےیک۔رھپوسرج
رگنہمتخوہایگ ۔رضحتاعہشئدصہقیاراشدرفنایتںیہہک(ریمےاشمدہہیکدحکت)روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن(اس

ےسےلہپ)یھبکاانتوطلیدجسہایروکعںیہنایک۔
رافی  :ییحینبامثعؿ،انبریمح،اعمفہینبالسؾ،ییحینباوبریثک،اوبظجمة،دبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
اکیافر(رطہقی)امنزرگنہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1484

راوی  :ابوبَکب ٩اسح ،ٙابوزیس سٌیس ب ٩ربیًٍ ،لی ب٣ ٩بارک ،یحٌی ب ٩ابوَٛير ،ابوحٔؼہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل
ً٬٨ا

َک بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزیِ ٕس َسٌٔی ُس بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو بَ ِ ٔ

َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َحٔ َِؼ َة َِ ٣ول َی ًَائٔظَ َة أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة أَ ِخب َ َر ِت ُه أَُ َّ ٧ه َ٤َّ ٟا ََ ٛشٔ َِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص ًَل َی ًَ ِهسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َ
َّ
َ
َ َ
ِقة ٔث ُ َّ٥
رقأَ ُس َور َة ا َِ ٟب َ َ
َو َسَ ٥َ ٠ت َو َّؿأ َوأ ََ ٣ز َُٓ٨وز ٔ َی أ َّ ٪اٟؼَّ ََل َة َجا ْٔ ٌَ ٣ة َٓ َ٘ َآَ ٦أكَا َ ٢ا َِ ٔ ٟ٘ی َا ٦فٔی َػ ََلتٔهٔ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓ َح ٔش ِب ُت َ َ
َ
اٟز ُٛو ََ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه ث ُ ََّ َٗ ٥ا٣َ ١َ َِ ٣ٔ ٦ا َٗ َاَ ٦وَ ٥َِ ٟي ِش ُح ِس ث ُ ََّ ٥ر َََ ٓ ٍَ ٛش َح َس ث ُ ََّ َٗ ٥اََ ٓ ٦ؼ َ١َ َِ ٣ٔ ٍَ ٨
َر ََٓ ٍَ ٛأكَا َُّ ٢

َ٣ا َػ ََ ٍَ ٨ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو َس ِح َس ّة ث ُ ََّ ٥جََ ٠ص َو ُجل ِّی ًَ َِّ ٩
اٟظ ِٔ ٤ص
َ

اوبرکبنب ااحسؼ  ،اوبزدی دیعس نب رعیب ،یلع نب ابمرک ،ییحی نب اوبریثک ،اوبہصفح ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےکدفر ںیم وسرج رگنہ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےنفوض ایک افر ابامجتع امنز ادارکےن ےک
ےئلاالعؿرکےناکمکحدای۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئافروطلیایقؾایک۔اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہ
ہکریماایخؽےہہکآپ یلص اہللہیلعفآہلفملسےن(اانت وطلیایقؾایکہک)وسرہرقبہ زپیھوہیگ۔رھپآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
َشم ِ َ ل
ّلَّ ِمَ ْن َ َِ
ح ُـ ہہک رک ڑھکے وہےئگ افر اکیف دری کت وتفق رکےن ےک دعب روکع ںیم ےئگ۔ رھپ روکع ایک
ےن وطلی روکع ایک رھپ ع ا ُ
رھپ دجسہ ےک دعب ڑھکے وہ ےئگ افر ہنیعب ایس رطح دفرسی رتعک ںیم دف روکع رکےن ےک دعب دجسہ ںیم ےئگ۔ بج دجسہ ےس رس

ااھٹایوترگنہمتخوہاکچاھت۔
رافی  :اوبرکبنباقحس،اوبزدیدیعسنبرعیب،یلعنبابمرک،ییحینباوبریثک،اوبہصفح،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیافر(رطہقی)امنز
ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
اکیافر(رطہقی)امنز

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1485

راوی  :ہَل ٢بَ ٩رشً ،بساٌٟزیز بً ٩بساٟؼ٤سً ،لاء ب ٩سائب ،ابوسائبً ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٬٨ا

اٟشائ ٔٔب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی َّ
ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ُٔب أَ َِّ ًَ ٪ب َس
أَ ِخب َ َرَ٧ا ه ََٔل ُ ٢بِ ُِ َٔ ٩رشٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ ُه َٗا َ ٢اَ َِٜ٧شٔ َِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص ًَل َی ًَ ِهسٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َ
َ
اٟز ُٛو ََ ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأِ َسهُ َو َس َح َس َٓأَكَا َ٢
َو َس َّ ٥َ ٠إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ َو َٗ َاَّ ٦أ ٟذ َ
یُ ٌَ ٣َ ٩ه َٓ َ٘ َاَ ٔ ٗ ٦یا ّ٣ا َٓأكَا َ ٢ا َِ ٔ ٟ٘ی َا ٦ث ُ ََّ ٥ر ََٓ ٍَ ٛأكَا َُّ ٢
َ
وض ث ُ ََّ ٥س َح َس َٓأَكَا َ ٢اٟش ُحو َز ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه َو َٗاََ ٓ ٦ؼ َ ٍَ ٨فٔی اٟز َِّٔ ٌٛة َّ
اَٟاَ ٔ ٧یةٔ
اٟش ُحو َز ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه َو َجََ ٠ص َٓأكَا َ ٢ا ُِ ٟحَ ُ٠
َ
َ
ُّ
ُّ

آَخ ُس ُحوزٔه ٔ ٔ ٩ِ ٣اٟز ٌََِّ ٛةٔ
ض َٓ َح ٌَ ََ ١ی ُِ ُٔ ٨ذ فٔی ٔ ٔ
اٟش ُحوز ٔ َوا ُِ ٟحُ٠و ٔ
اٟز ُٛو َٔ َو ُّ
ٔ٣َ ١َ َِ ٣ا َػ َ ٍَ ٨فٔی اٟز ٌََِّ ٛةٔ اْلِ ُول َی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٔ ٟ٘یاَ ٔ ٦و ُّ
َّ
اَٟاَ ٔ ٧ی ٔة َویَ ِبکٔی َو َي ُ٘و ُِٔ ٌََ ٥َِ ٟ ٢سنٔی َه َذا َوأََ٧ا ٓ ٔیه ٔ ِِٔ ٌََ ٥َِ ٟ ٥سنٔی َه َذا َوِ َ ٧ح َُ ٩ن ِش َت ِِ ٔرف َک ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأِ َسهُ َواَ ِ ٧حَِ ٠ت َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٘ َا٦
ُ
اض َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠یهٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
اٟظ َِ ٤ص َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز آ َی َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪آ َیا ٔ
ت
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َٓ ٥َ ٠د َل َب اَ ٨َّ ٟ

َک اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َّأ ٟذی َنٔ ُِص َُ ٣ح َّٕ ٤س ب ٔ َی ٔسه ٔ َِ َ٘ ٟس أ ُ ِزَ ٔ ٧ی ِت ا َِ ٟح َُّ ٨ة
اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّٓ ١إٔذَا َرأَیِت ُُِ ُٛ ٥ش َ
وٖ أَ َح ٔسه َٔ٤ا َٓا ِس ٌَ ِوا إلٔ َی ذ ٔ ِ ٔ
َّ
یها َخ ِظ َی َة أَ ِِِ ََ ٪ظَ ا ُ٥ِ ٛ
ٔ٣ىِّی َحًَّی َِ ٟو ََ َش ِل ُت َیسٔی ََ ٟت ٌَاكَ ِی ُت ُُٔ ٗ ٩ِ ٣لوٓ َٔها َو َِ َ٘ ٟس أ ُ ِزَ ٔ ٧ی ِت اُ ٨َّ ٟ
ار ٔ٣ىِّی َحًَّی َِ َ٘ ٟس َج ٌَُِ ٠ت أََ٘ ٔ َ
ق ٓ َََل ه ٔ َی أَك ِ ٌَ َِ ٤ت َها َو ََل ه ٔ َی
غ اْلِ َ ِر ٔ
َ ٩ِ ٣ٔ ١خظَ ا ٔ
َحًَّی َرأَیِ ُت ٓ َٔیها ا َِ ٣زأَ ّة ٔ ٩ِ ٣ح ِٔ٤ي َ َر َُ ٌَ َّذ ُب فٔی هٔ َّزة ٕ َربَ َل ِت َها ََٓ ٥َِ ٠ت َس ًِ َها َتأِک ُ ُ

َس َ٘ ِت َها َحًَّی َ٣ا َت ِت َٓ َِ َ٘ ٠س َرأَیِت َُها َت َِ ٨ه ُظ َها إٔذَا أَٗ َِبَِ ٠ت َوإٔذَا َو َِّ ٟت َت َِ ٨ه ُع أَ َِ ٟی َت َها َو َحًَّی َرأَیِ ُت ٓ َٔیها َػاح َٔب ِّ
اٟشِِت ٔ َّی َتي ِ ٔن
أَ َخا بَىٔی َّ
اٟس ًِ َسا َٔ یُ ِس َٓ ٍُ َٔ ٌَ ّؼا ذَا ٔ
َّس ُ ٚا َِ ٟحا َّد
اَ ٪ي ِ ٔ
ت ُط ٌِِ َ َتي ِ ٔن فٔی ا٨َّ ٟارٔ َو َحًَّی َرأَیِ ُت ٓ َٔیها َػاح َٔب ا ِِ ٔ٤ٟح َح َّٔ ٩أ ٟذی ک َ َ
بِٔ ٔ٤ح َحٔ٨هٔ َُّ ٣ت ٜٔئّا ًَل َی ِٔ ٣ح َحٔ٨هٔ فٔی ا٨َّ ٟارٔ َي ُ٘و ُ ٢أََ٧ا َسار ُٔ ٚا ِِ ٔ٤ٟح َح ٔ٩
الہؽ نب رشب ،دبعازعلسی نب دبعادمصل ،اطعء نب اسبئ ،اوباسبئ ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل عیھا رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکزناہنںیموسرجرگنہوہاوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزادارکےنےکےئلڑھکےوہےئوجاحصہبآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکرقبیےھتڑھکےوہےئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےلہپوطلیایقؾایکافررھپوطلیروکعرھپرس
ااھٹایافردجسہایکفہیھبتہبوطلیاھترھپدجسہےسرسااھٹایافراکیفدریکتےھٹیب رےہ رھپدفرسادجسہاداایک فہیھب ایسرطحوطلی
اھت۔ رھپ رس ااھٹای افر ڑھکے وہےئگ افر دفرسی رتعک ںیم یھب روکع ایقؾ دجسہ افر ولجس اکیف وطلی ےیک ےسیج یلہپ رتعک ںیم ےیک
ےھت۔رھپدفرسیرتعکےکآرخیدجسہںیمافیچناسسنےنیلےگل(وبہجوطلیامنز)افررفےتوہےئہیرفنارےہےھتہکاےاہلل!
وت ےن ھجم ےس ہی فدعہ ںیہن ایک اھت۔ ایھب وت ںیم یھب اؿ ںیم وموجد وہں۔ وت ےن ھجم ےس ہی فدعہ ںیہن ایک۔ مہ ھجت ےس رفغمت ےک
اطبلںیہرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرسااھٹایوت وسرجرگنہمتخوہاکچاھت۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئگ
افرہبطخ دای۔نان ہچاہللاعتیلیکرعتفیایبؿ رکےنےک دعباراشدرفناایوسرجافراچدن اہلللجالجہلیکاشنوینں ںیم ےسدفاشناینں
ںیہ۔ ارگ اؿ ںیم ےس یسک(وسرج ای اچدن) وک رگنہ گل اجےئ وت اہلل اعتیل ےک ےئل زیتی داھکایرکف۔ اس ذاتیک مسق سج ےکہضبق
دقرتںیمدمحم(یلصاہللہیلعفآہلفملس)یکاجؿےہ۔تنجھجمےساینتزندکیرکدییئگیھت(دفراؿامنز)ہکارگںیماہھتآےگ
رکاتوتاسےکدنچےھچگوتڑاتیلافرمنہجیھبھجمےساینترقبیرکدییئگیھتہکںیمڈرےناگلہکںیہکمتولوگںوکیہاےنپادنرہنومس
ےل۔اہیںکتہکںیمےناسںیمریمحایکاکیوعرتوکیلبیکفہجےسذعابوہےتوہےئداھکی۔اسےناکییلبوکابدنھراھک
اھتہنوتاےسزنیمےکڑیکےوکمڑےاھکےندیتیافرہنوخداےساھکےنےنیپےکےئلھچکدیتییتحہکفہرمیئگ۔ںیمےنداھکیہکفہ
یلباسوعرتوکونیتچےہ۔بجاسےنمآیتوتاسوکونیتچافربجفہتشپومڑاجیتوتےھچیپدنکوھںےساسوکونیتچ۔رھپںیمےن
اس ںیموددعاعےکاھبیئدفوجویتںفاےلوکداھکیاےسدفاشوخںفایلڑکلیےسناررکمنہجیکرطػدالیکھاجراہاھت۔رھپںیمےن
اسںیماکیذرا(ےچینےس)ڑیٹیھ(وندکار)ڑکلیفاےلوکداھکیوجاجحجرکاؾاکناؽرچاایرکاتاھت۔فہڑکلیرپکیٹاگلےئوہےئاھت
افراکپرراہاھتہکںیمڑکلیاکوچروہں۔
رافی  :الہؽنبرشب،دبعازعلسینبدبعادمصل،اطعءنباسبئ،اوباسبئ،دبعاہللنبرمعریضاہللعیھا

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

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
اکیافر(رطہقی)امنز

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1486

راوی ٣ :ح٤س بًِ ٩یساہلل بً ٩بساٌٟوی ،٥ابزاہی ٥سبَلً ،٪بازبً ٩باز ٣ہ٠يی٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ رضی
اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟو ٔٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی إٔبِ َزاهٔی َُ ٥س َب ََل َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَبَّا ُز بِ ًَُ ٩بَّاز ٕ ا َِ ٤ُ ٟه َّٔ ٠ي ُّی ًَ ِ٩
َُ ٣ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤َ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََ َٛ ٢شٔ َِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص ًَل َی ًَ ِه ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠ا٦
َ
َ
َٓؼلَّی ٨َّ ٠ٟٔا ٔ َ
و ٪ا َِ ٔ ٟ٘یا ٔ ٦اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥ر ََٓ ٍَ ٛأَكَا َ٢
اٟز ُٛو ََ ث ُ ََّ َٗ ٥آَ ٦أَكَا َ ٢ا َِ ٔ ٟ٘ی َاَ ٦وه َُو ُز َ
َ
ض َٓأكَا َ ٢ا َِ ٔ ٟ٘ی َا ٦ث ُ ََّ ٥ر ََٓ ٍَ ٛأكَا َُّ ٢
َ
َ
اٟش ُحوز ٔاْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ َّ٥
اٟش ُحو َز َوه َُو ُز َ
اٟز ُٛو ََ َوه َُو ُز َ
وُّ ٪
اٟش ُحو َز ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ ث ُ ََّ ٥س َح َس َٓأكَا َُّ ٢
اٟز ُٛو َٔ اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥س َح َس َٓأكَا َُّ ٢
وُّ ٪
ُّ
ٔ ٓ ١یه٤ا ٔ ١َ َِ ٣ذََّ َ ٔ ٟ
َفَْ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلتٔهٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ٢
َٗ َاََ ٓ ٦ؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوٓ ٌََ َٔ ٓ ١یه ٔ َ٤ا ٔ ١َ َِ ٣ذََ ٔ ٟ
َ ث ُ ََّ ٥س َح َس َس ِح َس َتي ِ ٔن َئ ٌَِ ُ ٔ َ
َ َحًی َ َ
إ ٔ ََّّ ٪
ت اہللٔ َوإُٔ َّ ٧ه َ٤ا ََل َی ِٔ َٜ ٨شَٔا ِٔ ٤َ ٔ ٟ ٪و ٔ
اٟظ َِ ٤ص َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز آیَ َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪آ َیا ٔ
َک
َ َٓا ِٓزًَُوا إلٔ َی ذ ٔ ِ ٔ
ت أَ َح ٕس َو ََل َ ٔ ٟح َیاتٔهٔ َٓإٔذَا َرأَیِت ُِ ٥ذََ ٔ ٟ
اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١وإلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ
دمحم نب دیبع اہلل نب دبعامیظعل ،اربامیہنالبؿ  ،ابعدنب ابعد یبلہم ،دمحم نب رمعف ،اوبہملس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زناےن ںیم وسرج رگنہ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر ابامجتع امنز زپاھیئ
ےلہپوطلیایقؾایکرھپوطلیروکعایکرھپڑھکےوہےئ افرےلہپےسمکوطلیایقؾایکرھپروکعںیمےئگافرےلہپےسمکوطلیروکع
ایک رھپ وطلی دجسہ ایک رھپ دجسے ےس رس ااھٹ رک اکیف دری ےھٹیب رےہ۔ رھپ وطلی دجسہ ایک۔ نکیل ہی دجسہ ےلہپ ےس مک وطلی اھت۔ رھپ
ڑھکےوہےئدفدفروکعےیک اؿ ںیم یھبایسرطحایک۔ رھپایسرطحدف دجسےےیک اہیںکتہک امنز ےسافرغ وہےئگرھپ رفناای
وسرجافراچدناہللیکاشنوینںںیمےسدفاشناینںںیہ۔اںیہنیسکیکومتفایحتیکفہجےسرگنہںیہناتگل۔ارگمتااسیدوھکیوتوفرا

اہللاعتیلیکدمحفانثرکفافرامنززپینھرشفعرکدایرکف۔
رافی  :دمحمنبدیبعاہللنبدبعامیظعل،اربامیہنالبؿ،ابعدنبابعدیبلہم،دمحمنبرمعف،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
اکیافر(رطہقی)امنز

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1487

راوی  :ہَل ٢ب ٩اٌَٟلء ب ٩ہَل ،٢حشين بً ٩یاغ ،زہير ،اسوز بٗ ٩یص ،ثٌ٠بة بً ٩بازًبسی ََری

غ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُز َهي ِ ْر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِس َو ُز بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص َٗا َ٢
ئ بِ ٔ ٩ه ََٔل َٕٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ه ََٔل ُ ٢بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
َک فٔی ُخ ِلَِتٔهٔ َحسٔی َّا ًَ ِ٩
َرة ٔأَُ َّ ٧ه َطه ٔ َس ُخ ِل َب ّة یَ ِو ّ٣ا َ ٔ ٟش َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج ُِ ٨س ٕب ٓ ََذ َ َ
َح َّسثَىٔی َث ٌََِ ٠ب ُة بِ ًَُ ٩بَّاز ٕا ِِ ٌَ ٟبس ُّٔی ٔ ٩ِ ٣أَهِ ٔ ١ا َِ ٟب ِ َ

َّ
َّ
َغ َؿي ِ ٔن َ٨َ ٟا ًَل َی ًَ ِهسٔ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا ََ ٢س َُ ٤زةُ بِ ُُ ٩ج ُِ ٨س ٕب بَ ِی َ٨ا أََ٧ا یَ ِو ّ٣ا َوُ ََُل ْ ٩ِ ٣ٔ ٦اْلِ َ ِن َؼارٔ ِ َ ٧زمٔی َ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی إٔذَا کَاِ َ ٧ت َّ
اس َو َّز ِت َٓ َ٘ا َ٢
اٟظ ُِ ٤ص ٗ ٔ َ
یس ُر َِ ٣حي ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثَ ٕة فٔی ًَي ِ ٔن أ ٔ ٨َّ ٟ
اِظ ٔ ٩ِ ٣اْلِ ُ ُٓ ِٔ ٙ

أَ َح ُسَ٧ا َ ٔ ٟؼاح ٔبٔهٔ اَ ِ ٧ل ِٙ ٔ ٠ب ٔ َ٨ا إلٔ َی ا ِِ ٤ٟشحٔ ٔس ٓ ََواہللٔ َُ ٟی ِح ٔسثََ َّ٩طأ ِ َُ ٪ه ٔذه ٔ َّ
اٟظ ِٔ ٤ص َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی أ ُ َّ٣تٔهٔ
َ

َاس َت ِ٘ َس َ٦
َخ َد إلٔ َی ا٨َّ ٟا ٔ
ض َٗا َِ ٓ ٢
َح َسثّا َٗا َََ ٓ ٢سٓ ٌَِ َ٨ا إلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٗا َََ ٓ ٢وا َٓ ِی َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن َ َ
ٓ ََؼلَّی َٓ َ٘ َاَٛ ٦أَك ِ َو َٔ ٔ ٗ ٢یاَ َٗ ٕ ٦ا ٦ب ٔ َ٨ا فٔی َػ ََلة ٕ َٗ ُّم َ٣ا َن ِش َُ َٟ ٍُ ٤ه َػ ِو ّتا ث ُ ََّ ٥ر َ ٍَ ٛب ٔ َ٨ا َٛأَك ِ َو ُٔ ٢ر ُٛو َٕ َ٣ا َر َ ٍَ ٛب ٔ َ٨ا فٔی َػ ََلة ٕ َٗ ُّم َ٣ا
َ فٔی اٟز َِّٔ ٌٛة َّ
اَٟاَ ٔ ٧یةٔ
َن ِش َُ َٟ ٍُ ٤ه َػ ِو ّتا ث ُ ََّ ٥س َح َس ب ٔ َ٨ا َٛأَك ِ َو ُٔ ٢س ُحوز ٕ َ٣ا َس َح َس ب ٔ َ٨ا فٔی َػ ََلة ٕ َٗ ُّم ََل َن ِش َُ َٟ ٍُ ٤ه َػ ِو ّتا ث ُ َّ ١َ ٌََ ٓ ٥ذََ ٔ ٟ
َ
وسهُ فٔی اٟز َِّٔ ٌٛة َّ
َ َٗا َََ ٓ ٢وآ َََ ٙت َحل ِّی َّ
اَٟاَ ٔ ٧یةٔ ٓ ََش ََّ َٓ ٥َ ٠حَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠یهٔ َو َطه ٔ َس أَ ََِ ٪ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ
ٔ ١َ َِ ٣ذََ ٔ ٟ
اٟظ ِٔ ٤ص ُجَ ُ٠
َ
َر
َو َطه ٔ َس أَُ َّ ٧ه ًَ ِب ُس اہللٔ َو َر ُسوُ ُٟه ُِ ٣د َت َ ْ

الہؽ نب االعلء نب الہؽ ،نیسح نب ایعش ،زریہ ،اوسد نب سیق ،تعلیة نب ابعددبعی رصبی ےس وقنمؽ ےہ ہک اوہنں ےن رمسہ نب

دنجب اک اطخب انس۔ سج ںیم اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس یک ہی دحثی ایبؿیک ہک اکی دؿ ںیم افر اکی ااصنری
ڑلاکریتادنازی(یکقشم)رکرےہےھت۔ہکوسرجدفاینیتزینےدنلبوہےنےکدعبااچکناکالوہایگ۔مہےنوساچہکولچدجسمےتلچ
ںیہ۔ ہی فاہعق رضفر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اتم ےک ےئل وکیئ  یئ زیچ دیپا رکاےئ اگ۔ مہ
دجسمیکرطػےلچےگلوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس ںیمہتکلنےوہےئےلم۔ آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس آےگ ڑبےھافرامنز
زپاھیئ۔ اس ںیم ایقؾ اانت وطلی ایک ہک یھبک یسک افر امنز ںیم اانت وطلی ایقؾ ںیہن ایک اھت۔ ںیمہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آفاز
انسیئںیہندےریہیھت۔رھپآپیلصاہللہیلعفآ ہلفملسےناانتوطلیروکعایکہکیھبک(ےلہپ)یسکامنزںیماانتوطلیروکعںیہن
ایکاھت۔اسںیمیھبمہےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآفازہنینس۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناانتابملایقؾایکہکاسےس
ےلہپیھبکاانتوطلیایقؾںیہنایکاھت۔رھپآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنوطلیدجسہایکہکاسےسےلہپیھبکاانتوطلیدجسہںیہن ایک
اھت۔ اس ںیم یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک آفاز ںیمہ انسیئ ںیہن دی۔ رھپ ایس رطح دفرسی رتعک یھب زپاھیئ افر بج
دفرسی رتعک ےک دعب ےھٹیب وت وسرج رگنہ متخ وہ اکچ اھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا افر اہلل اعتیل یک رعتفی
ایبؿرکےنےکدعباسابتیکاہشدتدیہکاہللاعتیلےکوساوکیئوبعمدںیہنافرںیماہللاکدنبہافرروسؽوہں۔
رافی  :الہؽنباالعلءنبالہؽ،نیسحنبایعش،زریہ،اوسدنبسیق،تعلیةنبابعددبعیرصبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
اکیافر(رطہقی)امنز

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1488

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظارً ،بساٟوہاب ،خاٟس ،ابوَٗلبة ،نٌ٤ا ٪بَ ٩ظير

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ ٔٔ ََ ٩ظير ٕ َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟو َّه ٔ
اَ َٜ ِ ٧شٔ َِت َّ
َِخ َد َی ُح ُّز ثَ ِوبَ ُه َٓز ٔ ًّا َحًَّی أَتَی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َٓ ٥َِ ٠یَزَ ِ ٢ي َُؼل ِّی ب ٔ َ٨ا
اٟظ ُِ ٤ص ًَل َی ًَ ِه ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٓ ٥َ ٠
و ٪أَ ََّّ ٪
اٟظ َِ ٤ص َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز َلَ یَ ِٔ َٜ ٨شَٔا ٔ ٪إ ٔ ََّل ِ ٤َ ٔ ٟو ٔ
ئ َوَِ ٟی َص
ت ًَو ٕٔی ٩ِ ٣ٔ ٥ا ٌُِ ٟوَ َ٤ا ٔ
اسا َیزِ ًُ َُ ٤
َحًَّی اَ ِ ٧حَِ ٠ت َٓ َ٤َّ ٠ا اَ ِ ٧حَِ ٠ت َٗا َ ٢إ ٔ َّّ َ ٧ ٪

َ إ ٔ ََّّ ٪
ت أَ َح ٕس َو ََل َ ٔ ٟح َیاتٔهٔ َو َل ُٔ ٨َّ ٜه َ٤ا آ َی َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪آیَا ٔ
اٟظ َِ ٤ص َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز ََل َی ِٔ َٜ ٨شَٔا ِٔ ٤َ ٔ ٟ ٪و ٔ
ت اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ ١إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ١
ََ ٛذَ ٔ ٟ
َ ٓ ََؼ ُّ٠وا َٛأ َ ِح َس ٔث َػ ََلة ٕ َػ َِّ ٠یت ُُ٤و َها ٔ ٩ِ ٣ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَةٔ
إٔذَا بَ َسا ٔ ٟظَ ِی ٕئ َٔ ٩ِ ٣خ ِٔ٘٠هٔ َخظَ ٍَ َُ ٟه َٓإٔذَا َرأَیِت ُِ ٥ذََ ٔ ٟ
دمحمنباشبر،دبعاولاہب،اخدل،اوبالقیة ،امعنؿ نبریشبرفناےتںیہ ہکروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےکزناہنںیم وسرجرگنہ
وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ ڑپکفں وک ےتٹیسھگ وہےئ دلجی ےس ابرہ ےلکن افر دجسم رشتفی ےل ےئگ۔ رھپ وتمارت اس
فتقکتامہریاناتمرکفاےترےہبجکترگنہمتخںیہنوہایگ۔بجوسرجاصػوہایگوتاراشدرفناایولگایخؽرکےتںیہ
ہک وسرج افر اچدن رگنہ یسک میظع تیصخش یک ومت یکفہج ےس وہات ےہ نکیل رہسگ ںیہن۔ اںیہن یسک یک ومت ف ایحت یکفہج ےس
رگنہ ںیہن اتگل ہکلب ہی وت اہلل اعتیل یک اشنوینں ںیم ےس اکی اشنین ےہ۔ اہلل اعتیل بج یسک زیچ رپ اینپ یلجت ڈاےتل ںیہ وت فہ اؿ یک عیطم
وہاجیتےہ۔ارگمتولگااسیدوھکیوترفضامنزیکرطحامنززپوھوجرگنہوہےنےسےلہپسگریوہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعاولاہب،اخدل،اوبالقیة،امعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
اکیافر(رطہقی)امنز

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1489

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩يٌ٘وب٤ً ،زوبً ٩اػًِ ،٥یساہلل ب ٩وازَ ،ایوب سدتیانی ،ابوَٗلبةِٗ ،یؼة ب٣ ٩دار ٚہَللی

وب
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٥أَ ََّ ٪ج َّس ُه ًُِ َ ِی َس اہللٔ بِ َ ٩ا َِ ٟوازٔ َٔ َح َّسثَ ُه َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَ ُّی ُ
و أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
یؼ َة بِ َٔ ٣ُ ٩دارٔ ٕ ٚا ِٟه ٔ ََلل ٔ ِّی َٗا ََ َٛ ٢شٔ َِت َّ
َّ
اٟظ ُِ ٤ص َوِ َ ٧ح ُ ٩إٔذِ ذَا َک ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٟش ِدت َٔیان ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ َِ ٔ َِٗ ٩

َِخ َد َٓز ٔ ًّا َی ُحز ثَ ِوبَ ُه ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن أَكَا َُ ٟه٤ا ٓ ََوآ ََ ٙا ِن َٔرا ُٓ ُه اِ٧ح ٔ ََل َئ َّ
اٟظ ِٔ ٤ص َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ ٓ َ َ
َ
ُّ
َ
َوأَثِى َی ًََِ ٠یهٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
ت اہللٔ َوإُٔ َّ ٧ه َ٤ا ََل یَ ِٔ َٜ ٨شَٔا ِٔ ٤َ ٔ ٟ ٪و ٔ
اٟظ َِ ٤ص َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز آیَ َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪آ َیا ٔ
ت أَ َح ٕس َو ََل َ ٔ ٟح َیاتٔهٔ َٓإٔذَا َرأَیِت ُِ٩ِ ٣ٔ ٥

َ َط ِیئّا ٓ ََؼ ُّ٠وا َٛأ َ ِح َس ٔث َػ ََلة ٕ َِٜ٣تُوبَ ٕة َػ َِّ ٠یت ُُ٤وهَا
ذََ ٔ ٟ
اربامیہ نب وقعیب ،رمعفنب اعا  ،دیبع اہلل نب فازع ،اویب ایتخسین ،اوبالقیة ،قینضة نب اخمرؼ الہیل رفناےت ںیہ ہک بج وسرج
رگنہ وہا وت مہروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس ےک اسھتدمہنی ونمرہ ںیم ےھت۔ آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس رپاشیین ےک اعملںیم
اانپ ڑپکا ےتٹیسھگ وہےئ ڑھکے وہےئ افر زیتی ےس ابرہ ےلکن افر دف وطلی راعکت زپاھںیئ۔ سج فتق روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس امنز ےسافرغوہےئگایسفتق(رقتةی) وسرجرگنہیھب متخوہایگ۔رھپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن اہللیکدمحفانثایبؿ
یک افر اراشد رفناای وسرج افر اچدن اہلل اعتیل یک اشنوینں ںیم ےس دف اشناینں ںیہ۔ اںیہن یسک یکفافت ای ایحت یکفہج ےس رہسگ رگنہ
ںیہناتگل۔ذہلاارگمتااسیدوھکیوتاسامنزیکرطحامنززپاھرکفوجرگنہےسےلہپزپیھوہ۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،رمعفنباعا ،دیبعاہللنبفازع،اویبایتخسین،اوبالقیة،قینضةنباخمرؼالہیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
اکیافر(رطہقی)امنز

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1490

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىیٌ٣ ،اذاب ٩ہظا ،٦وہ اپ٨ے واٟس سےٗ ،تازہ ،ابوَٗلبةِٗ ،یؼہ ہَللی

یؼ َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣ا ْذ َوه َُو ابِ ُ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ َِ ٔ َِٗ ٩
اٟظ َِ ٤ص اَ ِ ٧د َشٔ َِت ٓ ََؼلَّی ٔ َ ٧يی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َحًَّی اَ ِ ٧حَِ ٠ت ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
ا ِٟه ٔ ََلل ٔ ِّی أَ ََّّ ٪
اٟظ َِ ٤ص
ُّ
َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز ََل َی َِ ٨د ٔشَٔا ِٔ ٤َ ٔ ٟ ٪و ٔ
ت أَ َح ٕس َو َل ُٔ ٨َّ ٜه َ٤ا َخ َِ٘ ٠ا َٔ ٩ِ ٣ٔ ٪خ ِٔ٘٠هٔ َوإ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١یُ ِحس ُٔث فٔی َخ ِٔ٘٠هٔ َ٣ا َطا َئ َوإ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ١
إٔذَا َت َحلَّی ٔ ٟظَ ِی ٕئ َٔ ٩ِ ٣خ ِٔ٘٠هٔ یَ ِدظَ ٍُ َُ ٟه َٓأ َ ُّی ُه َ٤ا َح َس َث ٓ ََؼ ُّ٠وا َحًَّی َی َِ ٨حل ٔ َی أَ ِو یُ ِحس َٔث اہللُ أَ ِّ ٣زا
دمحم نب ینثم ،اعمذانب اشہؾ ،فہ اےنپ فادل ےس ،اتقدہ ،اوبالقیة ،ہصیبق الہیل رفناےت ںیہ ہک وسرج رگنہ وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن دف راعکت امنز زپیھ۔ یتح ہک وسرج رگنہ متخ وہایگ۔ رھپ رفناای وسرج افر اچدن وک یسک یک ومت ف ایحت یک فہج ےس

رہسگرگنہںیہناتگلہکلبہیوتاہللیکولخمؼںیمےسدفزیچںیںیہافراہللاعتیلاینپولخماقتںیموجاچےتہںیہ(رصتػ)رفناےتںیہ۔
زین اہلل لج الجہل بج اینپ ولخمؼ ںیم ےس یسک ولخمؼ رپ اینپ یلجت ڈاےتل ںیہ وت فہ زیچ اؿ یک رفناراددار وہ اجیت ےہ۔ ارگ اؿ (وسرج ف
اچدن)ںیمےسیسکوکرگنہ گلاجےئوتاسفتقکت امنززپاھرکف بجکتہکفہ(رگنہ)متخہنوہاجےئایرپفرداگروکیئ یئزیچ
(ابت)دیپارفنادںی۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذانباشہؾ،فہاےنپفادلےس،اتقدہ،اوبالقیة،ہصیبقالہیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
اکیافر(رطہقی)امنز

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1491

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىیٌ٣ ،اذب ٩ہظاٗ ،٦تازہ ،ابوَٗلبة ،نٌ٤ا ٪بَ ٩ظير

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اذ ٔ بِ ٔ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ ٔٔ ََ ٩ظير ٕأَ َّ٪
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َخ َشٔ َِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص َوا ِ٤َ َ٘ ٟزُ ٓ ََؼ ُّ٠وا َٛأ َ ِح َس ٔث َػ ََلة ٕ َػ َِّ ٠یت ُُ٤وهَا
دمحم نب ینثم ،اعمذنب اشہؾ ،اتقدہ ،اوبالقیة ،امعنؿ نب ریشب ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفناای ارگ وس رجای
اچدنرگنہوہاجےئوتاسےسےلہپزپیھیئگ(رفض)امنزیکرطحامنزاداایکرکف۔
رافی  :دمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،اوبالقیة،امعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب

اکیافر(رطہقی)امنز

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1492

راوی  :اح٤سب٤ًَ ٩ا ٪ب ٩حٜی ،٥ابونٌی ،٥حش ٩ب ٩ػاٟحً ،اػ ٥اَلحو ،٢ابوَٗلبة ،نٌ٤ا ٪بَ ٩ظير

اػ ٕ ٥اْلِ َ ِح َو ٔ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ٩
ا ٪بِ َٔ ٩حٕٔ ٜیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی ٕ ٩ِ ًَ ٥ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
ا٤ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ ٔٔ ََ ٩ظير ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی ح ٔي َن اَ َٜ ِ ٧شٔ َِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٔ ١َ َِ ٣ػ ََلت ٔ َ٨ا یَ ِز ََ ٍُ ٛو َي ِش ُح ُس
َ
ادمحنبامثعؿنبمیکح،اوبمیعن،نسحنباصحل،اعا االوحؽ،اوبالقیة،امعنؿنبریشبےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنوسرجرگنہوہاجےنرپاعؾ(رفض)امنزفںیہیکرطحامنززپاھیئافراسںیمروکعفوجسدےیک۔
رافی  :ادمحنبامثعؿنبمیکح،اوبمیعن،نسحنباصحل،اعا االوحؽ،اوبالقیة،امعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
اکیافر(رطہقی)امنز

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1493

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظارٌ٣ ،اذب ٩ہظاٗ ،٦تازہ ،حش ،٩نٌ٤ا ٪بَ ٩ظير

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ ٔٔ ََ ٩ظير ٕ

ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه ََخ َد َی ِو ّ٣ا ُِ ٣ش َت ٌِحٔ َّل إلٔ َی ا ِِ ٤ٟشحٔ ٔس َو َٗ ِس اَ َٜ ِ ٧شٔ َِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص ٓ ََؼلَّی َحًَّی اَ ِ ٧حَِ ٠ت ث ُ َّ٥
َ
َ
و ٪إ ٔ ََّّ ٪
اٟظ َِ ٤ص َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز ََل یَ َِ ٨د ٔشَٔا ٔ ٪إ ٔ ََّل ِ ٤َ ٔ ٟو ٔ
ق َوإ ٔ َّ٪
ت ًَو ٕٔیًُ ٩ِ ٣ٔ ٥وَ َ٤ا ٔ
ئ أَهِ ٔ ١اْلِ َ ِر ٔ
َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَهِ َ ١ا َِ ٟحاهَّٔ ٔ ٠یةٔ کَاُ ٧وا َي ُ٘وَ ُٟ
َّ
اٟظ َِ ٤ص َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز ََل َی َِ ٨د ٔشَٔا ِٔ ٤َ ٔ ٟ ٪و ٔ
ت أَ َح ٕس َو ََل َ ٔ ٟح َیاتٔهٔ َو َل ُٔ ٨َّ ٜه َ٤ا َخٔ٠ی َ٘ َتا َٔ ٩ِ ٣ٔ ٪خ ِٔ٘٠هٔ یُ ِحس ُٔث اہللُ فٔی َخ ِٔ٘٠هٔ َ٣ا َيظَ ا ُئ

ٕ ٓ ََؼ ُّ٠وا َحًَّی َی َِ ٨حل ٔ َی أَ ِو یُ ِحس َٔث اہللُ أَ ِّ ٣زا
َٓأ َ ُّی ُه َ٤ا اَ ِ ٧د َش َ
دمحمنباشبر،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،نسح،امعنؿنبریشبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہہکاکیرمہبتروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دلجی ےس دجسم رشتفی ےل ےئگ۔ اس فتق وسرج وک رگنہ اگل وہا اھت۔ نان ہچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن امنزیک اناتم رکفایئ اہیںکتہک رگنہ متخ وہایگ۔ رھپ اراشدرفناایدفر اجتیلہ ںیمولگ اہک رکےت ےھت ہک وسرج ایاچدن
یسکڑبیتیصخشیکفافتیکفہجےسوہاتےہنکیلااسیرہسگںیہنےہ،اںیہنیسکیکومتایزدنیگیکفہجےسرگنہںیہناتگل ہکلب
ہیاہللاعتیلیکولخمؼںیمےسیہدفزیچںیںیہافراہللاعتیلا ینپولخمؼوکسجرطحاچاتہےہریغتذپریرکاتراتہےہ۔ذہلاارگوسرجای
اچدنرگنہوہاجےئوتبجکتفہمتخہنوہاجےئمتامنززپاھرکف۔ایااسیوہہکاہللاعتیلوکیئ(اسرگنہیکفہجےس)  یئابترفامن
رکںی۔
رافی  :دمحمنباشبر،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،نسح،امعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
اکیافر(رطہقی)امنز

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1494

راوی ٤ً :زا ٪ب٣ ٩وسیً ،بساٟوارث ،یو٧ص ،حش ،٩ابوبَک رضی اہلل ً٨ہ

َ
وسی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
َک َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
ث َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أبٔی بَ ِ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اَ َٜ ِ ٧شٔ َِت َّ
ِخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ُح ُّز رٔ َزائ َ ُه َحًَّی اَ ِ ٧ت َهی إلٔ َی
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ َ

اٟظ ُِ ٤ص َٗا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
اض ٓ ََؼلَّی ب ٔ َ٨ا َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٓ َ٤َّ ٠ا اَٜ ِ ٧ظَ ٔ َِت َّ
اٟظ َِ ٤ص َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز آیَ َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪آیَا ٔ
ت اہللٔ
اب إَِٔ ٟیهٔ اُ ٨َّ ٟ
ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َوثَ َ
یُ َدو ُِّٖ اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١بٔه ٔ َ٤ا ً َٔبا َز ُه َوإُٔ َّ ٧ه َ٤ا ََل َی ِد ٔشَٔا ِٔ ٤َ ٔ ٟ ٪و ٔ
ٕ َ٣ا بٔ٥ِ ُٜ
ت أَ َح ٕس َو ََل َ ٔ ٟح َیاتٔهٔ َٓإٔذَا َرأَیِت ُِ ٥ذََ ٔ ٟ
َ ٓ ََؼ ُّ٠وا َحًَّی یُِٜظَ َ
َ
َ أَ َّ ٪ابِ ّ٨ا َُ ٟه ََ ٣
اض ف ٔی ذََ ٔ ٟ
َوذََ ٔ ٟ
ات ُي َ٘ا ُُ َٟ ٢ه إٔبِ َزاهٔی َُ٘ َٓ ٥ا َُ َٟ ٢ه ْ َ ٧

رمعاؿنبومیس،دبعاولارث،ویسن،نسح،اوبرکبریضاہللہنعرفناےتںیہہکاکیرمہبتمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
رقبیےھتہک وسرجرگنہوہایگ۔نان ہچآپیلصاہللہیلعفآہلفملس اےنپرکےتوکےتٹیسھگوہےئدجسمکترشتفیےلےئگافردف
راعکتا دا رفناںیئ۔رھپبجرگنہمتخوہایگوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایوسرجافراچدناہللاعتیلیک اشنوینں ںیم
ےسدفاشناینںںیہافراؿےکذرہعیفہاےنپدنبفںوکہیبنترکاتےہ۔زیناںیہنیسکیکفافتایزدنیگیکفہجےسرگنہںیہناتگلارگ
مت ااسی دوھکی وت رگنہ ےک متخ وہ اجےن کت امنز ادا ایک رکف۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی ابت اس ےئل رفنایئ ہک ایس رفز آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاصازبادےرضحتاربامیہیکفافتوہیئیھت۔نان ہچولگےنہکےگلہکوسرجرگنہیھبایسفہجےس
وہاےہ۔
رافی  :رمعاؿنبومیس،دبعاولارث،ویسن،نسح،اوبرکبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
اکیافر(رطہقی)امنز

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1495

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،اطٌث ،حش ،٩ابوبَکہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
َک َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أ ِط ٌَ َث ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أبٔی بَ ِ َ

وٖ َّ
َّ َّ
اٟظ ِٔ ٤ص
ََک ُُ ٛش َ
َو َسَ ٥َ ٠ػلی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٔ ١َ َِ ٣ػ ََلتَٔ ٥ِ ُٜه ٔذه ٔ َوذ َ َ

اامسلیعنبدوعسد،اخدل،اثعش،نسح،اوبرکبہریضاہللہنعرفناےتںیہہکوسرجرگنہےکومعقرپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفزرمہامنزفںیکرطحدفراعکتامنزادارفنایئ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،اثعش،نسح،اوبرکبہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرگنہںیمینتکرقاترکے؟
ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
امنزرگنہںیمینتکرقاترکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1496

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،ابٗ ٩اس٣ ،٥ا ،َٟزیسب ٩اسً ،٥٠لاء ب ٩يشارً ،بساہلل بً ٩باض

ئ بِ َٔ ٩ي َشارٕ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٣َ ٩ِ ًَ ٥اَٗ َٕ ٔ ٟا ََ ٢ح َّسثَىٔی َزیِ ُس بِ ُ ٩أَ ِسَ ًَ ٩ِ ًَ ٥ََ ٠لا ٔ
ض َٗا ََ ٢خ َشٔ َِت َّ
رقأَ ِ َ ٧ح ّوا
اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟظ ُِ ٤ص ٓ ََؼلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واُ ٨َّ ٟ
اض ٌََ ٣هُ َٓ َ٘ َاَ ٔ ٗ ٦یا ّ٣ا كَو ٔ ّیَل َ َ
و ٪ا َِ ٔ ٟ٘یأ ٦اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥ر َُ ٍَ ٛر ُٛو ًّا كَو ٔ ّیَل َوه َُو
ِقة ٔ َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ر َُ ٍَ ٛر ُٛو ًّا كَو ٔ ّیَل ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َٓ َ٘ َاَ ٔ ٗ ٦یا ّ٣ا كَو ٔ ّیَل َوه َُو زُ َ
ُٔ ٩ِ ٣س َورة ٔا َِ ٟب َ َ
اٟز ُٛو َٔ اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ َّ٥
و ٪ا َِ ٔ ٟ٘یأ ٦اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥ر َُ ٍَ ٛر ُٛو ًّا كَو ٔ ّیَل َوه َُو ُز َ
اٟز ُٛو َٔ اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥س َح َس ث ُ ََّ َٗ ٥اَ ٔ ٗ ٦یا ّ٣ا كَو ٔ ّیَل َوه َُو ُز َ
ُز َ
وُّ ٪
وُّ ٪

ُ
ُ
َر َٖ َو َٗ ِس
و ٪ا َِ ٔ ٟ٘یا ٔ ٦اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥ر َُ ٍَ ٛر ُٛو ًّا كَو ٔ ّیَل َوه َُو زُ َ
َر َٓ ٍَ َٓ َ٘ َاَ ٔ ٗ ٦یا ّ٣ا كَو ٔ ّیَل َوه َُو زُ َ
وُّ ٪
اٟز ُٛو َٔ اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ََّ ٥س َح َس ث َّ ٥ا ِن َ َ
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
َت َح َِّ ٠ت َّ
ت اہللٔ ََل یَ ِد ٔشَٔا ِٔ ٤َ ٔ ٟ ٪و ٔ
اٟظ َِ ٤ص َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز آیَ َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪آیَا ٔ
َ
ت أَ َح ٕس َو ََل َ ٔ ٟح َیاتٔهٔ َٓإٔذَا َرأَیِت ُِ ٥ذََ ٔ ٟ

اک َت ََ ٌِ َٜ ٌِ ٜت َٗا َ ٢إنِّٔی َرأَیِ ُت
َ َه َذا ث ُ ََّ ٥رأَیِ ََ ٨
َِکوا اہللَ ًَزَّ َو َج ََّٗ ١اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َرأَیِ ََ ٨
اک َت َ٨ا َو َِ ٟت َط ِیئّا فٔی ََ٘ ٣ا َٔ ٣
َٓاذ ُ ُ
اٟسَ ِ ٧یا َو َرأَیِ ُت اَ ٨َّ ٟار َٓ ٥َِ ٠أَ َر کَا َِ ٟی ِؤ ٦
ا َِ ٟح ََّ ٨ة أَ ِو أُر ُ
ٔیت ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓت َ َ٨ا َو ُِ ٟت َٔ ٨ِ ٣ها ًُ ُِ٘ ٨و ّزا َوَِ ٟو أَ َخ ِذتُ ُه َْلَک َ ِ٠ت ُُِ ٨ِ ٣ٔ ٥ه َ٣ا ََ٘ ٔ َی ِت ُّ

َ٨ِ ٣وَ ّزا َٗ ُّم َو َرأَیِ ُت أَ ِٛثَرَ أَهَِ ٔ ٠ها اَ ٨ِّ ٟشا َئ َٗاُٟوا  ٥َ ٔ ٟیَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢بٔٔ ِ ُٜ
رف َ ٪ا ِٔ ٌَ ٟظيرَ
رف َ ٪بٔاہللٔ َٗا َ ٢یَِ ُ ِٜ
رفهٔٔٗ َّ٩ی َ ١یَِ ُ ِٜ
اَِ ٟ ٪و أَ ِح َش َِ ٨ت إلٔ َی إ ٔ ِح َساهَُّ َّ٩
َ َخي ِ ّرا َٗ ُّم
َ َط ِیئّا َٗاَِ ٟت َ٣ا َرأَیِ ُت َٔ ٨ِ ٣
اٟسه َِز ث ُ ََّ ٥رأَ ِت َٔ ٨ِ ٣
رف َِ ٪اْل ٔ ِح َش َ
َو َیِ ُ ِٜ

دمحمنبہملس،انباقمس،ناکل،زدینباملس،اطعءنباسیر،دبعاہللنبابعسرفناےتںیہہکوسرجرگنہوہاوتروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن ولصة اوسکلػ زپیھ۔ احصہب یھب آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک ارماہ ےھت۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وطلی
ایقؾ ایک افر اس ںیم اینت رقات یک ینتج وسرة اک ہرہ یک وطاتل ےہ۔ رھپ وطلی روکع ایک رھپ اےھٹ افر ےلہپ ایقؾ ےس مک ایقؾ ایک۔ رھپ
روکعںیمےئگافرےلہپروکعےسمکوطلیروکعایک۔رھپدجسہایکرھپےلہپایقؾےسمکوطلیایقؾایکرھپروکعںیمےئگافرےلہپےسمک

وطلیروکع ایک رھپڑھکے وہےئ افرےلہپےس مکوطلیایقؾ ایکرھپدجسہ ایکافر امنز ےسافرغوہےئ۔اسفتق وسرجاصػوہاکچ
اھت۔آپ یلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفناای وسرجافراچدنربرکمییکاشنوینں ںیمےس دفاشناینں ںیہ۔اںیہنیسکیک ومتفایحت
یکفہج ےس رگنہ ںیہن اتگل۔ مت ارگ یھبک ااسیدوھکی وت اےنپ رب وک اید ایک رکف۔ احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل! مہ ےن(دفراؿامنز)
آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس وکداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساینپہگجےساشدیوکیئزیچڑکپےنےکےئل آےگ وہےئ۔رھپمہ
ےنداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےھچیپیکرطػوہےئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایےھجمتنجداھکیئیئگایرفناایںیم
ےن تنج دیھکی وت اس ںیم ےسویمفں اک اکی اھچگ وتڑےن ےک ےئلآےگ ڑباھ۔ ارگ ںیم ےلاتیل وت بج کت داین ابیق ےہ اس ںیم ےس
اھکےت رےتہ۔ رھپ ںیم ےندفزخدیھکی۔ ںیم ےنآج کت اس ےس وخانفک وکیئزیچ ںیہن اشمدہہ یک۔ اس ںیم ارثکتی وعروتںیک
یھتولوگںےندرایتفایک ویکںایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!رفناایاؿیکانرکشی(یک اعدت)یکفہجےس۔ولوگں ےنرعض ایک
اہلل ےک اسھت؟ رفناای اخفدن ےک اسھت انرکشی رکیت ںیہ افر اس اک ااسحؿ ںیہن ناںیتن۔ ارگ مت یسک اخوتؿ ےک اسھت ات زدنیگ ااسحؿ
رکےتروہرھپاےساہمتریوکیئاکیابتیھبانوگاروسحمسوہوتفہوفراےہکیگ۔ںیمےنیھبکھجتےسالھبیئںیہندیھکی۔
رافی  :دمحمنبہملس،انباقمس،ناکل،زدینباملس،اطعءنباسیر،دبعاہللنبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرگنہںیمابآفازدنلبرقآترکان
ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
امنزرگنہںیمابآفازدنلبرقآترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1497

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥وٟیسً ،بساٟزح ٩٤ب٤٧ ٩ير ،زہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

َ
ْع َو َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ا َِ ٟؤٟی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُٔ٤َ٧ ٩ز ٕأَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤اٟزُّهِز ٔ َّی یُ َح ِّس ُث ًَ ُِِ ٩
ت فٔی أَ ِربَ ٍٔ َس َح َسا ٕ
ًَائٔظَ َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه َػلَّی أَ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
ِقائ َ ٔة ک ُ َّ٤َ ٠ا َر َٓ ٍَ
ت َو َج َه َز ٓ َٔیها بٔا َِ ٔ ٟ

َ ا َِ ٟح ُِ ٤س
َرأِ َس ُه َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َربَّ َ٨ا َو ََ ٟ
ااحسؼنباربامیہ،فدیل،دبعارلنمحنبریمن،زرہی،رعفہ ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےس لقن
رکیت ںیہہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناچرروکع افر اچردجسےرفناےئ افرابآفازدنلبرقآت رفنایئ۔بج آپ یلصاہللہیلع
َ َ لْ
فآہلفملسرسااھٹےتوت َشم ِ َعا ُلِم
َلا حَمْ ُداراشدرفناےت۔
حـُ َر ّ َب َف َ
ّلَّ َ ْن َ ِ َ
رافی  :اقحسنباربامیہ،فدیل،دبعارلنمحنبریمن،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولصةوسکػںیمریغبآفازےکرقآت
ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
ولصةوسکػںیمریغبآفازےکرقآت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1498

راوی ٤ً :زوب٨٣ ٩ؼور ،ابونٌی ،٥سٔیا ،٪اسوزبٗ ٩یص ،ابً ٩بازً ،بساٟ٘یص ،س٤زہ رضی اہلل

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّاز ٕ َر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١بَىٔی
وٖ َّ
ًَ ِب ٔس ا ِِ َ٘ ٟی ٔص ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی بٔه ٔ ِ ٥فٔی ُُ ٛش ٔ
اٟظ ِٔ ٤ص ََل َن ِش ََٟ ٍُ ٤هُ َػ ِو ّتا
رمعفنب وصنمر ،اوبمیعن ،ایفسؿ ،اوسدنب سیق ،انب ابعد ،دبعاسیقل ،رمسہ ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنوسرجرگنہیکامنزادایکوتمہےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآفازںیہنینس۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،اوبمیعن،ایفسؿ،اوسدنبسیق،انبابعد،دبعاسیقل،رمسہریضاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرگنہںیماحبتلدجسہایکزپاھاجےئ؟
ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
امنزرگنہںیماحبتلدجسہایکزپاھاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1499

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤ب٣ ٩شور زہزی٨ُ ،سر ،طٌبہً ،لاء ب ٩سائبً ،بساہلل ب٤ً ٩زو

ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا ِِ ٔ٤ٟش َورٔ اٟزُّهِز ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُُ َِ ٨س ْر ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ َٛ ٢شٔ َِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص ًَل َی ًَ ِه ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی

َ
َ
َ
َ
اٟش ُحوز ٔ ِ َ ٧ح َو ذََ ٔ ٟ
اٟز ُٛو ََ ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َٓأكَا ََٗ ٢ا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َوأَ ِح َشبُ ُه َٗا َ ٢فٔی ُّ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أكَا َ ٢ا َِ ٔ ٟ٘ی َا ٦ث ُ ََّ ٥ر ََٓ ٍَ ٛأكَا َُّ ٢
رف َک ِٔ ٌََ ٥َِ ٟسنٔی َه َذا َوأََ٧ا ٓ ٔیه ٔ ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َػلَّی َٗا َ٢
َو َج ٌَ ََ ١ی ِبکٔی فٔی ُس ُحوزٔه ٔ َو َی ُِ ُٔ ٨ذ َو َي ُ٘و َُ ٢ر ِّب ِٔ ٌََ ٥َِ ٟسنٔی َه َذا َوأََ٧ا أَ ِس َت ِِ ٔ ُ

ار َٓ َح ٌَُِ ٠ت أَ ِن ُٔ ُذ َخ ِظ َی َة أَ َِ ٪ي ِِظَ ا ُ٥ِ ٛ
ْع َؿ ِت ًَل َ َّی اُ ٨َّ ٟ
ْع َؿ ِت ًَل َ َّی ا َِ ٟح َُّ ٨ة َحًَّی َِ ٟو ََ ٣س ِز ُت َیسٔی َت َ٨ا َو ُِ ٟت ُُٔ ٗ ٩ِ ٣لوٓ َٔها َو ُ ٔ
ُٔ
رح َها َو َرأَیِ ُت ٓ َٔیها َسار َٔ ٚبَ َسِ َ ًَ٧ی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َرأَیِ ُت ٓ َٔیها أَ َخا بَىٔی زُ ًِ ُس َٕ َسار َٔ ٚا َِ ٟححٔی ٔخ َٓإ ٔ َذا
َ ُّ
 ١ا ِِ ٔ٤ٟح َح َٔ ٩و َرأَیِ ُت ٓ َٔیها ا َِ ٣زأَ ّة كَؤی َّ ٠ة َس ِو َزا َئ َُ ٌَ َّذ ُب فٔی ه ٔ َّزة ٕ َربَ َل ِت َها َٓ َ ٥ِ ٠تُ ِلٌ َِٔ ٤ها َوِ ََ ٥َِ ٟش٘ ٔ َها َو٥َِ ٟ
ُٓ ٔل َُ َٟ ٩ه َٗا ََ ٢ه َذا ًَ َُ ٤
ق َحًَّی َ٣ا َت ِت َوإ ٔ ََّّ ٪
اٟظ َِ ٤ص َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز ََل َی ِٔ َٜ ٨شَٔا ِٔ ٤َ ٔ ٟ ٪و ٔ
ت أَ َح ٕس َو ََل َ ٔ ٟح َیاتٔهٔ َو َل ُٔ ٨َّ ٜه َ٤ا آیَ َتا ٔ٪
غ اْلِ َ ِر ٔ
َ ٩ِ ٣ٔ ١خظَ ا ٔ
َت َس ًِ َها َتأِک ُ ُ

ٔ ٩ِ ٣آیَا ٔ
َک اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ١
َاس ٌَ ِوا إلٔ َی ذ ٔ ِ ٔ
ت اہللٔ َٓإٔذَا اَ َٜ ِ ٧شٔ َِت إ ٔ ِح َساه َُ٤ا أَ ِو َٗا َ ١َ ٌََ ٓ ٢أَ َح ُسه َُ٤ا َط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َٓ ِ

دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمح نبوسمرزرہی،دنغر ،ہبعش ،اطعءنباسبئ،دبعاہللنبرمعفرفناےتںیہہکروسؽاہلل یلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک زناہن ںیم وسرج وک رگنہ اگل وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن امنز ادا رفنایئ۔ ےلہپآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےنوطلیایقؾ ایک رھپوطلی روکع ایک رھپ رس ااھٹای افروطلی دجسہ ایک۔ ایاسرطح رفناایرھپآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس دجسفں ںیم
رفےترےہافرایکسسںےتیلوہےئرفناےن ےگلاےاہلل!وتےنھجمےساساکفدعہںیہنایکںیمھجتےسرفغمتاکبلطاگروہں۔
وتےن ھجم ےساساکفدعہ ںیہنایک۔بج کتںیم اؿ ںیموموجدوہں۔رھپ امنز ےسافرغ وہےکچ وتاراشدرفناای تنجریمےاسےنم
گ
شیپ یک یئگ اہیں کت ہک ارگ ںیم اہھت وک آےگ رکات وت اس ےک هحے وتڑ اتکس اھت۔ رھپ منہج یھب ریمے اسےنم شیپ یک افر ںیم اےس

وھپےنکناگلاس وخػےسہک متولوگںوکاسیکرگیمہناینپٹیپلںیمےلےل۔رھپںیمےناسںیماےنپافٹن ےک وچروکداھکی۔
رھپوددععےکاھبیئوکداھکیوجاحویجںاکناؽوچریایکرکاتاھتافرارگوکیئاےس ڑکپاتیل(دھکیاتیل)وتاتہکہکہیڑکلی(وبہجونک)یک
فہج ےسےہ۔ رھپ ںیمےن اس ںیماکی یبملایسہاخوتؿوک داھکیےسجیلبیکفہج ےسذعاب وہراہاھت۔اس ےناسیلبوکابدنھراھک اھت
افراےساھکےنےنیپےئلیکیھبھچکںیہندیتییھت۔یتحہکفہرمیئگ۔رھپرفناایوسرجایاچدنںیمیسکیکومتایایحتیکفہجےسرگنہ
ںیہن اتگل۔ ہی وت اہلل لج الجہل یک اشنوینں ںیم ےس ےہ۔ ارگ وسرج ای اچدن رگنہ وہاجےئ وت وفرا اہلل زعفلج اک ذرک (ولصة اوسکلػ)
رشفعرکدایرکف۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمحنبوسمرزرہی،دنغر،ہبعش،اطعءنباسبئ،دبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرگنہںیمدہشتزپانھافرالسؾریھپان
ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
امنزرگنہںیمدہشتزپانھافرالسؾریھپان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1500

راوی ٤ً :زوب٤ًَ ٩ا ٪ب ٩سٌیس بَٛ ٩ير ،وٟیسً ،بساٟزح ٩٤ب٩

ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٔس بِ ََٔٔٛ ٩ير ٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔٔ٤َ٧ ٩ز ٕأََّ٧هُ َسأ َ َ ٢اٟزُّهِز ٔ َّی ًَ ُِ ٩س َّٔ ٨ة َػ ََلة ٔ
أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
وٖ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ُْع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ََ ٛشٔ َِت َّ
ا ِلُ ُٜش ٔ
اٟظ ُِ ٤ص َٓأ َ ََ ٣ز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َّل
ِ
اض ٓ ََؼلَّی بٔه ٔ َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٜ َٓ ٥َ ٠ب َّ َر ث ُ ََّ َ ٥
رقائ َ ّة كَؤی َّ ٠ة ث ُ ََّٛ ٥ب َّ َر
َٓ َ٨ا َزی أَ ِ ٪اٟؼَّ ََل َة َجا ّٔ ٌَ ٣ة َٓا ِج َت َ ٍَ ٤اُ ٨َّ ٟ
رقأ ٔ َ
َ
ََف َُ ٍَ ٛر ُٛو ًّا كَو ٔ ّیَل َٔ ٔ ٗ ١َ َِ ٣یا ٔ٣هٔ أَ ِو أَك ِ َو َ ٢ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأ ِ َس ُه َو َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه ث ُ ََّ َ ٥
رقائ َ ّة كَؤی َّ ٠ة ه ٔ َی أَ ِزنَی ٔ٩ِ ٣
رقأ ٔ َ
َ
َ
ُ ُ
اٟز ُٛو َٔ اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه َٓ َ٘ا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه ث ُ ََّٛ ٥ب َّ َر
َف َُ ٍَ ٛر ُٛو ًّا كَو ٔ ّیَل ه َُو أَ ِزنَی ُّٔ ٩ِ ٣
ا َِ ٔ ٟ
ِقائ َ ٔة اْلِ ول َی ث ََّٛ ٥ب َّ َر َ َ

ٓ ََش َح َس ُس ُحو ّزا كَو ٔ ّیَل ُٔ ١َ َِ ٣ر ُٛؤًهٔ أَ ِو أَك ِ َو َ ٢ث ُ ََّٛ ٥ب َّ َر ََف َٓ ٍَ َرأ ِ َسهُ ث ُ ََّٛ ٥ب َّ َر ٓ ََش َح َس ث ُ ََّٛ ٥ب َّ َر َٓ َ٘ َاَ َ َ ٓ ٦
رقائ َ ّة كَؤی َّ ٠ة ه ٔ َی أَ ِزنَی
َِقأ ٔ َ
َ

اٟز ُٛو َٔ اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأ ِ َس ُه َٓ َ٘ا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه ث ُ ََّ َ ٥
رقائ َ ّة
ٔ ٩ِ ٣اْلِ ُول َی ث ُ ََّٛ ٥ب َّ َر ث ُ ََّ ٥ر َُ ٍَ ٛر ُٛو ًّا كَو ٔ ّیَل ه َُو أَ ِزنَی ُّٔ ٩ِ ٣
رقأ ٔ َ
َ
وُ َ ُ ُّ ٪
َّ ُ
ٔ
ُ
َف َٓ ٍَ َرأِ َسهُ
َف َُ ٍَ ٛر ُٛو ًّا كَو ٔ ّیَل زُ َ
كَؤی َّ ٠ة َوه َی أَ ِزنَی ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٔ ٟ
اٟزٛو َٔ اْلِ َّو ٔ ٢ث ََّٛ ٥ب َّ َر َ َ
ِقائ َ ٔة اْلِ ول َی فٔی ا َِ ٔ ٟ٘یا ٔ ٦اَٟانٔی ث ََّٛ ٥ب َّ َر َ َ
َٓ َ٘ا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه ث ُ ََّٛ ٥ب َّ َر ٓ ََش َح َس أَ ِزنَی ُٔ ٩ِ ٣سحُوزٔه ٔاْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ َََّ ٥ظَ ه ََّس ث ُ ََّ ٥س ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠أ ٓ ٦یه ٔ َِ َٓ ٥حَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠یهٔ
ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
ت أَ َح ٕس َو ََل َ ٔ ٟح َیاتٔهٔ َو َل ُٔ ٨َّ ٜه َ٤ا آیَ َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪آ َیا ٔ
اٟظ َِ ٤ص َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز ََل َی َِ ٨د ٔشَٔا ِٔ ٤َ ٔ ٟ ٪و ٔ
ٕ بٔهٔ أَ ِو
ت اہللٔ َٓأ َ ُّی ُه َ٤ا ُخ ٔش َ
َک اٟؼَّ ََلة ٔ
بٔأ َ َح ٔسه َٔ٤ا َٓا ِٓزًَُوا إلٔ َی اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ ١ب ٔ ٔذ ِ ٔ
رمعفنب امثعؿ نب دیعس نب ریثک،فدیل ،دبعارلنمح نب ےس رمفی ےہ ہک اوہنں ےن زرہی ےس رگنہیک امنز اک رطہقی درایتف ایک وت
رفناایھجم ےسرضحترعفہ نب زریبےنرضحتاعہشئدصہقی ےکوحاےلےسایبؿایکہک وسرجرگنہوہاوتآپ یلصاہللہیلعفآہل
فملسےناکیصخشوکمکحرفناایافراسےنابامجتعامنزےکےئلولوگںوکعمجوہےناکاالعؿایک۔ولگعمجوہےئوتروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رشفع رفنایئ۔ ےلہپ ریبکت ہہک رک وطلی رقآت یک۔ رھپ روکع ںیم ےئگ افر ایقؾ یک رطح ای اس ےس یھب
َشم ِ َ ل
ّلَّ ِمَ ْن َ َِ
حـُاہک۔رھپریبکت یہافرروکعیکرطحوطلیایاسےسیھبھچکزادئوطلیدجسہایک۔
وطلیروکعایک۔رھپرسااھٹایافر عا ُ
رھپ ریبکت  یہ افر رس ااھٹای رھپ ریبکت ہہک رک دفرسا دجسہ ایک۔ رھپ ریبکت ہہک رک رس ااھٹای رھپ ریبکت ہہک رک دفرسا دجسہ ایک رھپ ریبکت ہہک رک
ڑھکےوہےئگافر یلہپرتعکیکرقآتےس مکوطلیروکع ایکرھپرسااھٹایافر َشم ِ َعا َُّ لِم
حـُاہک رھپاس ےسوطلی روکعایک رھپ
ّل َ ْن َ ِ َ
َشم ِ َ ل
ّلَّ ِمَ ْن َ َِ
حـُاہکرھپریبکتہہکرکدجسےںیم
ریبکتہہکرکروکعںیمےئگافرےلہپےسمکوطلیروکعایکرھپریبکتہہکرکاےھٹافر عا ُ
ےئگافرےلہپدجسفںےسمکوطلیدجسےےیک۔رھپدہشتزپاھافرالسؾریھپدای۔رھپڑھکےوہےئافراہللیکدمحفانثایبؿرکےنےک
دعباراشدرفناایوسرجافراچدنیسکیکومتایایحتیکفہجےسرگنہںیہناتگلہکلبہیوتاہللاعتیلیکاشنوینںںیمےسدفاشناینںںیہ۔
ارگدفونںںیمےسیسکاکیوکرگنہگلاجےئوتوفرااہللیکرطػروجعایکرکفافرامنزاداایکرکف۔
رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعسنبریثک،فدیل،دبعارلنمحنب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
امنزرگنہںیمدہشتزپانھافرالسؾریھپان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1501

٣وسی ب ٩زاؤز٧ ،آٍ ب٤ً ٩ز ،اب ٩ابو٠٣یٜة ،اس٤اء ب٨ت ابی بَک رضی اہلل ً٬٨ا
راوی  :ابزاہی ٥ب ٩يٌ٘وبٰ ،

وسی بِ َُ ٩زا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍُ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ِ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ ِ٨تٔ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
َ
َ
أَبٔی بَ َِکٕ َٗاَِ ٟت َػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا ِلُ ُٜش ٔ
اٟز ُٛو ََ ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ
وٖ َٓ َ٘ َآَ ٦أكَا َ ٢ا َِ ٔ ٟ٘ی َا ٦ث ُ ََّ ٥ر ََٓ ٍَ ٛأكَا َُّ ٢
َ
َ
َ
َ
اٟش ُحو َز ث ُ ََّ َٗ ٥ا٦
اٟش ُحو َز ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ ث ُ ََّ ٥س َح َس َٓأكَا َُّ ٢
اٟز ُٛو ََ ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ ث ُ ََّ ٥س َح َس َٓأكَا َُّ ٢
َٓأكَا َ ٢ا َِ ٔ ٟ٘ی َا ٦ث ُ ََّ ٥ر ََٓ ٍَ ٛأكَا َُّ ٢
َ
َ
َ
َ
َ
اٟش ُحو َز
اٟز ُٛو ََ ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ ث ُ ََّ ٥س َح َس َٓأكَا َُّ ٢
اٟز ُٛو ََ ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َٓأكَا َ ٢ا َِ ٔ ٟ٘ی َا ٦ث ُ ََّ ٥ر ََٓ ٍَ ٛأكَا َُّ ٢
َٓأكَا َ ٢ا َِ ٔ ٟ٘ی َا ٦ث ُ ََّ ٥ر ََٓ ٍَ ٛأكَا َُّ ٢
َ
ُ
ُ
َر َٖ
ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ ث ُ ََّ ٥س َح َس َٓأكَا َُّ ٢
اٟش ُحو َز ث ََّ ٥ر َٓ ٍَ ث َّ ٥ا ِن َ َ
اربامیہ نب وقعیب ،ومٰیس نب داؤد ،انعف نب رمع ،انب اوبملیکة ،اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنوسکػیکامنززپیھوتےلہپوطلیایقؾایکرھپوطلیروکعایکرھپاےھٹافروطلیایقؾایکط وطلیروکعایکرھپاےھٹافر
وطلی ایقؾ ایک رھپ روکع ںیم ےئگ افر وطلی روکع ایک رھپ اےھٹ افر دجسے ںیم ےلچ ےئگ افر وطلی دجسہ ایک رھپ رس ااھٹای افر رھپ دفرسا
دجسہیھبایسرطحوطلیایک رھپڑھکےوہےئافروطلی ایقؾایک۔رھپوطلیروکعایکرھپاےھٹافروطلیایقؾایکرھپ روکعںیمےئگ
افروطلیروکعایک۔رھپاےھٹافردجسہںیمےئگافروطلیدجسہایک۔رھپاےھٹافردفرسادجسہیھبایسرطحوطلیایکرھپاےھٹافرامنز
ےسرفاتغاحلصیک۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،ومٰیسنبداؤد،انعفنبرمع،انباوبملیکة،اامسءتنبایبرکبریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولصةاوسکلػےکدعبربنمرپانھٹیب
ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
ولصةاوسکلػےکدعبربنمرپانھٹیب

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1502

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہب٤ً ،زوب ٩حارث ،یحٌی ب ٩سٌیس٤ً ،زةً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وهِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس أَ ََّ ٤ِ ًَ ٪ز َة َح َّسثَ ِتهُ أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت إ ٔ َّ٪
ٕ ب ٔ َّ
َِخ ِج َ٨ا إلٔ َی ا ُِ ٟح ِح َزة ٔ َٓا ِج َت َ ٍَ ٤إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ن َٔشائْ َوأَٗ َِب َ ١إ ٔ َِ ٟی َ٨ا
ِخ ّجا َٓ ُد ٔش َ
اٟظ ِٔ ٤ص ٓ َ َ
َخ َد ََ ِ ٣
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠

و ٪ا َِ ٔ ٟ٘یأ ٦
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وذََ ٔ ٟ
َ َؿ ِح َو ّة َٓ َ٘ َاَ ٔ ٗ ٦یا ّ٣ا كَو ٔ ّیَل ث ُ ََّ ٥ر َُ ٍَ ٛر ُٛو ًّا كَو ٔ ّیَل ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأِ َس ُه َٓ َ٘ َاُ ٦ز َ
وُ ٪ر ُٛؤًهٔ ث ُ ََّ ٥س َح َس ث ُ ََّٗ ٥اَّ ٦
و ٪اٟز َِّٔ ٌَ ٛة اْلِ ُول َی ث ُ َّ٥
اَٟاَ ٔ ٧ی َة ٓ ََؼ َ ١َ َِ ٣ٔ ٍَ ٨ذََ ٔ ٟ
َ إ ٔ ََّل أَ ََّ ٔ ٗ ٪یا َُ ٣ه َو ُر ُٛو ًَ ُه زُ َ
اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥ر َ ٍَ ٛزُ َ
َ
َّ َّ
و ٪ف ٔی ُٗبُورٔه ِٔٔٔ َٛ ٥ت ِ َٔ ٨ة َّ
اٟس َّجا ٔ٢
اض ُي ِٔتََ ُ٨
َر َٖ َٗ ٌَ َس ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َٓ َ٘ا ََ ٔ ٓ ٢امی َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
َس َح َس َو َت َحِ ٠ت اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن َ َ
َر
ُِ ٣د َت َ ْ
دمحمنبہملس،انب فبہ،رمعفنباحرث ،ییحی نب دیعس،رمعة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہ ہکروسؽاہللیلص اہللہیلع فآہل
فملس ےکزناہنںیم وسرج رگنہوہاوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکے وہےئ افرااہتنیئ ابملایقؾایک رھپروکعںیم ےئگافر ااہتنیئ
ابملروکعایکرھپاےھٹافرتہبوطلینکیلتشییاےلہپےسمکوطلیایقؾایکرھپروکعںیمےئگافرےلہپےستشییامکنکیلوطاتلںیمرھپ
اکیفوطلیروکعایکرھپدجسےںیمےئگافررھپدجسےےسرسااھٹرکڑھکےوہےئگرھپےلہپےسمکوطلیایقؾایکرھپروکعیھبےلہپ
ےسمکوطلیایکرھپرسااھٹایافرےلہپ ےسمکوطلیایقؾ ایکرھپروکعںیمےئگافرےلہپروکعےسمکوطلیروکعایک۔رھپدجسےےیک
افرامنزےسرفاتغاحلصیک۔اسفتقکتوسرجرگنہمتخوہاکچاھت۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےبطخاراشدرفناایافر
اہلل یکرعتفیفوتفیصایبؿ رکےن ےکدعباراشدرفنا ای وسرجافراچدن وک یسک یکومت ایایحت یکفہج ےسرگنہ ںیہن اتگل۔ارگ مت
ااسیدوھکیوتامنزادارکفدص ہدفافراہللوکایدرکف۔رھپرفناایاےاتمدمحمہییلصاہللہیلعفآہلفملس!متںیمےسوکیئاہلل اعتیلےس وت
زایدہریغتدنمںیہنہکاسیکابدنیایالغؾزان رکے۔رھپاراشدرفناایاےاتمدمحمہیارگمتولوگںوکاؿزیچفں اکملعوہاجےئ
وجےھجمولعمؾںیہوتانسنہمکافررفانزایدہرکدف۔
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،رمعفنباحرث،ییحینبدیعس،رمعة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرگنہےکدعبےسیکہبطخدایاجےئ؟
ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
امنزرگنہےکدعبےسیکہبطخدایاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1503

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بسة ،ہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هٔظَ ُا ٦بِ ُُْ ٩ع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َخ َشٔ َِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص
ِ
َ
َ
اٟز ُٛو ََ ٔج اسا ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َٓأَكَا َ٢
ًَل َی ًَ ِه ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠اََ ٓ ٦ؼلَّی َٓأكَا َ ٢ا َِ ٔ ٟ٘ی َأ ٦ج اسا ث ُ ََّ ٥ر ََٓ ٍَ ٛأكَا َُّ ٢
َ
اٟز ُٛو َٔ اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥س َح َس ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأ ِ َس ُه َٓأَكَا َ٢
اٟز ُٛو ََ َوه َُو زُ َ
ا َِ ٔ ٟ٘ی َأ ٦ج اسا َوه َُو زُ َ
وُّ ٪
و ٪ا َِ ٔ ٟ٘یا ٔ ٦اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥ر ََٓ ٍَ ٛأكَا َُّ ٢
َ
و ٪ا َِ ٔ ٟ٘یأ ٦
اٟز ُٛو َٔ اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َٓأَكَا َ ٢ا َِ ٔ ٟ٘ی َاَ ٦وه َُو ُز َ
اٟز ُٛو ََ َوه َُو ُز َ
ا َِ ٔ ٟ٘ی َاَ ٦وه َُو ُز َ
وُّ ٪
و ٪ا َِ ٔ ٟ٘یا ٔ ٦اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥ر ََٓ ٍَ ٛأكَا َُّ ٢
َ
و ٪اٟز ُٛو َٔ اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥س َح َس ٓ ََرفَْ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلتٔهٔ َو َٗ ِس ُجل ِّی ًَ َِّ ٩
اض
اٟظ ِٔ ٤ص َٓ َد َل َب اَ ٨َّ ٟ
اٟز ُٛو ََ َوه َُو ُز َ ُّ
اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ ََّ ٥ر ََٓ ٍَ ٛأكَا َُّ ٢
َ
َ
َٓ َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠یهٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
اٟظ َِ ٤ص َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز َلَ یَ ِٔ َٜ ٨شَٔا ِٔ ٤َ ٔ ٟ ٪و ٔ
َ ٓ ََؼ ُّ٠وا َو ََ َؼ َّسُٗوا
ت أَ َح ٕس َو ََل َ ٔ ٟح َیات ٔهٔ َٓإٔذَا َرأَیِ ُت ِ ٥ذََ ٔ ٟ
َِکوا اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َٗا ََ ٢یا أ ُ ََّ ٣ة َُ ٣ح َّٕ ٤س إُٔ َّ ٧ه َِ ٟی َص أَ َح ْس أَُِي َ َر ٔ ٩ِ ٣اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ ١أَ َِ ٪یزِن ٔ َی ًَ ِب ُس ُه أَ ِو أَ َُ ٣ت ُه یَا أ ُ ََّ ٣ة َُ ٣ح َّٕ ٤س َِ ٟو
َواذ ُ ُ
و٣َ ٪ا أَ ًِ َََ ٟ ٥ُ ٠ـحِٜٔت ُِّ ٔ ٠َٗ ٥یَل َوََ ٟب َِ ٜیت ََُِٔٛ ٥ي ّرا
ََ ٌَِ ٤َُ ٠
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعة ،اشہؾ نب رعفہ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی رمہبت
ںیہکاجےنےکارادہےسںیہکرشتفیےلےئگوتوسرجرگنہوہایگ۔مہرجحےںیم یلںیئگافردرگیوعرںیتریمےاپسعمجوہ
ںیئگ۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملسفاسپ رشتفی الےئ فہ اچتش اک فتق اھت۔ نان ہچآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ڑھکے
وہےئ افروطلیایقؾ ایک رھپ وطلی روکع ایک رھپ رس ااھٹای افرےلہپ ےس مک وطلی ایقؾ ایک رھپ روکع ںیم ےئگ رھپ رس ااھٹای افرےلہپ ےس مک
وطلی روکع ایک رھپ دجسہ ایک افر دفرسی رتعک رشفع یک۔ اس ںیم یھب ایس رطح ایک نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایقؾ افر
روکعاسرتعکںیمیلہپرتعکےسمکوطلیےھترھپدجسےےیکوتوسرجاصػوہایگ۔رھپبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنز
زپھ ےکچ وتربنم رپ رشتفی ےلےئگ افرہبطخاراشدرفناای سج ںیمےساکیابتہی ےہہکولگ ربقںیم یھبایس رطحےنتف ںیم التبم

ےیکاجںیئےگسجرطحداجؽےکآاجےنرپفہہنتفںیمالتبموہاجںیئےگ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعة،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
امنزرگنہےکدعبےسیکہبطخدایاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1504

راوی  :اح٤سب ٩س٠امی ،٪ابوزاؤز حرفی ،سٔیا ،٪اسوز بٗ ٩یص ،ثٌ٠بة بً ٩باز ،س٤زہ رضی اہلل ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ َِ ٩ث ٌََِ ٠ب َة بِ ًَٔ ٩بَّاز ٕ ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز ا َِ ٟح َ ٔ
رف ُّی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َل َب ح ٔي َن اَ َٜ ِ ٧شٔ َِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٘ا َ ٢أَ َّ٣ا ََ ٌِ ُس
ادمحنبامیلسؿ،اوبداؤدرفحی،ایفسؿ،اوسد نبسیق،تعلیة نبابعد ،رمسہ ریضاہلل ہنعرفناےتںیہ ہکروسؽاہللیلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےنوسرجرگنہوہےنرپہبطخدایوتانادعب!اراشدرفنارکہبطخیکادتباءیک۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،اوبداؤدرفحی،ایفسؿ،اوسدنبسیق،تعلیةنبابعد،رمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رگنہےکومعقرپمکحداع
ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
رگنہےکومعقرپمکحداع

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1505

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یزیس ،اب ٩زریٍ ،یو٧ص ،حش ،٩ابوبَکہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
َک َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی
أ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس َوه َُو ابِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أبٔی بَ ِ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠اَ َِٜ٧شٔ َِت َّ
اض ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٘ َا ٦إلٔ َی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس یَ ُح ُّز رٔ َزائ َ ُه ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٌَ ٟح َٔ ٠ة َٓ َ٘ َا ٦إَِٔ ٟیهٔ اُ ٨َّ ٟ

و٤َّ ٠َ َٓ ٪ا اَ ِ ٧حَِ ٠ت َخ َلِ َ َ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّّ ٪
اٟظ َِ ٤ص َوا َِ ٤َ َ٘ ٟز آ َی َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪آیَا ٔ
ت اہللٔ یُ َدو ُِّٖ بٔه ٔ َ٤ا ً َٔبا َز ُه َوإُٔ َّ ٧ه َ٤ا ََل َی ِٔ َٜ ٨شَٔا ٔ٪
َ٤َ ٛا ي َُؼ َُّ ٠
ِ ٤َ ٔ ٟو ٔ
ٕ َ٣ا بٔ٥ِ ُٜ
ت أَ َح ٕس َٓإٔذَا َرأَیِت ُُِ ُٛ ٥ش َ
وٖ أَ َحسٔه َٔ٤ا ٓ ََؼ ُّ٠وا َوا ِزًُوا َحًَّی یَ ِٔ َٜ ٨ظ َ
رمعفنب یلع ،سیدی ،انب زرعی ،ویسن ،نسح ،اوبرکبہ ریض اہللہنع رفناےت ںیہ ہک اکی رمہبت مہ روسؽ اہلل ےک اپس ےھٹیب وہےئ ےھت
ہک وسرج رگنہ وہایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دلجی ےس اچدر ےتٹیسھگ وہےئ دجسم ںیم رشتفی ےل ےئگ۔ درگی ولگ یھب عمج
وہےئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندرگیامنزفںیکرطحدفراعکتامنزیکاناتمرفنایئ۔رھپرفناایوسرجافراچدناہللاعتیلیک
اشنوینں ںیم ےسدف اشناینں ںیہ۔ نج ےس اہلل اےنپدنبفں وکڈراات ےہ افر اںیہن یسکیک ومت ایایحتیکفہج ےس رگنہ ںیہن اتگل۔
ارگدفونں(اچدنایوسرج)ںیمےسیسکوکرگنہگلاجےئوتامنززپاھرکفافرداعایکرکفیتحہکرگنہمتخوہاجےئ۔
رافی  :رمعفنبیلع،سیدی،انبزرعی،ویسن،نسح،اوبرکبہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسرجرگنہےکومعقرپاافغتسررکےناکمکح
ابب  :رگنہےکقلعتمااحدثییکاتکب
وسرجرگنہےکومعقرپاافغتسررکےناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1506

راوی ٣ :وسی بً ٩بساٟزحَّ٣ ٩٤سوقی ،ابواسا٣ة ،یزیس ،ابوبززة ،ابو٣وسی رضی اہلل ً٨ہ

وسی َٗا ََ ٢خ َشٔ َِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص َٓ َ٘ َا٦
َّسوق ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َسا ََ ٣ة ًَ ِ ٩ب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ب ُ ِز َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣
وسی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ُِ ِ ٤َ ٟ
وَّ ٪
اٟشا ًَ ُة َٓ َ٘ َاَ ٦حًَّی أَتَی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َٓ َ٘ َا ٦ي َُؼل ِّی بٔأَك ِ َو َٔ ٔ ٗ ٢یاَ ٕ ٦و ُر ُٛو َٕ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ز ٔ ًّا َی ِد َِی أَ َِ ٪تَ ُٜ

 ١اہللُ ََل َتُٜو ُِ ٤َ ٔ ٟ ٪و ٔ
َو ُس ُحوز ٕ َ٣ا َرأَیِ ُت ُه َئ ٌَُِ ُ٠ه فٔی َػ ََلتٔهٔ َٗ ُّم ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ه ٔذه ٔ ِاْلیَا ٔ
ت أَ َح ٕس َو ََل َ ٔ ٟح َیاتٔهٔ َو َل َّ٩ٜٔاہللَ
ت ا ًَّٟٔی یُ ِز ٔس ُ
استٔ َِِٔارٔه ٔ
یُ ِز ٔسَ ُ٠ها یُ َدو ُِّٖ ب ٔ َها ً َٔبا َز ُه َٓإٔذَا َرأَیِت َُِ ٨ِ ٣ٔ ٥ها َط ِیئّا َٓا ِٓزًَُوا إلٔ َی ذ ٔ ِ ٔ
َکه ٔ َو ُز ًَائٔهٔ َو ِ

ومیسنبدبعارلنمحرسمفیق،اوبااسمة،سیدی،اوبربدة،اوبومیسریضاہللہنعرفناےتںیہہکبجوسرجرگنہوہاوتروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسایقتمےکوخػےسربھگارکاےھٹافردجسمںیمرشتفیالےئ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااہتنیئوطلی
ایقؾ روکع وجسد ےک اسھت امنز ادا رفنایئ۔ اس ےس ےلہپ اےسی (اانت وطلی اراکؿ) یھبک ںیہن ایک اھت۔ رھپ اراشد رفناای ہی اشناینں وج اہلل
اعتیلداھکےتںیہہییسکیکومتایایحتیکفہجےسںیہنشیپآںیت۔ہکلباہللاؿیکفہجےساےنپدنبفںوکڈرااتےہذہلاارگمتاؿ
ںیمےسوکیئاشنیندوھکیوتوفرااہللاکذرکرکف۔اسےسداعرکفافراافغتسررکف۔
رافی  :ومیسنبدبعارلنمحرسمفیق،اوبااسمة،سیدی،اوبربدة،اوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
اناؾامنزااقستسءیکاناتمبکرکے؟
ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
اناؾامنزااقستسءیکاناتمبکرکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1507

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ا ،َٟرشیَ بً ٩بساہلل ب ٩ابو٤٧ز ،ا٧ص ب٣ ٩ا َٟرضی اہلل ً٨ہ

رش ٔ
یَ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ٔ٤َ٧ز ٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا ََ ٢جا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی َر ُسو ٔ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩أ َ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟ
َٓ ١ا ِز َُ اہللَ ًَزَّ َو َج َََّ ٓ ١س ًَا َر ُسو ُ ٢اہللٔ
اٟشبُ ُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َه َِ َٜ٠ت ا َِ ٤َ ٟواشٔی َوا ِن َ٘ َل ٌَ ِت ُّ
ْطَ٧ا ٔ ٩ِ ٣ا ِٟحُ ُٔ ٌَ ٤ة إلٔ َی ا ِٟحُ ٌَُ ٤ةٔ َٓ َحا َئ َر ُج ْ ١إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ٢
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ ٔ ٤َُ ٓ ٥َ ٠
َ ١و َه َِ َٜ ٠ت ا َِ ٤َ ٟواشٔی َٓ َ٘ا ََّ ٢
ض ا ِٟحٔ َبا َٔ ٢و ِاْلکَاَ ٔ ٦وب ُ ُلو ٔ ٪اْلِ َ ِوز ٔ َیةٔ
اہللٔ َت َه َّس َِ ٣ت ا ُِ ُ ِٟی ُ
اٟشبُ ُ
اُ ٠ٟه ًََّ ٥ل َی ُر ُؤ ٔ
وت َوا ِن َ٘ َل ٌَ ِت ُّ

اٟظ َحز َٔٓاَ ِ ٧حابَ ِت ًَ ِ ٩ا ِ٤ٟسٔی َ٨ةٔ اِ٧حٔیاب َّ
َو َ٨َ ٣ابٔتٔ َّ
اِ َٟو ٔب
َ َ
َ

ہبیتقنبدیعس،ناکل،رشکینبدبعاہللنباوبرمن،اسننبناکلریضاہللہنعرفناےتںیہہکاکیصخشروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسیکدختمںیماحرضوہاافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!ومیشیرم ےئگافرراوتسںیکدنبشوہیئگ۔ذہلااہلل
اعتیلےسداعرفناےیئ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن داع یکوتاسہعمج ےسےلرکاےلگ ہعمجکتابرشربیتس ریہ۔رھپ اکیصخش
احرضوہاافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!رھگرگےئگافرراےتسدنبوہےئگافرومیشییھبرمےنےگل۔آپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن داع یک ہک ای اہلل! ابرش اہپڑفں یک وچویٹں ولیٹں فادویں افر دروتخں رپ رباس۔ ایس فتق دمہنی ونمرہ ےس ابدؽ
ڑپکےیکرطحٹھپےئگ۔(ینعیرشتنموہےئگافرآامسؿاصػوہایگ)
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ناکل،رشکینبدبعاہللنباوبرمن،اسننبناکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾاکابرشیکامنزےکےئلابرہانلکن
ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
اناؾاکابرشیکامنزےکےئلابرہانلکن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1508

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا٣ ،٪شٌوزی ،ابوبَک ب٤ً ٩زوب ٩حزً ،٦بازب ٩ت٤ی ،٥سٔیاً ،٪بساہلل ب ٩ابوبَکً ،بازب٩
ت٤یً ،٥بساہلل ب ٩زیس رضی اہلل ً٨ہ

َک بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٔو بِ َٔ ٩حزًَِ ٩ِ ًَ ٕ ٦بَّاز ٔبِ َٔ ٩تٕ ٔ٤ی٥
أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ِِ ٤َ ٟش ٌُوز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َٗا َُ ٢سٔ َِیا ََُ ٓ ٪شأ َ ُِ ٟت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩أَبٔی بَ َِکٕ َٓ َ٘ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُه ًَٔ ٩ِ ٣بَّاز ٔبِ َٔ ٩تٕ ٔ٤ی ٥یُ َح ِّس ُث أَبٔی أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٩زیِ ٕس َّأ ٟذی أُر َٔی
َاس َت ِ٘ َب َ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة َو َََٗ ٠ب رٔ َزائَهُ َو َػلَّی
َخ َد إلٔ َی ا َِ ٤ُ ٟؼلَّی َي ِش َت ِشقٔی ٓ ِ
اَ ٨ِّ ٟسا َئ َٗا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ه َذا ََُْ ٠م ٔ ٩ِ ٣ابِ َٔ ًُ ٩ی ِی ََ ٨ة َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩زیِ ٕس َّأ ٟذی أُر َٔی اَ ٨ِّ ٟسا َئ ه َُو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩زیِ ٔس بِ ٔ٩

اػ ٕ٥
ًَ ِب ٔس َربِّهٔ َو َه َذا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩زیِ ٔس بِ ٔٔ ًَ ٩
دمحمنب وصنمر،ایفسؿ،دوعسدی،اوبرکب نبرمعفنبزحؾ،ابعدنبمیمت،ایفسؿ،دبعاہللنب اوبرکب،ابعدنبمیمت،دبعاہلل نبزدیریض
اہللہنعرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزااقستسءزپےنھےئلیکدیعاگہرشتفیےلےئگافرہلبقرخوہرکاینپاچدر
وکٹلپدایافردفرتعکامنزیکاناتمرفنایئ۔اناؾاسنیئےتہکںیہہکاینسؿنبہنییعیکیطلغےہہکدبعاہللنبزدیفہںیہوہنجںےن
وخابںیماذاؿینسیھتفہوتدبعاہللنبزدینبدبعرہبںیہافرہیدبعاہللنبزدینباعا ںیہ۔
رافی  :دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،دوعسدی ،اوبرکب نب رمعفنب زحؾ ،ابعدنب میمت ،ایفسؿ ،دبعاہلل نب اوبرکب ،ابعدنب میمت ،دبعاہلل نب
زدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾےکےئل(امنزااقستسءںیم)سکرطہقیےسانلکنرتہبےہ
ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
اناؾےکےئل(امنزااقستسءںیم)سکرطہقیےسانلکنرتہبےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1509

راوی  :اسحا ٚب٨٣ ٩ؼور و ٣ح٤س بَ٣ ٩ىیً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪ہظا ٦ب ٩اسحا ٚبً ٩بساہلل ب٨ٛ ٩ا٧ة ،اسحا ٚب٩
ًبساہلل ب٨ٛ ٩ا٧ہ

ا ٩ِ ًَ ٪هٔظَ ا ٔ ٦بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
ئ
ض أَ ِسأَُ ُٟه ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ٔاَل ِست ِٔش َ٘ا ٔ
٨َ ٔ ٛاَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َ ٢أَ ِر َس َ٠ىٔی ُٓ ََل ْ ٪إلٔ َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رض ًّا َُ ٣ت َوا ٔؿ ٌّا ُ٣ت ََب ِّذ َّل َٓ َ ٥ِ ٠یَ ِد ُل ِب ِ َ ٧ح َو ُخ ِلَِتَٔ ٥ِ ُٜه ٔذه ٔٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٣ُ ٥َ ٠ت َ ِّ
َٓ َ٘ا ََ َ ٢

ااحسؼنبوصنمرفدمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،اشہؾنبااحسؼنبدبعاہللنبانکیة،ااحسؼنبدبعاہللنبانکہنےتہکںیہہکالفں
صخش ےن ھجم دبعاہلل انب ابعس ےک اپس روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس یکامنز ااقستسء ےس قلعتم وپےنھچ ےک ےیل اجیھب۔ اوہنں
ےنرفناایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزااقستسءےک ےیلرشتفیےلےئگ وتااہتنیئاعزجیافرااسکنرییکاحتل ںیمریغب یسک
زتنی افر آراشئ ےک ےلکن افر دف رتعک ادا رفنایئ۔ زین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہبطخ ںیہن اراشد رفناای اسیج ہک آج لک
اہمترےاہیںرشفعوہایگےہ
رافی  :ااحسؼنبوصنمرفدمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،اشہؾنبااحسؼنبدبعاہللنبانکیة،ااحسؼنبدبعاہللنبانکہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
اناؾےکےئل(امنزااقستسءںیم)سکرطہقیےسانلکنرتہبےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1510

راوی ٗ :تیبہً ،بساٌٟزیز٤ً ،ارة بُ ٩زیةً ،بازب ٩ت٤یً ،٥بساہلل ب ٩زیس

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ َُٔ ٩زٔیَّ َة ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔبِ َٔ ٩تٕ ٔ٤یِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩زیِ ٕس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
یؼ ْة َس ِو َزا ُئ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس َت ِش َقی َو ًََِ ٠یهٔ َخَ ٔ٤

ہبیتق،دبعازعلسی،امعرةنبزغیة،ابعدنبمیمت،دبعاہللنبزدیرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزااقستسءزپیھ
وتاکیاکیلاچدراےنپافرپےلریھکیھت۔

رافی  :ہبیتق،دبعازعلسی،امعرةنبزغیة،ابعدنبمیمت،دبعاہللنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااقستسءںیماناؾاکربنمرپرشتفیرانھک
ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
ااقستسءںیماناؾاکربنمرپرشتفیرانھک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1511

راوی ٣ :ح٤س بًِ ٩یس ب٣ ٩ح٤س ،حات ٥ب ٩اس٤اًی ،١ہظا ٦ب ٩اسح ٙبً ٩بساہلل ب٨ٛ ٩ا٧ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ًُِ ٩یسٔ بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ٩ِ ًَ ١هٔظَ ا ٔ ٦بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٨َ ٔ ٛ ٩اَ َ ٧ة ًَ ِ٩
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ض ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ٔاَل ِست ِٔش َ٘ا ٔ
أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ئ َٓ َ٘ا ََ َ ٢
ئ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٣ُ ٥َ ٠ت ََب ِّذ َّل َُ ٣ت َوا ٔؿ ٌّا َُ ٣ت َ ِّ
اٟس ًَا ٔ
رض ًّا َٓ َحََ ٠ص ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َٓ ٥َِ ٠یَ ِد ُل ِب ُخ ِلِ َ َتَ ٥ِ ُٜه ٔذه ٔ َو َل ٥َِ ٟ ٩ِٔ ٜیَزَ ِ ٢فٔی ُّ
ٔیسیِ ٔ٩
ا ٪ي َُؼل ِّی فٔی ا َِ ٌٟ
رض َٔ َواَّ ٟتِٜبٔير ٔ َو َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َ٤َ ٛا ک َ َ
َواَّ ٟت َ ُّ
دمحمنبدیبع نبدمحم،احمتنب اامسلیع،اشہؾ نبااحسؼ نب دبعاہللنبانکہن ےسرفاتی ےہہکرفناایالفںصخشےس ےھجمدبعاہللانب
ابعس ےک اپس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ااقستسء ےک ابرے ںیم درایتف رکےن ےک ےیل اجیھب وت اوہنں ےن رفناای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااقستسء ےک ےیل اعزجی ااسکنری افر ریغب یسک آراشئ ف زتنی ےک رشتفی ےل ےئگ۔ رھپ ربنم رپ
رشتفیالےئنکیلہبطخ اراشدںیہنرفناایاسیجہکمتولوگںےنآجلکدانیرشفعرکدایےہہکلبلسلسمداعفاعزجیرکےترےہافر
ریبکتےتہکرےہ۔زینآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہنیعبدیعنییکامنز یسیدفراعکتیکاناتمرفنایئ۔
رافی  :دمحمنبدیبعنبدمحم،احمتنباامسلیع،اشہؾنباقحسنبدبعاہللنبانکہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبتقااقستسءاناؾداعناےگنافرتشپوکولوگںیکرطػریھپےل۔
ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
وبتقااقستسءاناؾداعناےگنافرتشپوکولوگںیکرطػریھپےل۔

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1512

راوی ٤ً :زوب٤ًَ ٩ا ،٪وٟیس ،اب ٩ابوذئب ،زہزیً ،بازب ٩ت٤ی٥

َخ َد ٍََ ٣
أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔبِ َٔ ٩تٕ ٔ٤ی ٥أَ َُّ ٤َّ ًَ ٪ه َح َّسثَ ُه أَُ َّ ٧ه َ َ
ُ َّ
َِقأَ َٓ َح َه َز
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِش َت ِشقٔی َٓ َح َّو َ ٢رٔ َزائ َ ُه َو َح َّو َ٨َّ ٠ٟٔ ٢ا ٔ
ض هَ ِه َز ُه َو َز ًَا ث ََّ ٥ػلی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ٓ َ َ

رمعفنب امثعؿ ،فدیل ،انب اوب ذبئ ،زرہی ،ابعدنب میمت رفناےت ںیہ ہک اؿ ےک اچچ ےن اؿ ےس ایبؿ ایک ہک فہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکاسھتااقستسء ےکےیلےلکنوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپاچدروک ااٹلافرولوگںیکرطػرمکرک ےکداعیکرھپ
دفرتعکادارفناںیئافراؿںیمرقآتابآفازدنلبیک۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،فدیل،انباوبذبئ،زرہی،ابعدنبمیمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبتقااقتسءاناؾاکاچدراٹلدانی
ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
وبتقااقتسءاناؾاکاچدراٹلدانی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1513

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیاً ،٪بساہلل ب ٩ابوبَکً ،باز ب ٩ت٤ی٥

اس َت ِش َقی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اِ ًَ ٩ِ ًَ ٪بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ َِکٕ ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔبِ َٔ ٩تٕ ٔ٤ی٤ِّ ًَ ٩ِ ًَ ٥هٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ ٥َ ٠

َو َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو َََٗ ٠ب رٔ َزائ َ ُه

ہبیتق،ایفسؿ،دبعاہللنباوبرکب،ابعدنبمیمتاےنپاچچےسلقنرکےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااقستسءےکومعق
رپدفراعکتامنزادارفنایئافراینپاچدروکاٹلدای۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،دبعاہللنباوبرکب،ابعدنبمیمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سکفتقاناؾاینپاچدروکاےٹل
ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
سکفتقاناؾاینپاچدروکاےٹل

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1514

راوی ٗ :تیبہ٣ ،اً ،َٟبساہلل ب ٩ابوبَکً ،بازب ٩ت٤یً ،٥بساہلل ب ٩زیس

َخ َد
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟبسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ َِکٕ أَُ َّ ٧ه َسًَ ٍَ ٔ٤بَّا َز بِ ََ ٩تٕ ٔ٤یَ ٥ي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٩زیِ ٕس َي ُ٘و َُ َ ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِس َت ِش َقی َو َح َّو َ ٢رٔ َزائ َ ُه ح ٔي َن ا ِس َت ِ٘ َب َ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة
ہبیتق ،ناکل ،دبعاہلل نب اوبرکب ،ابعدنب میمت ،دبعاہلل نب زدی ،رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرش ےک ےیل داع
رکےنےکارادےےسرشتفیےلےئگوتہلبقرخوہرکاینپاچدرایٹل۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،دبعاہللنباوبرکب،ابعدنبمیمت،دبعاہللنبزدی

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

اناؾاکوبتقااقستسءرغبضداعاہوھتںاکااھٹان
ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
اناؾاکوبتقااقستسءرغبضداعاہوھتںاکااھٹان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1515

راوی  :ہظا ٦بً ٩بسا َ٠٤ٟابوتقی ح٤صیَ٘ ،یة ،طٌیب ،زہزیً ،بازب ٩ت٤ی٥

أَ ِخب َ َرَ٧ا هٔظَ ُا ٦بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟأَبُو َتق ٔ ٕٓی ا ِٟحٔ ِٔ ٤ص ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََ٘ ٔ َّی ُة ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔبِ َٔ ٩تٕ ٔ٤ی٤ِّ ًَ ٩ِ ًَ ٥هٔ أَُ َّ ٧ه
اس َت ِ٘ َب َ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة َو َََٗ ٠ب اِّ ٟز َزا َئ َو َر َٓ ٍَ َی َسیِهٔ
َرأَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ٔاَل ِست ِٔش َ٘ا ٔ
ئ ِ
اشہؾ نب دبعاکلمل اوبیقت یصمح ،تمیة ،بیعش ،زرہی ،ابعدنب میمت اےنپ اچچ ےس لقن رکےت ںیہہک اوہنں ےن ااقستسء ےک ومعق رپ
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلبق یک رطػ رخ رفناای رھپ اینپ اچدر یٹلپ افر دفونں
اہوھتںوکااھٹای۔
رافی  :اشہؾنبدبعاکلملاوبیقتیصمح،تمیة،بیعش،زرہی،ابعدنبمیمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہھتاہکںکتدنلبےیکاجںیئ؟
ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
اہھتاہکںکتدنلبےیکاجںیئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1516

راوی  :طٌیب ب ٩یوسٕ ،یحٌی ب ٩سٌیسٗلٌا ،٪سٌیسٗ ،تازہ ،ا٧ص

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٕ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ا َِّ َ٘ ٟلا َٔ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ
أَ ِخب َ َرنٔی ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩یُو ُس َ
ا ٪یَ ِز َٓ ٍُ یَ َسیِهٔ َحًَّی یُ َزی بَ َی ُ
اق إٔبِ َل ِیهٔ
ئ إ ٔ ََّل فٔی ٔاَل ِست ِٔش َ٘ا ٔ
اٟس ًَا ٔ
ئ َٓإَّٔ٧هُ ک َ َ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل یَ ِز َٓ ٍُ یَ َسیِهٔ فٔی َط ِی ٕئ ُّٔ ٩ِ ٣
بیعشنبویفس،ییحینبدیعساعطقؿ،دیعس،اتقدہ،اسن،رفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسااقستسءےکالعفہیسکداع
ںیم اہھت ںیہن ااھٹےت ےھت نکیل ااقستسء ںیم اہھت اےنت افےچن ااھٹےت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ولغبں ںیم وموجد دیفسی
داھکیئدےنییتگل۔
رافی  :بیعشنبویفس،ییحینبدیعساعطقؿ،دیعس،اتقدہ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
اہھتاہکںکتدنلبےیکاجںیئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1517

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،خاٟسب ٩یزیس ،سٌیس ب ٩ابوہَل ،٢یزیس بً ٩بساہلل٤ً ،ير ،ابواٟح٥

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
یس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ٤َ ًُ ٩يِر ٕ َِ ٣ول َی آبٔی
یس ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ه ََٔل َٕ ٩ِ ًَ ٢یز ٔ َ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ َٔ ٩یز ٔ َ
اِ ٠ٟح ٔ ٩ِ ًَ ٥آبٔی َّ
َّ
اِ ٠ٟح ٔ ٥أََّ٧هُ َرأَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س أَ ِح َحارٔ اٟزَّیِتٔ َي ِش َت ِشقٔی َوه َُو ُ ٍْ ٔ ٨ِ٘ ٣ب ٔ َِ َّٔ ٜیهٔ َی ِسًُو
ہبیتق،ثیل،اخدلنبسیدی،دیعسنباوبالہؽ،سیدینبدبعاہلل،ریمع،اوبامحلےسوقنمؽےہہکاوہنںےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسوکااجحرازلتیےکاپسابرشےکےیلداعرفناےتوہےئداھکیافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپایلیھتہںااھٹریھکںیھت۔

رافی  :ہبیتق،ثیل،اخدلنبسیدی،دیعسنباوبالہؽ،سیدینبدبعاہلل،ریمع،اوبامحل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
اہھتاہکںکتدنلبےیکاجںیئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1518

راوی ً :یسی ب ٩ح٤ازٟ ،یث ،سٌیس٘٣ ،بری ،رشیَ بً ٩بساہلل ب ٩ابو٤٧ز ،ا٧ص ب٣ ٩ا َٟرضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َٔیسی بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
رش ٔ
یَ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی ٔ٤َ٧ز ٕ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٩
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس َوه َُو ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ُّٔی ًَ ِٔ َ ٩
اض َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج ْ١
َ٣ا َٕ ٔ ٟأَُ َّ ٧ه َسُ ٌَ ٔ٤ه َي ُ٘و ُ ٢بَ ِی َ٨ا ِ َ ٧ح ُ ٩فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َی ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب اَ ٨َّ ٟ

َ
َ
َ
َف َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٟشبُ ُ
َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ََ َ٘ َّل ٌَ ِت ُّ
َ ١و َه َِ َٜ٠ت اْلِ َِ ٣وا َُ ٢وأ ِج َس َب ا ِٟب ٔ ََلزُ َٓا ِز َُ اہللَ أ َِ ٪ي ِش٘ ٔ َی َ٨ا َ َ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َسیِهٔ ح َٔذا َئ َو ِجهٔهٔ َٓ َ٘ا ََّ ٢
اس٘ ٔ َ٨ا ٓ ََواہللٔ َ٣ا َ٧زَ ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َحًَّی
اُ ٠ٟه َِّ ٥
َخی َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُج َْ ١لَ أَ ِزرٔی ه َُو َّأ ٟذی َٗا ََ ٔ ٟ ٢ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ْطَ٧ا ذََ ٔ ٟ
أُوس ٌِٔ َ٨ا َّ َ ٣
ْطا َوأ ُ ِِ ٔ ٣
َ ا َِ ٟی ِو َ ٦إلٔ َی ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ اْلِ ُ ِ َ
َ
َ ١و َه َِ َٜ ٠ت اْلِ َ َِ ٣وا َُٛ ٩ِ ٣ٔ ٢ث ِ َرة ٔ ا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ َٓا ِز َُ اہللَ أَ ِ ٪یُ ِٔ ٤ش َ
اٟشبُ ُ
َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس َت ِش ٔ٨َ َٟ ٙا أَ ََِ ٦ل َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا ِن َ٘ َل ٌَ ِت ُّ
ًَ َّ٨ا ا ِ٤ٟا َئ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َُّ ٠ٟه ََّ ٥ح َوا َِ ٟی َ٨ا َو ََل ًَ َِ ٠ی َ٨ا َو َلًَ ٩ِٔ ٜل َی ا ِٟح ٔ َبا َٔ ٢و َ٨َ ٣ابٔتٔ َّ
اٟظ َحز ٔ َٗا َ٢
َ
َ َت َ٤زَّ ََّ ٚ
اب َحً َّی َ٣ا َ َ ٧زی ُٔ ٨ِ ٣ه َط ِیئّا
َواہللٔ َ٣ا ه َُو إ ٔ ََّل أَ َِ ٪تک َ ََّ ٥َ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َذَ ٔ ٟ
اٟش َح ُ

یسیعنبامحد،ثیل،دیعس،ربقمی،رشکینبدبعاہللنباوبرمن،اسننبناکلریضاہللہنعرفاتیرکےتںیہہکاکیدہعفربفزہعمج
دجسمںیمےھٹیبوہےئروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکہبطخابمرکنسرےہےھتہکاکیآدیمڑھکاوہاافررعضایکایروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلف ملسراےتسدنبوہ ےئگاجونررمےئگ افر رہشفں ںیمطحقزپایگ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملساہلل ےسابرش ےک ےیل
داعےئجیک۔نان ہچروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن اےنپدفونںاہھترہچےےک اسےنمکتااھٹےئ افرداع رفنایئ ایاہلل!مہرپہنیم
رباس۔اہلل یک مسقر وسؽاہلل ایھبربنمےس ےچین یھبرشتفی ںیہنالےئ ےھتہکومالسداھرابرشرشفعوہیئگافراس ہعمج ےس ےل

رک اےلگ ہعمج کت لسلسم ابرش ربیتس ریہ۔ نان ہچ اکی صخش ےن (اےلگ ہعمج) رعض ایک ای روسؽ اہلل! ابرش زایدہ وہےنیک فہج ےس
راےتسدخمفشوہےئگافر اجونررمےئگںیہ۔ذہلااہللاعتیل ےسداعرفناےیئہکابرشرک اجےئ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنداع
یک ہک ای اہلل! مہ رپ ںیہن امہرے اردرگد رباس اہپڑفں رپ افر دروتخں رپ رباس۔ اسن ےتہک ںیہ ہک اہلل یک مسق! روسؽ اہلل ہی رفناان اھت ہک
ابدؽٹھچےئگافراسدحکتٹھچےئگہکںیمہاؿںیمےسرھپوکیئرظنںیہنآاتاھت۔
رافی  :یسیعنبامحد،ثیل،دیعس،ربقمی،رشکینبدبعاہللنباوبرمن،اسننبناکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داعےکقلعتم
ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
داعےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1519

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،ابوہظاِ٣ ٦يرة ب ٩س٤٠ہ ،وہیب ،یحٌی ب ٩سٌیس ،ا٧ص ب٣ ٩ا َٟرضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو ه ٔظَ إ ٦ا ِِٔ٤ُ ٟي َرةُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُوهَ ِی ْب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٩
أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََّ ٢
اس٘ ٔ َ٨ا
اُ ٠ٟه َِّ ٥
دمحم نب اشبر ،اوباشہؾ ریغمة نب ہملس ،فبیہ ،ییحی نب دیعس ،اسن نب ناکل ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
لل َّ
ه
ُ
َ
ص
فملسےنہیداعرفنایئیھتا ّ،ا ْ مِ َیا۔ینعیاےاہلل!ںیمہاپینالپ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اوباشہؾریغمةنبہملس،فبیہ،ییحینبدیعس،اسننبناکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
داعےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1520

ً٤زی ،ثابت ،ا٧ص
راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلیٌ٣ ،ت٤زًِ ،یساہلل ب٤ً ٩زٰ ،

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُِ َ ِی َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َوه َُو ا ِ٤َ ٌُ ٟز ٔ ُّی ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ٢
ْط َو َه َِ َٜ ٠ت
کَ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب یَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َٓ َ٘ َا ٦إَِٔ ٟیهٔ اُ ٨َّ ٟ
اض ٓ ََؼا ُحوا َٓ َ٘ا ُٟوا یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َٗ َح َل ِت ا ُِ َ ٤َ ٟ

اُ ٠ٟه َّ ٥ا ِس٘ ٔ َ٨ا َّ
ا َِ ٟب َهائ ٔ َُٓ ٥ا ِز َُ اہللَ أَ َِ ٪ي ِش٘ ٔ َی َ٨ا َٗا ََّ ٢
اس٘ ٔ َ٨ا َٗا ََ ٢وایِ ُ ٥اہللٔ َ٣ا َ َ ٧زی ف ٔی َّ
اب َٗا َ٢
ئ َٗزَ ًَ ّة َٔ ٩ِ ٣س َح ٕ
اٟش َ٤ا ٔ
اُ ٠ٟه َِّ ٥
َ َ
َّ
َّ
َّ
اض ََٓ ٥َِ ٠تزَ ِ٢
َر َٖ اُ ٨َّ ٟ
َٓأ ِنظَ أ ِت َس َحابَ ْة َٓاَ ِ ٧ت َ َ
رش ِت ث ُ َّ ٥إَٔ َّ ٧ها أ ُ َِ ٔ ٣
ْط ِت َوَ٧زَ ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ؼلی َوا ِن َ َ

َخی َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب َػاحُوا إَِٔ ٟیهٔ َٓ َ٘اُٟوا یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َت َه َّس َِ ٣ت
َت ُِ ُ ٤
ْط إلٔ َی یَ ِو ٔ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة اْلِ ُ ِ َ
َٓ ١ا ِز َُ اہللَ أَ ِ ٪یَ ِحب ٔ َش َها ًَ َّ٨ا َٓت ََب َّش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟه ََّ ٥ح َوا َِ ٟی َ٨ا َو ََل
ا ُِ ُ ِٟی ُ
اٟشبُ ُ
وت َو ََ َ٘ َّل ٌَ ِت ُّ
ْط ّة َٓ َ٨وَ ِز ُت إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َوإَٔ َّ ٧ها َٟف ٔی ٔ١ٔ َِ ٣
ْط َح ِوََ ٟها َو َ٣ا َت ُِ ُ ٤
ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٓ َت َ٘ َّظ ٌَ ِت ًَ ِ ٩ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٓ َح ٌََِ ٠ت َت ُِ ُ ٤
ْط بٔا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٗ ِ َ
ِاْلٔکِٔ٠ی ٔ١
رمعی ،باتب ،اسن رفناےت ںیہ ہک اکی دہعف روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ ہعمج
دمحم نب دبعاالیلع ،رمتعم ،دیبع اہلل نب رمعٰ ،
اراشد رفنا رےہ ےھتہکولگ ڑھکے وہ رک وبانل رشفع وہےئگہک اے اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلعفملس! ابرش ہن وہےنیک فہج ےس
اجونررمےئگںیہاہللاعتیلےسداعرفناےیئہکفہابرشرباسےئ۔آپیلصاہللہیلعفآہل فملسےنداعرفنایئہکایاہلل!ںیمہاپیندے۔
اہللیکمسقاسفتقںیمہآامسؿرپ(دفردفرکت)ابدؽاکاکیڑکٹایھبداھکیئںیہندےراہاھتہکاےنتںیماکیابدؽداھکیئدایافر
رھپاتلیھپایگ۔رھپابرشوہےنیگل۔روسؽاہللربنمےسےچینرشتفیالےئافرامنززپھرک افرغوہےئ۔رھپاےلگہعمجکتلسلسمہنیم
رباتسراہ۔بجاےلگہعمجیبن یلصاہللہیلعفآہلفملسہبطخ ےکےئلڑھکےوہےئوت ولگاکپرےنےگلایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!
رھگابتہوہےئگراےتسدنبوہےئگ۔رپفرداگرےسداعےئجیکہکابرشدنبرکدے۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرکسماےنےگلافرداع
یکہک ایاہلل! مہرپںیہنامہرےاردرگدرباس۔ ہیرفنااناھتہکابدؽدمہنیےس ٹھچےئگ افردمہنی ےکاردرگدہنیمرباتس راہ نکیلدمہنی

ںیماکیرطقہ یھب ںیہنرگا۔ رافیےتہکںیہ ہکںیم ےندمہنییکرطػ(رظنااھٹرک داھکی) وتویںوسحمسوہاوگای اس ےناتجنہپ
راھکاھتافراسرپہنیمربسراہاھت۔
رمعی،باتب،اسن
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،دیبعاہللنبرمعٰ ،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
داعےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1521

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًی ١ب ٩جٌرف ،رشیَ بً ٩بساہلل ،ا٧ص ب٣ ٩ا َٟرضی اہلل ً٨ہ

َ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ ََّ ٪ر ُج َّل َز َخ َ١
 ١بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رشی ُ
رف َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ائ َْٔ ٥ی ِد ُل ُب َٓا ِس َت ِ٘ َب ََ ١ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ائ ّٔ٤ا َو َٗا ََ ٢یا

َ
َف َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َسیِهٔ ث ُ َّ٥
اٟشبُ ُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َه َِ َٜ ٠ت اْلِ َ َِ ٣وا َُ ٢وا ِن َ٘ َل ٌَ ِت ُّ
َٓ ١ا ِز َُ اہللَ أ ُِ ٪ئِی ََ َ٨ا َ َ
اُ ٠ٟه َّ ٥أَُٔ َِ َ٨ا َّ
َٗا ََّ ٢
ئ َٔ ٩ِ ٣س َحابَ ٕة َو ََل َٗزَ ًَ ٕة َو َ٣ا بَ ِی َ٨َ ٨ا َوبَي ِ َن َس ِ٩ِ ٣ٔ ٍٕ ٠
اُ ٠ٟه َّ ٥أَُٔ َِ َ٨ا َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص َو ََل َواہللٔ َ٣ا َ َ ٧زی فٔی اَّ ٟش َ٤ا ٔ
ض َٓ َ٤َّ ٠ا َت َوسَّ َل ِت َّ
ْط ِت َٗا َ ٢أَْ َ ٧ص َو ََل َواہللٔ َ٣ا َرأَیِ َ٨ا
بَ ِی ٕت َو ََل َزا ٕر ٓ ََلِ ٌََ ٠ت َس َحابَ ْة ُٔ َِ ٣
 ١اٟتُّ ِر ٔ
اٟش َ٤ا َئ اَ ِ ٧ت َ َ
رش ِت َوأَ َِ َ ٣

َّ
اب فٔی ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة ا ِِ٘ ٤ُ ٟب ٔ َٔ ٠ة َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ائ َْٔ ٥ی ِد ُل ُب
َ ا َِ ٟب ٔ
اٟظ َِ ٤ص َسِ ِ ّتا َٗا َ ٢ث ُ ََّ ٥ز َخ ََ ١ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١ذََ ٔ ٟ
َٓ ١ا ِز َُ اہللَ أَ ِ ٪یُ ِٔ ٤ش ََ ٜها
َاس َت ِ٘ َب َُ ٠ه َٗائ ّٔ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ َو َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠ی َ
اٟشبُ ُ
ٓ ِ
َ َه َِ َٜ ٠ت اْلِ َ َِ ٣وا َُ ٢وا ِن َ٘ َل ٌَ ِت ُّ
ًَ َّ٨ا ََف َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی َسیِهٔ َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟه ََّ ٥ح َوا َِ ٟی َ٨ا َو ََل ًَ َِ ٠ی َ٨ا اُ ٠َّ ٟه ًََّ ٥ل َی ِاْلکَاَ ٔ ٦و ِّ
اب َوب ُ ُلو ٔ٪
اٟو َز ٔ
َ
اٟظ َحز ٔ َٗا ََٓ ٢أ َ ِِٗ ٌََ ٠ت َو ََخ ِج َ٨ا ِٔ٤ِ َ ٧ی فٔی َّ
اْلِ َ ِوزٔیَ ٔة َو َ٨َ ٣ابٔتٔ َّ
 ١اْلِ َ َّو َُٗ ٢ا ََ ٢لَ
اٟظ ِٔ ٤ص َٗا َٔ َ ٢
یَ َسأ َ ُِ ٟت أَ َن ّشا أَه َُو اَّ ٟز ُج ُ
رش ْ
َ
یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،رشکینبدبعاہلل،اسن نبناکلریضاہللہنعرفناےتںیہہکاکیصخشدجسمںیمدالخوہاافرآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےک نیعاسےنماجرکڑھکا وہایگافرےنہکاگلایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!اجونررمےئگ افرراےتسدنب وہ

ےئگ۔ رب دقفس ےس داع ےئجیکہک مہ رپ ہنیم رباسےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اےنپ دفونںاہھت دنلب ےیک افر داعیک ہک اے
اہلل ہنیم رباس۔ اے اہلل ہنیم رباس۔ رضحت اسن رفناےت ںیہ ہک اہلل یک مسق! آامسؿ رپ ںیہک ابدؽ ای ابدؽ یک اکی ڑکٹی یھب رظن ںیہن
آریہیھت۔امہرےافرعلسےکدرایمؿ(اہپڑاکانؾےہ)وکیئآڑںیہن یھت۔رھپابدؽاکاکیڑکٹاڈاھؽیکرطحاظرہوہاافرآامسؿ
ےکفطس ںیمآرک لیھپایگ۔ رھپ ہنیم ربےنس اگل۔ اسن ےتہک ںیہ اہلل یک مسق! رھپ اکی ےتفہ کت ںیمہ وسرج ںیہن داھکیئ دای۔ رھپ آدنئہ
ہعمجایسدرفازےےساکیصخشادنردالخوہاافردفراؿہبطخروسؽاہللےکاسےنم آرکڑھکاوہایگافررعضایکایروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس! اجونر رم ےئگ افر راےتس دخمفش وہےئگ۔ اہلل ےس داع رفناےیئ ہک ابرش رک اجےئ۔ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےناےنپاہھتدنلبےئکافرداعیکایاہلل!امہرےاردرگدابرشرباسمہرپںیہن۔اےاہللولیٹںتسپںوہگںفادویںافردروتخں
رپرباس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساکہیرفنااناھتہکابدؽٹھچےئگافرمہدوھپںیمےتلچوہےئےلکن۔رشکیےتہکںیہہکںیمےن
اسنےسوپاھچایکہیفیہصخشاھتوج ےلھچہعمجآایاھت؟رفناایںیہن۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعنبرفعج،رشکینبدبعاہلل،اسننبناکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داعناےنگنےکدعبامنزادارکان
ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
داعناےنگنےکدعبامنزادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1522

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜين ،اب ٩وہب ،اب ٩ابوذئب و یو٧ص ،اب ٩طہابً ،بازب ٩ت٤ی٥

اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی
رقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ َٔ ٩وهِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ َویُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔ َ
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َح ٔ
ًَبَّازُ بِ َُ ٩تٕ ٔ٤ی ٥أَُ َّ ٧ه َسُ ٤َّ ًَ ٍَ ٔ٤ه َوک َ َ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ َ ٢

 ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة َو َح َّو َ ٢رٔ َزائ َ ُه ث ُ ََّ ٥ػلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٗا َ ٢ابِ ُ ٩أَبٔی
ض هَ ِه َز ُه َی ِسًُو اہللَ َو َي ِش َت ِ٘ب ٔ ُ
َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو ّ٣ا َي ِش َت ِشقٔی َٓ َح َّو َ ٢إلٔ َی ا٨َّ ٟا ٔ

رقأَٓ ٔیه ٔ َ٤ا
ذٔئِبٕ فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ َو َ َ
احرثنبنیکسم،انبفبہ،انباوبذبئفویسن،انباہشب،ابعدنبمیمت،ےتہکںیہہکاؿےکاچچےنایبؿایکہکاکیدہعفروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسابرشےکےیلےلکنوتولوگںیکرطػتشپیکافرہلبقیکرطػرخرکےکاہللےسداعیکافراینپاچدروک
ااٹلایک۔رھپدفراعکتامنزادارفنایئافردفونںراعکتںیمرقآترفنایئ۔
رافی  :احرثنبنیکسم،انبفبہ،انباوبذبئفویسن،انباہشب،ابعدنبمیمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزااقتسءیکرںیتعک
ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
امنزااقتسءیکرںیتعک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1523

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،یحٌی ،ابوبَکب٣ ٩ح٤سً ،بازب ٩ت٤یً ،٥بساہلل ب ٩زیس

َک بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِّ ًَ ٩باز ٔبِ َٔ ٩تٕ ٔ٤یِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
اس َت ِ٘ َب َ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة
َخ َد َي ِش َت ِشقٔی ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو ِ
َزیِ ٕس أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
رمعفنب یلع ،ییحی نب دیعس ،ییحی ،اوبرکبنب دمحم ،ابعدنب میمت ،دبعاہلل نب زدی ایبؿ رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ااقستسءےکےیلابرہرشتفیالےئافرہلبقرخوہرکدفرتعکامنزادارفنایئ
رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،ییحی،اوبرکبنبدمحم،ابعدنبمیمت،دبعاہللنبزدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزااقستسءادارکےناکرطہقی
ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
امنزااقستسءادارکےناکرطہقی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1524

راوی ٣ :ح٤وزبُ ٩یَل ،٪وٛیٍ ،سٔیا ،٪ہظا ٦ب ٩اسح ٙبً ٩بساہلل ب٨ٛ ٩ا٧ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪هٔظَ أ ٦بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ٨َ ٔ ٛ ٩اَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ
َ
َخ َد
ض أَ ِسأَُ ُٟه ًَ ِٔ ٩اَل ِست ِٔش َ٘ا ٔ
َٗا َ ٢أَ ِر َس َ٠ىٔی أَ ٔ٣ي ْر ٔ ٩ِ ٣اْلِ ُ ََ ٣زا ٔ
ئ َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ئ إلٔ َی ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َ٣ا َُ ٌَ ٨َ ٣ه أَ َِ ٪ي ِشأ َٟىٔی َ َ
ٔیسیِ َٔ ٩و٥َِ ٟ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٣ُ ٥َ ٠ت َوا ٔؿ ٌّا ُ٣ت ََب ِّذ َّل َُ ٣ت َد ِّظ ٌّا َُ ٣ت َ ِّ
رض ًّا ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َ٤َ ٛا ي َُؼل ِّی فٔی ا َِ ٌٟ
َی ِد ُل ِب ُخ ِلِ َ َتَ ٥ِ ُٜه ٔذه ٔ

ومحمدنب الیغؿ،فعیک ،ایفسؿ ،اشہؾ نب ااحسؼ نب دبعاہلل نب انکہن رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی اریم ےن ےھجم دبعاہلل انب ابعس ےس
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یکامنز ااقستسء ےک قلعتم درایتف رکےن ےک ےیل اجیھب؟ اوہنں ےن رفناای اس ےن وخد ویکں ںیہن
وپاھچ؟رھپرفناایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوشخعوضخعےکاسھتاعؾڑپکےےنہپآہفزاریرکےتوہےئےلکن۔رھپدیعنی
یکامنزیکرطحیکدفراعکتامنزادارفناںیئافرمتولوگںےکاسہبطخیکرطحہبطخاراشدںیہنرفناای۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،اشہؾنباقحسنبدبعاہللنبانکہن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزااقستسءںیمآبفازدنلبرقآترکان
ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی

امنزااقستسءںیمآبفازدنلبرقآترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1525

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،یحٌی ب ٩آز ،٦سٔیا ،٪اب ٩ابوذ٧ب ،زہزیً ،بازب ٩ت٤ی٥

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔبِ َٔ ٩تٕ ٔ٤ی٥
َّ
ِقائَةٔ
ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩هٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
َخ َد َٓا ِس َت ِش َقی ٓ ََؼلی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َج َه َز ٓ ٔیه ٔ َ٤ا بٔا َِ ٔ ٟ
دمحمنبراعف،ییحی نبآدؾ ،ایفس ؿ،انباوبذبن،زرہی،ابعدنبمیمتاےنپاچچ ےسرفاتی رکےتںیہہکروسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہل
فملسامنزااقستسءےکےیلےلکنوتدفراعکتادارفناںیئافراؿںیمابآفازدنلبرقآترفنایئ۔
رافی  :دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ،ایفسؿ،انباوبذبن،زرہی،ابعدنبمیمت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابرشےکفتقایکداعیکاجےئ؟
ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
ابرشےکفتقایکداعیکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1526

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا٣ ،٪شٌز٘٣ ،سا ٦ب ٩رشیحً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

رشیِ ٕح ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ٣ٔ ٩ِ ًَ ٪ش ٌَز ٕ ًَ ِ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟسا ٔ ٦بِ َٔ ُ ٩

ْط َٗا ََّ ٢
اُ ٠ٟه َّ ٥ا ِج ٌَ ِ٠هُ َػ ِّی ّبا َ٧آ ٔ ٌّا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪إٔذَا أ ُ َِ ٔ ٣

دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رعسم ،دقماؾنبرشحی،اعہشئ دصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہہکبجابرشوہیتوتروسؽاہللیلصاہلل ہیلع

فآہلفملسداعرفناےتاےاہلل!اےسومالسداھررباسافراےسافدئہدنمانبدے۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رعسم،دقماؾنبرشحی،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اتسرفںیکفہجےسہنیمربےنسےکدیقعہاکرد
ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
اتسرفںیکفہجےسہنیمربےنسےکدیقعہاکرد

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1527

راوی ٤ً :زوب ٩سوازب ٩اسوز ب٤ً ٩زو ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابًِ ،یساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩س َّواز ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َها ٕب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًُِ َ ِی ُس
اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ٣َ ١ا أَ ِن ٌَ ُِ ٤ت ًَل َی
و ٪ا ِلِ َٜو َُ ٛب َوبٔا ِلِ َٜو َٔ ٛب
اَف َ
ً َٔبازٔی ٔ ٩ِ ٣ن ٌِٔ َٕ ٤ة إ ٔ ََّل أَ ِػ َبحَ َ َٔف ْیُ ٨ِ ٣ٔ ٙه ِ ٥ب ٔ َها ک َ ٔ ٔ
یَ ٩ي ُ٘وَ ُٟ

رمعفنبوسادنباوسدنبرمعف،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،اوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اہلل ابترک فاعتیل اراشد رفناےت ںیہ ہک بج ںیم اےنپ دنبفں رپ یسک تمعن اک زنفؽ رکات
وہںوتاؿںیمےساکیرفقیاساکااکنررکاتےہافراتہکےہہکالفںاتسرہیکفہجےسااسی نکموہاےہ۔
رافی  :رمعفنبوسادنباوسدنبرمعف،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی

اتسرفںیکفہجےسہنیمربےنسےکدیقعہاکرد

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1528

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪ػاٟح بٛ ٩یشاًِ ،٪یساہلل بً ٩بساہلل ،زیسب ٩خاٟس جہىی

اِ َ ًُِ ٩ِ ًَ ٪ی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ا ُِ ٟح َهىٔ ِّی َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪ػأ ٟحٔ بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
اض ًَل َی ًَ ِهسٔ أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢أَِ ََ ٥َِ ٟش ٌَُ ٤وا َ٣اذَا َٗا ََ ٢ربُّ ٥ِ ُٜاِ ٠َّ ٟی ََ ٠ة َٗا َ٣َ ٢ا أَ ِن ٌَ ُِ ٤ت ًَل َی
ْط اُ ٨َّ ٟ
َُ ٔ ٣
ئ ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٓأ َ َّ٣ا َ ٩ِ ٣آ َ ٩َ ٣بٔی َو َحَ ٔ٤سنٔی ًَل َی
اَف َ
ْطَ٧ا ب ٔ َِ ٨و ٔ
ً َٔبازٔی ٔ ٩ِ ٣ن ٌِٔ َٕ ٤ة إ ٔ ََّل أَ ِػ َبحَ كَائ ٔ َٔ ْة ُٔ ٨ِ ٣ه ِ ٥ب ٔ َها ک َ ٔ ٔ
یَ ٩ي ُ٘وَ ُٟ
وِ ٔ ٣ُ ٪
ئ ََ ٛذا َو ََ ٛذا ٓ ََذ َ َّ
َّ
رف بٔی َوآ َ ٩َ ٣بٔا ِلِ َٜو َٔ ٛب
ْطَ٧ا ب ٔ َِ ٨و ٔ
ُس ِ٘ َی َ
رف بٔا ِل َِ ٜو َٔ ٛب َو ََٗ ٩ِ ٣ا َِ ٔ ٣ُ ٢
اک أ ٟذی ََ َ ٛ
ای ٓ ََذا َک أ ٟذی آ َ ٩َ ٣بٔی َو ََ َ ٛ

ہبیتق،ایفسؿ،اصحل نباسیکؿ،دیبعاہللنبدبعاہلل،زدینب اخدلینہجرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکزناہنںیم
ابرش وہیئ وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ایک مت ولوگں ےن ںیہن انس ہک اہمترے رب ےن رات وک ایک مکح رفناای
ےہ؟اسےنرفناایںیمبجاےنپدنبفںرپیسکتمعناکزنفؽرکاتوہںوتاؿںیمےسھچکولگاساکااکنررکےتںیہافرےتہکںیہہک
الفں اتسرےیکفہج ےسہنیم رباس۔ نان ہچ وج صخش ھجم رپ اامیؿ الای افر ابرش ےک ربےنس رپ ریمارکش ادا ایک وتفہ صخش ھجم رپ اامیؿ الای
افراتسرےےس رفاایتخرایکافرسجیسکےناہکہکاتسرےیکفہجےسہنیمرباسوتاسےنھجمےس رفاایتخرایکافراتسرےرپاامیؿ
ےلآای۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،اصحلنباسیکؿ،دیبعاہللنبدبعاہلل،زدینباخدلینہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
اتسرفںیکفہجےسہنیمربےنسےکدیقعہاکرد

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1529

راوی ً :بساٟحبارب ٩اٌَٟلء ،سٔیا٤ً ،٪زوً ،تاب ب ٩ح٨ين ،ابوسٌیسخسری رضی اہلل ً٨ہ

اب بِ ٔ ٩حُ َ٨ي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحبَّارٔ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِّ ًَ ٩ت ٔ
ئ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ض
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠و أَ َِ ٣ش َ
ْط ًَ َِٔ ً ٩بازٔه ٔ َخ َِ ٤ص ٔسٔ٨ي َن ث ُ َّ ٥أَ ِر َس َُ ٠ه َْلَ ِػ َب َح ِت كَائ ٔ َٔ ْة ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
َ اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١ا َِ َ ٤َ ٟ
ئ ا ِِ ٔ٤ٟح َسحٔ
اَف َ
وُ ٪س٘ٔی َ٨ا ب ٔ َِ ٨و ٔ
کَ ٔ ٔ
یَ ٩ي ُ٘وَ ُٟ

دبعاابجلرنب االعلء ،ایفسؿ ،رمعف ،اتعب نب نینح ،اوبدیعسدخری ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشد رفناای ارگ رب دقفس (لسلسم) اپچن ربس کت ابرش ہن رباسںیئ افر رھپ ابرش رشفع وہاجےئ وت یھب اکی رگفہ اکرف یہ رےہ اگ
افرےہکاگہکدجمح(اتسرےاکانؾ)ےکےنلکنیکفہجےسمہرپہنیمرباس۔
رافی  :دبعاابجلرنباالعلء،ایفسؿ،رمعف،اتعبنبنینح،اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاصقنؿاکرطخہوہوتاناؾابرشےکےنمھتےکےیلداعرکے
ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
ارگاصقنؿاکرطخہوہوتاناؾابرشےکےنمھتےکےیلداعرکے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1530

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًی ،١ح٤یس ،ا٧ص

ْط ًَا ّ٣ا َٓ َ٘ َاُ ٌِ ََ ٦ف ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن إلٔ َی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُح َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ َٗ ٢ح َم ا ُِ َ ٤َ ٟ

َف َٓ ٍَ
ْط َوأَ ِج َسبَ ِت اْلِ َ ِر ُق َو َه ََ ٠
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی یَ ِوُ ٔ ٦ج ُٕ ٌَ ٤ة َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ َح َم ا ُِ َ ٤َ ٟ
َ ا ِ٤َ ٟا َُٗ ٢ا ََ َ ٢
َی َسیِهٔ َو َ٣ا َ َ ٧زی فٔی َّ
ئ َس َحابَ ّة ٓ َََّ ٤س َی َسیِهٔ َحًَّی َرأَیِ ُت بَ َی َ
اق إٔبِ َل ِیهٔ َي ِش َت ِشقٔی اہللَ ًَزَّ َو َج ََّٗ ١ا َ٤ََ ٓ ٢ا َػ َِّ ٠ی َ٨ا ا ُِ ٟح َُ ٌَ ٤ة
اٟش َ٤ا ٔ
َحًَّی أَ َه ََّّ ٥
یب َّ
یها َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ
اٟظابَّ ا ِٔ َ ٟ
ِق َ
اٟز ُجو َُ إلٔ َی أَ ِهٔ٠هٔ ٓ ََسا َِ ٣ت ُج ُْ ٌَ ٤ة َٓ َ٤َّ ٠ا ک َاِ َ ٧ت ا ُِ ٟح ُُ ٌَ ٤ة َّأًٟی َتَ ٔ ٠
اٟسارٔ ُّ

َّس ًَ ٔة َََ ٣ل َٔ ٟة ابِ ٔ ٩آ َز ََ ٦و َٗا َ٢
َت َه َّس َِ ٣ت ا ُِ ُ ِٟی ُ
اٟز َِ ٛبا َُٗ ٪ا ََٓ ٢ت ََب َّش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ ُ ٔ ٟ ٥َ ٠
وت َوا ِحت ََب َص ُّ
ب ٔ َی َسیِهٔ َّ
اُ ٠ٟه ََّ ٥ح َوا َِ ٟی َ٨ا َو ََل ًَ َِ ٠ی َ٨ا َٓ َت ََّ ٜظ َل ِت ًَ ِ ٩ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ
یلع نب رجح ،اامسلیع ،دیمح ،اسن رفناےت ںیہ ہک اکی دہعف وپرے اسؽ کت ابرش ںیہن وہیئ وتولگ ہعمج ےک دؿ روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہےئافررعضایکہکابرشںیہنوہریہزنیمکشخوہیئگےہافراجونررمرےہںیہ۔آپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داع ےئلیک اہھت ااھٹےئ وت آامسؿ رپ ابلکل ابدؽ ںیہن اھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہھت زایدہ آےگ
ڑباھےئ اہیں کت ہک ںیم ےنآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یک ولغبں یک دیفسی وک داھکی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس اہلل اعتیل ےس
ابرشےکےیلداعرفنارےہےھت۔رافیدحثیےتہکںیہہکبجمہےنامنزہعمجےسرفاتغاحلصیکوتسجاکرھگرقبیاھتاساک
رھگاجانیھبدوشاروہایگافرفہابرشاےلگہعمجکتربیتسریہ۔رھپولگاحرضوہےئ(اےلگہعمج)افراہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس اکمانت رگ رےہ ںیہ وسارفں اک انلچ لکشم وہایگ ےہ۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رکسماےئ ہک آدیم ینتک دلجی دؽ
رگہتف وہاجات ےہ۔ رھپ اہوھتں ےس ااشرہ ایک افر داع یکہک ای اہلل! امہرے اردرگد رباس۔ مہ رپ ںیہن۔ ایسفتق دمہنی ےس ابدؽ ٹھچ
ایگ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،دیمح،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان
ابب  :ابرشیبلطیکامنزےسہقلعتمااحدثی
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1531

راوی ٣ :ح٤وزب ٩خاٟس ،وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠ابوً٤زو اوزاعی ،اسحا ٚبً ٩بساہلل ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو ًَ ِ٤ز ٕو اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص

اض َس َْ ٨ة ًَل َی ًَ ِه ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َ َِٓ ٥َ ٠ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
اب اُ ٨َّ ٟ
بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا َ ٢أَ َػ َ
َ
َف َٓ ٍَ َر ُسو ُ٢
ْعاب ٔ ٌّی َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َهَ ٠
َی ِد ُل ُب ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔیَ ِو َ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َٓ َ٘ َا ٦أ ِ َ
ََ ا ِ٤َ ٟا َُ ٢و َجا ََ ا َِٔ ٌٟیا َُٓ ٢ا ِز َُ اہللَ َ٨َ ٟا َ َ
َّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َسیِهٔ َو َ٣ا َ َ ٧زی فٔی َّ
اب أَ ََِ ٣ا ُ٢
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َٗزَ ًَ ّة َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسه ٔ َ٣ا َو َؿ ٌَ َها َحًی ث َ َار َس َح ْ
َّ
َ َو ٔ ٩ِ ٣ا َِِ ٟسٔ َو َّأ ٟذی َیٔ٠یهٔ َحًَّی
ْطَ٧ا َی ِو َ٨َ ٣ا ذََ ٔ ٟ
ْط َی َت َحا َز ُر ًَل َی ِ ٔ ٟح َیتٔهٔ َٓ ُِ ٔ ٤
ا ِٟحٔ َبا ٔ ٢ث ُ َّ ٥َِ ٟ ٥یَ ِ٨ز ٔ ِ٨ِ ٣ٔ ٩ِ ًَ ٢بَرٔه ٔ َحًی َرأَیِ ُت ا َِ َ ٤َ ٟ
َخی َٓ َ٘ َا ٦ذََ َ ٔ ٟ
َف َٓ ٍَ
ْعاب ٔ ُّی أَ ِو َٗا ََُ ٢يِرُ ُه َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َت َه َّس َ ٦ا ِ٨َ ٔ ِٟا ُئ َو َ ٔ
ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة اْلِ ُ ِ َ
َ اْلِ ِ َ
َغ َ ٚا ِ٤َ ٟا َُٓ ٢ا ِز َُ اہللَ َ٨َ ٟا َ َ

َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َسیِهٔ َٓ َ٘ا ََّ ٢
اُ ٠ٟه ََّ ٥ح َوا َِ ٟی َ٨ا َو ََل ًَ َِ ٠ی َ٨ا ٓ ََ٤ا ُي ٔظيرُ ب ٔ َی ٔسه ٔ إلٔ َی َ٧اح ٔ َی ٕة َّٔ ٩ِ ٣
اب إ ٔ ََّل
اٟش َح ٔ
رف َج ِت َحًَّی َػ َار ِت ا ِ٤َ ٟسٔی َُ ٨ة ٔ ١َ َِ ٣ا َِ ٟح ِوبَةٔ َو َسا َ ٢ا َِ ٟوازٔی َوَ ٥َِ ٟیحٔ ِئ أَ َح ْس َٔ٧ ٩ِ ٣اح َٔی ٕة إ ٔ ََّل أَ ِخب َ َر بٔا َِ ٟح ِوز ٔ
ا ِن َ َ
ومحمدنباخدل،فدیلنبملسم،اوبرمعفافزایع،ااحسؼنبدبعاہلل،اسننبناکل،رفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
زناہن ںیم اکی رمہبت اکی ربس کت ابرش ںیہن ربیس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربنم رپ ہعمج اک ہبطخ اراشد رفنا رےہ ےھت ہک اکی
ارعایب ڑھکا وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس اجونر رم ےئگ افر ےچب وھبےک وہےئگ۔ اہلل اعتیل ےس امہرے قح ںیم داع
رفناےیئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنداعےکےیلاہھتدنلبےیکوتاسفتقکتآامسؿرپابدؽاکاکییھبڑکٹاداھکیئںیہندے
راہ اھت۔ نکیل اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اجؿ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایھب اہھت ےچین ںیہن ےیک
ےھت ہک ابدؽ اہپڑفں یک رطح اڈم آےئ افر اھچ ےئگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایھب ربنم ےس ےچین یھب رشتفی الےئ ےھت ہک
ںیم ےنابرشاکاپینآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرشیابمرکرپزپےتداھکی۔رھپاسرفزابرشوہیئدفرسےرفزوہیئرسیتے
رفزوہیئیتحہکاالگہعمجآایگ۔رھپفیہارعایبایوکیئافرڑھکاوہاافرےنہکاگلایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!اکمؿرگرےہںیہ۔
ناؽ(اجونر)رغؼوہےنےگلںیہ۔ذہلااہللاعتیلےسداعرفناےیئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناہھتااھٹےئافرداعرفنایئہکایاہلل!
امہرےاردارگدابرشرباس۔ مہرپںیہن افرابدؽیک رطػ ااشرہایک۔ سجرطػآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنااشرہ ایک اھتفاہں
ےس ابدؽ ٹھچ ایگ۔ افر دمہنی ونمرہ ڑھگے یک رطح وہایگ۔ رھپ انولں ںیم اپین رھب ایگ افر وج آدیم یھب وخاہ یسک تمس ےس دمہنی آای
اسےنآاگہایکہکرہرطػابرشربسریہےہ۔
رافی  :ومحمدنباخدل،فدیلنبملسم،اوبرمعفافزایع،ااحسؼنبدبعاہلل،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ
ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1532

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥وٛیٍ ،سٔیا ،٪اطٌث ب ٩ابوطٌَاء ،اسوزب ٩ہَل ،٢ثٌ٠بہ ب ٩زہس

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ِط ٌَثٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
ئ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ٔ ٩ه ََٔل ٕ٢
اٟظ ٌِ ََا ٔ
اَ ٪و َ٨َ ٌَ ٣ا ُح َذ ِي َٔ ُة بِ ُ ٩ا َِ َ ٟامی َٔ٘ َٓ ٪ا َ ٢أَ ُّیَ ٥ِ ُٜػلَّی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ٢
ًَ َِ ٩ث ٌََِ ٠ب َة بِ َٔ ٩زه َِسَٗ ٕ ٦ا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا ٌَِ ٟاصٔی ب ٔ َلبَر ِٔس َت َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََل َة ا َِ ٟد ِو ٔ
ٕ َٓ َ٘ا ََ ٢ػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََل َة
ٖ َٓ َ٘ا َُ ٢ح َذ ِي َٔ ُة أََ٧ا ٓ ََو َػ َ
َخی بَ ِی َ٨هُ َوبَي ِ َن ا ُِ ٌَ ٟس ِّو ٓ ََؼلَّی ب ٔ َّ
ا َِ ٟد ِو ٔ
ئ
اٟلائ ٔ َٔةٔ َّأًٟی َتٔ٠یهٔ َر ِّ ٌَ ٛة ث ُ ََّ َٜ َ ٧ ٥ؽ َه ُؤ ََل ٔ
ٖ ب ٔ َلائ ٔ َٔ ٕة َر ِّ ٌَ ٛة َػ ٕ ٓ
ٕ َخ ُِ َٔ ٠ه َوكَائ ٔ َٔ ٕة أ ُ ِ َ
إلٔ َی ََ ٣ؼ ِّ
َ ٓ ََؼلَّی ب ٔه ٔ َِ ٥ر ِّ ٌَ ٛة
َ َو َجا َئ أُو َٟل ٔ َ
اٖ أُو َٟل ٔ َ
ااحسؼنباربامیہ،فعیک،ایفسؿ،اثعشنباوباثعشء،اوسدنبالہؽ،ہبلعثنبزدہرفناےتںیہہکمہدیعسنباعصریضاہللہنعےک
اسھت ربقاتسؿ ںیم وموجد ےھت۔ ذحہفی نب ةیؿ یھب امہرے اسھت ےھت۔ دیعس ےن رفناای ایک مت ےس یسک ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےک اسھت وخػ یک امنز زپیھ ےہ؟ ذحہفی ےنہک ےگل اہں! ںیم ےن زپیھ ےہ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اطفئ
ںیمامنززپےنھاکرطہقیایبؿایکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیامجتعےکاسھتاکیرتعکادارفنایئافردفرسیامجتع
اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک افر دنمش ےک درایمؿ احلئ یھت۔ رھپ دفرسی امجتع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکےھچیپفصدنبییکافراکیرتعکادارفنایئاسفتقکتیلہپرتعکفایلامجتعدنمشےکاقمےلبںیمرمکہتسبوہیکچیھت۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،فعیک،ایفسؿ،اثعشنباوباثعشء،اوسدنبالہؽ،ہبلعثنبزدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1533

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی ،سٔیا ،٪اطٌث ب ٩س٠ی ،٥اسوزب ٩ہَل ،٢ثٌ٠بة ب ٩زہس

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَ ِط ٌَ ُث بِ ُُ ٩سَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ بِ ٔ ٩ه ََٔل ٕ٩ِ ًَ ٢
اَ٘ َٓ ٪ا َ ٢أَ ُّیَ ٥ِ ُٜػلَّی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َث ٌََِ ٠ب َة بِ َٔ ٩زه َِسَٗ ٕ ٦ا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا ٌَِ ٟا ٔصی ب ٔ َلبَر ِٔس َت َ
ٖ َٓ َ٘ا َ ٢حُ َذ ِي َٔ ُة أََ٧ا َٓ َ٘ َا ٦حُ َذ ِي َٔ ُة ٓ ََؼ َّ
َػ ََل َة ا َِ ٟد ِو ٔ
اض َخ َِٔ ٠هُ َػ َّٔي ِ ٔن َػ أا َخ ُِ َٔ ٠ه َو َػ أا َُ ٣واز َٔی ا ُِ ٌَ ٟس ِّو ٓ ََؼلَّی ب ٔ َّأ ٟذی
ٕ اُ ٨َّ ٟ

ُ
َ ٓ ََؼلَّی بٔه ٔ َِ ٥ر ِّ ٌَ ٛة َوَ ٥َِ ٟي ِ٘ ُـوا
ئ إلٔ َی َ٣کَا َٔ ٪ه ُؤ ََل ٔ
َر َٖ َه ُؤ ََل ٔ
ئ َو َجا َئ أُو َٟل ٔ َ
َخ ُِ َٔ ٠ه َر ِّ ٌَ ٛة ث َّ ٥ا ِن َ َ

رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿ،اثعشنبمیلس،اوسدنبالہؽ،تعلیةنبزدہرفناےتںیہہک مہدیعسنباعصےکاسھت ربطاتسؿںیمےھت
ہک اوہنں ےن وپاھچ وکیئ صخش ےہ سج ےنروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسھت امنز وخػ ادا رفنایئ وہ؟ ذحہفیےن اہکاہں!
ںیمےنادارفنایئےہ۔نان ہچذحہفیڑھکےوہےئافراؿےکےھچیپدفںیفصانبیئںیئگ۔اکیفصدنمشےکاقمےلبںیمفصآرا
ریہافردفرسیےناؿےکےھچیپامنزادارفنایئ۔رھپفہولگاھٹرکاؿیکہگجےلچےئگ افرفہ اؿیکہگج(امنزےکےئل)آےئگ۔رھپ
ذحہفیےناںیہناکیرتعکزپاھیئافریسکےن(ابیقامنزیک)اضقںیہنادایک۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿ،اثعشنبمیلس،اوسدنبالہؽ،تعلیةنبزدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1534

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی ،سٔیا ،٪رٛين ب ٩ربیٍٗ ،اس ٥ب ٩حشا ،٪زیسب ٩ثابت

ا٩ِ ًَ ٪
اٟز َٛي ِ ُن بِ ُ ٩اَّ ٟزب ٔی ٍٔ ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٩ح َّش َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُّ
َزیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ١َ َِ ٣ٔ ٥َ ٠ػ ََلة ٔحُ َذ ِي َٔ َة
رمعفنب یلع ،ییحی ،ایفسؿ ،رنیک نب رعیب ،اقمس نب اسحؿ ،زدینب باتب یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس امنز وخػ ےک
قلعتمذحہفییکرطحیہرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿ،رنیکنبرعیب،اقمسنباسحؿ،زدینبباتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1535

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ہ ،بٜيرب ٩اخ٨ص٣ ،حاہسً ،بساہلل ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

َف َق اہللُ اٟؼَّ ََل َة ًَل َی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩ب ُ َٜي ِر ٔبِ ٔ ٩اْلِ َ ِخ َٔ ٨ص ًَ َِ ٣ُ ٩حاهٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََ َ ٢

رض أَ ِر ََ ٌّا َوفٔی َّ
رف َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوفٔی ا َِ ٟد ِو ٔ
ٖ َر ِّ ٌَ ٛة
َ ٔ ٟشا ِّٔ ٔ َِ٧ ٪یَ ٥ِ ُٜػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ا َِ ٟح َ ٔ
اٟش َ ٔ

ہبیتق ،اوبوعاہن ،ریکبنب اسنخ ،اجمدہ ،دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک اہلل ابترک فاعتیل ےن اہمترے یبن یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس یک زابؿ ابمرک ےس مت رپ رضح ںیم اچر رتعک امنز رفس ںیم دف رتعک امنز افر احتل وخػ ںیم اکی رفض امنز رفض یک
ےہ۔

رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،ریکبنباسنخ،اجمدہ،دبعاہللانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1536

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،یحٌی ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪ابوبَکب ٩ابوجہًِ ،٥یساہلل بً ٩بساہللً ،بساہلل ابً ٩باض

َک بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ِه ِٔ َ ًُِ ٩ِ ًَ ٥ی ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َّ َّ
َّ
ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ َ
رقز ٕ َو َػ َّ
اض َخ ُِ َٔ ٠ه َػ َّٔي ِ ٔن َػ أا َخ َِٔ ٠هُ
ٕ اُ ٨َّ ٟ
ض أ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ػلی ب ٔ ٔذی َ َ
ُ
َ ٓ ََؼلَّی بٔه ٔ َِ ٥ر ِّ ٌَ ٛة
َو َػ أا َُ ٣واز َٔی ا ُِ ٌَ ٟس ِّو ٓ ََؼلَّی ب ٔ َّأ ٟذ َ
ئ إلٔ َی َ٣کَا َٔ ٪ه ُؤ ََل ٔ
َر َٖ َه ُؤ ََل ٔ
ئ َو َجا َئ أُو َٟل ٔ َ
یَ ٩خ ُِ َٔ ٠ه َر ِّ ٌَ ٛة ث َّ ٥ا ِن َ َ

َوَ ٥َِ ٟي ِ٘ ُـوا

دمحم نب اشبر ،ییحی نب دیعس ،ایفسؿ ،اوبرکبنب اوبمہج ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،دبعاہلل انب ابعس رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنذیرقدےکاقمؾرپامنزادارفنایئوتولوگںےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپدفںیفصآراہتسںیک۔اکیدنمش
ےک اقمےلبںیمہنیسرپسریہ افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیفصوکاکی رتعکامنززپاھیئ۔رھپہیولگاؿیکہگجےلچ
ےئگ افرفہولگ ادرھ آےئگ افرآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اںیہن اکی رتعک امنز زپاھیئ۔ رھپ یسک ےن اضق(ینعی رہ اجےنفایل
اکیرتعک)ںیہنزپیھ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،ایفسؿ،اوبرکبنباوبمہج،دیبعاہللنبدبعاہلل،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ

ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1537

راوی ٤ً :زوب٤ًَ ٩ا ٪ب ٩سٌیس بَٛ ٩ير٣ ،ح٤س ،زبیسی ،زہزیًِ ،یساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہً ،بساہلل بً ٩باض رضی
اہلل ً٨ہ

ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٔس بِ ََٔٔٛ ٩ير ٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیس ِّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة
أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
اض
أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َٗا ََ َٗ ٢اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ َا ٦اُ ٨َّ ٟ
اض َُ ٌَ ٣ه َٓ َٜب َّ َر َو َٛبَّرُوا ث ُ ََّ ٥ر ََ ٍَ ٛو َر َ ٍَ ٛأُْ َ ٧
َ
َّ
رح ُسوا إ ٔ ِخ َواُ َ ٧ه َِ ٥وأَ َت ِت َّ
اٟلائ ٔ َٔ ُة
َخ َّأ ٟذ َ
یَ ٩س َح ُسوا َُ ٌَ ٣ه َو َ َ
ُٔ ٨ِ ٣ه ِ ٥ث ُ ََّ ٥س َح َس َو َس َح ُسوا ث ُ ََّ َٗ ٥ا ٦إلٔ َی اٟز ٌََِّ ٛةٔ اَٟاَ ٔ ٧یةٔ َٓ َتأ َّ َ
ْح ُض ََ ٌِ ُـ ُه ِّ ٌِ ََ ٥ـا
اض ک ُ ُُّ ٠ه ِ ٥فٔی َػ ََلة ٕیُ َٜبِّرُ َ
َف ٌَُ ٛوا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َس َح ُسوا َواُ ٨َّ ٟ
وَ ٪و َل ٩ِٔ ٜیَ ِ ُ
اْلِ ُ ِ َ
َخی َ َ

رمعفنب امثعؿ نب دیعس نب ریثک ،دمحم ،زدیبی ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ،دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئافر ریبکت یہ(امنزےکےیل)۔ولوگںےنیھبریبکت یہ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن روکع ایک۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسہ ایک افر اوہنں ےن یھب دجسہ ایک۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
دفرسی رتعک ےک ےیل ڑھکے وہےئ وت نجولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلعفآ ہلفملس ےکاسھت دجسہ ادا رکایل اھت فہ ےھچیپ وہےت ےئگ
افر اےنپ اھبویئں یک افحتظ ےک ےیل رمکہتسب وہےئگ۔ رھپ دفرسی امجتع آےگ ڑبیھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت
روکعفدجسہایکنان ہچبسےکبسامنزںیمےھتریبکتےتہکافراکیدفرسےیکافحتظرکےتوہےئ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعسنبریثک،دمحم،زدیبی،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،دبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1538

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌس ب ٩ابزاہیً ،٥یم ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،اب ٩اسح ،ٙزاؤزب ٩حؼينًَ ،ک٣ةً ،بساہلل ابً ٩باض

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِّیم َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَىٔی َزا ُوزُ بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َؼي ِ ٔن
ض َٗا َ٣َ ٢ا کَاِ َ ٧ت َػ ََلةُ ا َِ ٟد ِو ٔ
ِٕ أَئ ٔ َّ٤تٔ٥ِ ُٜ
رحا ٔسَ ٥ِ ُٜه ُؤ ََل ٔ
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ًَ ِٔ ِ ً ٩
ئ ا َِ ٟی ِو ََ ٦خَ ٠
ٖ إ ٔ ََّل َس ِح َس َتي ِ ٔن ََ ٛؼ ََلة ٔ أَ ِ َ
ئ إ ٔ ََّل أََ َّ ٧ها کَاِ َ ٧ت ًُ َ٘ ّبا َٗا َِ ٣ت كَائ ٔ َٔ ْة ُٔ ٨ِ ٣ه َِ ٥وه َُِ ٥جٔ٤ی ٌّا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َس َح َس ِت َُ ٌَ ٣ه كَائ ٔ َٔ ْة
َه ُؤ ََل ٔ

ُٔ ٨ِ ٣ه ِ ٥ث ُ ََّ َٗ ٥اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا ُ٣وا َُ ٌَ ٣ه َجٔ٤ی ٌّا ث ُ ََّ ٥ر ََ ٍَ ٛو َر ٌَُ ٛوا ٌََ ٣هُ َجٔ٤ی ٌّا ث ُ ََّ ٥س َح َس ٓ ََش َح َس ٌََ ٣هُ
آَخ َػ ََلت ٔه ٔ َِ ٥س َح َس
ی ٩کَاُ ٧وا ٗ ٔ َیا ّ٣ا أَ َّو َ٣َ ٢زَّة ٕ َٓ َ٤َّ ٠ا َجََ ٠ص َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذ َ
َّأ ٟذ َ
یَ ٩س َح ُسوا َُ ٌَ ٣ه فٔی ٔ ٔ
ی ٩کَاُ ٧وا ٗ ٔ َیا ّ٣ا ْٔلَ ِن ُٔ ٔشه ٔ ِ ٥ث ُ ََّ ٥جَُ ٠شوا َٓ َح َُ ٌَ ٤ه َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔاَّ ٟت ِشٔ ٔ ٠ی٥
َّأ ٟذ َ

دیبعاہلل نبدعس نباربامیہ ،یمع ،فہاےنپفادل ےس،انب ااحسؼ  ،داؤدنب نیصح،مرکمة ،دبعاہللانبابعسرفناےتںیہ ہک امنز وخػ
ںیمرص ػدفدجسےےھتےسیجآجلکاہمترےاحمظفاہمترےاؿاناومںےکےھچیپادارکےتںیہ۔االہیہکفہولگےھچیپےتٹہاس
رطحہکےلہپاکیامجتعہکلببسولگروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتڑھکےوہاجےتافراؿںیمےساکیامجتع
آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےکاسھت دجسہ ادا رکیت۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ڑھکے وہےت وت بس ڑھکے وہ اجےت
رھپ روکع رکےت وت بساسھت روکع رکےت رھپ دجسہ ںیم اجےت وت رصػفیہولگاسھت دجسہ ںیم اجےت وج یلہپ رتعک ںیم ڑھکے
وہےئےھت۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےتھٹیوتفہولگآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےکاسھتھٹیباجےت۔وہنجںےنہیرتعک
آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےکاسھت زپیھ یھت۔ رھپ یلہپ رتعکفاےل دجسہ رکےت افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےکاسھت ھٹیب
اجےت۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسافربسولگاکیاسھتالسؾریھپےت۔
رافی  :دیبعاہللنبدعسنباربامیہ،یمع،فہاےنپفادلےس،انباقحس،داؤدنبنیصح،مرکمة،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ

ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1539

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ،طٌبہً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اس ،٥ػاٟح ب ٩خوات ،سہ ١ب ٩ابی حَ٤ة

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ َٔ ٩خ َّوا ٕ
ت
ٖ ٓ ََؼ َّ
ًَ َِ ٩س ِه ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َح َِ ََ ٤ة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی بٔه ٔ َِ ٥ػ ََل َة ا َِ ٟد ِو ٔ
ٕ َػ أا َخ ُِ َٔ ٠ه َو َػ أا َُ ٣ؼا ُّٓو

َ ٓ ََؼلَّی بٔه ٔ َِ ٥ر ِّ ٌَ ٛة ث ُ ََّٗ ٥ا ُ٣وا َٓ َ٘ َـ ِوا َر ِّ ٌَ ٛة َر ِّ ٌَ ٛة
ا ُِ ٌَ ٟس ِّو ٓ ََؼلَّی بٔه ٔ َِ ٥ر ِّ ٌَ ٛة ث ُ ََّ ٥ذ َه َب َه ُؤ ََل ٔ
ئ َو َجا َئ أُو َٟل ٔ َ

رمعف نب یلع ،ییحی ،ہبعش ،دبعارلنمح نب اقمس ،اصحل نب وخات ،لہس نب ایب حیمة رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنوخػ یکامنززپاھیئوت اکی فصآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکےھچیپڑھکیوہیئ افردفرسیدنمش ےسرمکہتسب ریہ۔آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناکیرتعکزپیھوتفہولگےلچےئگافروجدنمشےکاقمہلبںیم(فصآراء)ےھتفہآےئگرھپآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناؿےکاسھتاکیرتعکزپیھ۔رھپبسڑھکےوہےئگافراکیاکیرتعکوجاقباییھتادایک۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ہبعش،دبعارلنمحنباقمس،اصحلنبوخات،لہسنبایبحیمة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1540

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟیزیس ب ٩رو٣ا ،٪ػاٟح ب ٩خوات

اَ ٩ِ ًَ ٪ػأ ٟحٔ بِ َٔ ٩خ َّوا ٕ
ت ًَ ََّ ٩ِ ٤ػلَّی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟیز ٔ َ
یس بِ ُٔ ٩رو ََ ٣

ذَا ٔ
ت اِّ ٟز َٗا َٔ َػ ََل َة ا َِ ٟد ِو ٔ
یُ ٌَ ٣َ ٩ه َر ِّ ٌَ ٛة ث ُ َّ ٥ثَ َب َت َٗائ ّٔ٤ا َوأَ َت ُّ٤وا
ٖ أَ َّ ٪كَائ ٔ َٔ ّة َػ َّٔ ِت َُ ٌَ ٣ه َوكَائ ٔ َٔ ْة و ٔ َجا َه ا ُِ ٌَ ٟس ِّو ٓ ََؼلَّی ب ٔ َّأ ٟذ َ

ُ
َر ُٓوا ٓ ََؼ ُّٔوا و ٔ َجا َه ا ُِ ٌَ ٟس ِّو َو َجائ َ ِت َّ
َخی ٓ ََؼلَّی بٔه ٔ ِ ٥اٟز ََِّ ٌَ ٛة ا ًَّٟٔی ََ٘ ٔ َی ِت َٔ ٩ِ ٣ػ ََلتٔهٔ ث ُ َّ ٥ثَ َب َت
اٟلائ ٔ َٔ ُة اْلِ ُ ِ َ
ْٔلَ ِن ُٔ ٔشه ٔ ِ ٥ث َّ ٥ا ِن َ َ
َجاّ ٔ ٟشا َوأَ َت ُّ٤وا ْٔلَ ِن ُٔ ٔشه ٔ ِ ٥ث ُ ََّ ٥س َّ ٥َ ٠بٔه ٔ ِ٥
ہبیتق ،ناکل ،سیدی نب رفناؿ ،اصحل نب وخات اس صخش ےس لقن رکےت ںیہ سج ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت
زغفہ ذات ارلاقع ںیم امنز وخػ زپیھ یھت ہک ےلہپ اکی امجتع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت فص انبیئ افر اکی
دنمش ےک اقمہلب ںیم فص آراء ریہ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت اکی رتعک زپیھ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسڑھکےرےہافردفرسیامجتعآیئرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےکاسھتدفرسیرتعکادارفنایئ۔رھپےھٹیب
رےہافراوہنںےناینپرہاجےنفایلاکیرتعکادایک۔رھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےکاسھتالسؾریھپا۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،سیدینبرفناؿ،اصحلنبوخات
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1541

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،یزیس ب ٩زریٍ٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،ساً ،٥ٟبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل ً٨ہ

یس بِ ٔ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیهٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اٟلائ ٔ َٔ َتي ِ ٔن َر ِّ ٌَ ٛة َو َّ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی بٔإ ٔ ِح َسی َّ
َ
َخی َُ ٣وا ٔج َه ُة ا ُِ ٌَ ٟس ِّو ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا َٓ َ٘ا ُ٣وا فٔی ََ٘ ٣ا ٔ ٦أُو َٟل ٔ َ
اٟلائ ٔ َٔ ُة اْلِ ُ ِ َ
ئ َٓ َ٘ َـ ِوا َر َِ ٌَ ٛت ُه ِ٥
ئ َٓ َ٘ َـ ِوا َر َِ ٌَ ٛت ُه َِ ٥و َٗ َاَ ٦ه ُؤ ََل ٔ
َخی ث ُ ََّ ٥س ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یه ٔ َِ َ٘ َٓ ٥اَ ٦ه ُؤ ََل ٔ
َو َجا َئ أُو َٟل ٔ َ
َ ٓ ََؼلَّی بٔه ٔ َِ ٥ر ِّ ٌَ ٛة أ ُ ِ َ
اامسلیع نب دوعسد ،سیدی نب زرعی ،رمعم ،زرہی ،اسمل ،دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناکیامجتعےکاسھتاکیرتعکادارفنایئافردفرسیدنمشےکاقمہلبںیمڑھکیریہ۔رھپہیےلچےئگافرفہاؿیکہگج

آرکڑھکےوہےئگ۔رھپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن اؿ ےکاسھتدفرسی رتعکادا رفنایئرھپالسؾریھپاافر دفونںامجوتعں
ےناینپارفنادیرتعکزپیھوجایھبزپینرہیئگیھت۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،سیدینبزرعی،رمعم،زرہی،اسمل،دبعاہللنبدوعسدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1542

راوی َٛ :يربًِ ٩یسَ٘ ،یة ،طٌیب ،زہزی ،سا ٥ٟبً ٩بساہللً ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرنٔی ََٔٛيرُ بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٕس ًَ َِّ ٔ ََ٘ ٩ی َة ًَ ُِ ٩ط ٌَ ِیبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی اٟزُّهِز ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َسا ٥ُ ٔ ٟبِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََُ ٢زَ ِو ُت
ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٔ ٗ ٥َ ٠ب َِ َ ٧ ١ح ٕس ٓ ََو َازیِ َ٨ا ا ُِ ٌَ ٟس َّو َو َػا َٓ ِٔ َ٨اه َُِ٘ َٓ ٥ا ََ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َ
َف ََ ٍَ ٛر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َُ ٌَ ٣َ ٩ِ ٣ه َر ِّ ٌَ ٛة
ي َُؼل ِّی ب ٔ َ٨ا َٓ َ٘ا َِ ٣ت كَائ ٔ َٔ ْة ٔ٨َّ ٣ا َُ ٌَ ٣ه َوأٗ َِب َ ١كَائ ٔ َٔ ْة ًَل َی ا ُِ ٌَ ٟس ِّو َ َ

َّ
ُ
ی ٥َِ ٟ ٩ي َُؼ ُّ٠وا َو َجائ َ ِت َّ
َف َ ٍَ ٛبٔه ٔ َِ ٥ر ِّ ٌَ ٛة
َ َّأ ٟذ َ
ا ٪أُو َٟل ٔ َ
َر ُٓوا َٓکَاُ ٧وا َ٣ک َ َ
َو َس َح َس َس ِح َس َتي ِ ٔن ث َّ ٥ا ِن َ َ
اٟلائ ٔ َٔ ُة أًٟی َ َُ ٥َِ ٟؼَ َ ِّ١
َّ
َّ
ُ َّ
َف َٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟ ٍَ ٛشهٔ َر ِّ ٌَ ٛة َو َس ِح َس َتي ِ ٔن
َو َس ِح َس َتي ِ ٔن ث ََّ ٥سَ ٥َ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ َ٘ َٓ ٥َ ٠ا ٦ک ُ َُّ ١ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َ َ

ریثکنب دیبع ،تمیة ،بیعش ،زرہی ،اسمل نب دبع اہلل ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکاسھتدجنیکرطػاہجدیکرغضےسایگوتمہدنمشےکرباربفصآراءوہےئ۔رھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامنز
ےک ےیل ڑھکے وہےئ وت مہ ںیم ےس اکی امجتع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز ںیم رشکی وہیئگ افر اکی امجتع
دنمش ےک اقمہلب ںیم ہنیس رپس ریہ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن روکع ف وجسد ےیک رھپ فہ ےئگ افر اس امجتع یک ہگج ےل یل
وہنج ں ےن ایھب امنز ںیہن زپیھ یھت رھپفہولگ آےئ افر آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اؿ ےکاسھت روکعف وجسد ادا ےیک۔نج
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالسؾریھپاوترہصخشابیقرہاجےنفاےلاکیروکعافردفدجسےاداےیک۔

رافی  :ریثکنبدیبع،تمیة،بیعش،زرہی،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1543

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بً ٩بساٟزحی ٥بزقیً ،بساہلل ب ٩یوسٕ ،سٌیس بً ٩بساٌٟزیز ،زہزیً ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأ ََ٧ا َسٌٔی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟزح ٔٔی ٥ا ِٟب َ ِرق ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩یُو ُس َ
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز یُ َح ِّس ُث أََّ٧هُ َػلَّی َػ ََل َة ا َِ ٟد ِو ٔ
ٖ ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََٛ ٢ب َّ َر أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َٗا َ ٢ک َ َ

َ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َػ َّ
َف َ ٍَ ٛبٔه ٔ ِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ِّ ٌَ ٛة
ٕ َخ َِٔ ٠هُ كَائ ٔ َٔ ْة ٔ٨َّ ٣ا َوأٗ َِبَِ ٠ت كَائ ٔ َٔ ْة ًَل َی ا ُِ ٌَ ٟس ِّو َ َ
ُ
َر ُٓوا َوأَٗ َِبُ٠وا ًَل َی ا ُِ ٌَ ٟس ِّو َو َجائ َ ِت َّ
َخی ٓ ََؼ َِّ ٠وا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ١َ ٌََ َٔٓ ٥َ ٠
اٟلائ ٔ َٔ ُة اْلِ ُ ِ َ
َو َس ِح َس َتي ِ ٔن ث َّ ٥ا ِن َ َ
َ ث ُ ََّ ٥س َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ َٗ ٥ا ٦ک ُ َُّ ١ر ُج َّٕ ٩ِ ٣ٔ ١
اٟلائ ٔ َٔ َتي ِ ٔن ٓ ََؼلَّی ٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟشهٔ َر ِّ ٌَ ٛة َو َس ِح َس َتي ِ ٔن
ٔ ١َ َِ ٣ذََ ٔ ٟ
دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلمیح ربیق ،دبعاہلل نب ویفس ،دیعس نب دبعازعلسی ،زرہی ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک

اوہنں ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز وخػ زپیھ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریبکت  یہ وت مہ ںیم ےس
اکی امجتع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ فص انبیئ افر اکی امجتع دنمش ےک اقمہلب ںیم فص آراء ریہ۔ رھپ آپ
یلص اہللہیلعفآہلفملسےناؿےکاسھتاکیروکعافردفوجسدےیک۔رھپدنمشےکاقمہلبےکےیلےلچےئگافرفہولگآرکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز ںیم رشکی وہےئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت یھب ایس رطح (امنز
زپیھ)ایک۔رھپالسؾریھپدای۔رھپدفونںامجوتعںںیمےسرہاکیےناینپاینپابیقرہاجےنفایلرتعکادایک۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدبعارلمیحربیق،دبعاہللنبویفس،دیعسنبدبعازعلسی،زرہی،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1544

راوی ٤ً :زا ٪ب ٩بکار٣ ،ح٤س ب٣ ٩بارک ،ہیَ ٥ب ٩ح٤یس ،اٌَٟلء و ابوایوب ،زہزیً ،بساہلل ب٤ً ٩ز

وب ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی
أَ ِخب َ َرنٔی ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ ُ ٩بَکَّا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِ ٟه ِی ََ ُ ٥بِ ُُ ٩ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ َوأَبٔی أَ ُّی َ
ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََل َة ا َِ ٟد ِو ٔ
ٖ َٗ َاَٜ َٓ ٦ب َّ َر ٓ ََؼلَّی َخ ُِ َٔ ٠ه كَائ ٔ َٔ ْة ٔ٨َّ ٣ا
َّ
َّ
ُ
َر ُٓوا َو ٥َِ ٟي َُش ِّ٤ُ ٠وا
َف َ ٍَ ٛبٔه ٔ َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ر ِّ ٌَ ٛة َو َس َح َس َس ِح َس َتي ِ ٔن ث َّ ٥ا ِن َ َ
َوكَائ ٔ َٔ ْة َُ ٣وا ٔج َه َة ا ُِ ٌَ ٟس ِّو َ َ

َوأَٗ َِبُ٠وا ًَل َی ا ُِ ٌَ ٟس ِّو ٓ ََؼ ُّٔوا َ٣کَاُ َ ٧ه َِ ٥و َجائ َ ِت َّ
ِٕ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼلَّی بٔه ٔ ِ٥
َخی ٓ ََؼ ُّٔوا َخَ ٠
اٟلائ ٔ َٔ ُة اْلِ ُ ِ َ
ت ث ُ ََّٗ ٥ا َِ ٣ت َّ
َر ِّ ٌَ ٛة َو َس ِح َس َتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥س ََّ ٥َ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِس أَ َت ََّ ٥ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوأَ ِربَ ٍَ َس َح َسا ٕ
اٟلائ ٔ َٔ َتا ٔ٪
اٟشىِّ ِّی اٟزُّهِز ٔ ُّی َس ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َحسٔی ََي ِ ٔن َو٥َِ ٟ
ٓ ََؼلَّی ک ُ ُّ ١إ ٔ ِن َشا ُٕ ٨ِ ٣ٔ ٪ه ِٔ ِٔ ٨َ ٔ ٟ ٥شهٔ َر ِّ ٌَ ٛة َو َس ِح َس َتي ِ ٔن َٗا َ ٢أَبُو بَ ِ ٔ
َک بِ ُُّ ٩
َي ِش ََ ٍِ ٤ه َذا ُٔ ٨ِ ٣ه
رمعاؿنباکبر،دمحمنبابمرک،مثیہنبدیمح،االعلءفاوباویب،زرہی،دبعاہللنبرمعرفناےتںیہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن امنز وخػ زپیھ وت ریبکت  یہ افر مہ ںیم ےس اکی امجتع آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ فص آراء وہیئ بج ہک
دفرسی امج تع دنمش ےک اقمےلب ںیم ڈیٹ ریہ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت اکی رتعک زپیھ ینعی اکی
روکعافردفدجسےےیک۔رھپہیولگالسؾریھپےریغبےلچےئگافراسامجتعیکہگجدنمشےکاقمےلبںیمربرساکیپروہےئگافر
فہ امجتع آیئ افر آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےکاسھت اکی روکع افردف دجسے ےیک۔ رھپآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےنالسؾ
ریھپدای۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکدفروکع افراچر دجسےوپرےوہےئگےھت نان ہچرہآدیمےن اکیروکع افردفدجسے
رکےکاینپامنزادایک۔اناؾاسنیئےتہکںیہہکاوبرکبنب اسن ےن رفناایزرہیےندبعاہللانبرمعےسرصػدفااحدثییکامستعیک
ےہ۔ہیدحثیاؿااحدثیںیمےسںیہنےہ۔

رافی  :رمعاؿنباکبر،دمحمنبابمرک،مثیہنبدیمح،االعلءفاوباویب،زرہی،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1545

٣وسی بً٘ ٩بة٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز
راوی ً :بساَلًلی ب ٩واػ ١بً ٩بساَلًلی ،یحٌی ب ٩آز ،٦سٔیاٰ ،٪

ا٣ُ ٩ِ ًَ ٪و َسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی بِ َُ ٩و ٔ
اػ ٔ ١بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز َُ ٩ِ ًَ ٦سٔ َِی َ
ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََل َة ا َِ ٟد ِو ٔ
ئ
ٖ ف ٔی ََ ٌِ ٔف أَیَّا ٔ٣هٔ َٓ َ٘ا َِ ٣ت كَائ ٔ َٔ ْة ٌََ ٣هُ َوكَائ ٔ َٔ ْة بٔإ ٔ َزا ٔ
وََ ٓ ٪ؼلَّی بٔه ٔ َِ ٥ر ِّ ٌَ ٛة ث ُ ََّ َٗ ٥ـ ِت َّ
اٟلائ ٔ َٔ َتا َٔ ٪ر ِّ ٌَ ٛة َر ِّ ٌَ ٛة
ا ُِ ٌَ ٟس ِّو ٓ ََؼلَّی ب ٔ َّأ ٟذ َ
َخ َ
یُ ٌَ ٣َ ٩ه َر ِّ ٌَ ٛة ث ُ ََّ ٥ذهَبُوا َو َجا َئ ِاْل َ ُ

دبعاالیلعنبفالصنبدبعاالیلع،ییحینبآدؾ،ایفسؿ،ومٰیسنبعمیة،انعف،دبعاہللانبرمعرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنامنزوخػادارفنایئوتاکیامجتعآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتڑھکیوہیئافراکیدنمشےکاسھتہنیسرپس
ریہ۔رھپ وجامجتعآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتیھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےکاسھتاکیرتعکادارفنایئ
افر فہ امجتع  یل یئگ رھپ دفرسی امجتع آیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت یھب اکی رتعک ادا رفنایئ۔ رھپ
دفونںامجوتعںےنابیقاکیرتعکادایک۔
رافی  :دبعاالیلعنبفالصنبدبعاالیلع،ییحینبآدؾ،ایفسؿ،ومٰیسنبعمیة،انعف،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ

ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1546

راوی ًِ :یساہلل بٓ ٩ـاٟة ب ٩ابزاہیً ،٥بساہلل ب ٩یزیسِ٣قی٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یزیس ،حیوة ،ابواَلسوزْ ،عوہ ب٩
زبير٣ ،زوا ٪ب ٩ح٣ ،٥ٜزوا ٪ب ٩ح ٥ٜےن حرضت ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

یس َٗا َ٢
ِق ُئ ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
أَ ِخب َ َرنٔی ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
یس ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ا ٪بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َ٥ٔ ٜ
ْع َو َة بِ َ ٩اٟزُّبَي ِر ٔیُ َح ِّس ُث ًَ ِِ ٣َ ٩ز َو َ
ََک َ َ
َح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح ِی َو ُة َوذ َ َ
آَخ َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِس َوز ٔأَُ َّ ٧ه َسِ ُ ٍَ ٔ٤
أََّ٧هُ َسأ َ َ ٢أَبَا ه َُزیِ َز َة َه َِ ١ػ َِّ ٠ی َت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََل َة ا َِ ٟد ِو ٔ
ٖ َٓ َ٘ا َ ٢أَبُو ه َُزیِ َز َة َن ٌَ َِٗ ٥ا ًََ٣َ ٢ی َٗا َ٢
َخی َُ٘ ٣اب ٔ َ ١ا ُِ ٌَ ٟس ِّو
ًَ َاَُ ٦زِ َوة ٔ ِ َ ٧ح ٕس َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ؼ ََلة ٔ ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َر َو َٗا َِ ٣ت ٌََ ٣هُ كَائ ٔ َٔ ْة َوكَائ ٔ َٔ ْة أ ُ ِ َ

و ٪ا ُِ ٌَ ٟس َّو ث ُ ََّ ٥ر ٍََ ٛ
یُ ٌَ ٣َ ٩ه َو َّأ ٟذ َ
وره ُِ ٥إلٔ َی ا ِِ ٔ ٟ٘ب َ٠ةٔ َٓ َٜب َّ َر َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٜ َٓ ٥َ ٠بَّرُوا َجٔ٤ی ٌّا َّأ ٟذ َ
َو ُه ُه ُ
ی ٩يُ َ٘ابَٔ ُ٠

اٟلائ ٔ َٔ ُة َّأًٟی َتٔ٠یهٔ ث ُ ََّ ٥س َح َس َو َس َح َس ِت َّ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ِّ ٌَ ٛة َواح َٔس ّة َو َر َِ ٌَ ٛت ٌََ ٣هُ َّ
اٟلائ ٔ َٔ ُة َّأًٟی َتٔ٠یهٔ

وَ ٔ ٗ ٪ی ْاَ٘ ٣ُ ٦اب ٔ َ ١ا ُِ ٌَ ٟس ِّو ث ُ ََّ َٗ ٥اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َِ ٣ت َّ
اٟلائ ٔ َٔ ُة َّأًٟی ٌََ ٣هُ ٓ ََذ َهبُوا إلٔ َی ا ُِ ٌَ ٟس ِّو
َخ َ
َو ِاْل َ ُ
َّ
َٓ َ٘ابَُ٠وه َُِ ٥وأَٗ َِبَِ ٠ت َّ
َف ٌَُ ٛوا َو َس َح ُسوا َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ائ ْٔ٤َ َٛ ٥ا ه َُو
اٟلائ ٔ َٔ ُة أًٟی کَاِ َ ٧ت َُ٘ ٣اب ٔ َ ١ا ُِ ٌَ ٟس ِّو َ َ
ُ
َخی َو َر ٌَُ ٛوا َُ ٌَ ٣ه َو َس َح َس َو َس َح ُسوا َُ ٌَ ٣ه ث ُ َّ ٥أَٗ َِبَِ ٠ت َّ
اٟلائ ٔ َٔ ُة
َف ََ ٍَ ٛر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ِّ ٌَ ٛة أ ُ ِ َ
ث ََّٗ ٥ا ُ٣وا َ َ
َّ
اَّ ٪
اٟش ََل ََُ ٓ ٦ش َّ٥َ ٠
َف ٌَُ ٛوا َو َس َح ُسوا َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اً ْٔس َو ٌََ ٣َ ٩ِ ٣هُ ث ُ َّ ٥ک َ َ
أًٟی کَاِ َ ٧ت َُ٘ ٣اب ٔ َ ١ا ُِ ٌَ ٟس ِّو َ َ
اَ ٔ ٟ ٪ز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َِ ٌَ ٛتا َٔ ٪ؤٟکَُ ِّ١ر ُج ٕ٩ِ ٣ٔ ١
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َس َّ٤ُ ٠وا َجٔ٤ی ٌّا َٓک َ َ

َّ
اٟلائ ٔ َٔ َتي ِ ٔن َر َِ ٌَ ٛتا َٔ ٪ر َِ ٌَ ٛتا ٔ٪

دیبع اہلل نب اضفلة نب اربامیہ ،دبعاہلل نب سیدی رقمی ،دمحم نب دبعاہلل نب سیدی ،ویحة ،اوباالوسد ،رعفہ نب زریب ،رمفاؿ نب مکح،
رمفاؿنبمکح ےنرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسوپاھچہکایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکاسھتوخػیکامنزادایکےہ؟رفناایاہں!اسےنوپاھچبک؟اوہنںےنرفناایزغفہدجنںیم۔روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
رصع یکامنز زپےنھےک ےیل ڑھکےوہےئوت اکیامجتعآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسھتفصآراءوہیئگافر دفرسیدنمش

ےک اقمہلب ںیم ڑھکی ریہ۔ اؿ یک تشپ ہلبق رخ یھت۔ آپ ےن ریبکت  یہ۔ اؿ ولوگں ےن یھب وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
اسھتےھت افراؿولوگں ےن یھبوجدنمشےکاقملب ےھت۔رھپ آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنروکعایک وترصػاسامجتعےن
یہ روکع ایک وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت یھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایہن ےک اسھت دجسہ ایک افر اکی
امجتع دنمش ےک اقمےلب ںیم ڑھکی ریہ۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ وت فہ امجتع یھب ڑھکی وہیئ افر
دنمش ےک اقمےلب ےک ےیل  یل یئگ۔ بج ہک دفرسی امجتع وج دنمش ےس ربرساکیپر یھت آیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس
رطحڑھکےےھت۔فہولگیھبڑھکےوہےئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفرسیرتعکےکروکعافروجسدےیک۔اوہنں
ےنیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتروکعافروجسدےیک۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسافرفہامجتعھٹیبیئگ۔رھپالسؾ
وہا وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بس ولوگں ےک اسھت السؾ ریھپا۔ نان ہچ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دف دف
راعکتادارفناںیئافرابیقدفونںامجوتعںےناکیاکیرتعکادارفنایئ۔
رافی  :دیبعاہلل نب اضفلة نب اربامیہ ،دبعاہلل نب سیدیرقمی ،دمحم نب دبعاہلل نب سیدی ،ویحة ،اوباالوسد ،رعفہ نب زریب ،رمفاؿ نب
مکح،رمفاؿنبمکحےنرضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1547

راوی ً :باض بً ٩بساٌٟویً ،٥بساٟؼ٤س بً ٩بساٟوارث ،سٌیس بًِ ٩یس ہ٨ائیً ،بساہلل ب ٩ط٘ی ،ٙابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َّاض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟو ٔٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اٟؼَّ َٔ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َس ٌٔی ُس بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٕس ا ُِ ٟه َ٨ائ ُّٔی َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ٌَِ ٟب ُ
َا٪
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ط٘ ٔ ٕ
اَ ٪وًُ ِشٔ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٧ ٥َ ٠از َّٔل بَي ِ َن َؿ ِح ََ ٨
یَٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ه َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ
ئ َػ ََل ّة ه ٔ َی أَ َح ُّب إَِٔ ٟیه ٔ ِ ٩ِ ٣ٔ ٥أَبِ َ٨ائ ٔه ٔ َِ ٥وأَبِکَارٔه ِٔ ٥أَ ِجٌُ ٔ٤وا أَ َِ ٣ز ُ ٥ِ ٛث ُ َّ٣ٔ ٥یُ٠وا
و ٪إ ٔ ََّ ٔ ٟ ٪ه ُؤ ََل ٔ
رشٔٛي َن َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ارص ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
رش َُ ٛ
َُ ٣ح ٔ َ
َِ ٠ًَ ١یهٔ َّ
اٟش ََلَٓ ٦أ َ ََ ٣ز ُه أَ َِ ٪ي ِ٘ ٔش َ ٥أَ ِػ َحابَ ُه ن ِٔؼ َٔي ِ ٔن َٓ ُی َؼل َِّی ب ٔ َلائ ٔ َٔ ٕة ُٔ ٨ِ ٣ه َِ ٥وكَائ ٔ َٔ ْة
ًََِ ٠یه ٔ ِِ ٣َ ٥ی َّ ٠ة َواح َٔس ّة َٓ َحا َئ ٔجبِرٔی ُ

َ
َ َٓ ُی َؼل َِّی بٔه ٔ ِ٥
َخ َه ُؤ ََل ٔ
ئ َویَ َت َ٘ َّس َ ٦أُو َٟل ٔ َ
ُِ٘ ٣بَٔ ُ٠
وًَ ٪ل َی ًَ ُس ِّوه ِِٔ َٗ ٥س أَ َخ ُذوا ح ِٔذ َره َُِ ٥وأَ ِسَ ٔ ٠ح َت ُه ُِ َٓ ٥ی َؼل َِّی بٔه ٔ َِ ٥ر ِّ ٌَ ٛة ث ُ َّ ٥یَ َتأ َّ َ
َر ِّ ٌَ ٛة َتُٜو ُُ َٟ ٪ه ِ ٍَ ٣َ ٥أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ِّ ٌَ ٛة َر ِّ ٌَ ٛة َؤ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َِ ٌَ ٛتا ٔ٪
ابعس نب دبعامیظعل ،دبعادمصل نب دبعاولارث،دیعس نبدیبع انہیئ ،دبعاہلل نب قیقش ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن محیاؿ ےک درایمؿ رشمنیک اک احمرصہ ایک وت رشمنیک ےنہک ےگل۔ ہی ولگ امنز وک اینپ افالد افر
ازفاج ےس یھب زایدہ وبحمب رےتھک ںیہ۔ ذہلا اینپ وقت عمج رک ےک اکی یہ دہعف اؿ (املسمونں) رپ ہلمح آفر وہا اجےئ۔ اس رپ
ربجالیئ رشتفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس اہک ہک اےنپ احصہب وک دف وصحں ںیم مسقنم رفنا دںی۔ اکی ہصح آپ یلص
اہللہیلع فآہلفملسےکاسھتامنززپےھافردفرساہصحاےنپایھتہرافراچبؤیکزیچںیےلرکدنمشےکاقمےلبںیمرمکہتسبرےہ۔رھپ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس امجتع وک اکی رتعک امنز زپاھںیئ افر فہ ولگ ےھچیپ ٹہ اجںیئ۔ رھپ دفرسی امجتع ےک اسھت
اکیرتعکادارفنایئ۔اسرطحاؿیکوتاکیاکیرتعکوہیئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدفراعکتاداوہاجںیئیگ۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،دبعادمصلنبدبعاولارث،دیعسنبدیبعانہیئ،دبعاہللنبقیقش،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1548

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش ،٩ححاد ب٣ ٩ح٤س ،طٌبہ ،ح ،٥ٜیزیس اٟ٘ٔير ،جابز بً ٩بساہلل

یس ا َِٔ٘ٔ ٟير ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩ححَّا ٔد بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜیز ٔ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی بٔه ٔ َِ ٥ػ ََل َة ا َِ ٟد ِو ٔ
یَ ٩خ ُِ َٔ ٠ه َر ِّ ٌَ ٛة
ٖ َٓ َ٘ َاَ ٦ػ ٌّٕ بَي ِ َن َی َسیِهٔ َو َػ ٌّٕ َخ َِٔ ٠هُ َػلَّی ب ٔ َّأ ٟذ َ

ئ َو َػلَّی بٔه ٔ َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َ َٓ َ٘ا ُ٣وا ََ َ٘ ٣اَ ٦ه ُؤ ََل ٔ
َو َس ِح َس َتي ِ ٔن ث ُ ََّّ َ٘ ََ ٥س ََ ٦ه ُؤَلَ ٔ
ئ َحًَّی َٗا ُ٣وا فٔی ََ٘ ٣أ ٦أَ ِػ َحابٔه ٔ َِ ٥و َجا َئ أُو َٟل ٔ َ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ِّ ٌَ ٛة َو َس ِح َس َتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥س ََّٓ ٥َ ٠کَاِ َ ٧ت ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر َِ ٌَ ٛتا َٔ ٪و َُ ٟه َِ ٥ر ِْ ٌَ ٛة

اربامیہ نبنسح،اجحجنب دمحم ،ہبعش ،مکح،سیدیاریقفل ،اجرب نبدبعاہللرفناےتںیہ ہکروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناؿ ےک
اسھتامنز وخػ زپیھ۔ نان ہچ اکی فص آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےکاسےنم ڑھکی وہیئ افر اکی ےھچیپ۔ وج ولگ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکےھچیپےھت اؿےکاسھتآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےن اکیروکعافردفدجسےادارفناےئ۔رھپفہولگآےگ
ڑبھرکاؿیکہگجاجڑھکے وہےئگ(گنجرکےنفاولںیک ہگج)افرفہولگ اؿیکہگج رپ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿ
ےکاسھتیھباکیروکعافردفوجسداداےیک۔اسرطحروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدف دفرتعکاداوہںیئگافرابویقںےن
اکیاکیرتعکادارفنایئ۔
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحجنبدمحم،ہبعش،مکح،سیدیاریقفل،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1549

راوی  :اح٤سب٘٣ ٩سا ،٦یزیس ب ٩زریًٍ ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل ٣شٌوزی ،یزیساٟ٘ٔير ،جابزبً ٩بساہلل

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ِ٘ ٔ٤ٟساَٗ ٔ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَز ٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ا ِِ ٤َ ٟش ٌُوز ٔ ُّی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأنَٔی یَزٔی ُس
ا َِٔ٘ٔ ٟيرُ أَُ َّ ٧ه َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ُٗ ٔ َیِ ٤ت اٟؼَّ ََلةُ َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی

یَ ٩خ ُِ َٔ ٠ه َر ِّ ٌَ ٛة َو َس َح َس بٔه ٔ َِ ٥س ِح َس َتي ِ ٔن ث ُ َّ٥
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َِ ٣ت َخ ُِ َٔ ٠ه كَائ ٔ َٔ ْة َوكَائ ٔ َٔ ْة َُ ٣وا ٔج َه َة ا ُِ ٌَ ٟس ِّو ٓ ََؼلَّی ب ٔ َّأ ٟذ َ
َ َّ
اٟلائ ٔ َٔ ُة ٓ ََؼلَّی بٔه ٔ َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َ َّأ ٟذ َ
ی ٩کَاُ ٧وا فٔی َو ِجهٔ ا ُِ ٌَ ٟس ِّو َو َجائ َ ِت ت ٔ َِ ٠
إُٔ َّ ٧ه ِ ٥اَ ِ ٧ل َُ٘ ٠وا َٓ َ٘ا ُ٣وا ََ َ٘ ٣ا ٦أُو َٟل ٔ َ
َ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ِّ ٌَ ٛة َو َس َح َس بٔه ٔ َِ ٥س ِح َس َتي ِ ٔن ث ُ َّ ٥إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠س َََّ ٓ ٥َ ٠ش ََّّ ٥َ ٠أ ٟذ َ
یَ ٩خ ُِ َٔ ٠ه َو َس َّ ٥َ ٠أُو َٟل ٔ َ

ادمحنبدقماؾ،سیدینبزرعی،دبعارلنمحنبدبعاہللدوعسدی،سیدیاریقفل،اجربنبدبعاہللرفناےتںیہہکمہاکیرمہبتروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھتہکامنز یکااقتموہیئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئافرآپیلصاہللہیلعفآہل

فملس ےک ےھچیپ اکی امجتع فص آراء وہیئ۔ بج ہک دفرسی امجتع دنمش ےک اسےنم ڑھکی ریہ۔ وج ولگ آپ ےک اسھت ےھت
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےک اسھت اکی روکع افر دف وجسد ےیک۔ رھپ فہ ےلچ ےئگ افر اؿ یک ہگج ےل یل وج دنمش ےس
ربرساکیپرےھتافرفہولگاؿیکہگجآےئگ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےکاسھتیھباکیروکعافردفوجسدےیک۔ رھپ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن السؾ ریھپا وت اؿ ولوگں ےن یھب السؾ ریھپا۔ وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت فص آراء
ےھتافراؿولوگںےنیھبوجدنمشےسربرساکیپرےھت۔
رافی  :ادمحنبدقماؾ،سیدینبزرعی،دبعارلنمحنبدبعاہللدوعسدی،سیدیاریقفل،اجربنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1550

راوی ً :لی ب ٩حشين اٟسرہیم و اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟسً ،بسا َ٠٤ٟب ٩ابوس٠امیً ،٪لاء ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن ِّ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗ َاَل َح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ُ ٩أَب ٔی ُسََ ِ ٠امی َ٩ِ ًَ ٪
یم َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اٟس ِر َه ٔ ُّ
ًَ َلا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢طه ٔ ِسَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََل َة ا َِ ٟد ِو ٔ
ٖ َٓ ُ٘ ِ٨َ ٤ا َخ َِٔ ٠هُ َػ َّٔي ِ ٔن َوا ُِ ٌَ ٟس ُّو بَ ِی َ٨َ ٨ا
٠ش ُحوز ٔ َس َح َس
َوبَي ِ َن ا ِِ ٔ ٟ٘ب َٔ ٠ة َٓ َٜب َّ َر َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٛب َّ ِرَ٧ا َو َر ََ ٍَ ٛو َر َ٨َ ٌِ ٛا َو َر َٓ ٍَ َو َرٓ ٌَِ َ٨ا َٓ َ٤َّ ٠ا اَ ِ ٧ح َس َر ُّ ٔ ٟ
یَ ٩یُ٠وَ٧هُ َو َٗا ٦اٟؼَّ ٕ َّ
اَٟانٔی ح ٔي َن َر َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذ َ
َ
ُّ
َ
َّ
ٕ
ٕ َّأ ٟذ َ
َخ اٟؼَّ ُّ
ی ٩یَُ٠وُ َ ٧ه ث ُ ََّ ٥س َح َس اٟؼَّ ُّ
َواٟؼَّ ُّ
ٕ اَٟانٔی ح ٔي َن َر َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی أَ ِ٨َ ٜٔ ٣ت ٔه ٔ ِ ٥ث ُ ََّ ٥تأ َّ َ
ی٩
َخ َ
َّأ ٟذ َ
َخ َٓ َ٘ا ُ٣وا فٔی ََ٘ ٣ا ٔ٣ه ٔ َِ ٥و َٗ َاَ ٦ه ُؤ ََل ٔ
ئ فٔی ََ٘ ٣اِ ٔ ٦اْل َ ٔ
ی ٩کَاُ ٧وا َیَ ُ٠
و ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََ َ٘ َّس َ ٦اٟؼَّ ُّ
ٕ ِاْل َ ُ

َخو َ٪
٠ش ُحوز ٔ َس َح َس َّأ ٟذ َ
ٗ ٔ َیا ّ٣ا َو َر َ ٍَ ٛأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َر َ٨َ ٌِ ٛا ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َو َرٓ ٌَِ َ٨ا َٓ َ٤َّ ٠ا اَ ِ ٧ح َس َر ُّ ٔ ٟ
یَ ٩یُ٠وَ٧هُ َو ِاْل َ ُ
و ٪ث ُ ََّ ٥س َّ٥َ ٠
ٗ ٔ َی ْا٤َّ ٠َ َٓ ٦ا َر َٓ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َّأ ٟذ َ
َخ َ
ی ٩یَُ٠وَ٧هُ َس َح َس ِاْل َ ُ

یلعنبنیسحادلریمہفاامسلیعنبدوعسد،اخدل،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،اطعء،اجربریضاہللہنعرفناےتںیہہکمہوخػیکامنز
ںیم روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاسھت رشکی ےھت۔ نان ہچ مہ ےنآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک ےھچیپ دف ںیفص انبںیئ۔
دنمشاقمےلب یکاجبناھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریبکت یہوتمہےنیھبریبکت یہ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
روکع ایک وت مہ ےن یھب روکع ایک۔ رھپآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس روکع ےس اےھٹ وت مہ بس یھب ڑھکے وہےئگ۔ رھپ بج دجسے
ےکےئلاجےنےگلوتآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےکاسھتایلگفایلفصاحتلدجسہںیموہیئگافریلھچپفصڑھکیریہ۔رھپآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسافراسفصےکدجسہرکےنےکدعبدفرسیفصےندجسےےیک۔اسےکدعبایلگفصےھچیپٹہیئگافر
یلھچپ فص آےگ ڑبھ یئگ۔ ینعی ہی اؿیک ہگج افر فہ اؿیک ہگج آےئگ۔ رھپآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن روکع ادا ایک وت مہ ےن یھب
روکعایکبجاےھٹوتمہ بس یھباےھٹنکیل بجدجسہںیم ےئگوترصػایلگفصےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسھتدجسہ
ایکیلھچپفصڑھکیریہ۔رھپبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسدجسےےساےھٹوت یلھچپفصےنیھبدجسہایکافربسےناےھٹک
السؾریھپا۔
رافی  :یلعنبنیسحادلریمہفاامسلیعنبدوعسد،اخدل،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،اطعء،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1551

راوی ٤ً :زوبً ٩لیً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪ابوزبير ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ

َّ
َّ
َّ
ُ
َف ٌَُ ٛوا َجٔ٤ی ٌّا
َو َس ٥َ ٠ب ٔ َِ ٨د َٕ ١وا ُِ ٌَ ٟس ُّو بَ ِی َ٨َ ٨ا َوبَي ِ َن ا ِِ ٔ ٟ٘ب َٔ ٠ة َٓ َٜب َّ َر َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٜ َٓ ٥َ ٠بَّرُوا َجٔ٤ی ٌّا ث ََّ ٥ر ََ َ ٍَ ٛ
و٪
َخ َ
َخ َ
وَ ٔ ٗ ٪ی ْا ٦یَ ِ ُ
ث ُ ََّ ٥س َح َس أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واٟؼَّ ُّ
ْح ُسوُ َ ٧ه ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َٗا ُ٣وا َس َح َس ِاْل َ ُ
ٕ َّأ ٟذی َیٔ٠یهٔ َو ِاْل َ ُ
ُ
َف َٓ ٌُوا َجٔ٤ی ٌّا ث ُ ََّ ٥س َح َس أ ٨َّ ٟي ُّی
ئ إلٔ َی ََ ٣ؼا ِّٖ هَ ُؤ ََل ٔ
َ٣کَاُ َ ٧ه َِّ ٥أ ٟذی کَاُ ٧وا ٓ ٔیهٔ ث ُ ََّّ َ٘ ََ ٥س ََ ٦ه ُؤَلَ ٔ
َف ٌَُ ٛوا َجٔ٤ی ٌّا ث ََّ ٥ر َٓ ٍَ َ َ
َف ََ َ ٍَ ٛ
ئ ََ

و٪
ٕ َّأ ٟذ َ
َخ َ
َخ َ
وَ ٔ ٗ ٪ی ْاَ ٦ی ِ ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واٟؼَّ ُّ
ْح ُسوُ َ ٧ه ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َس َح ُسوا َو َجَُ ٠شوا َس َح َس ِاْل َ ُ
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ه َو ِاْل َ ُ
 ١أ ُ ََ ٣زا ُؤ ُ٥ِ ٛ
َ٣کَاُ َ ٧ه ِ ٥ث ُ ََّ ٥س ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢جاب ٔ ْز َ٤َ ٛا َئ ٌَِ ُ
رمعفنب یلع،دبعارلنمح ،ایفسؿ،اوبزریب،اجربریضاہللہنع رفناےتںیہہکمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتوجھکرفں
ےکدروتخں ںیموموجد ےھت افردنمشامہرےافر ہلبقےکدرایمؿاھت۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےنریبکت یہوت بسےن ریبکت
 یہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنروکعایکوتبسےنروکعایکنکیلبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسہںیمےئگوترصػیلہپ
فصدجسہںیمیئگیلھچپفص افحتظےئلیکڑھکیریہ۔بجفہڑھکےوہےئ وتاوہنںےنیھبدجسہایک۔رھپیلھچپ فصفاےلایلگ
فصیکہگجافرایلگفصفاےلیلھچپفصیکہگجآےئگ۔بجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنروکعایکوتبس ےنروکعایکآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس روکع ےس اےھٹ وت بس اےھٹ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دجسہ ایک وت رصػ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےک ےھچیپفایل اکی فص دجسہ ںیم یئگ یلھچپ فص ڑھکی افحتظ رکیت ریہ۔ بج فہ دجسہ رک ےک ھٹیب ےئگ وت اؿ ولوگں ےن یھب
دجسہایکرھپالسؾریھپا۔رھپاجربریضاہللہنعےنرفناایےسیجاہمترےآجلکےکارماءاکدوتسرےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ایفسؿ،اوبزریب،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1552

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی و٣ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س ،طٌبہ٨٣ ،ؼور٣ ،حاہس ،ابوًیاغ زرقی رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣حاه ّٔسا یُ َح ِّس ُث
رقأِتُ ُه ًََِ ٠یهٔ َو َسُ ٌِ ٔ٤ت ُه ُٔ ٨ِ ٣ه یُ َح ِّس ُث َو َل ٜٔىِّی َحٔٔوِ ُت ُه َٗا َ ٢ابِ َُّ ََ ٩ظا ٕر فٔی
ًَ ِ ٩أَبٔی ًَیَّا ٕ
غ اٟزُّ َرق ٔ ِّی َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة ََ ٛت َب بٔهٔ إلٔ َ َّی َو َ َ
اَ ٣ُ ٪ؼ َّ
رشٔٛي َن َخاُ ٔ ٟس بِ ُ٩
َاَ ٪و ًَل َی ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
َحسٔیَٔهٔ ح ٔ ِٔؤی ٔ ٩ِ ٣ا ِل َٔ ٜت ٔ
اٖ ا ُِ ٌَ ٟس ِّو َٔ ٌُ ِشٔ َ
اب أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

و ٪إ ٔ َُّ َٟ ٪ه َِ ٥ػ ََل ّة ََ ٌِ َس َه ٔذه ٔ ه ٔ َی أَ َح ُّب إَِٔ ٟیه ٔ ِ٩ِ ٣ٔ ٥
اٟو ِه َز َٗا َ ٢ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ا َِ ٟؤٟی ٔس ٓ ََؼلَّی بٔه ٔ ِ ٥أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
رش َُ ٛ
َّ
أَ َِ ٣وأٟه ٔ َِ ٥وأَبِ َ٨ائ ٔه ٔ ََِ ٓ ٥ؼلَّی بٔه ٔ َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا َِّ ِ ٌَ ٟ
َف َ ٍَ ٛبٔه ٔ َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َ
َر ٓ ََؼٔ ُه َِ ٥ػٔي ِ ٔن َخ ُِ َٔ ٠ه َ َ

اٟش ُحوز ٔ
َخ َ
و٤َّ ٠َ َٓ ٪ا َر َٓ ٌُوا ُرؤ َُس ُه ُِّ ٩ِ ٣ٔ ٥
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جٔ٤ی ٌّا َٓ َ٤َّ ٠ا َر َٓ ٌُوا ُرؤ َُس ُه َِ ٥س َح َس بٔاٟؼَّ ِّٕ َّأ ٟذی یَٔ٠یهٔ َو َٗ َاِ ٦اْل َ ُ
َ
َخ
ٕ ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟس َُ ٦و ََ َ٘ َّس َ ٦اٟؼَّ ُّ
َخ اٟؼَّ ُّ
َس َح َس اٟؼَّ ُّ
ٕ ا َِ ٤ُ ٟؤ َّ ُ
ٕ ا َِ ٤ُ ٟؤ َّ ُ
َخ بٔزُ ُٛوً ٔه ٔ َِ ٍَ ٣َ ٥ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥تأ َّ َ
َٓ َ٘ َا ٦ک ُ َُّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ه ِ ٥فٔی ََ٘ ٣اَ ٔ ٦ػاح ٔبٔهٔ ث ُ ََّ ٥ر َ ٍَ ٛبٔه ٔ َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جٔ٤ی ٌّا َٓ َ٤َّ ٠ا َر َٓ ٌُوا ُرؤ َُس ُه ِ٩ِ ٣ٔ ٥
و ٪ث ُ ََّ ٥س َّ ٥َ ٠أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َخ َ
َخ َ
اٟز ُٛو َٔ َس َح َس اٟؼَّ ُّ
َفُُوا ُٔ ٩ِ ٣سحُوزٔه َِٔ ٥س َح َس ِاْل َ ُ
ٕ َّأ ٟذی یَٔ٠یهٔ َو َٗ َاِ ٦اْل َ ُ
ُّ
و٤َّ ٠َ َٓ ٪ا َ َ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یه ٔ ِ٥
دمحمنبینثمفدمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،وصنمر،اجمدہ،اوبایعشزریقریضاہللہنعرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساقمؾ
افسعؿ ںیمدنمش ےک اقمہلب ںیم ربرساکیپر ےھت۔ رشمنیکیکایقدت اخدلنب فدیلرک رےہ ےھت۔ بج روسؽ اہللیلص اہللہیلعفآہل
فملسےنرہظیکامنزیکاناتمیکوترشمنیکےنہکےگلاسےکدعباؿیکاکیامنزایسیےہوجاؿےکزندکیاؿیکافالدافراوماؽ
ےسیھبزایدہزعسیےہ۔نان ہچبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزرصعزپاھےن ےگلوتاےنپےھچیپولوگںیکدفںیفصانبںیئ۔
رھپ بس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت روکع ایک رھپ بس روکع ےس آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک اسھت یہ ڑھکے
وہےئ نکیل دجسہ رصػ یلہپ فص ےن ایک یلھچپ فصدبوتسر ڑھکی ریہ بج ایلگ فص دجسہ رک یکچ وت یلھچپ فص یھب دجسہ ںیم  یل
یئگ۔ یلہپ فص ےھچیپ افر یلھچپ فص آےگ آیئگ ینعی دفونں ںیفص اکی دفرسے یک ہگج ڑھکی وہ ںیئگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنروکعایکوتبسےناسھتروکعایکرھپروکعےسرسااھٹایوتیلہپفصآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتدجسہںیم یل
یئگ۔ یلھچپ فص ڑھکی ریہ بج فہ دجسے ےس افرغ وہےئ وت اوہنں ےن یھب دجسہ ایک۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بس
(دتقمویں)ےکاسھتالسؾریھپا۔
رافی  :دمحمنبینثمفدمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،وصنمر،اجمدہ،اوبایعشزریقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ

ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1553

راوی ٤ً :زوبً ٩لیً ،بساٌٟزیزبً ٩بساٟؼ٤س٨٣ ،ؼور٣ ،حاہس ،ابوًیاغ زرقی رضی اہلل ً٨ہ

غ اٟزُّ َرق ٔ ِّی َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ َِ ٣ُ ٩حاهٔ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ًَیَّا ٕ
اٟو ِهز ٔ َو ًَل َی
َاََ ٓ ٪ؼلَّی ب ٔ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََل َة ُّ
ُ٨َّ ٛا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ ٌُ َٔ ٥َ ٠شٔ َ

َغ ّة َو َِ َ٘ ٟس أَ َػِ ِ َ٨ا ُٔ ٨ِ ٣ه ِّ ٠َ ِٔ َُ ٥ة َٓ َ٨زََِ ٟت َي ٌِىٔی
رشٔٛي َن یَ ِو َ٣ل ٔ ٕذ َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟیسٔ َٓ َ٘ا َ ٢ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
وِ َ٘ َٟ ٪س أَ َػِ ِ َ٨ا ُٔ ٨ِ ٣ه َِّ ٔ ٥
رش َُ ٛ
َػ ََل َة ا َِ ٟد ِو ٔ
َرف َٗ َ٨ا ٔ َِف َٗ َتي ِ ٔن ٔ َِف َٗ ّة َُ َؼل ِّی
َر ٓ َ َّ
ٖ بَي ِ َن ُّ
َر ٓ ََؼلَّی ب ٔ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََل َة ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اٟو ِهز ٔ َوا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ُ
ئ
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ه َو َّأ ٟذ َ
ْح ُسوُ َ ٧ه َٓ َٜب َّ َر ب ٔ َّأ ٟذ َ
َف ََ ٍَ ٛه ُؤ ََل ٔ
یَ ٩ی ِ ُ
َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ٔ َِف َٗ ّة َی ِ ُ
ْح ُسوُ َ ٧ه ِ ٥ث ََّ ٥ر ََ َ ٍَ ٛ
َ
ُ
َف َ ٍَ ٛبٔه ٔ ِ٥
ئ َو َّأ ٟذ َ
َ َجٔ٤ی ٌّا ث ُ ََّ ٥س َح َس َّأ ٟذ َ
َخ َه ُؤ ََل ٔ
َوأُو َٟل ٔ َ
َخ َ
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ه َو ََ َ٘ َّس َِ ٦اْل َ ُ
یَ ٩یُ٠وُ َ ٧ه َو َتأ َّ َ
وََ ٓ ٪ش َح ُسوا ث ََّ َٗ ٥اَ َ ٦
َ
َخوا َٓ َ٘ا ُ٣وا فٔی ََ ٣ؼ ِّ
اٖ أَ ِػ َحابٔه ٔ ِ٥
ْح ُسوَ٧هُ ث ُ ََّ ٥س َح َس ب ٔ َّأ ٟذ َ
یَ ٩یُ٠وَ٧هُ َوب ٔ َّأ ٟذ َ
َجٔ٤ی ٌّا ا ََّٟاَ ٔ ٧ی َة ب ٔ َّأ ٟذ َ
یَ ٩ی ِ ُ
یَ ٩یُ٠وَ٧هُ ث ُ ََّ ٥تأ َّ ُ
ق بَىٔی
وََ ٓ ٪ش َح ُسوا ث ُ ََّ ٥س ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠یه ٔ َِٓ ٥کَاِ َ ٧ت ٟٔک ُ ِّ٠ه ٔ َِ ٥ر َِ ٌَ ٛتا َٔ ٪ر َِ ٌَ ٛتا ٔ ٍَ ٣َ ٪إ ٔ َ٣ا ٔ٣ه ٔ َِ ٥و َػلَّی ََّ ٣ز ّة بٔأ َ ِر ٔ
َخ َ
َو ََ َ٘ َّس َِ ٦اْل َ ُ
ُسَِ ٠ی ٕ٥
رمعفنبیلع،دبعازعلسینبدبعدمصل،وصنمر،اجمدہ،اوبایعشزریقریضاہللہنعرفناےتںیہہکمہافسعؿںیمروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےکاسھتےھتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرہظیک امنززپاھیئ۔اسفتقرشمنیکیکایقدتاخدلنبفدیلرک
رےہےھت۔رشمنیکےنہکےگل۔مہےناںیہندوھہکدےنیےکےئلاکیفتقولعمؾرکایلےہسجںیمہیولگاغلفوہاجےتںیہ۔
اسرپرہظافررصعےکدرایمؿامنزوخػاکمکحانزؽوہانان ہچروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنںیمہرصعیکامنززپاھیئافرمہ
رگفوہںںیممیسقتوہےئگ۔اکیےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتامنززپیھافراکیرگفہدبوتسرافحتظرکاتراہ۔فہاس
رطحہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریبکت یہوتبسےن(دفونںرگفوہںےن)اسھتریبکت یہ۔رھپروکعایکوتبسےن
روکعایک۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپفاولںےندجسہایکافرےھچیپٹہےئگ۔رھپ(دفرسارگفہ)آےگڑباھافردجسہایک۔
رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئگافربسےکاسھتدفرسیرتعکزپیھ۔بجدجسہایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس

یک ےھچیپفایلفص ےندجسہ ایک افرفہولگےھچیپٹہےئگ۔ رھپےھچیپفاےلآےگڑبےھافردجسہایک۔ رھپآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےنبسےکاسھتالسؾ ریھپااسرطحدفونں رگفوہں ےناناؾ(یلصاہللہیلعفآہلفملس)ےکاسھتدفدفراعکت امنزادایک۔رھپ
اکیدہعفومیلسےکالعےق ںیمیھبامنزوخػادایکیئگ۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعازعلسینبدبعادمصل،وصنمر،اجمدہ،اوبایعشزریقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1554

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی و اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،اطٌث ،حش ،٩ابوبَکہ رضی اہلل ً٨ہ

َّ
َ
َ
َک َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َواُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أ ِط ٌَ َث ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أبٔی بَ ِ َ

أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی بٔا ِِ َ٘ ٟو ٔ ٦فٔی ا َِ ٟد ِو ٔ
یَ ٩ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ َّ٥
َخ َ
ٖ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥س َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ػلَّی بٔا ِِ َ٘ ٟوِ ٔ ٦اْل َ ٔ
َس َََّ ٓ ٥َ ٠ؼلَّی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِر ََ ٌّا
دمحمنبدبعاالیلعفاامسلیعنبدوعسد،اثعش،نسح،اوبرکبہریضاہللہنعرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکی
رمہبت ولوگں ےک اسھت امنز وخػ زپیھ وت دف رںیتعک زپھ رک السؾ ریھپا رھپ دفرسی امجتع ےک اسھت دف رںیتعک زپںیھ افر السؾ
ریھپا۔اسرطحآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناچرراعکتزپںیھ۔(درگیولوگںےندفدفراعکتادایک)
رافی  :دمحمنبدبعاالیلعفاامسلیعنبدوعسد،اثعش،نسح،اوبرکبہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ

ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1555

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩يٌ٘وب٤ً ،زوبً ٩اػ ،٥ح٤ازب ٩س٤٠ہٗ ،تازہ ،حش ،٩جابزبً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

اػ َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩جابٔز ٔبِ ٔ٩
وب َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
ی ٩أَي ِّـا َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
کَخ َ
ًَ ِب ٔس اہللٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی ب ٔ َلائ ٔ َٔ ٕة ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔهٔ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥س َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٥ػلَّی ب ٔ َ ٔ

ث ُ ََّ ٥س َّ٥َ ٠

اربامیہ نب وقعیب ،رمعفنب اعا  ،امحدنب ہملس ،اتقدہ ،نسح ،اجربنب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناحصہبرکاؾیکاکیامجتعےکاسھتدفراعکتزپھرکالسؾریھپا۔رھپدفرسیامجتعےکاسھتیھبدفراعکتادا
رفناںیئافرالسؾریھپا۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،رمعفنباعا ،امحدنبہملس،اتقدہ،نسح،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1556

راوی  :ابوحٔؽ٤ً ،زوبً ٩لی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،یحٌی ب ٩سٌیسٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤س ،ػاٟح ب ٩خوات ،سہ ١ب ٩ابی حَ٤ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َحٔ ِٕؽ ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩ػأ ٟحٔ بِ ٔ٩
َخ َّوا ٕ
ت ًَ َِ ٩س ِه ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی َح َِ ََ ٤ة فٔی َػ ََلة ٔ ا َِ ٟد ِو ٔ
ٖ َٗا ََ ٢ي ُ٘ ُوِ ٦اْل ٔ َُ ٣اِ ٣ُ ٦ش َت ِ٘ب ٔ َ ١ا ِِ ٔ ٟ٘ب َٔ ٠ة َو ََ ُ٘ ُو ٦ك َائ ٔ َٔ ْة ُٔ ٨ِ ٣ه ُِ ٌَ ٣َ ٥ه َوكَائ ٔ َٔ ْة

و ٪إلٔ َی
وَ ٪س ِح َس َتي ِ ٔن فٔی َ٣کَأ٧ه ٔ َِ ٥ویَ ِذ َهبُ َ
ؤْ ٪لَ ِن ُٔ ٔشه ٔ َِ ٥و َي ِش ُح ُس َ
ٗ ٔ َب َ ١ا ُِ ٌَ ٟس ِّو َو ُو ُجوهُ ُه ِ ٥إلٔ َی ا ُِ ٌَ ٟس ِّو َٓي َ ِر َ ٍُ ٛبٔه ٔ َِ ٥ر ِّ ٌَ ٛة َویَزِ ََ ٌُ ٛ
وَ ٪ر ِّ ٌَ ٛة َر ِّ ٌَ ٛة
َ َو َیحٔی ُئ أُو َٟل ٔ َ
ََ٘ ٣ا ٔ ٦أُو َٟل ٔ َ
َ َٓي َ ِر َ ٍُ ٛبٔه ٔ َِ ٥و َي ِش ُح ُس بٔه ٔ َِ ٥س ِح َس َتي ِ ٔن َٓه ٔ َی َٟهُ ث ٔ َِ ٨تا َٔ ٪و َُ ٟه َِ ٥واح َٔس ْة ث ُ ََّ ٥ی ِز ََ ٌُ ٛ

وَ ٪س ِح َس َتي ِ ٔن
َو َي ِش ُح ُس َ
اوبب ص،رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،ییحینبدیعس،اقمسنبدمحم،اصحلنبوخات،لہسنبایبہمثحامنزوخػےکقلعتمرفناےتںیہ
ہکاناؾہلبقیکاجبنڑھکاوہافراکیامجتعاسےکاسھتڑھکیوہبجہکدفرسیامجتعدنمشےکاقمہلبںیماؿیکرطػہنم
رکےکڑھکیوہرھپاناؾاکیرتعکزپےھ۔یتحہکفہولگاینپاینپاکیاکیرتعکزپھرکےلچےئگ۔رھپفہاؿیکہگجےلچاجںیئ
افر فہ اؿ یک ہگج آاجںیئ۔ رھپ اناؾ اؿ ےک اسھت روکع افر دف دجسے رکے اس رطح اناؾ یک دف رتعک وپری وہاجںیئ یگ افر اؿ
ولوگں(رہرگفہ)یکاکیرتعکاداوہیگ۔ذہلافہولگاینپاینپاکیرتعکادارکںی۔
رافی  :اوبب ص،رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،ییحینبدیعس،اقمسنبدمحم،اصحلنبوخات،لہسنبایبہمثح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1557

راوی ٤ً :زوبً ٩لیً ،بساَلًلی ،یو٧ص ،حش ،٩جابزبً ٩بساہلل رضی اہلل رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٢ح َّس َث َجابٔزُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی بٔأ َ ِػ َحابٔهٔ َػ ََل َة ا َِ ٟد ِو ٔ
ٖ ٓ ََؼ َِّ ٠ت كَائ ٔ َٔ ْة َُ ٌَ ٣ه َوكَائ ٔ َٔ ْة ُو ُجوهُ ُه َِ ٔ ٗ ٥ب َ ١ا ُِ ٌَ ٟس ِّو ٓ ََؼلَّی بٔه ٔ ِ٥
وََ ٓ ٪ؼلَّی بٔه ٔ َِ ٥ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥س َّ٥َ ٠
َخ َ
َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّٗ ٥ا ُ٣وا ََ َ٘ ٣اِ ٦اْل َ ٔ
َخ َ
یَ ٩و َجا َئ ِاْل َ ُ

رمعفنب یلع ،دبعاالیلع ،ویسن ،نسح ،اجربنب دبعاہلل ریض اہلل ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
احصہبرکاؾےکاسھت امنز وخػادایکوتاکیامجتعآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتڑھکیوہیئ افراکی امجتعدنمش ےک

اقمہلبںیمہنیسرپسریہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےکاسھتدفراعکتادارفناںیئ۔رھپفہاؿیکہگج افرہیاؿیکہگجےلچ
ےئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےکاسھتیھبدفراعکتادارفناںیئ۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعاالیلع،ویسن،نسح،اجربنبدبعاہللریضاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وخػیکامنزاکایبؿ
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1558

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،اطٌث ،حش ،٩ابوبَکہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
َ
َک َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
أ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ ِط ٌَ ُث ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩ِ ًَ ٩أبٔی بَ ِ َ

ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه َػلَّی َػ ََل َة ا َِ ٟد ِو ٔ
یَ ٩جاؤُا ََ ٌِ ُس َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٓک َاِ َ ٧ت ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
یَ ٩خ ُِ َٔ ٠ه َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َو َّأ ٟذ َ
ٖ ب ٔ َّأ ٟذ َ

َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِربَ ٍُ َر ٌََ ٛا ٕ
ئ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
ت َوَ ٔ ٟه ُؤ ََل ٔ

رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،اثعش،نسح،اوبرکبہریضاہللہنعروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہہکآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اسھت فایل امجتع ےک اسھت دف راعکت ادا رفناںیئ۔ رھپ دفرسی امجتع آیئ وت اؿ ےک اسھت یھب دف
راعکتادارفناںیئ۔اسرطحروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکوتاچررتعکوہںیئافرابویقںیکدفدفراعکتاداوہںیئ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،اثعش،نسح،اوبرکبہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
ابرشیکداعرکےنےکےیلاہوھتںاکدنلبرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1559

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًی ،١ح٤یس ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

أْ ٪لَهِ ٔ ١ا َِ ٟحاهَّٔ ٔ ٠ی ٔة َی ِو َ٣ا ٔ ٪فٔی کُِّ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا َ ٢ک َ َ
ؤ ٓ ٪یه ٔ َ٤ا َو َٗ ِس أَبِ َس َل٥ِ ُٜ
اَ ٪ل ٥ِ ُٜیَ ِو َ٣ا َٔ ٪تٌَِ ٠بُ َ
ؤ ٓ ٪یه ٔ َ٤ا َٓ َ٤َّ ٠ا َٗس َٔ ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٗا َ ٢ک َ َ
َس َٕ ٨ة َیٌَِ ٠بُ َ
ْٔط َو َی ِو َ ٦اْلِ َ ِؿ َهی
اہللُ بٔه ٔ َ٤ا َخي ِ ّرا ُٔ ٨ِ ٣ه َ٤ا َی ِو َ ٦ا ِٔ ِ ٟٔ
یلعنبرجح،اامسلیع،دیمح،اسننبناکلرفناےتںیہہکدفراجتیلہںیمولوگںےناسؽںیمدفدؿلیھکوکدےکےیلرقمررکرےھک
ےھت۔ نان ہچ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس بج دمہنی ونمرہرشتفی الےئ وت اراشد رفناای متولوگں ےک  ےنلیھ وکدےن ےک ےیل دف
دؿرقمرےھتاہللاعتیلےناںیہناؿےسرتہبدونںںیمدبتلیرکدایےہ۔ینعیدیعارطفلافردیعایحضل۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،دیمح،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعنی(یکامنز)ےکےیلدفرسےدؿانلکن
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
دیعنی(یکامنز)ےکےیلدفرسےدؿانلکن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1560

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی ،طٌبہ ،ابوَرش ،ابوً٤ير ب ٩ا٧ص

رش ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ َ٤ي ِر ٔبِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ٤ُ ًُ ٩و َٕ ٣ة َُ ٟه أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َٔ ِ ٕ
َ
َ
ِخ ُجوا إلٔ َی ا ٌِٟٔی ٔس
ِْطوا ََ ٌِ َس َ٣ا ِار ََ َٔ ٍَ اَ ٨َّ ٟها ُر َوأَ ِ ٪یَ ِ ُ
َٗ ِو ّ٣ا َرأَ ِوا ا ِٟه ٔ ََل ََٓ ٢أ َت ِوا أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ََ ٣زه ُِ ٥أَ ُِ ٪ئ ٔ ُ
ٔ ٩ِ ٣ا ِٔ َِ ٟس
رمعفنبیلع،ییحی،ہبعش،اوبرشب،اوبریمعنباسناےنپاچچےسرفاتیرکےتںیہہکھچکولوگںےناچدنداھکیوتروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےک اپس آےئ افر اتبای۔ اس فتق دؿ ڑچھ اکچ اھت ذہلا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک ااطفر رکےن افر
دفرسےرفزدیعیکامنزادارکےناکمکحرفناای۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ہبعش،اوبرشب،اوبریمعنباسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابغلافرابرپدہوخانیتاکامنزدیعےکےیلاجان
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
ابغلافرابرپدہوخانیتاکامنزدیعےکےیلاجان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1561

راوی ٤ً :زوب ٩زرارة ،اس٤اًی ،١ایوب ،حٔؼہ رضی اہلل ٌَالی ً٬٨ا

َک َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
وب ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة َٗاَِ ٟت کَاِ َ ٧ت أ ُ ُّٔ ًَ ٦ل َّی َة ََل َت ِذ ُ ُ
َ
َّ
َک ََ ٛذا َو ََ ٛذا َٓ َ٘اَِ ٟت َن ٌَ ِ ٥بٔأَبَا َٗا َ٢
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إَٔل َٗاَِ ٟت بٔأبَا َٓ ُُِ٘ ٠ت أَ َسٌِ ٔ٤تٔ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِذ ُ ُ

ٔیس َو َز ًِ َو َة ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َو َِ ٟی ٌِ َتز ٔ ِ ٢ا ُِ ٟحی َُّف ا َِ ٤ُ ٟؼلَّی
ِخ ِد ا َِ ٌَ ٟوات َُٔ ٙو َذ َو ُ
ات ا ُِ ٟد ُسورٔ َوا ُِ ٟحی َُّف َو َي ِظ َه ِس َ ٪ا َِ ٌٟ
َ ٔ ٟی ِ ُ
رمعفنب زرارة ،اامسلیع ،اویب ،ہصفح ریض اہلل اعتیل عیھا رفنایت ںیہ ہک اؾ ہیطع بج یھب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ذرک
رکںیتوتیتہکابابینعیریمےناںابپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ۔ںیمےناہکایکمتےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسہیابتینسےہ؟ےنہکںیگلاہں! ابابآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایوجاؿابرپدہافراحہضئوخانیتامنز دیعےکےیلاجںیئ
افراملسمونںیکداعںیمرشکیوہں۔نکیلنجوخانیتوکضیحوہفہامنزیکہگجےسافےلصرپرںیہ۔
رافی  :رمعفنبزرارة،اامسلیع،اویب،ہصفحریضاہللاعتیلعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئوخانیتاکامنزیکہگجےسدحیلعہرانہ
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
احہضئوخانیتاکامنزیکہگجےسدحیلعہرانہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1562

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪ایوب٣ ،ح٤س

یت أُٔ ًَ َّ٦ل َّی َة َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٟها َه َِ ١سٌِ ٔ٤تٔ ٔ ٩ِ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا َُ ٔ َٟ٘ ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
َّ
َخ ُجوا ا َِ ٌَ ٟوات ََٔ ٙو َذ َوا ٔ
ٔیس َو َز ًِ َو َة ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن
ت ا ُِ ٟد ُسورٔ ٓ ََی ِظ َه ِس َ ٪ا َِ ٌٟ
ََک ِت ُه َٗاَِ ٟت بٔأَبَا َٗا َ ٢أَ ِ ٔ
ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠وکَاِ َ ٧ت إٔذَا ذ َ َ
ض
َو َِ ٟی ٌِ َتز ٔ ِ ٢ا ُِ ٟحی َُّف َُ ٣ؼلَّی ا٨َّ ٟا ٔ
ہبیتق ،ایفسؿ ،اویب ،دمحم رفناےت ںیہہک ںیم اؾ ہیطع ےس الم وت وپاھچ ہک ایک آپ ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس انس ےہ ہک
(اؿیکاعدت یھتہکبج یبنیلصاہللہیلعفآہلفملساکذرکرکںیتوتںیتہکریمےناں ابپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ)
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایوجاؿافرابرپدہوخانیتوک(امنزدیع)ےکےیلاکنولہکفہاملسمونںیکاامتجیعداعافرالھبیئںیم

ہصحداروہں۔نکیلضیحفایلوخانیتامنزیکہگجےساگلرںیہ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،اویب،دمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعےکدؿآراشئرکان
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
دیعےکدؿآراشئرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1563

راوی  :س٠امی ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب ،یو٧ص ب ٩یزیس و ً٤زو ب ٩حارث ،اب ٩طہاب ،ساً ،٥ٟبساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩سا٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟ
یس َو ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص بِ ُ ٩یَز ٔ َ
اٟشو َٔٓ ٚأ َ َخ َذ َها َٓأتََی ب ٔ َها َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢و َج َس ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه ُح َّّ ٠ة ٔ ٩ِ ٣إ ٔ ِس َتب ِ َر ٕ ٚب ٔ ُّ

اض
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ ابِ َت ٍِ َه ٔذه ٔ َٓ َت َح َّ ١ِ ٤ب ٔ َها ٌٔ٠ِ ٔ ٟی ٔس َوا َِ ٟو ِٓ ٔس َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔ٤َ َّ ٧ا هَ ٔذه َٔ ٔ ٟب ُ
َََ ٩ِ ٣ل َخ ََل َُ َٟ ٚه أَ ِو إٔ٤َ َّ ٧ا َیَِ ٠ب ُص َه ٔذه ٔ َََ ٩ِ ٣ل َخ ََل َُ َٟ ٚه ََٓ٠ب ٔ َث ًُ َ٤زُ َ٣ا َطا َئ اہللُ ث ُ َّ ٥أَ ِر َس َ ١إَِٔ ٟیهٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ

اض َ٩ِ ٣
َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ُح َّب ٔة ز ٔ َیبا ٕد َٓأَٗ َِب َ ١ب ٔ َها َحًَّی َجا َئ َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َُِٗ ٠ت إٔ٤َ َّ ٧ا َه ٔذه َٔ ٔ ٟب ُ
َ
ََل َخ ََل َُ َٟ ٚه ث ُ َّ ٥أَ ِر َسَِ ٠ت إلٔ َ َّی ب ٔ َه ٔذه ٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٌِ َٔ ٥َ ٠ها َو َُ ٔؼ ِب ب ٔ َها َحا َج َت َ

امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسننبسیدیفرمعفنباحرث،انباہشب،اسمل،دبعاہللانبرمعریضاہللہنعرفناےتںیہہکرضحت
رمع ےن اکی ریمشی ڑپکے اک ابلس ابزار ںیم رففتخ وہےت وہےئ داھکی وت اےس ےل رک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس
آےئ افر رعض ایک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساےسرخدیےئجیل۔ افردیع ےک ومعقرپای فوفد ےسالماقت ےکفتق انہپےئجیک۔
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہی ابلس وت اؿ ولوگں ےک ےیل ےہ نج اک (ربفز آرخت) وکیئ ہصح ںیہن افر اےس

فیہےنہپاگسجاکآرختںیم وکیئہصحہنوہ۔ہینسرک رضحترمعریضاہللہنعینتجدریاہللوکوظنمراھترہھٹے۔رھپاکیرمہبت
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرمع وکاکیریمشیہبجاجیھب۔فہاےسےلرکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسآےئافر
رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایاھتہکہیاؿولوگںاکابلسےہنجاکآرختںیم
وکیئہصحںیہنرھپےھجمویکںجیھبدای؟آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایاسےیلہکاےسرففتخرکےکاینپرضفرتوپریرک
ول۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسننبسیدیفرمعفنباحرث،انباہشب،اسمل،دبعاہللانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزدیعےسےلہپامنز(لفن)ادارکان
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
امنزدیعےسےلہپامنز(لفن)ادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1564

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪اطٌث ،اسوزب ٩ہَل ،٢ثٌ٠بة ب ٩زہس ٦ارطاز

ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ِط ٌَثٔ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ٔ ٩ه ََٔل َٕ ٩ِ ًَ ٢ث ٌََِ ٠ب َة بِ َٔ ٩زه َِسٕ ٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ

اٟش َّٔ ٨ة أَ ِ ٪ي َُؼلَّی َٗ ِب َ١
َٕ أَبَا َِ ٣ش ٌُوز ٕ ًَل َی ا٨َّ ٟا ٔ
َِخ َد یَ ِو َٔ ً ٦ی ٕس َٓ َ٘ا َ ٢یَا أَ ُّی َها اُ ٨َّ ٟ
أَ َّ ٔ ٠ًَ ٪ایا ا ِس َت ِدَ ٠
اض إَّٔ٧هُ َِ ٟی َص ُّٔ ٩ِ ٣
ضٓ َ َ
ِاْل ٔ َ٣أ ٦
ااحسؼنبوصنمر،دبعارلنمح،ایفسؿ،اثعش،اوسدنبالہؽ،تعلیة نبزدہؾاراشدرفناےتںیہہکرضحتیلعریضاہلل ہنعےناوب

دوعسدوکولوگںاکاحمکرقم رایکوتفہدیعےکرفزےلکنافررفناایاےولوگ!اناؾےسےلہپامنززپانھتنسںیہن۔(امنزدیعےسےلہپدیع
اگہںیمایرھگرپلفنزپانھدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملساکرطہقیںیہن۔)

رافی  :اقحسنبوصنمر،دبعارلنمح،ایفسؿ،اثعش،اوسدنبالہؽ،تعلیةنبزدہؾاراشد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعنیےکےیلاذاؿہندےنیاکایبؿ
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
دیعنیےکےیلاذاؿہندےنیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1565

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ہً ،بسا َ٠٤ٟب ٩ابوس٠امیً ،٪لاء ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی ََ ًَ ٩ِ ًَ ٪لا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ ٢ػلَّی ب ٔ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ً ٔی ٕس َٗ ِب َ ١ا ِٟد ُِل َب ٔة َٔ َِي ِر ٔأَذَا َٕ ٪و ََل إ ٔ َٗا َٕ ٣ة

ہبیتق ،اوبوعاہن ،دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ ،اطعء ،اجرب ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دیع یک امنز
ہبطخےسےلہپادارفنایئافرریغباذاؿفریبکتےکادارفنایئ۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،اطعء،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعےکرفزہبطخدانی
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
دیعےکرفزہبطخدانی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1566

راوی ٣ :ح٤س ب٤ًَ ٩ا ،٪بہز ،طٌبہ ،زبیس ،طٌيی رضی اہلل ً٨ہ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا بَ ِهزْ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ُزبَ ِی ْس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َّ
اٟظ ٌِ ٔي َّی َي ُ٘و َُ ٢ح َّسثَ َ٨ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩

ْح َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َّو َ٢
ا ِٟب َ َرا ُئ بِ ًَُ ٩از ٕٔب ً ٔ َِ ٨س َسارٔیَ ٕة َٔ ٩ِ ٣س َوارٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٗا ََ ٢خ َل َب أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ه َُو َِ ٟح ْ٥
اب ُس َّ٨ت َ َ٨ا َو ََ ٩ِ ٣ذبَحَ َٗ ِب َ ١ذََ ٔ ٟ
َ٣ا ِ َ ٧ب َسأ ُ بٔهٔ فٔی یَ ِو ٔ٨َ ٣ا َه َذا أَ ِ ٪نُ َؼل َِّی ث ُ َِّ َ ٧ ٥ذبَحَ ٓ ََ ١َ ٌََ ٓ ٩ِ ٤ذََ ٔ ٟ
َ َٓ َ٘ ِس أَ َػ َ

ُي َ٘ ِّس ُُ ٣ه ْٔلَهِٔ٠هٔ ٓ ََذبَحَ أَبُو بُزِ َز َة بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٓ َ٘ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ً ٔ ِ٨سٔی َج َذ ًَ ْة َخي ِ ْر ٔٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش َّٕ ٨ة َٗا َ ٢اذِبَ ِح َها َو ٩َِ ٟتُوف ٔ َی ًَ ِ٩
أَ َح ٕس ََ ٌِ َس َک
دمحم نب امثعؿ ،زہب ،ہبعش ،زدیب ،یبعش ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےن دجسم ےک اکی وتسؿ ےک
رقبیایبؿایکہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندیعایحضلےکومعقرپہبطخاراشدرفناایوترفناایمہآجےک دؿیکادتباءامنز
ےسرکںیےگرھپرقابینرکںیےگ۔سجےناسرطحایکاسےنامہریتنسرپلمعایکافرسجےنامنزےسےلہپرقابینرکیلاس
ےن اےنپ رھگ فاولں ےک ےیل وگتش ایہم ایک۔ نان ہچ اوبربدہ نب اینر ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ریمے اپس اکی  ھ ناہ اکدہبن ےہ وج اکیربس ےک دےبن ےس یھب(تحصںیم) ااھچ ےہ۔آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفناایمت
اےسذحبرکولنکیلاہمترےدعبہیراعتییسکےکےیلںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبامثعؿ،زہب،ہبعش،زدیب،یبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزدیعنیہبطخےسےلہپادارکان
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
امنزدیعنیہبطخےسےلہپادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1567

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بسة ب ٩س٠امیًِ ،٪یساہلل٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی

ٔیسیِ ِٔ َٗ ٩ب َ ١ا ِٟد ُِل َبةٔ
و ٪ا َِ ٌٟ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبَا بَ َِکٕ َوًُ ََ ٤ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َ٤ا کَاُ ٧وا ي َُؼ َُّ ٠

ااحسؼنباربامیہ،دبعةنب امیلسؿ،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللانبرمع،رفناےتںیہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافراوبرکبف رمع
عی
ریضاہلل همادیعنییکامنزہبطخےسےلہپادارکےتےھت۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعةنبامیلسؿ،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربیھچاگڑرک(وطبررتسہ)اسےکےھچیپامنزادارکان
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
ربیھچاگڑرک(وطبررتسہ)اسےکےھچیپامنزادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1568

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ایوب٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
وب ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ْٔط َویَ ِو َ ٦اْلِ َ ِؿ َهی یُ ِزُ ٔ ٛزهَا َٓ ُی َؼل ِّی إَِٔ ٟی َها
ا ٪یُ ِ ٔ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ِخ ُد ا ِ٨َ ٌَ ٟزَ َة یَ ِو َ ٦ا ِٔ ِ ٟٔ

ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اویب ،انعف ،دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
دیعارطفلافردیعایحضلیکامنزےکومعقرپربیھچاکنےتلافراسوک(وطبررتسہاےنپآےگزنیمںیم)اگڑرکامنزادارفناےت۔

رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،اویب،انعف،دبعاہللانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راعکتدیعنی
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
راعکتدیعنی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1569

راوی ٤ً :زا ٪ب٣ ٩وسی ،یزیس ب ٩زریٍ ،سٔیا ٪ب ٩سٌیس ،زبیساَلیامیً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ٟیلی٤ً ،ز ب ٩خلاب رضی اہلل
ً٨ہ

وسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩زبَ ِی ٕس اْلِ َ َیام ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
ْٔط َر َِ ٌَ ٛتا َٔ ٪و َػ ََلةُ
ََک ُه ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َٗا ََ ٢ػ ََلةُ اْلِ َ ِؿ َهی َر َِ ٌَ ٛتا َٔ ٪و َػ ََلةُ ا ِٔ ِ ٟٔ
بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی ذ َ َ
اَف َر َِ ٌَ ٛتا َٔ ٪و َػ ََلةُ ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ َر َِ ٌَ ٛتا َٔ ٪ت َْ ٤اَِ ٟ ٦ی َص َٔ َ٘ َِرٕ ًَل َی َ ٔ ٟشا ٔ ٪أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا َِ ٤ُ ٟش ٔ ٔ

رمعاؿ نب ومیس ،سیدی نب زرعی ،ایفسؿ نب دیعس ،زدیباالاییم ،دبعارلنمح نب ایب ،یلی ،رمع نب اطخب ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک
دیعارطفل دیعایحضل ولصة ااسملرف افر ہعمجیک امنز دف دف راعکت ںیہ افر ہی بس وپری ںیہاؿ ںیمرصق ںیہن۔ ہی روسؽاہلل یلص اہللہیلع
فآہلفملساکاراشداپکےہ۔
رافی  :رمعاؿنبومیس،سیدینبزرعی،ایفسؿنبدیعس،زدیباالاییم،دبعارلنمحنبایب،یلی،رمعنباطخبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعنیںیموسرہؼافروسرہرمقیکالتفترکان

ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
دیعنیںیموسرہؼافروسرہرمقیکالتفترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1570

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ؿ٤زة ب ٩سٌیسًِ ،یساہلل بً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ َف٣اےت ہیں ٛہ ً٤ز ب ٩خلاب رضی
اہلل ً٨ہ

َ
َخ َد ًُ َ٤زُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َؿ َِ ٤زةُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ َ ٢
َّ
َّ
َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه یَ ِو َٔ ً ٦ی ٕس ٓ ََشأ َ َ ٢أَبَا َواٗ ٔ ٕس َّ
ِقأ ُ فٔی َه َذا ا َِ ٟی ِوَ٘ َٓ ٔ ٦ا َ٢
اِ ٠ٟیَٔ َّی بٔأ َ ِّی َط ِی ٕئ ک َ َ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ِ َ

اٖ َوا ِٗت َ َربَ ِت
َٔ َ٘ ِ

دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمضةنبدیعس،دیبعاہللنبدبعاہللریضاہللہنعرفناےتںیہہکرمعنباطخبریضاہللہنعدیعےکدؿےلکنوت
اوبفادقیثیلےسوپاھچہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآجےکدؿوکیسنوسرںیت التفت ایکرکےتےھت؟اوہنں ےن رفناایوسرہ
ؼافروسرہرمق۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمضةنبدیعس،دیبعاہللنبدبعاہللریضاہللہنعرفناےتںیہہکرمعنباطخبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعنیںیموسرہایلعافروسرہاغہیشالتفترکےناکایبؿ
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
دیعنیںیموسرہایلعافروسرہاغہیشالتفترکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1571

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ہ ،ابزاہی ٥ب٣ ٩ح٤س ب٨٣ ٩ترش ،حِیب ب ٩سا ،٥ٟنٌ٤ا ٪بَ ٩ظير رضی اہلل ً٨ہ

یب بِ َٔ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟت ٔ ٔ
رش ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩حِ ٔ ٔ
َ اْلِ َ ًِل َی َو َه ِ ١أَ َتا َک
ِقأ ُ فٔی ا َِ ٌٟ
اس ََ ٥ربِّ َ
ََ ٔظير ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ٔیسیِ َٔ ٩ویَ ِو ٔ ٦ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َٔ َشبِّحِ ِ
اَ ٪ي ِ َ
َحس ُ
ِقأ ُبٔه ٔ َ٤ا
ٔیث ا َِِ ٟا ٔط َیةٔ َو ُربَّ َ٤ا ا ِج َت ٌََ ٤ا فٔی َی ِوَ ٕ ٦واح ٔ ٕس ٓ ََی ِ َ

ہبیتق ،اوب وعاہن ،اربامیہ نب دمحم نب رشتنم ،بیبح نب اسمل ،امعنؿ نب ریشب ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس دیعنی افر ہعمج یک امنز ںیم وسرہ ایلع افر وسرہ اغہیش التفت رفناای رکےت ےھت۔ ارگ یھبک ہعمج یک دیع وہاجیت بت یھب دفونں
امنزفںںیمیہیوسرںیتالتفترفناایرکےتےھت۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،اربامیہنبدمحمنبرشتنم،بیبحنباسمل،امعنؿنبریشبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعنیںیمامنزےکدعبہبطخدانی
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
دیعنیںیمامنزےکدعبہبطخدانی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1572

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ایوبً ،لاء ًبساہلل ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َي ُ٘و ُ ٢أَ ِط َه ُس
وب یُ ِدبٔرُ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ئ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ ُّی َ
ٔیس ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ب َسأَ بٔاٟؼَّ ََلة ٔ َٗ ِب َ ١ا ِٟد ُِل َب ٔة ث ُ ََّ ٥خ َل َب
أَنِّی َطه ٔ ِس ُت ا َِ ٌٟ
دمحمنب وصنمر ،ایفسؿ،اویب،اطعءدبعاہللانبابعسریض اہللہنعرفناےتںیہہک ںیمےن روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس وک دیع

یکامنزہبطخےسےلہپزپاھےتوہےئداھکی۔رھپاسےکدعبروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہبطخاراشدرفناای۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اویب،اطعءدبعاہللانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
دیعنیںیمامنزےکدعبہبطخدانی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1573

راوی ٗ :تیبہ ،ابواحوؾ٨٣ ،ؼور ،طٌيی ،بزاء بً ٩ازب

ؾ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِّ ٩
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا ََ ٢خ َلِ َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ

ْح ََ ٌِ َس اٟؼَّ ََلة ٔ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ

ہبیتق،اوباوحص،وصنمر،یبعش،رباءنباعزبرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےندیعایحضلےکومعقرپامنزےکدعب
ہبطخاراشدرفناای۔
رافی  :ہبیتق،اوباوحص،وصنمر،یبعش،رباءنباعزب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعنی(ےکرفز)ہبطخےئلیکےنھٹیبایڑھکےوہےندفونںاکاایتخرےہ
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
دیعنی(ےکرفز)ہبطخےئلیکےنھٹیبایڑھکےوہےندفونںاکاایتخرےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1574

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌی ب ٩ایوبٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسی ،اب ٩جزیخً ،لاءً ،بساہلل ب ٩سائب

ئ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
وسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَ ُّی َ
َّ
ی٥
اٟشائ ٔٔب أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی ا َِ ٌٟ
َر َٖ َٓ َِ ٠ی ِٔ َ ٨
ٔیس َٗا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َح َّب أَ ِ ٪یَ ِٔ َ ٨
َر ِٖ َو َ ٩ِ ٣أَ َح َّب أَ ِ ٪يُ٘ ٔ َ
٠ِ ٔ ٟد ُِل َبةٔ َٓ ُِ ٠ی٘ ٔ ِ٥
دمحمنبییحی نباویب،لضف نب ومیس،انبرججی،اطعء ،دبعاہللنباسبئرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن دیع
یکامنززپیھافراراشدرفناایوجاجاناچےہاجےئافروجہبطخاننساچےہفہاھٹیبرےہ۔
رافی  :دمحمنبییحینباویب،لضفنبومیس،انبرججی،اطعء،دبعاہللنباسبئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےبطخےکےیلرتہبنیابلسزبینترکان
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
ےبطخےکےیلرتہبنیابلسزبینترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1575

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظارً ،بساٟزحًِ ،٩٤یساہلل ب ٩ایاز ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابورَ٣ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ ٩إٔیَاز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أَبٔی رٔ َِ ََ ٣ة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت
َّ
َّ
رضا ٔ٪
أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب َو ًََِ ٠یهٔ بُزِ َزا ٔ ٪أَ ِخ َ َ
دمحمنباشبر،دبعارلنمح،دیبعاہللنبااید،فہاےنپفادلےس،اوبرہثمرفناےتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہبطخ

اراشدرفناےتوہےئداھکی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسدفزبساچدرںیافڑےھوہےئےھت۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،دیبعاہللنبااید،فہاےنپفادلےس،اوبرہثم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افٹنرپھٹیبرکہبطخدانی
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
افٹنرپھٹیبرکہبطخدانی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1576

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب ٩ابوزائسة ،اس٤اًی ١ب ٩ابوخاٟس ،اخیہ ،ابوکاہ ١ح٤سی رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُ ٩أَبٔی َخإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩أَخٔیهٔ ًَ ِ ٩أَبٔی کَاهٔ ٕ١
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
اْلِ َ ِح َٔ ٤س ِّی َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب ًَل َی َ٧ا َٗ ٕة َو َح َبِ ٌّٔی آخٔذْ بٔد ٔ َلأ ٦ا٨َّ ٟا َٗةٔ
ھ
وقعیب نب اربامیہ ،انب اوبزادئة ،اامسلیع نب اوباخدل ،ا،ہی ،اوباکلہ مشی ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسوکافٹنرپوساروہرکہبطخاراشدرفناےتوہےئداھکیافراکییشبحافٹنیکلیکناھتےموہےئاھت۔
ھ
رافی  :وقعیبنباربامیہ،انباوبزادئة،اامسلیعنباوباخدل،ا،ہی،اوباکلہ مشیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑھکےوہرکہبطخدانی
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب

ڑھکےوہرکہبطخدانی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1577

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبہ ،س٤اک

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت َجاب ٔ ّزا أَک َ َ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب َٗائ ّٔ٤ا ث ُ ََّ ٥ي ِ٘ ٌُ ُس َٗ ٌِ َس ّة ث ُ ََّ ٥ي ُ٘ ُو٦
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب َٗائ ّٔ٤ا َٗا َ ٢ک َ َ

اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،ہبعش ،امسک رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن اجرب ریض اہلل ہنع ےس وپاھچ ہک ایک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ڑھکےوہرکہبطخاراشدرفناےتےھت؟اوہنںےنرفناایڑھکےوہرکہبطخاراشدرفناےترھپھٹیباجےتافررھپڑھکےوہاجےت۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،امسک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبطخزپےتھفتقاناؾاکیسکصخشےسکیٹاگلان
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
ہبطخزپےتھفتقاناؾاکیسکصخشےسکیٹاگلان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1578

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی ب ٩سٌیسً ،بسا َ٠٤ٟب ٩ابوس٠امیً ،٪لاء ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ُ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َلائْ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ
َٗا ََ ٢طه ٔ ِس ُت اٟؼَّ ََل َة ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی یَ ِؤ ًٔ ٦ی ٕس ٓ ََب َسأَ بٔاٟؼَّ ََلة ٔ َٗ ِب َ ١ا ِٟد ُِل َب ٔة َٔ َِي ِر ٔأَذَا َٕ ٪و ََل إ ٔ َٗا َٕ ٣ة
َّ
ََکه َُِ ٥و َح ََّ ُه ًَِ ٥ل َی كَا ًَتٔهٔ ث ُ َّ٣َ ٥ا َ٢
َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َضی اٟؼَّ ََل َة َٗ َاَ ٣ُ ٦ت َوِّٛئّا ًَل َی ب ٔ ََل َٕ َٓ ٢حَ ٔ٤س اہللَ َوأَثِى َی ًََِ ٠یهٔ َو َو ًَ َى اَ ٨َّ ٟ
اض َوذ َ

َّ
َ
ََکهَُ َّ٩و َحَ ٔ٤س اہللَ َوأَث ِى َی ًََِ ٠یهٔ ث ُ ََّ ٥ح ََّ ُهًَ َّ٩ل َی كَا ًَتٔهٔ
َو ََ ٣ضی إلٔ َی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
ئ َو َُ ٌَ ٣ه ب ٔ ََل َْٓ ٢أ ََ ٣زهُ َّ٩ب ٔ َت ِ٘ َوی اہللٔ َو َو ًَوَ ُهَ َّ٩وذ َ

ئ َسٔ ٌَِا ُئ ا َِ ٟد َّسیِ ٔ ٩ب ٔ ََ ٥یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ٢
ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ََ ٢ؼ َّسٗ ََِٓ ٩إ ٔ َّ ٪أَ ِٛث َ َر َُ َّ٩ٛح َل ُب َج َه ََّ٘ َٓ ٥َ ٨اَِ ٟت ا َِ ٣زأَ ْة َٔ ٩ِ ٣س ٔٔ َٔ ٠ة اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
َّ
رقكَ ُهَ َّ٩و َخ َوات َٔیُ ٤هَ َّ٩ي ِ٘ ٔذ ِٓ َ٨هُ فٔی ثَ ِو ٔب ب ٔ ََل ٕ ٢یَ َت َؼ َّسٗ َِ ٩بٔهٔ
تُِٜثٔرِ َ ٪اٟظکَا َة َو َتِ ُ ِٜ
رف َ ٪ا ِٔ ٌَ ٟظي َر َٓ َح ٌَ ٩َِ ٠یَ ِ٨ز ٔ ًِ َََ َٗ ٩لئ َٔسهَُ َّ٩وأَ ِ ُ

رمعفنب یلع ،ییحی نب دیعس ،دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ ،اطعء ،اجرب ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکاسھتدیعیکامنززپیھ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہبطخےسےلہپریغباذاؿافرااقتمےکامنزادارفنایئ۔بجامنز
ےساف رغوہےئوتالبؽریضاہللہنعرپکیٹاگلرکڑھکےوہےئافراہللیکدمحفانثایبؿرکےنےکدعبولوگںوکفظعفتحیصنیکافر
آرختیکایددالیئ۔زینولوگںوکااطتعیکرتبیغدی۔رھپےلچافروعروتںیکرطػرشتفیےلےئگ۔البؽریضاہللیھبآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسھتےھت۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوعروتںوکیھباہللےسڈرےناکمکحدایافراںیہنیھبفظع
ف تحیصن یک۔ رھپ اہلل یک دمح ف انث ایبؿ یک افر اںیہن ااطتع یک رتبیغ دالیئ۔ رھپ رفناای (اے وعروت!) دص ہ دای رکف ویکہکن منہج ےک
ادنینھیکارثکتیوعرںیتیہ ںیہ۔اسرپاکیادیندرہجیکاکےلاگولںفایلاخوتؿوھبؽایھٹہکویکںایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایاسےیلہکوکشہتہبافراخفدنیکانرکشیرکیتںیہ۔ہینسرکوعروتںےناےنپاہر
ابایلںافراوگنایھٹںااتررکالبؽریضاہللےکڑپکےںیمڈاانلرشفعرکدیافردص ہدےدںی۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،دبعاکلمل نباوبامیلسؿ،اطعء،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبطخدےتیفتقاناؾاکہنمولوگںیکرطػوہ
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
ہبطخدےتیفتقاناؾاکہنمولوگںیکرطػوہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1579

راوی ٗ :تیبہً ،بساٌٟزیز ،زاؤزً ،یاق بً ٩بساہلل ،ابوسٌیس خسری رضی اہلل ً٨ہ

اق بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ِّٔی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ َِ ٩زا ُو َز ًَ َِٔ ً ٩ی ٔ
ض َٓإٔذَا َجَ٠ص فٔی َّ
اَٟاَ ٔ ٧یةٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ا٦
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ِخ ُد یَ ِو َ ٦ا ِٔ ِ ٟٔ
ْٔط َویَ ِو َ ٦اْلِ َ ِؿ َهی إلٔ َی ا َِ ٤ُ ٟؼلَّی َٓ ُی َؼل ِّی بٔا٨َّ ٟا ٔ
اَ ٪ی ِ ُ
َ
اض
ََک ُه ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
اض ب ٔ َو ِجهٔهٔ َواُ ٨َّ ٟ
ٓ ِ
ض َوإ ٔ ََّل أَ ََ ٣ز اَ ٨َّ ٟ
َاس َت ِ٘ َب َ ١اَ ٨َّ ٟ
اض ُجْ ُ٠
وض َٓإ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت َُ ٟه َحا َج ْة یُزٔی ُس أَ ِ ٪یَ ِب ٌَ َث ََ ٌِ َّا ذ َ َ
بٔاٟؼَّ َس َٗ ٔة َٗا ََ ََ ٢ؼ َّسُٗوا ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِٛثَر ٔ ََ ٩ِ ٣ی َت َؼ َّس ُ ٚاَ ٨ِّ ٟشا ُئ
ت َٓک َ َ

ہبیتق ،دبعازعلسی،داؤد ،ایعض نب دبع اہلل ،اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس دیعارطفل
افردیعایحضلےکومعقرپدیعاگہاجےتافرولوگںوکامنززپاھےت۔بجدفرسیرتعکںیمھٹیب رکالسؾریھپےتوتولوگںیکرطػ
رہچہرکےکڑھکےوہاجےت۔ولگےھٹیبرےتہ۔نان ہچارگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکوکیئاکؾوہاتالثمںیہکرکشلفریغہانجیھبوہات
وت ولوگں ےس ایبؿ رک دےتی فرہن ولوگں وک دص ہ رکےن اک مکح اراشد رفناےت افر نیت رمہبت رفناےت دص ہ دف نان ہچ بس ےس زایدہ
وخانیتدص ہدایرکیتںیھت۔
رافی  :ہبیتق،دبعازعلسی،داؤد،ایعضنبدبعاہلل،اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿہبطخدفرسےوکانہکاخومشروہ
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
دفراؿہبطخدفرسےوکانہکاخومشروہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1580

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜين ،ابٗ ٩اس٣ ،٥ا ،َٟاب ٩طہاب ،اب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔرقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اَْ ٔ ٟ
َ
َ أَ ِن ٔؼ ِت
ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َُِٗ ٠ت َ ٔ ٟؼاح ٔب ٔ َ

َو ِاْل ٔ َُ ٣اَ ٦ی ِد ُل ُب َٓ َ٘ ِس َِ َِ ٟو َت
دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،انباہشب،انببیسم،اوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفناایارگمتےناےنپاسیھتےساہکہکاخومشروہافراناؾہبطخدےراہوہوتمتےناندنسپدیہابت یہ۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،انباہشب،انببیسم،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبطخےسیکزپاھاجےئ؟
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
ہبطخےسیکزپاھاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1581

راوی ً :تبہ بً ٩بساہلل ،اب٣ ٩بارک ،سٔیا ،٪جٌرفب٣ ٩ح٤س ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،جابز بً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

رف بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ
اَ ٩ِ ًَ ٪ج ٌِ َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُت ِ َب ُة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢فٔی ُخ ِلَِتٔهٔ َی ِح َُ ٤س اہللَ َویُ َِىٔی ًََِ ٠یهٔ ب ٔ َ٤ا ه َُو أَهُِ٠هُ ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٩ِ ٣َ ٢یَ ِه ٔسه ٔاہللُ
َٗا َ ٢ک َ َ
رش اْلِ ُ ُ٣ورٔ
اب اہللٔ َوأَ ِح َش َ ٩ا َِ ٟه ِس ٔ
ٓ َََل ُٔ ٣ـ َُّ َٟ ١ه َو َ ٩ِ ٣ي ُِـ٠ِ ٔ ٠هُ ٓ َََل هَاز ٔ َی َُ ٟه إ ٔ َّ ٪أَ ِػ َس َ ٚا َِ ٟحسٔیثٔ َ ٔ ٛت ُ
ی َه ِس ُی َُ ٣ح َّٕ ٤س َو َ ُّ

ُِ ٣ح َسثَاتُ َها َوک ُ ُِّ ٣ُ ١ح َسثَ ٕة ب ٔ ِس ًَ ْة َوک ُ ُّ ١ب ٔ ِس ًَ ٕة َؿ ََل َْ ٟة َوک ُ َُّ ١ؿ ََل َٕ ٟة فٔی ا٨َّ ٟارٔ ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُُ َِ ٌٔ َُ ٢ت أََ٧ا َو َّ
ا ٪إٔذَا
اٟشا ًَ ُة ََ ٛها َتي ِ ٔن َوک َ َ
ََک َّ
اٟشا ًَ َة ا ِح َ٤ز َِّت َو ِج ََ ٨تا ُه َو ًَ ََل َػ ِوتُ ُه َوا ِط َت َّس ُ ََـبُ ُه َٛأَُ َّ ٧ه ٔ َ ٧ذیزُ َج ِی ٕع َي ُ٘و َُ ٢ػ َّب َحَّ ٣َ ٥ِ ُٜشا ُ ٥ِ ٛث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َز َک َّ ٣اَل
ذ ََ
ٓ َٔ
َْلهِٔ٠هٔ َو ََ ٩ِ ٣ت َز َک َزیِ ّ٨ا أَ ِو َؿ َیا ًّا َٓإٔل َ َّی أَ ِو ًَل َ َّی َوأََ٧ا أَ ِول َی بٔا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن
ہبتع نب دبع اہلل ،انب ابمرک ،ایفسؿ ،رفعجنب دمحم ،فہ اےنپ فادل ےس ،اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ دےتی وت اہلل یک دمح ف انث ایبؿ رکےت ےسیج ہک اس اک قح ےہ۔ رھپ رفناےت ےسیج اہلل اعتیل دہاتی دے اےس وکیئ

ارماہرکےنفاالںیہنافرےسجاہللارماہرکےاےسدہاتیدےنیفاالوکیئںیہن۔نیقیروھکبسےسیچساتکباہللیکاتکبافربس
ےسرتہبرطہقیدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملساکرطہقیےہ۔بسےسربیزیچ(دنیںیم)  یئزیچدیپارکانےہافررہ یئ زیچدبتع ےہ
رہدبتعارمایہےہافررہارماہمنہجںیمےلاجےئیگ۔رھپرفناےتںیمافرایقتماینترقبیںیہینتجہیدفاایلگنں۔آپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس بج ایقتم اک ذرک رکےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک راسخر ابمرک رسخ وہاجےت آفاز دنلب وہاجیت افر
ہصغزیتوہاجاتےسیجہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیسکرکشلوکڈرارےہوہںہکحبصایاشؾےکفتقمتولوگںوکرکشلولٹےلاگ۔وج
صخش ناؽ وھچڑرکرمےاگفہاسےکفرباءاکےہافر وجصخشرقض ایےچبوھچڑرک رمےاگاس اکرقض افروچبںیکرپفرشاکںیم
ذہمداروہںویکہکنہکںیماملسمونںاکفیلوہں۔
رافی  :ہبتعنبدبعاہلل،انبابمرک،ایفسؿ،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾاکدفراؿہبطخدص ہدےنییک نیقلرکان
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
اناؾاکدفراؿہبطخدص ہدےنییک نیقلرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1582

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی ،زاؤزبٗ ٩یصً ،یاق ،ابوسٌیس رضی اہلل ً٨ہ

اق ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ً َٔی ْ
ِخ ُد َی ِو َ ٦ا ٌِٟٔیسٔ َٓ ُی َؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥ی ِد ُل ُب ٓ ََیأ ِ ُ٣زُ بٔاٟؼَّ َس َٗ ٔة ٓ ََیُٜو ُ ٪أَ ِٛث َ َر ََ ٩ِ ٣ی َت َؼ َّس ُٚ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ی ِ ُ
اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َٓإ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت َُ ٟه َحا َج ْة أَ ِو أَ َرا َز أَ ِ ٪یَ ِب ٌَ َث ََ ٌِ َّا َتک َ ََّ ٥َ ٠وإ ٔ ََّل َر َج ٍَ
رمعفنبیلع،ییحی،داؤدنبسیق،ایعض،اوبدیعسریضاہللہنعرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدیعےکدؿتکلنےوتدف
رتعک امنز ادا رفناےن ےک دعبہبطخ دےتی وہےئ ولوگں وک دص ہ رکےن اک مکح دےتی۔ وخانیت بس ےس زایدہ دص ہ ایک رکںیت۔ زین

ارگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکوکیئاکؾوہاتایوکیئرکشلانجیھبوہاتوتایبؿرکدےتیفرہنفاسپآاجےت۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،داؤدنبسیق،ایعض،اوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
اناؾاکدفراؿہبطخدص ہدےنییک نیقلرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1583

راوی ً :لی ب ٩ححز ،یزیس ،اب ٩ہارو ،٪ح٤یس ،حشً ،٩بساہلل ابً ٩باض

َرة ٔ
وَٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُح َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩أَ َّ ٪ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َوه َُو ابِ َُ ٩ه ُ
ار َ
ض َخ َل َب بٔا َِ ٟب ِ َ

اض َی ُِ ٨وزُ ََ ٌِ ُـ ُه ِ ٥إلٔ َی ََ ٌِ ٕف َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢هاهُ َ٨ا ٔ ٩ِ ٣أَهِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ُٗو ُ٣وا إلٔ َی إ ٔ ِخ َوا٥ِ ُٜٔ٧
َٓ َ٘ا َ ٢أَ ُّزوا َزکَا َة َػ ِو َٔ َٓ ٥ِ ُٜ٣ح ٌَ َ ١اُ ٨َّ ٟ
َّ
َّ
ٓ ٌََ ِّ٤ُ ٠وه َُِٓ ٥إُٔ َّ ٧ه ََِ ٥ل َي ٌَِ َ ٤َُ ٠
ْٔط ًَل َی اٟؼَّ ِٔير ٔ َوا ِلَٜبٔير ٔ َوا ِِّ ُ ٟ
ْح َوا ِِ ٌَ ٟبسٔ
َف َق َػ َس َٗ َة ا ِٔ ِ ٟٔ
و ٪أ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ َ ٥َ ٠

َو َّ
ٕ َػا َٕ ٔ ٩ِ ٣ب ُ ٓز ٕأَ ِو َػا ًّا َٔ ٩ِ ٣ت ِ٤ز ٕأَ ِو َطٌٔير ٕ
اٟذ َ ٔ
َک َواْلِ ََُِ٧ی ن ِٔؼ َ

یلع نب رجح ،سیدی ،انب اہرفؿ ،دیمح ،نسح ،دبعاہلل انب ابعس ،ےن اکی رمہبت رصبہ ںیم ہبطخدےتی وہےئ رفناای اےنپرفزفں یک زوکة
دایرکف۔ہی نسرکولگاکیدفرسےیکرطػدےنھکی ےگل۔ اوہنںےنرفناایاہیںالہدمہنی ںیم ےسوکؿوکؿںیہ؟ اوھٹ افراےنپ
اھبویئں وک اتبؤ۔ ہی ولگ ںیہن اجےتن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دص ہ رطف رہ وھچےٹ ڑبے آزاد ف الغؾ افر رمد ف
وعرترپرفضایکےہ۔اسیکدقمارفصناصعوہیگںایاکیاصعوجھکرایاکیاصع(رقتةینیتولک)وجیکےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،سیدی،انباہرفؿ،دیمح،نسح،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
اناؾاکدفراؿہبطخدص ہدےنییک نیقلرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1584

راوی ٗ :تیبہ ،ابواَلحوؾ٨٣ ،ؼور ،طٌيی ،بزاء بً ٩ازب رضی اہلل ً٨ہ

ؾ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِّ ٩
ئ َٗا ََ ٢خ َلِ َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
اٟظ ٌِ ٔي ِّی ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ

َ َٗ ِب َ ١اٟؼَّ ََلة ٔ
َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
َ َو ََ ٩ِ ٣ن َش َ
اب اُ ٨ُّ ٟش َ
ْح ََ ٌِ َس اٟؼَّ ََلة ٔ ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ػلَّی َػ ََل َت َ٨ا َو َن َش َ
َ نُ ُش َ٨َ ٜا َٓ َ٘ ِس أَ َػ َ
ْعٓ ُِت أَ َّ ٪ا َِ ٟی ِو َ ٦یَ ِو ُ٦
َٓتٔ َِ ٠
َ َطاةُ َِ ٟح َٕ٘ َٓ ٥ا َ ٢أَبُو ب ُ ِز َز َة بِ َُ ٔ ٧ ٩یارٕ یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َواہللٔ َِ َ٘ ٟس َن َشُ ِٜت َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪أَ ِ ُ
َخ َد إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ َ َ
َ َطا ُة َِ ٟح َٕٗ ٥ا ََٓ ٢إ ٔ َّ٪
رش ٕب َٓ َت ٌَ َّحُِ ٠ت َٓأَکَُِ ٠ت َوأَك ِ ٌَ ُِ ٤ت أَهِلٔی َو ٔجي َرانٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ت ٔ َِ ٠
أَک ِ َٕ ١و ُ ِ

ً ٔ ِ٨سٔی َج َذ ًَ ّة َخي ِ ْر َٔ ٩ِ ٣طات َ ِی َِ ٟح ََٕ ٓ ٥ه ِ ١تُ ِحزٔی ًَىِّی َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥و ٩َِ ٟتُ ِحز ٔ َی ًَ ِ ٩أَ َح ٕس ََ ٌِ َس َک

ہبیتق،اوباالوحص،وصنمر،یبعش،رباءنباعزبریضاہللہنعرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزدیعایحضلےک
دعبہبطخںیمرفناایوجصخشامہریاسامنزیکرطحزپےھاگافررقابینرکےاگ(رصػ)ایسیک(امنزف)رقابینوہیگ۔سجےنامنز
ےسلبقرقاب ینیکفہرصػوگتشےہ۔اوبربدہریضاہللہنعےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!فاہلل!ںیموتامنزےسلبقرقابین
رک اکچ۔ ںیم ہی اھکےن اکدؿ اھجمس ذہلا وخد یھب اھکای اسمہویئں وک یھب الھکای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای فہ وت رصػ وگتش
اھت۔ اوہنں ےن اہک ریمے اپس  ھ ناہ اک دہبن ےہ وج دف رکبویں ےس رتہب ےہ ایک اس ےس رقابین وہ اجےئ یگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفناایاہں!رصػاہمترےےیلاہمترےدعبیسکےکےیلںیہن۔
رافی  :ہبیتق،اوباالوحص،وصنمر،یبعش،رباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وتمطسہبطخدانی

ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
وتمطسہبطخدانی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1585

راوی ٗ :تیبہ ،ابواَلحوؾ ،س٤اک ،جابزب ٩س٤زہ رضی اہلل ً٨ہ

ؾ ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أ ُ َػل ِّی َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َٓکَاِ َ ٧ت َػ ََلتُهُ َٗ ِؼ ّسا َو ُخ ِلِ َ ُت ُه َٗ ِؼ ّسا
ہبیتق،اوباالوحص،امسک،اجربنبرمسہریضاہللہنعرفناےتںیہہکںیمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتامنززپاھرکاتاھت
ہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنزیھبوتمطس(درایمین)وہیتافرہبطخیھب۔
رافی  :ہبیتق،اوباالوحص،امسک،اجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفوبطخںےکدرایمؿانھٹیبافروکسترکان
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
دفوبطخںےکدرایمؿانھٹیبافروکسترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1586

راوی ٗ :تیبہ ،ابوًوا٧ہ ،س٤اک ،جابزب ٩س٤زہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب
َخی ٓ َََ ٩ِ ٤خبَّرَ َک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خ َل َب
َٗائ ّٔ٤ا ث ُ ََّ ٥ي ِ٘ ٌُ ُس َٗ ٌِ َس ّة ََل یَ َتک َ ََّٔ ٓ ٥ُ ٠یها ث ُ ََّ َٗ ٥اَ َٓ ٦د َل َب ُخ ِل َب ّة أ ُ ِ َ

َٗاً ّٔسا ٓ َََل َُ َؼ ِّس ِٗ ُه
ہبیتق،اوبوعاہن،امسک،اجربنبرمسہریضاہللہنعرفناےتںیہںیمےنروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنہبطخدایےلہپڑھکےوہرکہبطخدای۔رھپھٹیبےئگافراخومشرےہ۔رھپڑھکےوہےئافردفرساہبطخدای۔ذہلاارگوکیئ
ںیہمتاتبےئہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھٹیبرکہبطخاراشدرفناایوتاسوکچستماھجمسرکف۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،امسک،اجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبطخدفؾںیمالتفترقآؿفذرکایہلرکان
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
ہبطخدفؾںیمالتفترقآؿفذرکایہلرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1587

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظارً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪س٤اک ،جابزب ٩س٤زہ رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َٗا َ ٢ک َ َ
َّ
َّ
ُ
ُ
ِقأ ُآیَا ٕ
َک اہللَ َوکَاِ َ ٧ت ُخ ِلِ َ ُتهُ َٗ ِؼ ّسا َو َػ ََلتُ ُه َٗ ِؼ ّسا
ت َویَ ِذ ُ ُ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠یَ ِد ُل ُب َٗائ ّٔ٤ا ث َّ ٥یَ ِحُ ٔ ٠ص ث ََّ ٥ي ُ٘ ُوَ ٦و َي ِ َ
دمحمنباشب ر،دبعارلنمح ،ایفسؿ،امسک،اجربنبرمسہریض اہللہنعرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےلہپ ڑھکے وہ
رک ہبطخ دےتی رھپ  ےتھٹی افر رھپ ڑھکے وہےت افر رقآؿ رکمی یک آایت التفت رکےت افر اہلل اعتیل اک ذرک رفناےت۔ زین آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسیکامنزافرہبطخدفونںزیچںیادتعاؽرپوہںیتںیھت۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،امسک،اجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااتتخؾہبطخےسلبقاناؾاکےچینآان
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
ااتتخؾہبطخےسلبقاناؾاکےچینآان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1588

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ابوت٤ی٠ة ،حشين ب ٩واٗس ،اب ٩بزیسة ،ابو٣وسی رضی اہلل ً٨ہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو تُ َِ ٤ی ََ ٠ة ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َ ٢بَ ِی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َی ِد ُل ُب إٔذِ أَٗ َِب َ ١ا َِ ٟح َش َُ ٩وا ُِ ٟح َشي ِ ُن ًََِ ٠یه ٔ َ٤ا َّ
یؼا ٔ ٪أَ ِح ََ ٤زا َٔ ٪ی ِٔ ٤ظ َیا ٔ٪
اٟش ََلِ ٠َ ًَ ٦یه ٔ َ٤ا ََٗ ٔ٤
یؼ ِیه ٔ َ٤ا
َو َي ٌِث ُ َرا ٔ٨َ َٓ ٪زَ ََ ٢و َح َُ ٠َ ٤ه َ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٢ػ َس َ ٚاہللُ إٔ٤َ َّ ٧ا أَ َِ ٣وا ُلَ ٥ِ ُٜوأَ ِو ََلزُ ُٔٓ ٥ِ ٛت ِ َْ ٨ة َرأَیِ ُت هَ َذیِ ٔ ٩یَ ِٔ ٤ظ َیا َٔ ٪و َي ٌِث ُ َرا ٔ ٪فٔی ََٗ ٔ٤

َٓ ٥َِ ٠أَ ِػب ٔ ِر َحًَّی َ٧زَ ُِ ٟت َٓ َح َُ ٠ِ ٤ت ُه َ٤ا

وقعیب نب اربامیہ ،اوبیمیلة ،نیسح نب فادق ،انب ربدیة ،اوبومیس ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک اکی دہعف روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس ربنم رپ ہبطخ اراشد رفنا رےہ ےھت ہک نسح ف نیسح آےئگ دفونں ےن رسخ رکےت نہپ رےھک ےھت افر رگےت زپےت ےلچ آرےہ
ےھت۔آپیلصاہللہیلعفآہل فملسربنمےسےچینارتےافر اؿدفونںوکوگدںیمااھٹایلرھپ رفناایاہللاعتیلچسرفناےتںیہہکاہمترے
ناؽ افر افالدںی ہنتف ںیہ۔ ںیم ےن اںیہن رگےت زپےت وہےئ آےت وہےئ داھکی وت ربص ہن رک اکس۔ اہیں کت ہک ربنم ےس ارت رک اںیہن
(وگدںیم)ااھٹایل۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،اوبیمیلة،نیسحنبفادق،انبربدیة،اوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبطخےکدعبوخانیتوکتحیصنافردصےقیکرتبیغ

ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
ہبطخےکدعبوخانیتوکتحیصنافردصےقیکرتبیغ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1589

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی ،سٔیاً ،٪بساٟزح ٩٤بً ٩باضً ،بساہلل ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ًَُ ٩اب ٔ ٕص َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ٩
ِخو َد ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥وَِ ٟو ََل َ٣کَانٔی ٔ٨ِ ٣هُ َ٣ا َطه ٔ ِستُ ُه
ًَبَّا ٕ
ض َٗا ََٟ ٢هُ َر ُج َْ ١طه ٔ ِس َت ا ُِ ُ ٟ
َّ
َّ
َّ
ََکهَُ َّ٩وأَ ََ ٣زهَُّ٩
َي ٌِىٔی ٔٔ ٩ِ ٣ػ َِزٔه ٔأَتَی ا ِ ٥ََ ٠ٌَ ٟأ ٟذی ً ٔ َِ ٨س َزارٔ ََٔٛير ٔبِ ٔ ٩اٟؼَّ ِ٠تٔ ٓ ََؼلی ث ُ ََّ ٥خ َل َب ث ُ َّ ٥أَتَی اَ ٨ِّ ٟشا َئ ٓ ََو ًَوَ ُهَ َّ٩وذ َ
أَ َِ ٪ی َت َؼ َّسٗ ََِ َٓ ٩ح ٌََِ ٠ت ا ِِ ٤َ ٟزأَ ُة تُ ِهؤی ب ٔ َی ٔسهَا إلٔ َی َح ََ ٔ ٘٠ها تُِ٠قٔی فٔی ث َ ِو ٔب ب ٔ ََل ٕ٢
رمع فنبیلع،ییحی،ایفسؿ،دبعارلنمحنبابعس،دبعاہللانبابعسریضاہللہنعےسرمفیےہہکیسکصخشےناؿےسدرایتفایک
ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس (امنز دیع ےک ےئل) روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےلکن ےھت؟ رفناای اہں! ارگ ریما آپ
یلصاہللہیلعفآہل فملسےکزندکیوکیئاقمؾوہاتوتںیمںیہناجاتکساھت۔(ویکہکنںیماسفتقتہبوھچاٹاھت)آپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ریثک نب تلص ےک اکمؿ ےک اپس وموجد اس اشنؿ ےک رقبی آےئ۔ (ااشرے ےس اتبای ای اھجمسای) امنز ادا یک رھپ ہبطخ اراشد
رفناای رھپوخانیت ےکاپس ےئگافر اںیہنفظعف تحیصنیک افر آرختیک اید دالیئ۔ رھپآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اںیہن دص ہ
رکےناکمکحرفناایوتوخانیتاانپاہھتےلگیکرطػےلاجںیت(افرزویرااتررک)البؽریضاہللہنعےکڑپکےںیمڈایتلاجںیت۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿ،دبعارلنمحنبابعس،دبعاہللانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزدیعےسلبقایدعبامنززپانھ
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب

امنزدیعےسلبقایدعبامنززپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1590

راوی ً :بساہلل ب ٩سٌیس ،اَلطخ ،اب ٩ازریص ،طٌبہً ،سی ،سٌیس ب ٩جبيرً ،بساہلل ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ٔیص َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ًَِ ٩س ٓ ٕ
ٔی ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس اْلِ َ َط ُّخ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
َخ َد یَ ِو َ ٦ا ٌِٟٔی ٔس ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن  ٥َِ ٟي َُؼِ َٗ ِّ١بََ ٠ها َو ََل ََ ٌِ َس َها
ًَبَّا ٕ
ض أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠
دبعاہللنبدیعس،االجش،انبادرسی،ہبعش،دعی،دیعسنب ریبج،دبعاہللانبابعسریضاہللہنعرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسدیعےکدؿےلکنوترصػدفرتعکادارفناںیئ۔ہناؿےسنالبقھچکزپاھافرہندعبںیم۔
رافی  :دبعاہللنبدیعس،االجش،انبادرسی،ہبعش،دعی،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعسریضاہللہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اناؾاکرقابینرکاندعتادرقابین
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
اناؾاکرقابینرکاندعتادرقابین

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1591

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،حات ٥ب ٩ورزا ،٪ایوب٣ ،ح٤س ب ٩سيری ،٩ا٧ص ب٣ ٩ا َٟرضی اہلل ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا َ٢
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحات ٔ ُ ٥بِ َُ ٩و ِر َز َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
َخ َلِ َ َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِو َ ٦أَ ِؿ ّهی َوأََِٜ٧أ َإلٔ َی َِ ٛبظَ ي ِ ٔن أَ َِ ٠َ ٣حي ِ ٔن ٓ ََذبَ َح ُه َ٤ا
اامسلیعنبدوعسد،احمت نبفرداؿ،اویب،دمحم نبریسنی ،اسن نب ناکلریضاہلل ہنعرفناےتںیہہکدیعایحضلےک ومعقرپروسؽ

اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہبطخاراشدرفناایافردفدوبنںےکرقبیےئگوجدیفسافراکےلےھت۔رھپاںیہنذحبایک۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،احمتنبفرداؿ،اویب،دمحمنبریسنی،اسننبناکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
اناؾاکرقابینرکاندعتادرقابین

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1592

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بً ٩بساٟح ،٥ٜطٌیبٟ ،یثَٛ ،يربَ ٩فٗس٧ ،آًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟح َُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜط ٌَ ِیبٕ ًَ َِّ ٩
اِ ٠ٟیثٔ ًَ ََِٔٛ ٩ير ٔبِ َِٔ َ ٩ف َٗ ٕس ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز
ْح بٔا َِ ٤ُ ٟؼلَّی
أَ ِخب َ َر ُه أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اَ ٪ی ِذبَ ُح أَ ِو َی ُِ َ ٨
دمحم نب دبعاہلل نب دبعا،مکح ،بیعش ،ثیل ،ریثکنب رفدق ،انعف ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسرقابیندیعاگہںیمایکرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدبعا،مکح،بیعش،ثیل،ریثکنبرفدق،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہعمجےکدؿدیعوہوتایکرکے؟
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
ہعمجےکدؿدیعوہوتایکرکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1593

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز ،ابزاہی ٥ب٣ ٩ح٤س ب٨٣ ٩ترش ،حِیب ب ٩سا ،٥ٟنٌ٤ا ٪بَ ٩ظير

یب بِ َٔ ٩سا٥ٕ ٔ ٟ
أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟت ٔ ٔ
رش ُُِٗ ٠ت ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٩ِ ًَ ٥حِ ٔ ٔ
َّ
َّ
َِّ اْلِ َ ًِل َی
اس ََ ٥رب َ
ًَ ِ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ٔ ٪بِ ٔٔ ََ ٩ظير ٕ َٗا َ ٢ک َ َ
ِقأ ُ فٔی ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة َوا ٌِٔ ٟی ٔس َٔ َشبِّحِ ِ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ِ َ
َو َه ِ ١أَ َتا َک َحس ُ
رقأَبٔه ٔ َ٤ا
ٔیث ا َِِ ٟا ٔط َیةٔ َوإٔذَا ا ِج َت َ ٍَ ٤ا ُِ ٟح ُُ ٌَ ٤ة َوا ٌِٟٔی ُس فٔی یَ ِوَ َ ٕ ٦
دمحم نب دقامة ،رجری ،اربامیہ نب دمحم نب رشتنم ،بیبح نب اسمل ،امعنؿ نب ریشب رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہعمج
افردیعنیےکدؿںیموسرہایلعافروسرہاغہیشزپاھرکےتےھت۔ارگہعمجافردیعیھبکاکییہدؿوہاجےتوتیھباؿیہوسروتںیک
التفترفناےت۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،اربامیہنبدمحمنبرشتنم،بیبحنباسمل،امعنؿنبریشب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگدیعافرہعمجاکییہرفزوہںوتسجصخشےنامنزدیعزپیھوہاےسہعمجزپےنھایہنزپےنھاکاایتخرےہ
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
ارگدیعافرہعمجاکییہرفزوہںوتسجصخشےنامنزدیعزپیھوہاےسہعمجزپےنھایہنزپےنھاکاایتخرےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1594

راوی ٤ً :زوبً ٩لیً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہسی ،ارسائی٤ًَ ،١ا ٪بِ٣ ٩يرة ،ایاض ب ٩ابور٠٣ةٌ٣ ،اویہ ب ٩سٔیا ٪ےن
زیسب ٩ارٗ٥

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩هس ٓ ٕ
ض بِ ٔ٩
رسائ ٔی ُ
َ ٤َ َِ ًُ ٩ِ ًَ ١
ا ٪بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ًَ ِ ٩إٔیَا ٔ
ٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِ َ
ٔیسیِ َٔٗ ٩ا ََ ٢ن ٌَ ِ٥
أَبٔی َر َِ ٠َ ٣ة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ٌَُ ٣او ٔ َی َة َسأ َ ََ ٢زیِ َس بِ َ ٩أَ ِر َٗ َ ٥أَ َطه ٔ ِس َت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ً ٥َ ٠

ٔیس ٔ ٩ِ ٣أَ َّو ٔ ٢اَ ٨َّ ٟهارٔ ث ُ ََّ ٥ر َّخ َؽ فٔی ا ُِ ٟح ٌَُ ٤ةٔ
َػلَّی ا َِ ٌٟ
رمعفنب یلع،دبعارلنمح نب دہمی،ارسالیئ،امثعؿ نب ریغمة،اایسنباوبرملة،اعمفہینبایفسؿےنزدینبارمقےسوپاھچ ہک ایک
آپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتدیعنیےکومعقرپوموجدےھت؟رفناایاہں!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنحبصیک
دیعیکامنززپاھیئیھترھپہعمجےکےیلااجزتیھتہکارگ(وکیئصخش)اچےہوتآےئافریجہناچےہوتہنآےئ۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمحنبدہمی،ارسالیئ،امثعؿنبریغمة،اایسنباوبرملة،اعمفہینبایفسؿےنزدینبارمق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
ارگدیعافرہعمجاکییہرفزوہںوتسجصخشےنامنزدیعزپیھوہاےسہعمجزپےنھایہنزپےنھاکاایتخرےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1595

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،یحٌیً ،بساٟح٤یس ب ٩جٌرف ،وہب بٛ ٩یشا٪

اَٗ ٪ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َوه ُِب بِ ُِ َٛ ٩ی َش َ
َ
َخ َد َٓ َد َل َب َٓأَكَا َ ٢ا ِٟد ُِل َب َة ث ُ ََّ٧ ٥زَ َََ ٓ ٢ؼلَّی َو٥َِ ٟ
ا ِج َت ََ ً ٍَ ٤
ِخو َد َحًَّی ََ ٌَال َی اَ ٨َّ ٟه ُ
َخ ا ُِ ُ ٟ
ار ث ُ ََّ َ ٥
ٔیسا ًَٔ ٪ل َی ًَ ِه ٔس ابِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر َٔٓأ َّ َ

اٟش ََّ ٨ة
َ َٔلبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َک ذََ ٔ ٟ
ي َُؼ٨َّ ٠ٟٔ ِّ١ا ٔ
اب ُّ
ض َٓ َ٘ا َ ٢أَ َػ َ
ض َی ِو َ٣ل ٔ ٕذ ا ُِ ٟح َُ ٌَ ٤ة ٓ َُذ ٔ َ

دمحم نب اشبر ،ییحی ،دبعادیمحل نب رفعج ،فبہ نب اسیکؿ ےتہک ںیہ ہک انب زریب ےک زناہن الختف ںیم دیع ہعمج ےک دؿ وہیئگ۔ وت اوہنں
ےندؿڑچےھکتےنلکنںیماتریخیکرھپےلکن افراکیوطلیہبطخدےنیےکدعبربنمےس ارترکامنزادا رفنایئافراسدؿولوگں ےن
ہعمجیکامنزںیہنزپیھ۔بجاسفہعقاکذرکدبعاہللانبابعسےکاسےنمایکایگوتاوہنںےنرفناایاوہنںےنتنسرپلمعایک۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحی،دبعادیمحلنبرفعج،فبہنباسیکؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعےکرفزدػاجبان!
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
دیعےکرفزدػاجبان!

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1596

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف٤ٌ٣ ،ز ،زہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

رضبَا ٔ ٪ب ٔ ُس َّٓي ِ ٔن َٓاَ ِ ٧ت َه َزه َُ٤ا أَبُو بَ َِکٕ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ََِ ٠ًَ ١ی َها َوً ٔ َِ ٨سهَا َجارٔ َی َتا ٔٔ ِ ََ ٪
ٔیسا
َز ًِ ُهَٓ َّ٩إ ٔ َّٟٔ ٪کُِ َٗ ِّ١وّ ًٕ ٦
ہبیتقنبدیعس،دمحمنبرفعج،رمعم،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسریمےاپس
رشتفی الےئ وت ایچبں دػ اجب ریہ ںیھت۔ اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن اںیہن ڈااٹن وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای
اوبرکباجبےندف۔رہوقؾیکاکیدیعوہیتےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،دمحمنبرفعج،رمعم،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعےکدؿاناؾےکاسےنمانلیھک
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
دیعےکدؿاناؾےکاسےنمانلیھک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1597

راوی ٣ :ح٤س ب ٩آزً ،٦بسة ،ہظاً ،٦ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل َف٣اتی

و ٪بَي ِ َن َی َس ِی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی
اٟشو َزا َُ ٪یٌَِ ٠بُ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز َِ ًَ ٩ِ ًَ ٦ب َس َة ًَ ِ ٩هٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َجا َئ ُّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َرٓ ُِت
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠فٔی یَ ِؤ ًٔ ٦ی ٕس ٓ ََس ًَانٔی َُٓ ٨ِ ُٜت أَك ٍُ ٔ ٠إَِٔ ٟیه ٔ َِِ ٓ ٩ِ ٣ٔ ٥و ًَٔ ٚأَ٘ٔهٔ ٓ ََ٤ا زٔ ُِ ٟت أَُ ِ ٧وزُ إَِٔ ٟیه ٔ َِ ٥حًی ُُ ٨ِ ٛت أََ٧ا أًٟی ا ِن َ َ
دمحم نب آدؾ ،دبعة ،اشہؾ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل رفنایت ںیہ ہک دیع ےک دؿ دنچ یشبح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ےتلیھک
وہےئ آےئ۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم یھب البای۔ نان ہچ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دنکےھ ےک افرپ ےس
اںیہندےنھکییگلافرلسلسمدیتھکیریہاہیںکتہکبجریمایجاچاہبتفاہںےسیٹہ۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،دبعة،اشہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللرفنایت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعےکدؿدجسمںیمانلیھکافروخانیتاکلیھکدانھکی
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
دیعےکدؿدجسمںیمانلیھکافروخانیتاکلیھکدانھکی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1598

راوی ً :لی ب ٩خرش ،٦وٟیس ،اوزاعی ،زہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ٔ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َرأَیِ ُت َر ُسو َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
رشَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاع ُّی ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
و ٪أََ٧ا أَ ِسأ َ َُٓ ٦ا ِٗ ُس ُروا َٗ ِس َر
و ٪فٔی ا ِِ ٤َ ٟشح ٔ ٔس َحًَّی أَ َُ ٛ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِشتُرُنٔی بٔز ٔ َزائ ٔهٔ َوأََ٧ا أَُ ِ ٧وزُ إلٔ َی ا َِ ٟح َبظَ ةٔ َیٌَِ ٠بُ َ
يؼ ٔة ًَل َی َّ
ا َِ ٟحارٔیَ ٔة ا َِ ٟحسٔی ََ ٔة ِّ
اٟش ِّ ٩ا ِٔ َ ٟ
اِ ٠ٟهو ٔ
ْح َ

یلعنبرشخؾ،فدیل،افزایع،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپاچدر
ےسریمےاسےنمرپدہرکدایافرںیمویشبحںوکدجسمںیمےتلیھکوہےئدیتھکیریہ۔اہیںکتہکوخدیہکھترکٹہیئگ۔متوخدیہ
ادنازہرکولہکوجاؿمکنسافرلیھکوکدیکوشنیقڑلیکینتکدریکتڑھکیرہیتکسےہ۔(ینعی اکیفدریڑھکیریہروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنںیہنرفناایہکٹہاجہکلبںیموخدیہاکیفدریدعبااتکرکیٹہ۔)
رافی  :یلعنبرشخؾ،فدیل،افزایع،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
دیعےکدؿدجسمںیمانلیھکافروخانیتاکلیھکدانھکی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1599

راوی  :اسح ٙب٣ ٩وسی ،وٟیس ب٣ ٩ش ،٥٠اوزاعی ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٬٨ا

وسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُِ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی اٟزُّهِز ٔ ُّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ َُ ٣ُ ٩
و ٪فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ َٓزَ َج َزه ُِ٤َ ًُ ٥زُ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨هُ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢ز َخ َ٤َ ًُ ١زُ َوا َِ ٟح َبظَ ُة َیٌَِ ٠بُ َ

اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز ًِ ُه ِ ٥یَا ًُ َ٤زُ َٓإٔ٤َ َّ ٧ا ه ُِ ٥بَُ٨و أَ ِرٓ َٔس َة

ااحسؼنبومیس،فدیلنبملسم،افزایع،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللعیھارفناےتںیہہکرمعدجسمںیمدالخوہےئ وت
یشبح لیھک رےہ ےھت۔ اوہنں ےن اںیہن (اؿ ویشبحں وک) ڈااٹن وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای رمع! ںیہن  ےنلیھ
دف۔ہیوتیشبحںیہ۔
رافی  :اقحسنبومیس،فدیلنبملسم،افزایع،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیعےکرفزاگےنافردػاجبےنیکااجزتاکایبؿ
ابب  :دیعنیےسہقلعتمااحدثییکاتکب
دیعےکرفزاگےنافردػاجبےنیکااجزتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1600

راوی  :اح٤سب ٩حٔؽ بً ٩بساہلل ،ابزاہی ٥ب ٩كہ٤ا٣ ،٪ا َٟب ٩ا٧ص ،زہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ا٣َ ٩ِ ًَ ٪ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ ُ ٩كَ ِه ََ ٤
ْع َو َة أَُ َّ ٧ه َح َّسثَ ُه أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َح َّسثَ ِتهُ أَ َّ ٪أَبَا بَ َِکٕ ِّ
اٟس ِّٖ
اٟؼ ِّس َیَ ٙز َخ ََِ ٠ًَ ١ی َها َوً ٔ َِ ٨سهَا َجارٔ َی َتا ٔٔ ِ ََ ٪
رضبَا ٔ ٪ب ٔ ُّ
ًَ ِِ ُ ٩

ٕ ًَ َِ ٩و ِجهٔهٔ َٓ َ٘ا َ٢
َخی َُ ٣ت َش ٓ ٕخ ث َ ِوبَ ُه َٓ َٜظَ َ
َو َُ َِ َِّ ٨یا َٔ ٪و َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٣ُ ٥َ ٠ش اطی ب ٔ ََ ِوبٔهٔ َو َٗا ََّ ٣َ ٢ز ّة أ ُ ِ َ
َز ًِ ُه َ٤ا َیا أَبَا بَ َِکٕ إَٔ َّ ٧ها أَیَّ ُأ ً ٦ی ٕس َوهُ َّ٩أَ َّی ُا٣ٔ ٦ىّی َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ٣ل ٔ ٕذ بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة
ادمحنبب صنبدبعاہلل،اربامیہنبامہطؿ،ناکلنباسن،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہہکرضحتاوبرکب
ریض اہلل ہنع اؿ ےک اپس آےئ وت اؿ ےکاپس دف ڑلایکں دػ اجبےت وہےئ اگ ریہںیھت افر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اینپ
اچدر ےٹیپل وہےئ ےھت۔ (اوبرکب دصقی ریض اہلل ےن اںیہن ڈااٹن) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ ہنم ےس اچدر اٹہیئ افر رفناای
اوبرکب اںیہن اگےن دف ویکہکن ہی دیع ےک دؿ ںیہ۔ فہ ینم ےک اایؾ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دمہنی ونمرہ یہ ںیم ایقؾ ذپری
ےھت۔
رافی  :ادمحنبب صنبدبعاہلل،اربامیہنبامہطؿ،ناکلنباسن،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی

رھگفںںیمادارکےنیکرتبیغافراسیکتلیضفاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رھگفںںیمادارکےنیکرتبیغافراسیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1601

راوی ً :باض بً ٩بساٌٟویً ،٥بساہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩اس٤اء ،جویزیة ب ٩اس٤اء ،وٟیس ب ٩ابوہظا٧ ،٦آًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩ز
رضی اہلل ً٨ہ

َّاض بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ 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 ُ
بِ ٔ ٩أَبٔی هٔظَ اَ٧ ٩ِ ًَ ٕ ٦آ ٍٕٔ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ُّ٠وا فٔی ب ُ ُیوتَٔ ٥ِ ُٜو ََل َت َّتد ٔ ُذو َها
ُٗبُ ّورا
ابعسنبدبعامیظعل،دبعاہللنبدمحمنباامسء،وجرییةنباامسء،فدیلنباوباشہؾ،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اےنپ رھگفں ںیم امنز (لفن امنز) زپاھ رکف افر اںیہن ربقںی تم انب ڈاول۔ (ینعی ےسیج
ربقاتسؿںیمامنززپانھونممعےہاےسییہرھگفںںیمونالفزپےنھےسابزہنروہہکدجسمیہںیمزپےنھیکہتخپاعدتانبول)
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،دبعاہللنبدمحمنباامسء،وجرییةنباامسء،فدیلنباوباشہؾ،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رھگفںںیمونالفادارکےنیکرتبیغافراسیکتلیضفاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رھگفںںیمونالفادارکےنیکرتبیغافراسیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1602

٣وسی بً٘ ٩بة ،ابونرضََّ ،سب ٩سٌیس ،زیسب ٩ثابت رضی اہلل ً٨ہ
راوی  :اح٤سب ٩س٠امیًٔ ،٪ا ٪ب٣ ٩ش ،٥٠وہیبٰ ،

وسی بِ ََ ِ٘ ًُ ٩ب َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َّٔا ُ ٪بِ ُِ ٣ُ ٩شَٗ ٥ٕ ٔ ٠ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُو َه ِی ْب َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣
َّس بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠ات َد َذ حُ ِح َز ّة فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس َٔ ٩ِ ٣ح ٔؼير ٕ
أ ِ ٨َّ ٟ
رض یُ َح ِّس ُث ًَ ِٔ ِ َُ ٩

اض ث ُ َُّ َ٘ َٓ ٥سوا َػ ِو َت ُه َِ ٟی َّ ٠ة َٓوَ ُّ٨وا أَُ َّ ٧ه َ٧ائ َْٔ َٓ ٥ح ٌَ َ١
ٓ ََؼلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٔ ٓ ٥َ ٠یها ََ ٟیال ٔ َی َحًَّی ا ِج َت َ ٍَ ٤إَِٔ ٟیهٔ اُ ٨َّ ٟ
یت أَ ِ ٪یَُ ِٜت َب ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜوَِ ٟو ُٛت َٔب
ِخ َد إَِٔ ٟیه ٔ َِ٘ َٓ ٥ا َ٣َ ٢ا َزا َ ٢بَّٔ ٥ِ ُٜأ ٟذی َرأَیِ ُت ُٔ ٩ِ ٣ػ َِ ٥ِ ٌُٜٔ ٨حًَّی َخ ٔظ ُ
ََ ٌِ ُـ ُه َِ ٥یت َ َِ ٨ح َُ ٨ح َ ٔ ٟی ِ ُ
ئ فٔی بَ ِیتٔهٔ إ ٔ ََّل اٟؼَّ ََل َة ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ َة
اض فٔی ب ُ ُیوتَٔٓ ٥ِ ُٜإ ٔ َّ ٪أَٓ َِـ ََ ١ػ ََلة ٔا ِ٤َ ٟزِ ٔ
ًََِ ٠ی٣َ ٥ِ ُٜا ٗ ُِ٤ت ُِ ٥بٔهٔ ٓ ََؼ ُّ٠وا أَ ُّی َها اُ ٨َّ ٟ

ادمحنبامیلسؿ،افعؿنبملسم،فبیہ،ومٰیسنبعمیة،اوبرضن،رسبنبدیعس،زدینبباتبریضاہللہنعرفناےتںیہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن دجسم ںیم اٹچیئ اک اکی رجحہ واای افر اس ںیم یئک رات کت امنز زپےتھ رےہ اہیں کت ہک ولگ آپ یلص
اہلل ہیلعفآہلفملس ےکےھچیپ امنز ںیم رشکی وہےن ےگل۔اکی رات احصہب رکاؾ ےن روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملسیک آفاز ںیہن
ینسوتےھجمسہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوسرےہںیہ۔اسرپدنچ ولوگںےناھک انسرشفعرکدایاتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ابرہ رشتفی الںیئ۔ (اس رپ) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ںیم ےن لسلسم مت ولوگں وک اس رطح رکہت وہےئ
(اھکےتسن)وہےئانسوتےھجمادنہشیالقحوہایگہکںیہکمتولوگںرپہیامنزرفضیہہن رکدیاجےئافرارگرفضرکدیاجیتوتمتولگ
ادا ہنرکےتکس۔ اےولوگ! اےنپ رھگفں ںیمامنزںی ادا ایک رکف۔ ویکہکن رفض امنز ےک العفہ (اہلل اعتیل ےک زندکی) الضف رتنی امنزفہ
ےہوجرھگںیمزپیاجےئاہتبلرفضامنزدجسمیہںیمزپانھالضفےہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،افعؿنبملسم،فبیہ،ومٰیسنبعمیة،اوبرضن،رسبنبدیعس،زدینبباتبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رھگفںںیمادارکےنیکرتبیغافراسیکتلیضفاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی

رھگفںںیمادارکےنیکرتبیغافراسیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1603

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،ابزاہی ٥ب ٩ابووزیز٣ ،ح٤س ب٣ ٩وسیْٓ ،طی ،سٌس ب ٩اسحا ٚبٌٛ ٩ب بً ٩حزةٌٛ ،ب بً ٩حزة
رضی اہلل ً٨ہ

ْٔط ُّی ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح َٙ
وسی ا ِٔ ِ ٟٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ٟوزٔیز ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩
بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ِٔ ًُ ٩ح َز َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩ج ِّسه ٔ َٗا ََ ٢ػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََل َة ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب فٔی َِ ٣شحٔسٔ بَىٔی ًَ ِبسٔ
وَ٘ َٓ ٪ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََِّ ٠ًَ ٥َ ٠ی ٥ِ ُٜب ٔ َه ٔذه ٔاٟؼَّ ََلة ٔفٔی ا ُِ ُ ِٟیو ٔ
ت
اض َیت َ ََ ُ٠َّٔ ٨
اْلِ َ ِط َه ٔ٤َّ ٠َ َٓ ١ا َػلَّی َٗ َاْ َ ٧ ٦

دمحم نب اشبر ،اربامیہ نب اوبفزری ،دمحم نب ومیس ،رطفی ،دعس نب ااحسؼ نب بعک نب ةزجة ،بعک نب ةزجة ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناکیرمہبترغمبیک امنزودبعاالک ل یکدجسم ںیمزپیھ۔ بجامنزےسافرغ وہےئولگ
ونالفادارکےنےگل۔(ہیدھکیرک)روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہیامنز(لفنامنز)رھگفںںیمیہاداایکرکف۔
رافی  :دمحمنباشبر،اربامیہنباوبفزری،دمحمنبومیس،رطفی،دعسنبااحسؼنببعکنبةزجة،بعکنبةزجةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجہتاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
دجہتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1604

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،یحٌی ب ٩سٌیس ،سٌیسٗ ،تازہ ،زرارة ،سٌس ب ٩ہظا٦

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩هٔظَ ا ٕ ٦أَُ َّ ٧ه َٟق ٔ َی
ق ب ٔ َو ِتز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا َ٢
ض ٓ ََشأ َ َُ ٟه ًَ ِ ٩ا َِ ٟو ِتز ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََل أُِّ َ ٧بئ ََُ بٔأ َ ًِ ٥َٔ ٠أَهِ ٔ ١اْلِ َ ِر ٔ
ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
َ َٓأ َ َت ِی ُت ًَل َی َحٔٔ ٜی ٥بِ ٔ ٩أَ َِٓ٠حَ َٓا ِس َت َِ ٠ح ِ٘ ُتهُ إَِٔ ٟی َها َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أََ٧ا
ًَائٔظَ ُة ائِت َٔها ٓ ََشَِ ٠ها ث ُ َِّ ٥ار ٔج ٍِ إلٔ َ َّی َٓأ َ ِخبٔرِنٔی ب ٔ َز ِّزهَا ًََِ ٠ی َ
َٔ َ٘ارٔب ٔ َها إنِّٔی َ َ ٧ه ِیت َُها أَ ُِ٘ ََ ٪و َ ٢فٔی َها َتي ِ ٔن ِّ
یٌ َتي ِ ٔن َط ِیئّا َٓأَبَ ِت ٓ َٔیها إ ٔ ََّل ُ٣ـ أیا َٓأَٗ َِش ُِ ٤ت ًََِ ٠یهٔ َٓ َحا َئ َ٣عٔی ٓ ََس َخ ََِ ٠ًَ ١ی َها
اٟظ َ
َ ُُِٗ ٠ت َس ٌِ ُس بِ ُ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦اَِ ٟت َ ٩ِ ٣هٔظَ ْاُِ ٠ُٗ ٦ت ابِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٓت َ َر َّح َِ ٤ت ًَ َِ ٠یهٔ َو َٗاَِ ٟت ن ٔ ٌِ َ٥
َٓ َ٘اَِ ٟت َ ٔ ٟحٕٔ ٜیَ ٩ِ ٣َ ٥ه َذا ََ ٌَ ٣
اًَ ٪ا ّٔ ٣زا َٗا َ ٢یَا أُ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن أَِ٧بٔلٔیىٔی ًَ ُِ ٩خَ ٙٔ ُ٠ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت أََِ ٟی َص ََ ِ ُ
آ٪
ِق َ
ا ِِ ٤َ ٟز ُئ ک َ َ
ِقأ ا ِِ ُ ٟ
َ

َّ
َّ
ِقآ ََُ ٓ ٪ه َُ ٤ِ ٤ت أَ ِ ٪أَٗ َُوََ ٓ ٦ب َسا لٔی ٗ ٔ َی ُاَ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت بَل َی َٗاَِ ٟت َٓإ ٔ َُّ ٪خٔ َ ٧ َٙ ُ٠ي ِّی اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠ا ِِ ُ ٟ
َّ
َّ
َّ
ُ
اٟش َور َة
ِقأ ُ َه ٔذه ٔ ُّ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢یا أ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن أَِ٧بٔلٔیىٔی ًَ َِ ٔ ٗ ٩یأ َ ٧ٔ ٦ي ِّی اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٗ ٥َ ٠اَِ ٟت أََِ ٟی َص ََ ِ َ

ُِ ٠ُٗ ١ت بَل َی َٗاَِ ٟت َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١ا ِٓتَرَ َق ٗ ٔ َی َاَّ ٦
اٟش َورة ٔ َٓ َ٘ َأ َ ٧ ٦ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
یَا أَ ُّی َها ا ِ٤ُ ٟزَّ ُِّ ٣
اِ ٠ٟی ٔ ١فٔی أَ َّو َٔ ٢ه ٔذه ٔ ُّ
رش َط ِه ّزا ث ُ َّ ٥أَِ٧زَ َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ١
َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِػ َحاب ُ ُه َح ِو َّل َحًَّی اَ ِ ٧ت َٔ َد ِت أَٗ َِسا ُُ ٣ه َِ ٥وأَ َِ ٣ش َ
َ اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١خات ََٔ ٤ت َها اثِى َِی ًَ َ َ
اٟش َورة ٔ ٓ ََؼ َار ٗ ٔ َی ُاَّ ٦
يـ ّة ٓ ََه َُ ٤ِ ٤ت أَ ِ ٪أَ ُٗ َوََ ٓ ٦ب َسا لٔی َو ِتزُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ
أَ َ ٪ف َ
ٔیٕ فٔی ٔ ٔ
اِ ٠ٟی َٔ ١ت َل ُّو ًّا ََ ٌِ َس أَ ِ ٪ک َ َ
اَّ ٟت ِدٔ َ
آَخ َه ٔذه ٔ ُّ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت یَا أُ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن أَِ٧بٔلٔیىٔی ًَ َِ ٩و ِتز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت ُ٨َّ ٛا نٌُ ُّٔس َٟهُ
س َٔو َاُ ٛه َوكَ ُه َور ُه َٓ َی ِب ٌَ َُ ُه اہللُ ًَزَّ َو َج َّ٤َ ٔ ٟ ١ا َطا َئ أَ َِ ٪ی ِب ٌَ ََ ُه َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی َٔ َٓ ١ی َت َش َّو ُک َویَ َت َو َّؿأ ُ َوي َُؼل ِّی ث َ َ٤ان ٔ َی َر ٌََ ٛا ٕ
ت ََل َی ِحُ ٔ ٠ص

َّ
َّ
َک اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َی ِسًُو ث ُ َّ ٥ي َُش ِِّ ََ ٥ُ ٠شّ ٔ ٠امی ي ُِش٨َ ٌُ ٔ٤ا ث ُ َّ ٥ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوه َُو َجاْ ٔ ٟص
ٓ ٔیهٔ َّ٩إَٔل ً ٔ َِ ٨س اَٟا ٔٔ ٨َ ٣ة َی ِحُ ٔ ٠ص ٓ ََی ِذ ُ ُ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة یَا بُى َ َّی َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َسَ َّ٩ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ َخ َذ
ََ ٌِ َس َ٣ا ي َُش ِّ ٥ُ ٠ث ُ َّ ٥ي َُؼل ِّی َر ِّ ٌَ ٛة َٓتَٔ ٠
َِ إ ٔ ِح َسی ًَ ِ َ

َّ
َ َٔ ِش ٍُ َر ٌََ ٛا ٕ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
اِ ٠ٟح َ ٥أَ ِو َت َز َٔ َش ِب ٍٕ َو َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوه َُو َجاْ ٔ ٟص ََ ٌِ َس َ٣ا َس ََّٓ ٥َ ٠تٔ َِ ٠
ت َیا بُى َ َّی َوک َ َ

ا ٪إٔذَا َط َِ َُ ٠ه ًَ َِ ٔ ٗ ٩یاَّ ٔ ٦
اِ ٠ٟی ِٔ َ ٧ ١و ْ ٦أَ ِو ََ ٣ز ْق أَ ِو َو َج ٍْ َػلَّی ٔ٩ِ ٣
وَِ ٠ًَ ٦ی َها َوک َ َ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َػلَّی َػ ََل ّة أَ َح َّب أَ َِ ٪ی ُس َ
َّ
َّ
َ َ
آ ٪ک ُ َُّ ٠ه فٔی َِ ٟی َٕ ٠ة َو ََل َٗ َاَِ ٟ ٦ی َّ ٠ة کَا ّٔ ٠َ ٣ة َحًَّی
ِق َ
اَ ٨َّ ٟهارٔ اث ِ َِ َ ً٨ی ًَ ِ َ
رقأَ ا ِِ ُ ٟ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة َو ََل أ ًِ َ ٥ُ ٠أ َّٔ َ ٧ ٪ي َّی اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
١
آَ ٪أ َ َت ِی ُت ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ض َٓ َح َّسث ِ ُت ُه ب ٔ َحسٔیَ ٔ َها َٓ َ٘ا ََ ٢ػ َس َٗ ِت أَ َ٣ا إنِّٔی َِ ٟو ُُ ٨ِ ٛت أَ ِز ُخ ُ
اح َوَلَ َػ َاَ ٦ط ِه ّزا کَا َّٔ ٣ل َُي ِ َر َر ََ ٣ـ َ
اٟؼَّ َب َ
ًََِ ٠ی َها َْلَ َت ِیت َُها َحًَّی َُظَ آ َٔهىٔی ُ٣ظَ آ ََه ّة َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ َٛ ٩ٔ ٤ذا َو َٗ ٍَ فٔی َ ٔ ٛتابٔی َو ََل أَ ِزرٔی ٔ ٩ِ ٤َّ ٣ا َِ ٟد َلأ ُفٔی َِ ٣و ٔؿ ٍٔ َو ِتزٔه ٔ

ًََِ ٠یهٔ َّ
اٟش ََل ُ٦
دمحم نب اشبر ،ییحی نب دیعس ،دیعس ،اتقدہ ،زرارة ،دعس نب اشہؾ ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن دبعاہلل انب ابعس ےس الماقت یک افر
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفرتامنزےکقلعتمدرایتفایک۔اوہنںےنرفناایایکںیمںیہمتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
یکامنزفرتےکقلعتماس(صخش)اکہتپاتبؤںوجاسےلسلسںیمبسےسزایدہولعمناتراتھکوہ؟اوہنںےناہکیجاہں۔اوہنںےن
رفناای وت رھپ رضحت اعہشئ دصہقی ےکاپس اجؤ افر اؿ ےس وپوھچ رھپفاسپ آرک ھجم ےس یھب ایبؿ رکانہک اوہنں ےن ایک التبای۔ رھپںیم
میکحنباحلفےکاپسایگافراؿےساہکہکریمےاسھترضحتاعہشئدصہقیریضاہللہنعےکاپسےیلچ۔اوہنںےناہکںیہن!ںیم
اؿ ےکاپسںیہناجؤںاگ۔ ویکہکنںیم ےناؿےس اہکاھت (وشمرہدایاھت)اؿدفرگفوہں ےکقلعتموکیئابتہنرکںی(ینعییلع افر
اعمفہی)نکیلاوہنں ےنریمیابتوکردرکدایاھت۔دعسریضاہللہنعےتہکںیہ۔ںیمےناںیہنمسقدیہکرضفرریمےاسھتںیلچ
وتفہایتروہےئگ۔بجمہرضحتاعہشئدصہقیریضاہللہنعےکاپسےچنہپوتاوہنںےنمیکحےسوپاھچہکاہمترےاسھتوکؿےہ؟
ںیمےناہکدعسنباشہؾ۔ ےنہکںیگلوکؿاشہؾ؟ںیمےن اہکاشہؾنباعرم۔ رفناےنںیگل۔اعرمرپاہللرمح رفناےئتہبا ےھآدیم
ےھت۔دعسےتہکںیہںیمےنرعضایکاےاؾاوملنینمےھجمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاالخؼفاعداتےکقلعتماتبےیئ۔
رفناایمترقآؿزپےتھوہ؟ںیم ےنرعضایکیج اہں۔رفناےن ںیگلآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکاالخؼرقآؿےکنیع اطمقباھت۔
رھپںیماےنھٹاگلوتےھجمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدجہتیکامنز(فایلابت)ایدآیئگ۔نان ہچںیمےنرعضایکاےاؾاوملنینمےھجم
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدجہتیکامنزےکقلعتم اتبےیئ۔رفناےنںیگلایکمتےنوسرہزملمںیہنزپیھ؟ںیمےناہکویکں
ںیہن۔ رفناےن ںیگل۔ اہلل اعتیل ےن اس آتی ےک رشفع ںیم رات وک امنز زپانھ رفض رقار دای ےہ۔ نان ہچ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسافراحصہبرکاؾاکیاسؽکتراتوکامنززپاھرکےتےھتاہیںکتہک اؿےکاپؤںںیمفرؾوہےئگافراہللاعتیلےناس
یکآرخیآایتابرہناہکترفےنکےکدعبانزؽرفنایئ۔نجںیمفیفختاکمکحدےدایایگافراسرطحراتوکامنززپانھرفضےک
اجبےئلفنوہایگ۔دعسےتہکںیہہکرھپںیماےنھٹاگلوتےھجمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفرتیکامنزایدآیئگ۔ںیمےنرعضایک
اےاؾاوملنینم!ےھجمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفرتیکامنزےکقلعتماتبےیئ۔رفناایمہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکفوضافروسماکےکےیلاپینرھکدایرکےتےھتبجاہللوکوظنمروہاتوتآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسدیباروہرکوسماکرکےت
فوضرکےتافررھپآھٹراعکتامنزادارفناےتافراؿآھٹراعکتےکدرایمؿںیہن ےتھٹیہکلبآرخںیمآوھٹںیرتعکےکدعب ےتھٹی
افر اہلل اک ذرک افر داع رکےن ےک دعب ذرا دنلب آفاز ےس السؾ ریھپ دےتی رھپ دف رتعک ھٹیب رک زپےت افر رھپ اکی رتعک زپےتھ۔ اس
رطحلکایگرہرںیتعکوہاجںیت۔رھپرفناےنںیگلےٹیب!نکیلبجروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرمعزایدہوہیئگافرھچکفزؿ

ڑبھایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفرتیکاسترتعکزپےنھےگل۔رھپدفرںیتعکھٹیبرکزپےتھافرارطسحہیونرتعکوہاجںیت۔
ےٹیب! رھپ روسؽ اہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ارگ وکیئ امنز زپانھ رشفع رکےت وت وخاشہ ہی وہیتہک ہشیمہ یہ اےساباقدعیگ ےس زپےتھ
رںیہافرارگیھبکراتوکدنینرمضاییسکفیلکتیکفہجےسامنزہنزپھےتکسوتدؿںیمابرہرتعکزپےتھ۔ےھجمملعںیہنہکآپیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےنیھبک اکیراتںیموپرارقآؿرشفیزپاھوہ اییھبکوپریراتیکابعدتیک وہایراضمؿےک العفہ وپرے
ہنیہمےکرفزےرےھکوہں۔دعسےتہکںیہرھپںیمدبعاہللانبابعسےکاپسآایافراںیہنہیبسابںیتاتبںیئ۔وترفناایاوہنںےن
چس رفنا ای ارگ ںیم اؿ ےکاپساجات وہات وت ابفاشمہف ہی دحثی اتنس۔ اناؾ اسنیئ ےتہک ںیہ ہیدحثی ریمی اتکب ںیمایسرطح ذموکرےہ۔
ولعمؾںیہنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکفرتےکقلعتمیطلغسکےسوہیئےہ؟
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،دیعس،اتقدہ،زرارة،دعسنباشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضمؿاابملرکیکراوتںںیماامیؿافراالخصےکاسھتابعدترکےنےکوثاباکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راضمؿاابملرکیکراوتںںیماامیؿافراالخصےکاسھتابعدترکےنےکوثاباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1605

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،ح٤یسبً ٩بساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ ُِ ٩ح َِ ٤یسٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
ُرف َُ ٟه َ٣ا ََ َ٘ َّس َ ٩ِ ٣ٔ ٦ذَِ٧بٔهٔ
َٗا ََ َٗ ٩ِ ٣َ ٢اَ ٦ر ََ ٣ـ َ
ا ٪إ ٔ َی٤اّ٧ا َوا ِحت َٔشا ّبا ُ ٔ َ
ہبیتق،ناکل،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایوج
صخشراضمؿںیماامیؿےکاسھتوصحؽوثابیکتینےسابعدترکےاگوتاسےک ےلھچامتؾےیکےئگانگہ(اہللزعفلج)شخب
دےاگ۔

رافی  :ہبیتق،ناکل،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضمؿاابملرکںیمابعدترکےنےسقلعتم
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راضمؿاابملرکںیمابعدترکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1606

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ابوبَکً ،بساہلل ب٣ ٩ح٤س ب ٩اس٤اء،جویزیہ٣ ،ا ،َٟزہزی ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح،٩٤
ح٤یسبً ٩بساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١أَبُو بَ َِکٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩أَ ِس َ٤ا َئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُج َویِزٔیَ ُة ًَ ِ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا ََٗ ٢ا َ٢
اٟزُّهِز ٔ ُّی أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤وحُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠

ُرف َُ ٟه َ٣ا ََ َ٘ َّس َ ٩ِ ٣ٔ ٦ذَِ٧بٔهٔ
َٗا ََ َٗ ٩ِ ٣َ ٢اَ ٦ر ََ ٣ـ َ
ا ٪إ ٔ َی٤اّ٧ا َوا ِحت َٔشا ّبا ُ ٔ َ

دمحم نب اامسلیع اوبرکب ،دبعاہلل نب دمحم نب اامسء،وجریہی ،ناکل ،زرہی ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،دیمحنب دبعارلنمح ،اوبرہریہ ےس
رفاتیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفناایوجصخشراضمؿںیماامیؿےکاسھتوصحؽوثابیکتینےسابعدترکےاگوتاس
ےک ےلھچامتؾےیکےئگانگہ(اہللزعفلج)شخبدےاگ۔
رافی  :دمحمنباامسلیعاوبرکب،دبعاہللنبدمحمنباامسء،وجریہی،ناکل،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمح،دیمحنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضمؿاابملرکیکراوتںںیماامیؿافراالخصےکاسھتابعدترکےنےکوثاباکایبؿ

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راضمؿاابملرکیکراوتںںیماامیؿافراالخصےکاسھتابعدترکےنےکوثاباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1607

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟاب ٩طہابْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٨ہ

ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔسٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
َّ
اض ث ُ َّ ٥ا ِج َت ٌَُ ٤وا َّٔ ٩ِ ٣
ِخ ِد
ذ َ
اض ث ُ ََّ ٥ػلَّی ٔ ٩ِ ٣ا َِ٘ ٟاب ٔ َٔ ٠ة َو َٛث ُ َر اُ ٨َّ ٟ
اِ ٠ٟی َٔ ٠ة اَٟأ ََ ٔ ٟة أَ ِو اٟزَّأَ ٌَ ٔة ََٓ ٥َِ ٠ی ِ ُ
َات َِ ٟی َٕ ٠ة َو َػلَّی َٔ َؼ ََلتٔهٔ ْ َ ٧

ِخو ٔد إَِٔ ٟی ٥ِ ُٜإ ٔ ََّل أَنِّی
إَِٔ ٟیه ٔ َِ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا أَ ِػ َبحَ َٗا َِ َٗ ٢س َرأَیِ ُت َّأ ٟذی َػ ٌَِ ٨ت ُِ ٥َِ ٠َٓ ٥یَ ٌِِ ٨َ ٤ىٔی ٔ ٩ِ ٣ا ُِ ُ ٟ
ا٪
َخ ٔظ ُ
ُرف َق ًََِ ٠یَ ٥ِ ُٜوذََ ٔ ٟ
َ فٔی َر ََ ٣ـ َ
یت أَ ِ ٪ي ِ َ

ہبیتق ،ناکل ،انباہشب ،رعفہ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع رفنایت ںیہ ہک اکی رات روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن دجسم ںیم
امنزادارفنایئوتولگیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھترشکیوہےئگ۔دفرسیراتزپیھوت(ےلہپےس)زایدہولگرشکی
وہےئ۔رھپرسیتیافروچیھتراتیھبولگعمجوہےئوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسابرہےلکنیہںیہن۔رھپحبصےکفتقرفناای
ںیمےنولوگںاکلمعداھکیوتںیمرصػاسادنہشیےسابرہںیہنالکنہکںیہکہیامنزمتولوگںرپرفضہنرکدیاجےئ۔ہیراضمؿ
اابملرکاکہنیہماھت۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،انباہشب،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راضمؿاابملرکیکراوتںںیماامیؿافراالخصےکاسھتابعدترکےنےکوثاباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1608

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س بٓ ٩ـی ،١زاؤز ب ٩ابوہ٨س ،وٟیس بً ٩بساٟزح ،٩٤جبير ب ٩نٔير ،ابوذر رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ُٔ ٟـ ِی َٔ ٩ِ ًَ ١زا ُو َز بِ ٔ ٩أَبٔی هٔ ِٕ ٨س ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ج َبي ِر ٔ
اَ ٥َِ ٠َٓ ٪ي ُ٘ ِ ٥ب ٔ َ٨ا َحًَّی بَقٔی َس ِب ٍْ َّٔ ٩ِ ٣
اٟظ ِهز ٔ
بِ ٔ ٩نُ َٔي ِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر َٗا َُ ٢ػ ِ٨َ ٤ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َر ََ ٣ـ َ
َ
َّ
َٓ َ٘ َا ٦ب ٔ َ٨ا َحًَّی َذهَ َب ثُُ ُ٠ث َّ
اِ ٠ٟی ٔ ١ث ُ ََّ ٥َِ ٟ ٥ي ُ٘ ِ ٥ب ٔ َ٨ا فٔی َّ
ْط ا َِّ ٠ٟی ُِٔ ٠ُ٘ َٓ ١ت َیا
اٟشاز ٔ َس ٔة َٓ َ٘ َا ٦ب ٔ َ٨ا فٔی ا َِ ٟدا َٔ ٣ش ٔة َحًی َذ َه َب َط ِ ُ
َر َٖ ََ ٛت َب اہللُ َُ ٟه ٗ ٔ َی َاَِ ٟ ٦ی َٕ ٠ة ث ُ َّ ٥َِ ٟ ٥ي َُؼِّ١
َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٟو َن َّٔ ِ٠ت َ َ٨ا ََ٘ ٔ َّی َة َِ ٟی َ٠ت ٔ َ٨ا َه ٔذه ٔ َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ه ََ َٗ ٩ِ ٣اِ ٍَ ٣َ ٦اْل ٔ َ٣اَ ٔ ٦حً َّی یَ ِٔ َ ٨
اٟظ ِهز ٔ َٓ َ٘ا ٦ب ٔ َ٨ا فٔی َّ
ب ٔ َ٨ا َوَ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ٥حًَّی بَقٔی ثَ ََل ْث َّٔ ٩ِ ٣
اَٟأ ََ ٔ ٟة َو َج َ ٍَ ٤أَهِ َُ ٠ه َون َٔشائ َ ُه َحًَّی َت َد َّو ِٓ َ٨ا أَ َِ ٪ي ُٔو َت َ٨ا ا َََِ ٟٔل ُح ُُِٗ ٠ت
َ
َ
اٟش ُحو ُر
َو َ٣ا ا َََِ ٟٔل ُح َٗا َُّ ٢
دیبعاہللنبدیعس،دمحمنبلیضف،داؤدنباوب ،د،فدیلنبدبعارلنمح،ریبجنبریفن،اوبذرریضاہللہنعرفناےتںیہہکمہےنروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتراضمؿاابملرکےکرفزےرےھکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوسیتںیراتکترتافحی
ںیہن زپاھںیئ۔ رھپ وسئیتںی یک رات وک اہتیئ رات کت امنز زپاھےت رےہ۔ رھپ وچوسیبںییک رات وک امنز ںیہن زپاھیئ۔ رھپ وسیچپںی
یکراتوکآدیھراتکتامنززپاھےترےہ۔ںیمےنرعضایکایروسؽاہلل!اکشآپہیقبراتیھبایسرطحامہرےاسھتامنز
ادارفناےت۔آپیلص اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایوجصخشاناؾےکاسھتڑھکاوہافراسےکافرغوہےنکتاسھترےہاےس
وپری امنز زپےنھ اک وثاب اتلم ےہ اس ےک دعب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اتسوسیئںی یک رات اےنپ الہ ف ایعؽ افر ازفاج
رہطماتوکیھبعمجرکےکامنزادا رفنایئ۔اہیںکتہکںیمہالفحےکوفتوہاجےناکرطخہالقحوہایگ۔رافیدحثیےتہکںیہںیم
ےنوپاھچالفحایکزیچےہ؟اراشدرفناای یری۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،دمحمنبلیضف،داؤدنباوب ،د،فدیلنبدبعارلنمح،ریبجنبریفن،اوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راضمؿاابملرکیکراوتںںیماامیؿافراالخصےکاسھتابعدترکےنےکوثاباکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1609

راوی  :اح٤سب ٩س٠امی ،٪زیسب ٩حبابٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح ،نٌی ٥ب ٩زیاز ،ابوك٠حہ ،نٌ٤ا ٪بَ ٩ظير رضی اہلل ً٨ہ

اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی نُ ٌَ ِی ُ ٥بِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ أَبُو
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
ا ٪بِ َٔ ََ ٩ظير ٕ ًَل َی ٔ٨ِ ٣بَر ٔ ح َِٔ ٤ؽ َي ُ٘و ُ٨َ ٤ُِ ٗ ٢ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َط ِهز ٔ
كَ َِ ٠ح َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اَ ٤َ ٌِ ٨ُّ ٟ

ی ٩إلٔ َی ن ِٔؼ ٕٔ َّ
ی ٩إلٔ َی ثُُ٠ثٔ َّ
اِ ٠ٟی ٔ ١ث ُ َّ٨َ ٤ُِ ٗ ٥ا َُ ٌَ ٣ه
ٔرش َ
ٔرش َ
اِ ٠ٟی ٔ ١اْلِ َ َّو ٔ ٢ث ُ َّ٨َ ٤ُِ ٗ ٥ا َُ ٌَ ٣ه َِ ٟی ََ ٠ة َخ ِٕ ٤ص َوً ِ ٔ
اَِ ٟ ٪ی ََ ٠ة ث َ ََل ٕث َوً ِ ٔ
َر ََ ٣ـ َ
ٔرش َ َّ
اٟش ُح َور
َِ ٟی ََ ٠ة َس ِب ٍٕ َوً ِ ٔ
یَ ٩حًی هَ َ٨َّ ٨ا أَ ََِ ٪ل ُِ ٧سر َٔک ا َََِ ٟٔل َح َوکَاُ ٧وا ي َُش ُّ٤وُ َ ٧ه ُّ
ادمحنب امیلسؿ ،زدینب ةحب ،اعمفہی نب اصحل ،میعن نب زاید ،اوبہحلط ،امعنؿ نب ریشب ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک مہ راضمؿ یک

وسئیتںیراتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاہتیئراتکتامنزادارکےترےہ۔رھپوسیچپںیراتوکآدیھراتکت
افراتسوسیئںیراتوکاینتدریکتامنزادارکےترےہہکںیمہ یریےکفتقےکلکناجےناکرطخہالقحوہایگ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،زدینبةحب،اعمفہینباصحل،میعننبزاید،اوبہحلط،امعنؿنبریشبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتوکامنززپےنھیکرتبیغاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راتوکامنززپےنھیکرتبیغاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1610

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یزیس ،سٔیا ،٪ابوز٧از ،اْعد ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َ َ ٧ا ٦أَ َح ُس َُ َ٘ ًَ ٥ِ ٛس َّ
رض ُب ًَل َی کَُ ِ٘ ًُ ِّ١سة ٕ َِ ٟی َّل كَو ٔ ّیَل أَ ِی ِار ُٗ ِس
اٟظ ِی َلا ًَُ ٪ل َی َرأ ِ ٔسهٔ ثَ ََل َث ًُ َ٘ ٕس َي ِ ٔ
َ
َخی َٓإ ٔ َِ ٪ػلَّی اَ ِ ٧ح َِّ ٠ت ا ُِ َ٘ ٌُ ٟس ک ُ َُّ ٠ها َٓ ُی ِؼبٔحُ كَی َِّب
َٓإ ٔ ِِ ٪
َک اہللَ اَ ِ ٧ح َِّ ٠ت ًُ ِ٘ َس ْة َٓإ ٔ َِ ٪ت َو َّؿأ اَ ِ ٧ح َِّ ٠ت ًُ ِ٘ َس ْة أ ُ ِ َ
است َِی َ٘ َى ٓ ََذ َ َ
أِ ٔ٨َّ ٟص َن ٔظ ّیلا َوإ ٔ ََّل أَ ِػ َبحَ َخِ ٔ َ
یث أِ ٔ٨َّ ٟص َِ ٛش ََل َ٪
دمحمنبدبعاہللنبسیدی،ایفسؿ،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناای
بج مت ںیم ےس وکیئ صخش وس راہ وہات ےہ وت اطیشؿ اس ےک رس رپ نیت رگںیہ اگل داتی ےہ افر رہ رگہ ابدنےتھ وہےئ اتہک ےہ ہک رات
تہب یبمل ےہوساج نکیلارگفہصخشدیباروہاجےئافراہلل اکذرکرکےن ےگلوتاس یکاکیرگہ لھکاجیتےہ رھپارگفوضرکات ےہ وت
دفرسی رگہ یھب لھک اجیت ےہ۔ رپ ارگ امنز ادا رکات ےہ وت رسیتی رگہ یھب لھک اجیت ےہ۔ اس وصرت ںیم حبص ےک فتق فہ اچک ف
وچدنبافروخشزماجراتہےہفرہنوحنمسافرتسسراتہےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدی،ایفسؿ،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راتوکامنززپےنھیکرتبیغاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1611

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥جزیز٨٣ ،ؼور ،ابووائً ١بساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل ً٨ہ

َ
َک ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ َٗا َ ٢ذُ ٔ َ
َاک َر ُج ْ ١بَا ََّ ٢
اٟظ ِی َلا ُ ٪فٔی أُذُِ َ ٧یهٔ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ر ُج َْ َ ٧ ١اَِ ٟ ٦ی َّ ٠ة َحًَّی أَ ِػ َبحَ َٗا َ ٢ذ َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری  ،وصنمر ،اوبفالئ دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
اسےنماسصخشاکذرکایکایگوجراتوکوساتےہوتحبصکتوساییہراتہےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایفہوتااسیصخش ےہ

سجےکاکؿںیماطیشؿےناشیپبرکدایوہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رجری،وصنمر،اوبفالئدبعاہللنبدوعسدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راتوکامنززپےنھیکرتبیغاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1612

راوی ٤ً :زو بً ٩لیً ،بساٌٟزیز بً ٩بسٟؼ٤س٨٣ ،ؼور ،ابووائً ،١بساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ِٕٔ ًَ ٩ِ ًَ ١ب ٔس اہللٔ أَ ََّ ٪ر ُج َّل
ا ٪بَا َ ٢فٔی أ ُذُِ َ ٧یهٔ
َٗا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َََّ ُٓ ٪لّ٧ا َ َ ٧ا ٩ِ ًَ ٦اٟؼَّ ََلة ٔا َِ ٟبارٔ َح َة َحًَّی أَ ِػ َبحَ َٗا َ ٢ذَا َک َط ِی َل ْ
رمعف نب یلع ،دبعازعلسی نب دبعدمصل ،وصنمر ،اوبفالئ ،دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک اکی صخش ےن رعض ایک ای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! رات وک اکی صخش وس ایگ افر حبص کت وسای راہ امنز ںیہن زپیھ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای
اطیشؿےناسےکاکونںںیماشیپبرکدایاھتسجیکفہجےسفہامنزںیمرشکیںیہنوہا۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعازعلسینبدبعدمصل،وصنمر،اوبفالئ،دبعاہللنبدوعسدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راتوکامنززپےنھیکرتبیغاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1613

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥یحٌی ،ابً ٩حَلٌ٘ٗ ،٪اَ ،ابوػاٟح ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا یَ ِحٌَی ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ا َِ٘ ٌِ َ٘ ٟا َُ ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠رح َٔ ٥اہللُ َر ُج َّل َٗ َاَّ ٩ِ ٣ٔ ٦
اِ ٠ٟی ََٔ ٓ ١ؼلَّی ث ُ َّ ٥أَ ِي َ٘ َى ا َِ ٣زأَ َت ُه ٓ ََؼ َِّ ٠ت َٓإ ٔ ِ ٪أَبَ ِت َن َـحَ فٔی

َو ِجه ٔ َها ا ِ٤َ ٟا َئ َو َرح َٔ ٥اہللُ ا َِ ٣زأَ ّة َٗا َِ ٣ت َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی ََٔ ٓ ١ؼ َِّ ٠ت ث ُ َّ ٥أَ ِي َ٘وَ ِت َز ِو َج َها ٓ ََؼلَّی َٓإ ٔ ِ ٪أَبَی َن َـ َح ِت فٔی َو ِجهٔهٔ ا ِ٤َ ٟا َئ

وقعیب نب اربامیہ ،ییحی ،انب الجعؿ ،اقعقع ،اوباصحل ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشد رفناای اہلل اعتیلاس صخش رپ رمح رکے وج رات وک دیبار وہ رک امنز ادا رکے افر رھپ اینپ ویبی وک اگجےئ افر فہ یھب امنز زپےھ۔
ارگفہ (ویبی) اےنھٹ ےس ااکنر رکدے (ای یتسسرکے) وت ہیاس ےکرہچے رپ اپین اک اکی اٹنیھچ ناردے۔ رھپ اہلل اس وعرت رپ یھب
رمحرکےوج راتوکاےھٹافررھپاےنپاخفدنوکاگجےئافرفہیھبامنززپےھرھپارگفہہناےھٹوتاسےکرہچےرپاپینےک ےٹنیھناررک
اےسااھٹےئ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحی،انبالجعؿ،اقعقع،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راتوکامنززپےنھیکرتبیغاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1614

راوی ٗ :تیبہٟ ،یثً٘ ،ی ،١زہزیً ،لی ب ٩حشين ،حشين بً ٩لیً ،لی ب ٩ابوكاٟب رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩حُ َشي ِ ٕن أَ َّ ٪ا ُِ ٟح َشي ِ َن بِ ًََ ٩ل ٔ ٕٓی َح َّسثَ ُه ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی
َّ
َّ
وُِ ٠ُٗ ٪ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا أَ ِن ُٔ ُش َ٨ا ب ٔ َی ٔس اہللٔ َٓإٔذَا
َط َٗ ُه َوَٓاك ََٔ ٤ة َٓ َ٘ا َ ٢أَ ََل َُ َؼ َُّ ٠
كَأٟبٕ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
رض ُب
َ ث ُ ََّ ٥سُ ٌِ ٔ٤ت ُه َوهُ َو ُِ ٣سب ٔ ْز َي ِ ٔ
َر َٖ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن ُُِٗ ٠ت َُ ٟه ذََ ٔ ٟ
َطا َئ أَ َِ ٪ی ِب ٌَ ََ َها ََ ٌَ ََ َها َٓا ِن َ َ

اِ ٪اْل ٔ ِن َشا ُ ٪أَ ِٛث َ َر َط ِی ٕئ َج َس َّل
َٓد ٔ َذ ُه َو َي ُ٘و َُ ٢وک َ َ
ہبیتق،ثیل،لیقع،زرہی،یلعنبنیسح،نیسحنبیلع،یلعنباوباطبلریضاہللہنعرفناےتںیہہکاکیراتروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنےھجمافراف ہموکآفازدےرکرفناای ایکمتولگامنزںیہنزپےتھ؟ںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس!امہریاجںیناہللاعتیلےکاہھتںیمںیہ۔فہبج اچاتہےہںیمہاگجداتیےہ۔ہینسرک روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسولٹ
ےئگافرراؿرپاہھتناررکرفناےنےگلینعیااسنؿبسےسزایدہڑگھجارکےنفاالےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،لیقع،زرہی،یلعنبنیسح،نیسحنبیلع،یلعنباوباطبلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راتوکامنززپےنھیکرتبیغاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1615

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌس ب ٩ابزاہی ٥ب ٩سٌسً ،یم ،اب ٩اسح ،ٙحٜی ٥ب ٩حٜی ٥بً ٩بازب ٩ح٨یٕ٣ ،ح٤س ب٣ ٩ش ٥٠ب٩
طہابً ،لی ب ٩حشين ،جسہً ،لی ب ٩ابی كاٟب رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِّیم َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَىٔی َحٜٔی ُ ٥بِ ُ٩
اب ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ُٔ ٩ح َشي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩ج ِّسه ٔ ًَل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ
َحٔٔ ٜی ٥بِ ًَٔ ٩بَّاز ٔبِ ٔ ٩حُ َِ ٨ی ٕٕ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ٣ُ ٩ش ٥ٔ ٔ ٠بِ ٔٔ ٩ط َه ٕ

َٗا ََ ٢ز َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًَل َی َٓاك ََٔ ٤ة َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی َٔٓ ١أ َ ِي َ٘وَ َ٨ا ٠ٟٔؼَّ ََلة ٔث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ إلٔ َی بَ ِیتٔهٔ ٓ ََؼلَّی هَؤیاا
َ
َّ
ْع ُک ًَ ِیىٔی َوأَُٗو ُ ٢إَّٔ٧ا َواہللٔ
َف َج ٍَ إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َٓأ ِي َ٘وَ َ٨ا َٓ َ٘ا َُٗ ٢و َ٣ا ٓ ََؼ َِّ ٠یا َٗا ََ َٓ ٢حَِ ٠ش ُت َوأََ٧ا أَ ِ ُ
ٔ ٩ِ ٣اِ ٠ٟی َٔ ٥َِ ٠َٓ ١ي ِش َ٨َ َٟ ٍِ ٤ا ح أشا َ َ

َ٣ا نُ َؼل ِّی إ ٔ ََّل َ٣ا ََ ٛت َب اہللُ َ٨َ ٟا إٔ٤َ َّ ٧ا أَ ِن ُٔ ُش َ٨ا ب ٔ َی ٔس اہللٔ َٓإ ٔ َِ ٪طا َئ أَ ِ ٪یَ ِب ٌَ ََ َ٨ا ََ ٌَ ََ َ٨ا َٗا َََ ٓ ٢ولَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
اِ ٪اْل ٔ ِن َشا ُ ٪أَ ِٛث َ َر َط ِی ٕئ َج َس َّل
َو َس ََّ ٥َ ٠وه َُو َي ُ٘و َُ ٢و َي ِ ٔ
رض ُب ب ٔ َی ٔسه ٔ ًَل َی َٓد ٔ ٔذه ٔ َ٣ا نُ َؼل ِّی إ ٔ ََّل َ٣ا ََ ٛت َب اہللُ َ٨َ ٟا َوک َ َ

دیبعاہللنبدعسنباربامیہنبدعس ،یمع،انبااحسؼ،میکحنبمیکحنبابعدنبفینح،دمحمنبملسمنباہشب،یلعنبنیسح،دجہ،
یلعنبایباطبلریضاہللہنعرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےافراف ہمےکاپسراتوکرشتفیالےئافر
ںیمہ امنز ےک ےیل اگجای۔ رھپ اےنپ رھگ آےئگ افر اخیص دری کت امنز ادا رفناےت رےہ بج امہری وکیئ آٹہ ہن ینس وت دفابرہ رشتفی
الےئافررفناایاوھٹافرامنزادارکف۔رضحتیلعریضاہللہنعرفناےتںیہہکںیماھٹاھٹیبافرآںیھکناتلموہاےنہکاگلہکمہاینتیہامنز
زپںیھ ےگ ینتج اہلل ےن امہرے دقمر ںیم  ھک دی ےہ۔ رھپ امہری اجںین یھب اہلل اعتیل یہ ےک اہھت ںیم ںیہ ذہلا بج فہ ںیمہ اگجان
اچاتہےہوتاگجداتیےہ۔اسرپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساینپراؿرپاہھتناررکہیےتہکوہےئفاسپےلچےئگہکمہاینتیہامنز
زپںیھےگینتجامہرےدقمرںیمیھکلوہیئےہ۔ااسنؿبسےسزایدہڑگھجاولفاعقوہاےہ۔
رافی  :دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ نب دعس ،یمع ،انب اقحس ،میکح نب میکح نب ابعدنب فینح ،دمحم نب ملسم نب اہشب ،یلع نب
نیسح،دجہ،یلعنبایباطبلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتوکامنززپےنھیکتلیضفاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راتوکامنززپےنھیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1616

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوًوا٧ہ ،ابوَرش ،ح٤یسبً ٩بساٟزح ،٩٤ابً ٩وٖ ،ابوہزیزہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ ِ ٩أَبٔی َٔ ِرشٕ ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ه َُو ابِ ُِ ًَ ٩و ٕ
ٖ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا َ٢
ِّ ١
 ١اٟؼَّ ََلة ٔ ََ ٌِ َس
اَ ٪ط ِهزُ اہللٔ ا َِْ ٤ُ ٟح ََُّ ٦وأَٓ َِـ ُ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٓ َِـ ُ
اٟؼ َیاَ ٌِ ََ ٔ ٦س َط ِهز ٔ َر ََ ٣ـ َ
يـ ٔة َػ ََلةُ َّ
اِ ٠ٟی ٔ١
رف َ
ا ِٔ َ ٟ

ہبیتق نب دیعس ،اوبوعاہن ،اوبرشب ،دیمحنب دبعارلنمح ،انب وعػ ،اوبرہریہ ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد

رفناایراضمؿےک دعبالضفرتنیرفزےرحمؾےکرفزے(ینعیونںیدوسںیایدوسںیایگروہںی)ںیہافررفضامنزےکدعبالضف
رتنیامنزراتیکامنزےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،اوبرشب،دیمحنبدبعارلنمح،انبوعػ،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راتوکامنززپےنھیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1617

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،طٌبہ ،ابوَرش جٌرف ب ٩ابووحظیة ،ح٤یسبً ٩بساٟزح ٩٤رضی اہلل ً٨ہ

رف بِ ٔ ٩أَبٔی َو ِح ٔظ َّی َة أَُ َّ ٧ه َسُ ٍَ ٔ٤ح َِ ٤ی َس بِ َِ ًَ ٩بسٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی َٔ ِرشٕ َج ٌِ َ ٔ
يـ ٔة ٗ ٔ َی ُاَّ ٦
ِّ ١
اٟؼ َیاَ ٌِ ََ ٔ ٦س
رف َ
 ١اٟؼَّ ََلة ٔ ََ ٌِ َس ا ِٔ َ ٟ
اِ ٠ٟی َٔ ١وأَٓ َِـ ُ
اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَٓ َِـ ُ
ا ٪ا َِْ ٤ُ ٟح َُّ ٦أَ ِر َس َُ ٠ه ُط ٌِ َب ُة بِ ُ ٩ا َِ ٟححَّا ٔد
َر ََ ٣ـ َ

وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،ہبعش ،اوبرشب رفعج نب اوبفحشیة ،دیمحنب دبعارلنمح ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اراشد رفناای رفض امنز ےک دعب الضف رتنیامنز راتیک امنز افر راضمؿ ےک رفزفں ےک دعب الضف رتنی رفزے رحمؾ ےک
ںیہ۔ہبعشنباجحجےنہیدحثیرمالسرفاتییکےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ہبعش،اوبرشبرفعجنباوبفحشیة،دیمحنبدبعارلنمحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفسںیمامنزدجہتزپےنھیکتلیضفاکایبؿ

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رفسںیمامنزدجہتزپےنھیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1618

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ،زیسب ٩هِیا ،٪ابوذر رضی اہلل ً٨ہ

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت رٔ ٌَِ أیا ًَ َِ ٩زیِسٔ بِ ٔ ٩هَ ِ ِ َی َ
َرٓ ٌََ ُه إلٔ َی أَبٔی ذ ٓ َٕر ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ثَ ََلثَ ْة یُ ٔح ُّب ُه ِ ٥اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١ر ُج ْ ١أَتَی َٗ ِو ّ٣ا ٓ ََشأ َ َُ ٟه ِ ٥بٔاہللٔ َو٥َِ ٟ

َ
َ
َ
رسا ََل َي ٌِ َٔ ٌَ َٔ ٥ُ ٠ل َّیتٔهٔ إ ٔ ََّل اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١و َّأ ٟذی
ِقابَ ٕة بَ ِی َُ ٨ه َوبَ ِی َُ ٨ه ٌُِ ٨َ ٤ََ ٓ ٥و ُه َٓ َت َد َُّ َٔ ٠ه َِ ٥ر ُج ْ ١بٔأ ًِ َ٘ابٔه ٔ َِٓ ٥أ ًِ َلا ُه ٔ ا
َي ِشأ ُِ ٟه َِ َ َٔ ٥
ا ٪اِ ٨َّ ٟو ُ ٦أَ َح َّب إَِٔ ٟیه ٔ ِ٤َّ ٣ٔ ٥ا ي ٌُِ َس ُ ٢بٔهٔ َ٧زَُٟوا ٓ ََو َؿ ٌُوا ُرؤ َُس ُه َِ َ٘ َٓ ٥اَ ٦ی َت َُ٘ ٠َّ ٤ىٔی َویَ ِتُ٠و
أَ ًِ َلا ُه َو َٗ ِو َْ ٦س ُ
اروا َِ ٟی ََ ٠ت ُه َِ ٥حًَّی إٔذَا ک َ َ
ا ٪فٔی َ ٔ
رسیَّ ٕة َٓ َُ٘ ٠وا ا ُِ ٌَ ٟس َّو َٓاَ ِ ٧هزَ ُ٣وا َٓأَٗ َِب ََ َٔ ١ؼ ِسرٔه ٔ َحًَّی يُ ِ٘ َت َ ١أَ ِو يُ ِٔ َتحَ َٟهُ
آ َیات ٔی َو َر ُج ْ ١ک َ َ
دمحم نب ینثم ،دمحم ،ہبعش ،وصنمر ،زدینب ایبظؿ ،اوبذر ریض اہلل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک اوہنں
ےنرفنااینیتااخشص اےسی ںیہنجےساہللاعتیلتبحم رکےتںیہ۔اکیفہصخشسجیکوقؾ ےکاپس یسکدفرسیوقؾاکوکیئ صخش
رصػ اہلل ےکےیل ناےنگن آایہنہک رقاتب ای رہتشدارییکفہج ےس افراسوقؾ ےن اےس ھچک ںیہن دای۔ نان ہچفہ صخش ایگ افراس وک
اپھچرکھچکدےدایسجاکاہللافراسصخشےکالعفہیسکوکملعںیہنےسجاسےن(ناؽ)دایےہ۔دفرسافہصخشوجیسکوقؾےکاسھت
رات رھبالچ افر بج دنین اغبلآےن یگل وت بس ےک بس ٹیل رک (کھت رک) وس ےئگ۔ نکیل فہصخش امنز زپےنھ افر رقآؿ رکمی یک
آایت یک التفت ںیم رصمفػ راہ۔ رسیتا فہ صخش وج یسک رکشل ںیم اھت ہک دنمش ےس اقمہلب وہایگ۔ ولگ اجؿ اچب رک اھبگ ڑھکے
وہےئنکیلفہہنیساتؿرکآےگڑباتھراہ۔یتحہکایوتلتق(دیہش)وہایگایاہللاعتیلےناسوک حتفانعتئیک۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحم،ہبعش،وصنمر،زدینبایبظؿ،اوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتںیمونالفزپےنھاکفتق

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راتںیمونالفزپےنھاکفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1619

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابزاہیََ ٥ریَ ،رش ،ابٔ٣ ٩ـ ،١طٌبہ ،اطٌث ب ٩س٠یَّ٣ ،٥سو ٚرضی اہلل ً٨ہ

َر ُّی ًَ ِِ َٔ ٩رشٕ ه َُو ابِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَ ِط ٌَ َث بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیهٔ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥ا َِ ٟب ِ ٔ
اٟسائ ٔ ُُِ ٠ُٗ ٥ت َٓأ َ ُّی َّ
َّسو َٕٗ ٚا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة أَ ُّی اْلِ َ ًِ َ٤ا ٔ ٢أَ َح ُّب إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت َّ
ا٪
اِ ٠ٟی ٔ ١ک َ َ
َُ ِ ٣

َي ُ٘ ُوَٗ ٦اَِ ٟت إٔذَا َس ٍَ ٔ٤اٟؼَّ ارٔ َر

دمحمنبارب امیہ رصبی،رشب ،انبلضفم،ہبعش ،اثعش نب میلس،رسمفؼریضاہللہنعرفناےتںیہہک ںیمےنرضحت اعہشئدصہقی
ریضاہللاہنعےسوپاھچہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکزندکیوکاسنلمعبسےسزایدہدنسپدیہاھت؟رفناےنںیگلوجہشیمہ
ایکاجےئںیمےنوپاھچآپیلصاہللہیلعفآہلفملسراتوکسکفتقدیباروہےتےھت؟رفناایبجرمغاذاؿداتیاھت۔
رافی  :دمحمنباربامیہرصبی،رشب،انبلضفم،ہبعش،اثعشنبمیلس،رسمفؼریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بشںیمدیباروہےنرپبسےسےلہپایکزپاھاجےئ؟
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
بشںیمدیباروہےنرپبسےسےلہپایکزپاھاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1620

راوی ً :ؼ٤ة بٓ ٩ـ ،١زیسب ٩حبابٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح ،ازہزب ٩سٌیسً ،اػ ٥ب ٩ح٤یس رضی اہلل ً٨ہ

اػ ٔ٥
اب ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِز َهزُ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً ِٔؼ َُ ٤ة بِ ُ ٩ا َِِ ٟٔـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َب ٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِش َت ِٔتٔحُ ٗ ٔ َی َاَّ ٦
اِ ٠ٟی َٔٗ ١اَِ ٟت َِ َ٘ ٟس َسأ َ َِ ٟتىٔی ًَ ِ٩
بِ ُٔ ٩ح َِ ٤ی ٕس َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة ب ٔ َ٤ا ک َ َ
١
َط ِی ٕئ َ٣ا َسأ َ َٟىٔی ًَ ِ٨هُ أَ َح ْس َٗ ِبَ ٠
رشا َویُ َه ُِّ ٠
ََ ک َ َ
رشا َوي َُش ِّب ُح ًَ ِ ّ
رشا َویَ ِح َُ ٤س ًَ ِ ّ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَُٜبِّرُ ًَ ِ ّ
رشا َو َي ُ٘و َُّ ٢
ِرف لٔی َواهِ ٔسنٔی َو ِارزُ ِٗىٔی َو ًَآٔىٔی أَ ًُوذُ بٔاہللٔ ٔ ٩ِ ٣ؿٔی ٔ ٙا َِ٘ ٤َ ٟاَ ٔ ٦ی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة
رف ًَ ِ ّ
ًَ ِ ّ
اُ ٠ٟه َّ ٥اُ ٔ ِ
رشا َو َي ِش َت ِِ ٔ ُ
عممة نب لضف ،زدینب ةحب ،اعمفہی نب اصحل ،ازرہنب دیعس ،اعا  نب دیمح ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ
دصہقیریضاہللعیھاےسوپاھچہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسراتیکامنزسکداعےسرشفعرفناایرکےتےھت؟رفناایمتےن
ایسی زیچ ےک قلعتم وساؽ ایک ےہ سج ےک قلعتم اب کت یسک افر ےن ںیہن وپاھچ! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دس دہعف ریبکت ےتہک
دس رمہبت ادمحل دس رمہبت دس رمہبت ال اہل اال اہلل افر دس رمہبت ارفغتس اہلل ےنہک ےک دعب ہی داع زپےتھ اے اہلل! ریمی رفغمت رفنا
ےھجمدہاتیدےےھجمرزؼاطعرفناےھجماعتیفاطعرفنا۔ںیمایقتمےکدؿیکیگنتےسریتیانپہبلطرکاتوہں۔
رافی  :عممةنبلضف،زدینبةحب،اعمفہینباصحل،ازرہنبدیعس،اعا نبدیمحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
بشںیمدیباروہےنرپبسےسےلہپایکزپاھاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1621

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل٤ٌ٣ ،زواوزاعی ،یحٌی ب ٩ابی َٛير ،ابوس٤٠ہ ،ربیٌة بٌٛ ٩ب اس٠یم رضی اہلل ً٨ہ

َ
یٌ َة بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َواْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩رب ٔ َ
یت ً ٔ َِ ٨س حُ ِح َزة ٔأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ ٨ِ َُٜٓ ٥َ ٠ت أَ ِس َُ ٌُ ٤ه إ ٔذَا َٗ َاَّ ٩ِ ٣ٔ ٦
ا٪
ٌَِ ٛبٕ اْلِ َ ِسِّ ٔ ٠
َیم َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَب ٔ ُ
اِ ٠ٟی َٔ ١ي ُ٘و ُُ ٢س ِب َح َ
ا ٪اہللٔ َوب ٔ َح ِٔ ٤سه ٔا َِ ٟهو ٔ َّی
اہللٔ َر ِّب ا ٌَِ ٟا َٔ٤ٟي َن ا َِ ٟهو ٔ َّی ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُُ ٢س ِب َح َ

وسدینبرصن،دبعاہلل ،رمعمفافزایع،ییحینب ایبریثک،اوبہملس،ربنعةنببعکایملسریض اہللہنعرفناےتںیہہکںیمروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رجحے ےک اپس وسای رکات اھت۔ نان ہچ بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک اےتھٹ وت اخیص دری کت ےلہپ
لَ
ی
ُص ْیحَا َؿا َِ
ّلَّ َف ِحَمْ ِدـِزپےتھ۔
اْل ِمی َنافررھپ ُص ْیحَا َؿا ِ
ب َْ
ّلّ َر ِّ
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،رمعمفافزایع،ییحینبایبریثک،اوبہملس،ربنعةنببعکایملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
بشںیمدیباروہےنرپبسےسےلہپایکزپاھاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1622

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،سٔیا ،٪احو ،٢س٠امی ٪ب ٩ابو٣ش ،٥٠كاؤضً ،بساہلل ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َٗا َ٢
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ِح َو َٔ ٢ي ٌِىٔی ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ َ ٩أَبٔی ُِ ٣ش ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠كَا ُو ٕ
اِ ٠ٟی ٔ ١یَ َت َه َّح ُس َٗا ََّ ٢
ا ٪أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َٗ َاَّ ٩ِ ٣ٔ ٦
ََ ا َِ ٟح ُِ ٤س أََ ِ ٧ت ُ ٧و ُر َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ق َو َ٩ِ ٣
ت َواْلِ َ ِر ٔ
اُ ٠ٟه ََّ ٟ ٥
ک َ َ ُّ

َ َّ
َّاَّ ٦
اٟش ََ ٤وا ٔ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ق َو َٔ ٓ ٩ِ ٣یهَّٔ٩
ت َواْلِ َ ِر ٔ
ََ ا َِ ٟح ُِ ٤س أََ ِ ٧ت َُ ٔ ٠٣
ت َواْلِ َ ِر ٔ
ق َو َٔ ٓ ٩ِ ٣یهَٔ َّ٩وَ ٟ
ٓ ٔیهَٔ َّ٩وَ ٟ
ََ ا َِ ٟح ُِ ٤س أََ ِ ٧ت َٗی ُ
ار َح ٌَّ ٙو َّ
ََ أَ ِسُ ٤َِ ٠ت
ََ ا َِ ٟح ُِ ٤س أََ ِ ٧ت َح ٌَّ ٙو َو ًِ ُس َک َح ٌَّ ٙوا َِ ٟح َُّ ٨ة َح ٌَّ ٙواُ ٨َّ ٟ
وَ ٪ح ٌَّ ٙو َُ ٣ح َّْ ٤س َح ٌَّ ٟ ٙ
َوَ ٟ
اٟشا ًَ ُة َح ٌَّ ٙواُّ ٔ ِ٨َّ ٟی َ
َخ ُت
اػ ُِ ٤ت َوإَِٔ ٟی َ
ََک ُٗت َ ِی َب ُة کَّ ٤َ ٔ ٠ة َ٨َ ٌِ ٣ا َها َوب ٔ َ
َ َت َوکَُِّ ٠ت َوب ٔ َ
َو ًََِ ٠ی َ
َ َخ َ
ِرف لٔی َ٣ا َٗ َّس ُِ ٣ت َو َ٣ا أَ َّ ِ
َ َح َاُ ٤ِ ٛت اُ ٔ ِ
َ آ َُ ٨ِ ٣ت ث ُ َّ ٥ذ َ َ
َخ ََل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل أََ ِ ٧ت َوَلَ َح ِو ََ ٢و ََل ُٗ َّو َة إ ٔ ََّل بٔاہللٔ
َو َ٣ا أَ ًِ َُ ٨ِ ٠ت أََ ِ ٧ت ا ِِّ َ٘ ٤ُ ٟس َُ ٦وأََ ِ ٧ت ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّ ُ
ہبیتق نب دیعس ،ایفسؿ ،اوحؽ ،امیلسؿ نب اوبملسم ،اطؤس ،دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسراتوکبجدجہت ےکےیلڑھکےوہےتوتہیداعزپےتھاےاہللامتؾرعتںیفیریتےےیلںیہآامسونںزنیمافراؿ ںیم
وموجدزیچفںوکاقمئفدامئ رےنھکفاالےہ۔امتؾرعتںیفیریتےیہےیلںیہوتقحےہریتافدعہقحےہتنجقحےہدفزخقحےہ
ایقتمقحےہاءایبءہیلعاالسلؾقحںیہافردمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسقحےہںیمریتییہرفنارادداریرکاتوہںھجتیہرپرھبفہس

رکاتوہںافرھجتیہرپاامیؿالاتوہں۔رھپہبیتقےن یسکےملکےک ینعایبؿےیکافرآےگداعایبؿیک۔ںیمےنریتےیہےیلڑگھجا
ومؽ ایل افر ھجت یہ ےس ےلصیف ےک ےیل احرض وہا۔ (اے رپفرداگر!) ریمے اےلگ  ےلھچ اظرہ (افر ےپھچ وہےئ) امتؾ انگوہں ےس
درسگر رفنا۔ ویکہکن وت یہ آےگ ےہ افر وت یہ ےھچیپ ےہ۔ ریتے العفہ وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن افر یکین رکےن ای ربایئ ےس ےنچب یک
اطتقاہللےکوسایسکںیمںیہنےہوجڑبیاشؿافرربکاییئفاالےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،اوحؽ،امیلسؿنباوبملسم،اطؤس،دبعاہللانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےک ونالفےکقلعتمااحدثی
بشںیمدیباروہےنرپبسےسےلہپایکزپاھاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1623

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اِ٣ ،َٟخ٣ة ب ٩س٠امیَ ،٪کیبً ،بساہلل بً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

َ
َکیِبٕ أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ َ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٣َ ٩ِ ًَ ٥اَٗ َٕ ٔ ٟا ََ ٢ح َّسثَىٔی ََ ِ ٣
ِخ َُ ٣ة بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ُ ٩ِ ًَ ٪
اؿ َل َح ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ض أَ ِخب َ َر ُه أََّ٧هُ بَ َ
ْع ٔ
ق ا ِٟو ٔ َسا َزة ٔ َو ِ
ات ً ٔ َِ ٨س َِ ٣ی ُ٤وَ َ ٧ة أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َوه ٔ َی َخا َُ ٟتهُ ٓ ِ
ًَبَّا ٕ
َاؿ َل َح ٍَ فٔی َ ِ

ٕ َّ
 ١أَ ِو َٗ ِب َ٠هُ َّٗ ٔ ٠یَل أَ ِو ََ ٌِ َس ُه
اِ ٠ٟی ُ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَهُِ ُ٠ه فٔی كُوَ ٔ ٟها َٓ ََ ٨اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی إٔذَا اَ ِ ٧ت َؼ َ
َّ
َّ
ُ
رش ِاْل َیا ٔ
ت ا َِ ٟد َوات َٔی٥
َّٗ ٔ ٠یَل ِ
رقأَ ا َِ ِ ٌَ ٟ
است َِی َ٘ َى َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ َٓ ٥َ ٠حََ ٠ص َی َِ ٤شحُ اِ ٨َّ ٟو ََ ٩ِ ًَ ٦و ِجهٔهٔ ب ٔ َی ٔسه ٔث ََّ َ ٥
ض َٓ ُ٘ ُِ ٤ت
ا ٪ث ُ ََّ َٗ ٥ا ٦إلٔ َی َط ٕٕٓ َ٘ ٠َّ ٌَ ٣ُ ٩ة َٓ َت َو َّؿأ َ َٔ ٨ِ ٣ها َٓأ َ ِح َش َُ ٩و ُؿوئ َ ُه ث ُ ََّ َٗ ٥ا ٦ي َُؼل ِّی َٗا َِ ًَ ٢ب ُس اہللٔ بِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ُٔ ٩ِ ٣س َورة ٔآ َٔ ٤ِٔ ً ٢ز َ
ٓ ََؼ َُ ٌِ ٨ت ٔ٣َ ١َ َِ ٣ا َػ َ ٍَ ٨ث ُ ََّ ٥ذ َه ِب ُت َٓ ُ٘ ُِ ٤ت إلٔ َی َج ِ٨بٔهٔ ٓ ََو َؿ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َس ُه ا ُِ ٟی ِ٤ى َی ًَل َی َرأ ِسٔی َوأَ َخ َذ
اؿ َل َح ٍَ
بٔأُذُنٔی ا ُِ ٟی ِ٤ى َی َي ِٔتَٔ ُ٠ها ٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ ٥ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ َّ ٥أَ ِو َت َز ث ُ َِّ ٥
َحًَّی َجائَهُ ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ََُ ٓ ٪ؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َخٔٔی َٔ َتي ِ ٔن
دمحمنبہملس،انباقمس،ناکل،رخممةنبامیلسؿ،رکبی،دبعاہللنبابعسریضاہللہنعرفناےتںیہہکفہاکیراتاینپاخہلومیمہن

ےکاپسرےہ۔وتفہوھچبےن ےکرعض(وچڑایئ) ںیمافرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس افررضحتومیمہنریضاہللہنع اس یکابملیئ
ںیمےٹیل۔رھپ روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآدیھرات ایاسےسھچکےلہپایاسےسھچکدعبکتوسےترےنہےکدعباےھٹافر
ھٹیبرکاہھترہچےرپےنلمےگلاتہکدنیندفروہاجےئرھپوسرہآؽرمعاؿیکآرخیدسآایتزپںیھرھپاکیکشمیکرطػےلچوج
یکٹل وہیئ یھت۔ رھپ اس ےس ایھچ رطح فوض ایک افر ڑھکے وہ رکامنز زپےنھ ےگل۔ انب ابعس ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک ںیم یھب ااھٹ
افر ایس رطح رکےن ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ڑھکا وہایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ داایں اہھت
ریمے رس رپراھکافرریماداایںاکؿڑکپ رکےنلسم ےگل رھپےلہپدفراعکت زپںیھ رھپدف راعکتزپںیھ رھپدفراعکت زپںیھرھپدف
راعکتزپںیھرھپدفراعکتزپںیھافررھپفرتزپھرکٹیلےئگرھپبجؤمذؿآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکالبےنےکےیلآایوت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیکلہیسدفرتعکاداںیک۔
رافی  :دمحمنبہملس،انباقمس،ناکل،رخممةنبامیلسؿ،رکبی،دبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتوکوسرکاھٹےکوسماکرکان
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راتوکوسرکاھٹےکوسماکرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1624

راوی ٤ً :زو بً ٩لی و ٣ح٤س بَ٣ ٩ىیً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا٨٣ ،٪ؼور و اً٤ع و حؼين ،ابووائ ،١حذئہ

اُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪ؼورٕ َواْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َوحُ َؼي ِ ٕن ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ٩ِ ًَ ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
ا ٪إٔذَا َٗ َاَّ ٩ِ ٣ٔ ٦
وؾ َٓا ُه ب ٔ ِّ
اٟش َوا ٔک
ُح َذ ِي َٔ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اِ ٠ٟی َٔ ١ي ُظ ُ
رمعف نب یلع ف دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،وصنمر ف اشمع ف نیصح ،اوبفالئ ،ذحہفی رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسبجراتوکاےتھٹوتاانپہنم(داوتنںرپ)وسماکرکےت۔

رافی  :رمعفنبیلعفدمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،وصنمرفاشمعفنیصح،اوبفالئ،ذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راتوکوسرکاھٹےکوسماکرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1625

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہ ،حؼين ،ابووائ ،١حذئہ

َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩ح َؼي ِ ٕن َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َوائ ٕٔ ١یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َٗ َاَّ ٩ِ ٣ٔ ٦
وؾ َٓا ُه ب ٔ ِّ
اٟش َوا ٔک
ُح َذ ِي َٔ َة َٗا َ ٢ک َ َ
اِ ٠ٟی َٔ ١ي ُظ ُ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ،نیصح ،اوبفالئ ،ذحہفی رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دنین ےس اےنھٹ رپ اانپ ہنم
وسماکےسالمرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،نیصح،اوبفالئ،ذحہفی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راتوکوسرکاھٹےکوسماکرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1626

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،اسح ٙب ٩س٠امی ،٪ابوس٨ا ،٪ابوحؼين ،ط٘ی ،ٙحذئہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩إ ٔ ِس َح َ ٙبِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ٔس َ٨ا ٕ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َح ٔؼي ٕن ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
یُ ٩ِ ًَ ٙح َذ ِي َٔ َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ِ ُ ٧ؤ َ٣زُ
اٟش َوا ٔک إٔذَا ٗ ُِ٨َ ٤ا َّٔ ٩ِ ٣
ب ٔ ِّ
اِ ٠ٟی ٔ١
دیبع اہلل نب دیعس ،ااحسؼ نب امیلسؿ ،اوبانسؿ ،اوبنیصح ،قیقش ،ذحہفی ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیمہ رات وک دنین ےس دیبار
وہےنرپوسماکرکےناکمکحدایاجاتاھت۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،اقحسنبامیلسؿ،اوبانسؿ،اوبنیصح،قیقش،ذحہفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راتوکوسرکاھٹےکوسماکرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1627

راوی  :اح٤سب ٩س٠امیًِ ،٪یساہلل ،ارسائی ،١ابوحؼين ،ط٘ی ٙرضی اہلل ً٨ہ

َ
یَٗ ٙا َ٨َّ ُٛ ٢ا ِ ُ ٧ؤ َ٣زُ إٔذَا ٗ ُِ٨َ ٤ا
 ٩ِ ًَ ١أَبٔی َح ٔؼي ٕن ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
رسائ ٔی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا إ ٔ ِ َ

َّٔ ٩ِ ٣
وؾ أَٓ َِوا َه َ٨ا ب ٔ ِّ
اٟش َوا ٔک
اِ ٠ٟی ٔ ١أَ َِ ٪ن ُظ َ

ادمحنب امیلسؿ ،دیبع اہلل ،ارسالیئ ،اوبنیصح ،قیقش ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیمہ مکح اھت ہک بج رات وک ات ںی وت اانپ ہنم
(داتن)وسماکےساصػایکرکںی۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،دیبعاہلل،ارسالیئ،اوبنیصح،قیقشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتیکامنزیکسکداعےسادتبایکاجےئ؟

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راتیکامنزیکسکداعےسادتبایکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1628

راوی ً :باض بً ٩بساٌٟوی٤ً ،٥ز ب ٩یو٧صًَ ،ک٣ة ب٤ً ٩ار ،یحٌی ب ٩ابوَٛير ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤رضی اہلل ً٨ہ

َٔک َُ ٣ة بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ
َّاض بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟو ٔٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ً ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ٌَِ ٟب ُ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِٔتَتٔحُ َػ ََل َتهُ
َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة بٔأ َ ِّی َط ِی ٕئ ک َ َ
َّ
َّ
َاَط َّ
اٟش ََ ٤وا ٔ
ق
ت َواْلِ َ ِر ٔ
َٗاَِ ٟت ک َ َ
رسآ ٔی ََ ٔ ٓ ١
ا ٪إٔذَا َٗ َا ٩ِ ٣ٔ ٦اِ ٠ٟی ٔ ١ا ِٓت َ َتحَ َػ ََل َت ُه َٗا َ ٢اُ ٠ٟه ََّ ٥ربَّ ٔجبِرٔی ََ ١و ٔ٣یکَائ ٔی ََ ١وإ ٔ ِ َ
ًَا ٥َ ٔ ٟا ِِ َِ ٟی ٔب َو َّ
وَّ ٪
َ
ٕ ٓ ٔیهٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح ِّ ٙإَٔ َّ ٧
اٟظ َها َزة ٔ أََ ِ ٧ت َت ِح ٥ُ ُٜبَي ِ َن ً َٔباز ٔ َک ٓ ٔ َامی کَاُ ٧وا ٓ ٔیهٔ َی ِد َتَ ُٔ ٔ ٠
اُ ٠ٟه َّ ٥اهِ ٔسنٔی ٤َ ٔ ٟا ا ِخ ُتَ ٔ ٠

رصا ٕن ُِ ٣ش َت٘ ٔ ٕی٥
َت ِهسٔی َََ ٩ِ ٣ظَ ا ُئ إلٔ َی ٔ َ

ابعسنبدبعامیظعل،رمعنبویسن،مرکمةنبامعر،ییحینباوبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمحریضاہللہنعرفناےتںیہہکںیمےناعہشئ
دصہقی ریض اہلل عیھا ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات یک امنز (دجہت) سک داع ےس رشفع رفناےت ےھت۔ رفناای
بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہلفملس رات وک اےتھٹ وت امنز یک ادتباء ںیم ہی داع زپےتھ اےربجالیئ اکیملیئ افر ارسالیف ےک رب!
اےآامسونںافرزنیمےکدیپارکےنفاےلاےبیغفاحرضاکملعرےنھکفاےلوتیہاےنپدنبفںےکدرایمؿاؿزیچفںںیمہلصیف
رفناےئاگنجںیمفہاالتخػایکرکےتےھت۔اےاہللاالتخػفایلابوتںںیمےسےھجمدیسیھراہدالھکدے۔ویکہکنوتےسجاچاتہےہ
دیسیھراہرپاگزمؿرکداتیےہ۔
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،رمعنبویسن،مرکمةنبامعر،ییحینباوبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی

راتیکامنزیکسکداعےسادتبایکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1629

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ح٤یسبً ٩بساٟزح ٩٤بً ٩وٖ رضی اہلل ً٬٨ا

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وهِبٕ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ

اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُِ ٠ُٗ ٢ت َوأََ٧ا فٔی َس َرفٕ ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠واہللٔ
أَ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َح ٔ
اؿ َل َح ٍَ هَؤیاا
َْلَ ِر ُٗب َ َّن َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ؼ ََلة ٕ َحًَّی أَ َری ٓ ٌِٔ َُ ٠ه َٓ َ٤َّ ٠ا َػلَّی َػ ََل َة ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ئ َوه ٔ َی ا َِ ٌَ ٟت َُ ٤ة ِ
َّٔ ٩ِ ٣
یٌا َز ث ُ َّ ٥أَه َِوی َر ُسو ُ٢
است َِی َ٘ َى َٓ َ٨وَ َز فٔی اْلِ ُ ُٓ َٔ٘ َٓ ٙا ََ ٢ربَّ َ٨ا َ٣ا َخ ََ ِ٘ ٠ت َه َذا بَاك َّٔل َحًَّی بَ َ َّ ٠إَٔ َّ ٧
َ ََل تُ ِدُ ٔ ٠
اِ ٠ٟی ٔ ١ث ُ َِّ ٥
ٕ ا َِ ٔ٤ٟ

َّ
َّ
ُ َ
َفَْ فٔی َٗ َس ٕح ٔ ٩ِ ٣إ ٔ َزا َوة ٕ ً ٔ َِ ٨س ُه َّ ٣
ائ َٓا ِست َ َّن ث ُ ََّ َٗ ٥اََ ٓ ٦ؼلَّی
َفا ٔطهٔ ٓ ِ
َاس َت َُّ ٨ِ ٣ٔ ١ه س َٔواکّا ث َّ ٥أ ِ َ
اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠إلٔ َی ٔ َ
است َِی َ٘ َى َٓٔ ٌََ َ٤َ َٛ ١ا ٓ ٌََ َ ١أَ َّو ََّ ٣َ ٢زة ٕ َو َٗا َ٢
َحًَّی ُُِٗ ٠ت َٗ ِس َػلَّی َٗ ِس َر َ٣ا َ َ ٧ا ٦ث ُ َِّ ٥
اؿ َل َح ٍَ َحًَّی ُُِٗ ٠ت َٗ ِس َ َ ٧اِ َٗ ٦س َر َ٣ا َػلَّی ث ُ َِّ ٥
ٔ٣َ ١َ َِ ٣ا َٗا ََ ١َ ٌََ َٔٓ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت َٗ ِب َ ١ا ِِ َٔ ٟحز ٔ

دمحمنبہملس،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمحنبوعػریضاہللعیھاےتہکںیہہکںیمےناکیاحصیبوکہیرفناےت
وہےئ انس ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےکاسھت رفس ںیم اھت ہک ںیم ےن وساچ ںیم رضفر روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیکامنزدوھکیںاگہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسسکرطحامنزادارفناےتںیہ؟نان ہچآپیلصاہللہیلعفآہلفملساشعءیک
امنز زپےنھ ےک دعب اکیف دری کت ارتساتح رفناےت رےہ رھپ (دنین ےس) دیبار وہےئ افر آامسؿ یک رطػ اگنہ ااھٹیئ۔ رھپ رفناای ےس
کت۔ینعیاےامہرےربوتےنہیاکیبرںیہنانبای۔رھپاےنپرتسبرپک کرکوسماکااھٹیئافراکیڈفؽےسایپےلںیماپیناکنؽرک
وسماکیک۔رھپڑھکےوہےئافرامنززپےنھےگل۔اہیںکتہکریمےایخؽںیمینتجدریوسےئےھتاینتیہدریامنززپیھ۔رھپ
ٹیلےئگاہیںکتہکںیمےنوساچہکاینتیہدریوسےئںیہینتجدریامنزادارفنایئیھت۔رھپاےھٹافرایسرطحلمعایکسجرطح
یلہپدہعفایکاھتافرفیہھچکزپاھوجےلہپزپاھاھت۔(ینعیےسکت۔نان ہچرجفکتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےننیتدہعفایسرطحاک
لمعدرہاای۔
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمحنبوعػریضاہللعیھا

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

روسؽاہللیک(دجہت)امنزاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
روسؽاہللیک(دجہت)امنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1630

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥یزیس ،ح٤یس ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َیزٔی ُس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا حُ َِ ٤ی ْس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ٣َ ٢ا ُ٨َّ ٛا َنظَ ا ُئ أَ َِ َ ٧ ٪زی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َّ
اِ ٠ٟی َٔ ٣ُ ١ؼ ِّّ ٠یا إ ٔ ََّل َرأَیِ َ٨ا ُه َو ََل َنظَ ا ُئ أَ َِ َ ٧ ٪زا ُه َ٧ائ ّٔ٤ا إ ٔ ََّل َرأَیِ َ٨ا ُه

ااحسؼنباربامیہ،سیدی،دیمح،اسنریضاہللہنعرفناےتںیہہکمہبجاچےتہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوکراتںیمامنز
زپےتھ وہےئ دںیھکی وت امنز زپےتھ وہےئ دےتھکی افر بج اچےتہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وسےن یک احتل ںیم دںیھکی وت
وسےئوہےئدےتھکی۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،سیدی،دیمح،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
روسؽاہللیک(دجہت)امنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1631

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ححاد ،اب ٩جزیخ ،اب ٩ابو٠٣یٜة ،يٌلی ب َ٠٤٣ ٩رضی اہلل ً٨ہ

َّاد َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣یَ َٜة أَ ََّ ٪ي ٌِل َی بِ َََٕ ٠٤ِ ٣َ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا هَ ُ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
ا ٪ي َُؼل ِّی ا َِ ٌَ ٟت ََ ٤ة ث ُ َّ ٥ي َُش ِّب ُح ث ُ َّ ٥ي َُؼل ِّی
أَ ِخب َ َر ُه أَُ َّ ٧ه َسأ َ َ ٢أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت ک َ َ
ََ ٌِ َس َها َ٣ا َطا َئ اہللُ َّٔ ٩ِ ٣
َ َٓ ُی َؼل ِّی ٔ٣َ ١َ َِ ٣ا َ َ ٧ا٦
اِ ٠ٟی ٔ ١ث ُ َّ ٥یَ ِٔ َ ٨
َر ُٖ َٓي َ ِر ُٗ ُس ٔ٣َ ١َ َِ ٣ا َػلَّی ث ُ ََّ ٥ي ِشت َِی٘ ٔ ُى ِٔ َ ٧ ٩ِ ٣و ٔ٣هٔ ذََ ٔ ٟ

اٟؼ ِبحٔ
َو َػ ََلتُهُ تَٔ ٠
َخةُ َتُٜو ُ ٪إلٔ َی ُّ
َِ ِاْل ٔ َ

اہرفؿنبدبعاہلل،اجحج ،انب رججی،انباوبملیکة،یلعینبمملکریضاہللہنعےسرفاتی ےہہکاوہنںےناؾہملسریضاہللعیھا
ےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنزےکقلعتمدرایتفایکوتاوہنںےنرفناایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزاشعءادا
رکےن ےک دعب ںیتنس ادا رفناےت۔ رھپ ینتج دری کت اہلل وک وظنمر وہات امنز ادا رفناےت رےتہ۔ رھپ ینتج دری امنز زپےنھ ںیم اگلےت
(رقتةی)اینتیہدریکتآراؾرفناےترھپاھٹرکینتجدریآراؾرفناایوہاتاینتیہدریامنزادارفناےتافرہیامنز(اذاؿ)رجفکتاجری
ریتہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اجحج،انبرججی،انباوبملیکة،یلعینبمملکریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
روسؽاہللیک(دجہت)امنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1632

راوی ٗ :تیبہٟ ،یثً ،بساہلل بًِ ٩یساہلل ب ٩ابو٠٣یٜة ،يٌلی بَ٠٤٣ ٩

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ َِ ٩ي ٌِل َی بِ ٔ ََٕ ٠٤ِ ٣َ ٩أَُ َّ ٧ه َسأ َ َ ٢أَُ َّ٦سَ ٤ََ ٠ة َز ِو َد
َّ
َّ
ا ٪ي َُؼل ِّی
رقائَةٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ًَ َِ ٩ػ ََلتٔهٔ َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣ا َلَ ٥ِ ُٜو َػ ََل َت ُه ک َ َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٔ ٩ِ ًَ ٥َ ٠

َّ َّ
ُ
ُ
َّ ُ
ُ
رقائ َ َت ُه َٓإٔذَا ه ٔ َی َت ُِ ٌَ ٨ت
ث ََّ ٥ی َُ ٨اِ َٗ ٦س َر َ٣ا َػلی ث َّ ٥ي َُؼل ِّی َٗ ِس َر َ٣ا َ َ ٧ا ٦ث َّ ٥یَ َُ ٨اِ َٗ ٦س َر َ٣ا َػلی َحًی ي ُِؼبٔحَ ث ََّ ٥ن ٌَ َت ِت َُ ٟه ٔ َ
رحّٓا
رحّٓا َ ِ
ََّس ّة َ ِ
رقائ َ ّة َُ َّ ٔ٣
َٔ

ہبیتق ،ثیل ،دبعاہلل نب دیبع اہلل نب اوبملیکة ،یلعی نب مملک ےتہک ںیہ ہک اوہنں ےن اؾ ہملس ےس وساؽ ایک ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیکرقآت(رقآؿ)سکرطحوہیتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزسک رطحادارفناایرکےتےھت؟رفناایمتولوگںوک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنزےسایکاکؾ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنززپےتھرھپینتجدریامنززپیھوہیتاینتدریوس
اجےترھپاےتھٹافرینتجدریوسےئےھتاینتیہدریکتامنز ادارفناےتےھت۔رپینتجدری امنززپیھوہیتاینتدریکتآراؾ رفناےت۔
اہیںکتہک(اذاؿ)رجفوہاجیت۔رھپاؾہملسریضاہللہنعےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرقآتےکقلعتمایبؿرفناایہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسزپےتھےھتاکیاکیرحػاگلاگلانسیئداتی۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،دبعاہللنبدیبعاہللنباوبملیکة،یلعینبمملک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتدادیکراتیکامنزاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رضحتدادیکراتیکامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1633

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا٤ً ،٪زوب ٩زی٨ار٤ً ،زو ب ٩اوضً ،بساہلل ب٤ً ٩ز بً ٩اؾ

اؾ َي ُ٘و ُ٢
ض أَُ َّ ٧ه َسِ ًَ ٍَ ٔ٤ب َس اہللٔ بِ َ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َح ُّب ِّ
اٟؼ َیا ٔ ٦إلٔ َی اہللٔ ًَزَّ َو َج َّٔ ١ػ َی ُاَ ٦زا ُو َز ًََِ ٠یهٔ َّ
ِْط
اٟش ََل ٦ک َ َ
اَ ٪ي ُؼ ُو ٦یَ ِو ّ٣ا َو ُئ ٔ ُ
ٕ َّ
اِ ٠ٟی َٔ ١و َي ُ٘ ُو ٦ثََُ ُ٠هُ َو َی َُ ٨اُ ٦س ُس َسهُ
َی ِو ّ٣ا َوأَ َح ُّب اٟؼَّ ََلة ٔإلٔ َی اہللٔ َػ ََلةُ َزا ُو َز ک َ َ
اَ ٪ی َُ ٨ا ٦ن ِٔؼ َ

ہبیتق ،ایفسؿ ،رمعفنب دانیر ،رمعف نب افس ،دبعاہلل نب رمع نب اعص ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفناای اہلل اعتیل
ےک زندکی بس ےس زایدہ دنسپدیہ رفزے داؤد ےک رفزے ںیہ۔ فہ اکی دؿ رفزہ رےتھک افر اکی دؿ ااطفر رکےت۔ رھپ بس
امنزفں ےس زایدہ دنسپدیہ امنز یھب رضحت داؤد ہیلع االسلؾ یک امنز یہ ےہ۔ فہ ےلہپ آدیھ رات کت آراؾ رکےت رھپ اہتیئ رات کت
امنززپےتھافررھپراتاکاٹھچہصحوسےئرےتہ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،رمعفنبافس،دبعاہللنبرمعنباعص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتومٰیساکرطہقیامنزاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رضحتومٰیساکرطہقیامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1634

راوی ٣ :ح٤س بً ٩لی ب ٩رحبٌ٣ ،اذب ٩خاٟس ،ح٤ازب ٩س٤٠ہ ،س٠امی ٪تییم ،ثابت ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

یم ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ َ ٩
وسی ًََِ ٠یهٔ َّ
اٟش ََلَ ٨ِ ٔ ً ٦س
ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َت ِی ُت َِ ٟی ََ ٠ة أ ُ ِ ٔ
رس َی بٔی ًَل َی َُ ٣
یب اْلِ َ ِح َ٤ز ٔ َوه َُو َٗائ ْٔ ٥ي َُؼل ِّی فٔی َٗبِرٔه ٔ
ا ِل َٔ ٔ َٜ

دمحمنبیلعنبرحب،اعمذنباخدل،امحدنبہملس،امیلسؿیمیت،باتب،اسننبناکلرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اراشد رفناای ںیم بش رعماج ںیم رضحت ومٰیس ےک رقبی رسخ رتی ےک  ےلی ےک اپس اچنہپ وت فہ اینپ ربق ںیم ڑھکے امنز زپھ
رےہےھت۔
رافی  :دمحمنبیلعنبرحب،اعمذنباخدل،امحدنبہملس،امیلسؿیمیت،باتب،اسننبناکل

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

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رضحتومٰیساکرطہقیامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1635

راوی ً :باض ب٣ ٩ح٤س ،یو٧ص ب٣ ٩ح٤س ،ح٤ازب ٩س٤٠ہ ،س٠امی ٪تییم ،ثابت ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

یم َوثَاب ٔ ٕت ًَ ِ٩
َّاض بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ٌَِ ٟب ُ
إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ َت ِی ُت ًَل َی ُ٣و َسی ًََِ ٠یهٔ َّ
یب اْلِ َ ِح َ٤ز ٔ َوه َُو َٗائ ْٔ ٥ي َُؼل ِّی
اٟش ََلَ ٨ِ ٔ ً ٦س ا ِل َٔ ٔ َٜ
اب ً ٔ َِ ٨سَ٧ا َٔ ٩ِ ٣حسٔیثٔ ٌَُ ٣اذ ٔبِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس َواہللُ ََ ٌَال َی أَ ًِ َ٥ُ ٠
َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ه َذا أَ ِول َی بٔاٟؼَّ َو ٔ

ابعسنبدمحم،ویسننبدمحم،امحدنبہملس،امیلسؿیمیت ،باتب ،اسنریضاہللہنع ےتہک ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
اراشدرفناایںیمرسخرتیےک ےلیےکرقبیرضحتومٰیسہیلعاالسلؾےکاپسآایوتفہڑھکےامنززپھرےہےھت۔اناؾانسیئایبؿ
صیح
رکےتںیہہکےھچیپسگرےنفایلرفاتییکتبسنہیرفاتیزایدہ حےہ۔
رافی  :ابعسنبدمحم،ویسننبدمحم،امحدنبہملس،امیلسؿیمیت،باتب،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رضحتومٰیساکرطہقیامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1636

راوی  :اح٤سب ٩سٌیس ،حبَل ،٪ح٤ازب ٩س٤٠ہ ،ثابت و س٠امی ،٪تییم ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َّ
َ
َ
َ َ َ
َّ َ
َّ َ
یم ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ٪
أ ِخب َ َرنٔی أ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢حسث َ٨ا َحبَّا َُٗ ٪ا ََ ٢حسث َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢أَ ِ ٧بأَ٧ا ثاب ٔ ْت َو ُسََ ِ ٠امی ُ ٪اٟت ِی ٔ ُّ
وسی ًََِ ٠یهٔ َّ
اٟش ََلَ ٦وه َُو ي َُؼل ِّی فٔی َٗبِر ٔه ٔ
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٣َ ٢ز ِر ُت ًَل َی َٗبِر ٔ َُ ٣

ادمحنبدیعس،بحؿ،امحدنبہملس،باتبفامیلسؿ،یمیت،اسنریضاہللہنعروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہ
ہکاوہنںےنرفناایںیمومٰیسہیلعاالسلؾیکربقےکاپسےسسگراوتفہربقںیمڑھکےوہےئامنزادارفنارےہےھت۔
رافی  :ادمحنبدیعس،بحؿ،امحدنبہملس،باتبفامیلسؿ،یمیت،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رضحتومٰیساکرطہقیامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1637

راوی ً :لی ب ٩خرشً ،٦یسی ،س٠امی ٪تییم ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ

یم ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
رشَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ

وسی ًََِ ٠یهٔ َّ
اٟش ََلَ ٦وه َُو ي َُؼل ِّی فٔی َٗبِرٔه ٔ
َو َس ََّ ٣َ ٥َ ٠ز ِر ُت َِ ٟی ََ ٠ة أ ُ ِ ٔ
رس َی بٔی ًَل َی َُ ٣

یلعنبرشخؾ،یسیع،امیلسؿیمیت،اسننبناکل،ےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایںیمبشرعماجےک
ومعقرپرضحتومٰیسےکاپسےسسگراوتفہربقںیمامنزادارفنارےہےھت۔
رافی  :یلعنبرشخؾ،یسیع،امیلسؿیمیت،اسننبناکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی

رضحتومٰیساکرطہقیامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1638

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلیٌ٣ ،ت٤ز ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

رس َی بٔهٔ َ٣زَّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی ََ ٠ة أ ُ ِ ٔ
وسی ًََِ ٠یهٔ َّ
اٟش ََلَ ٦وه َُو ي َُؼل ِّی فٔی َٗبِرٔه ٔ
ًَل َی َُ ٣
دمحم نب دبعاالیلع ،رمتعم ،اسن ریض اہلل ہنع رفاتی رکےت ںیہ ہک بج رعماج ںیم روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس رضحت ومٰیس ہیلع
علیه
االسلؾےکرقبیےسسگرےوتفہربقںیمامنزادارفنارےہےھت۔ضعباحصہبرکاؾروضاؿاہلل ،انیعمجےنھجمےسایبؿایکہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتومٰیسہیلعاالسلؾےکاپسےسسگرےوتفہربقںیمامنزادارفنارےہےھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رضحتومٰیساکرطہقیامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1639

راوی  :یحٌی ب ٩حِیب بْ ٩عبی و اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوزٌ٣ ،ت٤ز ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗ َاَل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٌِ ٣تْ ٔ٤ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َي ُ٘و ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حِ ٔ ٔ
ْعب ٔ ٕٓی َوإ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
یب بِ َٔ َ ٩
وسی ًََِ ٠یهٔ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی ََ ٠ة أ ُ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرنٔی ََ ٌِ ُف أَ ِػ َح ٔ
رس َی بٔهٔ ََّ ٣ز ًَل َی َُ ٣
َّ
اٟش ََلَ ٦وه َُو ي َُؼل ِّی فٔی َٗبِرٔه ٔ

ییحینببیبحنبرعیبفاامسلیعنبدوعسد،رمتعم،اسنریضاہللہنعرفناےتںیہہکضعباحصہبرکاؾےنھجمےسایبؿایکہکروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسبجبشرعماجںیمرضحتومٰیسہیلعاالسلؾےکرقبیےسسگرےوتفہربقںیمامنززپھرےہےھت۔
رافی  :ییحینببیبحنبرعیبفاامسلیعنبدوعسد،رمتعم،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رضحتومٰیساکرطہقیامنزاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1640

راوی ٗ :تیبہ ،اب ٩ابوًسی ،س٠امی ،٪ا٧ص

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ًَس ٓ ٕ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
ٔی ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪إَٔ َ ٧ص ًَ ِٔ ٌِ ََ ٩ف أَ ِػ َح ٔ
وسی َوه َُو ي َُؼل ِّی فٔی َٗبِرٔه ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢ی ََ ٠ة أ ُ ِ ٔ
رس َی بٔی ََ ٣ز ِر ُت ًَل َی َُ ٣
ہبیتق ،انب اوبدعی ،امیلسؿ ،اسن ضعب احصہب رکاؾ ےس لقن رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج
راتوکںیمرعماجےکےیلایگاھتوتومٰیسہیلعاالسلؾےکاپسےسسگراوتفہاینپربقںیمامنززپھرےہےھت۔
رافی  :ہبیتق،انباوبدعی،امیلسؿ،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بشںیمابعدترکےناکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی

بشںیمابعدترکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1641

راوی ٤ً :زو ب٤ًَ ٩ا ٪ب ٩سٌیسَٛ ،ير ،و َ٘یة ،اب ٩ابو ح٤زة ،زہزیًِ ،یساہلل بً ٩بساہلل ب ٩حارث ب٧ ٩وًٓ ،١بساہلل ب٩
خباب ب ٩ارت

ا ٪بِ َٔ ٩سٌٔی ٔس بِ ََٔٔٛ ٩ير ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َو ََ٘ ٔ َّی ُة َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی َح ِ٤زَ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی اٟزُّهِز ٔ ُّی َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
اِ َٗ ٪س َطه ٔ َس بَ ِس ّرا
أَ ِخب َ َرنٔی ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ِٔ َ ٧ ٩وٓ َِٕ ًَ ٩ِ ًَ ١بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩خب ٔ
َّاب بِ ٔ ٩اْلِ َ َر ِّت ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َوک َ َ

ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه َرا َٗ َب َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
ا ٍَ ٣َ ٪ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا
اِ ٠ٟی ََ ٠ة ک ُ ََّ ٠ها َحًَّی ک َ َ
َّاب َٓ َ٘ا ََ ٢یا َر ُسو َ ٢اہللٔ بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َوأُم ِّی َِ َ٘ ٟس َػ َِّ ٠ی َت َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة
َس ََّ ٥َ ٠ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠ػ ََلتٔهٔ َجائ َ ُه َخب ْ
َُ َػ َِّ ٠ی َت ِ َ ٧ح َو َها َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َج ِ ١إَٔ َّ ٧ها َػ ََل ُة َرَُبٕ َو َرهَبٕ َسأ َ ُِ ٟت َربِّی ًَزَّ َو َج َّ١
َػ ََل ّة َ٣ا َرأَیِت َ
ََ بٔهٔ اْلِ ُ َِ َٗ ٥َ ٣ب َ٨َ ٠ا
ٓ َٔیها ثَ ََل َث خ َٔؼا َٕٓ ٢أ َ ًِ َلانٔی اث ِ ََ ٨تي ِ ٔن َو ٌََ ٨َ ٣ىٔی َواح َٔس ّة َسأ َ ُِ ٟت َربِّی ًَزَّ َو َج َّ ١أَ ََِ ٪ل یُ ِه٨َ َٜٔ٠ا ب ٔ َ٤ا أَ ِهَ ٠
َ
َ
َ
َ
یها
یها َو َسأ ُِ ٟت َربِّی أَ ََِ ٪ل یَِ٠ب ٔ َش َ٨ا ٔط َی ٌّا ٓ َََ ٔ ٨ٌَ ٨َ ٤
یها َو َسأ ُِ ٟت َربِّی ًَزَّ َو َج َّ ١أَ ََِ ٪ل یُوِ ه ٔ َز ًَ َِ ٠ی َ٨ا ًَ ُس اوا َُٔ ٩ِ ٣ي ِرَٔ٧ا َٓأ ًِ َلاَ ٔ ٧
َٓأ ًِ َلاَ ٔ ٧
رمعفنبامثعؿنبدیعس،ریثک،فتمیة،انباوبزمحة،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنباحرثنبونلف،دبعاہللنبابخبنبارترفناےت
ںیہ ہک اوہنں ےن اکی رات روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وکداھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امتؾ رات امنز ادا رفنایئ
اہیںکت ہکرجف ےکرقبی افرغوہےئ۔ بجالسؾریھپا وتابخبآےئ افررعضایک ای روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!ریمے
ناں ابپ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس رپ رقابؿآج رات سجرطح آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےنامنز ادا رفنایئ ےہ ںیم ےن اس
ےسےلہپ یھبکآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس وک اسرطح امنز ادا رفناےت وہےئ ںیہن داھکی۔آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفناایاہں
صیح
ح ےہ۔ ہی امنز تبحم افر وخػ یک امنز ےہ۔ ںیم ےن اےنپ رب ےس نیت زیچںی بلط یک ںیہ نج ںیم ےس دف اس (رب) ےن ےھجم
اطع رک دںی افر اکی اطع ںیہن یک۔ ںیم ےن اےنپ رب ےس داع رفنایئ اے اہلل! ںیمہ اؿ ذعاوبں ےس الہک ہن رکان نج ےس یلھچپ
اوتمںوکالہکایکایگ۔ہیداعوبقؽوہیئگ۔رھپںیمےنداعرفنایئہکمہرپریغدنمشطلسمہنرکانہییھبوبقؽرکیل۔رھپںیمےنداعیک
ہکمہںیموھپٹہنڈےلافرمہابمہرگفوہںںیممسقنمہنوہاجںیئنکیلہیداعوبقؽںیہنیکیئگ۔
رافی  :رمعف نب امثعؿ نب دیعس ،ریثک ،ف تمیة ،انب اوب زمحة ،زرہی ،دیبعاہلل نب دبعاہلل نب احرث نب ونلف ،دبعاہلل نب ابخب نب

ارت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیسہاعہشئدصہقیےسّروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیک)راتںیمابعدتےسقلعتمرفاایتاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
دیسہاعہشئدصہقیےسّروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیک)راتںیمابعدتےسقلعتمرفاایتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1642

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یزیس ،سٔیا ،٪ابوئٌور٣ ،شَّ٣ ،٥٠سوً ،ٚائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

َّسو َٕٗ ٚا ََٗ ٢اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َرض َٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َي ٌِ ُٔورٕ ًَ ِِ ٣ُ ٩شُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٠
رش أَ ِح َیا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اِ ٠ٟی ََ ١وأَ ِي َ٘ َى أَهِ َُ ٠ه َو َط َّس ا ِٔ٤ٟئِزَ َر
اہللُ ًَ َِ ٨ها ک َ َ
ا ٪إٔذَا َز َخَِ ٠ت ا ُِ ِ ٌَ ٟ
دمحم نب دبعاہلل نب سیدی ،ایفسؿ ،اوبوفعیر ،ملسم ،رسمفؼ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا اراشد رفنایت ںیہ ہک بج راضمؿ اابملرک اک
آرخی رشعہ آات وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وخد یھب رات رھب اجےتگ افر اےنپ رھگ فاولں وک یھب اگجےت۔ زین ہت دنب وبضمط
ابدنےتھ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدی،ایفسؿ،اوبوفعیر،ملسم،رسمفؼ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
دیسہاعہشئدصہقیےسّروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیک)راتںیمابعدتےسقلعتمرفاایتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1643

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک ،یحٌی ،زہير ،ابواسح ٙرضی اہلل ً٨ہ

یس
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُزهَي ِ ْر ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا َ ٢أَ َت ِی ُت اْلِ َ ِس َو َز بِ ََ ٩یز ٔ َ
َ بٔهٔ أ ُ ُّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ا ٪لٔی أَ ّخا َػسٔي ّ٘ا َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا أَبَا ًَ ِ٤ز ٕو َح ِّسثِىٔی َ٣ا َح َّسثَ ِت َ
َوک َ َ

اَ ٪ی َُ ٨ا ٦أَ َّو ََّ ٢
آَخ ُه
َٗا ََٗ ٢اَِ ٟت ک َ َ
اِ ٠ٟی َٔ ١ویُ ِحٌٔی ٔ َ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،ییحی ،زریہ ،اوب ااحسؼ ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیم اوسد نب سیدی ےک اپس آای فہ ریمے اھبیئ افر
دفتسےھت۔ںیم ےناہک اےاوبرمعفےھجم فہ ابںیت اتبںیئوجاؾاوملنینم(اعہشئدصہقی) ےنآپ ےسروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہل
فملس یک امنز ےک قلعتم ایبؿ یک ںیہ ےنہک ےگل اؾ اوملنینم ےن رفناای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ےک ےلہپ ہصح ںیم آراؾ
رفناےتافرآرخیہصحںیماجےتگےھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،ییحی،زریہ،اوباقحسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
دیسہاعہشئدصہقیےسّروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیک)راتںیمابعدتےسقلعتمرفاایتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1644

راوی  :ہارو ٪ب ٩اسحً ،ٙبسة ب ٩س٠امی ،٪سٌیسٗ ،تاز ة ،زرارة ب ٩اوفی ،سٌس ب ٩ہظاً ،٦ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ارو ُ ٪بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة بِ ٔ ٩أَ ِوفَی ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩ه ٔظَ إ ٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه ُ
َّ
َّ
َ
آ ٪ک ُ َُّ ٠ه فٔی َِ ٟی َٕ ٠ة َو ََل َٗ َاَِ ٟ ٦ی َّ ٠ة َحًَّی
ِق َ
رقأَ ا ِِ ُ ٟ
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗاَِ ٟت ََل أ ًِ ََ ٥ُ ٠ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ َ ٥َ ٠
ا٪
اح َو ََل َػ َاَ ٦ط ِه ّزا کَا َّٔ ٣ل َٗ ُّم َُي ِ َر َر ََ ٣ـ َ
اٟؼَّ َب َ

اہرفؿنبااحسؼ،دبعةنبامیلسؿ،دیعس،اتقدة،زرارةنبافیف،دعسنباشہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہہکےھجمولعمؾ
ںیہن ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھبک اکی رات ںیم وپرا رقآؿ اپک زپاھ وہ ای یھبک وپری رات حبص کت اجےتگ رےہ
وہںاییھبکراضمؿےکالعفہوپراہنیہمیہرفزےرےتھکرےہوہں۔
رافی  :اہرفؿنباقحس،دبعةنبامیلسؿ،دیعس،اتقدة،زرارةنبافیف،دعسنباشہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
دیسہاعہشئدصہقیےسّروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیک)راتںیمابعدتےسقلعتمرفاایتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1645

راوی  :طٌیب ب ٩یوسٕ ،یحٌی ،ہظاً ،٦ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ٕ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی ًَ ِ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز َخ ََِ ٠ًَ ١ی َها
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩یُو ُس َ

وََ ٓ ٪واہللٔ ََل َی َ ١ُّ ٤اہللُ
َک ِت َٔ ٩ِ ٣ػ ََلت َٔها َٓ َ٘ا َِ ٣َ ٢ه ًََِ ٠ی ٥ِ ُٜب ٔ َ٤ا تُ ٔلی ُ٘ َ
َوً ٔ َِ ٨س َها ا َِ ٣زأَ ْة َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ه ٔذه ٔ َٗاَِ ٟت ُٓ ََلُ َ ٧ة ََل َت َُ ٨اََ ٓ ٦ذ َ َ
ًَزَّ َو َج ََّ ١حًَّی َت َ٠ُّ ٤وا َو َل َّ٩ٜٔأَ َح َّب ِّ
اٟس ٔ
ی ٩إَِٔ ٟیهٔ َ٣ا َزا َو ََِ ٠ًَ ٦یهٔ َػاحٔبُهُ
بیعش نب ویفس ،ییحی ،اشہؾ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھارفنایت ںیہ ہک اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ریمے اپس
رشتفی الےئ وت اکی وعرت یھٹیب وہیئ یھت۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن وپاھچ ہی وکؿ ےہ؟ ںیم ےن اہک الفں ےہ افر ہی رات
رھبابعدتںیمرصمفػریتہےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہیایکابتوہیئ؟متولوگںوکاچےیہہکاانتیہلمعایکرکف
ینتجمتںیمتمہوہویکہکناہللاعتیلوتںیہنےکھتاگنکیلمتولگیہکھتاجؤےگ۔رھپرفنایتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
وکفہلمعزایدہوبحمباھتسجرپلقتسمزمایجےسلمعریپاوہااجےئ۔(یگشیمہاایتخریکاجےئ)
رافی  :بیعشنبویفس،ییحی،اشہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
دیسہاعہشئدصہقیےسّروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیک)راتںیمابعدتےسقلعتمرفاایتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1646

راوی ٤ً :زا ٪ب٣ ٩وسیً ،بساٟوارثً ،بساٌٟزیز ،ا٧ص ب٣ ٩ا َٟرضی اہلل ً٬٨ا

وسی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩

َّ
َ٘ َٓ ١اُٟوا ٟٔزَیِ ََ ٨ب َُ َؼل ِّی َٓإٔذَا َٓت َ َر ِت ََ ٌَ َِّ َ٘ ٠ت
َفأَی َح ِب َّل َُ ٤ِ ٣سو ّزا بَي ِ َن َسارٔیَ َتي ِ ٔن َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َه َذا ا َِ ٟح ِب ُ
َو َسَ ٥َ ٠ز َخ َ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َ َ
بٔهٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠حُ ُّ٠و ُه ُ ٔ ٟی َؼ ِّ١أَ َح ُس َُ ٥ِ ٛنظَ اك َ ُه َٓإٔذَا َٓت َ َر ََِٓ ٠ی ِ٘ ٌُ ِس

رمعاؿنبومیس،دبعاولارث،دبعازعلسی،اسننبناکلریضاہللعیھاےتہکںیہہکاکیدہعفروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدجسم
ںیمدالخوہےئوتدفوتسونں ےکدرایمؿاکیریسدنبی وہیئدیھکی۔آپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنوپاھچہی ریسویکںابدنیھ
ےہ؟ولوگں ےن رعض ایک زبنی ےک ےیل ابدنیھیئگ ےہ۔ فہ امنز زپےتھ وہےئ بج کھت اجیت ںیہ وتاس ےس اہسرا  یتی ںیہ۔ آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایاےسوھکؽدفافربجکتدبؿںیمیتسچوہامنزاداایکرکفافربجکھتاجؤوتھٹیباجایرکف۔
رافی  :رمعاؿنبومیس،دبعاولارث،دبعازعلسی،اسننبناکلریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
دیسہاعہشئدصہقیےسّروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیک)راتںیمابعدتےسقلعتمرفاایتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1647

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس و ٣ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪زیاز بًَ ٩لٗةِ٣ ،يرة ب ٩طٌبہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َو َّ
ا ٩ِ ًَ ٪زٔیَاز ٔبِ ََٔٔ ً ٩ل َٗ َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِِٔ٤ُ ٟي َر َة بِ َُ ٩ط ٌِ َب َة
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َ
َّ َّ
َّ
َخ
َ َ٣ا ََ َ٘ َّس ََ ٩ِ ٣ٔ ٦ذِ٧ب ٔ َ
َرف اہللُ ََ ٟ
َ َو َ٣ا َتأ َّ َ
َي ُ٘و َُ َٗ ٢ا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠حًی َت َو َّر َِ ٣ت َٗ َس َ٣ا ُه َٓ٘ٔی ََٟ ١هُ َٗ ِس ُ َ َ
َٗا َ ٢أَٓ َََل أَ ُٛو ُِ ًَ ٪ب ّسا َطّ ُٜورا
ہبیتقنب دیعس ف دمحمنبوصنمر ،ایفسؿ،زاید نبالعقة ،ریغمة نبہبعشریضاہلل ہنعایبؿ رکےتںیہہکاکیرمہبتروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنامنزںیماینتدریایقؾایکہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکریپفںرپفرؾآےئگ۔نان ہچرعضایکایگہکاہللاعتیل
ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اےلگ  ےلھچ امتؾ انگہ (زغلںیش) اعمػ رفنادی ںیہ۔ (وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ابعدت
ںیماینتتقشمیکایکرضفرتےہ؟)رفناایایکںیماس(ربذفاالجلؽفاالرکاؾ)اکرکشسگاردنبہہنوں۔
رافی  :ہبیتقنبدیعسفدمحمنبوصنمر،ایفسؿ،زایدنبالعقة،ریغمةنبہبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
دیسہاعہشئدصہقیےسّروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیک)راتںیمابعدتےسقلعتمرفاایتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1648

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،ػاٟح ب٣ ٩ہزا ،٪نٌ٤ا ٪بً ٩بساٟشَل ،٦سٔیاً ،٪اػ ٥ب ٩ک٠یب ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٬٨ا

أ ٪ث َ٘ ّة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس َّ
ا٩ِ ًَ ٪
اٟش ََلُ ٩ِ ًَ ٔ ٦سٔ َِی َ
اَ ٪وک َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َػأ ٟحُ بِ ُِ ٣ٔ ٩ه َز َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َحًَّی َتزِ ََ ٍَ ٟي ٌِىٔی ََظَ َّ٘ ُٙ
ًَ ٔ
اػ ٔ ٥بِ ٔ ٩کَُِ ٠یبٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا َ ٢ک َ َ
َٗ َس َ٣ا ُه
رمعفنب یلع ،اصحل نب رہماؿ ،امعنؿ نب دبعاالسلؾ ،ایفسؿ ،اعا  نب بیلک ،اوبرہریہ ریض اہلل عیھا رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملساینتدریکتامنزاداایک رکےت ےھتہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاپؤںابمرکٹھپاجےت۔(وطلیایقؾیک

فہجےسااسیوہات)
رافی  :رمعفنبیلع،اصحلنبرہماؿ،امعنؿنبدبعاالسلؾ،ایفسؿ،اعا نببیلک،اوبرہریہریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنز ےک ےیل ڑھکے وہےن رپ ایک رکے افر اس ےلسلس ںیم رافایؿ دحثی اک اعہشئ دصہقی ےس رفاتی رکےن ںیم
االتخػاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزےکےیلڑھکےوہےنرپایکرکےافراسےلسلسںیمرافایؿدحثیاکاعہشئدصہقیےسرفاتیرکےنںیماالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1649

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤ازب ٩بسی ١و ایوبً ،بساہلل ب ٩ط٘یً ،ٙائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا َف٣اتی

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
وب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
یًَ ٩ِ ًَ ٙائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩ب ُ َسیِ َٕ ١وأَ ُّی ُ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َِ ٟی َّل كَو ٔ ّیَل َٓإٔذَا َػلَّی َٗائ ّٔ٤ا َر ََٗ ٍَ ٛائ ّٔ٤ا َوإٔذَا َػلَّی َٗاً ّٔسا َر ََٗ ٍَ ٛاً ّٔسا

ہبیتق ،امحدنب دبلی ف اویب ،دبعاہلل نب قیقش ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک
وطلیامنززپےتھ۔اسےیلارگڑھکےوہرکامنززپھرےہوہےتوتروکعیھبڑھکےوہرکرکےتافرھٹیبرکامنزادارکرےہوہےت
وتروکعیھبھٹیبرکیہرکےت۔
رافی  :ہبیتق،امحدنبدبلیفاویب،دبعاہللنبقیقش،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی

امنزےکےیلڑھکےوہےنرپایکرکےافراسےلسلسںیمرافایؿدحثیاکاعہشئدصہقیےسرفاتیرکےنںیماالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1650

راوی ً :بسة بً ٩بساٟزحی ،٥وٛیٍ ،یزیس ب ٩ابزاہی ،٥اب ٩سيریً ،٩بساہلل ب ٩ط٘یً ،ٙائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

یٙ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب َسةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟزح ٔٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َیزٔی ُس بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
یِ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َٗائ ّٔ٤ا َو َٗاً ّٔسا َٓإٔذَا ا ِٓت َ َتحَ اٟؼَّ ََل َة َٗائ ّٔ٤ا َر ََٗ ٍَ ٛائ ّٔ٤ا َوإٔذَا
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
ا ِٓت َ َتحَ اٟؼَّ ََل َة َٗاً ّٔسا َر ََٗ ٍَ ٛاً ّٔسا

دبعةنبدبعارلمیح،فعیک،سیدینباربامیہ،انبریسنی،دبعاہللنبقیقش،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسیھبکڑھکےوہرکامنز(دجہت)ادارفناےتافریھبکھٹیبرک۔نان ہچارگڑھکےوہرکامنزیکادتباءرکےتوتروکعیھب
ڑھکےوہرکرکےتافرارگھٹیبرکامنززپےتھوتروکعیھبھٹیبرکےت۔
رافی  :دبعةنبدبعارلمیح،فعیک،سیدینباربامیہ،انبریسنی،دبعاہللنبقیقش،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزےکےیلڑھکےوہےنرپایکرکےافراسےلسلسںیمرافایؿدحثیاکاعہشئدصہقیےسرفاتیرکےنںیماالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1651

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اً ،َٟبساہلل ب ٩یزیس و ابونرض ،ابوس٤٠ہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

رض ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة
یس َوأَبُو أ ِ ٨َّ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٣َ ٩ِ ًَ ٥اَٗ َٕ ٔ ٟا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
ا ٪ي َُؼل ِّی َوه َُو َجاْ ٔ ٟص ٓ ََی ِ ُ
رقائَتٔهٔ َٗ ِس َر َ٣ا
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َ
ِقأ َوه َُو َجاْ ٔ ٟص َٓإ ٔذَا بَق ٔ َی َٔ ٔ ٩ِ ٣

 ١فٔی اٟز َِّٔ ٌٛة َّ
َ
اَٟاَ ٔ ٧ی ٔة ٔ ١َ َِ ٣ذََ ٔ ٟ
َِقأَ َوه َُو َٗائ ْٔ ٥ث ُ ََّ ٥ر َ ٍَ ٛث ُ ََّ ٥س َح َس ث ُ ََّ ٥ئ ٌَِ ُ
َ
َیُٜو ُ ٪ثَ ََلث ٔي َن أَ ِو أَ ِر ٌََٔي َن آیَ ّة َٗ َاَ َ ٓ ٦
دمحم نب ہملس ،انب اقمس ،ناکل ،دبعاہلل نب سیدی ف اوبرضن ،اوبہملس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ھٹیب رک امنز زپاھ رکےت ےھت۔ نان ہچ اس دفراؿ ھٹیب رک رقآت رکےت رےتہ افر بج سیت اچسیل آایت ابیق رہ اجںیت وت
ڑھکےوہرکرقآترشفعرکدےتیرھپروکعافردجسہرکےنےکدعبدفرسیرتعکںیمیھبہنیعبیہیلمعدرہاےت۔
رافی  :دمحمنبہملس،انباقمس،ناکل،دبعاہللنبسیدیفاوبرضن،اوبہملس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزےکےیلڑھکےوہےنرپایکرکےافراسےلسلسںیمرافایؿدحثیاکاعہشئدصہقیےسرفاتیرکےنںیماالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1652

ًیسی ب ٩یو٧ص ،ہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا
راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیٰ ،٥

َ
ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٣ا َرأَیِ ُت
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هٔظَ ُا ٦بِ ُِ ُ ٩
اٟشو َرة ٔ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی َجاّ ٔ ٟشا َحًَّی َز َخ َ ١فٔی ِّ
اٟش َِّٓ ٩ک َ َ
ِقأ ُ َٓإٔذَا َُبَرَ ُّٔ ٩ِ ٣
ا ٪ي َُؼل ِّی َوه َُو َجاْ ٔ ٟص َي ِ َ

َِقأَ ب ٔ َها ث ُ ََّ ٥ر ٍََ ٛ
و ٪أَ ِو أَ ِر ََ ٌُ َ
ثَ ََلث ُ َ
و ٪آ َی ّة َٗ َاَ َ ٓ ٦

ااحسؼ نب اربامیہٰ ،یسیع نب ویسن ،اشہؾ نب رعفہ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسوکاسفتقکتھٹیبرک امنززپےتھوہےئںیہنداھکی بجکتہک آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرمعابمرکزایدہ ںیہنوہیئگ۔
نان ہچ رمع زایدہ وہاجےن رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیب رک امنز ادا رکےن ےگل افر بج سیت اچسیل آایت ابمرہک رہ اجںیت وت
ڑھکےوہاجےتافررھپروکعںیماجےت۔
رافی  :اقحسنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا

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

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزےکےیلڑھکےوہےنرپایکرکےافراسےلسلسںیمرافایؿدحثیاکاعہشئدصہقیےسرفاتیرکےنںیماالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1653

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،اب٠ً ٩یة ،اٟوٟیس ب ٩ابوہظا ،٦ابوبَکب٣ ٩ح٤س٤ً ،زةً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

َک بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ِ٩
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس بِ ُ ٩أَبٔی هٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔیَازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِ ُ
ا٪
ًَائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
ِقأ ُ إ ٔ ِن َش ْ
ِقأ َوه َُو َٗاً ْٔس َٓإٔذَا أَ َرا َز أَ َِ ٪ی ِز ََ َٗ ٍَ ٛاِ َٗ ٦س َر َ٣ا َي ِ َ
َ

أَ ِر ٌََٔي َن آیَ ّة

زاید نب اویب ،انب علیة ،اولدیل نب اوباشہؾ ،اوبرکبنب دمحم ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسھٹیبرکرقآترفناایرکےتےھت۔(دفراؿونالف)افربجروکعرکےناکارادہوہاتوتاینتدریےلہپیہڑھکےوہاجےتہک
ینتجدریںیموکیئصخشسیتایاچسیلآایتیکالتفترکاتےہ۔
رافی  :زایدنباویب،انبعلیة،اولدیلنباوباشہؾ،اوبرکبنبدمحم،رمعة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزےکےیلڑھکےوہےنرپایکرکےافراسےلسلسںیمرافایؿدحثیاکاعہشئدصہقیےسرفاتیرکےنںیماالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1654

راوی ٤ً :زوبً ٩لیً ،بساَلًلی ،ہظا ،٦حش ،٩سٌس ب ٩ہظا ٦بً ٩ا٣ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ه ٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩هٔظَ ا ٔ ٦بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا َٔ َٗ ٢س ُِ ٣ت

ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة ٓ ََس َخُِ ٠ت ًَل َی ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها َٗا َِ ٟت َ ٩ِ ٣أََ ِ ٧ت ُُِٗ ٠ت أََ٧ا َس ٌِ ُس بِ ُ ٩هٔظَ ا ٔ ٦بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗاَِ ٟت َرح َٔ ٥اہللُ أَبَا َک
اُ ٠ِ ُٗ ٪ت
اَ ٪وک َ َ
ُُِٗ ٠ت أَ ِخبٔرٔیىٔی ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ا٠ٟی ٔ ١ػ ََل َة ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ ُ ِ
ا٪
َفا ٔطهٔ َٓ َی َُ ٨آَ ٦إٔذَا ک َ َ
أَ َج َِٗ ١اَِ ٟت إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪ي َُؼل ِّی ب ٔ َّ ِ َ
ئ ث ََّ ٥یأؤی إلٔ َی ٔ َ
َج ِو ُٖ َّ
اِ ٠ٟی َٔ َٗ ١ا ٦إلٔ َی َحا َجتٔهٔ َوإلٔ َی كَ ُهورٔه ٔ َٓ َت َو َّؿأ َث ُ ََّ ٥ز َخ َ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َٓ ُی َؼل ِّی ثَ َ٤ان ٔ َی َر ٌََ ٛا ٕ
 ١إلٔ َ َّی أَُ َّ ٧ه ي َُشوِّی بَ ِی َُ ٨ه َّ٩فٔی
ت یُ َد َّی ُ
ُ
ُ
َفبَّ َ٤ا َجا َئ ب ٔ ََل َْٓ ٢ک َذُ َ ٧ه ب ٔاٟؼَّ ََلة ٔ
اٟز ُٛو َٔ َو ُّ
ِقائ َ ٔة َو ُّ
ا َِ ٔ ٟ
اٟشحُوز ٔ َویُوتٔزُ ب ٔ َز ِٕ ٌَ ٛة ث َّ ٥ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوه َُو َجاْ ٔ ٟص ث ََّ ٥ي َـ ٍُ َج َِ ٨ب ُه َ ُ
َِ َػ ََلةُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َٗ ِب َ ١أَ ُِ ٪ي ِِف َٔی َو ُربَّ َ٤ا ُي ِِف ٔی َو ُربَّ َ٤ا َطُ َِٜٜت أَُِفَی أَ ِو ُ ٥َِ ٟي ِِ ٕٔ َحًَّی یُ ِؤذُٔ َ ٧ه بٔاٟؼَّ ََلة ٔ َٓکَاِ َ ٧ت تَٔ ٠
َّ َّ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی
َک ِت ِٔ َٟ ٩ِ ٣حٔ٤هٔ َ٣ا َطا َئ اہللُ َٗاَِ ٟت َوک َ َ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠حًی أَ َسَ َّ٩ؤ ُٟح َََ ٓ ٥ذ َ َ
ُ ِ
اَ ٪ج ِو ُٖ َّ
 ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس
اِ ٠ٟی َٔ َٗ ١ا ٦إلٔ َی ك َ ُهورٔه ٔ َوإلٔ َی َحا َجتٔهٔ َٓ َت َو َّؿأ َ ث ُ َّ ٥یَ ِس ُخ ُ
َفا ٔطهٔ َٓإٔذَا ک َ َ
بٔا٨َّ ٟا ٔ
ض ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ ث َّ ٥یَأؤی إلٔ َی ٔ َ
َٓ ُی َؼل ِّی س َّٔت َر ٌََ ٛا ٕ
اٟش ُحوز ٔث ُ َّ ٥یُوتٔزُ ب ٔ َز ِٕ ٌَ ٛة ث ُ َّ ٥ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوه َُو
ت یُ َد َّی ُ
اٟز ُٛو َٔ َو ُّ
ِقائ َ ٔة َو ُّ
 ١إلٔ َ َّی أَُ َّ ٧ه ي َُشوِّی بَ ِی َُ ٨ه َّ٩فٔی ا َِ ٔ ٟ
َجاْ ٔ ٟص ث ُ ََّ ٥ي َـ ٍُ َج َِ ٨ب ُه َو ُربَّ َ٤ا َجا َئ ب ٔ ََل َْٓ ٢کذَُ َ ٧ه بٔاٟؼَّ ََلة ٔ َٗ ِب َ ١أَ ُِ ٪ي ِِف َٔی َو ُربَّ َ٤ا أَُِفَی َو ُربَّ َ٤ا َط َُ ِٜٜت أَُِفَی أَ ََِ ٦ل َحًَّی
َِ َػ ََلةُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
یُ ِؤذُٔ َ ٧ه بٔاٟؼَّ ََلة ٔ َٗاَِ ٟت ٓ ََ٤ا َزاَِ ٟت تَٔ ٠

رمعفنب یلع ،دبعاالیلع ،اشہؾ ،نسح ،دعس نب اشہؾ نب اعرم ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیم دمہنیونمرہ آای افر اعہشئ دصہقی ریض
اہلل عیھا ےک اپس احرض وہا وت اوہنں ےن وپاھچ ہک مت وکؿ وہ؟ ںیم ےن اہک دعس نب اعرم نب اشہؾ۔ رفناےن ںیگل اہلل اہمترےفادل رپ
رمحرکے۔ںیمےنرعض ایکےھجمروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنزےکقلعتماتبےیئ۔رفناےنںیگلروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس اس رطح رکےت ےھت۔ ںیم ےن اہک یج اہں۔ رھپ رفناےن ںیگل رات وک اشعء یک امنز زپےنھ ےک دعب روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسرتسب رپٹیلرکآراؾرفنا ےتافرآدیھرات ےکفتقاضقےئاحتجافرفوض فریغہےکےیلاےتھٹ۔ رھپفوضرکےک دجسم
رشتفیےلاجےتافرآھٹراعکتامنزادارفناےت۔ریماایخؽےہہکاؿراعکتںیمروکعوجسدافررقآترباربرباربوہےت۔رھپ
اکیرتعکفرتادارفناےت۔رھپدفرںیتعکھٹیبرکزپےتھرھپ(داںیئ)رکفٹرپٹیلاجےت۔رھپیھبکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
وساجےنےکدعبیھبکوساجےنےسےلہپافریھبکایہنوسوچںںیمرغؼوہیتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوسےئیھبںیہایںیہنہک
البؽ آاجےت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ےک ےیل اگج دےتی۔ نان ہچ رمع ےک زایدہ وہےن کت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ایس رطح امنز ادا رفناےت رےہ۔ نکیل بج رمع زایدہ وہیئگ افر مسج ذرا رفہب وہایگ (اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےن یبن یلص اہلل ہیلع

فآہلفملسےکرفہبوہاجےنیکتیفیکےسیجاہللوکوظنمراھتایبؿرفنایئ)وتآپیلص اہللہیلعفآہلفملسولوگںےک اسھتاشعءیک امنز
زپےنھےکدعبرتسبرپرشتفیےلاجےتافرآدیھراتکتوسےت۔رھپاھٹرکاہطرتافراضقےئاحتجفریغہےسافرغوہےن
ےک دعب فوض رکےت افر دجسم اج رک  ھ راعکت امنز زپےتھ۔ ریما ایخؽ ےہ ہک اؿ راعکت یک رقآت روکع افر دجسے ربارب ربارب یہ
وہےت۔رھپاکیرتعکفرتزپےتھافررھپدفرتعکھٹیبرکزپےنھےکدعبرکفٹرپٹیلاجےت۔اسےکدعبیھبکآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسیکآ ھکگلاجےنےکدعبیھبکآ ھکےنگلےسےلہپافریھبکںیماںیہنوسچںیممگوہیتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسایھب
وس ےئ ںیہ ای ںیہن ہک البؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امنز ےک ےیل اگجےن آاجےت۔ رھپ رفناای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ہشیمہایسرطہقیرپامنزادارفناےترےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعاالیلع،اشہؾ،نسح،دعسنباشہؾنباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لفنامنزھٹیبرکزپےنھےکایبؿںیم
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
لفنامنزھٹیبرکزپےنھےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1655

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،ابوًاػ٤ً ،٥ز ب ٩ابوزائسة ،ابواسح ،ٙاسوزً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

اػ َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ َ٤زُ بِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَب ُو إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩حسٔیثٔ أَبٔی ًَ ٔ
ا ٪أَ ِٛثَرُ َػ ََلتٔهٔ َٗاً ّٔسا ث ُ َّ٥
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِ٤تََ ٩ِ ٣ٔ ٍُ ٔ ٨و ِجهٔی َوه َُو َػائ َْٔ ٥و َ٣ا ََ ٣
ات َحًَّی ک َ َ
َٗاَِ ٟت َ٣ا ک َ َ
اَ ٪ي ٔشي ّرا َخا ََٔ ٟهُ یُوُُ ٧ص َر َوا ُه ًَ ِ٩
ا ٪أَ َح ُّب ا ِ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟإَِٔ ٟیهٔ َ٣ا َز َاَِ ٠ًَ ٦یهٔ ِاْل ٔ ِن َشا َُ ٪وإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ََک ِت کَّ ٤َ ٔ ٠ة َ٨َ ٌِ ٣ا َها إ ٔ ََّل ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ َة َوک َ َ
ذ ََ
أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة

رمعفنبیلع،اوباعا ،رمعنباوبزادئة،اوبااحسؼ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس

اح تلرفزہںیمریماوبہسےلایل رکےت ےھتافرفافتےک رقبیرفضامنز ےک العفہ ارثکھٹیبرکامنزادا رفناےت۔زین آپیلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکزندکیفہلمعتہبدنسپدیہوہاتسجرپیگشیمہاایتخریکاجےئارگہچلیلقوہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،اوباعا ،رمعنباوبزادئة،اوباقحس،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
لفنامنزھٹیبرکزپےنھےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1656

راوی  :س٠امی ٪ب ٩س ٥٠اٟب٠خی ،نرض ،یو٧ص ،ابواسح ،ٙاسوز ،ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٬٨ا

رض َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت َ٣ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩س ٥ِٕ ٠ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
ا ٪أَ ِٛثَرُ َػ ََلتٔهٔ َجاّ ٔ ٟشا إ ٔ ََّل ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ َة َخا ََٔ ٟهُ ُط ٌِ َب ُة َو ُسٔ َِیا َُ ٪و َٗ َاَل ًَ ِ ٩أَبٔی
ُٗب ٔ َف َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی ک َ َ
إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة
امیلسؿنبملسایخلبل،رضن،ویسن،اوبااحسؼ،اوسد،اؾہملسریضاہللعیھارفنایتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسفافتےک
رقبیارثکھٹیبرکامنزادارفناایرکےتےھت۔اہتبلرفضامنزڑھکےوہرکیہادارفناےت۔
رافی  :امیلسؿنبملسایخلبل،رضن،ویسن،اوباقحس،اوسد،اؾہملسریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
لفنامنزھٹیبرکزپےنھےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1657

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبہ ،ابواسح ،ٙابو س٤٠ہ ،ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ات
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت َ٣ا ََ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ا ٪أَ َح ُّب ا ِ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟإَِٔ ٟیهٔ أَ ِز َو َ٣هُ َوإ ٔ ِ١َّ َٗ ٪
رف َ
ا ٪أَ ِٛثَرُ َػ ََلتٔهٔ َٗاً ّٔسا إ ٔ ََّل ا ِٔ َ ٟ
يـ َة َوک َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی ک َ َ
اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،ہبعش ،اوب ااحسؼ  ،اوب ہملس ،اؾ ہملس ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یک
فافتوہیئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفضامنزےکالعفہارثکامنزںیھٹیبرکاداایکرکےتےھت۔زینآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوک
فہلمعتہبوبحمبوہاتسجرپیگشیمہاایتخریکاجےئارگہچفہلیلقیہوہ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،اوباقحس،اوبہملس،اؾہملسریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
لفنامنزھٹیبرکزپےنھےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1658

راوی ً :بساہلل بً ٩بساٟؼ٤س ،یزیس ،سٔیا ،٪ابواسح ،ٙابوس٤٠ہ ،ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟؼَّ َٔ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َیزٔی ُس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت
ا ٪أَ َح ُّب
َو َّأ ٟذی َن ِٔ ٔسی ب ٔ َی ٔسه ٔ َ٣ا ََ ٣
ا ٪أَ ِٛثَرُ َػ ََلتٔهٔ َٗاً ّٔسا إ ٔ ََّل ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ َة َوک َ َ
ات َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی ک َ َ
َ
َف َوا ُه ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
ا ِ ١ٔ ٤َ ٌَ ٟإَِٔ ٟیهٔ َ٣ا َزا َو ََِ ٠ًَ ٦یهٔ َوإ ٔ َِ ١َّ َٗ ٪خا َُ َٔ ٟه ًُ َِ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أبٔی ُسََ ِ ٠امی ََ َ ٪

دبعاہلل نبدبعادمصل،سیدی ،ایفسؿ،اوبااحسؼ ،اوبہملس،اؾہملسریضاہللعیھارفنایتںیہ ہکاسذات یک مسق سجےک ہضبقدقرت
ںیم ریمی اجؿ ےہ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اس فتق کت فافت ہن وہیئ بج کت رفض امنز ےک العفہ ارثک امنزںی

(لفن) ھٹیب رک ںیہن زپےنھ گل ےئگ۔ زین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی دنسپدیہ رتنی لمع فہ اھت سج رپ یگشیمہ اایتخر یک
اجےئ۔ارگہچ(دقمارںیمفہ)مکوہ۔
رافی  :دبعاہللنبدبعادمصل،سیدی،ایفسؿ،اوباقحس،اوبہملس،اؾہملسریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
لفنامنزھٹیبرکزپےنھےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1659

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤س ،ححاد ،اب ٩جزیخ٤ًَ ،ا ٪ب ٩ابوس٠امی ،٪ابوس٤٠ہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩ححَّا ٕد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًُ َِ َ٤ا ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی َ ٪أَ َّ ٪أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة أَ ِخب َ َر ُه أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة
ا ٪ي َُؼل ِّی ََٔٛي ّرا َٔ ٩ِ ٣ػ ََلتٔهٔ َوه َُو َجاْ ٔ ٟص
أَ ِخب َ َر ِت ُه أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َِ ٟ ٥َ ٠یَ ُِ ٤ت َحًَّی ک َ َ
نسحنبدمحم،اجحج،انبرججی،امثعؿنباوبامیلسؿ،اوبہملس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملسفافتےکرقبیرفضامنزفںےکالعفہارثکامنزںیھٹیبرکیہادارفناایرکےتےھت۔
رافی  :نسحنبدمحم،اجحج،انبرججی،امثعؿنباوبامیلسؿ،اوبہملس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
لفنامنزھٹیبرکزپےنھےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1660

راوی  :ابواطٌث ،یزیس ب ٩زریٍ ،جزیزیً ،بساہلل ب ٩ط٘یٙ

اَ ٪ر ُسو ُ٢
یس بِ ٔ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا ِٟحُ َزیِز ٔ ُّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو اْلِ َ ِط ٌَثٔ ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
یَٗ ٙا َُِ ٠ُٗ ٢ت ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َه ِ ١ک َ َ
اض
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َوه َُو َٗاً ْٔس َٗاَِ ٟت َن ٌَ َِ ٌِ ََ ٥س َ٣ا َح َل َُ ٤ه اُ ٨َّ ٟ
اوباثعش ،سیدی نب زرعی ،رجریی ،دبعاہلل نب قیقش اراشد رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس درایتف ایک ہک ایک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھٹیب رک امنز زپاھ رکےت ےھت؟ رفناای اہں! بج مت ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک (وبھج
ڈاؽرک)وبڑاھرکدای۔
رافی  :اوباثعش،سیدینبزرعی،رجریی،دبعاہللنبقیقش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
لفنامنزھٹیبرکزپےنھےکایبؿںیم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1661

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،سائب ب ٩یزیس٣ ،ل٠ب ب ٩ابووزاًة ،حٔؼہ

اب ًَ َِّ ٩
یس ًَ ِ ٩ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب بِ ٔ ٩أَبٔی َو َزا ًَ َة ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة َٗاَِ ٟت َ٣ا َرأَیِ ُت
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اٟشائ ٔٔب بِ َٔ ٩یز ٔ َ
ا ٪ي َُؼل ِّی َٗاً ّٔسا َي ِِقأ ُ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی فٔی ُس ِب َحتٔهٔ َٗاً ّٔسا َٗ ُّم َحًَّی کَا َِ َٗ ٪ب ََ ١وَٓاتٔهٔ َٔ ٌَآَ ٕ ٦ک َ َ
َ

و ٪أَك ِ َو َ ٩ِ ٣ٔ ٢أَك ِ َو ََ ٨ِ ٣ٔ ٢ها
اٟش َورة ٔ َٓي ُ َر ِّتَ ُ٠ها َحًَّی َتَ ُٜ
ب ٔ ُّ

ہبیتق،ناکل،انب اہشب ،اسبئنبسیدی،بلطمنباوبفداعة،ہصفحرفنایتںیہہکںیم ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسوک یھبک
ھٹیبرکونالفزپےتھوہےئںیہنداھکینکیلفافتےساکیاسؽلبقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسھٹیبرکونالفادارفناےنےگلےھت۔
زینآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیسکوسرتیکاینترہھٹرہھٹرکرقآترفناےتہکفہوطلیےسوطلیرتوہیتاجیتیھت۔

رافی  :ہبیتق،ناکل،انباہشب،اسبئنبسیدی،بلطمنباوبفداعة،ہصفح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزڑھکےوہرکزپےنھفاےلیکھٹیبرک(امنز)زپےنھفاےلرپتلیضفاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزڑھکےوہرکزپےنھفاےلیکھٹیبرک(امنز)زپےنھفاےلرپتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1662

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی ،سٔیا٨٣ ،٪ؼور ،ہَل ٢ب ٩يشاٖ ،ابویحٌیً ،بساہلل ب٤ً ٩ز

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِ ٩ه ََٔل ٔ ٢بِ َٔ ٩ي َش ٕ
اٖ ًَ ِ ٩أَبٔی َی ِحٌَی ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َ َُِٗ ٠ت إ ٔ ََّ ٪ػ ََل َة ا َِ٘ ٟأًسٔ ًَل َی
ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢رأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َجاّ ٔ ٟشا َٓ ُُِ٘ ٠ت ُح ِّسث ِ ُت أََ َّ ٧
اِ ٨ِّ ٟؼ ٕٔ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔا َِ٘ ٟائ َٔٔ ٥وأََ ِ ٧ت َُ َؼل ِّی َٗاً ّٔسا َٗا َ ٢أَ َج َِ ١و َل ٜٔىِّی َِ ٟش ُت َٛأ َ َح ٕس ٔ٥ِ ُٜ٨ِ ٣
دیبعاہللنبدیعس،ییحی،ایفسؿ،وصنمر،الہؽ نباسیػ،اوبییحی،دبعاہلل نب رمعرفناےت ںیہہکںیم ےناکیرمہبت روسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفملسوکھٹیبرکامنززپےتھوہےئداھکیوترعضایکہکںیمےنانسےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایےہہکھٹیبرک
امنززپےنھفاےلوکڑھکےوہرکامنززپےنھفاےلےکاقمہلبںیمآداھوثاب اتلمےہافرابآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوخدیہھٹیب
صیح
رکامنزادارفنارےہںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایاہںہی حےہنکیلںیممتںیمےسیسکیکرطحںیہنوہں۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،ایفسؿ،وصنمر،الہؽنباسیػ،اوبییحی،دبعاہللنبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزھٹیبرکزپےنھفاےلیکٹیلرکزپےنھفاےلرپتلیضفاکایبؿ

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزھٹیبرکزپےنھفاےلیکٹیلرکزپےنھفاےلرپتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1663

راوی  :ح٤یسب٣ ٩شٌسة ،سٔیا ٪ب ٩حِیب ،حشين اً ،٥٠ٌ٤ٟبساہلل ب ٩بزیسة٤ً ،زا ٪ب ٩حؼين رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن َٗا َ٢
ا ٪بِ َٔ ٩حِٔیبٕ ًَ ُِ ٩ح َشي ِ ٕن ا ِِ ًَ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٠ِّ ٌَ ٤ُ ٟب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َ ١و ََ ٩ِ ٣ػلَّی َٗاً ّٔسا َٓ َُ ٠ه
َسأ َ ُِ ٟت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أ ٟذی ي َُؼل ِّی َٗاً ّٔسا َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢ػلَّی َٗائ ّٔ٤ا َٓ ُه َو أَٓ َِـ ُ
ٕ أَ ِجز ٔا َِ٘ ٟاً ٔ ٔس
ٕ أَ ِجز ٔا َِ٘ ٟائ َٔٔ ٥و ََ ٩ِ ٣ػلَّی َ٧ائ ّٔ٤ا َٓ َُ ٠ه ن ِٔؼ ُ
ن ِٔؼ ُ

دیمحنبدعسمة ،ایفسؿنببیبح،نیسحاملعمل،دبعاہلل نبربدیة ،رمعاؿنبنیصح ریضاہللہنعرفناےتںیہہک ںیمروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ھٹیب رک امنز زپےنھ فاےل ےک قلعتم مکح وپاھچ وت رفناای ڑھکے وہ رک امنز زپانھ بس ےس الضف ےہ۔ رھپ ےنھٹیب
فاےلوکاسےسفصنافرٹیلرکزپےنھفاےلوکاسےس(یھب)فصنارجاتلمےہ۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،ایفسؿنببیبح،نیسحاملعمل،دبعاہللنبربدیة،رمعاؿنبنیصحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ھٹیبرکامنززپےنھاکرطہقی
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
ھٹیبرکامنززپےنھاکرطہقی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1664

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ابوزاؤز ،حٔؽ ،ح٤یسً ،بساہلل ب ٩ط٘یً ،ٙائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

یًَ ٩ِ ًَ ٙائٔظَ َة
رف ُّی ًَ َِ ٩حٔ ِٕؽ ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز ا َِ ٟح َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا هَ ُ

َٗاَِ ٟت َرأَیِ ُت أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ُ٣ت َ َر َِّ ٌّا َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح َََ ٩ٔ ٤ل أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَ َح ّسا َر َوی َه َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث َُي ِ َر أَبٔی
َزا ُو َز َوه َُو ٔث َ٘ ْة َو ََل أَ ِح ٔش ُب هَ َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث إ ٔ ََّل َخ َلأ ّ َواہللُ ََ ٌَال َی أَ ًِ َ٥ُ ٠
اہرفؿنبدبعاہلل،اوبداؤد،ب ص،دیمح،دبعاہللنبقیقش،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہہکںیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس وک آیتل اپیتل نارے امنز ادا رکےت وہےئ داھکی۔ اناؾ اسنیئ ےتہک ںیہ ہک ےھجم ملع ںیہن ہک اوبداؤد ےک العفہ یھب یسک ےن ہی
دحثیلقنیکوہ۔فہہقثںیہنکیلریمےایخؽںیمہیدحثیطلغےہ۔فاہللاملع
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اوبداؤد،ب ص،دیمح،دبعاہللنبقیقش،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتوکرقاترکےنےکرطہقیاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راتوکرقاترکےنےکرطہقیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1665

راوی  :طٌیب ب ٩یوسًٕ ،بساٟزحٌ٣ ،٩٤اویہ ب ٩ػاٟحً ،بساہلل ب ٩ابوٗیص رضی اہلل ً٨ہ

ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ٌََ ٣ُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤او ٔ َی َة بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َٗ ِی ٕص َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ کَاِ َ ٧ت ٔرقائ َ ُة َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َّ
ُ ١ربَّ َ٤ا
َُّس َٗاَِ ٟت ک ُ ُّ ١ذََ ٔ ٟ
اَ ٪ئ ٌَِ ُ
َ َٗ ِس ک َ َ
ًَائٔظَ َة َِ ٛی َ
اِ ٠ٟی َٔ ١ی ِح َهزُ أَ ِ ٦ي ٔ ُّ
َ
رس
َج َه َز َو ُربَّ َ٤ا أَ َ َّ
بیعش نب ویفس ،دبعارلنمح ،اعمفہی نب اصحل ،دبعاہلل نب اوبسیق ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی
ریض اہلل عیھا ےس وپاھچ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک سک رطہقی ےس رقآت رفناای رکےت ےھت؟ رہجی ای رسی۔

(آبفازدنلبایریغبآفاز)رفناےنںیگلدفونںیہرطحایکرکےتےھت۔یھبکدنلبآفازےسافریھبکآہتسہآفازےس۔
رافی  :بیعشنبویفس،دبعارلنمح،اعمفہینباصحل،دبعاہللنباوبسیقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آہتسہ(آفازےس)زپےنھفاےلیکتلیضفاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
آہتسہ(آفازےس)زپےنھفاےلیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1666

راوی  :ہارو ٪ب٣ ٩ح٤س ب ٩بکار ب ٩بَل٣ ،٢ح٤س ،اب ٩س٤یٍ ،زیس ،اب ٩واٗسَٛ ،يرب٣ ٩زةً٘ ،بة بً ٩ا٣ز رضی اہلل ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩بَکَّارٔ بِ ٔ ٩ب ٔ ََل َٕٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ َُ ٩س َِ ٤ی ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزیِ ْس َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩واٗ ٔ ٕس ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه ُ
َّ
َّ
َّ
ِقآ ٔ ٪ک َ َّأ ٟذی َی ِح َهزُ
ََٔٛير ٔبِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة أَ ََّ ِ٘ ًُ ٪ب َة بِ ًََ ٩ا ٔ٣ز ٕ َح َّسثَ ُه ِ ٥أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪أ ٟذی َی ِح َهزُ بٔا ِِ ُ ٟ
َّ
َّ
َُّس بٔاٟؼَّ َس َٗ ٔة
ِقآ ٔ ٪کَأ ٟذی ي ٔ ُّ
بٔاٟؼَّ َس َٗ ٔة َوأ ٟذی ي ٔ ُّ
َُّس بٔا ِِ ُ ٟ

اہرفؿنبدمحمنباکبرنبالبؽ،دمحم،انب عیمس،زدی،انبفادق،ریثکنبرمة،ہبقعنباعرمریضاہللہنعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایوجصخشدنلبآفازےسرقآؿاپکیکالتفترکاتےہفہاالعہیندص ہدےنیفاےلیکرطحےہافروج
آہتسہآفازےسالتفترکاتےہفہاپھچرکدص ہدےنیفاےلیکرطحےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدمحمنباکبرنبالبؽ،دمحم،انبعیمس،زدی،انبفادق،ریثکنبرمة،عمیةنباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی

آہتسہ(آفازےس)زپےنھفاےلیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1667

راوی  :حشين ب٨٣ ٩ؼورً ،بساہلل ب٤٧ ٩ير ،اً٤ع ،سٌس بًِ ٩یسة٣ ،شورزب ٩اح ،ٕ٨ػ٠ة ب ٩زَف ،حذئہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی َس َة ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِورٔز ٔبِ ٔ٩
َّ
َّ
َّ
َ
ِق َة َٓ ُُِ٘ ٠ت یَ ِز ٍَُ ٛ
َُف ًَ ِ ٩حُ َذ ِي َٔ َة َٗا ََ ٢ػِ ٠ی ُت َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَِ ٟ ٥َ ٠ی َّ ٠ة َٓا ِٓت َ َتحَ ا َِ ٟب َ َ
اْلِ ِح َٔ ٩ِ ًَ ٕٔ ٨ػ ََ ٠ة بِ ٔ ٩ز َ َ
َِقأَ َها ث ُ َّ٥
ً ٔ َِ ٨س ا ِٔ٤ٟائ َ ٔة ٓ َََ ٤ضی َٓ ُُِ٘ ٠ت یَ ِز ََ ٨ِ ٔ ً ٍُ ٛس ا ِٔ٤ٟائ َ َتي ِ ٔن ٓ َََ ٤ضی َٓ ُُِ٘ ٠ت ي َُؼل ِّی ب ٔ َها فٔی َر ِٕ ٌَ ٛة ٓ َََ ٤ضی َٓا ِٓت َ َتحَ اَ ٨ِّ ٟشا َئ ٓ َ َ
یح َسبَّحَ َوإٔذَا ََّ ٣ز َٔ ُش َؤا َٕ ٢سأ َ ََ ٢وإٔذَا ََّ ٣ز ب ٔ َت ٌَ ُّوذ ٕ ََ ٌَ َّوذَ ث ُ َّ٥
ِقأ ُ ُ٣ت َ َر ِّس َّل إٔذَا ََّ ٣ز بٔک َی ٕة ٓ َٔیها ََ ِشِ ٔ ْ
ا ِٓت َ َتحَ آ ََ ٤ِٔ ً ٢ز َ
َِقأَ َها َي ِ َ
اَ َ ٓ ٪
اَ ٔ ٗ ٪یا ُُ ٣ه
اُ ٪ر ُٛو ًُ ُه ِ َ ٧ح ّوا َٔ ٔ ٗ ٩ِ ٣یا ٔ٣هٔ ث ُ ََّ ٥ر َٓ ٍَ َرأ ِ َس ُه َٓ َ٘ا ََ ٢س ٍَ ٔ٤اہللُ َ ٩ِ ٤َ ٔ ٟحَ ٔ٤س ُه َٓک َ َ
اَ ٪رب ِّ َی ا ٌَِ ٟو ٔٔیَٓ ٥ک َ َ
َر ََ٘ َٓ ٍَ ٛا َُ ٢س ِب َح َ
رقی ّبا ُٔ ٩ِ ٣ر ُٛؤًهٔ
اُ ٪س ُحوزُ ُه َ ٔ
اَ ٪رب ِّ َی اْلِ َ ًِل َی َٓک َ َ
رقی ّبا ُٔ ٩ِ ٣ر ُٛؤًهٔ ث ُ ََّ ٥س َح َس َٓ َح ٌَ ََ ١ي ُ٘و ُُ ٢س ِب َح َ
َٔ

نیسحنبوصنمر،دبعاہللنبریمن،اشمع،دعسنبدیبعة،وسمردنبافنح،صلةنبزرف،ذحہفیریضاہللہنعرفناےتںیہہکںیمےن
اکی رمہبت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت امنز زپیھ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وسرہ رقبہ رشفع یک وت ںیم ےن
وساچہکوسآںیتیزپھرکروکعرکںیےگ۔نکیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےس(وسآایت)آےگالتفترشفعیکوتںیم
ےنامگؿ ایکاشدیوپریوسرت(وسرہرقبہ)زپھرکروکعرفناںیئےگ۔نکیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےکدعبوسرہاسنءیک
التفتیکافردعبںیموسرہآؽرمعاؿیھبزپھڈایل۔دفراؿرقآتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرہھٹرہھٹرکالتفترفناےتافربج
وکیئحیبستیکآایتآیت وتحیبسترکےتبجوکیئوساؽیکآتیآیتوتوساؽرکےتافربجوکیئانپہناےنگنیکآتیآیتوتاہلللجالجہل
لْع ِی
ےسانپہبلطرکےترھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنروکعایکافراسںیم ُص ْیحَا َؿ َر ِ ّ َتا َػ ِ،زپاھ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساک
روکع یھبایقؾ ےک ربارب یہ اھت۔ رھپ رس ااھٹ رک َشم ِ َع ا ُ لِم
حـُ اہک افر رقتةی روکع ےک ربارب ایقؾ ایک رھپ دجسے ںیم ےئگ افر ُص ْیح َا َؿ
ّلَّ َ ْن َ ِ َ
َر ِ ّ َت َْال ْ َلَعزپےتھوہےئرقتةیروکعےکرباربدجسےےیک۔
رافی  :نیسحنبوصنمر،دبعاہللنبریمن،اشمع،دعسنبدیبعة،وسمردنبافنح،صلةنبزرف،ذحہفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
آہتسہ(آفازےس)زپےنھفاےلیکتلیضفاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1668

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥نرضب٣ ٩ح٤س٣زوزی ،اٌَٟلء ب٣ ٩شیب٤ً ،زوب٣ ٩زة ،ك٠حہ ب ٩یزیس انؼاری ،حذئہ رضی
اہلل ً٨ہ

رض بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا ِِ ٤َ ٟز َوز ُّٔی ٔث َ٘ ْة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ا ََِ ٌَ ٟل ُئ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا اُِ ٨َّ ٟ

َف ََ٘ َٓ ٍَ ٛا َ ٢فٔی
ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ ٩حُ َذ ِي َٔ َة أَُ َّ ٧ه َػلَّی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َر ََ ٣ـ َ
اَ َ ٪
اَٗ ٪ائ ّٔ٤ا ث ُ ََّ ٥س َح َس
ِرف لٔی ٔ٣َ ١َ َِ ٣ا ک َ َ
اَ ٪رب ِّ َی ا ٌَِ ٟو ٔٔی٣َ ١َ َِ ٣ٔ ٥ا ک َ َ
ُر ُٛؤًهٔ ُس ِب َح َ
ِرف لٔی َر ِّب اُ ٔ ِ
اَٗ ٪ائ ّٔ٤ا ث ُ ََّ ٥جََ ٠ص َي ُ٘و َُ ٢ر ِّب اُ ٔ ِ

اَٗ ٪ائ ّٔ٤ا ٓ ََ٤ا َػلَّی إ ٔ ََّل أَ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
ت َحًَّی َجا َئ ب ٔ ََل ْ ٢إلٔ َی ا َِ َِ ٟساة ٔ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس
اَ ٪رب ِّ َی اْلِ َ ًِل َی ٔ٣َ ١َ َِ ٣ا ک َ َ
َٓ َ٘ا َُ ٢س ِب َح َ

اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ه َذا ا َِ ٟحس ُ
ئ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب َٗا َ٢
یس ََل أَ ًُِ ٤َُ ٠ه َس ٩ِ ٣ٔ ٍَ ٔ٤حُ َذ ِي َٔ َة َط ِیئّا َوَُيِرُ ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ٔیث ً ٔ ِ٨سٔی ُِ ٣ز َس َْ ١وكَ َِ ٠ح ُة بِ َُ ٩یز ٔ َ
فٔی َه َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة ًَ َِ ٩ر ُج ُٕ ٩ِ ًَ ١ح َذ ِي َٔ َة
ااحسؼ نب اربامیہ ،رضننب دمحمرمفزی ،االعلء نب بیسم ،رمعفنب رمة ،ہحلط نب سیدی ااصنری ،ذحہفی ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک
اوہنں ےن روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاسھت راضمؿ اابملرک ںیم امنز زپیھ وت آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےنایقؾ ےک
ّ لْعَػ ِی
ْ
ع
ِ
ف
ِ
ِ
ب اعْف ِ ْرر َِل زپےتھ رےہ۔ رھپ دجسہ
ر
َل
ر
ر
ا
ب
ر
افر
ےھٹیب
یہ
ربارب
ےک
ایقؾ
یھب
وت
ےھٹیب
رھپ
زپاھ۔
،
دعب روکع ایک افر ُص ْیحَا َؿ َر ِ َت ا
َ ِّ ْ َ ِّ
یھبایقؾےکرباربیہایکافراسںیم ُص ْیحَا َؿ َر ِ ّ َت َْال ْ َلَعزپاھ۔نان ہچآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرطحایھباچرراعکتیہادا
رفناںیئہکالبؽریضاہللرجفیکامنزےکےیلالبےنآےئگ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رضننبدمحمرمفزی،االعلءنببیسم،رمعفنبرمة،ہحلطنبسیدیااصنری،ذحہفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتیکامنزسکرطہقیےسادایکاجےئ؟
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راتیکامنزسکرطہقیےسادایکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1669

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف و ًبساٟزح ،٩٤طٌبہ ،يٌلی بً ٩لاء٠ً ،یہ اززیً ،بساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

رف َو ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََ َٗ ٩ٔ ٤اَل َح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩ي ٌِل َی بِ َٔ ًَ ٩لا ٕئ أَُ َّ ٧ه َسٍَ ٔ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ًَ ٔ ٠ایا اْلِ َ ِزز ٔ َّی أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ػ ََلةُ ا َِّ ٠ٟی َٔ ١واَ ٨َّ ٟهارٔ ََِ ٣ى َی ََِ ٣ى َی أَبُو ًَ ِبس
اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ه َذا ا َِ ٟحس ُ
ٔیث ً ٔ ِ٨سٔی َخ َلأ ْ َواہللُ ََ ٌَال َی أَ ًِ َ٥ُ ٠

دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ف دبعارلنمح ،ہبعش ،یلعی نب اطعء ،ہیلع ازدی ،دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےسرفاتیرکےتںیہہکرفناایراتافردؿیکامنزدفدفراعکتیہےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعجفدبعارلنمح،ہبعش،یلعینباطعء،ہیلعازدی،دبعاہللانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راتیکامنزسکرطہقیےسادایکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1670

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز٨٣ ،ؼور ،حِیب ،كاؤضً ،بساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

ض َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َسأ َ ََ ٢ر ُج َْ ١ر ُسو َ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِ ٩حِٔیبٕ ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ػ ََلة ٔ َّ
یت ا ُّٟؼ ِبحَ ٓ ََواح َٔس ْة
اِ ٠ٟی َٔ٘ َٓ ١ا ََِ ٣َ ٢ى َی ََِ ٣ى َی َٓإٔذَا َخ ٔظ َ
دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،بیبح،اطؤس،دبعاہللانبرمعریضاہللہنعرفناےتںیہہکاکی آدیمےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےس رات یک امنز ےک قلعتم درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای دف دف رتعک ےہ نکیل ارگ ںیہمت حبص وہ
اجےناکڈروتاکیرتعکزپھول۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،بیبح،اطؤس،دبعاہللانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راتیکامنزسکرطہقیےسادایکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1671

راوی ٤ً :زوب٤ًَ ٩ا ٪و ٣ح٤س ب ٩ػسٗة٣ ،ح٤س ب ٩رحب ،زبیسی ،زہزی ،ساً ،٥ٟبساہلل اب٤ً ٩ز

رح ٕب ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیس ِّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
اَ ٪و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ػ َس َٗ َة َٗ َاَل َح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ػ ََلةُ َّ
اٟؼ ِبحَ َٓأ َ ِوت ٔ ِز ب ٔ َواح َٔسة ٕ
اِ ٠ٟی َِٔ ٣َ ١ى َی ََِ ٣ى َی َٓإٔذَا خٔٔ َِت ُّ
رمعفنبامثعؿفدمحمنبدصقة ،دمحمنبرحب،زدیبی،زرہی،اسمل،دبعاہللانبرمعےتہکںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفناایراتیکامنزدفدفراعکتےہنکیلارگںیہمتاسزیچاکادنہشیوہہکحبصوہےنفایلےہوتاکیرتعکزپھایلرکف۔
رافی  :رمعفنبامثعؿفدمحمنبدصقة،دمحمنبرحب،زدیبی،زرہی،اسمل،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی

راتیکامنزسکرطہقیےسادایکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1672

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪اب ٩ابوِٟیس ،ابوس٤٠ہً ،بساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔی َِٟٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔي ُِشأ َ َُ ٩ِ ًَ ٢ػ ََلة ٔ َّ
اٟؼ ِبحَ َٓأ َ ِوت ٔ ِز ب ٔ َز ِٕ ٌَ ٛة
اِ ٠ٟی َٔ٘ َٓ ١ا ََِ ٣َ ٢ى َی ََِ ٣ى َی َٓإٔذَا خٔٔ َِت ُّ
دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،انب اوبدیبل ،اوبہملس ،دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہہک ںیم ےن روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےس(یسکوک)راتیکامنزےکقلعتموساؽرکےتوہےئانس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسربنمرپرشتفیرفناےھتآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفناایدفدفراعکتزپاھرکفنکیلارگحبصوہاجےناکادنہشیالقحوہوتاکیرتعکفرتیہادارکایلرکف۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،انباوبدیبل،اوبہملس،دبعاہللانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راتیکامنزسکرطہقیےسادایکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1673

راوی ٣ :وسی ب ٩سٌیس ،اح٤سبً ٩بساہلل ب ٩یو٧ص ،زہير ،حش ٩ب ٩رح٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

وسی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُز َهي ِ ْر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩ا ِِّ ُ ٟ
ْح َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣
َح َّسثَ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍْ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َره ُِ ٥أَ ََّ ٪ر ُج َّل َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ػ ََلة ٔ َّ
اِ ٠ٟی َٔٗ ١ا ََِ ٣َ ٢ى َی ََِ ٣ى َی

اٟؼ ِبحَ َٓ ُِ ٠یوت ٔ ِز ب ٔ َواح َٔسة ٕ
َٓإ ٔ َِ ٪خِ َٔی أَ َح ُس ُُّ ٥ِ ٛ

ومیس نب دیعس ،ادمحنب دبعاہلل نب ویسن ،زریہ ،نسح نب رح ،انعف ،دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک اکی صخش ےن روسؽ
اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس راتیک امنز ےک قلعتم وپاھچ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای رات یک امنز دف دف راعکت ےہ
نکیلارگیسکوکحبصوہاجےناکادنہشیوہوتاکیرتعکفرتیہزپھایلرکے۔
رافی  :ومیسنبدیعس،ادمحنبدبعاہللنبویسن،زریہ،نسحنبرح،انعف،دبعاہللانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راتیکامنزسکرطہقیےسادایکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1674

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز

اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ػ ََلةُ َّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی َِٔ ٣َ ١ى َی ََِ ٣ى َی
اٟؼ ِبحَ َٓأ َ ِوت ٔ ِز ب ٔ َواح َٔسة ٕ
َٓإٔذَا خٔٔ َِت ُّ
ہبیتق ،ثیل ،انعف ،دبعاہلل انب رمع ،ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای راتیک امنز دف دف راعکت ےہ نکیل
ارگںیہمتحبصوہاجےناکادنہشیوہوتاکیرتعکفرتزپھایلرکف۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انعف،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راتیکامنزسکرطہقیےسادایکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1675

راوی  :اح٤سب٣ ٩ح٤س بِ٣ ٩يرة٤ًَ ،ا ،٪طٌیب ،زہزی ،ساً ،٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ َِ َ٤ا ُُ ٩ِ ًَ ٪ط ٌَ ِیبٕ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢سأ َ ََ ٢ر ُج ْ١
اِ ٠ٟی َٔ٘ َٓ ١ا ََ ٢ػ ََلةُ َّ
ٕ َػ ََلةُ َّ
اٟؼ ِبحَ
ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َٛ ٥َ ٠ی َ
اِ ٠ٟی َِٔ ٣َ ١ى َی ََِ ٣ى َی َٓإٔذَا خٔٔ َِت ُّ
َٓأ َ ِوت ٔ ِز ب ٔ َواح َٔسة ٕ
ادمحنب دمحم نب ریغمة ،امثعؿ ،بیعش ،زرہی ،اسمل ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک املسمونں ںیم ےس اکی صخش ےن
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسوپاھچہکرات یکامنزسکرطحزپیھاجےئ؟وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایدف
دفراعکتافرارگںیہمتامگؿوہہکحبصوہاجےئیگوتاکیرتعکفرت(یہ)زپھایلرکف۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبریغمة،امثعؿ،بیعش،زرہی،اسمل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راتیکامنزسکرطہقیےسادایکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1676

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌی ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب ٩اخی ،اب ٩طہاب٤ً ،ہ ،ح٤یس بً ٩بساٟزحً ،٩٤بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩هٔ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی حُ َِ ٤ی ُس
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَخٔی ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َر ُه أَ ََّ ٪ر ُج َّل َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ػ ََلة ٔ َّ
اِ ٠ٟی َٔ٘ َٓ ١ا َ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََلةُ َّ
اٟؼ ِبحَ َٓأ َ ِوت ٔ ِز ب ٔ َواح َٔسة ٕ
اِ ٠ٟی َِٔ ٣َ ١ى َی ََِ ٣ى َی َٓإٔذَا َخ ٔظ َ
یت ُّ
دمحمنبییحی،وقعیبنباربامیہ،انبایخ،انباہشب،عمہ،دیمحنبدبعارلنمح،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعرفناےتںیہہکاکیصخش

ےنروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسراتیکامنزاکرطہقیدرایتفایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایراتیکامنزدفدف
راعکتےہنکیلارگحبصوہاجےناکادنہشیوہوتاکیرتعکفرتزپھایلرکف۔
رافی  :دمحمنبییحی،وقعیبنباربامیہ،انبایخ،انباہشب،عمہ،دیمحنبدبعارلنمح،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راتیکامنزسکرطہقیےسادایکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1677

راوی  :اح٤سب ٩ہیَ ،٥رح٠٣ة ،اب ٩وہب٤ً ،زوب ٩حارث ،اب ٩طہاب ،سا ٥ٟبً ٩بساہلل و ح٤یس بً ٩بساٟزحً ،٩٤بساہلل
ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

اب
رح َُ ٠َ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪ابِ َٔ ٩ط َه ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩ا َِ ٟه ِی ََ َٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ِ

َح َّسثَ ُه أَ ََّ ٪سا ٥َ ٔ ٟبِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َوحُ َِ ٤ی َس بِ َِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ح َّسثَا ُه ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ َٗ ٢اَ ٦ر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ
اِ ٠ٟی َٔ٘ َٓ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََلةُ َّ
ٕ َػ ََلةُ َّ
اٟؼ ِبحَ َٓأ َ ِوت ٔ ِز ب ٔ َواح َٔسة ٕ
َِ ٛی َ
اِ ٠ٟی َِٔ ٣َ ١ى َی ََِ ٣ى َی َٓإ ٔذَا خٔٔ َِت ُّ
ادمحنب مثیہ ،رحملة ،انب فبہ ،رمعفنب احرث ،انب اہشب ،اسمل نب دبعاہلل ف دیمح نب دبعارلنمح ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع
رفناےت ںیہ ہک اکی صخش ڑھکا وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! رات یک امنز اک رطہقی ایبؿ رفناےیئ؟ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفناایراتیکامنزدفدفراعکتےہنکیلارگحبصوہاجےناکادنہشیوہوتاکیرتعکیھبادارکےتکسوہ۔
رافی  :ادمحنبمثیہ،رحملة،انبفبہ،رمعفنباحرث،انباہشب،اسملنبدبعاہللفدیمحنبدبعارلنمح،دبعاہللنبرمعریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فرتزپےنھےکمکحاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
فرتزپےنھےکمکحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1678

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابوبَکبً ٩یاغ ،ابواسحً ،ٙاػ ٥و اب ٩ؿ٤زةً ،لی رضی اہلل ً٨ہ

اػ َٕ ٥وه َُو ابِ َُ ٩ؿ َِ ٤ز َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َٗا َ ٢أَ ِو َت َز
غ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َٔ ًَ ٩ِ ًَ ٙ
َک بِ ًَٔ ٩یَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه َّ٨ا ُز بِ ُٔ َّ ٩
اَّٟس ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی بَ ِ ٔ
َّ
َّ
ِقآ ٔ ٪أَ ِوتٔزُوا َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١و ٔ ِت ْز یُ ٔح ُّب ا ِٟو ٔ ِت َز
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢یا أَهِ َ ١ا ِِ ُ ٟ
انہد نبرسی،اوبرکبنبایعش،اوبااحسؼ،اعا فانب رمضة ،یلعریضاہللہنعرفناےتںیہہک(اکی رمہبت)روسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن فرت یک امنز زپیھ افر اراشد رفناای اے الہ رقآؿ فرت زپاھ رکف۔ ویکہکن اہلل یھب فرت (اطؼ) ےہ ذہلا فہ فرت وک دنسپ رکات
ےہ۔
رافی  :انہدنبرسی،اوبرکبنبایعش،اوباقحس،اعا فانبرمضة،یلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
فرتزپےنھےکمکحاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1679

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ابونٌی ،٥سٔیا ،٪ابواسحً ،ٙاػ ٥ب ٩ؿ٤زةً ،لی رضی اہلل ً٨ہ

اػ ٔ ٥بِ َٔ ٩ؿ َِ ٤ز َة ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َح َٔ ًَ ٩ِ ًَ ٙ
أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی نُ ٌَ ِی ُٕ ٩ِ ًَ ٥سٔ َِی َ

ًَ ُِ ٨ه َٗا َ ٢ا ِٟو ٔ ِتزُ َِ ٟی َص ب ٔ َح ِت َٕ َٛ ٥ه ِی َئ ٔة ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ ٔة َو َل ُٔ ٨َّ ٜه ُس َّْ ٨ة َس ََّ ٨ها َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
دمحمنباامسلیعنباربامیہ،اوبمیعن،ایفسؿ،اوبااحسؼ،اعا نبرمضة،یلعریضاہللہنعرفناےتںیہہکفرترفض(امنز)ںیہنےہہکلب
فہروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسیکتنسابمرہکےہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،اوبمیعن،ایفسؿ،اوباقحس،اعا نبرمضة،یلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےنےسلبقفرتزپےنھیکرتبغاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
وسےنےسلبقفرتزپےنھیکرتبغاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1680

راوی  :س٠امی ٪ب ٩س ٥٠و ٣ح٤س بً ٩لی ب ٩حش ٩ب ٩ط٘ی ،ٙنرضب ٩ط٤ی ،١طٌبہ ،ابوط٤ز ،ابوًَ٤ا ،٪ابوہزیزہ رضی اہلل
ً٨ہ

رض بِ ُٔ ٩ط َِ ٤ی َٕٗ ١ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی ٔط ِ٤ز ٕ ًَ ِ٩
ی ٩ِ ًَ ٙأ ِ ٨َّ ٟ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩سَ ٥ِٕ ٠و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَ ِو َػانٔی َخٔ٠یلٔی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ََ ََل ٕث اِ ٨َّ ٟوًَ ٔ ٦ل َی و ٔ ِتز ٕ َو ٔػ َیا ٔ ٦ث َ ََلثَ ٔة أَیَّا ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦کُِّ١
أَبٔی ًُ َِ ََ ٤
اٟـ َهی
َط ِهز ٕ َو َر ِِ َ ًٌَ ٛی ُّ

امیلسؿ نب ملس ف دمحم نب یلع نب نسح نب قیقش ،رضننب لیمش ،ہبعش ،اوبرمش ،اوبامثعؿ ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ےھجم
ریمے دفتس (روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) ےن نیت زیچفں یک فتیص رفنایئ ( )5فرت زپےنھ ےک دعب وسان۔ ( )5رہ ناہ نیت
رفزےرانھک۔افر()5رجفیکدفںیتنس(رضفر)زپانھ۔

رافی  :امیلسؿنبملسفدمحمنبیلعنبنسحنبقیقش،رضننبلیمش،ہبعش،اوبرمش،اوبامثعؿ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
وسےنےسلبقفرتزپےنھیکرتبغاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1681

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س ،طٌبہً ،باض جزیزی ،ابوًَ٤ا ،٪ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َّ
ض ا ُِ ٟح َزیِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
ََک کَّ ٤َ ٔ ٠ة َ٨َ ٌِ ٣ا َها ًَ ًَِ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ََُ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ث ُ َّ ٥ذ َ َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أَ ِو َػانٔی َخٔ٠یلٔی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ََ ََل ٕث ا ِٟو ٔ ِتز ٔأَ َّو ََّ ٢
اِ ٠ٟی َٔ ١و َر ِِ َ ًٌَ ٛی ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َو َػ ِؤ ٦ثَ ََلثَةٔ
أَبَا ًُ َِ ََ ٤
أَیَّا ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦کَُ ِّ١ط ِهز ٕ

دمحم نب اشبر ،دمحم ،ہبعش ،ابعس رجریی ،اوبامثعؿ ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک ےھجم ریمے دفتس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےننیتزیچفںیکفتیصیک۔راتےکےلہپہصحںیمفرتزپانھ۔رجفیکدفںیتنسزپانھافررہناہنیترفزےرانھک۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،ابعسرجریی،اوبامثعؿ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیراتںیمدفدہعففرتزپےنھیکاممتعناکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
اکیراتںیمدفدہعففرتزپےنھیکاممتعناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1682

راوی  :ہ٨از ب ٩رسیَ٣ ،لز ٦ب٤ً ٩زوً ،بساہلل ب ٩بسرٗ ،یص ب ٩كٙ٠

اَّٟس ِّی ًَ ََِ ٣ُ ٩لزٔٔ ٦بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩بَ ِس ٕر ًَ ِِ َٗ ٩ی ٔص بِ ٔ ٩كََٗ ِٕٙ ٠ا ََ ٢ز َارَ٧ا أَبٔی كَ ُِٙ ٠بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
َ َّ
اِ ٠ٟی ََ ٠ة َوأَ ِو َت َز ب ٔ َ٨ا ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧ح َس َر إلٔ َی َِ ٣شحٔ ٕس ٓ ََؼل َّی بٔأ َ ِػ َحابٔهٔ َحًَّی بَق ٔ َی
آَ ٪أ َ َِ ٣سی ب ٔ َ٨ا َو َٗ َا ٦ب ٔ َ٨ا ت ٔ َِ ٠
ًَل ٔ ٕٓی فٔی یَ ِوَ ٩ِ ٣ٔ ٕ ٦ر ََ ٣ـ َ
ا ِٟو ٔ ِتزُ ث ُ ََّّ َٗ ٥س ََ ٦ر ُج َّل َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه أَ ِوت ٔ ِز بٔه ٔ َِٓ ٥إٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ََُ ٢ل و ٔ ِت َزا ٔ ٪فٔی َِ ٟی َٕ ٠ة

انہدنبرسی،المزؾنبرمعف،دبعاہللنبدبر،سیقنبب قرفناےتںیہہکب قنبیلعاکیرمہبتراضمؿںیمامہرےاہںرشتفی
الےئوتاشؾکتفںیہرےہ۔راتیکامنززپیھافرفرتادارکےنےکدعباکیدجسمںیمرشتفیےلےئگ۔فاہںیھباےنپاس ںویں
وکامنززپاھیئنکیلبجفرتزپےنھیکابریآیئوتدفرسےصخشوکآےگرکدایافراہکہکفرتزپاھؤویکہکنںیمےنروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسانسےہہکاکیراتںیمدفرمہبتفرتںیہنوہےت۔
رافی  :انہدنبرسی،المزؾنبرمعف،دبعاہللنبدبر،سیقنبب ق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فرتےکفتقاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
فرتےکفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1683

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ،طٌبہ ،ابواسح ،ٙاسوز ب ٩یزیس رضی اہلل ً٨ہ َف٣اےت ہیں ٛہ ٣یں ےن ًائظہ ػسي٘ہ
رضی اہلل ً٬٨ا

یس َٗا ََ ٢سأ َ ُِ ٟت ًَائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙاْلِ َ ِس َوز ٔبِ َٔ ٩یز ٔ َ

اَ ٪ی َُ ٨ا ٦أَ َّو ََّ ٢
اَّ ٩ِ ٣ٔ ٪
ْح أَ ِو َت َز ث ُ َّ ٥أَتَی
اٟش َ ٔ
اِ ٠ٟی ٔ ١ث ُ ََّ ٥ي ُ٘ ُوَٓ ٦إٔذَا ک َ َ
ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت ک َ َ
َ
َاق ًََِ ٠یهٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِ٤َ ٟا ٔ َّ
َف َ
اُ ٪جّ ُ٨با أَٓ َ
َخ َد إلٔ َی
َاَ ٪وثَ َب َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ
اَٟ ٪هُ َحا َج ْة أَ َ ٥َّ ٟبٔأَهِٔ٠هٔ َٓإٔذَا َس ٍَ ٔ٤اْلِ َذ َ
اط ُه َٓإٔذَا ک َ َ
ئ َوإَٔل َت َو َّؿأ ث ُ ََّ َ ٥
َٔ
اٟؼَّ ََلة ٔ
دمحمنبینثم،دمحم،ہبعش،اوبااحسؼ،اوسدنبسیدیریضاہللہنعرفناےتںیہہکںیمےناعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسیکامنزےکقلعتمدرایتفایکوتاوہنںےنرفناایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسراتےکادتباءہصحںیموساجےترھپ
اےتھٹافر یریےکفتقفرتزپےتھ۔رھپاےنپرتسبرپآاجےتافرارگوخاشہوہیتوتزفہجرتحمہمےکاپساجےت۔رھپبجاذاؿےتنس
وتوفرااھٹڑھکےوہےتافرارگلسغرکانوہاتوتلسغرکےتفرہنفوضےکدعبامنزےکےیلرشتفیےلاجےت
رافی  :دمحمنبینثم،دمحم،ہبعش،اوباقحس،اوسدنبسیدیریضاہللہنعرفناےتںیہہکںیمےناعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
فرتےکفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1684

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪ابوحؼين ،یحٌی ب ٩وثابَّ٣ ،سو ٚو ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

َّسو ٕ٩ِ ًَ ٚ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َح ٔؼي ٕن ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩وثَّ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
اب ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
آَخه ٔ َوأَ ِو َس ٔلهٔ َواَ ِ ٧ت َهی و ٔ ِتزُ ُه إلٔ َی َّ
ْح
اٟش َ ٔ
ًَائٔظَ َة َٗاَِ ٟت أَ ِو َت َز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠أَ َّؤٟهٔ َو ٔ ٔ
ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،اوبنیصح ،ییحی نب فباب ،رسمفؼ ف اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنراتےکادتباءےصحآرخی ےصحافردرایمینےصحبسفوتقںںیمفرتزپےھ۔زینآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکفرتادارکےناکآرخیفتق یری(ےکرقبیاک)فتقوہاتاھت۔

رافی  :اقحسنبوصنمر،دبعارلنمح،ایفسؿ،اوبنیصح،ییحینبفباب،رسمفؼفاعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
فرتےکفتقاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1685

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢ػلَّی َّٔ ٩ِ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
آَخ َػ ََلتٔهٔ و ٔ ِت ّزا َٓإ ٔ َّ٪
اِ ٠ٟی َِٔ ٠َٓ ١ی ِح ٌَ َِ ٔ ١
َ
اَ ٪یأ ِ ُ٣زُ ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ہبیتق،ثیل ،انعف،دبعاہللانبرمعریضاہللہنعرفناےتںیہہکوجصخشراتوکامنززپےھافرآرخںیمفرتزپےنھاچںیہویکہکنیبنیلص
اہللہیلعفآہلفملس(ںیمہ)یہیمکحرفناایرکےتےھت۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انعف،دبعاہللانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حبصےسےلہپفرتزپےنھاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
حبصےسےلہپفرتزپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1686

راوی ًِ :یساہلل بٓ ٩ـاٟة ب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س و اب٣ ٩بارکٌ٣ ،اویہ ،اب ٩سَل ٦ب ٩ابوسَل ،٦یحٌی ب ٩ابوَٛير ،ابونرضہ
ًوفی ،ابوسٌیس خسری رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َّْ ٤س َوه َُو ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة َوه َُو ابِ َُ ٩س ََّلٔ ٦بِ ٔ ٩أَبٔی
َّ
رض َة ا َِ ٌَ ٟوق ٔ ُّی أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسرٔ َّی َي ُ٘و ُُ ٢سل ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
َسَلَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َن ِ َ

اٟؼ ِبحٔ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ا ِٟو ٔ ِتز ٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِوتٔزُوا َٗ ِب َُّ ١

دیبع اہلل نب اضفلة نب اربامیہ ،دمحم ف انب ابمرک ،اعمفہی ،انب السؾ نب اوبالسؾ ،ییحی نب اوبریثک ،اوبرضنہ وعیف ،اوبدیعس دخری ریض
اہللہنعرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسفرتےکقلعتموپاھچایگوترفناایحبصوہےنےسلبقفرتادارکایلرکف۔
رافی  :دیبعاہلل نب اضفلة نب اربامیہ ،دمحم ف انب ابمرک ،اعمفہی ،انب السؾ نب اوبالسؾ ،ییحی نب اوبریثک ،اوبرضنہ وعیف ،اوبدیعس
دخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
حبصےسےلہپفرتزپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1687

راوی  :یحٌی ب ٩زرست ،ابواس٤اًی ١ا٨ٟ٘از ،یحٌی و ابَٛ ٩ير ،ابونرضة ،ابوسٌیس رضی اہلل ً٨ہ

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ ُُ ٩ز ُر ِس َت َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١ا ِ٨َّ َ٘ ٟا ُز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َوه َُو ابِ ُ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َن ِ َ
َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِوتٔزُوا َٗ ِب َ ١ا ِِ َٔ ٟحز ٔ
ییحی نب درتس ،اوباامسلیع اانقلد،ییحی ف انب ریثک ،اوبرضنة ،اوبدیعس ریض اہللہنع روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس لقن رکےت
ںیہہک(روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد)رفناایفرترجفےسلبقزپھایلرکف۔

رافی  :ییحینبدرتس،اوباامسلیعاانقلد،ییحیفانبریثک،اوبرضنة،اوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجفیکاذاؿےکدعبفرتزپانھ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکاذاؿےکدعبفرتزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1688

راوی  :یحٌی ب ٩حٜی ،٥اب ٩ابوًسی ،طٌبہ ،ابزاہی ٥ب٣ ٩ح٤س ب٨٣ ٩ترش

أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حٕٔ ٜیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩أَبٔی ً ٓ ٕ
ا ٪فٔی
ٔسی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا َِ ٨ِ ٤ُ ٟت ٔ ٔ
رش ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَُ َّ ٧ه ک َ َ
رش ِحِٔی ََٓ ١أُٗ ٔ َیِ ٤ت اٟؼَّ ََلةُ َٓ َح ٌَُ٠وا َی َِ ٨ت ٔوزُوُ َ ٧ه َٓ َحا َئ َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی ُُ ٨ِ ٛت أُوتٔزُ َٗا ََ ٢و ُسل ٔ َِ ًَ ١ب ُس اہللٔ َه َِ ٌِ ََ ١س
َِ ٣شحٔ ٔس ًَ ِ٤زٔو بِ َٔ ُ ٩

اْلِ َذَا ٔ ٪و ٔ ِت ْز َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥و ََ ٌِ َس ِاْل ٔ َٗا َ٣ةٔ َو َح َّس َث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧هُ َ َ ٧ا ٩ِ ًَ ٦اٟؼَّ ََلة ٔ َحًَّی كَِ ٌََ ٠ت َّ
اٟظ ُِ ٤ص
ث ُ ََّ ٥ػلَّی
ییحی نبمیکح،انباوبدعی ،ہبعش،اربامیہ نبدمحم نبرشتنم،اےنپفادل ےسلقن رکےتںیہہکفہاکیرمہبترمعفنبرشلیجیک دجسم
ںیمےھتہکامجتعےکےیلااقتموہیئوتولگاؿاکااظتنررکےنےگل۔بجفہآےئوتےنہکےگلںیمفرتزپھراہاھت۔اسےکالعفہ
رفناایہکاکیرمہبتدبعاہللےسوپاھچایگہکایکرجفیکاذاؿےکدعبفرتزپانھاجزئےہ؟رفناایاہں!ہکلبااقتمےکدعبیھباجزئےہ۔
رھپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنایکہکاکیرمہبتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرجفیکامنزےکفتقاھٹہنےکساہیںکت
ہکوسرجولطعوہایگ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزادارفنایئ۔
رافی  :ییحینبمیکح،انباوبدعی،ہبعش،اربامیہنبدمحمنبرشتنم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وساریرپفرتزپےنھاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
وساریرپفرتزپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1689

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی ب ٩سٌیسًِ ،یساہلل ب ٩اخ٨ص٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ ِخ َٔ ٨ص ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
ا ٪یُوتٔزُ ًَل َی اٟزَّاح ٔ َ٠ةٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی نب دیعس ،دیبع اہلل نب اسنخ ،انعف ،دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسوساریرپفرتامنززپھایلرکےتےھت۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحینبدیعس،دیبعاہللنباسنخ،انعف،دبعاہللانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
وساریرپفرتزپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1690

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩يٌ٘وبً ،بساہلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩لی ،زہير ،حش ٩ب ٩رح٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز

وب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُز َهي ِ ْر ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ٔ ٩ا ِِّ ُ ٟ
ْح ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ

َ
 ١ذََ ٔ ٟ
اَ ٪ئ ٌَِ ُ
َک أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز ک َ َ
ا ٪یُوتٔزُ ًَل َی ٌََٔيرٔه ٔ َو َی ِذ ُ ُ
اربامیہنبوقعیب،دبعاہللنبدمحمنبیلع،زریہ،نسحنبرح،انعف،دبعاہللانبرمعےسرمفیےہہکفہاےنپافٹنرپفرتزپےتھافر
رفناےتہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیھبایسرطح(فرتزپاھ)ایکرکےتےھت۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،دبعاہللنبدمحمنبیلع،زریہ،نسحنبرح،انعف،دبعاہللانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
وساریرپفرتزپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1691

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟابوبَکب٤ً ٩ز بً ٩بساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل ب٤ً ٩ز ب ٩خلاب ،سٌیس ب ٩يشارً ،بساہلل اب٤ً ٩ز رضی
اہلل ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣ا ٩ِ ًَ َْ ٔ ٟأَبٔی بَ ِ ٔ
َک بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
ا ٪یُوتٔزُ ًَل َی ا َِ ٟبٌٔير ٔ
َي َشا ٕر َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ہبیتق ،ناکل ،اوبرکبنب رمع نب دبعارلنمح نب دبعاہلل نب رمع نب اطخب ،دیعس نب اسیر ،دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافٹنرپ(وساروہرک)فرتزپھایلرکےتےھت۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،اوبرکبنبرمعنبدبعارلنمحنبدبعاہللنبرمعنباطخب،دیعسنباسیر،دبعاہلل انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راعکتفرتاکایبؿ

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راعکتفرتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1692

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌی بً ٩بساہلل ،و٫ب ب ٩جزیز ،طٌبة ،ابواٟتیاح ،ابو٣ح٠زرضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَی بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َوه ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی اٟتَّیَّاحٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ِٔ ٣حَ٠ز ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
آَخ َّ
اِ ٠ٟی ٔ١
ًُ ََ ٤ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِٟو ٔ ِتزُ َر ِْ ٌَ ٛة ٔٔ ٔ ٩ِ ٣
م
دمحم نب ییحی نب دبع اہلل ،فبھ نب رجری ،ۃبعش ،اوباایتلح ،اوب حلزرریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفناایفرتراتےکآرخیےصحںیماکیرتعکےہ۔
م
رافی  :دمحمنبییحینبدبعاہلل،فبھنبرجری،ۃبعش،اوباایتلح،اوب حلزرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راعکتفرتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1693

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،یحٌی و٣ح٤س ،طٌبةٗ ،تازہ ،ابو٣ح٠ز ،اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

َّ
ََک کَّ ٤َ ٔ ٠ة َ٨َ ٌِ ٣اهَا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی ِٔ ٣حَ٠ز ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ََُ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َو َُ ٣ح َّْ ٤س َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ث ُ َّ ٥ذ َ َ
آَخ َّ
اِ ٠ٟی ٔ١
ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِٟو ٔ ِتزُ َر ِْ ٌَ ٛة ٔٔ ٔ ٩ِ ٣
م
دمحمنباشبر،ییحیفدمحم،ۃبعش،اتقدہ،اوب حلزر،انبرمعریضاہللہنعذموکرہدنسےسیھبفیہدحثیوقنمؽےہ۔ہکیبنیلصاہللہیلعفملس

ےنرفناایفرتراتےکآرخیےصحںیماکیرتعکےہ
م
رافی  :دمحمنباشبر،ییحیفدمحم،ۃبعش،اتقدہ،اوب حلزر،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
راعکتفرتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1694

راوی  :حش ٩ب٣ ٩ح٤سًٔ ،ا ،٪ہ٤اٗ ،٦تازہً ،بساہلل ب ٩ط٘یً ،ٙبساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

ی ٩ِ ًَ ٙابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُج َّل
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َه َّْ ٤اَٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ط٘ ٔ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ َّٔ ًَ ٩
ٔ ٩ِ ٣أَهِ ٔ ١ا َِ ٟباز ٔ َیةٔ َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ػ ََلة ٔ َّ
آَخ
اِ ٠ٟی َٔٗ ١ا ََِ ٣َ ٢ى َی ََِ ٣ى َی َوا ِٟو ٔ ِتزُ َر ِْ ٌَ ٛة ٔٔ ٔ ٩ِ ٣
َّ
اِ ٠ٟی ٔ١
نسح نب دمحم ،افعؿ،امہؾ ،اتقدہ ،دبعاہلل نب قیقش ،دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک اکی ارعایب ےن روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہلفملسےسراتیکامنزےکقلعتموپاھچوتاراشدرفناایدفدفرتعکافرفرتراتےکآرخیےصحںیم(رصػ)اکیرتعکیہ
ےہ۔
رافی  :نسحنبدمحم،افعؿ،امہؾ،اتقدہ،دبعاہللنبقیقش،دبعاہللانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیرتعکفرتزپےنھےکرطہقیاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی

اکیرتعکفرتزپےنھےکرطہقیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1695

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی ،٪ححاد ب ٩ابزاہی ،٥اب ٩وہب٤ً ،زوب ٩حارثً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اسً ،٥بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َححَّا ُد بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩ز ٔو بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَهُ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ػ ََلةُ َّ
اِ ٠ٟی َِٔ ٣َ ١ى َی ََِ ٣ى َی

َ َ٣ا َٗ ِس َػ َِّ ٠ی َت
َٓإٔذَا أَ َر ِز َت أَ َِ ٪ت ِٔ َ ٨
َار َ ٍِ ٛب ٔ َواح َٔسة ٕتُوتٔزُ ََ ٟ
َر َٖ ٓ ِ

رعیبنبامیلسؿ،اجحجنباربامیہ،انبفبہ،رمعفنباحرث،دبعارلنمحنباقمس،دبعاہللنبرمعریض اہللہنعروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسرفاتی رکےتںیہہکراتیکامنزدفدف رتعکےہافرارگمت امنزمتخ رکےناکارادہرکفوت اکی رتعکفرتزپھایل
رکف۔اسرطحفہبسراعکتفرت(اطؼ)نباجںیئیگ۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،اجحجنباربامیہ،انبفبہ،رمعفنباحرث،دبعارلنمحنباقمس،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
اکیرتعکفرتزپےنھےکرطہقیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1696

راوی ٗ :تیبہ ،خاٟسب ٩زیاز٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََلةُ َّ
اِ ٠ٟی ٔ١
ََِ ٣ى َی ََِ ٣ى َی َوا ِٟو ٔ ِتزُ َر ِْ ٌَ ٛة َواح َٔس ْة

ہبیتق،اخدلنبزاید،انعف،دبعاہللانبرمعریضاہللہنعےتہک ںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایراتیکامنزدف
دفرتعکںیہافرفرتاکیرتعکےہ۔
رافی  :ہبیتق،اخدلنبزاید،انعف،دبعاہللانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
اکیرتعکفرتزپےنھےکرطہقیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1697

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜين ،ابٗ ٩اس٣ ،٥ا٧ ،َٟآٍ و ًبساہلل ب ٩زی٨ارً ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔرقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اَْ ٔ ٟ
َ
ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ َو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُج َّل َسأ َ ََ ٢ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ػ ََلة ٔ َّ
اِ ٠ٟی ٔ١

َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ََلةُ َّ
اٟؼ ِبحَ َػلَّی َر ِّ ٌَ ٛة َواح َٔس ّة تُوتٔزُ َُ ٟه
اِ ٠ٟی َِٔ ٣َ ١ى َی ََِ ٣ى َی َٓإٔذَا َخِ َٔی أَ َح ُس ُُّ ٥ِ ٛ

َ٣ا َٗ ِس َػلَّی

دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،انعففدبعاہللنبدانیر،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعرفناےتںیہہکاکیصخش ےن
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وپاھچ ہک رات یک امنز سک رطح زپیھ اجےئ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای
رات یک امنز دف دف رتعک ےہ نکیل ارگ یسک وک رجف ولطع وہاجےن (حبص وہ اجےن) اک ادنہشی وہ وت اکی رتعک زپھ رک وپری امنز وک فرت
(اطؼ)رکےل۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،انعففدبعاہللنبدانیر،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
اکیرتعکفرتزپےنھےکرطہقیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1698

راوی ًِ :یساہلل بٓ ٩ـاٟة ب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤سيٌىی اب٣ ٩بارکٌ٣ ،اویہ ،اب ٩سَل ،٦یحٌی ب ٩ابوَٛير ،ابوس٤٠ہ ب٩
ًبساٟزح ٩٤و ٧آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اؤیَ ُة َوه َُو ابِ َُ ٩س ََّل٩ِ ًَ ٕ ٦
َی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤وَ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧هُ
َسُ ٌَ ٔ٤ه َي ُ٘و َُ ٢ػ ََلةُ َّ
اٟؼ ِبحَ َٓأ َ ِوتٔزُوا ب ٔ َواح َٔسة ٕ
اِ ٠ٟی َٔ ١ر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٓإٔذَا خٔ ِٔت ُُِّ ٥
دیبعاہللنباضفلةنباربامیہ،دمحمینعیانبابمرک،اعمفہی،انبالسؾ،ییحینباوبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمحفانعف،دبعاہللانبرمع
ریض اہلل ہنع روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک رفناای رات یک امنز دف دف رتعک ےہ نکیل ارگ حبص وہ اجےن اک
ادنہشیوہوتاکیرتعکزپھایلرکف۔(اتہکابیقامنزاطؼوہاجےئ)
رافی  :دیبعاہللنباضفلةنباربامیہ،دمحمینعیانبابمرک،اعمفہی،انبالسؾ،ییحینباوبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمحفانعف،دبعاہلل
انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
اکیرتعکفرتزپےنھےکرطہقیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1699

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟزح٣ ،٩٤ا ،َٟزہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣اْ ٔ ٟ
َ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ا ٪ي َُؼل ِّی َّٔ ٩ِ ٣
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة یُوتٔزُ َٔ ٨ِ ٣ها ب ٔ َواح َٔسة ٕث ُ ََّ ٥ي ِـ َلحٔ ٍُ ًَل َی ٔط ِّ٘هٔ اْلِ َیِ َ٩ٔ ٤
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اِ ٠ٟی ٔ ١إ ٔ ِح َسی ًَ ِ َ

ااحسؼنبوصنمر،دبعارلنمح،ناکل،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرات
وکایگرہرتعکزپےتھافراؿںیمےساکیفرتیکرتعکوہیت۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسداںیئرکفٹآراؾرفناایرکےت۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،دبعارلنمح،ناکل،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیتراعکتفرتزپےنھےکرطہقیاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
نیتراعکتفرتزپےنھےکرطہقیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1700

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜين ،ابٗ ٩اس٣ ،٥ا ،َٟسٌیس ب ٩ابوسٌیس ٘٣بری ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ٩٤رضی
اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔرقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َٟهُ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اَْ ٔ ٟ
َ
ٕ کَاِ َ ٧ت
ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَُ َّ ٧ه أَ ِخب َ َر ُه أَُ َّ ٧ه َسأ َ ًََ ٢ائٔظَ َة أُ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َِ ٛی َ
اَ ٪و ََل
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَزٔی ُس فٔی َر ََ ٣ـ َ
اَٗ ٪اَِ ٟت َ٣ا ک َ َ
َػ ََلةُ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َر ََ ٣ـ َ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة ي َُؼل ِّی أَ ِر ََ ٌّا ٓ َََل ََ ِشأ َ ِ ٩ِ ًَ ٢حُ ِشٔ٨هَٔ َّ٩وكُؤٟه ٔ َّ٩ث ُ َّ ٥ي َُؼل ِّی أَ ِر ََ ٌّا ٓ َََل ََ ِشأ َ ِ ٩ِ ًَ ٢حُ ِشٔ٨هَّٔ٩
َُي ِرٔه ٔ ًَل َی إ ٔ ِح َسی ًَ ِ َ
َوكُؤٟهٔ َّ٩ث ُ َّ ٥ي َُؼل ِّی ثَ ََلثّا َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َت َُ ٨اِ َٗ ٦ب َ ١أَ ِ ٪تُوت َٔز َٗا َ ٢یَا ًَائٔظَ ُة إ ٔ َِّ ًَ ٪یىٔی َت َُ ٨اَ ٦وَلَ َی َُ ٨ا٦

َٗ ِٔ ٠يی

دمحمنبہملسفاح رثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،دیعسنباوبدیعسربقمی،اوبہملسنبدبعارلنمحریضاہللہنعےتہکںیہہکاوہنں
ےناعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسیکراضمؿیکامنزےکقلعتمدرایتفایکایگوترفناایروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس راضم ؿ ای اس ےک العفہ ایگرہ رتعک ےس زادئ ںیہن زپےتھ ےھت۔ےلہپ اچر راعکت زپےتھ افر اؿیک وخیب افر
وطاتلےسقلعتمھچکہنوپوھچ۔رھپاچررتعکزپےتھافراؿیکنسحافروطاتلےکقلعتمیھبتموپوھچ۔رھپآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسنیترتعکزپےتھ۔(نیتفرتیک)رھپاعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہہکںیمےناکیدہعفروسؽاہللیلصاہللہیلع

فآہل فملس ےس وپاھچ ہک ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت زپےنھ ےس ےلہپ وسےت ںیہ؟ رفناای اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا! ریمی
آںیھکنوتوسیتںیہرگمریمادؽںیہنوسات۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،دیعسنباوبدیعسربقمی،اوبہملسنبدبعارلنمحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
نیتراعکتفرتزپےنھےکرطہقیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1701

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوزَ ،رش بٔ٣ ٩ـ ،١سٌیسٗ ،تازہ ،زرارہ ب ٩اوفی ،سٌس ب ٩ہظاً ،٦ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل
ً٬٨ا

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة بِ ٔ ٩أَ ِوفَی ًَ َِ ٩س ٌِسٔ
رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٔ ِ ُ
اََ ٪ل ي َُش ِّ ٥ُ ٠فٔی َر ِِ َ ًٌَ ٛی ا ِٟو ٔ ِتز ٔ
بِ ٔ ٩هٔظَ إ ٦أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َح َّسثَ ِت ُه أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اامسلیع نب دوعسد ،رشب نب لضفم ،دیعس ،اتقدہ ،زرارہ نب افیف ،دعس نب اشہؾ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفرتیکدفرتعکزپھرکالسؾںیہنریھپےتےھت۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،رشبنبلضفم،دیعس،اتقدہ،زرارہنبافیف،دعسنباشہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا

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

رضحتایبنببعکیکفرتےکقلعتمدحثیںیماالتخػرفاایؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رضحتایبنببعکیکفرتےکقلعتمدحثیںیماالتخػرفاایؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1702

راوی ً :لی ب٣ ٩ی٤و٣ ،٪د٠سب ٩یزیس ،سٔیا ،٪زبیس ،سٌیس بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابزی ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،ابی بٌٛ ٩ب رضی
اہلل ً٨ہ

اُ ٩ِ ًَ ٪زبَ ِی ٕس ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣د َُ ٠س بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
ا ٪یُوتٔزُ ب ٔ ََ ََل ٔث َر ٌََ ٛا ٕ
َ
اس ََ ٥ربِّ َ
تک َ َ
أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ِقأ ُفٔی اْلِ ُول َی َٔ َشبِّحِ ِ
اَ ٪ي ِ َ

وَ ٪وفٔی َّ
َّ
اَٟاََ ٔ ٟةٔ َٔ ُ٘ ِ ١ه َُو اہللُ أَ َح ْس َو َي ُِ٘ ُ٨ت َٗ ِب َُ ُّ ١
َفأُهٔ
اَف َ
اْلِ َ ًِل َی َوفٔی اَٟاَ ٔ ٧ی ٔة َٔ ُ٘ ِ ١یَا أَ ُّی َها ا ِٟک َ ٔ ُ
َفَْ َٗا ََ ٨ِ ٔ ً ٢س َ َ
اٟزٛو َٔ َٓإٔذَا َ َ
ض ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
آَخه َّٔ٩
 ١فٔی ٔ ٔ
ت یُ ٔلی ُ
ُس ِب َح َ
ا ٪ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا ُِّ ُ٘ ٟسو ٔ

یلعنبومیمؿ،دلخمنبسیدی،ایفسؿ،زدیب،دیعسنبدبعارلنمحنبازبی،فہاےنپفادلےس،ایبنببعکریضاہللہنعرفناےتںیہہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملس نیتراعکتفرتزپاھ رکےتےھت۔یلہپرتعک ںیموسرہایلعدفرسی ںیم وسرہاکرففؿافررسیتی
ںیموسرہاالخصالتفترفناےترھپروکعےسےلہپداعےئونقتزپےتھافربجافرغوہےتوتنیتدہعفزپےتھافرآرخیرمہبتذرا
چنیھکرکےتہک۔
رافی  :یلعنبومیمؿ،دلخمنبسیدی،ایفسؿ،زدیب،دیعسنبدبعارلنمحنبازبی،فہاےنپفادلےس،ایبنببعکریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی

رضحتایبنببعکیکفرتےکقلعتمدحثیںیماالتخػرفاایؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1703

ًیسی ب ٩یو٧ص ،سٌیس ب ٩ابوْعوبةٗ ،تازہ ،سٌیس بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابزی ،ابی بٌٛ ٩ب رضی
راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیٰ ،٥
اہلل ً٨ہ

َ
ْعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ً َٔیسی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َ ُ
َّ
َّ
ِقأ ُ فٔی اٟز َِّٔ ٌَ ٛة اْلِ ُول َی ٔ ٩ِ ٣ا ِٟو ٔ ِتز َٔٔ َشبِّحِ
بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ِ َ
وَ ٪وفٔی َّ
َّ
اَٟاََ ٔ ٟةٔ َٔ ُ٘ ِ ١ه َُو اہللُ أَ َح ْس
اس ََ ٥رب َ
اَف َ
ِ
َِّ اْلِ َ ًِل َی َوفٔی اَٟاَ ٔ ٧ی ٔة َٔ ُ٘ ِ ١یَا أَ ُّی َها ا ِٟک َ ٔ ُ

ااحسؼنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،دیعسنباوبرعفیة،اتقدہ،دیعسنبدبعارلنمحنبازبی،ایبنببعکریضاہللہنعرفناےتںیہہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت یک یلہپ رتعک ںیم وسرہ ایلع دفرسی رتعک ںیم وسرہ اکرففؿ افر رسیتی رتعک ںیم وسرہ
االخصیکالتفترفناایرکےتےھت۔
رافی  :اقحسنباربامیہٰ،یسیعنبویسن،دیعسنباوبرعفیة،اتقدہ،دیعسنبدبعارلنمحنبازبی،ایبنببعکریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رضحتایبنببعکیکفرتےکقلعتمدحثیںیماالتخػرفاایؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1704

راوی  :یحٌی ب٣ ٩وسیً ،بساٌٟزیز ب ٩خاٟس ،سٌیس ب ٩ابوْعوبةٗ ،تازہً ،زرہ ،سٌیس بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابزی ،ابی ب٩
ٌٛب رضی اہلل ً٨ہ

َ
ْعوبَ َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ًَِ ٩زِ َر َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
وسی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َ ُ

َّ
َّ
ِقأ ُ فٔی ا ِٟو ٔ ِتز ٔ
َسٌٔی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ِ َ
وَ ٪وفٔی َّ
َّ
اَٟأ ََ ٔ ٟة َٔ ُ٘ ِ ١ه َُو اہللُ أَ َح ْس َو ََل ي َُش ِّ ٥ُ ٠إ ٔ ََّل فٔی
اس ََ ٥رب َ
اَف َ
َٔ َشبِّحِ ِ
َِّ اْلِ َ ًِل َی َوفٔی اٟز َِّٔ ٌَ ٛة اَٟاَ ٔ ٧ی ٔة َٔ ُ٘ ِ ١یَا أَ ُّی َها ا ِٟک َ ٔ ُ
ض ث َ ََلثّا
ٔٔ
آَخهَٔ َّ٩و َي ُ٘و َُ ٢ي ٌِىٔی ََ ٌِ َس اَّ ٟت ِشٔ ٔ ٠یُ ٥س ِب َح َ
ا ٪ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا ُِّ ُ٘ ٟسو ٔ

ییحینبومیس،دبعازعلسینباخدل،دیعسنباوبرعفیة،اتقدہ،زعرہ،دیعسنبدبعارلنمحنبازبی،ایبنببعکریضاہللہنعرفناےت
ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت یک یلہپ رتعک ںیم وسرہ ایلع دفرسی رتعک ںیم وسرہ اکرففؿ افر رسیتی رتعک ںیم
وسرہاالخصزپاھرکےتافرآرخںیماکییہرمہبتالسؾریھپےتزینالسؾریھپےنےکدعبنیتدہعفہیاملکتادارفناےت
رافی  :ییحی نب ومیس ،دبعازعلسی نب اخدل ،دیعس نب اوبرعفیة ،اتقدہ ،زعرہ ،دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی ،ایب نب بعک ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیساندبعاہللانبابعسیکدحثیںیمرافایؿدحثیاکاالتخػ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
دیساندبعاہللانبابعسیکدحثیںیمرافایؿدحثیاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1705

راوی  :حشين بً ٩یسی ،ابواسا٣ة ،زَکیا ب ٩ابوزائسة ،ابواسح ،ٙسٌیس ب ٩جبيرً ،بساہلل ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

َکیَّا بِ ُ ٩أَبٔی َزائ َٔس َة ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُٔ ً ٩یسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ

َّ
َّ
َِّ اْلِ َ ًِل َی َوف ٔی
ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اس ََ ٥رب َ
ض َٗا َ ٢ک َ َ
ِقأ ُ فٔی اْلِ ُول َی َٔ َشبِّحِ ِ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠یُوتٔزُ ب ٔ ََ ََل ٕث َي ِ َ
وَ ٪وفٔی َّ
َّ
اَٟاََ ٔ ٟةٔ َٔ ُ٘ ِ ١ه َُو اہللُ أَ َح ْس أَ ِو َٗ َٔ ُه ُز َهي ِ ْر
اَف َ
اَٟاَ ٔ ٧ی ٔة َٔ ُ٘ َِ ١یا أَ ُّی َها ا ِٟک َ ٔ ُ
نیسحنبیسیع،اوبااسمة،زرکاینباوبزادئة،اوبااحسؼ،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعسریضاہللہنعرفناےتںیہہکروسؽاہللیلص

اہللہیلعفآہلفملسفرتیکنیتراعکتادارفناےت۔یلہپرتعکںیموسرہایلعدفرسیرتعکںیموسرہاکرففؿافررسیتیرتعکںیم
وسرہاالخصیکالتفترفناایرکےت۔
رافی  :نیسحنبیسیع،اوبااسمة،زرکاینباوبزادئة،اوباقحس،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
دیساندبعاہللانبابعسیکدحثیںیمرافایؿدحثیاکاالتخػ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1706

راوی  :اح٤سب ٩س٠امی ،٪ابونٌی ،٥زہير ،ابواسح ،ٙسٌیس ب ٩جبيرً ،بساہلل ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض أَُ َّ ٧ه
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُز َهي ِ ْر ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح ََ ٩ِ ًَ ٙسٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وَ ٪و ُٗ ِ ١ه َُو اہللُ أَ َح ْس
اس ََ ٥رب َ
اَف َ
کَ َ
ا ٪یُوتٔزُ ب ٔ ََ ََل ٕث َٔ َشبِّحِ ِ
َِّ اْلِ َ ًِل َی َو ُٗ ِ ١یَا أَ ُّی َها ا ِٟک َ ٔ ُ

ادمحنبامیلسؿ،اوبمیعن،زریہ،اوبااحسؼ،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعسریضاہللہنعےسوقنمؽےہہکفہفرتیک نیترںیتعکادا
زپےتھافراؿںیموسرہایلعوسرہاکرففؿافروسرہاالخصیکالتفترفناایرکےت۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،اوبمیعن،زریہ،اوباقحس،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتدبعاہللانبابعسیکرضحتبیبحنبایبباتبےسرمفیرفاتیےکقلعتماالتخػ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی

رضحتدبعاہللانبابعسیکرضحتبیبحنبایبباتبےسرمفیرفاتیےکقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1707

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٌٍ٣ ،اویہ ب ٩ہظا ،٦سٔیا ،٪حِیب ب ٩ابوثابت٣ ،ح٤س بً ٩لیً ،بساہلل بً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

یب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٔ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ ُ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪حِ ٔ ٔ
ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩ج ِّسه ٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه َٗ َاَّ ٩ِ ٣ٔ ٦
َاست َ َّن ث ُ ََّ ٥ػل َّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ َ ٧ ٥ا ٦ث ُ ََّ َٗ ٥آَ ٦ا ِست َ َّن
اِ ٠ٟی ِٔ ٓ ١
ث ُ ََّ ٥ت َو َّؿأ َٓ ََؼلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َحًَّی َػلَّی ٔس اتا ث ُ َّ ٥أَ ِو َت َز ب ٔ ََ ََل ٕث َو َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
دمحم نب راعف،اعمفہی نب اشہؾ ،ایفسؿ،بیبح نب اوبباتب ،دمحم نب یلع ،دبعاہلل نب ابعسریض اہللہنع روسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہل
فملس ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک اےھٹ وسماک یک افر دف رتعک زپھ رک رھپ وس ےئگ۔ رھپ اےھٹ
وسماکیکفوضایکافردفدفرکےک ھراعکتزپںیھ۔رھپنیتراعکتادارفناںیئافررھپدفرتعکادارفناںیئ۔
رافی  :دمحمنبراعف،اعمفہینباشہؾ،ایفسؿ،بیبحنباوبباتب،دمحمنبیلع،دبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رضحتدبعاہللانبابعسیکرضحتبیبحنبایبباتبےسرمفیرفاتیےکقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1708

راوی  :اح٤سب ٩س٠امی ،٪حشين ،زائسة ،حؼين ،حِیب ب ٩ابوثابت٣ ،ح٤س بً ٩لی بً ٩بساہلل بً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

یب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ًَٔ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُح َشي ِْن ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ُِ ٩ح َؼي ِ ٕن ًَ َِ ٩حِ ٔ ٔ
ِقأ ُهَ ٔذه ٔ ِاْل َی َة
اک َوه َُو َي َِ
ض ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩ج ِّسه ٔ َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠اَ َٓ ٦ت َو َّؿأ َ َوا ِس َت َ
اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َّ
ٖ َّ
اِ ٠ٟی َٔ ١واَ ٨َّ ٟهارٔ َْلیَا ٕ
َفَْ َٔ ٨ِ ٣ها إ ٔ َّ ٪فٔی َخَّ ِٙٔ ٠
اٟش ََ ٤وا ٔ
ق َوا ِخت ََٔل ٔ
اب ث ُ ََّ ٥ػلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ًََّ ٥ا َز
ت َواْلِ َ ِر ٔ
ت ْٔلُولٔی اْلِ َ َِ ٟب ٔ
َحًی َ َ

َ
اک َو َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
اس َتا َک ث ُ ََّ ٥ػلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ُ ََّ َ ٧ ٥ا ٦ث ُ ََّ َٗ ٥اَ َٓ ٦ت َو َّؿأ َ َوا ِس َت َ
َٓ ََ ٨اَ ٦حًَّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َن ِٔ َد ُه ث ُ ََّ َٗ ٥اَ َٓ ٦ت َو َّؿأ َو ِ

َوأَ ِو َت َز ب ٔ ََ ََل ٕث

ادمحنب امیلسؿ ،نیسح ،زادئة ،نیصح ،بیبح نب اوبباتب ،دمحم نب یلع نب دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس وقنمؽ ےہ ہک رفناای
ںیم اکی رات روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےھٹ فوض ایک افر وسماک یک۔ اس
دفراؿہیآتی زپےتھرےہ رھپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےندفرتعکادارفناںیئ افردفابرہ وسےئگ۔اہیں کت ہک ںیم ےنآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکرخاوٹںیک آفازینس۔رھپاھٹرکفوضایکوسماکیکافردفدف رتعکزپےنھےکدعبفرتیک نیت رتعکادا
رفناںیئ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،نیسح،زادئة،نیصح،بیبحنباوبباتب،دمحمنبیلعنبدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رضحتدبعاہللانبابعسیکرضحتبیبحنبایبباتبےسرمفیرفاتیےکقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1709

راوی ٣ :ح٤س ب ٩جب٠ة٤ٌ٣ ،ز ب٣ ٩د٠سًِ ،یساہلل ب٤ً ٩زو ،زیس ،حِیب ب ٩ابوثابت٣ ،ح٤س بً ٩لیً ،بساہلل ابً ٩باض
رضی اہلل ً٨ہ

یب بِ ٔ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج َب ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٤َ ٌِ ٣زُ بِ ُِ ٣َ ٩د َٕ ٠س ٔث َ٘ ْة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩زیِ ٕس ًَ َِ ٩حِ ٔ ٔ
ا ٚا َِ ٟحس َ
است َِی َ٘ َى َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِست َ َّن َو َس َ
ٔیث
ثَاب ٔ ٕت ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗا َِ ٢
دمحم نب حیلة ،رمعم نب دلخم ،دیبع اہلل نب رمعف ،زدی ،بیبح نب اوبباتب ،دمحم نب یلع ،دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدنینےسدیباروہےئافروسماکیکرھپآرخکتدحثیایبؿیک۔

رافی  :دمحمنبحیلة،رمعمنبدلخم،دیبعاہللنبرمعف،زدی،بیبحنباوبباتب،دمحمنبیلع،دبعاہللانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رضحتدبعاہللانبابعسیکرضحتبیبحنبایبباتبےسرمفیرفاتیےکقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1710

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،یحٌی ب ٩آز ،٦ابوبَک٧ہظلی ،حِیب ب ٩ابوثابت ،یحٌی ب ٩جزارً ،بساہلل ابً ٩باض رضی اہلل
ً٨ہ

یب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ َِ ٩ی ِحٌَی
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَ َِکٕ اِ ٨َّ ٟهظَ ل ٔ ُّی ًَ َِ ٩حِ ٔ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا هَ ُ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َّٔ ٩ِ ٣
اَ ٪ر ٌََ ٛا ٕ
ت َویُوتٔزُ ب ٔ ََ ََل ٕث
بِ ٔ ٩ا َِ ٟحزَّارٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اِ ٠ٟی ٔ ١ثَ ََ ٤
ض َٗا َ ٢ک َ َ

َف َوا ُه ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩ا َِ ٟحزَّارٔ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی
َوي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٗ ِب ََ ١ػ ََلة ٔ ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َخا َُ َٔ ٟه ًَ ِ٤زُو بِ ُ٣ُ ٩زَّ َة َ َ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠

یہ
اہرفؿ نب دبع اہلل ،ییحی نب آدؾ ،اوبرکب شلی ،بیبح نب اوبباتب ،ییحی نب زجار ،دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک آھٹ راعکت امنز ادا رفناےت رھپ فرت یک نیت راعکت زپےتھ۔ رھپ رجف یک امنز ےس ےلہپ دف
راعکت ادا رفناای رکےت۔ بیبح اس رفاتی ںیم رمعف نب رمہ ےن االتخػ ایک ےہ۔ نان ہچ فہ اےس ییحی نب زجار ےس رضحت اؾ ہملس
ےکفاےطسےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفاتیرکےتںیہ۔
یہ
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،ییحینبآدؾ،اوبرکب شلی،بیبحنباوبباتب،ییحینبزجار،دبعاہللانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی

رضحتدبعاہللانبابعسیکرضحتبیبحنبایبباتبےسرمفیرفاتیےکقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1711

راوی  :اح٤سب ٩رحب ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع٤ً ،زوب٣ ٩زة ،یحٌی ب ٩جزار ،ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٬٨ا

رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ ٔ ٩ا َِ ٟحزَّارٔ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ َ ٩
ٕ أَ ِو َت َز بٔت ِٔش ٍٕ َخا َُ َٔ ٟه ًُ ََ ٤ارةُ بِ ُ٤َ ًُ ٩يِر ٕ
کَ َ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة َٓ َ٤َّ ٠ا َٛب ٔ َر َو َؿ ٌُ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُوتٔزُ ب ٔ ََ ََل َث ًَ ِ َ
َف َوا ُه ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩ا َِ ٟحزَّارٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
ََ
ادمحنب رحب ،اوباعمفہی ،اشمع ،رمعفنب رمة ،ییحی نب زجار ،اؾ ہملس ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
رات وکریتہ راعکتزپاھ رکےت ےھت۔ رھپ بجرمع ردیسہ افرک فی وہ ےئگ وت ون راعکت زپےنھےگلاس رفاتی ںیم رمعف نب رمہ یک
امعرہنبریمعےناخمتفلیکےہ۔نان ہچفہییحینبزجارےسرضحتاعہشئدصہقیریضاہللعیھاےکوحاےلےسلقنرکےتںیہ۔
رافی  :ادمحنبرحب،اوباعمفہی،اشمع،رمعفنبرمة،ییحینبزجار،اؾہملسریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رضحتدبعاہللانبابعسیکرضحتبیبحنبایبباتبےسرمفیرفاتیےکقلعتماالتخػ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1712

راوی  :اح٤سب ٩س٠امی ،٪حشين ،زائسة ،س٠امی٤ً ،٪ارة ب٤ً ٩ير ،یحٌی ب ٩جزارً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َشي ِْن ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٤َ ًُ ٩ِ ًَ ٪ار َة بِ ٔ٤َ ًُ ٩يِر ٕ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩ا َِ ٟحزَّارٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی ِٔ َٔ ١ش ٌّا َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َسَ َّ٩و َث ُ٘ ََ ١ػلَّی َس ِب ٌّا
َٗاَِ ٟت ک َ َ

ادمحنب امیلسؿ ،نیسح ،زادئة ،امیلسؿ ،امعرة نب ریمع ،ییحی نب زجار ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےلہپراتوکونراعکتزپاھرکےتےھتنکیلبجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکرمعزایدہوہیئگافرمسجذرارفہبوہایگ
وتاسترتعکادارفناےنےگل۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،نیسح،زادئة،امیلسؿ،امعرةنبریمع،ییحینبزجار،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاوباویبےسرمفیدحثیےکقلعتمزرہیرپاالتخػاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رضحتاوباویبےسرمفیدحثیےکقلعتمزرہیرپاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1713

راوی ٤ً :زوب٤ًَ ٩اَ٘ ،٪یة ،ؿبارة ب ٩ابوس٠ی ،١زویسب٧ ٩آٍ ،اب ٩طہابً ،لاء ب ٩یزیس ،ابوایوب رضی اہلل ً٨ہ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََ٘ ٔ َّی ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُؿ َب َارةُ بِ ُ ٩أَبٔی َّ
اٟشٔ٠ی َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی زُ َویِ ُس بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
وب أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِٟو ٔ ِتزُ َح ٌَّ ٩ِ ٤ََ ٓ ٙطا َئ أَ ِو َت َز
ابِ ُٔ ٩ط َه ٕ
اب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ َلا ُئ بِ َُ ٩یز ٔ َ
یس ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ

َٔ َش ِب ٍٕ َو ََ ٩ِ ٣طا َئ أَ ِو َت َز ب ٔ َد ِٕ ٤ص َو ََ ٩ِ ٣طا َئ أَ ِو َت َز ب ٔ ََ ََل ٕث َو ََ ٩ِ ٣طا َئ أَ ِو َت َز ب ٔ َواح َٔسة ٕ

رمعفنبامثعؿ،تمیة،ابضرة نب اوبسلیل ،دفدینبانعف،انب اہشب،اطعء نبسیدی،اوباویبریضاہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای فرت رضفری ےہ سج اکیج اچےہ است رتعک زپےھ سج اک یج اچےہ اپچن راعکت ادا رفناےئ افر
سجاکیجاچےہنیتراعکتادارفناےئافرسجاکیجاچےہاکیرتعکادارفناےئ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،تمیة،ابضرةنباوبسلیل،دفدینبانعف،انباہشب،اطعءنبسیدی،اوباویبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رضحتاوباویبےسرمفیدحثیےکقلعتمزرہیرپاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1714

راوی ً :باض ب ٩وٟیس ب٣ ٩زیس ،اوزاعی ،زہزیً ،لاء ب ٩یزیس ،ابوایوب رضی اہلل ً٨ہ

َّاض بِ ُ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ ٔ٣َ ٩زِ َی ٕس َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی اٟزُّهِز ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ َلا ُئ بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ٌَِ ٟب ُ
وب أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِٟو ٔ ِتزُ َح ٌَّ ٩ِ ٤ََ ٓ ٙطا َئ أَ ِو َت َز ب ٔ َد ِٕ ٤ص َو ََ ٩ِ ٣طا َئ أَ ِو َت َز ب ٔ ََ ََل ٕث
َیز ٔ َ
یس ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ

َو ََ ٩ِ ٣طا َئ أَ ِو َت َز ب ٔ َواح َٔسة ٕ

ابعس نب فدیل نب زمدی ،افزایع ،زرہی ،اطعء نب سیدی ،اوباویب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشد رفناای فرت رضفری ںیہ سج یسک اک یج اچےہ اپچن زپےھ سج اک یج اچےہ نیت زپےھ افر سج اک یج اچےہ (رصػ) اکی رتعک
زپھایلرکے۔
رافی  :ابعسنبفدیلنبزمدی،افزایع،زرہی،اطعءنبسیدی،اوباویبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رضحتاوباویبےسرمفیدحثیےکقلعتمزرہیرپاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1715

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی ٪ب ٩زاؤزً ،بساہلل ب ٩یوسٕ ،ہظی ٥ب ٩ح٤یس ،ابوٌ٣یس ،زہزیً ،لاء ب ٩یزیس ،ابوایوب انؼاری
رضی اہلل ً٨ہ

ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟه ِی ََ ُ ٥بِ ُ ٩حُ َِ ٤ی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو
أَ ِخب َ َرَ٧ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٩زا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
یس أََّ٧هُ َس ٍَ ٔ٤أَبَا أَ ُّیو َب اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َي ُ٘و ُ ٢ا ِٟو ٔ ِتزُ َح ٌّ ٩ِ ٤ََ ٓ ٙأَ َح َّب أَ ِ ٪یُوت َٔز ب ٔ َد ِٔ ٤ص
ُِ ٌَ ٣ی ٕس ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ َلا ُئ بِ َُ ٩یز ٔ َ
َر ٌََ ٛا ٕ
ت ََِٓ ٠یٔ ٌَِ َِ ١و َ ٩ِ ٣أَ َح َّب أَ ِ ٪یُوت َٔز ب ٔ ََ ََل ٕث ََِٓ ٠یٔ ٌَِ َِ ١و َ ٩ِ ٣أَ َح َّب أَ ِ ٪یُوت َٔز ب ٔ َواح َٔسة ٕ ََِٓ ٠یٔ ٌَِ ِ١

رعیبنبامیلسؿنبداؤد،دبعاہللنبویفس،میشہنبدیمح،اوبمعید،زرہی،اطعءنبسیدی،اوباویبااصنریریضاہللہنعےسرمفی
ےہ ہک اوہنں ےن رفناای فرت قح ےہ۔ وج اپچن راعکت زپانھ اچےہ فہ اپچن راعکت زپےھ وج نیت راعکت زپانھ اچےہ فہ نیت راعکت
زپےھافروجاکیراعکتزپانھاچےہفہاکیراعکتزپےھ۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿنبداؤد،دبعاہللنبویفس،میشہنبدیمح،اوبمعید،زرہی،اطعءنبسیدی،اوباویبااصنریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رضحتاوباویبےسرمفیدحثیےکقلعتمزرہیرپاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1716

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜين ،سٔیا ،٪زہزیً ،لاء ب ٩یزیس ،ابوایوب رضی اہلل ً٨ہ

وب َٗا َ٩ِ ٣َ ٢
ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
رقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس َُ ٩ِ ًَ ٍُ ٤سٔ َِی َ
یس ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔ َ
َطا َئ أَ ِو َت َز َٔ َش ِب ٍٕ َو ََ ٩ِ ٣طا َئ أَ ِو َت َز ب ٔ َد ِٕ ٤ص َو ََ ٩ِ ٣طا َئ أَ ِو َت َز ب ٔ ََ ََل ٕث َو ََ ٩ِ ٣طا َئ أَ ِو َت َز ب ٔ َواح َٔسة ٕ َو ََ ٩ِ ٣طا َئ أَ ِو َ٣أ َإ ٔ َیّ ٤
ائ
احرثنبنیکسم،ایفسؿ ،زرہی،اطعءنب سیدی،اوباویب ریضاہللہنعرفناےتںیہہک سجاکیجاچےہاستراعکتزپےھسجاک
یجاچےہاپچنراعکتزپےھافرسجاکیجاچےہنیتراعکتزپےھافرسجاکیجاچےہاکیرتعکزپےھافرسجاکیجاچےہااشرہ
رپاافتکءرکے۔
رافی  :احرثنبنیکسم،ایفسؿ،زرہی،اطعءنبسیدی،اوباویبریضاہللہنع

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

اپچنراعکتفرتزپےنھاکرطہقیافرمکحےکقلعتمفرتیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
اپچنراعکتفرتزپےنھاکرطہقیافرمکحےکقلعتمفرتیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1717

راوی ٗ :تیبہ جزیز٨٣ ،ؼور ،ح٘٣ ،٥ٜش ،٥ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٬٨ا

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟحَ ِ٘ ٣ٔ ٩ِ ًَ ٥ٔ َٜش ٕ ٩ِ ًَ ٥أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت ک َ َ

 ١بَ ِی ََ ٨ها َٔ َش ََلَ ٕ ٦و ََل بٔک َ ََلٕ ٦
َو َس َّ ٥َ ٠یُوتٔزُ ب ٔ َد ِٕ ٤ص َؤَ َش ِب ٍٕ ََل َئ ِٔؼ ُ

ہبیتق رجری ،وصنمر ،مکح ،مسقم ،اؾ ہملس ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت یک اپچن افر است راعکت
زپےتھافراؿےکدرایمؿہنالسؾریھپےتافرہنیسکےسوگتفگرفناےت۔
رافی  :ہبیتقرجری،وصنمر،مکح،مسقم،اؾہملسریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
اپچنراعکتفرتزپےنھاکرطہقیافرمکحےکقلعتمفرتیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1718

راوی ٗ :اس ٥ب ٩زَکیا ب ٩زی٨ارًِ ،یساہلل ،ارسائی٨٣ ،١ؼور ،ح٘٣ ،٥ٜشً ،٥بساہلل ابً ٩باض ،ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٬٨ا

رسائ ٔی َُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ؼورٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ ِ٘ ٣ٔ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜش ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ٘ ٟا ٔس ُ ٥بِ َُ ٩ز َ ٔ
َکیَّا بِ ٔ ٩زٔی َ٨ارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ ًَ ِ ٩إ ٔ ِ َ
 ١بَ ِی َُ ٨ه َّ٩ب ٔ َت ِشٕ ٔ ٠ی٥
ًَبَّا ٕ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُوتٔزُ َٔ َش ِب ٍٕ أَ ِو ب ٔ َد ِٕ ٤ص ََل َئ ِٔؼ ُ
ض ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت ک َ َ
اقمس نب زرکای نب دانیر ،دیبع اہلل ،ارسالیئ ،وصنمر ،مکح ،مسقم ،دبعاہلل انب ابعس ،اؾ ہملس ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسفرتیکاستایاپچنراعکتزپےتھافراؿےکدرایمؿالسؾںیہنریھپارکےتےھت۔
رافی  :اقمسنبزرکاینبدانیر،دیبعاہلل،ارسالیئ،وصنمر،مکح،مسقم،دبعاہللانبابعس،اؾہملسریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
اپچنراعکتفرتزپےنھاکرطہقیافرمکحےکقلعتمفرتیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1719

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥یزیس ،سٔیا ٪ب ٩حشين ،ح٘٣ ،٥ٜش ٥رضی اہلل ً٨ہ

یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٪بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن ًَ ِ ٩ا َِ ٟح ََ ِ٘ ٣ٔ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜش َٕٗ ٥ا َ ٢ا ِٟو ٔ ِتزُ َس ِب ٍْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٩ِ ًَ ٥یز ٔ َ

یت َٔ ِ٘ ٣ش ّ٤ا
ََک ُه ُُِٗ ٠ت ََل أَ ِزرٔی َٗا َ ٢ا َِ ٟح ََ َٓ ٥ُ ٜح َح ِح ُت َٓ َُ ٔ ٘٠
َک ُت ذََ ٔ ٟ
ٓ َََل أَ َٗ ََّ ٩ِ ٣ٔ ١خ ِٕ ٤ص ٓ ََذ َ ِ
َ ْٔلٔبِ َزاه َٔیَ٘ َٓ ٥ا َ ٩ِ ٤َّ ًَ ٢ذ َ َ

َٓ ُُِ٘ ٠ت َُ ٟه ًَ ََّٗ ٩ِ ٤ا َ ٩ِ ًَ ٢أ َ٘ َِّ ٟة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َو ًَ ِِ ٣َ ٩ی ُ٤وَ َ ٧ة

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ ،سیدی ،ایفسؿ نب نیسح ،مکح ،مسقم ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہہک فرت یک است راعکت ںیہ افر اپچن ےس مک
ںیہن۔مکحےتہکںیہںیمےنہیابتاربامیہوکاتبیئوتاوہنںےنوپاھچہکمسقمےنہیسک ےسانسےہ؟ںیمےناہکےھجمملعںیہن۔ رھپ
ںیم جح رپ ایگ وت فاہں مسقم ےس الماقت وہیئگ۔ نان ہچ ںیم ےن اؿ ےس وپاھچ ہک آپ ےن ہی سک ےس انس ےہ؟ رفناای ہقث ےس انس ےہ۔
اعہشئدصہقیافرومیمہنےسانسےہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،سیدی،ایفسؿنبنیسح،مکح،مسقمریضاہللہنع

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

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
اپچنراعکتفرتزپےنھاکرطہقیافرمکحےکقلعتمفرتیکدحثیںیمرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1720

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪ہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪هٔظَ أ ٦بِ ِٔ ُ ٩

آَخه َّٔ٩
ا ٪یُوتٔزُ ب ٔ َد ِٕ ٤ص َو ََل َی ِحُ ٔ ٠ص إ ٔ ََّل فٔی ٔ ٔ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،اشہؾ نب رعفہ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
فرتیکاپچنرتعکزپےتھافررصػآرخیرتعکںیماھٹیبرکےت۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،دبعارلنمح،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فرتیکاسترتعکزپےنھےکرطہقیاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
فرتیکاسترتعکزپےنھےکرطہقیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1721

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبہٗ ،تازہ ،زرارة ب ٩اوفی ،سٌس ب ٩ہظاً ،٦ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة بِ ٔ ٩أَ ِوفَی ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩هٔظَ إ ٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا أَ َسَ َّ٩ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ َخ َذ َّ
اِ ٠ٟح ََ ٥ػلَّی َس ِب ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
آَخهَّٔ٩
ت ََل َي ِ٘ ٌُ ُس إ ٔ ََّل فٔی ٔ ٔ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َػلَّی َػ ََل ّة
َو َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوه َُو َٗاً ْٔس ََ ٌِ َس َ٣ا ي َُش َِّٓ ٥ُ ٠تَٔ ٠
َِ َٔ ِش ٍْ یَا بُى َ َّی َوک َ َ

َر َخا َُ َٔ ٟه هٔظَ ْاَّ ٦
اٟس ِست َُوائ ُّٔی
أَ َح َّب أَ ِ ٪یُ َساو ٔ ََِ ٠ًَ ٦ی َها ُِ ٣د َت َ ْ

اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،اتقدہ،زرارةنبافیف،دعسنباشہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہہکبجروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسیکرمعزایدہوہیئگافروگتشڑبھایگ(رفہبوہےئگ)وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساستراعکتزپےنھےگل۔آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رصػ اؿ ےک آرخ ںیم  ےتھٹی افر رھپ السؾ ریھپےن ےک دعب دف راعکت ادا رفناےت۔ ےٹیب! اس رطح ہی ون
راعکتوہاجںیت۔زینارگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکیئامنز(زپانھ)رشفعرکےتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکوخاشہوہیت
ہکاسرپیگشیمہاایتخریکاجےئ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،اتقدہ،زرارةنبافیف،دعسنباشہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
فرتیکاسترتعکزپےنھےکرطہقیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1722

راوی  :زَکیا ب ٩یحٌی ،اسح ٙب ٩ابزاہیٌ٣ ،٥اذب ٩ہظاٗ ،٦تازہ ،زرارة ب ٩اوفی ،سٌس ب ٩ہظاً ،٦ائظہ ػسي٘ہ رضی
اہلل ً٬٨ا

َکیَّا بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩ه ٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َز َ ٔ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا أَ ِو َت َز بٔت ِٔش ٍٔ َر ٌََ ٛا ٕ
ت ٥َِ ٟ
ز َُر َار َة بِ ٔ ٩أَ ِوفَی ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩هٔظَ اًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
َّ َّ
َک اہللَ ًَزَّ َو َج َّ١
َک ُه َو َی ِس ًُو ث ُ َّ ٥یَ َِ ٨ه ُف َو ََل ي َُش ِّ ٥ُ ٠ث ُ َّ ٥ي َُؼل ِّی اَّ ٟتاس ٌَٔ َة ٓ ََی ِحُ ٔ ٠ص ٓ ََی ِذ ُ ُ
َي ِ٘ ٌُ ِس إَٔل فٔی اَٟا ٔٔ ٨َ ٣ة ٓ ََی ِح َُ ٤س اہللَ َو َی ِذ ُ ُ

ٕ أَ ِو َت َز َٔ َش ِب ٍٔ َر ٌََ ٛا ٕ
ت ََل َي ِ٘ ٌُ ُس إ ٔ ََّل فٔی
َو َی ِس ًُو ث ُ َّ ٥ي َُش ِِّ ََ ٥ُ ٠شَ ٔ ٠یّ ٤ة ي ُِش٨َ ٌُ ٔ٤ا ث ُ َّ ٥ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوه َُو َجاْ ٔ ٟص َٓ َ٤َّ ٠ا َٛب ٔ َر َو َؿ ٌُ َ
اٟشاز ٔ َسةٔ ث ُ ََّ ٥ی َِ ٨ه ُف َو ََل ي َُش ُِّ َٓ ٥ُ ٠ی َؼل ِّی َّ
َّ
اٟشأَ ٌَ َة ث ُ َّ ٥ي َُش ِِّ ََ ٥ُ ٠شَ ٔ ٠یّ ٤ة ث ُ َّ ٥ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوه َُو َجاْ ٔ ٟص
زرکای نب ییحی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،اعمذنب اشہؾ ،اتقدہ ،زرارة نب افیف ،دعس نب اشہؾ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک
روسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس بجفرتیک ونرتعکزپےتھ وترصػآوھٹںی رتعک ںیم  ےتھٹیافردمحایبؿرکےت۔ رھپاہللاعتیل اک
ذرک رفناےت افر داع رکےن ےک دعب ڑھکے وہاجےت۔ السؾ ہن ریھپےت۔ رھپ ونںی رتعک زپےنھ ےک دعب ھٹیب رک (دفابرہ) اہلل اعتیل اک
ذرک رفناےت افر داع رکےت افر اینت(افیچن) آفاز ےسالسؾ ریھپےتہکںیمہ انسیئ داتی۔ رھپ ھٹیبرک دف راعکت ادا رفناےت۔ نکیلآپ
یلص اہلل ہیلعفآہل فملسیک رمع زایدہ وہیئگ افر ک فی وہےئگ وتفرتیک است راعکت زپےنھ ےگل اؿ ںیم یٹھچ رتعک ںیم ےنھٹیب ےک دعب
السؾریھپےنیکاجبےئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہاجےتافراسوتںیرتعکزپےنھےکدعبالسؾریھپےت۔رھپھٹیبرکدف
راعکتادارفناےت۔
رافی  :زرکاینبییحی،اقحسنباربامیہ،اعمذنباشہؾ،اتقدہ،زرارةنبافیف،دعسنباشہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونراعکتفرتزپےنھےکرطہقیاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
ونراعکتفرتزپےنھےکرطہقیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1723

راوی  :ہارو ٪ب ٩اسحً ،ٙبسة ،سٌیسٗ ،تازہ ،زرارة ب ٩اوفی ،سٌس ب ٩ہظاً ،٦ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ارو ُ ٪بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٙب َس َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة بِ ٔ ٩أَ ِوفَی ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩هٔظَ إ ٦أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُ٨َّ ٛا
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه ُ

نٌُ ُّٔس َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠س َٔو َاُ ٛه َوكَ ُه َور ُه َٓ َی ِب ٌَ َُ ُه اہللُ ًَزَّ َو َج َّ٤َ ٔ ٟ ١ا َطا َئ أَ ِ ٪یَ ِب ٌَ ََ ُه َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی ََٔ ٓ ١ی ِش َتا ُک
ت ََل َی ِحُ ٔ ٠ص ٓ ٔیه َّ٩إ ٔ ََّل ً ٔ َِ ٨س َّ
َو َی َت َو َّؿأ ُ َوي َُؼل ِّی َٔ ِش ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
اَٟا ٔ٨َ ٣ةٔ َو َی ِح َُ ٤س اہللَ َوي َُؼل ِّی ًَل َی ِّ ٔ َِ٧یهٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ٔ

ََک کَّ ٤َ ٔ ٠ة ِ َ ٧ح َوهَا َویَ ِح َُ ٤س اہللَ َوي َُؼل ِّی ًَل َی ِّ ٔ َِ٧یهٔ َػلَّی اہللُ
َو َی ِس ًُو بَ ِی َُ ٨هَ َّ٩و ََل ي َُش ِِّ ََ ٥ُ ٠شّ ٔ ٠امی ث ُ َّ ٥ي َُؼل ِّی اَّ ٟتاس ٌَٔ َة َو َي ِ٘ ٌُ ُس َوذ َ َ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َی ِسًُو ث ُ َّ ٥ي َُش ِِّ ََ ٥ُ ٠شّ ٔ ٠امی ي ُِش٨َ ٌُ ٔ٤ا ث ُ َّ ٥ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوه َُو َٗاً ْٔس

اہرفؿنبااحسؼ،دبعة،دیعس،اتقدہ،زرارةنبافیف،دعسنب اشہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہہکمہروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہل فملس ےک ےیل وسماک افر فوض اک اپین رھک وھچڑا رکےت ےھت۔ رھپ بج اہلل لج الجہل وک وظنمر وہات وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسوکااھٹداتی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوسماکرکےنےکدعب فوضرکےتافراسرطحونراعکتزپےنھےکدعب ےتھٹیافراہلل
یک دمحف انثء ایبؿ رکےت۔ رھپ روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس رپ درفد ےتجیھب رھپ داع رکےت نکیل السؾ ہن ریھپےت ہکلب ونںی رتعک زپھ رک
دفابرہھٹیباجےتاہللیکدمحفانثءایبؿرکےت۔روسؽاہللیلصاہللہیلع فملسرپدرفدےتجیھبافردرفدافرداعرکےنےکدعباینتآفازےس
السؾریھپےتہکںیمہآفازانسیئدیتی۔رھپھٹیبرکدفرتعکادارفناےت
رافی  :اہرفؿنباقحس،دبعة،دیعس،اتقدہ،زرارةنبافیف،دعسنباشہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
ونراعکتفرتزپےنھےکرطہقیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1724

راوی  :زَکیا ب ٩یحٌی ،اسحً ،ٙبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚزٗ ،تازہ ،زرارة ب ٩اوفی رضی اہلل ً٨ہ َف٣اےت ہیں ٛہ جب سٌس ب ٩ہظا٦
بً ٩ا٣ز رضی اہلل ً٨ہ

َکیَّا بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح َُٗ ٙا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة بِ ٔ ٩أَ ِوفَی أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َز َ ٔ
ض ٓ ََشأ َ َُ ٟه ًَ ِ ٩و ٔ ِتز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َس ٌِ َس بِ َ ٩هٔظَ أ ٦بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َ٤َّ ٟا أَ َِٗ ٪س َِٔ ٠َ ًَ ٦ی َ٨ا أَ ِخب َ َرَ٧ا أَُ َّ ٧ه أَتَی ابِ ًََ ٩بَّا ٕ
ق بٔو ٔ ِتز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُِّ ٠ُٗ ٥َ ٠ت ََٗ ٩ِ ٣ا ًََ ٢ائٔظَ ُة َٓأ َ َت ِی َ٨ا َها
َ أَ ِو أَ ََل أُِّ َ ٧بئ ََُ بٔأ َ ًِ ٥َٔ ٠أَهِ ٔ ١اْلِ َ ِر ٔ
َٗا َ ٢أَ ََل أَزُ َُّ ٟ
ٓ ََش َّ٨َ ٤ِ ٠ا ًََِ ٠ی َها َو َز َخ ِ٨َ ٠ا ٓ ََشأ َ ِ٨َ ٟاهَا َٓ ُُِ٘ ٠ت أَِ٧بٔلٔیىٔی ًَ ِ ٩و ٔ ِتز ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت ُ٨َّ ٛا نٌُ ُّٔس َُ ٟه س َٔو َاُ ٛه

َوكَ ُه َور ُه َٓ َی ِب ٌَ َُ ُه اہللُ ًَزَّ َو َج َّ٣َ ١ا َطا َئ أَ َِ ٪ی ِب ٌَ ََ ُه َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی َٔ َٓ ١ی َت َش َّو ُک َویَ َت َو َّؿأ ُث ُ َّ ٥ي َُؼل ِّی َٔ ِش ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
ت َلَ َي ِ٘ ٌُ ُس ٓ ٔیهَّٔ٩
َّ َّ
َک ُه َو َی ِسًُو
َک ُه َو َی ِسًُو ث ُ ََّ ٥ی َِ ٨ه ُف َو ََل ي َُش ِّ ٥ُ ٠ث ُ َّ ٥ي َُؼل ِّی اَّ ٟتاس ٌَٔ َة ٓ ََی ِحُ ٔ ٠ص ٓ ََی ِح َُ ٤س اہللَ َو َی ِذ ُ ُ
إَٔل فٔی اَٟا ٔ٨َ ٣ةٔ ٓ ََی ِح َُ ٤س اہللَ َو َی ِذ ُ ُ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة یَا بُى َ َّی َٓ َ٤َّ ٠ا أَ َسَ َّ٩ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ث ُ َّ ٥ي َُش ِِّ ََ ٥ُ ٠شّ ٔ ٠امی ي ُِش٨َ ٌُ ٔ٤ا ث ُ َّ ٥ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوه َُو َجاْ ٔ ٟص َٓتٔ َِ ٠
َ إ ٔ ِح َسی ًَ ِ َ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ َخ َذ َّ
ا٪
اِ ٠ٟح َ ٥أَ ِو َت َز َٔ َش ِب ٍٕ ث ُ َّ ٥ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوه َُو َجاْ ٔ ٟص ََ ٌِ َس َ٣ا ي َُش َِّٓ ٥ُ ٠تَٔ ٠
َِ َٔ ِش ٌّا أَ ِی بُى َ َّی َوک َ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َػلَّی َػ ََل ّة أَ َح َّب أَ ِ ٪یُ َساو ٔ ََِ ٠ًَ ٦ی َها
زرکاینبییحی،ااحسؼ،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدہ،زرارةنبافیفریضاہللہنعرفناےتںیہہکبجدعسنباشہؾنباعرمریضاہللہنع
امہرے اپس آےئ وت ایبؿ ایک ہک فہ دبعاہلل انب ابعس ےک اپس ےئگ افر اؿ ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فرت یک امنز ےک
قلعتموپاھچ۔اوہنںےنرفناایایکںیمںیہمتایسییتسہےکقلعتمہناتبؤںوجاسرکہارضرپوموجدبسولوگںےسزایدہروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکفرت(راتیکامنز)ےسفافقےہ؟ںیمےنوپاھچوکؿ؟رفناایاعہشئدصہقی۔نان ہچمہاؿےکاپسےئگ
اںیہنالسؾ ایک افر ادنردالخ وہےئگ۔ رھپ مہ ےن اؿ ےس وپاھچ وت ںیم ےن رعض ایک ےھجم روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملسیکفرتیک
امنز ےک قلعتم اتبےیئ۔ اوہنں ےن رفناای مہ روسؽ اہلل یک وسماک افر فوض اک اپین رھک وھچڑا رکےت ےھت۔ رھپ بج اہلل اعتیل وک وظنمر
وہات آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس (دنین ےس) ااھٹ داتی۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وسماک رک ےک فوض رکےت افر اس رطح ون
راعکت زپےتھ ہک آوھٹںی رتعک ںیم یہ  ےتھٹی۔ رھپ اہلل اک ذرک رکےت اس یک دمحفانث ایبؿ رکےت افر داع رکےن ےک دعب ڑھکے
وہاجےتالس ؾہنریھپےت رھپ ونںیرتعکزپےنھےکدعبدفابرہ ےتھٹی افراسرمہبت یھب اہللیک رعتفیایبؿ رکےتاس اکذرک رکےت
افر داع رکےن ےک دعب اینت (دنلب) آفاز ےس السؾ ریھپےت ہک ںیمہ (آفاز) انسیئ دیتی۔ رھپ ھٹیب رک یہ دف راعکت زپےتھ۔ ےٹیب! اس
رطح ہی لک ایگرہ راعکت وہںیئ نکیل بج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رمع زایدہ وہیئگ افر وگتش ڑبھ ایگ۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسفرتیکاسترتعکزپےنھےگل۔رھپھٹیبرکدفرتعکزپےتھافرالسؾریھپدےتی۔اسرطحےٹیبہیلکونراعکتوہںیئ۔
زین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وج امنز رشفع رک ےت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وخاشہ یہی وہیت ہک اس رپ یگشیمہ اایتخر یک
اجےئ۔
رافی  :زرکاینبییحی،اقحس ،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدہ،زرارةنبافیف ریضاہللہنعرفناےتںیہہکبجدعسنباشہؾ نباعرمریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
ونراعکتفرتزپےنھےکرطہقیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1725

راوی  :زَکیا ب ٩یحٌی ،اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚزٗ ،تازہ ،حش ،٩سٌس ب ٩ہظاً ،٦ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل
ً٬٨ا

َکیَّا بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َز َ ٔ
ا ٪یُوتٔزُ بٔت ِٔش ٍٔ َر ٌََ ٛا ٕ
ت
َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َس ٌِ ُس بِ ُ ٩هٔظَ اًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ائٔظَ َة أَُ َّ ٧ه َسَ ٌَ ٔ٤ها ََ ُ٘و ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ٕ أَ ِو َت َز َٔ َش ِب ٍٔ َر ٌََ ٛا ٕ
ت ث ُ ََّ ٥ػلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوه َُو َجاْ ٔ ٟص
ث ُ َّ ٥ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوه َُو َجاْ ٔ ٟص َٓ َ٤َّ ٠ا َؿ ٌُ َ

زرکاینبییحی،ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدہ،نسح،دعسنباشہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہہکروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس فرت یک ون راعکتزپےتھ۔ رھپ دف راعکت ھٹیب رک ادا رفناےت نکیلرمع زایدہ وہےن ےک دعباست راعکت زپےنھ
ےگل۔اؿےکدعبدفراعکتھٹیبرکزپاھرکےت۔
رافی  :زرکاینبییحی،اقحسنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدہ،نسح،دعسنباشہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
ونراعکتفرتزپےنھےکرطہقیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1726

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،ححاد ،ح٤ازٗ ،تازہ ،حش ،٩سٌس ب ٩ہظاً ،٦ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

َّاد َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩س ٌِسٔ بِ ٔ ٩هٔظَ اًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
ا ٪یُوتٔزُ بٔت ِٔش ٍٕ َو َیزِ ََ ٍُ ٛر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوه َُو َجاْ ٔ ٟص
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

دمحمنباشبر،اجحج،امحد،اتقدہ،نسح،دعسنباشہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفرتیک
ونرتعکزپاھرکےتےھترھپدفرتعکھٹیبرکزپےتھ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اجحج،امحد،اتقدہ،نسح،دعسنباشہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
ونراعکتفرتزپےنھےکرطہقیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1727

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل خ٠طی ،ابوسٌیس ،يٌىی٣ ،ولی ب ٩ہاط ،٥حؼين ب٧ ٩آٍ حش ،٩سٌس ب ٩ہظا ،٦حرضت سٌس ب٩
ہظا ٦رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ا َِ ٟد َ٨ِ ٠ط ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو َسٌٔی ٕس َي ٌِىٔی َِ ٣ول َی بَىٔی هَا ٔط َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َؼي ِ ُن بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ َٗا َ٢
َح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش َُ ٩ِ ًَ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩هٔظَ ا ٕ ٦أَُ َّ ٧ه َوٓ ََس ًَل َی أ ُ ِّ ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ًَائٔظَ َة ٓ ََشأَََ ٟها ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ا ٪ي َُؼل ِّی َّٔ ٩ِ ٣
اَ ٪ر ٌََ ٛا ٕ
َر
اِ ٠ٟی ٔ ١ثَ ََ ٤
َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت ک َ َ
ت َویُوتٔزُ بٔاَّ ٟتاس ٌَٔ ٔة َوي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوه َُو َجاْ ٔ ٟص ُِ ٣د َت َ ْ

دمحم نب دبعاہلل یجلخ ،اوبدیعس ،ینعی ،ومیل نب اہمش ،نیصح نب انعف نسح ،دعس نب اشہؾ ،رضحت دعس نب اشہؾ ریض اہلل ہنع ےس
وقنمؽ ےہ ہک اوہنں ےن اؾ اوملنینم دیسان اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امنز ےک قلعتم
درایتف ایک وت (اؾ اوملنینم ےن) رفناای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک آھٹ راعکت زپےنھ ےک دعب ونںی رتعک ےس اؿ آھٹ
راعکتوکاطؼانبدایرکےتےھت۔رھپدفراعکتھٹیبرکادارفناایرکےت۔

رافی  :دمحمنبدبعاہللیجلخ،اوبدیعس،ینعی،ومیلنباہمش،نیصحنبانعفنسح،دعسنباشہؾ،رضحتدعسنباشہؾریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
ونراعکتفرتزپےنھےکرطہقیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1728

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابواحوؾ ،اً٤ع ،ابزاہی ،٥اسوزً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه َّ٨ازُ بِ ُٔ َّ ٩
اَّٟس ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع أ ُ َرا ُه ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥اْلِ َ ِس َوز ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی ِٔ َٔ ١ش ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
ت

انہدنبرسی،اوباوحص،اشمع،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسراتوکون
راعکتزپاھرکےتےھت۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،اشمع،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فرتیکایگرہرتعکزپےنھےکرطہقیاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
فرتیکایگرہرتعکزپےنھےکرطہقیاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1729

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟزح٣ ،٩٤ا ،َٟزہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
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 َ٣ا ٩ِ ًَ َْ ٔ ٟاٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩
ا ٪ي َُؼل ِّی َّٔ ٩ِ ٣
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة َویُوتٔزُ َٔ ٨ِ ٣ها ب ٔ َواح َٔسة ٕث ُ ََّ ٥ي ِـ َلحٔ ٍُ ًَل َی ٔط ِّ٘هٔ اْلِ َیِ َ٩ٔ ٤
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اِ ٠ٟی ٔ ١إ ٔ ِح َسی ًَ ِ َ

ااحسؼنبوصنمر،دبعارلنمح،ناکل،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرات
ںیمایگرہراعکتادارفناےتنجںیمےساکیفرتیکرتعکوہیتیھت۔رھپداںیئرکفٹرپٹیلاجایرکےتےھت۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،دبعارلنمح،ناکل،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریتہرتعکفرتزپےنھاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
ریتہرتعکفرتزپےنھاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1730

راوی  :اح٤سب ٩رحب ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع٤ً ،زوب٣ ٩زة ،یحٌی ب ٩جزار ،ا ٦س٤٠ہ رضی اہلل ً٬٨ا

رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ ٔ ٩ا َِ ٟحزَّارٔ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ َ ٩
ٕ أَ ِو َت َز بٔت ِٔش ٍٕ
کَ َ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة َٓ َ٤َّ ٠ا َٛب ٔ َر َو َؿ ٌُ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُوتٔزُ ب ٔ ََ ََل َث ًَ ِ َ
ادمحنب رحب ،اوباعمفہی ،اشمع ،رمعفنب رمة ،ییحی نب زجار ،اؾ ہملس ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
(ےلہپ)فرتیکریتہراعکتادارفناایرکےتےھتنکیلبجوبڑےھافررمعردیسہوہےئگوتونراعکتزپےنھےگل۔
رافی  :ادمحنبرحب،اوباعمفہی،اشمع،رمعفنبرمة،ییحینبزجار،اؾہملسریضاہللعیھا

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

فرتںیمرقآترکےناکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
فرتںیمرقآترکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1731

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩يٌ٘وب ،ابونٌ٤ا ،٪ح٤ازب ٩س٤٠ہً ،اػ ٥اَلحو ،٢ابو٣ح٠ز رضی اہلل ً٨ہ

اػ ٕ ٥اْلِ َ ِح َو ٔ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی ِٔ ٣حَ٠ز ٕأَ َّ ٪أَبَا
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ُز بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
َّ
َّ
َّ
ُ
ئ
َِقأَ ٓ َٔیها بٔٔ٤ائَةٔ آ َی ٕة ٔ ٩ِ ٣اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
وسی ک َ َ
َُ ٣
ا ٪بَي ِ َن ََ ٜ٣ة َوا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ٓ ََؼلی ا ٌِٔ ٟظَ ا َئ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ث ََّ َٗ ٥اََ ٓ ٦ؼلی َر ِّ ٌَ ٛة أَ ِو َت َز ب ٔ َها ٓ َ َ

ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣َ ٢ا أََِ ٟو ُت أَ ِ ٪أَ َؿ ٍَ َٗ َسم َ َّی َح ِی ُث َو َؿ ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠س َِ ٣یهٔ َوأََ٧ا أَ ِ ُ
رقأَ بٔهٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
رقأ ب ٔ َ٤ا َ َ
َ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠

م
اربامیہ نب وقعیب ،اوبامعنؿ ،امحدنب ہملس ،اعا  االوحؽ ،اوب حلزر ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع
ہکمرکمہمےسدمہنیونمرہےکدرایمؿےھتہکاشعءیکدفراعکتزپںیھافررھپفرتیک اکیرتعکزپیھسجںیم وسرہاسنءیکاکی
وسآایتالتفتںیک۔رھپرفناایںیمےناسںیموکاتیہںیہنربیتہکںیمفںیہدقؾروھکںاہجںروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےندقؾرےھکےھتافرفںیہزپوھںوجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنزپاھاھت۔(ینعیشقندقؾرپےنلچیکرہ نکمیعسیک)
م
رافی  :اربامیہنبوقعیب،اوبامعنؿ،امحدنبہملس،اعا االوحؽ،اوب حلزرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فرتںیماکیافررطہقیےسرقآترکےناکایبؿ

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
فرتںیماکیافررطہقیےسرقآترکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1732

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حشين ب ٩ابزاہی ٥ب ٩اطکاب نشائی٣ ،ح٤س ب ٩ابوًِیسة ،اً٤ع ،ك٠حہ ،ذر ،سٌیس بً ٩بساٟزح ٩٤ب٩
ابزی ،ابی بٌٛ ٩ب رضی اہلل ً٨ہ

اب اَ ٨َّ ٟشائ ُّٔی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ًُِ َ ِی َس َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ ٔ ٩إ ٔ ِطک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩ذ َٓرٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َٗا َ ٢ک َ َ

َّ
ا٪
اس ََ ٥ر ِّب َ
وَ ٪و ُٗ ِ ١ه َُو اہللُ أَ َح ْس َٓإٔذَا َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢س ِب َح َ
اَف َ
ِقأ ُفٔی ا ِٟو ٔ ِتز َٔٔ َشبِّحِ ِ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ِ َ
َ اْلِ َ ًِل َی َو ُٗ َِ ١یا أَ ُّی َها ا ِٟک َ ٔ ُ
ض ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت
ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا ُِّ ُ٘ ٟسو ٔ
دمحم نب نیسح نب اربامیہ نب ااکشب اسنیئ ،دمحم نب اوبدیبعة ،اشمع ،ہحلط ،ذر ،دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی ،ایب نب بعک ریض اہلل
ہنعرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفرتںیم وسرہایلعوسرہاکرففؿافروسرہاالخصیکالتفت رفناایرکےترھپالسؾ
ریھپےنےکدعبنیتدہعفزپےتھ۔
رافی  :دمحم نب نیسح نب اربامیہ نب ااکشب اسنیئ ،دمحم نب اوبدیبعة ،اشمع ،ہحلط ،ذر ،دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی ،ایب نب بعک
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
فرتںیماکیافررطہقیےسرقآترکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1733

راوی  :یحٌی ب٣ ٩وسیً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساہلل ب ٩سٌس ،ابوجٌرفرازی ،اً٤ع ،زبیس و ك٠حہ ،ذر ،سٌیس ب٩
ًبساٟزح ٩٤ب ٩ابزی ،ابی بٌٛ ٩ب رضی اہلل ً٨ہ

رف اٟزَّازٔ ُّی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ٩
وسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َج ٌِ َ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٣ُ ٩
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ُزبَ ِی ٕس َوكَ َِ ٠ح َة ًَ ِ ٩ذ ٓ َٕر ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أُب َ ِّی بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ َٗا َ ٢ک َ َ

َ
َف َوا ُه ًَ ِ ٩ذ ٓ َٕر ًَ ِ٩
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُوتٔزُ َٔ َشبِّحِ ا ِس ََ ٥رب َ
اَف َ
َِّ اْلِ َ ًِل َی َو ُٗ َِ ١یا أَ ُّی َها ا ِٟک َ ٔ ُ
وَ ٪و ُٗ ِ ١ه َُو اہللُ أ َح ْس َخا َُ َٔ ٟه َ٤ا حُ َؼي ِْن َ َ
ابِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠

ییحی نب ومیس ،دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دعس ،اوبرفعجرازی ،اشمع ،زدیب ف ہحلط ،ذر ،دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی ،ایب نب بعک
ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت یک امنز ںیم وسرہ ایلع وسرہ ااکلرففؿ افر وسرہ االخص یک التفت
رفناایرکےتےھت۔
رافی  :ییحینبومیس،دبعارلنمحنبدبعاہلل نبدعس،اوبرفعجرازی،اشمع،زدیبفہحلط،ذر،دیعسنبدبعارلنمحنبازبی،ایبنب
بعکریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
فرتںیماکیافررطہقیےسرقآترکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1734

راوی  :حش ٩بٗ ٩زًة ،حؼين ب٤٧ ٩ير ،حؼين بً ٩بساٟزح ،٩٤ذر ،ابً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابزی

أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُٗ ٩زَ ًَ َة ًَ ِ ٩حُ َؼي ِ ٔن بِ ٔ٤َُ ٧ ٩يِر ٕ ًَ ِ ٩حُ َؼي ِ ٔن بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ذ َٓرٕ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ٩
وَ ٪و ُٗ ِ ١ه َُو اہللُ
اس ََ ٥ربِّ َ
اَف َ
أَبٔیهٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ِقأ ُفٔی ا ِٟو ٔ ِتز َٔٔ َشبِّحِ ِ
اَ ٪ي ِ َ
َ اْلِ َ ًِل َی َو ُٗ ِ ١یَا أَ ُّی َها ا ِٟک َ ٔ ُ

أَ َح ْس
نسحنبزقعة،نیصحنبریمن،نیصحنبدبعارلنمح،ذر،انبدبعارلنمحنبازبیاےنپفادلےسلقنرکےتںیہہکروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسفرتںیموسرہایلعوسرہاکرففؿافروسرہاالخصیکالتفترفناایرکےتےھت۔
رافی  :نسحنبزقعة،نیصحنبریمن،نیصحنبدبعارلنمح،ذر،انبدبعارلنمحنبازبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنمرہجابالدحثیںیمہبعشےکقلعتماالتخػرافایؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
دنمرہجابالدحثیںیمہبعشےکقلعتماالتخػرافایؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1735

راوی ٤ً :زوب ٩یزیس ،بہزب ٩اسیس ،طٌبہ ،س٤٠ہ و زبیس ،ذر ،ابً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابزی رضی اہلل ً٨ہ

یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِهز ُ بِ ُ ٩أَ َس ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة َو ُزبَ ِی ٕس ًَ ِ ٩ذ ٓ َٕر ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩یز ٔ َ
وَ ٪و ُٗ ِ ١ه َُو
اس ََ ٥ربِّ َ
اَف َ
أَبِزَی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪یُوتٔزُ َٔ َشبِّحِ ِ
َ اْلِ َ ًِل َی َو ُٗ ِ ١یَا أَ ُّی َها ا ِٟک َ ٔ ُ

ض ثَ ََلثّا َویَ ِز َٓ ٍُ َػو َت ُه ب ٔ َّ
اَٟأ ََ ٔ ٟة
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا َس َُّ ٥َ ٠س ِب َح َ
اہللُ أَ َح ْس َوک َ َ
ا ٪ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا ُِّ ُ٘ ٟسو ٔ
ِ

رمعفنبسیدی،زہبنبادیس،ہبعش،ہملسفزدیب،ذر،انبدبعارلنمحنبازبیریضاہللہنعرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس فرت ںیم وسرہ ایلع وسرہ اکرففؿ افر وسرہ االخص زپےتھ افر السؾ ےک دعب نیت رمہبت زپےتھ وہےئ آرخی رمہبت آفاز وک (ذرا)
دنلبایکرکےت۔
رافی  :رمعفنبسیدی،زہبنبادیس،ہبعش،ہملسفزدیب،ذر،انبدبعارلنمحنبازبیریضاہللہنع

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

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
دنمرہجابالدحثیںیمہبعشےکقلعتماالتخػرافایؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1736

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہ ،س٤٠ہ و زبیس ،ذر ،ابً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابزیً ،بساٟزح ٩٤رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َسُ ٤ََ ٠ة َو ُزبَ ِی ْس ًَ ِ ٩ذ ٓ َٕر ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
َِّ اْلِ َ ًِل َی َو ُٗ ِ١
اس ََ ٥رب َ
اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ِقأ ُفٔی ا ِٟو ٔ ِتز َٔٔ َشبِّحِ ِ
اَ ٪ي ِ َ
ض َػ ِو َتهُ
ض َویَزِ َٓ ٍُ َٔ ُش ِب َح َ
وَ ٪و ُٗ ِ ١ه َُو اہللُ أَ َح ْس ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا َس َُّ ٥َ ٠س ِب َح َ
اَف َ
ا ٪ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا ُِّ ُ٘ ٟسو ٔ
ا ٪ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا ُِّ ُ٘ ٟسو ٔ
یَا أَ ُّی َها ا ِٟک َ ٔ ُ
َّ
َک ذ اَرا
بٔاَٟاََ ٔ ٟةٔ َر َوا ُه َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ه ِی َٕ ١وَ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،ہملسفزدیب،ذر،انبدبعارلنمحنبازبی،دبعارلنمحریضاہللہنعرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسفرتںیموسرہایلعوسرہاکرففؿافروسرہاالخصزپےتھرھپالسؾریھپےنےکدعبنیترمہبتےتہکافررسیتیدہعفآفاز
وکذراافاچنرکےت۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،ہملسفزدیب،ذر،انبدبعارلنمحنبازبی،دبعارلنمحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
دنمرہجابالدحثیںیمہبعشےکقلعتماالتخػرافایؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1737

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز٨٣ ،ؼور ،س٤٠ہ بٛ ٩ہی ،١سٌیس بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابزی رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة ًَ َِ ٩جزٔیز ٕ ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ُٛ ٩ه ِی َٕ ٩ِ ًَ ١سٌٔی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ

ا٪
اس ََ ٥ربِّ َ
وَ ٪و ُٗ ِ ١ه َُو اہللُ أَ َح ْس َوک َ َ
اَف َ
َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُوتٔزُ َٔ َشبِّحِ ِ
َ اْلِ َ ًِل َی َو ُٗ َِ ١یا أَ ُّی َها ا ِٟک َ ٔ ُ
ض ث َ ََلثّا ك َ َّو َ ٢فٔی َّ
َّ
اَٟأ ََ ٔ ٟة َو َر َوا ُه ًَ ِب ُس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ُ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی َُ ٩ِ ًَ ٪زبَ ِی ٕس َو٥َِ ٟ
َفَْ َٗا َُ ٢س ِب َح َ
ا ٪ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا ُِّ ُ٘ ٟسو ٔ
إٔذَا َسَ ٥َ ٠و َ َ
َک ذ اَرا
َی ِذ ُ ِ

دمحم نب دقامة ،رجری ،وصنمر،ہملس نب کہیل ،دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہکروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہل
فملس فرت ںیم وسرہ ایلع وسرہ اکرففؿ افر وسرہ االخص زپاھ رکےت ےھت۔ رھپ بج السؾ ریھپ رک افرغ وہےت وت نیت رمہبت ےتہک افر
رسیتیرمہبت(تشییا)چنیھکرکادارفناےت۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،ہملسنبکہیل،دیعسنبدبعارلنمحنبازبیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
دنمرہجابالدحثیںیمہبعشےکقلعتماالتخػرافایؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1738

راوی  :اح٤سب ٩س٠امی٣ ،٪ح٤س بًِ ٩یسً ،بسا َ٠٤ٟب ٩ابوس٠امی ،٪زبیس ،سٌیس بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابزی رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ُ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی َُ ٩ِ ًَ ٪زبَ ِی ٕس ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
َ اْلِ َ ًِل َی َو ُٗ َِ ١یا أَ ُّی َها
اس ََ ٥ربِّ َ
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُوتٔزُ َٔ َشبِّحِ ِ

َک ذ اَرا
اَف َ
وَ ٪و ُٗ ِ ١ه َُو اہللُ أَ َح ْس َو َر َوا ُه َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ج َحا َز َة ًَ ُِ ٩زبَ ِی ٕس َو ٥َِ ٟیَ ِذ ُ ِ
ا ِٟک َ ٔ ُ

ادمحنب امیلسؿ ،دمحم نب دیبع ،دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ ،زدیب ،دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل

یلصاہللہیلعفآہلفملسفرتںیموسرہایلعوسرہاکرففؿافروسرہاالخصیکالتفترفناایرکےتےھت۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،دمحمنبدیبع،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،زدیب،دیعسنبدبعارلنمحنبازبیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
دنمرہجابالدحثیںیمہبعشےکقلعتماالتخػرافایؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1739

راوی ٤ً :زا ٪ب٣ ٩وسیً ،بساٟوارث٣ ،ح٤س ب ٩جحازة ،زبیس ،اب ٩ابزی

وسی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩ج َحا َز َة ًَ ُِ ٩زبَ ِی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
َ
َفَْ
اس ََ ٥ربِّ َ
َف َ
کَ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُوتٔزُ َٔ َشبِّحِ ِ
َ اْلِ َ ًِل َی َو ُٗ ِ ١یَا أَ ُّی َها ا ِٟکَا ٔ ُ
وَ ٪و ُٗ ِ ١ه َُو اہللُ أ َح ْس َٓإٔذَا َ َ

ض ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت
ٔ ٩ِ ٣اٟؼَّ ََلة ٔ َٗا َُ ٢س ِب َح َ
ا ٪ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا ُِّ ُ٘ ٟسو ٔ

رمعاؿ نب ومیس،دبعاولارث ،دمحم نباحجدة،زدیب،انبازبیاےنپفادلےسرفاتی رکےتںیہہکروسؽاہلل یلصاہلل ہیلعفآہلفملس
امنزفرتزپےتھوتاسںیموسرہایلعوسرہاکرففؿافروسرہاالخصیکالتفترفناےت۔رھپامنززپھےنیلےکدعبنیتدہعفےتہک۔
رافی  :رمعاؿنبومیس،دبعاولارث،دمحمنباحجدة،زدیب،انبازبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دحثیذلیںیمناکلنبوغمؽےکقلعتماالتخػاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی

دحثیذلیںیمناکلنبوغمؽےکقلعتماالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1740

راوی  :اح٤سب٣ ٩ح٤س بًِ ٩یساہلل ،طٌیب ب ٩رحب٣ ،ا ،َٟزبیس ،اب ٩ابزی

رح ٕب ًَ ِ٣َ ٩اُ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟزبَ ِی ٕس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ِٔ َ ًُِ ٩یسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُِ َ ٩
َّ
َّ
اَفو ََ ٪و ُٗ ِ ١ه َُو اہللُ أَ َح ْس
اس ََ ٥ربِّ َ
کَ َ
ِقأ ُفٔی ا ِٟو ٔ ِتز َٔٔ َشبِّحِ ِ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ِ َ
َ اْلِ َ ًِل َی َو ُٗ َِ ١یا أَ ُّی َها ا ِٟک َ ٔ ُ
ادمحنب دمحم نب دیبع اہلل ،بیعش نب رحب ،ناکل ،زدیب ،انب ازبی اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسفرتامنزںیموسرہایلعوسرہاکرففؿافروسرہاالخصیکالتفترفناایرکےتےھت۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبدیبعاہلل،بیعشنبرحب،ناکل،زدیب،انبازبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
دحثیذلیںیمناکلنبوغمؽےکقلعتماالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1741

راوی  :اح٤سب٣ ٩ح٤س بًِ ٩یساہلل ،طٌیب ب ٩رحب٣ ،ا ،َٟزبیس ،اب ٩ابزی

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َ٣اُ ٩ِ ًَ َْ ٔ ٟزبَ ِی ٕس ًَ ِ ٩ذ ٓ َٕر ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبِزَی ُِ ٣ز َس َْ ١و َٗ ِس
َر َوا ُه ًَ َلا ُئ بِ َُّ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ

ادمحنبدمحمنبدیبعاہلل،بیعشنبرحب،ناکل،زدیب،انبازبیذموکرہدنسےسیھبیہیدحثی(ا)یکوقنمؽیکیئگےہ۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبدیبعاہلل،بیعشنبرحب،ناکل،زدیب،انبازبی

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

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
دحثیذلیںیمناکلنبوغمؽےکقلعتماالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1742

راوی ً :بساہلل ب ٩ػباح ،حش ٩ب ٩حِیب ،روح بٗ ٩اسً ،٥لاء ب ٩سائب ،سٌیس بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابزی

ئ بِ َّٔ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩اٟؼَّ بَّا ٔح َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُ ٩حِٔیبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َر ِو ُح بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ًَ ٩ِ ًَ ٥لا ٔ
َ
اس ََ ٥ربِّ َ
َسٌٔی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ِقأ ُ فٔی ا ِٟو ٔ ِتز َٔٔ َشبِّحِ ِ
اَ ٪ي ِ َ

وَ ٪و ُٗ ِ ١ه َُو اہللُ أَ َح ْس
اَف َ
اْلِ َ ًِل َی َو ُٗ ِ ١یَا أَ ُّی َها ا ِٟک َ ٔ ُ

دبعاہللنبابصح،نسحنببیبح،رفحنباقمس،اطعءنباسبئ،دیعسنبدبعارلنمحنبازبیرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسفرتںیموسرہایلعوسرہاکرففؿافروسرہاالخصیکالتفترفناایرکےتےھت۔
رافی  :دبعاہللنبابصح،نسحنببیبح،رفحنباقمس،اطعءنباسبئ،دیعسنبدبعارلنمحنبازبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دحثیذلیںیماتقدہےسہبعشرپرافویںےکاالتخػاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
دحثیذلیںیماتقدہےسہبعشرپرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1743

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،ابوزاؤز ،طٌبہٗ ،تازہً ،زرہ ،سٌیس بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابزی

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَزِ َر َة یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
َِّ اْلِ َ ًِل َی َو ُٗ َِ ١یا أَ ُّی َها
اس ََ ٥رب َ
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪یُوتٔزُ َٔ َشبِّحِ ِ
َ
ض ثَ ََلثّا
َفَْ َٗا َُ ٢س ِب َح َ
اَف َ
ا ٪ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا ُِّ ُ٘ ٟسو ٔ
ا ِٟک َ ٔ ُ
وَ ٪و ُٗ ِ ١ه َُو اہللُ أ َح ْس َٓإٔذَا َ َ

دمحم نب اشبر ،اوبداؤد ،ہبعش ،اتقدہ ،زعرہ ،دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رکےت ںیہ ہک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت ںیم وسرہ ایلع وسرہ اکرففؿ افر وسرہ االخص زپاھ رکےت ےھت۔ رھپ بج افرغ وہےت وت نیت
رمہبتےتہک
رافی  :دمحمنباشبر،اوبداؤد،ہبعش،اتقدہ،زعرہ،دیعسنبدبعارلنمحنبازبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
دحثیذلیںیماتقدہےسہبعشرپرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1744

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼور ،ابوزاؤز ،طٌبةٗ ،تازہ ،زرارةً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابزی رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ٩
َ
َفَْ
اس ََ ٥ربِّ َ
اَف َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪یُوتٔزُ َٔ َشبِّحِ ِ
َ اْلِ َ ًِل َی َو ُٗ ِ ١یَا أَ ُّی َها ا ِٟک َ ٔ ُ
وَ ٪و ُٗ ِ ١ه َُو اہللُ أ َح ْس َٓإٔذَا َ َ

ض ث َ ََلثّا َویَُّ ٤س فٔی َّ
اَٟاََ ٔ ٟةٔ
َٗا َُ ٢س ِب َح َ
ا ٪ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا ُِّ ُ٘ ٟسو ٔ
ُ

ااحسؼ نب وصنمر ،اوبداؤد ،صعیة ،اتقدہ ،زرارة ،دبعارلنمح نب ازبی ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
فرتںیموسرہایلعوسرہاکرففؿافروسرہاالخصزپےتھافربجافرغوہےتوتنیترمہبتےتہک۔زینرسیتیدہعفزپےتھوہےئآفازوک

ذرا(تشییا)افاچنرکےت۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،اوبداؤد،صعیة،اتقدہ،زرارة،دبعارلنمحنبازبیریضاہللہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
دحثیذلیںیماتقدہےسہبعشرپرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1745

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی٣ ،ح٤سطٌبہٗ ،تازة ،زرارةً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابزی رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َٗ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ز َُر َار َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
اس ََ ٥ربِّ َ َ
َف َوا ُه ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ٩
بِ ٔ ٩أَبِزَی أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪یُوتٔزُ َٔ َشبِّحِ ِ
َ اْلِ ًِل َی َخا َُ َٔ ٟه َ٤ا َط َبابَ ُة َ َ
ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن
َٗ َتا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة بِ ٔ ٩أَ ِوفَی ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ

دمحم نب ینثم ،دمحمہبعش ،اتقدة ،زرارة ،دبعارلنمح نب ازبی ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت یک امنز
ںیموسرہایلعیکالتفترفناایرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمہبعش،اتقدة،زرارة،دبعارلنمحنبازبیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
دحثیذلیںیماتقدہےسہبعشرپرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1746

راوی َ :رشب ٩خاٟس ،طبابة ،طٌبہٗ ،تازہ ،زرارة ب ٩اوفی٤ً ،زا ٪ب ٩حؼين رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
رش بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َط َبابَ ُة ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة بِ ٔ ٩أَ ِوفَی ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َٔ ِ ُ

َِّ اْلِ َ ًِل َی َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح َََ ٩ٔ ٤ل أَ ًِ َ ٥ُ ٠أَ َح ّسا َتابَ ٍَ َط َبابَ َة ًَل َی َه َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َخا ََٔ ٟهُ
اس ََ ٥رب َ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِو َت َز َٔ َشبِّحِ ِ
َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس
رشبنباخدل،ابشیة،ہبعش،اتقدہ،زرارةنبافیف،رمعاؿنبنیصحریضاہللہنعرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
فرتیکامنزںیموسرہایلعیکالتفترفنایئ۔
رافی  :رشبنباخدل،ابشیة،ہبعش،اتقدہ،زرارةنبافیف،رمعاؿنبنیصحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
دحثیذلیںیماتقدہےسہبعشرپرافویںےکاالتخػاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1747

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،طٌبہٗ ،تازہ ،زرارة٤ً ،زا ٪ب ٩حؼين رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼي ِ ٕن َٗا ََ ٢ػلَّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
َّ
اس ََ ٥رب َ َ
َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّّ ٥َ ٠
اس ََ ٥ربِّ َ
رقأَ َٔ َشبِّحِ ِ
َِقأَ َر ُج َْ َٔ ١شبِّحِ ِ
اٟو ِه َز ٓ َ َ
َِّ اْلِ ًِل َی َٓ َ٤َّ ٠ا َػلی َٗا ََ َ ٩ِ ٣َ ٢

یها
اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ر ُج ْ ١أََ٧ا َٗا َِ َٗ ٢س ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أَ ََّ ٌِ ََ ٪ـ ُه َِ ٥خا ََ ٟحَ ٔ ٨

دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،ہبعش،اتقدہ،زرارة،رمعاؿنبنیصحریضاہللہنعرفناےتںیہہکاکیرمہبتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن رہظ یک امن ز زپاھیئ وت یسک صخش ےن وسرہ ایلع زپیھ۔ (دفراؿ امنز یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اناتم ںیم)۔ بج

آپیلصاہللہیلعفآہلفملس امنززپھ ےکچوترفناای وسرہایلعسک ےنزپیھیھت؟ اکیصخش ےن اہکںیمےن۔آپ یلصاہلل ہیلعفآہل
فملسےنرفناایےھجموتااسیولعمؾوہراہاھتہکھجمےسرقآؿوکانیھچاجراہےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،ہبعش،اتقدہ،زرارة،رمعاؿنبنیصحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فرتںیمداعاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
فرتںیمداعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1748

راوی ٗ :تیبہ ،ابواحوؾ ،ابواسح ،ٙبزیس ،ابوحورا ،حش ٩بً ٩لی رضی اہلل ً٨ہ

ئ َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ا َِ ٟح َش ُ٤َ ٠َّ ًَ ٩ىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ؾ ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙب ُ َزیِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟح ِو َرا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ت َّ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠کَ٤َ ٔ ٠ا ٕ
ت أَُٗوُ ُٟه َّ٩فٔی ا ِٟو ٔ ِتز ٔفٔی ا ُِ٨ُ٘ ٟو ٔ
اُ ٠ٟه َّ ٥اهِسٔنٔی ٓ َٔیَ ٩ِ ٤ه َسیِ َت َو ًَآٔىٔی ٓ َٔیًَ ٩ِ ٤آ َِی َت َو َت َو َّٟىٔی ٓ َٔی٩ِ ٤
َت َو َِّ ٟی َت َوبَارٔ ِک لٔی ٓ ٔ َامی أَ ًِ َل ِی َت َوٗٔىٔی َ َّ
َ َوإُٔ َّ ٧ه َلَ َی ٔذ َُّ ٩ِ ٣َ ٢واَِ ٟی َت َت َب َار َِ ٛت َربَّ َ٨ا
َ ََ ِ٘ ٔضی َو ََل يُ ِ٘ َضی ًََِ ٠ی َ
رش َ٣ا َٗ َـ ِی َت إَٔ َّ ٧

َو ََ ٌَاَِ ٟی َت

ہبیتق ،اوباوحص ،اوب ااحسؼ  ،ربدی ،اوبوحرا ،نسح نب یلع ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےھجم فرت
ںیم ونقت ےک ےیل دنچ املکت اھکسےئ ینعی اے اہلل! ےھجم اؿ ولوگں ےک اسھت دہاتی دے ںیہنج وت ےن دہاتی یشخب ریمی اؿ
ولوگںےکاسھتابہگنینرفنانجوکوتےنابہگنیناطعیکےھجموجھچکدایےہاسںیمربتکدےےھجماسرشےسوفحمظرھکسجاکوتےن
ہلصیف ایک ےہ ویکہکن وت یہ ہلصیف رکےن فاال ےہ ہن ہک ھجت رپ ےلصیف ےیک اجےت ںیہ۔ سج ےک اسھت وت دفیتس رک ےل فہ یھبک ذلیل ںیہن
وہاتکسافروتڑباابربتکافرمیظعرتےہ۔

رافی  :ہبیتق،اوباوحص،اوباقحس،ربدی،اوبوحرا،نسحنبیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
فرتںیمداعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1749

٣وسی بً٘ ٩بةً ،بساہلل بً ٩لی ،حش ٩بً ٩لی زضی اہلل
راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،اب ٩وہب ،یحٌی بً ٩بساہلل ب ٩ساٰ ،٥ٟ
ً٨ہ

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ساَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟ
ت فٔی ا ِٟو ٔ ِتز ٔ َٗا ََّ ١ِ ُٗ ٢
ئ ا ِٟکَ٤َ ٔ ٠ا ٔ
اُ ٠ٟه َّ ٥اهِ ٔسنٔی
ًَل ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ٤َ ٠َّ ًَ ٢ىٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ه ُؤ ََل ٔ
ٓ َٔیَ ٩ِ ٤ه َسیِ َت َوبَارٔ ِک لٔی ٓ ٔ َامی أَ ًِ َل ِی َت َو َت َو َّٟىٔی ٓ َٔیَ ٩ِ ٤ت َو َِّ ٟی َت َوٗٔىٔی َ َّ
َ َوإُٔ َّ ٧ه َلَ َی ٔذ ُّ٢
َ ََ ِ٘ ٔضی َو ََل يُ ِ٘ َضی ًََِ ٠ی َ
رش َ٣ا َٗ َـ ِی َت َٓإَٔ َّ ٧
ََ ٩ِ ٣واَِ ٟی َت َت َب َار َِ ٛت َربَّ َ٨ا َو ََ ٌَاَِ ٟی َت َو َػلَّی اہللُ ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َُ ٣ح َّٕ ٤س
دمحم نبہملس ،انب فبہ ،ییحی نب دبعاہلل نب اسمل ،ومٰیس نب عمیة ،دبعاہلل نب یلع ،نسح نب یلع زیض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجمفرتںیمزپےنھےکےیلدنمرہجذلیداعاھکسیئکت۔
رافی  :دمحمنبہملس،انبفبہ،ییحینبدبعاہللنباسمل،ومٰیسنبعمیة،دبعاہللنبیلع،نسحنبیلعزیضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
فرتںیمداعاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1750

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک ،س٠امی ٪ب ٩رحب وہظا ٦بً ٩بسا ،َ٠٤ٟح٤ازب ٩س٤٠ہ ،ہظا ٦ب٤ً ٩زو ٓزاری،
ًبساٟزح ٩٤ب ٩حارث ب ٩ہظاً ،٦لی ب ٩ابی كاٟب رضی اہلل ً٨ہ

رح ٕب َوهٔظَ ُا ٦بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ َٗ َٔ ٔ ٠٤َ ٟاَل َح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩هٔظَ أ ٦بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ا َِٔ ٟزَار ِّٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث بِ ٔ ٩هٔظَ اًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی ك َأٟبٕ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
آَخ و ٔ ِتزٔه ٔ َّ
َ ََل
َ َٔ ٨ِ ٣
َ َوب ٔ ٌَُ ٤آَات ََٔ ُٔ٘ ًُ ٩ِ ٣وبَت ََٔ َوأَ ًُوذُ ب ٔ َ
اُ ٠ٟه َّ ٥إنِّٔی أَ ًُوذُ بٔز ٔ َؿا َک َٔ ٩ِ ٣س َد ٔل َ
اَ ٪ي ُ٘و ُ ٢فٔی ٔ ٔ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
أ ُ ِح ٔصی ثَ َّ ٨
َ
َ أََ ِ ٧ت َ٤َ ٛا أَث ِ َِ ٨ی َت ًَل َی َن ِٔ ٔش َ
ائ ًََِ ٠ی َ
دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،امیلسؿ نب رحب فاشہؾ نب دبعاکلمل ،امحدنب ہملس ،اشہؾ نب رمعف زفاری ،دبعارلنمح نب احرث نب
اشہؾ ،یلع نب ایب اطبل ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فرت ےک آرخ ںیم ہی داع زپاھ رکےت ےھت ینعی
اے اہلل ںیم ریتے ہصغ ےس ریتی راض یک ریتے ذعاب ےس ریتی اعتیف یک افر ھجت ےس ریتی انپہ نااتگن وہں۔ ںیم ریتی دمح ف انث
ایبؿںیہنرکاتکس۔وتفاسییہےہےسیجوتےنوخداینپرعتفیایبؿیک۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،امیلسؿ نب رحب فاشہؾ نب دبعاکلمل ،امحدنب ہملس ،اشہؾ نب رمعف زفاری ،دبعارلنمح نب
احرثنباشہؾ،یلعنبایباطبلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فرتںیموبتقداعےئونقتاہھتہنااھٹان
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
فرتںیموبتقداعےئونقتاہھتہنااھٹان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1751

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظارً ،بساٟزح ،٩٤طٌبہ ،ثابت ا٨ِٟانی ،ا٧ص

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ا ِ٨َ ُ ِٟان ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ ٢ک َ َ

ا٪
َو َس َََّ ٥َ ٠ل َی ِز َٓ ٍُ َی َسیِهٔ فٔی َط ِی ٕئ ُٔ ٩ِ ٣ز ًَائٔهٔ إ ٔ ََّل فٔی ٔاَل ِست ِٔش َ٘ا ٔ
ئ َٗا َُ ٢ط ٌِ َب ُة َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ٔ ٟاب ٔ ٕت أََ ِ ٧ت َسَ ٌِ ٔ٤ت ُه ٔ ٩ِ ٣إَٔ َ ٧ص َٗا َُ ٢س ِب َح َ
ا ٪اہللٔ
اہللٔ ُُِٗ ٠ت َسَ ٌِ ٔ٤تهُ َٗا َُ ٢س ِب َح َ

دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ہبعش،باتباانبلین،اسنرف ناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسداعااقستسءےکالعفہیسکداع ںیم
اہھت ںیہن ااھٹای رکےت ےھت۔ ہبعش ےتہک ںیہ ںیم ےن باتب انبین ےسدرایتف ایک ہک ایک آپ ےنوخد ہی دحثی رضحت اسن ریض اہلل
ہنعےسامستعیکےہ؟رفناایاہں!ںیمہہکوتراہوہںہک(اہں)ینسےہ۔اسرپہبعشیھبےنہکےگل!
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ہبعش،باتباانبلین،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فرتےکدعبدجسہیکوطاتلاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
فرتےکدعبدجسہیکوطاتلاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1752

راوی  :یوسٕ ب ٩سٌیس ،ححادٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہابْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
ٕ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ
َّاد َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٟیثْ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًُ َ٘ ِی ْ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َها ٕب ًَ ِِ ُ ٩

رفَْ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔ ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ئ إلٔ َی ا ِِ َٔ ٟحز ٔ
َٗاَِ ٟت ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی إ ٔ ِح َسی ًَ ِ َ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة ٓ ٔ َامی بَي ِ َن أَ َِ ٪ي ِ ُ
َّ
ِقأ ُأَ َح ُس َُ ٥ِ ٛخ ِٔ ٤شي َن آ َی ّة
بٔاِ ٠ٟی ٔ ١س َٔوی َر ِِ َ ًٌَ ٛی ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َو َي ِش ُح ُس َٗ ِس َر َ٣ا َي ِ َ

ویفسنب دیعس،اجحج ،ثیل ،لیقع،انب اہشب،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہ ہکروسؽاہلل یلصاہلل ہیلع فآہل فملس
اشعء یک امنز ےس رفاتغ احلص رکےن ےک دعب رجف یک امنز کت ایگرہ رتعک ادا رفناےت ےھت افر ہی رجف یک دف وتنسں ےک العفہ وہیت
ںیھت۔زینآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکدجسہاانتوطلیوہاتاھتینتجدریںیموکیئصخشساچسآایتکتیکالتفترکاتکسےہ۔
رافی  :ویفسنبدیعس،اجحج،ثیل،لیقع،انباہشب،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فرتےسافرغوہےنےکدعبحیبستزپانھ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
فرتےسافرغوہےنےکدعبحیبستزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1753

راوی  :اح٤سب ٩رحبٗ ،اس ،٥سٔیا ،٪زبیس ،سٌیس بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابزی

اُ ٩ِ ًَ ٪زبَ ِی ٕس ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ٩
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٗاس ُْٔ ٩ِ ًَ ٥سٔ َِی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ َ ٩
وَ ٪و ُٗ ِ ١ه َُو اہللُ أَ َح ْس َو َي ُ٘و َُ ٌِ ََ ٢س
اس ََ ٥رب َ
اَف َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه ک َ َ
ا ٪یُوتٔزُ َٔ َشبِّحِ ِ
َِّ اْلِ َ ًِل َی َو ُٗ َِ ١یا أَ ُّی َها ا ِٟک َ ٔ ُ

ض ث َ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت َی ِز َٓ ٍُ ب ٔ َها َػ ِو َتهُ
َ٣ا ي َُش ُِّ ٥ُ ٠س ِب َح َ
ا ٪ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا ُِّ ُ٘ ٟسو ٔ

ادمحنب رحب ،اقمس ،ایفسؿ ،زدیب ،دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص
اہللہیلعفآہلفملسفرتیکامنزںیموسرہایلعوسرہاکرففؿافروسرہاالخصزپاھرکےتےھتافررھپالسؾریھپےنےکدعبنیتدہعفدنلب
فسزپےتھ۔
آفازےس ُص ْیحَا َؿالْمَل ِِکال ْ ُق ُّد ِ
رافی  :ادمحنبرحب،اقمس،ایفسؿ،زدیب،دیعسنبدبعارلنمحنبازبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
فرتےسافرغوہےنےکدعبحیبستزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1754

راوی  :اح٤سب ٩یحٌی٣ ،ح٤س بًِ ٩یس ،سٔیا ٪ثوریً ،بسا َ٠٤ٟب ٩ابی س٠امی ،٪زبیسسٌیس بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابزی

اَّ ٪
اِ َٟور ِّٔی َو ًَ ِبسٔ ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ٔ ٩أَبٔی ُسََ ِ ٠امی َُ ٩ِ ًَ ٪زبَ ِی ٕس ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٕس ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َِّ اْلِ َ ًِل َی َو ُٗ ِ١
اس ََ ٥رب َ
َسٌٔی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُوتٔزُ َٔ َش ِّبحِ ِ
ض ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
ت یَ ِز َٓ ٍُ ب ٔ َها َػ ِو َتهُ
اَف َ
وَ ٪و ُٗ ِ ١ه َُو اہللُ أَ َح ْس َو َي ُ٘و َُ ٌِ ََ ٢س َ٣ا ي َُش ُِّ ٥ُ ٠س ِب َحا َ ٪ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا ُِّ ُ٘ ٟسو ٔ
یَا أَ ُّی َها ا ِٟک َ ٔ ُ
َ ُ
اُ ٩ِ ًَ ٪زبَ ِی ٕس ًَ ِ ٩ذ ٓ َٕر ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس
َف َوا ُه ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َخا َُ َٔ ٟه َ٤ا أبُو ن ٌَ ِی َٕ َ ٥
ادمحنبییحی،دمحمنبدیبع ،ایفسؿوثری،دبعاکلمل نبایب امیلسؿ،زدیبدیعس نبدبعارلنمح نبازبیذموکرہدنسےس یھبفیہدحثی
رمفیےہ۔
رافی  :ادمحنبییحی،دمحمنبدیبع،ایفسؿوثری،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،زدیبدیعسنبدبعارلنمحنبازبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
فرتےسافرغوہےنےکدعبحیبستزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1755

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥ابونٌی ،٥سٔیا ،٪زبیس ،ذر ،سٌیس بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابزی

اُ ٩ِ ًَ ٪زبَ ِی ٕس ًَ ِ ٩ذ ٓ َٕر ًَ َِ ٩س ٌٔی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی نُ ٌَ ِی ُٕ ٩ِ ًَ ٥سٔ َِی َ
وَ ٪و ُٗ ِ ١ه َُو اہللُ
اس ََ ٥ربِّ َ
اَف َ
ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُوتٔزُ َٔ َشبِّحِ ِ
َ اْلِ َ ًِل َی َو ُٗ َِ ١یا أَ ُّی َها ا ِٟک َ ٔ ُ

ض ث َ ََلثّا یَ ِز َٓ ٍُ ب ٔ َها َػ ِو َتهُ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَبُو نُ ٌَ ِی ٕ ٥أَث ِ َب ُت
أَ َح ْس َٓإٔذَا أَ َرا َز أَ ِ ٪یَ ِٔ َ ٨
َر َٖ َٗا َُ ٢س ِب َح َ
ا ٪ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا ُِّ ُ٘ ٟسو ٔ
اَ ٨ِ ٔ ً ٪سَ٧ا َواہللُ أَ ًِ ََ ٥ُ ٠ی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٪ث ُ َّ٥
ً ٔ َِ ٨سَ٧ا َٔ ٣ُ ٩ِ ٣ح َّٔ ٤س بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی ٕس َو َٔٗ ٩ِ ٣اس ٔٔ ٥بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس َوأَث ِ َب ُت أَ ِػ َح ٔ
اب ُسٔ َِی َ
ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ث ُ ََّ ٥ؤٛی ٍُ بِ ُ ٩ا َِ ٟحزَّا ٔح ث ُ َِّ ًَ ٥ب ُس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ُِ ٣َ ٩هس ٓ ٕ
ٔی ث ُ َّ ٥أَبُو نُ ٌَ ِی ٕ ٥ث ُ َّ ٥اْلِ َ ِس َو ُز فٔی َه َذا ا َِ ٟحسٔیثٔ َو َر َوا ُه
َجزٔیزُ بِ َُ ٩حازُٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦زبَ ِی ٕس َٓ َ٘ا َ ٢یَُّ ٤س َػو َت ُه فٔی َّ
اَٟاََ ٔ ٟةٔ َویَ ِز َٓ ٍُ
ُ ِ

دمحمنباامسلیعنباربامیہ،اوبمیعن،ایفسؿ،زدیب،ذر،دیعسنبدبعارلنمحنبازبی،رفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
فرتںیموسرہایلعوسرہاکرففؿافروسرہاالخصالتفترفناےتافربجاےنھٹاکارادہرکےتوتنیتدہعفافیچنآفازےس ُص ْیحَا َؿالْمَل ِِک
فسزپےتھ۔
ال ْ ُق ُّد ِ
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،اوبمیعن،ایفسؿ،زدیب،ذر،دیعسنبدبعارلنمحنبازبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
فرتےسافرغوہےنےکدعبحیبستزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1756

راوی  :رحمی ب ٩یو٧ص ب٣ ٩ح٤س ،جزیز ،زبیسا ،ذر ،سٌیس بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابزی

رحم ٔ ُّی بِ ُ ٩یُوَُ ٧ص بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُزبَ ِی ّسا یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩ذ ٓ َٕر ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َ َ
َ اْلِ َ ًِل َی َو ُٗ َِ ١یا أَ ُّی َها
اس ََ ٥ربِّ َ
ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َ ٢ک َ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُوتٔزُ َٔ َشبِّحِ ِ
ت یَُّ ٤س َػو َت ُه فٔی َّ
اَٟاََ ٔ ٟةٔ ث ُ َّ ٥یَ ِز َٓ ٍُ
وَ ٪و ُٗ ِ ١ه َُو اہللُ أَ َح ْس َوإٔذَا َس ََّٗ ٥َ ٠ا َُ ٢س ِب َح َ
اَف َ
ا ٪ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا ُِّ ُ٘ ٟسو ٔ
ض ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ ُ ِ
ا ِٟک َ ٔ ُ

رحیمنبویسننبدمحم،رجری،زدیبا،ذر،دیعسنبدبعارلنمحنبازبیرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفرتیکامنزاؿ
فس
وسروتںیکالتفترفناای رکےتےھت وسرہایلع وسرہاکرففؿافر وسرہاالخص بجالسؾ ریھپےتوتنیترمہبت ُص ْیحَا َؿالْمَل ِِکال ْ ُق ُّد ِ
ےتہکافررسیتیرمہبتآفازچنیھکرکذراافیچنرکےت۔
رافی  :رحیمنبویسننبدمحم،رجری،زدیبا،ذر،دیعسنبدبعارلنمحنبازبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
فرتےسافرغوہےنےکدعبحیبستزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1757

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىیً ،بساٌٟزیز بً ٩بساٟؼ٤س ،سٌیسٗ ،تازہً ،زرة ،سٌیس بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابزی

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ًَِ ٩زِ َر َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َسٌ ْ
َ اْلِ َ ًِل َی َو ُٗ َِ ١یا أَ ُّی َها
اس ََ ٥ر ِّب َ
بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبِزَی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪یُوتٔزُ َٔ َشبِّحِ ِ
َ
ض أَ ِر َس َُ ٠ه ه ٔظَ ْا٦
َفَْ َٗا َُ ٢س ِب َح َ
اَف َ
ا ٪ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا ُِّ ُ٘ ٟسو ٔ
ا ِٟک َ ٔ ُ
وَ ٪و ُٗ ِ ١ه َُو اہللُ أ َح ْس َٓإٔذَا َ َ

دمحم نب ینثم ،دبعازعلسی نب دبعادمصل ،دیعس ،اتقدہ ،زعرة ،دیعس نب دبعارلنمح نب ازبی رفناےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فسےتہک۔
فملسفرتںیموسرہایلعوسرہاکرففؿافروسرہاالخصزپاھرکےتےھت۔رھپبجافرغوہےتوت ُص ْیحَا َؿالْمَل ِِکال ْ ُق ُّد ِ
رافی  :دمحمنبینثم،دبعازعلسینبدبعادمصل،دیعس،اتقدہ،زعرة،دیعسنبدبعارلنمحنبازبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی

فرتےسافرغوہےنےکدعبحیبستزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1758

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہیً ،٥ا٣ز ،ہظاٗ ،٦تازہً ،زرة ،سٌیس بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩ابزیَ ،ف٣اےت

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥أَبٔی ًَا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩هٔظَ اَ َٗ ٩ِ ًَ ٕ ٦تا َز َة ًَ ًَِ ٩زِ َر َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
ا ٚا َِ ٟحس َ
ا ٪یُوتٔزُ َو َس َ
ٔیث
أَبِزَی أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
دمحمنباامسلیعنباربامیہ،اعرم،اشہؾ،اتقدہ،زعرة،دیعسنبدبعارلنمحنبازبی،رفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
فرتیکامنزںیمافررھپآےگابیقدحثیرفاتیرکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،اعرم،اشہؾ،اتقدہ،زعرة،دیعسنبدبعارلنمحنبازبی،رفناےت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فرت(ےکدعب)افررجفیکوتنسںےسےلہپونالفزپانھاجزئےہ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
فرت(ےکدعب)افررجفیکوتنسںےسےلہپونالفزپانھاجزئےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1759

راوی ًِ :یساہلل بٓ ٩ـاٟة ب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب٣ ٩بارک ػوریٌ٣ ،اویہ ،يٌىی اب ٩سَل ٦یحٌی ب ٩ابوَٛير ،ابوس٤٠ہ ب٩
ًبساٟزح ٩٤رضی اہلل ً٨ہ

اٟؼور َّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة َي ٌِىٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َي ٌِىٔی ابِ َ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ُّ
ابِ ََ ٩س ََّلَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أََّ٧هُ َسأ َ ًََ ٢ائٔظَ َة ًَ َِ ٩ػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی

اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة َٔ ِش ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
ت َٗائ ّٔ٤ا یُوتٔزُ ٓ َٔیها َو َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َجاّ ٔ ٟشا َٓإٔذَا
اِ ٠ٟی َٔ٘ َٓ ١اَِ ٟت ک َ َ
ا ٪ي َُؼل ِّی ثَ ََل َث ًَ ِ َ

َ َ
َف ََ ٍَ ٛر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َخٔٔی َٔ َتي ِ ٔن
 ١ذََ ٔ ٟ
َف ََ ٍَ ٛو َس َح َس َو َئ ٌَِ ُ
َ ََ ٌِ َس ا ِٟو ٔ ِتز ٔ َٓإٔذَا َسَ ٔ ٧ ٍَ ٔ٤سا َئ ُّ
اٟؼ ِبحٔ َٗ َاَ َ ٦
أ َرا َز أ َِ ٪ی ِز ََ َٗ ٍَ ٛاَ َ ٦

دیبعاہللنباضفلةنباربامیہ،دمحمنبابمرکوصری،اعمفہی،ینعیانبالسؾییحینباوبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمحریضاہللہنعےس
وقنمؽےہہکاوہنںےنرضحتاعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکراتیکامنزےکقلعتموپاھچ
وترفناایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسراتوکریتہرتعکزپےتھنجںیمےسونراعکتڑھکےوہرکزپےتھفرتیھبایہنںیموہات۔رھپ
دفراعکتھٹیبرکزپےتھافربجاؿروتعکںںیمروکعرکےن ےتگوتڑھکےوہاجےتافرڑھکےوہرکروکعفوجسدرکےت۔ہیامنز
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسفرتےکدعبزپاھرکےتےھت۔رھپبجرجفیکاذاؿےتنسوتدفیکلہیسراعکتادارفناےت۔
رافی  :دیبعاہلل نب اضفلة نب اربامیہ ،دمحم نب ابمرک وصری ،اعمفہی ،ینعی انب السؾ ییحی نب اوبریثک ،اوبہملس نب دبعارلنمح ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجفیکوتنسںیکافحتظاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکوتنسںیکافحتظاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1760

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی٤ًَ ،ا ٪ب٤ً ٩ز ،طٌبہ ،ابزاہی ٥ب٣ ٩ح٤سَّ٣ ،سوً ،ٚائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

َّ
َّسو ٕٚ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ َِ َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
اََ ٪ل َی َس َُ أَ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
اٟو ِهز ٔ َو َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٗ ِب َ ١ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َخا َُ َٔ ٟه ًَا َُّ ٣ة
ت َٗ ِب َُّ ١
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

اب ُط ٌِ َب َة َٔ ٩ِ ٤َّ ٣ر َوی َه َذا ا َِ ٟحس َ
َّسوّٗا
أَ ِػ َح ٔ
َکوا َُ ِ ٣
ٔیث ََٓ ٥َِ ٠ی ِذ ُ ُ

دمحمنبینثم،امثعؿنبرمع،ہبعش،اربامیہنبدمحم،رسمفؼ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
رجفےسلبقیکدفراعکتافررہظےسےلہپیکاچرراعکتںیمیھبکانہغںیہنرفناےتےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،امثعؿنبرمع،ہبعش،اربامیہنبدمحم،رسمفؼ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکوتنسںیکافحتظاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1761

راوی  :اح٤سبً ٩بساہلل ب ٩ح٣ ،٥ٜح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ابزاہی ٥ب٣ ٩ح٤سً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَُ َّ ٧ه َسٍَ ٔ٤
أَ ِخب َ َرنٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اٟو ِهز ٔ َو َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٗ ِب َ١
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل یَ َس َُ أَ ِر ََ ٌّا َٗ ِب َُّ ١
أَبَا ُه یُ َح ِّس ُث أَُ َّ ٧ه َسًَ ٍَ ٔ٤ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
اب ً ٔ َِ ٨سَ٧ا َو َحس ُ
ا ٪بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َخ َلأ ْ َواہللُ ََ ٌَال َی أَ ًِ َ٥ُ ٠
ٔیث ًُ َِ ََ ٤
اٟؼ ِبحٔ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ه َذا اٟؼَّ َو ُ
ُّ

ادمحنب دبعاہلل نب مکح ،دمحم نبرفعج ،ہبعش ،اربامیہ نب دمحم ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسرہظےسےلہپیکاچرافررجفےسےلہپیکدفراعکتیھبکںیہنوھچڑےتےھت۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبمکح،دمحمنبرفعج،ہبعش،اربامیہنبدمحم،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکوتنسںیکافحتظاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1762

راوی  :ہارو ٪ب ٩اسحً ،ٙبسة ،سٌیسٗ ،تازہ ،زرارة ب ٩اوفی ،سٌس ب ٩ہظاً ،٦ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ارو ُ ٪بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة بِ ٔ ٩أَ ِوفَی ًَ َِ ٩س ٌِسٔ بِ ٔ ٩هٔظَ اًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا هَ ُ

اٟسَ ِ ٧یا َو َ٣ا ٓ َٔیها
ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢ر َِ ٌَ ٛتا ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َخي ِ ْر ُّٔ ٩ِ ٣

اہرفؿنبااحسؼ،دبعة،دیعس،اتقدہ،زرارةنبافیف،دعسنباشہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفنایتںیہہکبجرجفیکاذاؿوہیت
وتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےکےیلاجےنےسلبقدفیکلہیسراعکتادارفناایرکےتےھت۔
رافی  :اہرفؿنباقحس،دبعة،دیعس،اتقدہ،زرارةنبافیف،دعسنباشہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجفیکدفراعکتاکایبؿ
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکدفراعکتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1763

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز ،حٔؼہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه
اٟؼ ِبحٔ َر ََ ٍَ ٛر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َخٔٔی َٔ َتي ِ ٔن َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ي ُ٘ َو ٦إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ
کَ َ
ا ٪إٔذَا ُ ٧وز ٔ َی َ ٔ ٟؼ ََلة ٔ ُّ
ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،انعف ،دبعاہلل انب رمع ،ہصفح ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک بج رجف یک اذاؿ وہیت وت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسامنزےکےیلاجےنےسلبقدفیکلہیسراعکتاداایکرکےتےھت۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انعف،دبعاہللانبرمع،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکدفراعکتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1764

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا٤ً ،٪زو ،زہزی ،ساً ،٥ٟبساہلل اب٤ً ٩ز ،حٔؼہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِْ ٤زو ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ ٢أَ ِخب َ َر ِتىٔی َحٔ َِؼ ُة

ا ٪إٔذَا أَ َؿا َئ َُ ٟه ا ِِ َٔ ٟحزُ َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمعف،زرہی،اسمل،دبعاہللانبرمع،ہصفحریضاہللعیھارفنایتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرجفیک
رفینشرظنآےنرپدفراعکتاداایکرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمعف،زرہی،اسمل،دبعاہللانبرمع،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجفیکںیتنسادارکےنےکدعبداںیئرکفٹرپانٹیل
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکںیتنسادارکےنےکدعبداںیئرکفٹرپانٹیل

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1765

راوی ٤ً :زوب٨٣ ٩ؼورً ،لی بً ٩یاغ ،طٌیب ،زہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ْع َوةُ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَل ٔ ُّی بِ ًَُ ٩یَّا ٕ
غ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌَ ِی ْب ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ
َّ
َّ
ُ
َف ََ ٍَ ٛر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َخٔٔی َٔ َتي ِ ٔن َٗ ِب َ١
کَ َ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠إٔذَا َس ََ ٜت ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ُ ٪بٔاْلِ ول َی َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔ ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َٗ َاَ َ ٦
َػ ََلة ٔا ِِ َٔ ٟحز ٔ ََ ٌِ َس أَ َِ ٪یت ََبي َّ َن ا ِِ َٔ ٟحزُ ث ُ ََّ ٥ي ِـ َلحٔ ٍُ ًَل َی ٔط ِّ٘هٔ اْلِ َیِ َ٩ٔ ٤
رمعفنب وصنمر ،یلع نب ایعش ،بیعش ،زرہی ،رعفہ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک بج ؤمذؿ رجف یک اذاؿ دے رک
وکستاایتخررکاتوتروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملساہنتییکلہیسدفراعکتادارفناےت۔ہیدفراعکترجفیکامنزےسےلہپافررجف
ےکوطعوہےنےکدعبوہںیت۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسداںیئرکفٹرپٹیلاجایرکےت۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،یلعنبایعش،بیعش،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشراتوکابعدتںیمرصمفػراتہوہرھپوھچڑدے
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
وجصخشراتوکابعدتںیمرصمفػراتہوہرھپوھچڑدے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1766

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،اوزاعی ،یحٌی ب ٩ابوَٛير ،ابوس٤٠ہً ،بساہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو

اِ ٠ٟی ََٓ ١ت َ َر َک ٗ ٔ َی َاَّ ٦
اَ ٪ي ُ٘ ُوَّ ٦
اِ ٠ٟی ٔ١
َٗا ََٗ ٢ا َ ٢لٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َتََ ُٓ ١َ َِ ٣ٔ ٩ِ ُٜل ٕ ٪ک َ َ

وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،افزایع،ییحی نب اوبریثک ،اوبہملس ،دبعاہلل نبرمعف ریض اہللہنع ےتہک ںیہہک روسؽاہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس

ےنھجمےسرفناایالفےنیکرطحتموہاجؤوجےلہپراتوکابعدتایکرکاتاھترھپوھچڑدی۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،افزایع،ییحینباوبریثک،اوبہملس،دبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
وجصخشراتوکابعدتںیمرصمفػراتہوہرھپوھچڑدے

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1767

راوی  :حارث ب ٩اسسَ ،رشب ٩بَک ،اوزاعی ،یحٌی ب ٩ابی َٛير٤ً ،ز ب ٩ح ٥ٜب ٩ثوبا ،٪ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزحً ،٩٤بساہلل
ب٤ً ٩زو رضی اہلل ً٨ہ

رش بِ ُ ٩بَ َِکٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُ ٩أَ َس ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٔ ِ ُ
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َِ ًَ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ا َِ ٟح َ ٥ٔ ٜبِ ٔ ٩ثَ ِوبَ َ

اِ ٠ٟی ََٓ ١ت َ َر َک ٗ ٔ َی َاَّ ٦
اَ ٪ي ُ٘ ُوَّ ٦
اِ ٠ٟی ٔ١
َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت ٩ِ ُٜیَا ًَ ِب َس اہللٔ ََٔ ُٓ ١َ َِ ٣ل ٕ ٪ک َ َ

احرثنبادس،رشبنبرکب،افزایع،ییحینبایبریثک،رمعنبمکحنبوثابؿ،اوبہملسنبدبعارلنمح،دبعاہللنبرمعفریضاہللہنعےتہک
ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفناای دبعاہلل الفےن یکرطح تم رکان وج ےلہپ رات وک ابعدت ایکرکات اھت نکیل دعب ںیم
رتکرکدی۔
رافی  :احرث نب ادس ،رشبنب رکب ،افزایع ،ییحی نب ایب ریثک ،رمع نب مکح نب وثابؿ ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،دبعاہلل نب رمعف ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجفیکراعکتاکفتق
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکراعکتاکفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1768

راوی ٣ :ح٤س ب ٩ابزاہیََ ٥ری ،خاٟسب ٩حارثً ،بساٟح٤یسب ٩جٌرف٧ ،آٍ ،ػٔیة ،حٔؼہ رضی اہلل ً٬٨ا

َ
رقأِ ُت ًَل َی ًَ ِب ٔس ا َِ ٟحٔ٤ی ٔس بِ َٔ ٩ج ٌِ َرفٕ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥ا َِ ٟب ِ ٔ
َر ُّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ َ ٢
ا ٪ي َُؼل ِّی َر ِِ َ ًٌَ ٛی ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َخٔٔی َٔ َتي ِ ٔن
َػ ٔٔ َّی َة ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أََّ٧هُ ک َ َ
دمحم نب اربامیہ رصبی ،اخدلنب احرث ،دبعادیمحلنب رفعج ،انعف ،صفیة ،ہصفح ریض اہلل عیھا روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےس
رفاتیرکیتںیہروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرجفیکدفراعکتااہتنیئفیفخ(یکلہ)زپاھرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنباربامیہرصبی،اخدلنباحرث،دبعادیمحلنبرفعج،انعف،صفیة،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکراعکتاکفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1769

راوی  :طٌیب ب ٩طٌیب ب ٩اسحً ،ٙبساٟوہاب ،طٌیب ،اوزاعی ،یحٌی٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز ،حٔؼہ رضی اہلل ً٬٨ا

اب َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُط ٌَ ِی ْب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُُ ٩ط ٌَ ِی ٔب بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوهَّ ٔ
ا ٪یَ ِز ٍَُ ٛ
یَ ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٧آ ٔ ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََ ٢ح َّسثَ ِتىٔی َحٔ َِؼ ُة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ئ َو ِاْل ٔ َٗا َٔ ٣ة َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔا ِِ َٔ ٟحز ٔ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٔ ٩ٔ ٤لَک ا َِ ٟح ٔسی ََي ِ ٔن ً ٔ َِ ٨سَ٧ا َخ َلأ ْ َواہللُ ََ ٌَال َی
َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َخٔٔی َٔ َتي ِ ٔن بَي ِ َن اَ ٨ِّ ٟسا ٔ

أَ ًِ َ٥ُ ٠

بیعش نب بیعش نب ااحسؼ  ،دبعاولاہب ،بیعش ،افزایع ،ییحی ،انعف ،دبعاہلل انب رمع ،ہصفح ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسرجفیکاذاؿافرااقتمےکدرایمؿدفیکلہیکلھپراعکتادارفناایرکےتےھت۔
رافی  :بیعشنببیعشنباقحس،دبعاولاہب،بیعش،افزایع،ییحی،انعف،دبعاہللانبرمع،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکراعکتاکفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1770

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼور ،یحٌی ،اوزاعی ،یحٌی٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز ،حٔؼہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی یَ ِحٌَی ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة

ئ َواٟؼَّ ََلة ٔ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َخٔٔی َٔ َتي ِ ٔن
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِز َ ٍُ ٛبَي ِ َن اَ ٨ِّ ٟسا ٔ
َٗاَِ ٟت ک َ َ

ااحسؼنبوصنمر،ییحی،افزایع،ییحی،انعف،دبعاہللانبرمع،ہصفحریضاہللعیھارفنایتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساذاؿ
افرااقتمےکدرایمؿدفیکلہیکلھپراعکتادارفناایرکےتےھت۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،ییحی،افزایع،ییحی،انعف،دبعاہللانبرمع،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی

رجفیکراعکتاکفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1771

راوی  :ہظا ٦ب٤ً ٩ار ،یحٌی اب ٩ح٤زة ،اوزاعی ،ابوس٤٠ہ٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز ،حٔؼہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا هٔظَ ُا ٦بِ ُ٤َّ ًَ ٩ارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َي ٌِىٔی ابِ ََ ٩ح ِ٤زَ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ َِ ٩ی ِحٌ َی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢ه َُو َوَ٧آ ٔ ٍْ
ئ َو ِاْل ٔ َٗا َٔ ٣ة َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َخٔٔی َٔ َتي ِ ٔن َر ِِ َ ًٌَ ٛی
ا ٪ي َُؼل ِّی بَي ِ َن اَ ٨ِّ ٟسا ٔ
ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ِِ َٔ ٟحز ٔ
اشہؾ نب امعر ،ییحی انب زمحة ،افزایع ،اوبہملس ،انعف ،دبعاہلل انب رمع ،ہصفح ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسرجفیکاذاؿافرریبکتےکدرایمؿدفیکلہیکلھپراعکتادارفناایرکےتےھت۔
رافی  :اشہؾنبامعر،ییحیانبزمحة،افزایع،اوبہملس،انعف،دبعاہللانبرمع،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکراعکتاکفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1772

راوی  :ہظا ٦ب٤ً ٩ار ،یحٌی اب ٩ح٤زة ،اوزاعی ،ابوس٤٠ہ٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز ،حٔؼہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٔ َٛير ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٧آ ٔ ٍْ أَ َّ٪

ا ٪ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َخٔٔی َٔ َتي ِ ٔن بَي ِ َن اَ ٨ِّ ٟسا ٔئ
ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َح َّسثَهُ أَ ََّ ٪حٔ َِؼ َة َح َّسثَ ِت ُه أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اٟؼ ِبحٔ
َو ِاْل ٔ َٗا َ٣ةٔ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔ ُّ

ااحسؼنبوصنمر،اعمذنباشہؾٰ،ییحینبایبریثک،انعف،انبرمع،ہصفح،اسدنسےسیھبےلہپفایلدحثیلقنیکیئگےہ
رافی  :اشہؾنبامعر،ییحیانبزمحة،افزایع،اوبہملس،انعف،دبعاہللانبرمع،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکراعکتاکفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1773

راوی  :یحٌی ب٣ ٩ح٤س٣ ،ح٤س ب ٩جہ ،٥اسٌ٤ی٤ً ،١ز ب٧ ٩آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز ،حٔؼہ رضی اہلل ً٬٨ا

َ ١ح َّسثَ َ٨ا ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ِه َـ َٕٗ ٥ا َ ٢إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اٟؼ ِبحٔ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
أَ ِخب َ َر ِتىٔی َحٔ َِؼ ُة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪ي َُؼل ِّی َٗ ِب َُّ ١
ییحینبدمحم،دمحمنبمہج،اامسلیع،رمعنبانعف،دبعاہللانبرمع،ہصفحریضاہللعیھارفنایتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرجف
یکامنز(رفض)ےسےلہپدفراعکتادارفناایرکےتےھت۔
رافی  :ییحینبدمحم،دمحمنبمہج،الیعمس،رمعنبانعف،دبعاہللانبرمع،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکراعکتاکفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1774

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩ح ،٥ٜاسح ٙبَ ٩فات ،یحٌی ب ٩ایوب ،یحٌی ب ٩سٌیس٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز ،حٔؼہ رضی
اہلل ً٬٨ا

َ
رفا ٔ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی یَ ِحٌَی بِ ُ٩
ت ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَ ُّی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩ا َِ ُ ٟ
ا ٪إٔذَا ُ ٧وز ٔ َی َ ٔ ٟؼ ََلة ٔ
َسٌٔی ٕس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة أََ َّ ٧ها أَ ِخب َ َر ِت ُه أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اٟؼ ِبحٔ
اٟؼ ِبحٔ َس َح َس َس ِح َس َتي ِ ٔن َٗ ِب ََ ١ػ ََلة ٔ ُّ
ُّ
دمحمنبدبعاہللنبمکح،ااحسؼنبرفات،ییحینباویب،ییحینبدیعس،انعف،دبعاہللانبرمع،ہصفحریضاہللعیھارفنایتںیہہکبج
رجفیکاذاؿوہیتوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزےسےلہپدفدجسےرکےت۔(ینعیدفراعکتادارفناےت)
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبمکح،اقحسنبرفات،ییحینباویب،ییحینبدیعس،انعف،دبعاہللانبرمع،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکراعکتاکفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1775

٣وسی بً٘ ٩بة٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز ،حٔؼہ رضی اہلل ً٬٨ا
راوی ً :بساہلل ب ٩اسح ،ٙابوًاػ ،٥اب ٩جزیخٰ ،

وسی بِ َُ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ َِ ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة أ ُ ِّ٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی ًَ ٔ
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣
ا ٪إٔذَا َس ََ ٜت ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ َُ ٪ػلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َخٔٔی َٔ َتي ِ ٔن
ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن أََ َّ ٧ها أَ ِخب َ َر ِت ُه أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

دبع اہلل نب ااحسؼ ،اوباعا  ،انب رججی ،ومٰیس نب عمیة ،انعف ،دبعاہلل انبرمع ،ہصفح ریض اہلل عیھارفنایت ںیہ ہک بج ؤمذؿ اذاؿ
دےرکاخومشوہاتوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکلہیکلھپدفراعکتادارفناایرکےت۔

رافی  :دبعاہللنباقحس،اوباعا ،انبرججی،ومٰیسنبعمیة،انعف،دبعاہللانبرمع،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکراعکتاکفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1776

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،ابٗ ٩اس٣ ،٥ا٧ ،َٟآًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩ز ،حٔؼہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ٣َ ٩ِ ًَ ٥اَٗ َٕ ٔ ٟا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪حٔ َِؼ َة أَُّ٦
اٟؼ ِب ُح
ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن أَ ِخب َ َر ِت ُه أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اٟؼ ِبحٔ َوبَ َسا ُّ
ا ٪إٔذَا َسَ َٜت ا َِ ٤ُ ٟؤ ِّذ ُ ٩ِ ٣ٔ ٪اْلِ َذَا َٔ ٔ ٟ ٪ؼ ََلة ٔ ُّ

َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َخٔٔی َٔ َتي ِ ٔن َٗ ِب َ ١أَ َِ َ٘ َُ ٪ا ٦اٟؼَّ ََلةُ

دمحم نب ہملس ،انب اقمس ،ناکل ،انعف ،دبعاہلل نب رمع ،ہصفح ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک بج ؤمذؿ رجف یک اذاؿ دے رک اخومش وہ
اجاتافرحبصوہاجیتوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسامجتعڑھکیوہےنےسےلہپدفیکلہیکلھپراعکتادارفناےت۔
رافی  :دمحمنبہملس،انباقمس،ناکل،انعف،دبعاہللنبرمع،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکراعکتاکفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1777

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟسب ٩حارثًِ ،یساہلل٧ ،آًٍ ،بساہلل ،حٔؼہ رضی اہلل ً٬٨ا

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ ِتىٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ا ٪ي َُؼل ِّی َٗ ِب َ ١ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َخٔٔی َٔ َتي ِ ٔن
أ ُ ِخًٔی َحٔ َِؼ ُة أَُ َّ ٧ه ک َ َ
اامسلیعنبدوعسد،اخدلنباحرث،دیبعاہلل،انعف،دبعاہلل،ہصفحریضاہللعیھارفنایتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرجف
ےسےلہپیکلہیکلھپدفراعکتزپےتھ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدلنباحرث،دیبعاہلل،انعف،دبعاہلل،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکراعکتاکفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1778

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یزیس ،وہ اپ٨ے واٟس سے ،جویزیة ب ٩اس٤اء٧ ،آًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩ز ،حٔؼہ رضی اہلل ٌَا ٰلی ً٬٨ا

یس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُج َویِز ٔ َی ُة بِ ُ ٩أَ ِس َ٤ا َئ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
َحٔ َِؼ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ا ٪ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن إٔذَا كَ َ ٍَ ٠ا ِِ َٔ ٟحزُ
دمحم نب دبعاہلل نب سیدی ،فہ اےنپ فادل ےس ،وجرییة نب اامسء ،انعف ،دبعاہلل نب رمع ،ہصفح ریض اہلل اعتٰیل عیھا رفنایت ںیہ ہک بج رجف
ولطعوہیتوتروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدفراعکتامنزادارفناےت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدی،فہاےنپفادلےس،وجرییةنباامسء،انعف،دبعاہللنبرمع،ہصفحریضاہللاعتٰیلعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکراعکتاکفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1779

راوی  :اح٤سبً ٩بساہلل ب ٩ح٣ ،٥ٜح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،زیسب٣ ٩ح٤س٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز ،حٔؼہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟح ََٗ ٥ٔ ٜا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َرفٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا كَ َ ٍَ ٠ا ِِ َٔ ٟحزُ ََل ي َُؼل ِّی إ ٔ ََّل َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
َ٧آ ٔ ٌّا ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة أََ َّ ٧ها َٗاَِ ٟت ک َ َ
َخٔٔی َٔ َتي ِ ٔن
ادمحنبدبعاہللنبمکح،دمحمنبرفعج،ہبعش،زدینبدمحم،انعف،دبعاہللانبرمع،ہصفحریضاہللعیھارفنایتںیہروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسرجفولطعوہےنےکدعبوتیکلہیکلھپدفراعکتےکالعفہوکیئافرامنزںیہنزپاھرکےتےھت۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبمکح،دمحمنبرفعج،ہبعش،زدینبدمحم،انعف،دبعاہللانبرمع،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکراعکتاکفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1780

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز ،حٔؼہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه
اٟؼ ِبحٔ َر ََ ٍَ ٛر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َخٔٔی َٔ َتي ِ ٔن َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪ي ُ٘ َو ٦إلٔ َی اٟؼَّ ََلة ٔ َو َر َوی َسا ٩ِ ًَ ٥ْ ٔ ٟابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة
کَ َ
ا ٪إٔذَا ُ ٧وز ٔ َی َ ٔ ٟؼ ََلة ٔ ُّ

ہبیتقنبدیعس،ثیل،انعف،دبعاہللانبرمع،ہصفحریضاہللعیھارفنایتںیہہکبجرجفیکامنزےکےیلاذاؿدیاجیکچوہیتوتامنزےک
ےیل(رفضامنز)اجےنےسےلہپروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسیکلہیکلھپدفراعکتادارفناایرکےتےھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انعف،دبعاہللانبرمع،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکراعکتاکفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1781

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سا ،٥ٟحٔؼہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩ساَٗ ٥ٕ ٔ ٟا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ ِخب َ َر ِتىٔی َحٔ َِؼ ُة

اَ ٪ی ِز ََ ٍُ ٛر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٗ ِب َ ١ا ِِ َٔ ٟحز ٔ َوذََ ٔ ٟ
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َ ََ ٌِ َس َ٣ا یَ ِل ٍُ ُ٠ا ِِ َٔ ٟحزُ

ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اسمل ،ہصفح ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجف یک امنز
ےسےلہپافررجفولطعوہےنےکدعبدفراعکتزپےتھ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکراعکتاکفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1782

راوی  :حشين بً ٩یسی ،سٔیا٤ً ،٪زو ،زہزی ،سا ،٥ٟوہ اپ٨ے واٟس سے ،حٔؼہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُٔ ً ٩یسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیهٔ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َر ِتىٔی َحٔ َِؼ ُة أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
ا ٪إٔذَا أَ َؿا َئ َُ ٟه ا ِِ َٔ ٟحزُ َػلَّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
نیسح نب یسیع ،ایفسؿ ،رمعف ،زرہی ،اسمل ،فہ اےنپ فادل ےس ،ہصفح ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہک بج روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسوکرجفیکرفینشاکااسحسوہاتوتدفراعکتادارفناےت۔
رافی  :نیسحنبیسیع،ایفسؿ،رمعف،زرہی،اسمل،فہاےنپفادلےس،ہصفحریضاہللعیھا
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکراعکتاکفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1783

راوی ٣ :ح٤وزب ٩خاٟس ،وٟیس ،ابوً٤زو ،یحٌی ،ابوس٤٠ہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟؤٟی ُس ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو ًَ َِ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ

ا ٪ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َخٔٔی َٔ َتي ِ ٔن بَي ِ َن اَ ٨ِّ ٟسا ٔ
ئ َو ِاْل ٔ َٗا َ٣ةٔ َٔ ٩ِ ٣ػ ََلة ٔا ِِ َٔ ٟحز ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ومحمدنب اخدل ،فدیل ،اوبرمعف ،ییحی ،اوبہملس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفنایت ںیہ ہکروسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رجف یک اذاؿ
افرااقتمےکدرایمؿدفیکلہیکلھپراعکتزپاھرکےتےھت۔
رافی  :ومحمدنباخدل،فدیل،اوبرمعف،ییحی،اوبہملس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکراعکتاکفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1784

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،ہظا ،٦یحٌی ،ابوس٤٠ہ رضی اہلل ً٨ہ َف٣اےت ہیں ٛہ ا٧ہوں ےن حرضت ًائظہ ػسي٘ہ
رضی اہلل ً٬٨ا

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هٔظَ ْاَٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة أَُ َّ ٧ه َسأ َ ًََ ٢ائٔظَ َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َػ ََلة ٔ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َّ
اَ ٪ر ٌََ ٛا ٕ
ت ث ُ َّ ٥یُوتٔزُ ث ُ َّ٥
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة ي َُؼل ِّی ث َ ََ ٤
اِ ٠ٟی َٔٗ ١اَِ ٟت ک َ َ
ا ٪ي َُؼل ِّی ث َ ََل َث ًَ ِ َ

َ َ
اٟؼ ِبحٔ
َف ََ ٍَ ٛوي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن بَي ِ َن اْلِ َذَا َٔ ٪و ِاْل ٔ َٗا َٔ ٣ة ف ٔی َػ ََلة ٔ ُّ
ي َُؼل ِّی َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َوه َُو َجاْ ٔ ٟص َٓإٔذَا أ َرا َز أ ِ ٪یَ ِز ََ َٗ ٍَ ٛاَ َ ٦

اامسلیعنبدوعسد،اخدل،اشہؾ،ییحی،اوبہملسریضاہللہنعرفناےتںیہہکاوہنںےنرضحتاعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رات یک امنز ےک قلعتم وپاھچ وت ےنہک ںیگل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات وک ریتہ رتعک زپاھ
رکےت ےھت۔ ےلہپ آھٹ راعکت زپےتھ رھپفرت زپےتھ۔ رھپ ھٹیب رک دف راعکت زپےتھ افر روکعرکےن ےک ےیل ڑھکے وہ اجےت۔ رھپ
رجفیکاذاؿافرااقتمےکدرایمؿدفراعکتزپےتھ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،اشہؾ،ییحی،اوبہملسریضاہللہنعرفناےتںیہہکاوہنںےنرضحتاعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکراعکتاکفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1785

راوی  :اح٤سب ٩نَر٤ً ،زوب٣ ٩ح٤سًَ ،ا ٦بً ٩لی ،اً٤ع ،حِیب ب ٩ابوثابت ،سٌیس ب ٩جبيرً ،بساہلل ابً ٩باض،

حٔؼہ رضی اہلل ً٬٨ا

یب بِ ٔ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ََّ ُا ٦بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ًِ َُ ٤ع ًَ َِ ٩حِ ٔ ٔ
َا٪
ثَاب ٔ ٕت ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی َر ِِ َ ًٌَ ٛی ا ِِ َٔ ٟحز ٔإٔذَا َس ٍَ ٔ٤اْلِ َذ َ
ض َٗا َ ٢ک َ َ
َک
َویُ َد ِّٔ ُٔ ُه َ٤ا َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ه َذا َح ٔسیثْ ُْ َ ٨ِ ٣

ادمحنبرصن،رمعفنبدمحم،اثعؾنبیلع،اشمع،بیبحنباوبباتب،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعس،ہصفحریضاہللعیھارفنایتںیہ
ہکرضحتانبابعسرفناےتںیہہکروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسرجفیکدفںیتنساذاؿےننسےکدعبزپےتھافراںیہنفیفخزپاھ
رکےت۔اناؾاسنیئےتہکںیہہکہیدحثیرکنمےہ
رافی  :ادمحنبرصن،رمعفنبدمحم،اثعؾنبیلع،اشمع،بیبحنباوبباتب،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعس،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
رجفیکراعکتاکفتق

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1786

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،یو٧ص ،زہزی ،سائب ب ٩یزیس رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َّ
رشیِ ّحا
اٟشائ ُٔب بِ ُ ٩یَز ٔ َ
یس أَ ََّ ُ ٪
َّ
َّ
َّ
َّ
آ٪
ِق َ
رضم ٔ َّی ذُ ٔ َ
َک ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ٘ َٓ ٥َ ٠ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسََ ٥َ ٠ل یَ َت َوسَّ ُس ا ِِ ُ ٟ
ا َِ ٟح ِ َ

وسدینب رصن ،دبعاہلل،ویسن ،زرہی ،اسبئ نبسیدیریض اہللہنعرفناےتںیہہکروسؽ اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ےک اپسرشحی
رضحیاکذرکوہاوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایفہرقآؿاپکاکوتدس(ہیکت)ںیہنرکات۔

رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ویسن،زرہی،اسبئنبسیدیریضاہللہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئرفزدجہتزپاتھوہنکیلہبلغدنینیکفہجےسیھبکہنزپھےکس
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
وکیئرفزدجہتزپاتھوہنکیلہبلغدنینیکفہجےسیھبکہنزپھےکس

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1787

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ا٣ ،َٟح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،سٌیس ب ٩جبير ،رج٨ً ١سہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩اَ ٣ُ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ َِ ٩ر ُج َٕ ٨ِ ٔ ً ١س ُه رٔضّی أَ ِخب َ َر ُه أَ َّ٪

ًَائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها أَ ِخب َ َر ِت ُه أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ٔ ٩ِ ٣ا ِ٣ز ٔ ٕ
ئ َتُٜو َُٟ ٪هُ َػ ََل ْة بَِٔ ٠ی ََٕ ٠َِ َٓ ١بهُ
اِ َ ٧ ٪و ُُ ٣ه َػ َس َٗ ّة ًََِ ٠یهٔ
ًََِ ٠ی َها ِ َ ٧و ْ ٦إ ٔ ََّل ََ ٛت َب اہللُ َُ ٟه أَ ِج َز َػ ََلتٔهٔ َوک َ َ
ہبیتق نب دیعس ،ناکل ،دمحم نبر دکر ،دیعس نب ریبج ،رلج دنعہ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےسرفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایوجصخشراتےکفتقامنزادارکاتوہ(ونالفافردجہت)رھپفہصخشدنینآےنیکفہجےس(یسکرفز)ہن
زپھےکسوتدخافدندقفساسصخشوکامنزاکارجفوثاباطعرفناےئاگافراسصخشاکوسانافرآراؾرکاندص ہنباجےئاگ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ناکل،دمحمنبر دکر،دیعسنبریبج،رلجدنعہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریض(انیمصخش)ےکقلعتم

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
ریض(انیمصخش)ےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1788

راوی  :ابوزاؤز٣ ،ح٤س ب ٩س٠امی ،٪ابوجٌرفرازی٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،سٌیس ب ٩جبير ،اسوزب ٩یزیسً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی
اہلل ً٬٨ا

رف اٟزَّاز ُّٔی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َج ٌِ َ ٕ
یس ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ک َاِ َ ٧ت َٟهُ َػ ََل ْة َػ ََّلهَا ٔ٩ِ ٣
ُج َبي ِر ٕ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ

َّ
َ َػ َس َٗ ّة ََ َؼ َّس َ ٚاہللُ ًَزَّ َو َج ََِّ ٠ًَ ١یهٔ َو ََ ٛت َب َُ ٟه أَ ِج َز َػ ََلتٔهٔ
ا ٪ذََ ٔ ٟ
اِ ٠ٟی َٔ ٨َ َٓ ١اَ ٨ِ ًَ ٦ها ک َ َ

اوبداؤد ،دمحمنب امیلسؿ،اوبرفعجرازی ،دمحمنبر دکر ،دیعسنبریبج،اوسدنبسیدی ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایوجوکیئصخشراتںیمامنززپاتھوہرھپفہ صخشوساجےئافرامنزہنزپھ
ےکسوتہیلمعدص ہوہاگدخافدناعتیلاکافراسصخشےکفاےطسارجفوثاباھکلاجےئاگ۔
رافی  :اوبداؤد،دمحمنبامیلسؿ،اوبرفعجرازی،دمحمنبر دکر،دیعسنبریبج،اوسدنبسیدی،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
ریض(انیمصخش)ےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1789

راوی  :اح٤سب ٩نَر ،یحٌی ب ٩ابوبٜير ،ابوجٌرف رازی٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،سٌیس ب ٩جبيرً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی ب ُ َٜي ِر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َج ٌِ َرفٕ اٟزَّاز ُّٔی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ
َّ
َّ
َک ِ َ ٧ح َو ُه َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَبُو َج ٌِ َرفٕ اٟزَّاز ُّٔی َِ ٟی َص
بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َََ ٓ ٢ذ َ َ
بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی فٔی ا َِ ٟحسٔیثٔ
ادمحنب رصن ،ییحی نب اوبریکب ،اوبرفعج رازی ،دمحم نب ر دکر ،دیعس نب ریبج ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایرھپایسرطہقیےسایبؿرفناایہکسجرطہقیےسدنمرہجابالرفاتیذموکرےہ۔
رضحتاسنیئےنرفناایاسرفاتیوکاانسدںیماکیرفایاوبرفعجرازیےہوجہکرفاتیدحثیےکہلسلسںیموقیںیہنےہ۔
رافی  :ادمحنبرصن،ییحینباوبریکب،اوبرفعجرازی،دمحمنبر دکر،دیعسنبریبج،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئصخشاےنپرتسبرپراتوکدیباروہےنیکتینےسآاینکیلدنینآیئگافردیبارہنوہاکس
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
وکیئصخشاےنپرتسبرپراتوکدیباروہےنیکتینےسآاینکیلدنینآیئگافردیبارہنوہاکس

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1790

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،حشين بً ٩لی ،زائسة ،س٠امی ،٪حِیب ب ٩ابوثابتً ،بسة ب ٩ابوٟبابة ،سویس ب٠ُٔ ٩ة،
ابوزرزاء رضی اہلل ً٨ہ

یب بِ ٔ ٩أَبٔی ثَاب ٔ ٕت ًَ ِِ ًَ ٩ب َس َة بِ ٔ ٩أَبٔی
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُح َشي ِ ُن بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی ًَ َِ ٩زائ َٔس َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٩ِ ًَ ٪حِ ٔ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا هَ ُ
َّ
َّ
َ
اٟس ِر َزا ٔ ُ
َ ُٟبابَ َة ًَ ُِ ٩س َویِ ٔس بِ َٔ ٠َ َٔ َُ ٩ة ًَ ِ ٩أَبٔی َّ
َف َ
اطهُ َوه َُو یَ ِ٨ؤی أَ َِ ٪ي ُ٘ َو٦
ئ یَ ِب ُّ٠بٔهٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أتَی ٔ َ
ي َُؼل ِّی َّٔ ٩ِ ٣
اِ َ ٧ ٪و ُُ ٣ه َػ َس َٗ ّة ًََِ ٠یهٔ َٔ ٩ِ ٣ربِّهٔ ًَزَّ َو َج ََّ ١خا َُ َٔ ٟه ُسٔ َِیا ُ٪
اِ ٠ٟی ِٔ َ ِ٠َ َِ َٓ ١ت ُه ًَ ِی َ٨ا ُه َحًَّی أَ ِػ َبحَ ُٛت َٔب َُ ٟه َ٣ا َ َ ٧وی َوک َ َ
اہرفؿ نب دبعاہلل ،نیسح نب یلع،زادئة،امیلسؿ ،بیبح نباوبباتب،دبعة نباوبابلیة،وسدی نبعفلة،اوبدرداءریضاہلل ہنع ےس

رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش اےنپ رتسب رپ آےئ (وسےن یک تین ےس) نکیل فہ صخش
راتںیمدیباروہےنیکتینےسآےئافرامنززپےنھیکتینےسآےئرھپاسصخشوکدنینآاجےئحبصےکفتقکتوتاسصخش
یک تین اک ارج ف وثاب وہاگ افر اس صخش اک وسان اکی دص ہ وہاگ اس ےک رپفرداگر یک اجبن ےس۔ اناؾ اسنیئ ےن رفناای ہک رضحت
بیبحنبایبباتبیکرضحتایفسؿوثریرافیےناخمتفلیکےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،نیسحنبیلع،زادئة،امیلسؿ،بیبحنباوبباتب،دبعةنباوبابلیة،وسدی نبعفلة،اوبدرداءریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
وکیئصخشاےنپرتسبرپراتوکدیباروہےنیکتینےسآاینکیلدنینآیئگافردیبارہنوہاکس

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1791

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،حشين بً ٩لی ،زائسة ،س٠امی ،٪حِیب ب ٩ابوثابتً ،بسة ب ٩ابوٟبابة ،سویس ب٠ُٔ ٩ة،
ابوزرزاء رضی اہلل ً٨ہ

اَّ ٪
اِ َٟور ِّٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب َس َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُس َویِ َس بِ ََ ٠َ َٔ َُ ٩ة ًَ ِ ٩أَبٔی ذ َٓرٕ َوأَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َّ
ئ َِ ٣وُٗوّٓا
اٟس ِر َزا ٔ
وسدینبوصنمر،دبعاہلل،ایفسؿوثری،وسدینبہلفغ،ایبذر،ذموکرہدنسےسرضحتاوبدرداءاکوقؽوقنمؽےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،نیسحنبیلع،زادئة،امیلسؿ،بیبحنباوبباتب،دبعة نباوبابلیة،وسدینبعفلة،اوبدرداءریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئصخشدنینایرمضیکفہجےسراتںیمامنزںیموغشمؽہنرہاکسوتفہصخشدؿںیمسکدقررتعکادارکے؟
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
ارگوکیئصخشدنینایرمضیکفہجےسراتںیمامنزںیموغشمؽہنرہاکسوتفہصخشدؿںیمسکدقررتعکادارکے؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1792

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوًوا٧ہٗ ،تازہ ،زرارة ،سٌس ب ٩ہظاً ،٦ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ َواَ َ ٧ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩هٔظَ اًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ

ا ٪إٔذَا  ٥َِ ٟي َُؼَّ ٩ِ ٣ٔ ِّ١
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة
اِ ٠ٟی ُٔ ٌَ ٨َ ٣َ ١ه ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َ ِ َ ٧و ْ ٦أَ ِو َو َج ٍْ َػلَّی ٔ ٩ِ ٣اَ ٨َّ ٟهارٔ ث ٔ ِِ َ ً٨ی ًَ ِ َ

ہبیتق نب دیعس ،اوبوعاہن ،اتقدہ ،زرارة ،دعس نب اشہؾ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسسجفتقراتںیمامن زہنزپھےتکسدنینایرمضیکفہجےسوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدؿںیمابرہراعکتزپےتھ
ےھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،اتقدہ،زرارة،دعسنباشہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجوکیئاانپفہفیظفریغہراتںیمہنزپھےکسوتفہدؿںیمبکفہفہفیظزپےھ؟
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
وجوکیئاانپفہفیظفریغہراتںیمہنزپھےکسوتفہدؿںیمبکفہفہفیظزپےھ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1793

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس ،ابوػٔواً ٪بساہلل ب ٩سٌیس بً ٩بسا َ٠٤ٟب٣ ٩شوا ،٪یو٧ص ،اب ٩طہاب ،سائب ب ٩یزیس و

ًِیساہللً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساٟ٘اری٤ً ،ز ب ٩خلاب

ا ٩ِ ًَ ٪یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
اِ ًَ ٪ب ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔیسٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟبِ ِٔ ٣َ ٩ز َو َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َػٔ َِو َ
اب أَ ََّّ ٪
اب َي ُ٘و ُ٢
ٔط َه ٕ
اٟشائ َٔب بِ ََ ٩یز ٔ َ
یس َو ًُِ َ ِی َس اہللٔ أَ ِخب َ َرا ُه أَ َِّ ًَ ٪ب َس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ َِ ًَ ٩ب ٕس ا َِ٘ ٟار َّٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ََ ٤ز بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ

َّ
َّ
اٟو ِهز ٔ ُٛت َٔب
َِقأَ ُه ٓ ٔ َامی بَي ِ َن َػ ََلة ٔا ِِ َٔ ٟحز ٔ َو َػ ََلة ٔ ُّ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ َ ٧ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا ٩ِ ًَ ٦حٔزِبٔهٔ أَ ِو ًَ َِ ٩ط ِی ٕئ ُٔ ٨ِ ٣ه ٓ َ َ
َُ ٟه َٛأَ٤َ َّ ٧ا َرقأَ ُه َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی ٔ١
َ
ہبیتق نب دیعس ،اوبوفصاؿ دبعاہلل نب دیعس نب دبعاکلمل نب وسماؿ ،ویسن ،انب اہشب ،اسبئ نب سیدی ف دیبع اہلل ،دبعارلنمح نب
دبعاناقری ،رمع نب اطخب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش رات ںیم اانپ
فہفیظاکھچک ہصح ایوپرافہفیظ ہنزپھ ےکس افراسرطہقی ےسفہصخشوس اجےئرھپامنزرجف ےسےلرک رہظ ےکفتقکتاس وکزپھ
ےلوتوگایہکاسصخشےنراتںیمیہزپھایلینعیاسصخشےکفاےطساسرطحاکارجفوثاباھکلاجےئاگ۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،اوبوفصاؿ دبعاہلل نب دیعس نب دبعاکلمل نب وسماؿ ،ویسن ،انب اہشب ،اسبئ نب سیدی ف دیبعاہلل،
دبعارلنمحنبدبعاناقری،رمعنباطخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
وجوکیئاانپفہفیظفریغہراتںیمہنزپھےکسوتفہدؿںیمبکفہفہفیظزپےھ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1794

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساٟ٘اری٤ً ،ز ب ٩خلاب رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٕس ا َِ٘ ٟار ِّٔی أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز
َّ
َّ
َّ
َِقأَ ُه ٓ ٔ َامی بَي ِ َن
بِ َ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ َ ٧ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ا ٩ِ ًَ ٦حٔزِبٔهٔ أَ ِو َٗا َُ ٢جزِئٔهٔ ٔ ٩ِ ٣اِ ٠ٟی َٔ َ ٓ ١

اٟو ِهز ٔ َٓ َٜأَ٤َ َّ ٧ا َرقأَ ُه َّٔ ٩ِ ٣
اِ ٠ٟی ٔ١
اٟؼ ِبحٔ إلٔ َی َػ ََلة ٔ ُّ
َػ ََلة ٔ ُّ
َ
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دبعارلنمحنبدبعاناقری،رمعنباطخبریض اہللہنعےنرفناایوجصخشاےنپفےفیظایرات
ےک اکی ہصح ےس وس اجےئ رھپ اس صخش وکامنز رجف ےس ےل رکامنز رہظ کت زپھ ےل وت وگای ہک اس صخش ےن رات یہ ںیم زپھ ایل
(ینعیراتںیمفہفہفیظفریغہزپےنھاسیجاسوکوثابےلماگ۔)
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دبعارلنمحنبدبعاناقری،رمعنباطخبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
وجوکیئاانپفہفیظفریغہراتںیمہنزپھےکسوتفہدؿںیمبکفہفہفیظزپےھ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1795

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ا ،َٟزاؤزب ٩حؼين ،اْعدً ،بساٟزح ٩٤بً ٩بساٟ٘اری٤ً ،ز ب ٩خلاب رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
ْع ٔد ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩ب ٕس ا َِ٘ ٟار ِّٔی أَ ََّ ٤َ ًُ ٪ز بِ َ٩
أ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟزا ُو َز بِ ٔ ٩ا ُِ ٟح َؼي ِ ٔن ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
اِ ٠ٟی ََِٔ ٓ ١قأَ ُه ح ٔي َن َتزُو َُّ ٢
اب َٗا ََٓ ٩ِ ٣َ ٢ا َتهُ حٔزِب ُ ُه َّٔ ٩ِ ٣
اٟو ِهز ٔ َٓإَّٔ٧هُ ََ ٥ِ ٟي ُٔ ِتهُ أَ ِو َٛأََّ٧هُ أَ ِز َر َُ ٛه َر َوا ُه
اٟظ ُِ ٤ص إلٔ َی َػ ََلة ٔ ُّ
ا َِ ٟد َّل ٔ
َ

ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َِ ٣وُٗوّٓا

ہبیتقنبدیعس ،ناکل،داؤدنبنیصح،ارعج،دبعارلنمحنبدبعاناقری،رمعنباطخبریضاہللہنعےنرفاتیلقنرفنایئافررفناای
ہک سج یسک اک رات اک فہفیظ وفت وہ اجےئ افر رھپ فہ صخش وسرج ےک زفاؽ ےس فتق رہظ کت اس وک ادا رک ےل وت وگای ہک فہ فہفیظ
فریغہاضقیہہنوہاایاسےنفہفیظاپایل۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ناکل،داؤدنبنیصح،ارعج،دبعارلنمحنبدبعاناقری،رمعنباطخبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
وجوکیئاانپفہفیظفریغہراتںیمہنزپھےکسوتفہدؿںیمبکفہفہفیظزپےھ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1796

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،طٌبہ ،سٌس ب ٩ابزاہی ،٥ح٤یسبً ٩بساٟزح٩٤

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیُ ٩ِ ًَ ٥ح َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََٓ ٩ِ ٣َ ٢ا َت ُه
اٟو ِهز ٔ َٓإَٔ َّ ٧ها ََ ٌِ ٔس َُ ٢ػ ََل َة َّ
َّ
اِ ٠ٟی ٔ١
ِقأِ ُه فٔی َػ ََلة ٕ َٗ ِب َُّ ١
و ٔ ِر ُز ُه ٔ ٩ِ ٣اِ ٠ٟی َِٔ ٠َٓ ١ی ِ َ
وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،ہبعش ،دعس نب اربامیہ ،دیمحنب دبعارلنمح ےن رفناای ہک سج یسک اک رات اکفہفیظ اضق وہ اجےئ رھپ اس وکامنز
رہظےسلبقزپھےلوت(اسلمعاکوثاب)راتیکامنزےکرباربوہاگ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ہبعش،دعسنباربامیہ،دیمحنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی
ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1797

راوی  :حشين ب٨٣ ٩ؼور ب ٩جٌرف٧یشابوری ،اسح ٙب ٩س٠امیِ٣ ،٪يرة ب ٩زیازً ،لاءً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

رف اِ ٨َّ ٟی َشابُور ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُِٔ٣ي َرةُ بِ ُ ٩زٔ َیاز ٕ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ

رش َة َر ِّ ٌَ ٛة فٔی ا َِ ٟی ِوَ ٔ ٦و َّ
اِ ٠ٟی َٔ ٠ة َز َخ َ١
ًَ َلا ٕ
ئ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ثَابَ َز ًَل َی اث ِ َِ َ ً٨ی ًَ ِ َ
اٟو ِهز ٔ َو َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ََ ٌِ َس َها َو َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ََ ٌِ َس ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َو َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ََ ٌِ َس ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ئ َو َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٗ ِب َ ١ا ِِ َٔ ٟحز ٔ
ا َِ ٟح ََّ ٨ة أَ ِر ََ ٌّا َٗ ِب َُّ ١
نیسح نب وصنمر نب رفعجشینوبری ،ااحسؼ نب امیلسؿ ،ریغمة نب زاید ،اطعء ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش ہشیمہ ابرہ راعکت زپےھ وت دخافدن دقفس اس صخش ےک ےیل
تنج ںیم اکی اکمؿ انبےئ اگ۔ اچر رتعک امنز رہظ ےس لبق افر دف رتعک امنز رہظ ےک دعب افر دف راعکتامنز رغمب ےک دعب افر دف
راعکتاشعءےکدعبافردفراعکتامنزرجفےسلبق۔
رافی  :نیسحنبوصنمرنبرفعجشینوبری،اقحسنبامیلسؿ،ریغمةنبزاید،اطعء،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1798

راوی  :حشين ب٨٣ ٩ؼورب ٩جٌرف٧یشابوری ،اسح ٙب ٩س٠امیِ٣ ،٪يرة ب ٩زیازً ،لاءً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َٔ ٩رشٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َی ِحٌَی إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟزَّاز ُّٔی ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ بِ ٔ٩
رش َة
زٔ َیاز ٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕح ًَ ًَِ ٩ائ ٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ثَابَ َز ًَل َی اث ِ َِ َ ً٨ی ًَ ِ َ
اٟو ِهز ٔ َو َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ََ ٌِ َس ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َو َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن
اٟو ِهز ٔ َو َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ََ ٌِ َس ُّ
َر ِّ ٌَ ٛة بَى َی اہللُ ًَزَّ َو َج َُّ َٟ ١ه بَ ِی ّتا فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة أَ ِر ََ ٌّا َٗ ِب َُّ ١

ََ ٌِ َس ا ٌِٔ ٟظَ ا ٔ
ئ َو َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٗ ِب َ ١ا ِِ َٔ ٟحز ٔ

ادمح نب ٰییحی ،دمحم نب رشب ،اوب ٰییحی ااحسؼ نب امیلسؿ رازی ،ریغمہ نب زاید ،اطعء نب اوب رابح ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ہی دحثی
سگہتشدحثی یسیےہ۔

رافی  :نیسحنبوصنمرنبرفعجشینوبری،اقحسنبامیلسؿ،ریغمةنبزاید،اطعء،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1799

راوی ٣ :ح٤س بٌ٣ ٩سا ٪بً ٩یسی ،حش ٩ب ٩اًينً ،١ٌ٘٣ ،لاء ،ا ٦حِیبہ رضی اہلل ً٬٨ا

ا ٪بِ َٔٔ ً ٩یسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩أَ ًِي َ َن َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََ ًَ ٩ِ ًَ ١ْ ٔ ٌِ٘ ٣لا ٕئ َٗا َ ٢أ ُ ِخب ٔ ِر ُت أَ َّ ٪أَُّ٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٌِ ٣َ ٩س َ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة فٔی َی ِو ٔ٣هٔ
یب َة ب ٔ َِ ٨ت أَبٔی ُسٔ َِی َ
َحِ ٔ َ
اَٗ ٪اَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ر َ ٍَ ٛث ٔ ِِ َ ً٨ی ًَ ِ َ

َوَِ ٟی َ٠تٔهٔ س َٔوی ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ ٔة بَى َی اہللُ َُ ٟه ب ٔ َها بَ ِی ّتا فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ

دمحم نب دعماؿ نب یسیع ،نسح نب انیع ،لقعم ،اطعء ،اؾ ہبیبح ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملساراشدرفناےتےھتوجصخشرہ دؿافرراتںیمابرہراعکتزپےھالعفہرفض
ےکوتدخافدندقفساسےکفاےطستنجںیماکیاکمؿانبےتںیہ۔
رافی  :دمحمنبدعماؿنبیسیع،نسحنبانیع،لقعم،اطعء،اؾہبیبحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1800

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش ،٩ححاد ب٣ ٩ح٤س ،اب ٩جزیخ رضی اہلل ً٬٨ا

َ َت ِز َِ َٗ ٍُ ٛب َ١
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َححَّا ُد بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََٗ ٢ا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ ُُِٗ ٠ت َ ٌَ ٔ ٟلا ٕ
ئ بَ ََِ ٠ىٔی أََ َّ ٧
ا ٪أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی
َ فٔی ذََ ٔ ٟ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة َ٣ا بَ ََ َِ ٠
یب َة َح َّسثَ ِت ًَ َِ ٨ب َش َة بِ َ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
َ َٗا َ ٢أ ُ ِخب ٔ ِر ُت أَ َّ ٪أَُ َّ٦حِ ٔ َ
ا ُِ ٟح ُٔ ٌَ ٤ة اث ِ َِ َ ً٨ی ًَ ِ َ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة فٔی ا َِ ٟی ِوَ ٔ ٦و َّ
اِ ٠ٟی َٔ ٠ة س َٔوی ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ ٔة بَى َی اہللُ ًَزَّ َو َج َُّ َٟ ١ه بَ ِی ّتا فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ر َ ٍَ ٛاث ِ َِ َ ً٨ی ًَ ِ َ

اربامیہنبنسح،اجحجنب دمحم،انبرججیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکںیمےن رضحتاطعءےسرعضایک ہک ھجموکربخیلمےہ
ہک مت امنز ہعمج ےس لبق ابرہ راعکت زپےتھ وہاس ہلسلس ںیم مت ےن ایک ابت ینس ےہ؟ وت اوہنں ےن رفناای اؾ ہبیبح ریض اہلل عیھاےن
ہبنع نب ایب ایفسؿ ےس لقن ایک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای وج صخش ابرہ راعکت رات افر دؿ ںیم زپےھ العفہ
رفضےکوتدخافدندقفساسصخشےکفاےطستنجںیماکیاکمؿانبدےاگ۔
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحجنبدمحم،انبرججیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1801

راوی  :ایوب ب٣ ٩ح٤س٤ٌ٣ ،ز ب ٩س٠امی ،٪زیس ،اب ٩جزیخً ،لاء٨ً ،بشة ،ا ٦حِیبہ رضی اہلل ً٬٨ا

َّا ٩ِ ًَ ٪ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕئ ًَ َِ ٨ِ ًَ ٩ب َش َة
وب بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُ٤َّ ٌَ ٣زُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩حٔب َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ُّی ُ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة
بِ ٔ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َِّ ٦حِ ٔ َ
یب َة َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ػل َّی فٔی َی ِو ٕ ٦ث ٔ ِِ َ ً٨ی ًَ ِ َ

بَى َی اہللُ ًَزَّ َو َج َُّ َٟ ١ه بَ ِی ّتا فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََ ًَ ٩ٔ ٤لائْ َ ٥َِ ٟي ِش َُ ٌِ ٤ه َٔ ٨ِ ًَ ٩ِ ٣ب َش َة

اویبنبدمحم،رمعمنبامیلسؿ،زدی،انبرججی،اطعء،عییشة،اؾہبیبحریضاہللعیھارفنایتںیہہکںیمےنیبنرکمییلصاہللہیلعفآہل

فملسوکہیرفناےتوہےئانسہک وجصخشدؿںیم ابرہراعکت ادارکاتےہاہللزعفلج اس ےکےیلتنجںیم اکیرھگ رقمر رفنادےتی
ںیہ۔
رافی  :اویبنبدمحم،رمعمنبامیلسؿ،زدی،انبرججی،اطعء،عییشة،اؾہبیبحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1802

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآٍ ،زیسب ٩حباب٣ ،ح٤س ب ٩سٌیس كائفیً ،لاء ب ٩ابورباح ،يٌلی ب ٩ا٣یہ رضی اہلل ً٨ہ

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َّ
اٟلائٔف ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ َلا ُئ بِ ُ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ُ ٩حُ َب ٕ
َربَا ٕح ًَ َِ ٩ي ٌِل َی بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة َٗا َٔ َٗ ٢س ُِ ٣ت َّ
اَ ٪وه َُو بٔا ِِ ٤َ ٟو ٔ
َفأَیِ ُت ُٔ ٨ِ ٣ه َجزَ ًّا
اٟلائ َٕٔ ٓ ََس َخُِ ٠ت ًَل َی ًَ َِ ٨ب َش َة بِ ٔ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
ت ََ

رش َة
َٓ ُُِ٘ ٠ت إَٔ َّ ٧
َ ًَل َی َخيِر ٕ َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِخب َ َر ِتىٔی أ ُ ِخًٔی أ ُ َُّ ٦حِ ٔ َ
یب َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ػلَّی ث ٔ ِِ َ ً٨ی ًَ ِ َ

َر ِّ ٌَ ٛة بٔاَ ٨َّ ٟهارٔ أَ ِو ب ٔ َّ
اِ ٠ٟی ٔ ١بَى َی اہللُ ًَزَّ َو َج َُّ َٟ ١ه بَ ِی ّتا فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َخا َُ َٔ ٟه ِ ٥أَبُو یُوَُ ٧ص ا ُِ٘ ٟظَ ي ِر ُّٔی

دمحمنبراعف،زدینبةحب،دمحمنبدیعساطئ،اطعءنباوبرابح،یلعینباہیمریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمسجفتقاقمؾ
اطفئںیم اچنہپوترضحتہبنع نبایبایفسؿوکومتےکاعملںیماپایافرںیمےنداھکیہک (ومتیکیتخسیکفہجےس) فہ ےبرقاری
ےکاعملںیمںیہ۔ںیمےناہکہکمتوتےلھبآدیموہاوہنںےناہکہکھجمےسریمینہبرضحتاؾہبیبحریضاہللعیھاےنایبؿایکہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش دؿ ای رات ںیم ابرہ راعکت زپےھ اگ وت دخافدن دقفس اس ےک
فاےطستنجںیماکیاکمؿانبدےاگ۔
رافی  :دمحمنبراعف،زدینبةحب،دمحمنبدیعساطئ،اطعءنباوبرابح،یلعینباہیمریضاہللہنع

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

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1803

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات ٥ب ٩نٌی ،٥حبا ٪و ٣ح٤س ب٣ ٩کیً ،بساہلل ،ابویو٧ص ٗظيری ،اب ٩ابورباح ،طہزب ٩حوطب ،ا٦
حِیبہ ب٨ت ابوسٔیا ٪رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات ٔٔ ٥بِ ٔ ٩نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حٔبَّا َُ ٪و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٣َ ٩ک ِّٕٓی َٗ َاَل أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی یُوَُ ٧ص ا ُِ٘ ٟظَ ي ِر ِّٔی ًَ ِ٩
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة فٔی یَ ِوََ ٕٓ ٦ؼلَّی
یب َة ب ٔ ِ٨تٔ أَبٔی ُسٔ َِی َ
ابِ ٔ ٩أَبٔی َربَا ٕح ًَ َِ ٩ط ِهز ٔبِ َٔ ٩ح ِو َطبٕ َح َّسثَهُ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦حِ ٔ َ
اَٗ ٪اَِ ٟت ََ ٩ِ ٣ػلَّی ث ٔ ِِ َ ً٨ی ًَ ِ َ

اٟو ِهز ٔبَى َی اہللُ َُ ٟه بَ ِی ّتا فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
َٗ ِب َُّ ١

دمحمنباحمتنبمیعن،ةحؿفدمحمنبیکم،دبعاہلل،اوبویسنریشقی،انباوبرابح،رہشنبوحبش،اؾہبیبحتنباوبایفسؿریضاہللعیھا
ےسرفاتیےہہکاوہنںےنرفناایہکوجصخشاکیدؿںیمابرہراعکتزپےھاگاچررتعکامنزرہظےسلبقافردفرتعکاسےک
دعب افر دف ر اعکت امنز رغمب ےک دعب افر دف راعکت اشعء ےک دعب افر دف راعکت امنز رجف ےس لبق وت دخافدن دقفس اس ےک فاےطس
تنجںیماکیاکمؿریمعترکےاگ۔
رافی  :دمحمنباحمتنبمیعن،ةحؿفدمحمنبیکم،دبعاہلل،اوبویسنریشقی،انباوبرابح،رہشنبوحبش،اؾہبیبحتنباوبایفسؿریض
اہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1804

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی ،٪ابواَلسوز ،بَکب٣ ٩رض ،ابً ٩حَل ،٪ابواسحا ٚہ٤سانی٤ً ،زوب ٩اوضً ،بشة ب ٩ابوسٔیا ،٪ا٦
حِیبہ رضی اہلل ً٬٨ا

َ
رض ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٙا َِ ٟه َِ ٤سان ٔ ِّی ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا اَّ ٟزبٔی ٍُ بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا أَبُو اْلِ َ ِس َوز ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی بَ ِ ُ
َک بِ َُ َ ٣ُ ٩
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة
ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
ض ًَ َِ ٨ِ ًَ ٩ب َش َة بِ ٔ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َِّ ٦حِ ٔ َ
یب َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اث ِ ََ ٨تا ًَ ِ َ

ََ ٩ِ ٣ػ ََّلهُ َّ٩بَى َی اہللُ َُ ٟه بَ ِی ّتا فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة أَ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
َر
اٟو ِهز ٔ َو َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ََ ٌِ َس ُّ
ت َٗ ِب َُّ ١
اٟو ِهز ٔ َو َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٗ ِب َ ١ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
اٟؼ ِبحٔ
َو َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ََ ٌِ َس ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َو َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن َٗ ِب ََ ١ػ ََلة ٔ ُّ
رعیبنب امیلسؿ،اوباالوسد ،رکبنبرضم،انبالجعؿ ،اوبااحسؼہاین،رمعفنب افس،عیشةنباوبایفسؿ،اؾ ہبیبحریضاہللعیھا ےس
رفاتیےہہک رضحتروسؽ رکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےناراشدرفناایابرہراعکت ںیہوج صخشاؿوک زپےھ اگوت اس ےکفاےطس
تنجںیماکیاکمؿانبایاجےئاگ۔اچر رتعکامنزرہظےسلبقافردفرتعکامنزرہظےکدعبافردفراعکترصعیکامنزےسلبقافر
دفراعکتامنزرغمبےکدعبافردفراعکتامنزرجفےسلبق۔
رافی  :رعیب نب امیلسؿ ،اوباالوسد ،رکبنب رضم ،انب الجعؿ ،اوبااحسؼ ہاین ،رمعفنب افس ،عیشة نب اوبایفسؿ ،اؾ ہبیبح ریض اہلل
عیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1805

راوی  :ابوازہز اح٤سب ٩ازہز ٧یشابوری ،یو٧ص ب٣ ٩ح٤س٠ٓ ،یح ،سہی ١ب ٩ابوػاٟح ،ابواسحا٣ ،ٚشیب٨ً ،بشة ب٩

ابوسٔیا ،٪ا ٦حِیبہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو اْلِ َ ِز َهز ٔأَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩اْلِ َ ِز َهز ٔاِ ٨َّ ٟی َشابُور ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُِٓ ٠ی ْح ًَ ُِ ٩س َه ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی
یب َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ َِ ٨ِ ًَ ٩ب َش َة بِ ٔ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َِّ ٦حِ ٔ َ

َر
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة بَى َی اہللُ َُ ٟه بَ ِی ّتا فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة أَ ِر ََ ٌّا َٗ ِب َُّ ١
اٟو ِهز ٔ َواث ِ ََ ٨تي ِ ٔن ََ ٌِ َس َها َواث ِ ََ ٨تي ِ ٔن َٗ ِب َ ١ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ػلَّی اث ِ َِ َ ً٨ی ًَ ِ َ
اٟؼ ِبحٔ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اٟزَّ ِح ََِ ٠ُٓ ٩ٔ ٤ی ُح بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََِ ٟ ٪ی َص بٔا َِ٘ ٟو ٔ ِّی
َواث ِ ََ ٨تي ِ ٔن ََ ٌِ َس ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َواث ِ ََ ٨تي ِ ٔن َٗ ِب َُّ ١
فلی
اوبازرہ ادمحنب ازرہ شینوبری ،ویسن نب دمحم ،ح ،لیہس نب اوباصحل ،اوبااحسؼ ،بیسم ،عییشة نب اوبایفسؿ ،اؾ ہبیبح ریض اہلل
عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج وکیئ ابرہ راعکت زپےھ وت اس ےک فاےطس

( دخافدندقفس)تنجںیماکیاکمؿانبدےاگ(فہراعکتاسرطحںیہ)اچررتعکرہظےسلبقافردفرتعکرہظےکدعبافردف
راعکتامنزرصعےسلبقافرامنزرغمبےکدعبدفراعکتافردفراعکتامنزرجفےسلبق۔
فلی
رافی  :اوبازرہ ادمحنب ازرہ شینوبری ،ویسن نب دمحم ،ح ،لیہس نب اوباصحل ،اوبااحسؼ ،بیسم ،عییشة نب اوبایفسؿ ،اؾ ہبیبح
ریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1806

راوی  :اح٤سب ٩س٠امی ،٪ابو نٌی ،٥زہير ،ابواسح٣ ،ٙشیب ب ٩رآٍ٨ً ،بشة ،ا ٦حِیبہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُز َهي ِ ْر ًَ ِ ٩أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب بِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٕ ًَ َِ ٨ِ ًَ ٩ب َش َة أَخٔی أ ُ ِّ٦

یب َة َٗاَِ ٟت ََ ٩ِ ٣ػلَّی فٔی ا َِ ٟی ِوَ ٔ ٦و َّ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة س َٔوی ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ ٔة بُىٔ َی َُ ٟه بَ ِی ْت فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة أَ ِر ََ ٌّا
یب َة ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦حِ ٔ َ
َحِ ٔ َ
اِ ٠ٟی َ٠ةٔ ث ٔ ِِ َ ً٨ی ًَ ِ َ

َر َوث ٔ َِ ٨تي ِ ٔن ََ ٌِ َس ا ِِِ ٤َ ٟز ٔ ٔب َوث ٔ َِ ٨تي ِ ٔن َٗ ِب َ ١ا ِِ َٔ ٟحز ٔ
َٗ ِب َُّ ١
اٟو ِهز ٔ َو َر َِ ٌَ ٛتي ِ ٔن ََ ٌِ َس َها َوث ٔ َِ ٨تي ِ ٔن َٗ ِب َ ١ا ِٔ ِ ٌَ ٟ
ادمحنب امیلسؿ ،اوب میعن ،زریہ ،اوب ااحسؼ  ،بیسم نب راعف ،عییشة ،اؾ ہبیبح ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفناای سج یسک ےندؿ ای رات ںیم ابرہ راعکت ادا ںیک العفہ رفض امنز ےک وت اس ےک فاےطس تنج
ںیماکیاکمؿانبایاجےئاگ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،اوبمیعن،زریہ،اوباقحس،بیسمنبراعف،عییشة،اؾہبیبحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےک ونالفےکقلعتمااحدثی
امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1807

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ،٥یزیس ب ٩ہارو ،٪اس٤اًی٣ ،١شیب ب ٩رآٍ٨ً ،بشة ب ٩ابوسٔیا ،٪ا ٦حِیبہ رضی
اہلل ً٬٨ا

 ٩ِ ًَ ١ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس بِ َُ ٩ه ُ
وَٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ار َ
یب َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ػلَّی فٔی ا َِ ٟی ِوَ ٔ ٦و َّ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة
ًَ َِ ٨ب َش َة بِ ٔ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َِّ ٦حِ ٔ َ
اِ ٠ٟی َٔ ٠ة ث ٔ ِِ َ ً٨ی ًَ ِ َ

بُىٔ َی َُ ٟه بَ ِی ْت فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ ،سیدی نب اہرفؿ ،اامسلیع ،بیسم نب راعف ،عییشة نب اوبایفسؿ ،اؾ ہبیبح ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ
ہکاوہنںےنرفناایہکسجآدیمےنراتایدؿںیمابرہراعکتزپںیھالعفہامنزرفضےکوتاسےکفاےطستنجںیماکیرھگانبای
اجےئاگ۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،سیدینباہرفؿ،اامسلیع،بیسمنبراعف،عییشةنباوبایفسؿ،اؾہبیبحریضاہللعیھا

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

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1808

راوی  :اح٤سب ٩س٠امی ،٪يٌلی ،اس٤اًی٣ ،١شیب ب ٩رآٍ٨ً ،بشة ب ٩ابوسٔیا ،٪ا ٦حِیبہ رضی اہلل ً٬٨ا

ا٩ِ ًَ ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َي ٌِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ٩ِ ًَ ١ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب بِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٕ ًَ َِ ٨ِ ًَ ٩ب َش َة بِ ٔ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
یب َة َٗاَِ ٟت ََ ٩ِ ٣ػلَّی فٔی َّ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة س َٔوی ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَ ٔة بُىٔ َی َُ ٟه بَ ِی ْت فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة
أ ُ َِّ ٦حِ ٔ َ
اِ ٠ٟی َٔ ١واَ ٨َّ ٟهارٔ ث ٔ ِِ َ ً٨ی ًَ ِ َ
ادمحنب امیلسؿ ،یلعی ،اامسلیع ،بیسم نب راعف ،عییشة نب اوبایفسؿ ،اؾ ہبیبح ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک سج ےن رات افر
دؿںیمابرہراعکتادایکالعفہامنزرفضےکوتاسےکفاےطستنجںیماکیاکمؿانبایاجےئاگ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،یلعی،اامسلیع،بیسمنبراعف،عییشةنباوبایفسؿ،اؾہبیبحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1809

راوی ٣ :ح٤س ب ٩حات٣ ،٥ح٤س ب٣ ٩کی و حباً ،٪بساہلل ،اس٤اًی٣ ،١شیب ب ٩رآٍ ،ا ٦حِیبہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩حات َٕٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٣َ ٩ک ِّٕٓی َوحٔبَّا َُ َٗ ٪اَل َح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ٩ِ ًَ ١ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة س َٔوی ا ِِٜ٤َ ٟتُوبَةٔ بَى َی اہللُ ًَزَّ َو َج َُّ َٟ ١ه بَ ِی ّتا فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ ٥َِ ٟ
ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦حِ ٔ َ
یب َة َٗاَِ ٟت ََ ٩ِ ٣ػلَّی فٔی َی ِوَ ٕ ٦وَِ ٟی َٕ ٠ة ث ٔ ِِ َ ً٨ی ًَ ِ َ

ا٪
َی ِزٓ ٌَِ ُه ُح َؼي ِْن َوأَ ِز َخ َ ١بَي ِ َن ًَ َِ ٨ب َش َة َوبَي ِ َن ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ذ ََِ ٛو َ
دمحم نب احمت ،دمحم نب یکم ف ةحؿ ،دبع اہلل ،اامسلیع ،بیسم نب راعف ،اؾ ہبیبح ریض اہلل عیھا ےن رفناای ہک وج صخش اکی دؿ ںیم ابرہ
راعکتادارکےاگوتاسےکفاےطستنجںیماکیرھگانبایاجےئاگ۔
رافی  :دمحمنباحمت،دمحمنبیکمفةحؿ،دبعاہلل،اامسلیع،بیسمنبراعف،اؾہبیبحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1810

راوی  :زَکیا ب ٩یحٌی ،وہب ،خاٟس ،حؼين٣ ،شیب ب ٩رآٍ ،ابوػاٟح٨ً ،بشة ب ٩ابوسٔیا ،٪ا ٦حِیبہ رضی اہلل ً٬٨ا

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َز َ ٔ
َکیَّا بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َوه ِْب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ح َؼي ِ ٕن ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب بِ َٔ ٩رآ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ذ ََِ ٛو َ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة بُىٔ َی َٟهُ بَ ِی ْت فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ َِ ٨ب َش ُة بِ ُ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
ا ٪أَ َّ ٪أَُ َّ٦حِ ٔ َ
یب َة َح َّسثَ ِت ُه أَُ َّ ٧ه ََ ٩ِ ٣ػلَّی فٔی یَ ِوٕ ٦ث ٔ ِِ َ ً٨ی ًَ ِ َ
زرکای نب ییحی ،فبہ ،اخدل ،نیصح ،بیسم نب راعف ،اوباصحل ،عییشة نب اوبایفسؿ ،اؾ ہبیبح ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش اکی دؿ ںیم ابرہ راعکت زپےھ العفہ رفض امنز ےک وت دخافدن
دقفساسےکفاےطستنجںیماکیاکمؿانبےئاگ۔
رافی  :زرکاینبییحی،فبہ،اخدل،نیصح،بیسمنبراعف،اوباصحل،عییشةنباوبایفسؿ،اؾہبیبحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی

امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1811

راوی  :یحٌی ب ٩حِیب ،ح٤ازً ،اػ ،٥ابو ػاٟح ،ا ٦حِیبہ رضی اہلل ً٬٨ا

یب َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩حِٔیبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦حِ ٔ َ
يـ ٔة بَى َی اہللُ َُ ٟه أَ ِو بُىٔ َی َُ ٟه بَ ِی ْت فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
رف َ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة س َٔوی ا ِٔ َ ٟ
َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ػلَّی فٔی یَ ِوٕ ٦ث ٔ ِِ َ ً٨ی ًَ ِ َ

ییحی نب بیبح ،امحد ،اعا  ،اوب اصحل ،اؾ ہبیبح ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفناایوجصخشاکیدؿںیمابرہراعکتزپےھاگوتدخافدندقفساسےکفاےطستنجںیماکیرھگانبےئاگ۔
رافی  :ییحینببیبح،امحد،اعا ،اوباصحل،اؾہبیبحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1812

راوی ً :لی بَ٣ ٩ىی ،سویس ب٤ً ٩زو ،ح٤ازً ،اػ ،٥ابوػاٟح ،ا ٦حِیبہ رضی اہلل ً٬٨ا

یب َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی ًَ ُِ ٩س َویِ ٔس بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َح َّ٤ا ْز ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦حِ ٔ َ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة فٔی َی ِوَ ٕ ٦وَِ ٟی َٕ ٠ة بَى َی اہللُ َُ ٟه بَ ِی ّتا فٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ػلَّی ث ٔ ِِ َ ً٨ی ًَ ِ َ

یلعنبینثم،وسدینبرمعف،امحد،اعا ،اوباصحل،اؾہبیبحریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکاوہنںےنرفناایہکوجصخشاکیدؿںیم
ابرہراعکتزپےھاگوتاسےکےیلتنجںیماکیرھگانبایاجےئاگ۔

رافی  :یلعنبینثم،وسدینبرمعف،امحد،اعا ،اوباصحل،اؾہبیبحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1813

راوی ً :لی بَ٣ ٩ىی ،سویس ب٤ً ٩زو ،ح٤ازً ،اػ ،٥ابوػاٟح ،ا ٦حِیبہ

اػ ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ٩
رض َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ ِٔ ًَ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َز َ ٔ
َکیَّا بِ َُ ٩ی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح َُٗ ٙا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا اُ ِ ٨َّ ٟ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة بُىٔ َی َُ ٟه بَ ِی ْت فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة
أ ُ َِّ ٦حِ ٔ َ
یب َة َٗاَِ ٟت ََ ٩ِ ٣ػلَّی فٔی یَ ِوٕ ٦اث ِ َِ َ ً٨ی ًَ ِ َ
زرکاینبییحی،ااحسؼ،رضن،امحدنبہملس،اعا ،ایباصحل،اؾہبیبح،اساکرتہمجاسہقبدحثیاسیجےہ۔
رافی  :یلعنبینثم،وسدینبرمعف،امحد،اعا ،اوباصحل،اؾہبیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1814

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک ،یحٌی ب ٩اسح٣ ،ٙح٤س ب ٩س٠امی ،٪سہی ١ب ٩ابوػاٟح ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا یَ ِحٌَی بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی َُ ٩ِ ًَ ٪س َه ِی ٔ ١بِ ٔ ٩أَبٔی

يـةٔ
رف َ
رش َة َر ِّ ٌَ ٛة س َٔوی ا ِٔ َ ٟ
َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ػلَّی فٔی یَ ِو ٕ ٦ث ٔ ِِ َ ً٨ی ًَ ِ َ
ٔیٕ ه َُو ابِ ُ ٩اْلِ َ ِػ َب َهان ٔ ِّی َو َٗ ِس ُرو ٔ َی َه َذا
بَى َی اہللُ َٟهُ بَ ِی ّتا فٔی ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ه َذا َخ َلأ ْ َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪ؿٌ ْ
ٔیث ٔ ٩ِ ٣أَ ِو ُجهٕ س َٔوی هَ َذا ا َِ ٟو ِجهٔ َٔ َِي ِر ٔ َّ َّ
ا َِ ٟحس ُ
َک ُه
أِ ٔ٠ٟى أ ٟذی ََ َ٘ َّس َ ٦ذ ٔ ِ ُ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،ییحی نب ااحسؼ  ،دمحم نب امیلسؿ ،لیہس نب اوباصحل ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایوجصخشاکیدؿںیمابرہراعکتزپےھاگالعفہرفضےکاسےکفاےطساکیرھگتنج
ںیمانبایاجےئاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،ییحینباقحس،دمحمنبامیلسؿ،لیہسنباوباصحل،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1815

٣وسی ب ٩اًين ،ابوً٤زو اوزاعی،
راوی  :یزیس ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟؼ٤س ،ہظاً ٦لار ،اس٤اًی ١بً ٩بساہلل ب ٩س٤اًةٰ ،
حشا ٪بً ٩لیة

 ١بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩س َ٤ا ًَ َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرنٔی َیزٔی ُس بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟؼَّ َٔ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ه ٔظَ ْا ٦ا َِّ ٌَ ٟل ُ
ار َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ا ٪بِ ٔٔ ًَ ٩ل َّی َة َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ُ ٧ز ٔ ََ ٨ِ ٌَ َٔ ٢ب َش َة َج ٌَ َ ١یَ َت َـ َّو ُر َٓ٘ٔی ََٟ ١هُ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ٣ا إنِّٔی
وسی بِ ٔ ٩أَ ًِي َ َن ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِ٤ز ٕو اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی ًَ َِ ٩ح َّش َ
َُ ٣
یب َة َز ِو َد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠تُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه َٗا ََ ٩ِ ٣َ ٢ر َ ٍَ ٛأَ ِربَ ٍَ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أَُ َّ٦حِ ٔ َ
َر ٌََ ٛا ٕ
اٟو ِهز ٔ َوأَ ِر ََ ٌّا ََ ٌِ َس َها َرح ََّ ٦اہللُ ًَزَّ َو َج َِّ َٟ ١ح َُ ٤ه ًَل َی ا٨َّ ٟارٔ ٓ ََ٤ا َت َز ُِ ٛت ُهُ ٨ِ ٣ُ َّ٩ذ َسُ ٌِ ٔ٤ت ُهَّ٩
ت َٗ ِب َُّ ١
سیدینبدمحمنبدبعادمصل،اشہؾاطعر،اامسلیعنبدبعاہللنبامسعة،ومٰیسنبانیع،اوبرمعفافزایع،اسحؿنبعػیةےسرفاتیےہ

ہک سج فتق رضحت ہبنع یک فافت اک فتق آای وت فہ زتپ رےہ ےھت۔ ولوگں ےن اہک ہک (ینعی اؿ وک یلست دی) اوہنں ےن اہک ہک ںیم
ےن رضحت اؾہبیبح ریض اہلل عیھا ےس انس ےہ وج ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یک زفہج رہطمہ یھت۔ آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک وج صخش امنز رہظ ےس لبق اچر راعکت زپےھ۔ افر اچر رتعک امنز رہظ ےک دعب زپےھ وت دخافدن دقفس
دفزخرپاساکوگتشرحاؾرفنادےاگ۔نان ہچبجںیمےنہیابتینسوتاسفتقےسںیمےناؿرتعکوکںیہنوھچڑا۔
رافی  :سیدینبدمحمنبدبعادمصل،اشہؾاطعر،اامسلیعنبدبعاہللنبامسعة،ومٰیسنبانیع،اوبرمعفافزایع،اسحؿنبعػیة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1816

راوی  :ہَل ٢ب ٩اٌَٟلء ب ٩ہَلًِ ،٢یساہلل ،زیسب ٩ابوا٧یشة ،ایوبٗ ،اس ٥اٟس٣ظقی٨ً ،بشة ب ٩ابوسٔیا ،٪ا ٦حِیبہ رضی
اہلل ً٬٨ا

وب َر ُج ْ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا ه ََٔل ُ ٢بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ بِ ٔ ٩ه ََٔل َٕٗ ٢ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی أ ُِ َ ٧ی َش َة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَ ُّی ُ
ٔ ٩ِ ٣أَهِ َّٔ ١
اٟظا ٩ِ ًَ ٔ ٦ا َِ٘ ٟاس ِّٔٔ ٥
یب َة َز ِو ُد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
اٟس َِ ٣ظق ٔ ِّی ًَ َِ ٨ِ ًَ ٩ب َش َة بِ ٔ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
اَٗ ٪ا َ ٢أَ ِخب َ َر ِتىٔی أ ُ ِخًٔی أ ُ َُّ ٦حِ ٔ َ

یب َها أَبَا ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِخب َ َر َها َٗا َ٣َ ٢ا ِٔ ًَ ٩ِ ٣ب ٕس ُِ ٣ؤ ٔ ٩ٕ ٣ي َُؼل ِّی أَ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
ت ََ ٌِ َس
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪حِ ٔ َ
اٟو ِهز ٔ َٓ َت َُّ ٤ص َو ِج َه ُه ا٨َّ ٟا ُر أَبَ ّسا إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ ًَزَّ َو َج َّ١
ُّ

الہؽ نب االعلء نب الہؽ ،دیبع اہلل ،زدینب اوباییشة ،اویب ،اقمس ادلیقشم ،عییشة نب اوبایفسؿ ،اؾ ہبیبح ریض اہلل عیھا ےس رفاتی
ےہہکوجہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاہیلہںیھتہکاؿےکبیبحرضحتاوباناقمسیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اؿےسرفناایوجدنبہاملسمؿاچررتعکامنزرہظےکدعبزپےھاگوتیھبکدفزخیکآگدخاےناچاہاسوکںیہنےگلیگ۔

رافی  :الہؽنباالعلءنبالہؽ،دیبعاہلل،زدینباوباییشة،اویب،اقمسادلیقشم،عییشةنباوبایفسؿ،اؾہبیبحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1817

راوی  :اح٤سب٧ ٩اػبح٣ ،زوا ٪ب٣ ٩ح٤س ،سٌیس بً ٩بساٌٟزیز ،س٠امی ٪ب٣ ٩وسیٜ٣ ،حو٨ً ،٢بشة ب ٩ابوسٔیا ،٪ا٦
حِیبہ رضی اہلل ً٬٨ا

وسی ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩حو ٕ٩ِ ًَ ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُٔ َ ٧ ٩
اػ ٕح َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٣ُ ٩
اَ ٪ي ُ٘و َُ ٩ِ ٣َ ٢ػلَّی أَ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
اٟو ِهز ٔ
ت َٗ ِب َُّ ١
یب َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
ًَ َِ ٨ب َش َة بِ ٔ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َِّ ٦حِ ٔ َ

رح َُ ٣ه اہللُ ًَزَّ َو َج ًََّ ١ل َی ا٨َّ ٟارٔ
َوأَ ِر ََ ٌّا ََ ٌِ َس َها َ َّ

ادمحنبانحبص،رمفاؿنبدمحم،دیعسنبدبعازعلسی،امیلسؿنبومیس،وحکمؽ،عییشةنباوبایفسؿ،اؾہبیبحریضاہللعیھاےسرفاتی
ےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھتوجصخشامنزرہظےسلبقاچرراعکتزپےھافراچرراعکتامنزرہظ
ےکدعبزپےھوتدخافدندقفساسوکدفزخرپرحاؾرفنادےاگ۔
رافی  :ادمحنبانحبص،رمفاؿنبدمحم،دیعسنبدبعازعلسی،امیلسؿنبومیس،وحکمؽ،عییشةنباوبایفسؿ،اؾہبیبحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1818

راوی ٣ :ح٤وزب ٩خاٟس٣ ،زوا ٪ب٣ ٩ح٤س ،سٌیس بً ٩بساٌٟزیز ،س٠امی ٪ب٣ ٩وسیٜ٣ ،حو٨ً ،٢بشة ب ٩ابی سٔیا ،٪ا٦
حِیبة رضی اہلل ً٬٨ا

وسی ًَ ُِ ِٜ٣َ ٩حو ٕ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِِ ٣َ ٩ز َو َ
ا ٪بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٣ُ ٩
یب َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
اَ ٪سٌ ْ
ٔیس إٔذَا ُ ٔ
یب َة َٗاِ ٣َ ٢ز َوا َُ ٪وک َ َ
ًَ َِ ٨ِ ًَ ٩ب َش َة بِ ٔ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
رق َئ ًََِ ٠یهٔ ًَ ِ ٩أ ُ َِّ ٦حِ ٔ َ
ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َِّ ٦حِ ٔ َ
َک ُه َوإٔذَا َح َّسث َ َ٨ا بٔهٔ ه َُو َ ٥َِ ٟی ِزٓ ٌَِ ُه َٗاَِ ٟت ََ ٩ِ ٣ر َ ٍَ ٛأَ ِربَ ٍَ َر ٌََ ٛا ٕ
اٟو ِهز ٔ َوأَ ِر ََ ٌّا ََ ٌِ َس َها
ت َٗ ِب َُّ ١
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َ َّرق ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َ َو ٥َِ ٟیُ ِِ ٔ ٨
وَ ٥َِ ٟ ٢ي ِش ََ ٨ِ ًَ ٩ِ ٣ٔ ٍِ ٤ب َش َة َط ِیئّا
َ َّ
رح َُ ٣ه اہللُ ًَل َی ا٨َّ ٟارٔ َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح َُ ِٜ٣َ ٩ٔ ٤ح ْ

ومحمدنب اخدل ،رمفاؿ نب دمحم ،دیعس نب دبعازعلسی ،امیلسؿ نب ومیس ،وحکمؽ ،عییشہ نب ایب ایفسؿ ،اؾ حیییہ ریض اہلل عیھا اس
دحثیاکرتہمجاسہقبدحثییکرطحےہ۔
رافی  :ومحمدنباخدل،رمفاؿنبدمحم،دیعسنبدبعازعلسی،امیلسؿنبومیس،وحکمؽ،عییشہنبایبایفسؿ،اؾحیییہریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1819

راوی ً :بساہلل ب ٩اسح ،ٙابوًاػ ،٥سٌیس بً ٩بساٌٟزیز ،س٠امی ٪ب٣ ٩وسی٣ ،ح٤س ب ٩ابوسٔیا ٪رضی اہلل ً٬٨ا

وسی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَ ٔ
اػ َٕٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُِ ًَ ٩بسٔ ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ُسََ ِ ٠امی َ ٪بِ ََ ٣ُ ٩

یب َة ب ٔ ُِ ٨ت أَبٔی
اَٗ ٪ا َ٤َّ َٟ ٢ا َ٧زَ َ ٢بٔهٔ ا ِِ ٤َ ٟو ُت أَ َخ َذ ُه أَ ِْ ٣ز َطس ْ
یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩أَبٔی ُسٔ َِی َ
ٔیس َٓ َ٘ا ََ ٢ح َّسثَ ِتىٔی أ ُ ِخًٔی أ ُ َُّ ٦حِ ٔ َ
اَٗ ٪اَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠حآ ََى ًَل َی أَ ِربَ ٍٔ َر ٌََ ٛا ٕ
رح َُ ٣ه اہللُ
اٟو ِهز ٔ َوأَ ِربَ ٍٕ ََ ٌِ َس َها َ َّ
ت َٗ ِب َُّ ١
ُسٔ َِی َ

ََ ٌَال َی ًَل َی ا٨َّ ٟارٔ
دبع اہلل نب ااحسؼ  ،اوباعا  ،دیعس نب دبعازعلسی ،امیلسؿ نب ومیس ،دمحم نب اوبایفسؿ ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق
اؿ یک فافت اک فتق زندکی آایگ وت اؿ وک تہب زایدہ ےب رقاری وہیئ وت اوہنں ےن ھجم ےس اہکہک ھجم ےس رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل
عیھا ےندحثیرشفیایبؿرفنایئہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایوجصخشامنزرہظےسلبقیکامنز
یک(اپدنبی ےس) افحتظ رکے افر ایسرطح ےس امنز رہظ ےک دعبیک اچر راعکتیک افحتظرکے وت دخافدن دقفس اس رپ دفزخ
رحاؾرکدےاگ۔
رافی  :دبعاہللنباقحس،اوباعا ،دیعسنبدبعازعلسی،امیلسؿنبومیس،دمحمنباوبایفسؿریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راتدؿےکونالفےکقلعتمااحدثی
امنزرفضےکالعفہراتدؿںیمابرہراعکتزپےنھےکارجےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1820

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،ابوٗتیبہ٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل اٟظٌیِی٨ً ،بشة ب ٩ابوسٔیا ،٪ا ٦حِیبہ رضی اہلل ً٬٨ا

اٟظ ٌَ ِیَٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٨ِ ًَ ٩ب َش َة بِ ٔ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُٗت َ ِی َب َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ُّ
ار
یب َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ػلَّی أَ ِر ََ ٌّا َٗ ِب َُّ ١
اٟو ِهز ٔ َوأَ ِر ََ ٌّا ََ ٌِ َسهَا َ ٥َِ ٟت ََّ ٤ش ُه اُ ٨َّ ٟ
ُسٔ َِی َ
ا ٩ِ ًَ ٪أ ُ َِّ ٦حِ ٔ َ
اب َحس ُ
اَ ٩ِ ٣ٔ ٪حسٔیثٔ َسٌٔی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ
ٔیث َِ ٣ز َو َ
َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ه َذا َخ َلأ ْ َواٟؼَّ َو ُ
لش
رمعفنب یلع ،اوبہبیتق ،دمحم نب دبعاہلل ا عیشی ،عییشة نب اوبایفسؿ ،اؾ ہبیبح ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک وج صخش امنز رہظ ےس لبق اچر راعکت زپےھ افر اچر راعکت امنز رہظ ےک دعب زپےھ وت اس وک
دفزخیکآگہنےگلیگ۔

لش
عی
عی
ش
ع
ی
ی
رافی  :رمعفنبیلع،اوبہبیتق،دمحمنبدبعاہللا ی ،شةنباوبایفسؿ،اؾہبیبحریضاہلل ھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ومتیکوخاشہےسقلعتمااحدثی
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ومتیکوخاشہےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1821

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،٩ٌ٣ ،ابزاہی ٥ب ٩سٌس ،زہزیًِ ،یساہلل بً ٩بساہلل بً ٩تبہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َح َّسثَ َ٨ا ََٗ ٩ْ ٌِ ٣ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا هَ ُ

ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َی َت َ٨َّ ٤ي َ َّن أَ َح ْس ٔ ٥ِ ُٜ٨ِ ٣ا ِِ ٤َ ٟو َت إ ٔ َّ٣ا ُِ ٣ح ٔش ّ٨ا َُٓ ٠َّ ٌََ ٠ه أَ ِ ٪یَزِ َزا َز َخي ِ ّرا

َوإ ٔ َّ٣ا ُٔ ٣شیئّا َُٓ ٠َّ ٌََ ٠ه أَ َِ ٪ي ِش َت ٌِت َٔب

اہرفؿ نب دبع اہلل ،نعم ،اربامیہ نب دعس ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکاہمترےںیمےسوکیئصخشومتیکانمتہنرکےویکہکنفہارگآدیمکینےہوتاشدی
فہ صخشزایدہیکینرکے (ینعی اس ےک کیناامعؽ ںیم ااضہفوہ اجےئ) افرارگفہصخشرباآدیم ےہ وتوہ اتکس ےہہکفہصخشربایئ
ےسوتہبرکےل(رہباحؽاسصخشےکفاےطسزدنہرانہرتہبےہ)
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،نعم،اربامیہنبدعس،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ومتیکوخاشہےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1822

راوی ٤ً :زوب٤ًَ ٩اَ٘ ،٪یة ،زبیسی ،زہزی ،ابوًِیسً ،بساٟزح ٩٤بً ٩وٖ ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََ٘ ٔ َّی ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی اٟزُّبَ ِیس ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی اٟزُّهِز ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًُِ َ ِی ٕس َِ ٣ول َی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أَبَا ه َُزیِ َز َة َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل یَ َت َ٨َّ ٤ي َ َّن أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا ِِ ٤َ ٟو َت إ ٔ َّ٣ا ُِ ٣ح ٔش ّ٨ا َٓ٠َّ ٌََ ٠هُ
أَ َِ ٪يٌ َ
ٔیع یَز ِ َزازُ َخي ِ ّرا َوه َُو َخي ِ ْر َٟهُ َوإ ٔ َّ٣ا ُٔ ٣شیئّا َُٓ ٠َّ ٌََ ٠ه أَ َِ ٪ي ِش َت ٌِت َٔب

رمعفنب امثعؿ ،تمیة ،زدیبی ،زرہی ،اوبدیبع ،دبعارلنمح نب وعػ ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایاہمترےںیمےسوکیئصخشومتیکانمتہنرکےویکہکنارگفہصخشکینآدیمےہوتوہاتکسےہہک
فہصخشکینلمعرکےافرزایدہالھبیئےکاکؾرکےافرارگاگہنگرےہوتوہاتکسےہہکفہصخشانگہےسوتہبرکےل۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،تمیة،زدیبی،زرہی،اوبدیبع،دبعارلنمحنبوعػ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ومتیکوخاشہےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1823

راوی ٗ :تیبہ ،یزیس ،اب ٩زریٍ ،ح٤یس ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَزٔی ُس َوه َُو ابِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل َی َت َ٨َّ ٤ي َ َّن

اٟسَ ِ ٧یا َو َلَ ٔ ٟ ٩ِٔ ٜی ُ٘ َِّ ١
اُ ٠ٟه َّ ٥أَ ِحیٔىٔی َ٣ا کَاِ َ ٧ت ا َِ ٟح َیاةُ َخي ِ ّرا لٔی َو َت َو َّٓىٔی إٔذَا کَاِ َ ٧ت ا َِ ٟوَٓاةُ َخي ِ ّرا لٔی
رضٕ َ٧زَ َ ٢بٔهٔ فٔی ُّ
أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا ِِ ٤َ ٟو َت ٓ ُ ٔ ٟ
ہبیتق،سیدی،انبزرعی،دیمح،اسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایاہمترےںیم
ےسوکیئ صخشومتیکآرزف ہنرکےاسآتففتبیصمیکفہج ےسوجہکاسصخشوکداین ںیمیچنہپنکیل اسرطہقی ےسےہکہک
ا ے دخا! ھجم وک اس فتق کت زدنہ رھک بج کت ریمے فاےطس زدنہ رانہ رتہب وہ افر ھجم وک اس فتق ومت دانی بج ریمے فاےطس
ومترتہبوہ۔
رافی  :ہبیتق،سیدی،انبزرعی،دیمح،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ومتیکوخاشہےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1824

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًی ١اب٠ً ٩یةً ،بساٌٟزیز٤ً ،زا ٪ب٣ ٩وسیً ،بساٟوارثً ،بساٌٟزیز ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

وسی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١ابِ َُّ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
َّ
َّ
َّ
رضٕ َ٧زَ َ ٢بٔهٔ َٓإ ٔ ِ٪
َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠أَ ََل ََل یَ َت َ٤ىی أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا ِِ ٤َ ٟو َت ٓ ُ ٔ ٟ
اََ ٪ل ب ُ َّس َُ ٣ت َّ ٨ِّ ٤یا ا ِِ ٤َ ٟو َت ََِٓ ٠ی ُ٘ َِّ ١
اُ ٠ٟه َّ ٥أَ ِحیٔىٔی َ٣ا کَاِ َ ٧ت ا َِ ٟح َیاةُ َخي ِ ّرا لٔی َو َت َو َّٓىٔی َ٣ا ک َاِ َ ٧ت ا َِ ٟوَٓاةُ َخي ِ ّرا لٔی
کَ َ
یلع نب رجح ،اامسلیع انب علیة ،دبعازعلسی ،رمعاؿ نب ومیس ،دبعاولارث ،دبعازعلسی ،اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایاہمترےںیمےسوکیئصخشومتیکآرزفہنرکےاسآتففتبیصمیکفہجےسارگومت
یکانمترکینوہوتویںےہکاےاہلل!ھجموکاسفتقکتزدنہ رھکبجکتریمےفاےطسزدنہرانہرتہبوہافرھجموکاسفتقومت
دانیبجریمےفاےطسومترتہبوہ۔

رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعانبعلیة،دبعازعلسی،رمعاؿنبومیس،دبعاولارث،دبعازعلسی،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومتیکداعناےنگنےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ومتیکداعناےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1825

راوی  :اح٤سب ٩حٔؽ بً ٩بساہلل ،ابزاہی ٥ب ٩كہ٤ا ،٪ححادََ ،ری ،یو٧ص ،ثابت ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َر ُّی ًَ ِ٩
ا ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟححَّا ٔد َوه َُو ا َِ ٟب ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٩حٔ ِٔؽ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ ُ ٩كَ ِه ََ ٤
یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت ِسًُوا بٔا ِِ ٤َ ٟو ٔ
اَ ٪زاً ٔ ّیا ََل ب ُ َّس
ت َو ََل َت َت َِ ٨َّ ٤و ُه ٓ ََ ٩ِ ٤ک َ َ

ََِٓ ٠ی ُ٘ َِّ ١
اُ ٠ٟه َّ ٥أَ ِحیٔىٔی َ٣ا کَاِ َ ٧ت ا َِ ٟح َیاةُ َخي ِ ّرا لٔی َو َت َو َّٓىٔی إٔذَا کَاِ َ ٧ت ا َِ ٟوَٓاةُ َخي ِ ّرا لٔی

ادمحنب ب ص نب دبع اہلل ،اربامیہ نب امہطؿ ،اجحج ،رصبی ،ویسن ،باتب ،اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفناایمتولگرمےنےکفاےطسداعہننااگنرکفافرہنمتومتیکانمترکفافرارگمترضفریداع
ناانگن اچوہ وت متاسرطح ےس داع ناوگن اے دخا ھجم وکاسفتقکت زدنہ رانھکہک بج کت ریمےفاےطس زدنیگرتہب وہ افر ھجم وک اس
فتقومتدانیبجریمےفاےطسومترتہبوہ۔
رافی  :ادمحنبب صنبدبعاہلل،اربامیہنبامہطؿ،اجحج،رصبی،ویسن،باتب،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی

ومتیکداعناےنگنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1826

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،یحٌی ب ٩سٌیس ،اس٤اًیٗ ،١یص رضی اہلل ً٨ہ

َّاب
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َٗ ِی ْص َٗا ََ ٢ز َخُِ ٠ت ًَل َی َخب ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َو َٗ ِس ِاَ ٛت َوی فٔی بَ ِلٔ٨هٔ َس ِب ٌّا َو َٗا ََِ ٟ ٢و ََل أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠هاَ٧ا أَ ِِ َ ٧ ٪سًُ َو بٔا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت َز ًَ ِو ُت بٔهٔ
دمحم نب اشبر ،ییحی نب دیعس ،اامسلیع ،سیق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت ابخب یک دختم ںیم احرض وہا اوہنں ےن
اےنپ ٹیپ رپ است داغ وگلا ےیل فہ رفناےن ےگل ارگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ وک عنم ہن رفناای وہات وت ںیم داع
نااتگنومتیکیتخسافرفیلکتےس(اجنتیک)۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبدیعس،اامسلیع،سیقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومتوکزایدہایدرکےنےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ومتوکزایدہایدرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1827

راوی  :حشين ب ٩رحیثٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسی٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک ،یزیس٣ ،ح٤س ب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س
ب٤ً ٩زو ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

وسی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ح و أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
رحیِ ٕث َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُ ُ ٩

ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥ح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا َ٢
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِٛثٔرُوا ذ ٔ َِک َهاذَّٔ ٔ ٦
اَّ ٠ٟذا ٔ
َک بِ ٔ٩
ت َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٣ُ ٩ٔ ٤ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٥واُ ٔ ٟس أَبٔی بَ ِ ٔ
َ

أَبٔی َط ِی َب َة

نیسحنبرحثی،لضفنبومیس،دمحمنبرمعف،دمحمنبدبعاہللنبابمرک،سیدی،دمحمنباربامیہ،دمحمنبرمعف،اوبہملس،اوبرہریہریض
اہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتذلوتںوکاٹمےنفایلزیچافرذلوتںوکاکٹ
ڈاےنلفایلزیچوکتہبزایدہایدرکف۔
رافی  :نیسح نب رحثی ،لضف نب ومیس ،دمحم نب رمعف ،دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،سیدی ،دمحم نب اربامیہ ،دمحم نب رمعف ،اوبہملس،
اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ومتوکزایدہایدرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1828

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،یحٌی ،اً٤ع ،ط٘ی ،ٙا ٦س٤٠ہ رضی اہلل

ی ٩ِ ًَ ٙأ ُ َِّ ٦سَ ٤ََ ٠ة َٗاَِ ٟت َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی ًَ َِ ٩ی ِحٌَی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َط٘ ٔ ْ
َّ
ات أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ُُِٗ ٠ت یَا
و٤َّ ٠َ َٓ ٪ا ََ ٣
وًَ ٪ل َی َ٣ا ََ ُ٘وَ ُٟ
رضتُ ِ ٥ا ِ٤َ ٟز ٔ َیف َٓ ُ٘وُٟوا َخي ِ ّرا َٓإ ٔ َّ ٪ا ََِ ٤َ ٟلئَٔ َٜة یُ َؤ َِّ ُ٨٣
ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إٔذَا َح َ ِ
ٕ أَُٗو َُٗ ٢ا َُٗ ٢ولٔی َّ
ِرف َ٨َ ٟا َو َُ ٟه َوأَ ًِ٘ ٔ ِبىٔی ُٔ ٨ِ ٣ه ًُ ِ٘ َيی َح َش َّ ٨ة َٓأ َ ًِ َ٘ َبىٔی اہللُ ًَزَّ َو َج َُّ ٨ِ ٣ٔ ١ه َُ ٣ح َّّ ٤سا َػلَّی
َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٛی َ
اُ ٠ٟه َّ ٥اُ ٔ ِ

اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠

دمحمنبینثم،ییحی،اشمع،قیقش،اؾہملسریضاہللےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہلل

یح
ش
ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک سج فتق مت ولگ یسک رمےن فاےل ےک زندکی آ وت ایھچ ابت وہک (ینعی ش یک داع ناوگن) ویکہکن
رفط ے اہمتری ابت رپ آنیم ےتہک ںیہ سپ سج فتق ریمے وشرہ رضحت اوبہملس یک فافت وہیئگ وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل!
ںیمایکوہکں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایاےدخاریمیرفغمترفنادےافراسصخشیکیھبرفغمترفنادےافراس
ےک دعب مہ وک اس ےس رتہب اطع رفنا۔ وت دخافدن دقفس ےن اؿ ےس (اسہقب وشرہ ےس) دمعہ افر رتہب (وشرہ) روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاطعرفناای۔(آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےساکنحرکایل)۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،اشمع،قیقش،اؾہملسریضاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیموکومتےکفتقالھکسان
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
تیموکومتےکفتقالھکسان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1829

راوی ٤ً :زوبً ٩لیَ ،رشبٔ٣ ٩ـ٤ً ،١ارة بُ ٩زیة ،یحٌی ب٤ً ٩ارة ،ابوسٌیس رضی اہلل ً٨ہ

رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ ََ ٤ارةُ بِ َُُ ٩زٔیَّ َة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٤َ ًُ ٩ار َة َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٔ ِ ُ
َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا َسٌٔی ٕس ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ار َة بِ َُٔ ٩زٔیَّ َة ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ار َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا َ٢

َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ٨ِّ٘ َٟ ٥َ ٠وا َِ ٣و َتا ََُ ٥ِ ٛل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ

رمعفنبیلع،رشبنبلضفم،امعرةنبزغیة،ییحینبامعرة،اوبدیعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولگ اےنپ رمدفں وک الھکس (ینعی وج ومت ےک رقبی وہں اؿ وک ومت ےس لبق ہملک فریغہ یک  نیقل
رکف)

رافی  :رمعفنبیلع،رشبنبلضفم،امعرةنبزغیة،ییحینبامعرة،اوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
تیموکومتےکفتقالھکسان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1830

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩يٌ٘وب ،اح٤سب ٩اسح ،ٙو٫یب٨٣ ،ؼور اب ٩ػٔیة ،ػٔیة ب ٩طیبة ،حرضت ًائظة رضی اہلل ً٬٨ا

ور ابِ َُ ٩ػ ٔٔ َّی َة ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣هٔ
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُو َه ِی ْب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼ ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
َػ ٔٔ َّی َة ب ٔ ِ٨تٔ َط ِی َب َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ٨ِّ٘ َٟ ٥َ ٠وا َه ِ٠کَا ُِ َٗ ٥ِ ٛو َََ ٢ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ

اربامیہنبوقعیب،ادمحنبااحسؼ،فينت،وصنمرانبصفیہ،صفیہنبہبیش،رضحتاعہشئریضاہللعیھااسدحثیاکرتہمجسگہتش
دحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،ادمحنباقحس،فينت،وصنمرانبصفیہ،صفیہنبۃبیش،رضحتاعۃشئریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومنمیکومتیکالعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ومنمیکومتیکالعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1831

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،یحٌیَ٣ ،ىی ب ٩سٌیسٗ ،تازةً ،بساہلل ب ٩بزیسة رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی ًَ ِ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َِ ٣َ ٢و ُت ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٌَ َٔ ٩ٔ ٣ز ٔ ٚا َِ ٟحبٔي ٔن
دمحم نب اشبر ،ییحی ،ینثم نب دیعس ،اتقدة ،دبعاہلل نب ربدیة ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھتہکومنمیکومتاسیکاشیپینےک ہنیسےسوہیتےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحی،ینثمنبدیعس،اتقدة،دبعاہللنبربدیةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ومنمیکومتیکالعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1832

راوی ٣ :ح٤س ب٤ٌ٣ ٩ز ،یوسٕ ب ٩يٌ٘وب٤٬ٛ ،ص ،اب ٩بزیسةً ،بساہلل ب ٩بزیسة رضی اہلل ً٨ہ

وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٛه َْ ٤ص ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یُو ُس ُ
ٕ بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
وت َٔ ٌَ َز ٔ ٚا َِ ٟحبٔي ٔن
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ُ ٣یَ ُُ ٤
که
دمحمنبرمعم،ویفسنبوقعیب ،مش،انبربدیۃ،دبعاہللنبربدیةریضاہللہنعہیرفاتیاسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
که
م
رافی  :دمحمنبرمعم،ویفسنبوقعیب ،ش،انبربدیۃ،دبعاہللنبربدیةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومتیکیتخسےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ومتیکیتخسےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1833

راوی ٤ً :زوب٨٣ ٩ؼورً ،بساہلل ب ٩یوسٕٟ ،یث ،اب ٩ہازً ،بساٟزح ٩٤بٗ ٩اسً ،٥ائظہ ػسي٘ہ

ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َّ
اِ ٠ٟی ُث َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩ا َِ ٟهاز ٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ٩ٔ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یُو ُس َ
َّ
َّ
َک ُه
بِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٩ِ ًَ ٥أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ََ ٣
ات َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠وإُٔ َّ ٧ه ََ ٟبي ِ َن َحاٗ ٔ ًَٔ٨ی َوذَاٗ ٔ ًَٔ٨ی ٓ َََل أَ ِ َ
ٔط َّس َة ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
ت ْٔلَ َح ٕس أَبَ ّسا ََ ٌِ َس َ٣ا َرأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠

رمعفنب وصنمر ،دبعاہلل نب ویفس ،ثیل ،انب اہد ،دبعارلنمح نب اقمس ،اعہشئ دصہقی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت ریمی یلسنہ یک ڈہی افر ریمے قلح ےک درایمؿ وہیئ افر ںیم اب یسک یک ومت یک دشت وک ربا ںیہن
یتھجمس ویکہکن ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس وکداھکی ےہ (ینعی آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس رپ یھب ومت یک
یتخسوہیئےہ)
رافی  :رمعفنبوصنمر،دبعاہللنبویفس،ثیل،انباہد،دبعارلنمحنباقمس،اعہشئدصہقی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسومارےکرفزومتآےنےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
وسومارےکرفزومتآےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1834

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪زہزی ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

آَخ َ٧وِ َزة ٕ َ٧وَ ِزتُ َها إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َُ ٔ ٢
ٕ ِّ
ِٕ أَبٔی بَ َِکٕ َرض َٔی اہللُ ًَ ِ٨هُ َٓأ َ َرا َز أَبُو بَ َِکٕ أَ ِ ٪یَ ِز َت َّس َٓأ َ َط َار إَِٔ ٟیه ٔ ِ ٥أَ ِ ٪ا َُِ ُٜ٣وا َوأَ َِ ٟقی
اض ُػ ُٔ ْ
َِ ٛظ ُ
وٖ َخَ ٠
اٟش َت َارة ٔ َواُ ٨َّ ٟ

ِّ
َ َی ِو ُٔ ٦اَلث ِ َ٨ي ِ ٔن
َ ا َِ ٟی ِوَ ٔ ٦وذََ ٔ ٟ
آَخ ذََ ٔ ٟ
ٕ َوتُ ُوف ِّ َی ٔٔ ٔ ٩ِ ٣
اٟش ِح َ

ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،اسنریضاہللہنعرفاتیرکےتںیہہکںیمےنآرخیرمہبتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکزایرتیک
سجفتقآپ یلصاہللہیلع فآہلفملسےنرپدہااھٹایافر ولگاوبرکبریضاہلل ہنعےکےھچیپفصابدنےھوہےئ ےھت۔اوبرکبریض
اہلل ہنع ےنےھچیپیک اجبن ٹہ اجان اچاہ۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اؿ وک اینپ یہ ہگج(ینعی وک رہھٹے) رےنہ اک ااشرہ رفناای افر
رھپرپدہڈاؽایلرھپایسرفزےکدؿآرخہصحںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفافتوہیئافرفہریپاکرفزاھت۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فنطےکالعفہدفرسیہگجومتآےنےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
فنطےکالعفہدفرسیہگجومتآےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1835

راوی  :یو٧ص بً ٩بساَلًلی ،اب ٩وہب ،حٌی بً ٩بساہلل ،ابوًبساٟزح ٩٤حبلیً ،بساہلل ب٤ً ٩زو رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ُحٌ َ ُّی بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟحبُل ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس
ات َر ُج ْ ١بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ُٔ ٩ِ ٤َّ ٣وَ ٔ ٟس ب ٔ َها ٓ ََؼلَّی ًََِ ٠یهٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢یا َِ ٟی َت ُه
اہللٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا ََ ٣َ ٢

یص َُ ٟه ِٔ ٣َ ٩ِ ٣ؤ ٔ ٟسه ٔإلٔ َی َُ َ٘ ٨ِ ٣ل ٍٔ
ات َٔ َِي ِر ٔ َِ ٣ؤ ٔ ٟسه ٔ َٗاُٟوا َو ٥َ ٔ ٟذَا َک َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج َ ١إٔذَا ََ ٣
ََ ٣
ات َٔ َِي ِر ٔ َِ ٣ؤ ٔ ٟسه ٔٗ ٔ َ

أَثَزٔه ٔفٔی ا َِ ٟح َّ٨ةٔ

ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،ییحنبدبعاہلل،اوبدبعارلنمح،یلب،دبعاہللنبرمعفریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیموج
دمہنیونمرہںیمدیپاوہااھتاسہنیمونمرہںیمفافتوہیئرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرپامنز(انجزہ)ادارفنایئ
رھپرفناایہکاکشاسصخشیک یسکافرہگجفافتوہیتاسرپولوگںےن رعض ایکسکفہج ےسایروسؽاہلل!آپیلص اہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفناایہکااسنؿسجفتقاےنپفنطےکالعفہیسکافرہگجوہاتےہوتاےستنجںیمزنیماطعرکدیاجیتےہافراس
یکفالدتےسےلرکاسےکآرخیاپؤںےکاشنؿکت(ینعیرمےنیکہگجکت)۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،ییحنبدبعاہلل،اوبدبعارلنمح،یلب،دبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفحتکلنےفتقومنماکارکاؾ
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رفحتکلنےفتقومنماکارکاؾ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1836

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیسٌ٣ ،اذب ٩ہظا ،٦وہ اپ٨ے واٟس سےٗ ،تازہٗ ،شا٣ة ب ٩زہير ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣اذُ بِ ُ ٩هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ َٗ ٩شا ََ ٣ة بِ ُٔ ٩زهَيِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة
َّ
َّ
اَخظٔی َراؿ َٔی ّة
رض ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ُ ٣أَ َت ِت ُه َََ ٣لئ ٔ َُ ٜة اٟزَّ ِح َٔ ٤ة ب ٔ َ ٔ
ْح َیزة ٕ بَ ِی َـا َئ ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
وُ ِ ٪
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ُح ٔ َ
ِخ ُد َٛأَك ِ َی ٔب رٔیحٔ ا ِِ ٔ٤ٟش َٔ َحًَّی أَُ َّ ٧ه َٟیُ َ٨اؤُ ُٟه ََ ٌِ ُـ ُه ِّ ٌِ ََ ٥ـا َحًَّی
َِ ٣زؿ أیا ًَ ِ َٔ ٨إلٔ َی َر ِو ٔح اہللٔ َو َریِ َحا َٕ ٪و َر ٓ ٕب َُي ِر ُٔ َِـ َب َ
اَ َٓ ٪ت ِ ُ
اب َّ
و ٪بٔهٔ أَ ِر َو َاح ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َٓ َُ ٠ه ِ٥
اٟش َ٤ا ٔ
و٣َ ٪ا أَك ِ َی َب َه ٔذه ٔ اٟزِّیحَ َّأًٟی َجائ َ ِت ٩ِ ٣ٔ ٥ِ ُٜاْلِ َ ِر ٔ
ق ٓ ََیأِتُ َ
ئ ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
َیأِتُ َ
و ٪بٔهٔ بَ َ

َ
ا ٪فٔی
وَ ٪زًُو ُه َٓإُٔ َّ ٧ه ک َ َ
َف ّحا بٔهٔ ٔ ٩ِ ٣أَ َح ٔس َُِ َٔ ٥ِ ٛائ ٔبٔهٔ َي ِ٘ َس َُِ ٠ًَ ٦یهٔ ٓ ََی ِشأَُٟوُ َ ٧ه َ٣اذَا ٓ ٌََ َََ ُٓ ١ل ْ٣َ ٪اذَا ٓ ٌََ َََ ُٓ ١ل ََْ ٓ ٪ی ُ٘وَ ُٟ
أ َط ُّس َ َ
ُ
َ َ ُ
اب بِٔ ٔ٤ش ٕح
ُرض أَ َت ِت ُه َََ ٣لئُٔ َٜة ا َِ ٌَ ٟذ ٔ
َُ ُِّّ ٥
اَف إٔذَا ا ِحت ٔ َ
اٟسَ ِ ٧یا َٓإٔذَا َٗا َ ٢أ َ٣ا أ َتاَٗ ٥ِ ٛاُٟوا ذُه َٔب بٔهٔ إلٔ َی أ ِّ٣هٔ ا َِ ٟهاو ٔ َیةٔ َوإ ٔ َّ ٪ا ِٟک َ ٔ َ
ق
اب اْلِ َ ِر ٔ
اَخظٔی َساخ َٔل ّة َِ ٣شدُوكّا ًََِ ٠ی َٔ إلٔ َی ًَ َذ ٔ
ِخ ُد َٛأَِ٧ت َ ٔن رٔیحٔ ٔجی َٔ ٕة َحًَّی یَأِتُ َ
ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
و ٪بٔهٔ بَ َ
اب اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ َٓ ١ت ِ ُ
وُ ِ ٪
و ٪بٔهٔ أَ ِر َو َاح ا ِلَّٔ ُٜارٔ
و٣َ ٪ا أَِ٧ت َ َن َه ٔذه ٔاٟزِّیحَ َحًَّی َیأِتُ َ
ٓ ََی ُ٘وَ ُٟ
دیبع اہلل نب دیعس ،اعمذنب اشہؾ ،فہ اےنپ فادل ےس ،اتقدہ ،اسقمة نب زریہ ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سجفتق وکیئ ومنم دنبہ رمےن ےک رقبی وہات ےہ وت رتمح ےک رفط ے دیفس ریمشی
ڑپکاےلرکآےتںیہافرےتہکںیہہکلکناجؤوتدخاےسراضدنمےہافردخافدندقفسھجتےسراضدنمےہدخافدندقفسیکرتمح
یک اجبن افر اس ےک رزؼ یک اجبن افر اےنپ رپفرداگر یک اجبن وج ہک انبضغک ںیہن ےہ (ہی رفط ے رفح ےس ےتہک ںیہ ہک) رھپ فہ
رفحلکناجیتےہسجرطہقیےسدمعہوخوبشدارکشمافررفط ےاسصخشوکاسفتقااھٹےتںیہافرآامسؿےکدرفازےرپےل
اجےتںیہافرےتہکںیہایک(دمعہ)وخوبشےہوج ہکزنیمےسآیئرھپاسوکالےتںیہافرالہاامیؿیکارفاحےکاپسالےتںیہافرفہ
رفح وخش وہیت ےہ اس ےس زایدہ وج ہک مت وک یسک ڑھچبے وہےئ صخش یک آدم ےس وہیت ےہ افر اس ےس درایتف رکےت ںیہ الفں
آدیمینعیسجصخشوکفہولگداینںیموھچڑرکےئگےھتابفہسکرطحےک اکؾںیموغشمؽےہ۔رھپفہارفاحیتہکںیہہکمتایھب
رہھٹاجؤاسوکوھچڑدفہیداینےکمغںیمالتبماھتہیرفحیتہکےہایکفہصخشمتولوگںےکاپسںیہناچنہپ۔(فہوترماکچاھت)وتاسرپفہ
رفںیحیتہکںیہفہصخشوتمنہجںیمایگوہاگ افرسجفتقاکرفیکومتآیت ےہوت ذعابےکرفط ےاکیڑکٹااکٹرکےلرکآےت
ںیہ افر فہ ےتہک ںیہ ہک وت لکن رک ابرہ آاج۔ وت دخافدن دقفس ےس انراض ےہ افر ھجت ےس دخافدن دقفس انراض ےہ اہلل ےک ذعاب یک
رطػ رھپ فہ رفح یتلکن ےہ اس رطح ےس ہک سج رطح ڑسے وہےئ رمدار یک دبوب وہیت ےہ اہیں کت ہک زنیم ےک درفازے رپ
اسوکالےتںیہوجہکافرپےہآامسؿیکدحرشفعوہیتےہایفہےچینےہ(الفسااسل نیلںیم)افرےتہکںیہیسیکوبےہرھپاسوکافکر
افررشمنیکیکارفاحںیمےلاجےتںیہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،اتقدہ،اسقمةنبزریہ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشدخافدندقفسیکالماقتاچےہ
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
وجصخشدخافدندقفسیکالماقتاچےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1837

راوی  :ہ٨از ،ابوزبیسً ،برشبٗ ٩اسْ٣ ،٥طًٖ ،ا٣ز ،رشیح ب ٩ہانی ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ْط ٕ
رشیِحٔ بِ َٔ ٩هإ ٔ ٧ئ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا هَ َّ٨ا ْز ًَ ِ ٩أَبٔی ُزبَ ِی ٕس َوه َُو ًَ ِبثَرُ بِ ُ ٩ا َِ٘ ٟاس ِّٔٔ َ ٣ُ ٩ِ ًَ ٥
ٖ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ َِ ُ ٩
رشیِ ْح َٓأ َ َت ِی ُت
َک َه َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ َ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ َح َّب َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ أَ َح َّب اہللُ َ٘ ٔ ٟائ َ ُه َو َٔ َ ٩ِ ٣
َک َه اہللُ َ٘ ٔ ٟائ َ ُه َٗا ََ ُ ٢

َ َٓ َ٘ ِس
اَ َٛ ٪ذَ ٔ ٟ
َک ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حسٔی َّا إ ٔ ِ ٪ک َ َ
ًَائٔظَ َة َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا أُ َّ٦ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َسُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ه َُزیِ َز َة یَ ِذ ُ ُ
َک َه َ٘ ٔ ٟا َئ
َه َ٨َ ِٜ٠ا َٗاَِ ٟت َو َ٣ا ذَا َک َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ َح َّب َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ أَ َح َّب اہللُ َ٘ ٔ ٟائ َ ُه َو َٔ َ ٩ِ ٣

َ َّ
َک ُه ا ِِ ٤َ ٟو َت َٗاَِ ٟت َٗ ِس َٗا َٟهُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وَِ ٟی َص
اہللٔ َ ٔ
َک َه اہللُ َ٘ ٔ ٟائَهُ َو َلَِ ٟ ٩ِٔ ٜی َص ٔ٨َّ ٣ا أ َح ْس إَٔل َوه َُو یَ ِ َ
َّ
َ َ ٩ِ ٣أَ َح َّب َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ أَ َح َّب اہللُ
رش َد اٟؼَّ ِس ُر َوا ِٗظَ ٌَ َّز ا ِٟحٔ ُِ ٠س َٓ ٌٔ َِ ٨س ذََ ٔ ٟ
َر َو َح ِ َ
بٔأ ٟذی َت ِذ َه ُب إَِٔ ٟیهٔ َو َل ٩ِٔ ٜإٔذَا ك َ َ٤حَ ا َِ ٟب َ ُ
َک َه اہللُ َ٘ ٔ ٟائ َ ُه
َک َه َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ َ ٔ
َ٘ ٔ ٟائ َ ُه َو َٔ َ ٩ِ ٣

انہد ،اوبزدیب ،عیشررنب اقمس ،رطمػ ،اعرم ،رشحی نب اہین ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفناای وج صخش دخافدن دقفس ےس الماقت رکان اچےہ وت اس ےس دخافدن دقفس الماقت رکان اچےہ اگ افر وج وکیئ
صخشدخافدندقفسےسالماقتوکرباےھجمساگافرانوگاریوسحمسرکےاگوتدخافدندقفسیھباسےسےنلموکرباےھجمساگ۔رضحت
رشحی ےن ایبؿ ایک ہک ںیم رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک اے اؾ اوملنینم رضحت
اوبرہریہ ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکی دحثی ایبؿ یک ےہ ارگ ااسی وہ وت مہ امتؾ ولگ ابتہ وہاجںیئ ےگ۔
اوہنںےندرایتفایک ہکایک؟ںیمےنرعضایکہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایوجصخشدخافدندقفسےس
الماقت رکان اچےہ اگ وت دخافدن دقفس یھب اس ےس الماقت رکان اچےہ اگ افر وج صخش دخافدن دقفس ےس الماقت وک ربا ےھجمس اگ وت
دخافدن دقفس یھب اس ےس الماقت وک ربا اتھجمس ےہ۔ نکیل مہ ولوگں ںیم ےس وکیئ صخش ااسی ںیہن ےہ ہک وج ومت وک ربا ہن ےھجمس۔

رضحتاعہشئدصہقیریض اہللہنعےنرفناایہکالبہبشہی رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایےہنکیلاس اک
بلطمہیںیہنےہہکوجبلطمتولگےتھجمسوہہکلباساکبلطم وتہیےہہکسجفتقآوھکنںیکرفینشمتخوہاجےئافرااسنؿاک
اسسنہنیسںیمآاجےئافرمسجرپرفےٹگنڑھکےوہاجںیئوتاسفتقدخافدندقفسےسالماقترکاناچےہاگوتدخافدندقفسیھب
اس ےس الماقت رکان اچےہ اگ افر وج صخش دخافدن دقفس ےس الماقت ہن رکان اچےہ وت دخافدن دقفس یھب اس ےس الماقت ںیہن رکان
اچےہاگ
رافی  :انہد،اوبزدیب،عیشررنباقمس،رطمػ،اعرم،رشحینباہین،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
وجصخشدخافدندقفسیکالماقتاچےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1838

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜين ،ابٗ ٩اس٣ ،٥اٗ ،َٟتیبہِ٣ ،يرة ،ابوز٧از ،اْعد ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا ِِٔ٤ُ ٟي َرةُ
رقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس َ ٩ِ ًَ ٍُ ٤ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَىٔی َ٣اْ ٔ ٟ
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔ َ
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اہللُ ََ ٌَال َی إٔذَا أَ َح َّب ًَ ِبسٔی َ٘ ٔ ٟائٔی
ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ

َکه ُِت َ٘ ٔ ٟائ َ ُه
َک َه َ٘ ٔ ٟائٔی َ ٔ
أَ ِحِ َ ِب ُت َ٘ ٔ ٟائ َ ُه َوإٔذَا َ ٔ

احرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،ہبیتق،ریغمة،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای دخافدن دقفس رفناات ےہ ہک سج فتق ریما وکیئ دنبہ ھجم ےس الماقت رکان اچاتہ ےہ وت ںیم یھب اس ےس
الماقترکاناچاتہوہںافرسجفتقریمافہدنبہوجھجمےسالماقتوکربااتھجمسےہوتںیمیھباسےسالماقتوکربااتھجمسوہں۔
رافی  :احرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،ہبیتق،ریغمة،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
وجصخشدخافدندقفسیکالماقتاچےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1839

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ،طٌبہٗ ،تازہً ،بازة رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ًُ ٩با َز َة ًَ ِ٩
َک َه اہللُ َ٘ ٔ ٟائَهُ
َک َه َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ َ ٔ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢أَ َح َّب َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ أَ َح َّب اہللُ َ٘ ٔ ٟائَهُ َو َٔ َ ٩ِ ٣
دمحم نب ینثم ،دمحم ،ہبعش ،اتقدہ ،ابعدة ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج
صخش دخافدن دقفس ےس الماقت رکان اچےہ اگ وت دخافدن دقفس یھب اس ےس الماقت رکان اچےہ اگ افر وج صخش دخافدن دقفس ےس
الماقتوکرباےھجمساگوتدخافدندقفسیھباسےسالماقتوکرباےھجمساگ
رافی  :دمحمنبینثم،دمحم،ہبعش،اتقدہ،ابعدةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
وجصخشدخافدندقفسیکالماقتاچےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1840

راوی  :ابواَلطٌثٌ٣ ،ت٤ز ،ا٧ص ب٣ ٩اً ،َٟبازة

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو اْلِ َ ِط ٌَثٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی یُ َح ِّس ُث ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩أَٔ َ ٧ص بِ ٔ٣َ ٩اَ ًُ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟبا َز َة بِ ٔ ٩اٟؼَّ ا ٔ٣تٔ

َک َه اہللُ َ٘ ٔ ٟائ َ ُه
َک َه َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ َ ٔ
َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠أَ َح َّب َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ أَ َح َّب اہللُ َ٘ ٔ ٟائ َ ُه َو َٔ َ ٩ِ ٣
اوباالثعش،رمتعم،انسنبناکل،ابعدةاسدحثیاکرتہمجاسہقبدحثیاسیجےہ۔
رافی  :اوباالثعش،رمتعم،اسننبناکل،ابعدة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
وجصخشدخافدندقفسیکالماقتاچےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1841

راوی ٤ً :زوبً ٩لیً ،بساَلًلی ،سٌیس ،ح٤یسب٣ ٩شٌسة ،خاٟسب ٩حارث ،سٌیسٗ ،تازہ ،زرارة ،سٌس ب ٩ہظا،٦
ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ٔیس ح و أَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ ٔ ٩ا َِ ٟحارٔ ٔ
ث
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َسٌ ْ

ٔیس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩ز َُر َار َة ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩هٔظَ اًَ ٩ِ ًَ ٕ ٦ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٩ِ ٣َ ٢
َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
َکاه َٔی ُة
َک َه َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ َ ٔ
أَ َح َّب َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ أَ َح َّب اہللُ َ٘ ٔ ٟائَهُ َو َٔ َ ٩ِ ٣
َک َه اہللُ َ٘ ٔ ٟائ َ ُه َزا َز ًَ ِْ ٤زو فٔی َحسٔیَٔهٔ َٓ٘ٔی ََ ١یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ َ

َکاه َٔی ُة ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
رفتٔهٔ أَ َح َّب َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ َوأَ َح َّب اہللُ
َ٘ ٔ ٟا ٔ
َک ُه ا ِِ ٤َ ٟو َت َٗا َ ٢ذ َ
َاک ً ٔ َِ ٨س َِ ٣وتٔهٔ إٔذَا َُ ِّ َ
رش ب ٔ َز ِح َٔ ٤ة اہللٔ َو ََ ٔ ِِ ٣
ئ اہللٔ َ َ
ت ک ُ ُّ٨َ ٠ا َ ِ َ ٧

َک َه اہللُ َ٘ ٔ ٟائ َ ُه
َک َه َ٘ ٔ ٟا َئ اہللٔ َو َ ٔ
اب اہللٔ َ ٔ
رش َٔ ٌَ َذ ٔ
َ٘ ٔ ٟائ َ ُه َوإٔذَا َُ ِّ َ

رمعفنب یلع ،دبعاالیلع ،دیعس ،دیمحنب دعسمة ،اخدلنب احرث ،دیعس ،اتقدہ ،زرارة ،دعس نب اشہؾ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس
رفاتیےہہکرضحتروسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفناایوجصخشدخافدناعتیلےسالماقترکاناچاتہ ےہوتدخافدن
دقفسیھباسےسالماقترکاناچاتہےہافروجصخشدخافدناعتیلےسالماقتوکربااتھجمسےہوتدخافدندقفسیھباسےسالماقت
وک ربا اتھجمس ےہ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دخافدن دقفس ےس الماقت ےک ایک  ینع ںیہ؟ ومت ےس
الماق ت افر ومت ےس الماقت وت امہرے ںیم ےس رہ اکی آدیم ربا اتھجمس ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اس اک

قلعت وت رمےن ےک فتق ےہ سجفتق یسک صخش وک رمےن ےکفتق رتمح افر رفغمت دخافدنییکوخش ربخی دی اجیت ےہ وت فہ
صخشدخافدندقفسےسالماقترکاناچاتہےہ افرسجفتقاسوکدخافدندقفسےک ذعابیکربخدیاجیتےہوتفہاہللاعتیلےس
ےنلموکرباایخؽرکاتےہافراہللیھباسےسےنلموکربااتھجمسےہ۔
رافی  :رمعفنب یلع ،دبعاالیلع ،دیعس ،دیمحنب دعسمة ،اخدلنب احرث ،دیعس ،اتقدہ ،زرارة ،دعس نب اشہؾ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل
عیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیموکوبہسدےنیےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
تیموکوبہسدےنیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1842

راوی  :اح٤سب٤ً ٩زو ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أَبَا بَ َِکٕ َٗ َّب َ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ ِِ ُ ٩
بَي ِ َن ًَ ِیى َِی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه َُو َ٣ی ِّْت
ادمحنبرمعف،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکرضحتاوبرکبےنرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکابمرکآوھکنںےکدرایمؿوبہسدایافراسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفافتوہیکچیھت۔
رافی  :ادمحنبرمعف،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
تیموکوبہسدےنیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1843

٣وسی ب ٩ابی ًائظہًِ ،یس اہلل بً ٩بساہلل ،ابً ٩باض و
راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ٥و ٣ح٤س ب ٩اَ٤ٟىی ،یحٌی ،سٔیاٰ ،٪
ًائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

وسی بِ ُ ٩أَبٔی ًَائٔظَ َة ًَ ِ٩
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٥و َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َُ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ض َو ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أَبَا بَ َِکٕ َٗ َّب َ ١أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وه َُو َ٣ی ِّْت
ًُِ َ ِی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
وقعیب نب اربامیہ ف دمحم نب اینثمل ،ییحی ،ایفسؿ ،ومٰیس نب ایب اعہشئ ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،انب ابعس ف اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا
رتہمجاسہقبدحثیاسیجےہ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہف دمحمنباینثمل،ییحی،ایفسؿ ،ومٰیسنبایباعہشئ،دیبعاہللنب دبعاہلل،انبابعسفاعہشئدصہقیریضاہلل
عیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
تیموکوبہسدےنیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1844

راوی  :سویسً ،بساہلل٤ٌ٣ ،زو یو٧ص ،زہزی ،ابوس٤٠ہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا َْ ٤َ ٌِ ٣َ ٢ز َویُوُُ ٧ص َٗا َ ٢اٟزُّهِز ٔ ُّی َوأَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة أَ ِخب َ َر ِت ُه أَ َّ ٪أَبَا بَ َِکٕ

َ
اض َحًَّی َز َخ ًََ ١ل َی ًَائٔظَ َة َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ
َف ٕ
اٟشُ٨حٔ َحًَّی َ٧زَ َََ ٓ ٢س َخ َ ١ا ِِ ٤َ ٟشحٔ َس َٓ ٥َِ ٠یُک َ ِّ ٥ِ ٠اَ ٨َّ ٟ
ض ِٔ ٣َ ٩ِ ٣شٔ٨َٜهٔ ب ٔ ُّ
أٗ َِب ًََ ١ل َی َ َ
ٕ ًَ َِ ٩و ِجهٔهٔ ث ُ َّ ٥أَ ََّ ٛب ًََِ ٠یهٔ َٓ َ٘ َّب َ٠هُ ٓ ََبکَی ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َواہللٔ ََل َی ِح ٍَُ ٤
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٣ُ ٥َ ٠ش اطی بٔب ُ ِرز ٕ حٔب َ َرة ٕ ََٜٓظَ َ
َ َٓ َ٘ ِس َّٔ ٣ت َها
َ َِ ٣و َت َتي ِ ٔن أَبَ ّسا أَ َّ٣ا ا ِِ ٤َ ٟو َت ُة َّأًٟی ََ ٛت َب اہللُ ًََِ ٠ی َ
اہللُ ًََِ ٠ی َ
وسدی،دبعاہلل ،رمعمفویسن ،زرہی،اوبہملس،اعہشئدصہقی ریضاہللعیھاےس رفاتی ےہہکاوبرکباکیوھگڑےرپ اےنپاکمؿںیم
رشتفیالےئوجاکمؿ(اقمؾ)خسںیمفاعقاھت۔اہیںکتہکفہوھگڑےےسےچینارتےئگافردجسمںیمرشتفیےلےئگافراوہنں
ےنیسکصخشےسوگتفگںیہنرفنایئافراعہشئدصہقیریضاہللعیھاےکرجحہابمرکںیمرشتفیےلےئگافراسفتقروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اکی النئ فایل سج ںیم ہک الؽ رگن ای اکےل رگن یک داھرایں ںیھت اس اچدر ےس ڈاھکن دای ایگ اھت (افر
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہ یکچ یھت) اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رہچہ اونر وھکال افر فہ آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکانجزہرپک کےئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکوبہسدایافررفےنگلےئگافررفناایہکھجمرپریمے
فادلدفاوہاجںیئدخایکمسقدخافدندقفسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدفرسیرمہبتفافتہندےاگ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،رمعمفویسن،زرہی،اوبہملس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیموکڈاھےنکنےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
تیموکڈاھےنکنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1845

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ابٜ٨٣ ٩سر ،جابزبً ٩بساہلل انؼاری رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ ّزا َي ُ٘و ُٔ ٢جی َئ بٔأبَٔی یَ ِو َ ٦أ ُ ُح ٕس
ٕ ًَ ُِ ٨ه َٓ ََ ٨هانٔی
َو َٗ ِس ُ ١َ َِّ ٣بٔهٔ ٓ َُو ٔؿ ٍَ بَي ِ َن یَ َس ِی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ ِس ُسط ِّ َی ب ٔ ََ ِو ٕب َٓ َح ٌَ ُِ ٠ت أُرٔی ُس أَ ِ ٪أَ ِٔ ٛظ َ

َ
َّ
َّ
َفٓ ٔ ٍَ َٓ َ٤َّ ٠ا ُرٓ ٔ ٍَ َسَ ٍَ ٔ٤ػ ِو َت بَاَ ٔ ٛی ٕة َٓ َ٘ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ه ٔذه ٔ َٓ َ٘اُٟوا َه ٔذه ٔب ٔ ُِ ٨ت ًَ ِ٤ز ٕو أَ ِو
َٗ ِومٔی َٓأ ََ ٣ز بٔهٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسُ َ ٥َ ٠
أ ُ ِخ ُت ًَ ِ٤ز ٕو َٗا ََََ ٓ ٢ل َت ِبکٔی أَ ِو ََٓ ٥َ ٔ ٠ت ِبکٔی َ٣ا َزاَِ ٟت ا ََِ ٤َ ٟلئُٔ َٜة تُ ٔو ُّ٠هُ بٔأ َ ِجَ ٔ ٨حت َٔها َحًَّی ُرٓ ٔ ٍَ
دمحم نب وصنمر،ایفسؿ ،انب ر دکر،اجربنبدبعاہللااصنریریضاہللہنعےسرفاتی ےہہکریمےفادل وکزغفہ ادحےکدؿالای ایگ
افر افکر ف رشمنیک ےن اؿ ےک انک اکؿ اکٹ دی ےھت وت فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم الےئ ےئگ افر اؿ ےک
افرپاکیڑپکاڈاکھوہااھت۔ںیمےناسڑپکےوکوھکؽدےنیاکارادہایکولوگںےنھجموکعنمایکاسایخؽےسہکہیاٹیبےہافراےنپ
فادل وک اس احتل ںیم دھکی رک زارف اطقر افر ےب رقار وہ اجےئ اگ رھپ روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن مکح رفناای افرفہ ااھٹ ےیل
ےئگ(ینعی انجزہ) وت اکی اخوتؿ ےک رفےنیک آفاز ینس یئگ آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےندرایتف رفناای ہی وکؿ اخوتؿ ےہ؟ولوگں
ےن رعض ایک ہی اخوتؿ رضحت رمع ریض اہلل ہنع یک ڑلیک ای اؿ یک نہب ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای مت رفان دنب رک دف
ویکہکنرفط ےاےنپرپفںےساسرپاسہیےیکوہےئںیہاہیںکتہکاؿاکانجزہااھٹایلایگ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،انبر دکر،اجربنبدبعاہللااصنریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمےنفاےلرپرفےنےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رمےنفاےلرپرفےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1846

راوی  :ہ٨از ب ٩رسی ،ابواحوؾً ،لاء ب ٩سائبًَ ،ک٣ةً ،بساہلل ابً ٩باض

ئ بِ َّٔ ٩
رض ِت
ؾ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه َّ٨ا ُز بِ ُٔ َّ ٩
اَّٟس ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َٔک ََ ٣ة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اٟشائ ٔٔب ًَ ِٔ ِ ً ٩
ض َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ُح ٔ َ
ب ٔ ِْ ٨ت َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػِٔي َر ْة َٓأ َ َخ َذ َها َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ـ ََّ ٤ها إلٔ َی َػ ِسرٔه ٔ ث ُ ََّ ٥و َؿ ٍَ

َی َس ُه ًََِ ٠ی َها َٓ َ٘ َـ ِت َوه ٔ َی بَي ِ َن َی َس ِی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ب َِ ٜت أ ُ ُّ ٦أَیِ ََ٘ َٓ ٩َ ٤ا َََ ٟ ٢ها َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ

َو َس َّ ٥َ ٠یَا أُ َّ٦أَیِ َ ٩َ ٤أَ َت ِبٜٔي َن َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٨ِ ٔ ً ٥َ ٠س ٔک َٓ َ٘اَِ ٟت َ٣ا لٔی ََل أَبِکٔی َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ

َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِبکٔی َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إنِّٔی َِ ٟش ُت أَبِکٔی َو َل َٔ ٨َّ ٜها َر ِح َْ ٤ة ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ

َو َس َّ ٥َ ٠ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ُ ٣ب ٔ َديِر ٕ ًَل َی کَُ ِّ١حا ٕ ٢تُ ِ٨زَ َُ َنٔ ُِش ُه ٔ ٩ِ ٣بَي ِ ٔن َج ِِ َ ِ٨یهٔ َوه َُو یَ ِح َُ ٤س اہللَ ًَزَّ َو َج َّ١

انہد نب رسی ،اوباوحص ،اطعء نب اسبئ ،مرکمة ،دبعاہلل انب ابعس ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
یکاکیوھچیٹڑلیکیکف افتاکفتقآایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکااھٹرکاےنپہنیسابمرکےساگلایلرھپاےنپدفونں
اہھت اس رپ رھک دی اس ڑلیک یک فافت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم وہیئگ اس رپ رضحت اؾ اک ن رفےن گل ںیئگ
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن اراشدرفناایاےاؾاک نمتسکفہجےسرفریہوہبجہکںیموموجدوہں۔اوہنں
ےناہکںیمسکفہجےسہنرؤں؟بجہکاہللاعتیلےکروسؽرفےتںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایںیمںیہنرفات
نکیلہیرتمحدخافدنیےہینعیآہتسہےسرفانافررصػآوسنانلکندنبہرپدخفدندقفساکرمحےہ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفناایرہاکیاحتلںیماملسمؿیکرتہبیےہافراملسمؿیکرفحویلسپںےسیتلکنےہنکیلفہدخااعتیلاکرکشاجبالاتےہ۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،اطعءنباسبئ،مرکمة،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رمےنفاےلرپرفےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1847

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیً ،٥بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ثابت ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّٓ ٪اك ََٔ ٤ة بَ َِ ٜت ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ

ض
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن ََ ٣
رف َز ِو ٔ
ات َٓ َ٘اَِ ٟت َیا أَبَ َتا ُه َٔ ٩ِ ٣ر ِّبهٔ َ٣ا أَ ِزَ٧ا ُه َیا أَبَ َتا ُه إلٔ َی ٔجبِرٔی ٌََ ٨ِ َ ٧ ١ا ِه یَا أَبَ َتا ُه َج َُّ ٨ة ا ِِ ٔ ٟ
َ٣أ ِ َوا ُه

ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،باتب،اسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکسجفتقرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسیکفافتوہیئگوترضحتاف ہم آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفافترپرفےنگلںیئگافررعضرکےنںیگلہکاےریمے
فادل مت اےنپ رپفرداگر ےک زندکی آےئگ اے ریمے فادل نادج! ںیم اہمتری فافت یک ربخ رضحت ربجالیئ کت اچنہپیت وہں اے
ریمےفادل!اہمترااقمؾتنجےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعارلزا ؼ،رمعم،باتب،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رمےنفاےلرپرفےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1848

راوی ٤ً :زوب ٩یزیس ،بہزب ٩اسس ،طٌبہ٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا بَ ِهز ُ بِ ُ ٩أَ َس ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩ا ِٔ َٜ ٨ِ ٤ُ ٟسرٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أَبَا ُه ُٗتٔ َ ١یَ ِو َ٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩یز ٔ َ
اض یَ َِ ٨ه ِونٔی َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل یَ َِ ٨هانٔی َو َج ٌَ َِ ٠ت ًَ ًَّٔ٤ی
أ ُ ُح ٕس َٗا ََ َٓ ٢ح ٌَُِ ٠ت أَ ِٔ ٛظ ُ
ٕ ًَ َِ ٩و ِجهٔهٔ َوأَبِکٔی َواُ ٨َّ ٟ
َت ِبٜٔیهٔ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت ِبٜٔیهٔ َ٣ا َزاَِ ٟت ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة تُ ٔو ُّ٠هُ بٔأ َ ِجَ ٔ ٨حت َٔها َحًَّی َرٓ ٌَِت ُُ٤و ُه
رمعفنبسیدی،زہبنبادس،ہبعش،دمحمنبر دکر،اجربریضاہللہنعرفناےتںیہہکزغفہادحےکدؿریمےفادلدیہشوہےئگوتںیماؿ
ےکرہچےےساچدراٹہاتافررفاتاھت۔احصہبےھجمرفےتکےھتنکیلیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنااسیںیہنایک۔رھپریمییچچیھب
رفےن ںیگل وت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای (اےنپ وشرہ رپ) تم رف ویکہکن مت ےن اےس ااھٹای ںیہن ہکلب اس رپ وت
المہکئاےنپرپفںےساسہیےئکوہےئےھت۔
رافی  :رمعفنبسیدی،زہبنبادس،ہبعش،دمحمنبر دکر،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سکمسقاکرفانونممعےہ؟
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
سکمسقاکرفانونممعےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1849

راوی ً :تبہ بً ٩بساہلل بً ٩تبہ٣ ،اً ،َٟبساہلل بً ٩بساہلل ب ٩جابز بً ٩تیَ رضی اہلل ً٨ہ

َ
رقأِ ُت ًَل َی َ٣اِ ًَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟبسٔ اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩جابٔز ٔبِ ًَٔ ٩ت ٕ
ٔیَ بِ َ٩
ٔیَ أَ ًََّ ٪ت َ
أ ِخب َ َرَ٧ا ًُت ِ َب ُة بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ًُٔ ٩ت ِ َب َة َٗا ََ َ ٢
ا َِ ٟحارٔ ٔث َوه َُو َج ُّس ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَبُو أ ُ ِّ٣هٔ أَ ِخب َ َر ُه أَ ََّ ٪جاب ٔ َز بِ ًََ ٩ت ٕ
ٔیَ أَ ِخب َ َر ُه أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠جا َئ

اح بٔهٔ َٓ َ ٥ِ ٠یُحٔ ِبهُ َٓا ِستَرِ َج ٍَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ٢
َي ٌُوزُ ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ ٩ثَاب ٔ ٕت ٓ ََو َج َس ُه َٗ ِس َُُ ٔ ٠ب ًََِ ٠یهٔ ٓ ََؼ َ
َ أَبَا اَّ ٟزبٔی ٍٔ ٓ َٔؼ ِح َ ٩اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َوبَ َٜي ِ َن َٓ َح ٌَ َ ١ابِ ًَُ ٩ت ٕ
ٔیَ ي َُش ُِّ ٜت ُهَ٘ َٓ َّ٩ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َٗ ِس ُُ٨َ ِ ِٔ٠ا ًََِ ٠ی َ

وب َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َ ٢ا ِِ ٤َ ٟو ُت َٗاَِ ٟت ابِ َُ ٨ت ُه إ ٔ ُِ ٨ِ ُٛ ٪ت َْلَ ِر ُجو أَ ِ٪
َو َس ََّ ٥َ ٠ز ًِ ُهَٓ َّ٩إٔذَا َو َج َب ٓ َََل َت ِب ٜٔي َ َّن بَاَ ٔ ٛی ْة َٗاُٟوا َو َ٣ا ا ُِ ٟو ُج ُ
یسا َٗ ِس َُ ٨ِ ٛت َٗ َـ ِی َت ٔج َه َاز َک َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج َِّ َٗ ١س أَ ِو َٗ ٍَ أَ ِج َز ُه ًََِ ٠یهٔ ًَل َی
وَ ٪طه ٔ ّ
َتَ ُٜ

 ١فٔی َسِٔی ٔ ١اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّٗ ١ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
وَّ ٪
اٟظ َها َزةُ
اٟظ َها َز َة َٗاُٟوا ا ِِ َ٘ ٟت ُ
َٗ ِسرٔ َّ ٔ ٧یتٔهٔ َو َ٣ا ََ ٌُ ُّس َ

یس
یس َوا َِِ ٟز ٔ ُ
یس َو َػاح ُٔب ا َِ ٟه َسَ ٔ ٦طه ٔ ْ
یَ ٙطه ٔ ْ
یس َوا ِِ ٤َ ٟب ُلو َُ ٪طه ٔ ْ
َس ِب ٍْ س َٔوی ا ِِ َ٘ ٟت ٔ ١فٔی َسِٔی ٔ ١اہللٔ ًَزَّ َو َج َّ ١ا ِِ ٤َ ٟل ٌُو َُ ٪طه ٔ ْ
َو َػاح ُٔب ذَا ٔ
یس ْة
یس َوا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َت ُُ ٤
وت ب ٔ ُح َِ ٍٕ ٤طه ٔ َ
ْح َٔ ٚطه ٔ ْ
ت ا َِ ٟح ِٔ ٨ب َطه ٔ ْ
یس َو َػاح ُٔب ا َِ َ ٟ
ہبتع نب دبعا ہلل نب ہبتع ،ناکل ،دبعاہلل نب دبعاہلل نب اجرب نب کیتع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملساکیرمہبترضحتدبعاہللنبباتبیکزماجرپیسوکرشتفیالےئوتاوہنںےنداھکیہکاؿےکافرپرمضاکہبلغ
ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک آفاز ےس اکپرا اوہنں ےن وجاب ںیہن دای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ا ِ َّئِہللِ َفا ِ َّئ
َل َرا ِحع ُوؿ افر اراشد رفناای اہمترے افرپ مہ ولغمب وہےئگ اے اوبارلعیب (اوبارلعیب رضحت دبعاہلل نب باتب یک ا تی ےہ)
اِ َ ِ
بلطم ہی ےہ ہک یدقری اک اھکل وہا امہ رے ارادہ رپ اغبل وہایگ مہ وت اہمتری زدنیگ یک وخاشہ رےتھک ںیہ نکیل یدقری امہرے ارادہ رپ

اغبلآیئگافراہمترییدقریںیمومتےہ۔ہیابتنسرکوخانیتےنخیچناریافرفہرفےنگلںیئگ۔ہیدھکیرکرضحتانب کیتع
اؿوکاخومشرکےنگلےئگرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملسےناراشدرفناایمتاؿوکوھچڑدفسجفتقالزؾوہاجےئ وت
اسفتقوکیئیھبہنرفایرکے۔ولوگںےنرعضایکالزؾوہےنےسایکرمادےہ؟ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس۔آپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک ومت اک آان ہی نس رک اؿ یک اصازبادی ےن رفناای ہک ھجم وک وتعق یھت ہک مت وک اہشدت اک اقمؾ
احلصوہاگاس ےیلہکمت اسناؿاہجدیکایتریرکےکچ ےھت رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفناایدخافدندقفس ےن
اؿوکتینےکاطمقبوثاباطعءرفناایمتسکزیچوکاہشدتھجمسرےہوہ؟ولوگںےنرعضایک ہکدخافدندقفسےکراہتسںیملتق
ےیکاجےنوک۔رھپوضحریلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکاہشدتاستمسقیکوہیتےہراہدخاںیملتقےیکاجےنےکالعفہ(افر
اہشدت یک لیصفت ہی ےہ) وج صخش اطوعؿ ںیم ااقتنؽ رک اجےئ وت فہ صخش دیہش ےہ افر وج صخش ٹیپ ےک رمض ںیم رم اجےئ وت فہ
دیہشےہافروجصخشاپینںیمرغؼوہرکرماجےئوتفہدیہشےہافروجصخشیسکامعرتفریغہںیمدبرکرماجےئوتفہدیہشےہافر
وجوکیئرمضذاتابنجلںیمرمےفہدیہشےہوجصخشآگےسلجرکرماجےئوتفہدیہشےہافروجاخوتؿہچبیکفالدتںیمرم
اجےئفہدیہشےہایہچبیکفالدتےکدعبرماجےئوتفہدیہشےہ۔
رافی  :ہبتعنبدبعاہللنبہبتع،ناکل،دبعاہللنبدبعاہللنباجربنبکیتعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
سکمسقاکرفانونممعےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1850

راوی  :یو٧ص بً ٩بساَلًلیً ،بساہلل ب ٩وہبٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح ،یحٌی ب ٩سٌیس٤ً ،زةً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩وهِبٕ َٗا ََٗ ٢ا ٌََ ٣ُ ٢او ٔ َی ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح َو َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٩
رف بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َو ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ر َوا َح َة َجََ ٠ص َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
ًَ َِ ٤ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا أَتَی َ٧ع ُِی َزیِ ٔس بِ َٔ ٩حارٔثَ َة َو َج ٌِ َ ٔ
رف یَ ِبٜٔي َن َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
اب َٓ َحائ َ ُه َر ُج َْ٘ َٓ ١ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ن َٔشا َئ َج ٌِ َ ٕ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ٌُِ َز ُٖ ٓ ٔیهٔ ا ُِ ٟحزِ َُ ٪وأََ٧ا أَُ ِ ٧وزُ ٔٔ ٩ِ ٣ػئِز ٔا َِ ٟب ٔ

اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَ ِ ٧لَٓ ِٙ ٔ ٠اَ ِ ٧ه ُهَٓ َّ٩اَ ِ ٧ل ََٙ ٠ث ُ ََّ ٥جا َئ َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س َ َ ٧ه ِی ُت ُهَٓ َّ٩أَبَي ِ َن أَ َِ ٪ی َِ ٨تهٔي َن َٓ َ٘ا َ ٢اَ ِ ٧لَٓ ِٙ ٔ ٠اَ ِ ٧ه ُهَّ٩
َ
اب َٓ َ٘اَِ ٟت ًَائ ٔظَ ُة َٓ ُُِ٘ ٠ت
َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠ث ُ ََّ ٥جا َئ َٓ َ٘ا َِ َٗ ٢س َ َ ٧ه ِی ُت ُهَٓ َّ٩أبَي ِ َن أَ ِ ٪یَ َِ ٨تهٔي َن َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧لَٓ ِٙ ٔ ٠ا ِح ُث فٔی أَٓ َِواهٔهٔ َّ٩اٟتُّ َر َ
َ َواہللٔ َ٣ا َت َز َِ ٛت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َ٣ا أََ ِ ٧ت ََٔٔاً ٔ ٕ١
ٕ اْلِ ََِ ٌَسٔ إَٔ َّ ٧
أَ ِرُ ََ ٥اہللُ أََ ِ ٧
ویسن نب دبعاالیلع ،دبعاہلل نب فبہ ،اعمفہی نب اصحل ،ییحی نب دیعس ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک سج
فتقرضحتزدینباحرہثافررضحترفعجنبایباطبلافررضحتدبعاہللنبرفہحےکلتقےیکاجےنیکاالطعآیئ(فاحضرےہ
ہک فہ رضحات زغفہ ومہت ںیم دیہش ےئک ےئگ ےھت) وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ھٹیب ےئگ افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسوکر جنفمغوسحمسوہاتاھتںیمہیرظنمدرفازہےکوسراخےسدھکیریہیھتاسدفراؿاکیصخشاحرضوہاافررعضرکےناگل
ہکرضحترفعجریضاہللہنعیکوخانیترفریہںیہآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکمتاجؤافراؿوکعنمرکدفنان ہچ
فہےلچےئگافررھپ فاسپآےئافررعضایکںیمےناؿوکعنموترکدایےہنکیلفہوخانیتںیہنناؿریہںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفناایمتاجؤافراؿےکہنمںیمیٹمڈاؽدف۔رضحتاعہشئدصہقیریضاہللعیھاےنرفناایہکںیمےناہکہکاہللاعتیلاؿیک
انکںیمیٹماگلدے(فہ رتمحدخافدنیےسدفررںیہ)دخایکمسقمتےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوک(اتبےئریغب)ںیہن
وھچڑاافرمترکےنفاےلںیہنوہ(ینعیاںیہناخومشرکفاںیہنےکس)۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،دبعاہللنبفبہ،اعمفہینباصحل،ییحینبدیعس،رمعة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
سکمسقاکرفانونممعےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1851

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌیًِ ،یساہلل٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز٤ً ،ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ

ئ أَهِٔ٠هٔ ًََِ ٠یهٔ
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِ٤َ ٟی ُِّت ي ٌَُ َّذ ُب بٔبُکَا ٔ
دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللانبرمع،رمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفناایتیموکاسےکالہاخہنےکرفےنیکفہجےسذعابدایاجاتےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللانبرمع،رمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
سکمسقاکرفانونممعےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1852

راوی ٣ :ح٤وزبُ ٩یَل ،٪ابوزاؤز ،طٌبہً ،بساہلل ب ٩ػِیح٣ ،ح٤س ب ٩سيری ٩رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ُٔ ٩ػِ َ ِی ٕح َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َُ ٣ح ََّ ٤س بِ َ٩
ئ ا َِ ٟه ِّی َٓ َ٘ا ََ ٤ِٔ ً ٢زا َُٗ ٪ا َٟهُ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن ا ِ٤َ ٟی ُِّت ي ٌَُ َّذ ُب بٔبُکَا ٔ
َک ً ٔ َِ ٨س ً َِٔ ٤ز َ
سٔيرٔی ََ ٩ي ُ٘و ُ ٢ذُ ٔ َ

َو َس َّ٥َ ٠

ومحمدنب الیغؿ ،اوبداؤد ،ہبعش ،دبعاہلل نب حیبص ،دمحم نب ریسنی ریض اہلل ہنع رفناےت ںیہ ہک رضحت رمعاؿ نب نیصح ےک اسےنم
ایبؿ ایک ایگ ہک تیم وک اس الہ اخہن ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب دای اجات ےہ۔ (دمحم نب ریسنی) ےنہک ےگل (ایک) ہی اراشد روسؽ اہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناای؟
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،دبعاہللنبحیبص،دمحمنبریسنیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
سکمسقاکرفانونممعےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1853

راوی  :س٠امی ٪ب ٩سیٕ ،يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ػاٟح ،اب ٩ط٬اب ،ساً ،٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز ،حرضت ً٤زرضی اہلل ً٨ہ

اب َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢سا٥ْ ٔ ٟ
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩س ِی ٕٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ئ أَهِٔ٠هٔ ًََِ ٠یهٔ
َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ٤َ ًُ ٢زُ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي ٌَُ َّذ ُب ا ِ٤َ ٟی ُِّت بٔبُکَا ٔ
امیلسؿنبفیس،وقعیبنباربامیہ،اصحل،انبشھاب ،اسمل،دبعاہللنبرمع،رضحترمعریضاہللہنعاساکرتہمجدحثیاسقب
ںیمسگراکچ۔
رافی  :امیلسؿنبفیس،وقعیبنباربامیہ،اصحل،انبشھاب،اسمل،دبعاہللنبرمع،رضحترمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدہرپونہحرکان
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رمدہرپونہحرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1854

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہٗ ،تازہْ٣ ،طٖ ،حٜی ٥بٗ ٩یصٗ ،یص بً ٩اػ ٥رضی اہلل ً٨ہ

ْط ٕ
ٖ ًَ َِ ٩حٔٔ ٜی ٥بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِِّ َ ٣ُ ٩

َّ
َّ
َر
َٗ ِی َص بِ َٔ ًَ ٩
اػ َٕٗ ٥ا َََ ٢ل َتُ٨و ُحوا ًَل َ َّی َٓإ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َِ ٟ ٥َ ٠یُ َ٨حِ ًََِ ٠یهٔ ُِ ٣د َت َ ْ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ،اتقدہ ،رطمػ ،میکح نب سیق ،سیق نب اعا  ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک اوہنں ےن رفناایہکمت
ولگھجمرپونہحہنرکانویکہکنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرپونہحںیہنوہا۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اتقدہ،رطمػ،میکحنبسیق،سیقنباعا ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رمدہرپونہحرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1855

راوی  :اسحً ،ٙبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،ثابت ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح َُٗ ٙا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َخ َذ

ئ ح ٔي َن بَا َي ٌَ ُه َّ٩أَ ََِ ٪ل َیِ ُ٨ح َ ٩َِ ٠ُ٘ َٓ ٩یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َّ ٪ن َٔش ّ
ائ أَ ِس ٌَ ِس٨َ َ ٧ا فٔی ا َِ ٟحاهَّٔ ٔ ٠ی ٔة أَ َِٓ ُ٨ش ٌٔ ُسهَُ٘ َٓ َّ٩ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
ًَل َی اَ ٨ِّ ٟشا ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠لَ إ ٔ ِس ٌَا َز فٔی ِاْل ٔ ِس ََلٔ ٦
ااحسؼ  ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،باتب ،اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سج فتق
وخانیت ےستعیبیلوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن وخانیتےسونہحہنرکےن اکدہع رکاایاوہنں ےنرعضایک ایروسؽاہللیلص
اہللہیلعفملس!ضعبوخانیتےندفراجتیلہںیمامہریادماد(ونہحرکےنںیم)یکےہایکمہیھباؿیکادمادرکںی؟روسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاالسؾںیمہیزیچںیہنےہ(ینعیونہحرکانافررمےنفاےلرپزارفاطقرآفازےسرفاننامترکانںیہن
ےہ)۔
رافی  :اقحس،دبعارلزاؼ،رمعم،باتب،اسنریضاہللہنع

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

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رمدہرپونہحرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1856

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی ،طٌبہٗ ،تازہ ،سٌیس ب٣ ٩شیبً ،بساہلل اب٤ً ٩ز٤ً ،ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٗ َتا َزةُ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ِ٩
ًُ ََ ٤ز َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢ا ِ٤َ ٟی ُِّت ي ٌَُ َّذ ُب فٔی َٗبِرٔه ٔبٔاَ ٨ِّ ٟیا َح ٔة ًََِ ٠یهٔ
رمعفنبیلع،ییحی،ہبعش،اتقدہ،دیعسنببیسم،دبعاہللانبرمع،رمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےس انسآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس رفناےت ےھت ہک ربق ںیم رمدہ وک ذعاب وہات ےہ سج فتق ہکولگ اس رپ نامت رکےت
ںیہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ہبعش،اتقدہ،دیعسنببیسم،دبعاہللانبرمع،رمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رمدہرپونہحرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1857

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩يٌ٘وب ،سٌیس ب ٩س٠امی ،٪ہظی٨٣ ،٥ؼور ،اب ٩زاذا ،٪حش٤ً ،٩زا ٪ب ٩حؼين رضی اہلل ً٨ہ

َا٩ِ ًَ ٪
وب َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا هُظَ ِی َْٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ ٧ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ه َُو ابِ َُ ٩زاذ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ

ا٪
ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن َٗا َ ٢ا ِ٤َ ٟی ُِّت ي ٌَُ َّذ ُب بَٔ ٔ ٨یا َحةٔ أَهِٔ ٠هٔ ًََِ ٠یهٔ َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه َر ُج ْ ١أَ َرأَیِ َت َر ُج َّل ََ ٣
اس َ
ا َِ ٟح َش َٔ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٩ز َ
ِخ َ
ات ب ٔ ُ َ
ا ٪ي ٌَُ َّذ ُب بَٔ ٔ ٨یا َحةٔ أَهِٔ٠هٔ َٗا ََ ٢ػ َس ََ ٚر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ََ ٛذبِ َت أََ ِ ٧ت
اح أَهُِ ُ٠ه ًََِ ٠یهٔ هَاهُ َ٨ا أَک َ َ
َوَ َ ٧
اربامیہنبوقعیب،دیعسنبامیلس ؿ،میشہ،وصنمر،انبزاذاؿ،نسح،رمعاؿنبنیصحریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےن
رفناای ہک رمفہ وک اس ےک رھگ فاولں ےک نامت رکےن یکفہج ےس ذعاب وہات ےہ ہی نس رک اکی صخش ےن اہک ہک ارگ وکیئ صخش(کلم)
رخااسؿ ںیم ااقتنؽ رکے افر اس ےک رھگ فاےل اہیں رپ نامت رکںی وت ایک بج یھب اس وک ذعاب وہاگ؟ (اس ےک نامت رکےن یک فہج
ےس؟اظبرہہیابتھجمسںیمںیہنآیت)رضحترمعاؿےنرفناایہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنچسرفناایےہافرمت
وھجےٹآدیموہ۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،دیعسنبامیلسؿ،میشہ،وصنمر،انبزاذاؿ،نسح،رمعاؿنبنیصحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رمدہرپونہحرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1858

راوی ٣ :ح٤س ب ٩آزً ،٦بسة ،ہظاً ،٦بساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز َِ ًَ ٩ِ ًَ ٦ب َس َة ًَ ِ ٩هٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا ِ٤َ ٟی َِّت
َ ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َٓ َ٘اَِ ٟت َوهٔ َ ١إٔ٤َ َّ ٧ا َ٣زَّ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َٗبِر ٕ َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َّ٪
َُ ٟی ٌَ َّذ ُب بٔبُکَا ٔ
َک ذََ ٔ ٟ
ئ أَ ِهٔ٠هٔ ًََِ ٠یهٔ ٓ َُذ ٔ َ
ُ
َخی
َػاح َٔب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َُ ٟی ٌَ َّذ ُب َوإ ٔ َّ ٪أَهِ َُ ٠ه یَ ِبَ ُٜ
رقأَ ِت َو ََل َتز ٔ ُر َواز َٔر ْة و ٔ ِز َر أ ُ ِ َ
وَِ ٠ًَ ٪یهٔ ث ََّ َ ٥

دمحمنبآدؾ،دبعة،اشہؾ،دبعاہللانبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناای
رمفہ رپ اس ےک رھگ فاولں ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب وہات ےہ ہی ابت اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس لقن یک یئگ وت اوہنں ےن
رفناای ہک دبعاہلل نب رمع وھبؽ ےئگ۔ درتقیقح الص ابت اس رطح ےہ ہک اکی رمہبت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

اکیربقےسسگرےافراراشدرفناایہکاسربقفاےلصخشرپذعابوہراہےہافراسےکرھگفاےلاسرپرفرےہںیہرھپآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنہیآتیرکہمیالتفترفنایئ۔ینعیوکیئصخشیسکدفرسےاکوبھجںیہنااھٹےئاگ۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،دبعة،اشہؾ،دبعاہللانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رمدہرپونہحرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1859

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا َٟب ٩ا٧صً ،بساہلل ب ٩ابوبَک ،وہ اپ٨ے واٟس سے٤ً ،زةً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

َک
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا َٔ ٔ ٟبِ ٔ ٩إَٔ َ ٧ص ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ َِکٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة أََ َّ ٧ها أَ ِخب َ َر ِت ُه أََ َّ ٧ها َسِ ٌَ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة َوذُ ٔ َ
رف اہللُ ْٔلَبٔی ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤أَ َ٣ا إُٔ َّ ٧ه ٥َِ ٟ
ََ ٟها أَ َِّ ًَ ٪ب َس اہللٔ بِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِ٤َ ٟی َِّت َُ ٟی ٌَ َّذ ُب بٔبُکَا ٔ
ئ ا َِ ٟه ِّی ًََِ ٠یهٔ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َي ِِ ٔ ُ
وَِ ٠ًَ ٪ی َها
َیٔ ِٜذ ِب َو َلٔ َ ٧ ٩ِٔ ٜس َی أَ ِو أَ ِخ َلأ َإٔ٤َ َّ ٧ا َ٣زَّ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َی ُهوزٔیَّ ٕة یُ ِبکَی ًََِ ٠ی َها َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ه َِ َٟ ٥ی ِبَ ُٜ
َوإَٔ َّ ٧ها َٟت ٌَُ َّذ ُب
ہبیتق،ناکلنباسن،دبعاہللنباوبرکب،فہاےنپفادلےس،رمعة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےکاسےنماکیرمہبتاسابتاکذترکہ
وہا ہک دبعاہلل نب رمع رفناےت ےھت ہک رمدہ وک زدنہ ولوگں ےک رفےن یک فہج ےس ذعاب وہات ےہ اوہنں ےن رفناای ہک دخافدن دقفس
اوبدبعارلنمح رپ رمح رفناےئ (ہی ا تی ےہ دبعارلنمح نب رمع یک) اوہنں ےن وھجٹ ںیہن وھبال نکیل اؿ وک اشدی وھبؽ وہیئگ الص
ابت ہی ےہ ہک اکی رمہبت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی وہیدی اخوتؿ ےک اپس ےس سگرے ہک سج ےک نیقلعتم اس
اخوتؿرپرفرےہےھتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہیولگاساخوتؿ(یکومترپ)رفرےہںیہ افراسوکذعاب
وہراہےہ۔

رافی  :ہبیتق،ناکلنباسن،دبعاہللنباوبرکب،فہاےنپفادلےس،رمعة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رمدہرپونہحرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1860

راوی ً :بساٟحبار ب ٩اٌَٟلء بً ٩بساٟحبار ،سٔیا٤ً ،٪زوب ٩زی٨ار ،اب ٩ابو٠٣یٜةً ،بساہلل ابً ٩باضً ،ائظہ ػسي٘ہ
رضی اہلل ً٬٨ا

اَٗ ٪ا ََٗ ٢ؼَّ ُه َ٨َ ٟا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ا ٕر َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩أَبٔی َُِ ٠٣یَ َٜة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحبَّارٔ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟح َّبارٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ

َّ
َّ
اَف ًَ َذابّا
َي ُ٘و َُٗ ٢ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة إٔ٤َ َّ ٧ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ًَزَّ َو َج ََّ ١یزٔی ُس ا ِٟک َ ٔ َ
ئ أَ ِهٔ٠هٔ ًََِ ٠یهٔ
ب ٔ َب ٌِ ٔف بُکَا ٔ
دبعاابجلر نب االعلء نب دبعاابجلر ،ایفسؿ ،رمعفنب دانیر ،انب اوبملیکة ،دبعاہلل انب ابعس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی
ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای دخافدن دقفس اکرف وک اس ےک رھگ فاولں ےک رفےن یک فہج ےس
ذعابداتیےہ۔
رافی  :دبعاابجلرنباالعلءنبدبعاابجلر،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،انباوبملیکة،دبعاہللانبابعس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رمدہرپونہحرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1861

راوی  :س٠امی ٪ب٨٣ ٩ؼورب٠خیً ،بساٟحبارب ٩ورز ،اب ٩ابو٠٣یٜة رضی اہلل ً٨ہ

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحبَّارٔ بِ ُ ٩ا َِ ٟو ِرز ٔ َسُ ٌِ ٔ٤ت ابِ َ ٩أَبٔی َُِ ٠٣یَ َٜة َي ُ٘و ُ٤َّ َٟ ٢ا َه َِ َٜ٠ت أ ُ ُّ ٦أَبَ َ
ئ ًَ ِ٩
ض ٓ ََب َٜي ِ َن اَ ٨ِّ ٟشا ُئ َٓ َ٘ا َ ٢ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََل َت َِ ٨هی هَ ُؤ ََل ٔ
ض َٓ َحَِ ٠ش ُت بَي ِ َن ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رض ُت َ ٍَ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
َح َ ِ

ئ أَهِٔ٠هٔ ًََِ ٠یهٔ َٓ َ٘ا َ ٢ابِ ُ٩
ئ َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِ٤َ ٟی َِّت َُ ٟی ٌَ َّذ ُب ب ٔ َب ٌِ ٔف بُک َا ٔ
ا ِٟبُکَا ٔ
ئ َرأَی َر ِّ ٛبا َت ِح َت َط َح َزة ٕ َٓ َ٘ا َ ٢اُ ِ ٧و ِز َ٩ِ ٣
َخ ِج ُت ََ ٤َ ًُ ٍَ ٣ز َحًَّی إٔذَا ُ٨َّ ٛا بٔا ِِ َ ِٟی َسا ٔ
ًَبَّا ٕ
ا٤َ ًُ ٪زُ َي ُ٘و َُ ٌِ ََ ٢ف ذََ ٔ ٟ
ض َٗ ِس ک َ َ
َ ََ
َ
َف َج ٌِ ُت إَِٔ ٟیهٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا أَ ٔ٣ي َر ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َه َذا ُػ َه ِی ْب َوأَهُِ ُ٠ه َٓ َ٘ا ًََ ٢ل َ َّی َٔ ُؼ َه ِیبٕ َٓ َ٤َّ ٠ا
اٟز َُِّ ٛب ٓ ََذ َه ِب ُت َٓإٔذَا ُػ َه ِی ْب َوأهُِ٠هُ َ َ

یب ًُ َ٤زُ َٓ َحََ ٠ص ُػ َه ِی ْب َی ِبکٔی ً ٔ َِ ٨س ُه َي ُ٘و َُ ٢وا أ ُ َخیَّا ُه َوا أ ُ َخیَّا ُه َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ یَا ُػ َه ِی ُب َلَ َت ِب َٔ َٓإٔنِّی َسُ ٌِ ٔ٤ت
َز َخ ِ٨َ ٠ا ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة أ ُ ٔػ َ
َ ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َٓ َ٘اَِ ٟت
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِ٤َ ٟی َِّت َُ ٟی ٌَ َّذ ُب ب ٔ َب ٌِ ٔف بُکَا ٔ
َک ُت ذََ ٔ ٟ
ئ أَهِٔ٠هٔ ًََِ ٠یهٔ َٗا َََ ٓ ٢ذ َ ِ

وَ ٪ه َذا ا َِ ٟحس َ
ٔیث ًَ ِ ٩کَاذٔبَي ِ ٔن َُّ َٜ ٣ذبَي ِ ٔن َو َلَّ َّ٩ٜٔ
ِقآ ٔ٤ََ ٟ ٪ا َي ِظٔٔی ٥ِ ُٜأَ ََّل َتز ٔ ُر
أَ َ٣ا َواہللٔ َ٣ا تُ َح ِّسث ُ َ
اٟش ِ ٍَ ٤یُ ِد ٔل ُئ َوإ ٔ ََّ ٪ل ٥ِ ُٜفٔی ا ِِ ُ ٟ
َّ
َّ
ئ أَهِٔ٠هٔ ًََِ ٠یهٔ
اَف ًَ َذابّا بٔبُکَا ٔ
َواز َٔر ْة و ٔ ِز َر أ ُ ِ َ
َخی َو َل َٔ َّ٩ٜر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪اہللَ ََ ٟیزٔی ُس ا ِٟک َ ٔ َ
امیلسؿ نب وصنمریخلب ،دبعاابجلرنب فرد ،انب اوبملیکة ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق رضحت اؾ اابؿ اک ااقتنؽ وہایگ وت
ںیمیھب ولوگں ےکارماہوموجداھت افررضحتدبعاہللنبرمعافررضحتدبعاہللنبابعس ےکدرایمؿںیماھٹیبوہا اھتوخانیتاس
فتق رف ریہ ںیھت رضحت دبعاہلل نبرمع ریض اہللہنع ےن رفناایہک رفےن ےس مت اؿ وک ںیہن رفےتک وہ۔ رضحتدبعاہلل انب ابعس
ےن رفناای ہک رضحترمع یھب ایس رطہقی ےس ایک رکےت ےھت ںیم اکی رمہبت رضحت رمع ےکارماہ الکن افر اس فتق (اقمؾ) دیباء ںیم
ےچنہپوتھچکوسارفںوکںیمےناکیدرتخےکےچینداھکی۔ھجمےساہکایگہکمتدوھکیہیوساروکؿولگںیہنان ہچںیمایگافرںیمےن
داھکیہکفاہںرپرضحت بیہصافر اؿ ےک رھگفاےل وموجدںیہرضحترمعریض اہللہنعےنرفناایہک متاؿولوگںوکریمےاپس
ےلرکآؤرہباحؽسجفتقمہولگدمہنیونمرہےچنہپوترضحترمعوکزیمخرکدایایگوترضحتبیہصاؿےکاپساجرکرفےنےگل
افراکپرےنےگلاہےئریمےاھبیئ۔رضحترمعےنرفناایہکمتہنرؤویکہکنںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس
ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھتہکرمدہ وک اس ےک رھگفاولں ےک رفےن یکفہج ےس ذعاب وہات ےہ۔ رضحت دبعاہلل
انبابعسےنرفناایہکںیمےنہیابترضحتاعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسلقنیکوتاوہنںےنرفناایہکدخایکمسقمتہیدحثی

وھجےٹولوگںافرالٹھجےنفاےلولوگںےسرفاتیںیہنرکےتوہ(بلطمہیےہہکنجولوگںےنہیدحثیایبؿیکےہفہےچس
ولگںیہ)نکیلدحثیےننسںیمیطلغوہیئگےہافررقآؿرکمیںیمفہابتوموجدےہہکسجیکفہجےساہمترییلستوہینعیاراشد
ابریاعتیلےہینعیوکیئصخشدفرسےاکوبھجںیہنااھٹےئاگنکیلرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایےہہک
دخافدندقفساکرفصخشوکاسےکرھگفاولںےکرفےنیکفہجےسذعابںیمااضہفرکےاگ۔
رافی  :امیلسؿنبوصنمریخلب،دبعاابجلرنبفرد،انباوبملیکةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیمرپرفےنیکااجزتاکایبؿ
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
تیمرپرفےنیکااجزتاکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1862

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًی ،١اب ٩جٌرف٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو ب ٩ح٠حة٣ ،ح٤س ب٤ً ٩زو بً ٩لاء ،س٤٠ہ ب ٩زر ،ٚابوہزیزہ
رضی اہلل ً٨ہ

ئ
رف ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ح َِ ٠ح ََ ٠ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ًَ ٩لا ٕ
 ١ه َُو ابِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

ات َ٣ی ِّْت ٔ ٩ِ ٣آ َٔ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ا ِج َت َ ٍَ ٤اَ ٨ِّ ٟشا ُئ
أَ ََّ ٪سَ ٤ََ ٠ة بِ َ ٩اْلِ َ ِز َر َٔٗ ٚا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبَا ه َُزیِ َز َة َٗا ََ ٣َ ٢
ْط ُزهَُ٘ َٓ َّ٩ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ز ًِ ُهَ َّ٩یا ًُ َ٤زُ َٓإ ٔ َّ ٪ا ٌَِ ٟي ِ َن َزا ْٔ ٌَ ٣ة
َی ِبٜٔي َن ًََِ ٠یهٔ َٓ َ٘ َا٤َ ًُ ٦زُ یَ َِ ٨هاهَُ َّ٩و َی ِ ُ

یب
اب َوا ِِ ٌَ ٟه َس َ ٔ
رق ْ
َوا َِِ ٠َ٘ ٟب َُ ٣ؼ ْ
یلعنبرجح،اامسلیع،انبرفعج،دمحمنبرمعفنبحلحة ،دمحمنبرمعفنباطعء،ہملسنبزرؼ،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افالد ںیم ےس یسک یک فافت وہیئگ (ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصازبادی
رضحتزبنییکفافتوہیئگ)وتوخانیتااھٹکوہرکرفےنگلںیئگ۔رضحترمعڑھکےوہےئگافراؿوکعنمرفناےنےگل افراؿ وک

اہےنکنگلےئگرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاےرمعاؿوکاجےندفویکہکنآ ھکآوسناہبےنفایلےہافر
دؽنیگمغےہافرومتاکفتقرقبیےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،انبرفعج،دمحمنبرمعفنبحلحة،دمحمنبرمعفنباطعء،ہملسنبزرؼ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زناہناجتیلہیکرطحزفرےسرفانافراکپران
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
زناہناجتیلہیکرطحزفرےسرفانافراکپران

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1863

راوی ً :لی ب ٩خرشً ،٦یسی ،اً٤ع ،حش ٩ب ٩اس٤اًی ،١اب ٩ازریص ،اً٤عً ،بساہلل ب٣ ٩زةَّ٣ ،سوً ،ٚبساہلل ب٩
٣شٌوز رضی اہلل ً٨ہ

َ
ٔیص ًَ ِ٩
رشَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ً َٔیسی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح أََ ِ ٧بأَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ َُ ٩خ ِ َ
َّسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚب ٔس اہللٔ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص ٔ٨َّ ٣ا َ٩ِ ٣
اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ُِ ِ ٣َ ٩
ئ ا َِ ٟحاهَّٔ ٔ ٠ی ٔة َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ٌَ ٔ ٟل ٔ ٕٓی َو َٗا َ ٢ا َِ ٟح َش ُ ٩ب ٔ َس ًِ َوی
وب َو َز ًَا ب ٔ ُس ًَا ٔ
َر َب ا ُِ ٟد ُسو َز َو َط َّ ٙا ُِ ٟح ُی َ
ََ

یلع نب رشخؾ ،یسیع ،اشمع ،نسح نب اامسلیع ،انب ادرسی ،اشمع ،دبعاہلل نب رمة ،رسمفؼ ،دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملسےناراشدرفناایفہصخشامہرےںیمےسںیہنےہوجہکراسخر ےٹی(ینعی
اگؽ رپ اہھت نار نار رک رفےئ) افر فہ صخش املسمؿ ںیہن ےہ وج ہک اگؽ  ےٹی افر رگةیؿ اچک رکے افر اجتیلہ ےک زناہن یک رطح
اکپرے(ینعینامترکے)
رافی  :یلع نبرشخؾ،یسیع ،اشمع،نسح نب اامسلیع،انب ادرسی،اشمع،دبعاہلل نب رمة ،رسمفؼ،دبعاہلل نبدوعسد ریضاہلل

ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

خیچرکرفےنیکاممتعن
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
خیچرکرفےنیکاممتعن

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1864

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،س٠امی ٪ب ٩رحب ،طٌبہً ،وٖ ،خاٟساَلحسب ،ػٔوا ٪بْ٣ ٩حز سے روایت ےہ ٛہ حرضت ابو٣وسی
اطٌزی رضی اہلل ً٨ہ

رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩و ٕ
ا ٪بِ ٔ٩
ٖ ًَ َِ ٩خإ ٔ ٟس اْلِ َ ِح َس ٔب ًَ َِ ٩ػٔ َِو َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
ُ
وسی ٓ ََبِ َٜوا ًََِ ٠یهٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَبِ َزأ ُإَِٔ ٟی٤َ َٛ ٥ِ ُٜا بَز ٔ َئ إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص ٔ٨َّ ٣ا
ُٔ ِ ٣
ِیم ًَل َی أَبٔی َُ ٣
ْحزٕ َٗا َ ٢أُ ٔ َ

َخ ََ ٚو ََل َسََٙ ٠
ََ ٩ِ ٣حَ ََٙ ٠و ََل َ َ

رمعفنب یلع ،امیلسؿ نبرحب،ہبعش،وعػ،اخدلاالدحب ،وفصاؿ نبرحمزےسرفاتی ےہہکرضحتاوبومیسارعشیریضاہلل
ہنع اکی رمہبت ےب وہش وہ ےئگ وت ولگ رفےن گل ےئگ وت اوہنں ےن رفناای ہک ںیم مت ولوگں ےس ربی وہات وہں سج رطح ےس مت
ول وگں ےسرضحتروسؽ رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسربی وہےئفہصخشامہرے ںیم ےس ںیہنےہ وجہکرسڈنماےئ افرڑپکے
اھپڑڈاےلافرخیچخیچرکرفےئ۔
رافی  :رمعفنب یلع ،امیلسؿ نب رحب ،ہبعش ،وعػ ،اخدلاالدحب ،وفصاؿ نب رحمز ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبومیس ارعشی
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راسخررپنارےنیکاممتعنےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
راسخررپنارےنیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1865

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،یحٌی ،سٔیا ،٪زبیس ،ابزاہیَّ٣ ،٥سوً ،ٚبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل ً٨ہ

َّ
َّسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚبسٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ََُ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُزبَ ِی ْس ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔیُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥
َّ
وب َو َز ًَا ب ٔ َس ًِ َوی ا َِ ٟحاهَّٔ ٔ ٠ی ٔة
َر َب ا ُِ ٟد ُسو َز َو َط َّ ٙا ُِ ٟح ُی َ
اہللٔ أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢ی َص ٔ٨َّ ٣ا ََ َ ٩ِ ٣
دمحم نب اشبر ،ییحی ،ایفسؿ ،زدیب ،اربامیہ ،رسمفؼ ،دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایفہصخشامہرےںیمےسںیہنےہوجہکراسخروکنارےافررگةیؿاچکرکےافرزناہناجتیلہےک
ولوگںیکرطحےساکپرے۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحی،ایفسؿ،زدیب،اربامیہ،رسمفؼ،دبعاہللنبدوعسدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تبیصمںیمرسڈنماانونممعےہ
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
تبیصمںیمرسڈنماانونممعےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1866

راوی  :اح٤سب٤ًَ ٩ا ٪ب ٩حٜی ،٥جٌرفبً ٩و ،٪ابوً٤یص ،ابوػِخةً ،بساٟزح ٩٤ب ٩یزیس و ابوبززة رضی اہلل ً٨ہ

َ
ِخ َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
رف بِ ُِ ًَ ٩و َٕٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًُ َِ ٤ی ٕص ًَ ِ ٩أَبٔی َػ ِ َ
ا ٪بِ َٔ ٩حٕٔ ٜیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا َج ٌِ َ ُ
وسی أَٗ َِبَِ ٠ت ا َِ ٣زأَتُ ُه ََ ٔؼیحُ َٗ َاَل َٓأَٓ َ
َیز ٔ َ
َاَ٘ َٓ ٚا َ ٢أَ ٥َِ ٟأ ُ ِخب ٔ ِر ٔ ٞأَنِّی بَزٔی ْء ٔ ٩ِ ٤َّ ٣بَز ٔ َئ ٔ٨ِ ٣هُ
یس َوأَبٔی ب ُ ِز َز َة َٗ َاَل َ٤َّ ٟا َث ُ٘ َ ١أَبُو َُ ٣
ا ٪یُ َح ِّسث ُ َها أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أََ٧ا بَزٔی ْء َٔ ٩ِ ٤َّ ٣حََٙ ٠
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠اَل َوک َ َ

َخ ََ ٚو َسََٙ ٠
َو َ َ
ادمحنبامثعؿنبمیکح،رفعجنبوعؿ،اوبسیمع،اوبرخصة ،دبعارلنمحنبسیدیفاوبربدة ریضاہللہنعےسرفاتیےہ ہکسجفتق
رضحت اوبومیس ارعشی ریض اہلل ہنع تخس  رامر وہ ےئگ وت اؿ یک اہیلہ رتحمہم  یتخی وہیئ آںیئ رضحت اوبومیس وجش ںیم آےئگ افر
رفناایںیمرہاکیصخشےس ےبزاروہںہکسجےس رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملسےبزارےھت۔دفونں ےنرفناایہک
مہےسرضحتاوبومیسدحثیایبؿرفناےتےھتہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد رفناایںیماسصخشےس
ےبزاروہںوجہکرسڈنماےئافرڑپکےاھپڑے۔
رافی  :ادمحنبامثعؿنبمیکح،رفعجنبوعؿ،اوبسیمع،اوبرخصة،دبعارلنمحنبسیدیفاوبربدةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رگةیؿاچکرکےناکایبؿ
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رگةیؿاچکرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1867

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪زبیس ،ابزاہیَّ٣ ،٥سوً ،ٚبساہلل ب٣ ٩شٌوز رضی اہلل ً٨ہ

َّسو ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚب ٔس
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُُ ٩ِ ًَ ٪زبَ ِی ٕس ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔیُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥
َّ
وب َو َز ًَا ب ٔ َس ًِ َوى ا َِ ٟحاهَّٔ ٔ ٠ی ٔة
َر َب ا ُِ ٟد ُسو َز َو َط َّ ٙا ُِ ٟح ُی َ
اہللٔ ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََِ ٟ ٢ی َص ٔ٨َّ ٣ا ََ َ ٩ِ ٣

ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،زدیب ،اربامیہ ،رسمفؼ ،دبعاہلل نب دوعسد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایفہصخشامہرےںیمےسںیہنےہوجہکراسخررپنارےافراانپرگةیؿاچکرکےافر
زناہناجتیلہیکرطحےسخیچفاکپررکے۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،دبعارلنمح،ایفسؿ،زدیب،اربامیہ،رسمفؼ،دبعاہللنبدوعسدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رگةیؿاچکرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1868

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی٣ ،ح٤س ،طٌبہ٨٣ ،ؼور ،ابزاہی ،٥یزیس ب ٩اوض ،ابو٣وسی رضی اہلل ً٨ہ

ض ًَ ِ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٩ِ ًَ ٥یز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
ُُ َّ َ َ ٣
ِیم ًََِ ٠یهٔ ٓ ََب َِ ٜت أ ُ َُّ ٦و َٕ ٟس َُ ٟه َٓ َ٤َّ ٠ا أَٓ َ
َاَٗ ٚا َََ ٟ ٢ها أَ َ٣ا بَ َ٣َ َٔ َِ ٠ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
وسی أُ ٧ه أُ ٔ َ
َ
َخ َٚ
ٓ ََشأ ِ٨َ ٟا َها َٓ َ٘اَِ ٟت َٗا ََِ ٟ ٢ی َص ٔ٨َّ ٣ا ََ ٩ِ ٣سَ ََٙ ٠و َحَ ََٙ ٠و َ َ
دمحم نب ینثم ،دمحم ،ہبعش ،وصنمر ،اربامیہ ،سیدی نب افس ،اوبومیس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک بج فہ ےب وہش وہ ےئگ وت اؿ یک
ابدنیرفےنگلیئگبجاؿوکوہشآایوترفناےنےگل۔متولوگںوکاسابتیکربخںیہنوجہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن اراشد رفناای۔ مہ ےن اؿ ےس درایتف ایک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک اراشد رفناای؟ (اوہنں ےن
اہک)فہہیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایفہصخشامہرےںیمےسںیہنوجہکخیچفاکپررکےافررسڈنماےئ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحم،ہبعش،وصنمر،اربامیہ،سیدینبافس،اوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رگةیؿاچکرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1869

راوی ً :بسة بً ٩بساہلل ،یحٌی ب ٩آز ،٦ارسائی٨٣ ،١ؼور ،ابزاہی ،٥یزیس ب ٩اوض ،اً ٦بساہلل ،ابو٣وسی رضی اہلل ً٨ہ

ض
ُ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١ؼو ٕر ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٩ِ ًَ ٥یز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩أَ ِو ٕ
رسائ ٔی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب َسةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِ َ
وسی َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََِّ ٟ ٥َ ٠ی َص ٔ٨َّ ٣ا ََ ٩ِ ٣حَ ََٙ ٠و َسََٙ ٠
وسی ًَ ِ ٩أَبٔی َُ ٣
ًَ ِ ٩أ ُ ِِّ ًَ ٦ب ٔس اہللٔ ا َِ ٣زأَة ٔ أَبٔی َُ ٣
َخ َٚ
َو َ َ
دبعة نب دبع اہلل ،ییحی نب آدؾ ،ارسالیئ ،وصنمر ،اربامیہ ،سیدی نب افس ،اؾ دبع اہلل ،اوبومیس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ف ہ صخش امہرے ںیم ےس ںیہن وج ہک ابؽ دنماےئ ای خیچ فاکپر رکے افر
ڑپکےاھپڑے۔
رافی  :دبعةنبدبعاہلل،ییحینبآدؾ،ارسالیئ،وصنمر،اربامیہ،سیدینبافس،اؾدبعاہلل،اوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رگةیؿاچکرکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1870

راوی  :ہ٨از ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ابزاہی ،٥سہ ٥ب٨٣ ٩حاب ،رقثٍ

وسی َػا َح ِت
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه َّ٨ا ْز ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ ِ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٩ِ ًَ ٥س ِه ٔ ٥بِ َٔ ٨ِ ٣ٔ ٩ح ٕ
ِقثَ ٍٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َث ُ٘ َ ١أَبُو َُ ٣
اب ًَ ِ ٩ا ِِ َ ٟ

َ أَ ُّی َط ِی ٕئ
ا َِ ٣زأَتُ ُه َٓ َ٘ا َ ٢أَ َ٣ا ًَ٤ِ ٔ ٠تٔ َ٣ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت بَل َی ث ُ ََّ ٥س ََ ٜت ِت َٓ٘ٔی َََ ٟ ١ها ََ ٌِ َس ذََ ٔ ٟ
َخ َٚ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠اَِ ٟت إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٩َ ٌََ ٟ ٥َ ٠ح ََٙ ٠أَ ِو َس ََٙ ٠أَ ِو َ َ
انہد،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ  ،مہ نباجنمب،رقي ےسرفاتیےہ ہک سجفتق رضحتاوبومیسریضاہلل تہب  رامر وہےئگ افر
اؿ یک اہیلہ ےن اکی خیچ ناری اس رپ رضحت اوبومیس ےن رفناای ہک ںیہمت ہی ابت ںیہن ولعمؾ ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن ایک رفناای؟ اوہنں ےن وجاب دای اہں! ویکں ںیہن اجیتن؟ (ینعی اید آایگ ےہ)۔ رھپ اخومش وہ ںیئگ ولوگں ےن اؿ ےس
درایتفایکہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنایکاراشدرفناایوترضحتاوبومیسریضاہللہنعیکاہیلہےنرفناایہکروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنتنعلرفنایئاسرپوجہکابؽڈنماےئخیچفاکپررکےوشراچمےئایڑپکےاھپڑڈاےل۔
رافی  :انہد،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ ،مہنباجنمب،رقي
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تبیصمےکفتقربصافراہللاعتیلےسیہناےنگناکمکح
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
تبیصمےکفتقربصافراہللاعتیلےسیہناےنگناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1871

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہللً ،اػ ٥ب ٩س٠امی ،٪ابوًَ٤ا ،٪اسا٣ة ب ٩زیس رضی اہلل ً٨ہ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أ ُ َسا َُ ٣ة بِ َُ ٩زیِ ٕس َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِٔ ًَ ٩
اػ ٔ ٥بِ ُٔ ٩سََ ِ ٠امی َ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ًُ َِ ََ ٤
ِ َ
َّ
َّ
ِقأ ُ َّ
اٟش ََل ََ ٦و َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َِّ ٪هَّلِل َ٣ا أَ َخ َذ َو َُ ٟه
أَ ِر َسَِ ٠ت ب ٔ ُِ ٨ت أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠إَِٔ ٟیهٔ أَ َّ ٪ابِ ّ٨ا لٔی ُٗب ٔ َف َٓأت ٔ َ٨ا َٓأ ِر َس ََ ١ي ِ َ

َ٣ا أَ ًِ َلی َوک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ ً ٔ َِ ٨س اہللٔ بٔأ َ َج َٕ ٣ُ ١ش ایم َٓ َِ ٠ت ِؼب ٔ ِر َو َِ ٟت ِح َت ٔش ِب َٓأ َ ِر َسَِ ٠ت إَِٔ ٟیهٔ َُ ِ٘ ٔش َُِ ٠ًَ ٥یهٔ ََ ٟیأِت ٔ َی ََّ ٨ها َٓ َ٘ َاَ ٦و َُ ٌَ ٣ه َس ٌِ ُس
َفٓ ٔ ٍَ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟؼَّ ٔي ُّی
بِ َُ ًُ ٩با َز َة َو ٌَُ ٣اذُ بِ َُ ٩ج َب َٕ ١وأُب َ ُّی بِ ٌُِ َٛ ٩بٕ َو َزیِ ُس بِ ُ ٩ثَاب ٔ ٕت َورٔ َج ْ
اُ َ ٢

وب ً َٔبازٔه ٔ َوإٔ٤َ َّ ٧ا َیزِ َح ُ٥
َو َنٔ ُِش ُه ََ َ٘ ٌِ َ٘ ٍُ َٓٔ َ
َاؿ ِت ًَ ِی َ٨ا ُه َٓ َ٘ا ََ ٢س ٌِ ْس َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا َه َذا َٗا ََ ٢ه َذا َر ِح َْ ٤ة یَ ِح ٌََ ُ٠ها اہللُ فٔی ُٗٔ ُ٠
اٟز َح َ٤ا َئ
اہللُ َٔٔ ً ٩ِ ٣بازٔه ٔ ُّ
وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،اعا  نب امیلسؿ ،اوبامثعؿ ،ااسمة نب زدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیکاصازبادیرضحتزبنیےنآپیلصاہللہیلعفآہل فملسیکدختمادقسںیمہیاولہاایہکریمےڑلےکیکفافتاک
فتق رقبی ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رشتفی الںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وجاب ںیم اولہاای ہک دخافدن اعتیل یک
دفتلےہوجفہفاسپےلفہاساکےہافروجزیچفہاطعرفناےئفہیھبایسیکےہافردخافدناعتیلےکاہیںرہاکی یئاکاکیفتق
رقمرےہاسفہجےسربصیہرکاناچےیہافروثابافرارجدخاےسیہناانگناچےیہرھپاوہنںےنمسقدےرکاولہااجیھبآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس رشتفی الںیئ افر اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ
رضحت دعس نب دبعہ افر رضحت اعمذنب لبج افر رضحت ایب نب بعک افر رضحت سیدی نب باتب افر دفرسے رضحات ےھت۔
رضحتیبنرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمفہڑلاکشیپایکایگاساکاسسناس فتقوٹٹراہاھتہیرظنمدھکیرکآپ یلصاہلل
ہیلعفآہل فملسیکآوھکنںںیمآوسنآےئگرضحتدعسےنرعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہیایکےہ؟آپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ہی رتمح ےہ وج ہک اہلل اعتیل ےن دنبفں ےک ولقب ںیم رھک دی ےہ افر دخافدن دقفس اؿ یہ دنبفں رپ
رمحرفنااتےہوج(ہکدفرسفںرپ)رمحرکےتںیہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،اعا نبامیلسؿ،اوبامثعؿ،ااسمةنبزدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
تبیصمےکفتقربصافراہللاعتیلےسیہناےنگناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1872

راوی ٤ً :زو بً ٩لی٣ ،ح٤س ب ٩جٌرف ،طٌبہ ،ثابت ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

رف َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩ثَاب ٔ ٕت َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَ َن ّشا َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟؼَّ بِرُ ً ٔ َِ ٨س اٟؼَّ ِس َٔ ٣ة اْلِ ُول َی
رمعفنبیلع،دمحمنبرفعج،ہبعش،باتب،اسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفناایربصیہےہہکوجدصہمافرتبیصمےکےتنہپیہوہافرفرہنرفےندوھےنےکدعبوتااسنؿوکآرخاکرربصآیہاجاتےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،دمحمنبرفعج،ہبعش،باتب،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
تبیصمےکفتقربصافراہللاعتیلےسیہناےنگناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1873

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی ،طٌبہ ،ابوایاضٌ٣ ،اویہ ب ٩رقة رضی اہلل ً٨ہ

ض َوه َُو ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُّ ُ ٩رق َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َرض َٔی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو إٔیَا ٕ

ات َٓ َٔ َ٘ َس ُه
َ اہللُ َ٤َ ٛا أُح ُّٔب ُه ٓ َََ ٤
ًَ ِ٨هُ أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَتَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و ٌََ ٣هُ ابِ َْٟ ٩هُ َٓ َ٘ا ََٟ ٢هُ أَتُ ٔح ُّبهُ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َح َّب َ
َ
َ
اب ا َِ ٟح َّٔ ٨ة إ ٔ ََّل َو َج ِس َت ُه ً ٔ َِ ٨س ُه َي ِش َعی َي ِٔ َتحُ ََ ٟ
َّس َک أَ ََِ ٪ل َتأتِ َٔی بَا ّبا ٔ ٩ِ ٣أَبِ َو ٔ
ٓ ََشأ َُ ٨ِ ًَ ٢ه َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َي ُ ُّ

رمعفنب یلع ،ییحی ،ہبعش ،اوباایس ،اعمفہی نب رقة ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ںیم احرضوہااسےک ارماہ اکیڑلاکاھت۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےناسصخش ےسدرایتفایکہک مت ایکاچےتہوہ؟اس صخش
ےن رعض ایک ہک دخا اعتیل مت ےس تبحم رکے افر ایسی تبحم رکے ہک  یسی ںیم اس ےس تبحم رکات وہں اس ےک دعب فہ ڑلاک رم ایگ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسڑلےکوکںیہنداھکی۔افراسےکفادلےسڑلےکےکابرےںیمدرایتفایکوتولعمؾوہاہکڑلاک
رمایگ۔رھپآپ یلص اہللہیلع فآہلفملسےن(اس ڑلےکےکفادلےس)رفناایمتاسابت ےسوخش ںیہن وہےتہکمت تنجےکسج

درفازہرپاجؤےگوتمتاےنپےچبوکاپؤےگافرفہاہمترےفاےطستنجاکدرفازہوھکےنلیکوکششرکےاگ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ہبعش،اوباایس،اعمفہینبرقةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تبیصمرپوجصخشربصرکےافردخافدندقفسےسارجناےگناساکوثاب
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
تبیصمرپوجصخشربصرکےافردخافدندقفسےسارجناےگناساکوثاب

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1874

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل٤ً ،ز ب ٩سٌیس ب ٩ابوحشين٤ً ،زوب ٩طٌیب رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًُ َ٤زُ بِ َُ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی ُح َشي ِ ٕن أَ ََّ ٤ِ ًَ ٪زو بِ َُ ٩ط ٌَ ِیبٕ ََ ٛت َب إلٔ َی ًَ ِب ٔس

ََک فٔی َ ٔ ٛتابٔهٔ أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أَبَا ُه یُ َح ِّس ُث ًَ َِ ٩ج ِّسه ٔ ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی ُح َشي ِ ٕن ي ٌَُزِّیهٔ بٔابِ ُٕ َٟ ٩ه هََ ٠
ََ َوذ َ َ
اؾ َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪اہللَ ََل َیزِضَی ِ ٌَ ٔ ٟبسٔه ٔا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ٔ ٣إٔذَا ذَ َه َب َٔ َؼ ٔٔ ِّیهٔ ٔ ٩ِ ٣أَهِ ٔ١
ًَ ِ٤زٔو بِ ٔ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
و ٪ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
ق ٓ ََؼب َ َر َوا ِح َت َش َب َو َٗا َ٣َ ٢ا أ ُ َٔ ٣ز بٔهٔ ب ٔ ََ َو ٕ
اْلِ َ ِر ٔ
اب ُز َ

وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،رمع نب دیعس نب اوبنیسح ،رمعفنب بیعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت دبعاہلل نب
دبعارلنمحوکاؿےکڑلےکیکفافترپزعتیتیطخاھکلافراسطخںیماھکلاھتہکںیمےناےنپفادلےسانسےہہکاوہنںےناےنپدادا
رضحت دبعاہلل نب رمعف نب اعص ےس انس ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک دخافدن دقفس اےنپ
دنبے ےسراضدنم ںیہنوہات یسکارجفوثابےس بجاسدنبہےکہچب وکےلاجاتےہ افر فہدنبہ ربصرکاتےہ افرارجف وثابنااتگن
ےہالعفہتنجےک۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،رمعنبدیعسنباوبنیسح،رمعفنببیعشریضاہللہنع

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

سجےکنیتےچبوفتوہاجںیئاساکوثاب
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
سجےکنیتےچبوفتوہاجںیئاساکوثاب

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1875

راوی  :اح٤سب٤ً ٩زوب ٩رسح ،اب ٩وہب٤ً ،زو ،بٜيربً ٩بساہلل٤ً ،زا ٪ب٧ ٩آٍ ،حٔؽ بًِ ٩یساہلل ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪بِ َٔ٧ ٩آ ٍٕٔ
اَّٟس ٔح َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َح َّسثَىٔی ًَ ِْ ٤زو َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ب ُ َٜيِرُ بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩

ًَ َِ ٩حٔ ِٔؽ بِ ِٔ َ ًُِ ٩یسٔ اہللٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩ِ ٣َ ٢ا ِح َت َش َب ثَ ََلثَ ّة ُٔ ٩ِ ٣ػِ٠بٔهٔ َز َخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة

َٓ َ٘ا َِ ٣ت ا َِ ٣زأَ ْة َٓ َ٘اَِ ٟت أَ ِو اث ِ َ٨ا َٔٗ ٪ا َ ٢أَ ِو اث ِ َ٨ا َٔٗ ٪اَِ ٟت ا ِ٤َ ٟزِأَةُ یَا َِ ٟی َتىٔی ُُِٗ ٠ت َواح ّٔسا

ادمحنب رمعفنب رسح ،انب فبہ ،رمعف ،ریکبنب دبع اہلل ،رمعاؿ نب انعف ،ب ص نب دیبع اہلل ،اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش نیت افالد یک فافت رپ وج ہک اس ےک ہفطن ےس دیپا وہیئ وہں
دخافدن اعتیل ےس ارج ف وثاب ناےگن وت فہ صخش تنج ںیمدالخ وہاگ (ہی ابت نس رک) اکی اخوتؿ ڑھکی وہیئ افر اس ےن اہک ای روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسافردفافالدیکفافترپ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایدفافالدیکفافترپیھبیہیارجفوثابےہ
اس رپ اس اخوتؿ ےن رعض ایک ہک اکش ںیم اکی یہ یتہک (بلطم ہی ےہ ہک اکی ہچب یک فافت وہےن ےک ابرے ںیم وساؽ رکیت وت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسذموکرہابالارجفوثاباراشدرفناےت۔)
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،رمعف،ریکبنبدبعاہلل،رمعاؿنبانعف،ب صنبدیبعاہلل،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجیسکیکنیتافالدیکاسیکزدنیگںیمفافتوہاجےئاساکوثاب
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
سجیسکیکنیتافالدیکاسیکزدنیگںیمفافتوہاجےئاساکوثاب

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1876

راوی  :یوسٕ ب ٩ح٤ازً ،بساٟوارثً ،بساٌٟزیز ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

ٕ بِ َُ ٩ح َّ٤از ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
ث ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ
َ٣ا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش ٥ٕ ٔ ٠یُ َت َوفَّی َُ ٟه ث َ ََلثَ ْة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟو َٔ ٟس َ ٥َِ ٟی ِب ُُِ ٠وا ا ِٟحٔ َِ ٨ث إ ٔ ََّل أَ ِز َخ َُ ٠ه اہللُ ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٔٔ َِـ َٔ ١ر ِح َ٤تٔهٔ إ ٔ َّیاه ُِ٥
ویفس نب امحد ،دبعاولارث ،دبعازعلسی ،اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشد رفناای وکیئ املسمؿ ااسی ںیہن ےہہک سجیک نیت افالدیکفافت وہ اجےئ وجاین اک زناہنآےن ےس لبق۔ رگم ہی ہک دخافدن دقفس
اسوکاینپرتمحفلضفےستنجںیمدالخرفناےئاگ۔
رافی  :ویفسنبامحد،دبعاولارث،دبعازعلسی،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
سجیسکیکنیتافالدیکاسیکزدنیگںیمفافتوہاجےئاساکوثاب

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1877

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوزَ ،رشبٔ٣ ٩ـ ،١یو٧ص ،حش ،٩ػٌؼة بٌ٣ ٩اویہ ،ابوذر رضی اہلل ً٨ہ

یت
رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ٔ ٩ِ ًَ ١یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش َٔ ٩ِ ًَ ٩ػ ٌِ َؼ ٌَ َة بِ ٌَٔ ٣ُ ٩اؤیَ َة َٗا َُ ٔ َٟ٘ ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َٔ ِ ُ

وت بَ ِی َُ ٨ه َ٤ا ثَ ََلث َ ُة أَ ِو ََلز ٕ ٥َِ ٟ
أَبَا ذ ٓ َٕر ُُِٗ ٠ت َح ِّسثِىٔی َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش٤َ ٔ ٠ي ِ ٔن َی ُُ ٤
َّ
َرف اہللُ َُ ٟه َ٤ا َٔٔ َِـ َٔ ١ر ِح َ٤تٔهٔ إٔیَّاه ُِ٥
َی ِب ُُِ ٠وا ا ِٔ ٟح َِ ٨ث إَٔل ُ َ َ
اامسلیعنبدوعسد،رشبنبلضفم،ویسن،نسح،صعضةنباعمفہی،اوبذرریضاہللہنعےسرفاتیےہہک رضحتروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق دف املسمونں یک (ینعی ملسم فادلنی یک) نیت افالدںی رم اجںیئ وجاین ےس لبق یہ وت
دخافدندقفساؿدفونںوکشخبدےاگاےنپلضففرکؾفرتمحےس۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،رشبنبلضفم،ویسن،نسح،صعضةنباعمفہی،اوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
سجیسکیکنیتافالدیکاسیکزدنیگںیمفافتوہاجےئاساکوثاب

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1878

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیس٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،سٌیس ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
ار إ ٔ ََّل َت ٔح ََّ ٠ة ا َِ َ٘ ٟش ٔ٥
َی ُُ ٤
وت ْٔلَ َح ٕس ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن ثَ ََلثَ ْة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟو َٔ ٟس َٓ َت ََّ ٤ش ُه اُ ٨َّ ٟ
ہبیتق نب دیعس ،ناکل ،انب اہشب ،دیعس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفنااییسکاملسمؿیکنیتافالدیکفافتںیہنوہیترھپاسوکدفزخیکآگگلاجےئ۔نکیلمسقوپراوہےنےکےیل۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ناکل،انباہشب،دیعس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
سجیسکیکنیتافالدیکاسیکزدنیگںیمفافتوہاجےئاساکوثاب

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1879

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اس٤اًی ١ب ٩ابزاہی ٥اب٠ً ٩یة و ًبساٟزح ٩٤ب٣ ٩ح٤س ،اسح ٙو ازرً ،ٚوٖ٣ ،ح٤س ،ابوہزیزہ رضی اہلل
ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٥ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة َو ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس َح َُ ٙوه َُو اْلِ َ ِز َر ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٚو ٕ
ٖ
وت بَ ِی َُ ٨ه َ٤ا ثَ ََلث َ ُة أَ ِو ََلز ٕ  ٥َِ ٟیَ ِبُِ ُ٠وا
ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ِٔ ٣ُ ٩ِ ٣ش٤َ ٔ ٠ي ِ ٔن َی ُُ ٤
وَ ٪حًَّی َی ِس ُخ َ ١آبَا ُؤَ٧ا َٓ ُی َ٘ا ُ٢
ا ِٔ ٟح َِ ٨ث إ ٔ ََّل أَ ِز َخ َُ ٠ه َ٤ا اہللُ َٔٔ َِـ َٔ ١ر ِح َ٤تٔهٔ إٔیَّاه ُِ ٥ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٗا َ ٢يُ َ٘ا ُُ َٟ ٢ه ِ ٥ا ِز ُخُ٠وا ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓ َی ُ٘وَ ُٟ
ا ِز ُخُ٠وا ا َِ ٟح ََّ ٨ة أَْمُتْن َوآبَا ُؤ ُ٥ِ ٛ
دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ انب علیة ف دبعارلنمح نب دمحم ،ااحسؼ ف ازرؼ ،وعػ ،دمحم ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک یبن
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایارگیسکدفاملسمونں(فادلنی)ےکنیتانابغلےچباؿیکزدنیگںیمفافتاپاجںیئوتاہلل
اعتیل اؿ وک اےنپ لضف ےس تنج ںیم دالخ رفنا دے اگ۔ نان ہچ اؿ (وچبں) ےس اہک اجےئ اگ اجؤ تنج ںیم ےلچ اجؤ فہ رعض رکںی
ےگ۔(اےاہللزعفلج)مہاسفتقکتتنجںیمدقؾںیہنرںیھکےگبجکتہکامہرےفادلنیاسھتںیہنوہںےگ۔ اس
رپ(اہللزعفلج)اراشدرفناےئاگاجؤمتافراہمترےناںابپتنجںیم(اےٹھک)دالخوہاجؤ۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہانبعلیةفدبعارلنمحنبدمحم،اقحسفازرؼ،وعػ،دمحم،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجصخشیکزدنیگںیماسیکنیتافالدیکفافتوہاجےئ؟
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی

سجصخشیکزدنیگںیماسیکنیتافالدیکفافتوہاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1880

راوی  :اسح ،ٙجزیز ،ك ٙ٠بٌ٣ ٩اویہ و حٔؽ بُ ٩یاث ،جسی ك ٙ٠بٌ٣ ٩اویہ ،ابوزرًة ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح َُٗ ٙا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َجز ٔ ْیز َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی كَ ُِٙ ٠بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة َو َحٔ ُِؽ بِ َُ ُٔ ٩ی ٕ
اث َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َج ِّسی كَ ُِٙ ٠بِ ٌَُ ٣ُ ٩او ٔ َی َة
ًَ ِ ٩أَبٔی ز ُِر ًَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢جائ َ ِت ا َِ ٣زأَ ْة إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔابِ ََٕ ٟ ٩ها َي ِظ َتکٔی َٓ َ٘ا َِ ٟت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ
اٖ ًََِ ٠یهٔ َو َٗ ِس َٗ َّس ُِ ٣ت ث َ ََلثَ ّة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َ٘ َٟ ٥َ ٠س ا ِح َتوَ زِ ٔ
ت بٔحٔوَ ارٕ َطسٔی ٕس ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ
أَ َخ ُ

ااحسؼ  ،رجری ،ب ق نب اعمفہی ف ب ص نب ،ثاث ،دجی ب ق نب اعمفہی ،اوبزرعة ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی
اخوتؿدختموبنی یلصاہللہیلعفآہلفملس ںیماحرضوہیئ اکیڑلاکےلرک وجہک رامراھت افراس ےنرعض ایکایروسؽ اہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ںیم اس ڑلےک ےک رمےن ےس وخػ رکیت وہں افر اس ےس ےلہپ ریمے نیت ڑلےک فافت اپ ےکچ ںیہ رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایمتےندفزخےسوبضمطرفکرکیلےہ(ینعیمتدفزخےسوفحمظوہیئگوہ۔)
رافی  :اقحس،رجری،ب قنباعمفہیفب صنب،ثاث،دجیب قنباعمفہی،اوبزرعة،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومتیکاالطعاچنہپےنےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ومتیکاالطعاچنہپےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1881

راوی  :اسح ،ٙس٠امی ٪ب ٩رحب ،ح٤ازب ٩زیس ،ایوب ،ح٤یسب ٩ہَل ،٢ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َ
وب ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ٔ ٩ه ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢إَٔ َ ٧ص أَ َّ٪
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح َُٗ ٙا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩

َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠عی َزیِ ّسا َو َج ٌِ َ ّرفا َٗ ِب َ ١أَ َِ ٪یحٔی َئ َخبَرُه ٌَُِ ٨َ َٓ ٥اه َُِ ٥و ًَ ِی َ٨ا ُه َت ِذرَٔٓا ٔ٪
ااحسؼ،امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی،اویب،دیمحنبالہؽ،اسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرضحتزدی افر رضحترفعجیکفافتیکاالطعدیاؿیکفافت یکاالطعآےن ےسےلہپ وت سج فتقآپ یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنفافتیکاالطعرفنایئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکآںیھکن(مغےس)ہہبریہںیھت(بلطمہیےہہکذموکرہ
رضحاتیکفافتےسآوھکنںےسآوسناجریےھت)
رافی  :اقحس،امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی،اویب،دیمحنبالہؽ،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ومتیکاالطعاچنہپےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1882

راوی  :ابوزاؤز ،يٌ٘وب ،ػاٟح ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ و اب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َوابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب
وب َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ات ٓ ٔیهٔ
أَ َّ ٪أَبَا ه َُزیِ َز َة أَ ِخب َ َره َُ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠عی َُ ٟه َ٤ا اَ ٨َّ ٟحا ٔش َّی َػاح َٔب ا َِ ٟح َبظَ ةٔ ا َِ ٟی ِو ََّ ٦أ ٟذی ََ ٣

رفوا ْٔلَخٔی٥ِ ُٜ
َو َٗا َ ٢ا ِس َت ِِ ٔ ُ

اوبداؤد ،وقعیب ،اصحل ،انب اہشب ،اوبہملس ف انب بیسم ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناجنیشابداشہشبحےکرمےنیکاالطعدیسجدؿفہااقتنؽرکایگافررفناایرفغمتناگنولاےنپاھبیئےکےیل۔
رافی  :اوبداؤد،وقعیب،اصحل،انباہشب،اوبہملسفانببیسم،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ومتیکاالطعاچنہپےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1883

راوی ًِ :یساہلل بٓ ٩ـاٟة ب ٩ابزاہیً ،٥بساہلل ،اب ٩یزیسِ٣قی٣ ،ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یزیسِ٣قی ،سٌیس ،ربیٌة ب٩
سیٕ ٌ٣اَفی ،ابوًبساٟزح ٩٤حبلیً ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

یس
ِق ُئ ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ ََُ ٓ ٩ـا ََ ٟة بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ه َُو ابِ َُ ٩یز ٔ َ
یس ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اَف ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤ا ُِ ٟحبُل ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
ِقی ُئ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢سٌ ْ
ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
یٌ ُة بِ َُ ٩س ِی ٕٕ ا ِٔ ٔ ٌَ ٤َ ٟ
ٔیس َح َّسثَىٔی َرب ٔ َ

َ
ًَ ِ٤ز ٕو َٗا َ ٢بَ ِی َ٤َ ٨ا ِ َ ٧ح َُ ٩ن ٔشيرُ ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذِ ََ ُ َ َ
اْٟط َیٙ
ْعٓ ََها َٓ َ٤َّ ٠ا َت َوسَّ َم َّ ٔ
َر بٔا َِ ٣زأة ٕ ََل َتو ُُّ ٩أُ َّ ٧ه َ َ
َو َٗ َ َّ
َخ َج َٔ ٔ ٩ِ ٣بَ ِیت َٔٔ َیا َٓاك َُٔ ٤ة
ٕ َحًی اَ ِ ٧ت َه ِت إَِٔ ٟیهٔ َٓإٔذَا َٓاك َُٔ ٤ة ب ٔ ُِ ٨ت َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٟ ٢ها َ٣ا أَ ِ َ
َٗاَِ ٟت أَ َت ِی ُت أَهِ ََ ١ه َذا ا ِ٤َ ٟیِّتٔ َٓت َ َر َّح ُِ ٤ت إَِٔ ٟیه ٔ َِ ٥و ًَزَّیِ ُت ُه ِ ٥ب ٔ َِّ ٤یت ٔه ٔ َِٗ ٥ا َ َٔ ٠َّ ٌََ ٟ ٢بَ َِِ ٠تٔ َُ ٌَ ٣ه ِ ٥ا ِلَ ُٜسی َٗاَِ ٟت ٌََ ٣اذَ اہللٔ أَ ِ٪
َک َٓ َ٘ا ََ َٟ ٢ها َِ ٟو بَ َِِ ٠ت َٔها َُ ٌَ ٣ه ِ٣َ ٥ا َرأَیِتٔ ا َِ ٟح ََّ ٨ة َحًَّی َی َزا َها َج ُّس أَب ٔ ٔ
یَ
َک فٔی ذََ ٔ ٟ
و ٪بَ َِِ ٠ت َُها َو َٗ ِس َسٌِ ٔ٤ت َ
أَ َُ ٛ
َ َ٣ا َت ِذ ُ ُ
َُ َت ِذ ُ ُ
ٔیٕ
یٌ ُة َؿٌ ْ
َٗا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤رب ٔ َ
دیبع اہلل نب اضفلة نب اربامیہ ،دبع اہلل ،انب سیدی رقمی ،دمحم نب دبعاہلل نب سیدی رقمی ،دیعس ،ربنعة نب فیس اعمرفی،
اوبدبعارلنمح ،یلب ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ اکی رفز رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےک ارماہ اج رےہ ےھت ہک اس دفراؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اخوتؿ وک داھکی امہرے ایخؽ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناساخوتؿوکںیہناچہپان سجفتقراہتسےکدرایمؿچنہپےئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئاہیںکتہکفہ
اخوتؿآپ یلصاہللہیلعفآہل فملسیکاپسچنہپیئگاسفتق ملعوہاہکرضحتاف ہماؿیکاصازبادیںیہرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفناایاےاف ہم!متاےنپاکمؿےس سکفہجےسلکنںیئگ۔اوہنںےنرفناایہکںیماسرمےنفاےلےکرھگ
ےکولوگںےکاپسیئگیھت اؿرپ ںیمےنرتمحیک داع یک۔افراؿیکتبیصم یکزعتتییکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفناایمتاؿےکارماہربقاتسؿکتیئگںیھت۔اوہنںےنرفناایہکدخایکانپہںیمسکفہجےسربقاتسؿکتاجیتافرآپیلص

اہلل ہیلعفآہلفملس ےس ںیم نس یکچ یھت وجآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اس ہلسلس ںیم رفناای اھت ارگ مت اؿ ےکارماہ ربقاتسؿ کت
 یل اجیت وت مت تنج وک ہن دیتھکی اہیں کت ہک اہمترے فادل ےک دادا۔ (ینعی دبعابلطمل ہن دےتھکی افر فہ یھبک یھب ںیہن دںیھکی ےگ
ویکہکنفہ رفیکاحتلںیمرمےںیہرھپمتیھبںیہندوھکییگ۔)
رافی  :دیبعاہلل نب اضفلة نب اربامیہ ،دبعاہلل ،انب سیدیرقمی ،دمحم نب دبعاہلل نب سیدیرقمی ،دیعس ،ربنعة نب فیس اعمرفی،
اوبدبعارلنمح،یلب،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدہوکاپینافرریبیےکےتپےسلسغےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رمدہوکاپینافرریبیےکےتپےسلسغےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1884

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟایوب٣ ،ح٤س ب ٩سيری ،٩اً ٦لیة انؼاریة رضی اہلل ً٬٨ا

ی ٩أَ َّ ٪أُٔ ًَ َّ٦ل َّی َة اْلِ َ ِن َؼارٔیَّ َة َٗاَِ ٟت َز َخ َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأَ ُّی َ

اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن تُ ُو ِّٓ َی ِت ابِ َُ ٨ت ُه َٓ َ٘ا َ ٢اُِ ٔش َِ ٨َ ٠ها ث َ ََلثّا أَ ِو َخ ِّ ٤شا أَ ِو أَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣ذَ َٔ ٔ ٟإ ٔ َِ ٪رأَیِت ُ َّن ذَ َٔ ٔ ٟب ٔ َ٤ا ٕئ َوس ِٔس ٕر
َخة ٔکَا ُٓ ّورا أَ ِو َط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣کَا ُٓورٕ َٓإٔذَا َ ُ
َفُِ َ٨ا آ َذَّ٧ا ُه َٓأ َ ًِ َلاَ٧ا َح ِ٘ َو ُه َو َٗا َ ٢أَ ِط ٌٔزَِ َ ٧ها إٔیَّا ُه
َوا ِج ٌَ ٩َِ ٠فٔی ِاْل ٔ َ
َفُِت َّن َٓکذَّٔ٧ىٔی َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
َ
ہبیتق ،ناکل ،اویب ،دمحم نب ریسنی ،اؾ عػیة ااصنریة ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
مہولوگںےکاپسرشتفی الےئسجفتقہکآپیلص اہللہیلعفآہلفملسیکاصازبادیرضحتزبنییکفافت وہیئ۔آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکمتاؿوکلسغنیترمہبتدفایاپچنرمہبتایاسےسزایدہرمہبتدفارگمتانمبسایخؽرکف(ینعیسج
فتقکتہکوخباپیکاحلصوہ)اپینافرریبیےسافرمتآرخےکلسغںیمھچکاکوفرالمدف۔سجفتقمتلسغےسافرغوہاجؤوت
مت ےھجم االطع رک دانی۔ سج فتق مہولگ افرغ وہ ےئگ وت مہ ےن االطعدیآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اانپ ہہت دنب دےدای افر

اراشدرفناایمتہیہہتدنباؿےکمسجرپٹیپلدف(ینعیوطبرربتکنفکےکےچینہہتدنبرھکول۔)
رافی  :ہبیتق،ناکل،اویب،دمحمنبریسنی،اؾعػیةااصنریةریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رگؾاپینےسلسغےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رگؾاپینےسلسغےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1885

راوی ٗ :تیبہ ب ٩سٌیسٟ ،یث ،یزیس ب ٩ابوحِیب ،ابوحش ،٩اٗ ٦یص ب٨ت ٣حؼ ،٩اٗ ٦یص رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
یس بِ ٔ ٩أَبٔی َحِٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟح َش ِٔ ٣َ ٩ول َی أ ُ ِِّ َٗ ٦ی ٕص ب ٔ ِ٨تٔ ِٔ ٣ح َؼ ٕ ٩ِ ًَ ٩أ ُ ِّ٦
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
ئ ا َِ ٟبارٔز ٔ َٓ َت ِ٘ ُت َُ ٠ه َٓاَ ِ ٧لًُ ََٙ ٠ک َّ َ
اط ُة بِ ُ٩
َٗ ِی ٕص َٗاَِ ٟت تُ ُوف ِّ َی ابِىٔی َٓ َحز ٔ ًِ ُت ًََِ ٠یهٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت ٔ ٠َّ ٔ ٟذی َي ِِ ٔشُ ُ٠ه َلَ ََ ِِ ٔش ِ ١ابِىٔی بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
ِٔ ٣ح َؼ ٕ ٩إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِخب َ َر ُه َٔ َ٘ ِوَ ٔ ٟها َٓت ََب َّش َ ٥ث ُ ََّٗ ٥ا َ٣َ ٢ا َٗاَِ ٟت كَا َ٤ِ ًُ ٢زُ َها ٓ َََل َن ٌِ َ ٥ُ ٠ا َِ ٣زأَ ّة ًََ ٔ٤ز ِت
َ٣ا ًََ ٔ٤ز ِت
ہبیتق نب دیعس ،ثیل ،سیدی نب اوببیبح ،اوبنسح ،اؾ سیق تنب نصحم ،اؾ سیق ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک ریمے ڑلےک یک
فافتوہیئگںیماسرپرفےنگلیئگوتںیمےناسصخشےساہکہکوجلسغدایرکاتاھتہکمتریمےڑلےکوکڈنھٹےاپینےسلسغ
ہندف افر متاسوک ہن نارڈاول (رمادڈنھٹےاپینےسلسغ ہندف) ہیابتنسرکرضحت اکعہشنب نصحمرضحتروسؽ رکمی یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیکدختمںیم احرضوہےئافرآسپںیماؾسیقاکوقؽایبؿایک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرکسماےئافررفناایہک
اؾ سیق ےن ایک اہک اس یک زدنیگ دراز وہ رھپ مہ وک اس ابت اک ملع ںیہن ہک سک اخوتؿ یک رمع رضحت اؾ سیق یک رمع ےک ربارب وہیئ وہ
وبہجرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکداعرفناےنےک۔

رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینباوببیبح،اوبنسح،اؾسیقتنبنصحم،اؾسیقریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیماکرسدوھان
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
تیماکرسدوھان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1886

راوی  :یوسٕ ب ٩سٌیس ،ححاد ،اب ٩جزیخ ،ایوب ،حٔؼہ رضی اہلل ً٬٨ا

وب َسُ ٌِ ٔ٤ت َحٔ َِؼ َة ََ ُ٘و َُ ٢ح َّسثَت ِ َ٨ا أ ُ ُّٔ ًَ ٦ل َّی َة أَُ َّ ٧هَّ٩
ٕ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ
َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ُّی ُ
َّ
َّ
ِ
رقو َٕٗ ٪اَِ ٟت َن ٌَ ِ٥
رقو ُِٕ ٠ُٗ ٪ت َن َ٘ ِـ َ٨هُ َو َج ٌَ ُِ ٨َ ٠ه ث َ ََلثَ َة ُ ُ
َج ٌََ ٩َِ ٠رأ َض ابِ ََ ٨ة أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠ثَ ََلثَ َة ُ ُ

ویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی،اویب،ہصفحریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکامہرےےسرضحتاؾہیطعےنلقنرفناایہکاؿ
وخانیتےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاصازبادیےکرسوکنیتوچیٹںیممیسقتایک۔ںیمےنرعضایکہکابولں
وکوھکؽرکنیتوچیٹرکدںیاوہنںےناہکیجاہں۔
رافی  :ویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی،اویب،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدےےکداںیئاجبنےسلسغرشفعرکانافراقمناتفوضوکےلہپدوھان
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی

رمدےےکداںیئاجبنےسلسغرشفعرکانافراقمناتفوضوکےلہپدوھان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1887

راوی ٤ً :زوب٨٣ ٩ؼور ،اح٤سب٣ ٩ح٤س ب ٩ح٨ب ،١اس٤اًی ،١خاٟس ،حٔؼہ ،اً ٦لیہ رضی اہلل ً٬٨ا

َ ٩ِ ًَ ١خإ ٔ ٟس ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة ًَ ِ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّی َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ِح َُ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ َٔ ٩ح َِ ٨ب َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ئ َٔ ٨ِ ٣ها
أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢فٔی ُ َِش ٔ ١ابِ َ٨تٔهٔ ابِ َسأِ َ ٪ب ٔ ََ ٤یا َٔ ٔ ٨٣ها َو ََ ٣وا ٔؿ ٍٔ ا ُِ ٟو ُؿو ٔ

رمعفنبوصنمر،ادمحنب دمحمنبلبنح،اامسلیع،اخدل،ہصفح ،اؾہیطعریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناینپڑلیکےکلسغںیمرفناایہکےلہپداںیئاجبنےکاعضاءےسافرفوضےکاقمناتےسرشفعرکف۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،ادمحنبدمحمنبلبنح،اامسلیع،اخدل،ہصفح،اؾہیطعریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدےوکاطؼرمہبتلسغےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رمدےوکاطؼرمہبتلسغےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1888

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی ،ہظا ،٦حٔؼہ ،اً ٦لیة رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هٔظَ ْاَٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَت ِ َ٨ا َحٔ َِؼ ُة ًَ ِ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّی َة َٗاَِ ٟت َ٣ا َت ِت إ ٔ ِح َسی بَ َ٨ا ٔ
ت
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ِر َس َ ١إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢اُِ ٔش َِ ٨َ ٠ها ب ٔ َ٤ا ٕئ َوس ِٔس ٕر َواُِ ٔش َِ ٨َ ٠ها و ٔ ِت ّزا ث َ ََلثّا أَ ِو َخ ِّ ٤شا أَ ِو َس ِب ٌّا إ ٔ ِ٪
َخة ٔ َط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣کَا ُٓو ٕر َٓإٔذَا َ ُ
َفُِ َ٨ا آ َذَّ٧ا ُه َٓأ َ َِ ٟقی إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َح ِ٘ َو ُه َو َٗا َ ٢أَ ِط ٌٔ ِزَ َ ٧ها
َرأَیِت ُ َّن ذََ َٔ ٔ ٟوا ِج ٌَ ٩َِ ٠فٔی ِاْل ٔ َ
َفُِت َّن َٓکذَّٔ٧ىٔی َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
َ

رقو َٕ ٪وأَ ِِ َ٘ ٟی َ٨ا َها َٔ ٩ِ ٣خ َِٔ ٔ٠ها
إٔیَّا ُه َو َ٣ظَ ِل َ٨ا َها ثَ ََلثَ َة ُ ُ
رمعفنبیلع،ییحی،اشہؾ،ہصفح،اؾعػیةریضاہللعیھاےسرفاتیےہہک رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاصازبادی
یکفافتوہیئگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہوکالبرکجیھبدایافراراشدرفناایہکاؿوکاپینافرریبیےسنیترمہبتایاپچنرمہبت
ایاسترمہبتلسغدانیافر ارگمتولگانمبسوھجمس افرآرخںیمھچکاکوفر المدف افر سجفتقلسغےسرفاتغ وہاجےئوتھجم وک
ربخ دانی۔ سج فتق مہ افرغ وہ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک االطع دی یئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ ہہت دنب مہ
ولوگںیکاجبنکنیھپدای افراراشدرفناایہکاؿےکمسجرپ(ہیہہتدنب)ٹیپلدفافرابؽاؿےکنیتوچیٹرکےکاکٹلدف اؿیک تشپ
یکرطػ
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،اشہؾ،ہصفح،اؾعػیةریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدہوکاپچنرمہبتےسزایدہلسغدےنیےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رمدہوکاپچنرمہبتےسزایدہلسغدےنیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1889

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،یزیس ،ایوب٣ ،ح٤س ب ٩سيری ،٩اً ٦لیة رضی اہلل ً٬٨ا

ی ٩ِ ًَ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّی َة َٗاَِ ٟت َز َخ َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا َر ُسو ُ٢
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
 ١ابِ ََ ٨ت ُه َٓ َ٘ا َ ٢اُِ ٔش َِ ٨َ ٠ها ث َ ََلثّا أَ ِو َخ ِّ ٤شا أَ ِو أَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣ذَ َٔ ٔ ٟإ ٔ َِ ٪رأَیِت ُ َّن ذَ َٔ ٔ ٟب ٔ َ٤ا ٕئ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح َُ ٩ن ِِ ٔش ُ

َخة ٔ کَا ُٓ ّورا أَ ِو َط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣کَا ُٓو ٕر َٓإٔذَا َ ُ
َفُِ َ٨ا آ َذَّ٧ا ُه َٓأ َ َِ ٟقی إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ح ٔ ِ٘ َو ُه َو َٗا َ٢
َوس ِٔس ٕر َوا ِج ٌَ ٩َِ ٠فٔی ِاْل ٔ َ
َفُِت َّن َٓکذَّٔ٧ىٔی َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
َ
أَ ِط ٌٔزَِ َ ٧ها إٔیَّا ُه

اامسلیع نب دوعسد ،سیدی ،اویب ،دمحم نب ریسنی ،اؾ عػیة ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسیکاصازبادییکفافتوہیئگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہوکالبرکاجیھبافراراشدرفناایہکاسوکنیترمہبتایاپچنرمہبت
لسغ دف ایاسےسزایدہ رمہبتارگمت وکرض فرتولعمؾ وہاپین افرریبیےسافرآرخ ںیمھچکاکوفررشکیرکف سجفتقلسغےس
رفاتغوہاجےئوتمتھجموکاالطعدف۔سجفتقمہولگلسغےسرفاتغاپےئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاالطعدیآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپہہتدنباطعرفناایافراراشدرفنا ایہیاسےکمسجرپٹیپلدف۔اکیدفرسیرفاتیںیمےہہکینعینیت
رمہبتایاپچنرمہبتلسغدفایاسےسزایدہارگمتوکانمبسولعمؾوہ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،سیدی،اویب،دمحمنبریسنی،اؾعػیةریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیموکاستےسزایدہرمہبتلسغدانی
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
تیموکاستےسزایدہرمہبتلسغدانی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1890

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤از ،ایوب٣ ،ح٤س ،اً ٦لیة رضی اہلل ً٬٨ا

وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّی َة َٗاَِ ٟت تُ ُو ِّٓ َی ِت إ ٔ ِح َسی بَ َ٨ا ٔ
ت أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَ ُّی ُ
َ
َخة ٔ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ِر َس َ ١إ ٔ َِ ٟی َ٨ا َٓ َ٘ا َ ٢اُِ ٔش َِ ٨َ ٠ها ثَ ََلثّا أَ ِو َخ ِّ ٤شا أَ ِو أَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣ذَ َٔ ٔ ٟإ ٔ َِ ٪رأَیِت ُ َّن ب ٔ َ٤ا ٕئ َو ٔس ِس ٕر َوا ِج ٌَ ٩َِ ٠فٔی ِاْل ٔ َ
کَا ُٓ ّورا أَ ِو َط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣کَا ُٓورٕ َٓإٔذَا َ ُ
َفُِ َ٨ا آذََّ٧ا ُه َٓأ َ َِ ٟقی إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ح ٔ ِ٘ َو ُه َو َٗا َ ٢أَ ِط ٌٔزَِ َ ٧ها إٔیَّا ُه
َفُِت َّن َٓکذَّٔ٧ىٔی َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
َ
ہبیتق ،امحد ،اویب ،دمحم ،اؾ عػیة ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصازبادی یک
فافتوہیئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکلسغدےنیےکےیلمکحدایوترفناایلسغدفنیترمہبتایاپچنرمہبتایاسترمہبت
ایاسےسزایدہارگمتانمبس دوھکیںیمےناہکہکاطؼرمہبت؟رفنااییجاہںافرآرخںیماکوفرایوکیئزیچاکوفر یسیرشکیرکف۔سج

فتقلسغدےوکچوتمتھجموکاالطعدانی۔سجفتقمہولگلسغےسافرغوہےئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاالطعدییئگ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپہہتدنبدےدایافررفناایہکہیاؿےکمسجرپٹیپلدف۔
رافی  :ہبیتق،امحد،اویب،دمحم،اؾعػیةریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
تیموکاستےسزایدہرمہبتلسغدانی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1891

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤از ،ایوب ،حٔؼة ،اً ٦لیہ رضی اہلل ً٬٨ا

وب ًَ َِ ٩حٔ َِؼ َة ًَ ِ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّی َة ِ َ ٧ح َو ُه َُي ِ َر أَُ َّ ٧ه َٗا َ ٢ثَ ََلثّا أَ ِو َخ ِّ ٤شا أَ ِو َس ِب ٌّا أَ ِو أَ ِٛث َ َر ٔ٩ِ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ذَ َٔ ٔ ٟإ ٔ َِ ٪رأَیِت ُ َّن ذََٔ ٔ ٟ
ہبیتق،امحد،اویب،حفضہ،اؾہیطعریضاہللعیھااسدحثیاکرتہمجذموکرہدحثییکرطحےہ۔
رافی  :ہبیتق،امحد،اویب،حفضہ،اؾہیطعریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
تیموکاستےسزایدہرمہبتلسغدانی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1892

راوی  :اسٌ٤ی ١ب٣ ٩شٌوزَ ،رش ،س٠ہ ب٤٘٠ً ٩ہ٣ ،ح٤س ،اً ٦لیہ رضی اہلل ً٬٨ا

رش ًَ َِ ٩سَ ٤ََ ٠ة بِ َٔ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِٔ ٌِ ََ ٩ف إ ٔ ِخ َوتٔهٔ ًَ ِ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّی َة َٗاَِ ٟت
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٔ ِ ْ
تُ ُو ِّٓ َی ِت ابِ َْ ٨ة َ ٔ ٟز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ ََ ٣زَ٧ا َٔ َِ ِشَ ٔ ٠ها َٓ َ٘ا َ ٢اُِ ٔش َِ ٨َ ٠ها ث َ ََلثّا أَ ِو َخ ِّ ٤شا أَ ِو َس ِب ٌّا أَ ِو أَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣ذََٔ ٔ ٟ

َخة ٔکَا ُٓ ّورا أَ ِو َط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣کَا ُٓورٕ َٓإٔذَا َ ُ
َفُِ َ٨ا آ َذَّ٧ا ُه
إ ٔ َِ ٪رأَیِت ُ َّن َٗاَِ ٟت ُُِٗ ٠ت و ٔ ِت ّزا َٗا ََ ٢ن ٌَ َِ ٥وا ِج ٌَ ٩َِ ٠فٔی ِاْل ٔ َ
َفُِت َّن َٓکذَّٔ ٧ىٔی َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
َ
َٓأ َ ًِ َلاَ٧ا ح ٔ ِ٘ َو ُه َو َٗا َ ٢أَ ِط ٌٔ ِزَ َ ٧ها إٔیَّا ُه
الیعمسنبدوعسد،رشب،ہلسنبب ہمق،دمحم،اؾہیطعریضاہللعیھااسدحثیاکوہفمؾیھباسہقبدحثیاسیجےہ۔
رافی  :الیعمسنبدوعسد،رشب،ہلسنبب ہمق،دمحم،اؾہیطعریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیمےکلسغںیماکوفریکرشتک
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
تیمےکلسغںیماکوفریکرشتک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1893

راوی ٤ً :زوب ٩زرارة ،اس٤اًی ،١ایوب٣ ،ح٤س ،اً ٦لیة رضی اہلل ً٬٨ا

وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّی َة َٗاَِ ٟت أَ َتاَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ

ئ َوس ِٔسرٕ َوا ِج ٌَ ٩َِ ٠فٔی
 ١ابِ ََ ٨تهُ َٓ َ٘ا َ ٢اُِ ٔش َِ ٨َ ٠ها ثَ ََلثّا أَ ِو َخ ِّ ٤شا أَ ِو أَ ِٛثَرَ ٔ ٩ِ ٣ذَ َٔ ٔ ٟإ ٔ َِ ٪رأَیِت ُ َّن ذَ َٔ ٔ ٟب ٔ َ٤ا ٕ
َو َس ََّ ٥َ ٠وِ َ ٧ح َُ ٩ن ِِ ٔش ُ
َخة ٔ کَا ُٓ ّورا أَ ِو َط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣کَا ُٓورٕ َٓإٔذَا َ ُ
َفُِ َ٨ا آ َذَّ٧ا ُه َٓأ َ َِ ٟقی إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ح ٔ ِ٘ َو ُه َو َٗا َ ٢أَ ِط ٌٔزَِ َ ٧ها إٔیَّا ُه َٗا َ ٢أَ ِو
ِاْل ٔ َ
َفُِت َّن َٓکذَّٔ٧ىٔی َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
َ
ُ
ّ
رقو ٕ٪
َٗاَِ ٟت َحٔ َِؼ ُة اُِ ٔش َِ ٨َ ٠ها ث َ ََلثا أَ ِو َخ ِّ ٤شا أَ ِو َس ِب ٌّا َٗا ََ ٢و َٗاَِ ٟت أ ُّٔ ًَ ٦ل َّی َة َ٣ظَ ِل َ٨ا َها ثَ ََلث َ َة ُ ُ

رمعفنبزرارة،اامسلیع،اویب،دمحم،اؾعػیةریضاہللعیھاےسرفاتیےہ ہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفی
الےئافرمہولگلسغںیموغشمؽےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿیکڑلیکےسرفناایہکمتاؿوکنیترمہبتلسغدفایاپچن
رمہبت ای اس ےس زایدہ رمہبت لسغ دف ارگ مت انمبس ایخؽ رکف افر مت اپین افر ریبی ےک ےتپ ےس لسغ دف افر مت آرخ ںیم ھچک اکوفر
رشکیرکولافرمتسجفتقمتلسغےسافرغوہاجؤوتمتھجموکربخدانی۔سجفتقمہولگلسغےسافرغوہےئگوتآپیلصاہلل
ہیلعفآہل فملس وک االطع دی آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اانپ ہہتدنب کنیھپدای افر رفناای ہک ہی اؿ وک اڑاھ دف۔ رضحت ہصفح ریض
اہلل عیھا ےن رفناای ہک مت اؿ وک نیت رمہبت ای اپچن رمہبت ای است رمہبت لسغ دف ہی رفناای۔ رضحت اؾ ہیطع ریض اہلل عیھا ےن رفناایمہ
ےناؿےکابولںیکنیتوچیٹرکدںی۔نکیلرفاتیںیمےہہکینعیمہےناؿےکرسیکنیتوچیٹرکدںی۔
رافی  :رمعفنبزرارة،اامسلیع،اویب،دمحم،اؾعػیةریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
تیمےکلسغںیماکوفریکرشتک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1894

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ایوب٣ ،ح٤س ،حٔؼة ،اً ٦لیہ رضی اہلل ً٬٨ا

وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َٗا َ ٢أَ ِخب َ َر ِتىٔی َحٔ َِؼ ُة ًَ ِ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّی َة َٗاَِ ٟت
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
ِ
رقو ٕ٪
َو َج ٌَ ِ٨َ ٠ا َرأ َس َها ثَ ََلث َ َة ُ ُ
دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اویب،دمحم،حفضہ،اؾہیطعریضاہللعیھااسدحثیاکرتہمجاسہقبدحثیاسیجےہ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اویب،دمحم،حفضہ،اؾہیطعریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
تیمےکلسغںیماکوفریکرشتک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1895

راوی ٗ :تیبة ،ح٤از ،ایوب ،حٔؼة ،اً ٦لیہ

ُ
ِ
رقو ٕ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
وب َو َٗاَِ ٟت َحٔ َِؼ ُة ًَ ِ ٩أ ِّٔ ًَ ٦ل َّی َة َو َج ٌَ ِ٨َ ٠ا َرأ َس َها ث َ ََلثَ َة ُ ُ
ہبیتق،امحد،اویب،حفضہ،اؾہیطعاسدحثیاکرتہمجیھباسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :ۃبیتق،امحد،اویب،حفضہ،اؾہیطع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادنراکیڑپکاڈاانلاسیکےہ؟
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ادنراکیڑپکاڈاانلاسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1896

راوی  :یوسٕ ب ٩سٌیس ،ححاد ،اب ٩جزیخ ،ایوب ب ٩ابوت٤ی٤ة٣ ،ح٤س ب ٩سيری ٩رضی اہلل ً٨ہ

ی٩
وب بِ ُ ٩أَبٔی َتَ ٔ٤یَ ٤ة أََّ٧هُ َسَ ٣ُ ٍَ ٔ٤ح ََّ ٤س بِ َ ٩سٔير ٔ َ
ٕ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ
َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَ ُّی ُ

َي ُ٘و ُ ٢کَاِ َ ٧ت أ ُ ُّٔ ًَ ٦ل َّی َة ا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِن َؼارٔ َٗ ٔس َِ ٣ت تُ َباز ٔ ُر ابِ ّ٨ا ََ ٟها َٓ ٥َِ ٠تُ ِسر ُِٔ ٛه َح َّسثَت ِ َ٨ا َٗا َِ ٟت َز َخ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
 ١ابِ ََ ٨تهُ َٓ َ٘ا َ ٢اُِ ٔش َِ ٨َ ٠ها ث َ ََلثّا أَ ِو َخ ِّ ٤شا أَ ِو أَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣ذَ َٔ ٔ ٟإ ٔ َِ ٪رأَیِت ُ َّن ب ٔ َ٤ا ٕئ َوس ِٔس ٕر َوا ِج ٌَ ٩َِ ٠فٔی
َو َس َِّ ٠َ ًَ ٥َ ٠ی َ٨ا َوِ َ ٧ح َُ ٩ن ِِ ٔش ُ
َخة ٔکَا ُٓ ّورا أَ ِو َط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣کَا ُٓورٕ َٓإٔذَا َ ُ
َ
َفُِ َ٨ا أَ َِ ٟقی إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ح ٔ ِ٘ َو ُه َو َٗا َ ٢أَ ِط ٌٔزَِ َ ٧ها إٔیَّا ُه َو ٥َِ ٟیَز ٔ ِز ًَل َی ذََ ٔ ٟ
ِاْل ٔ َ
َفُِت َّن َٓکذَّٔ٧ىٔی َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ
َ

َٗا ََ ٢لَ أَ ِزرٔی أَ ُّی بَ َ٨اتٔهٔ َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ٣ا َٗ ِوُ ُٟه أَ ِط ٌٔ ِزَ َ ٧ها إٔیَّا ُه أَتُ َؤ َّز ُر بٔهٔ َٗا َََ ٢ل أ ُ َرا ُه إ ٔ ََّل أَ َِ ٪ي ُ٘و َ ٢ا َِ ٨َ ِٔ ُٔ ٟها ٓ ٔیهٔ
ویفسنبدیعس،اجحج،انب رججی،اویبنباوبیمیمة،دمحمنبریسنیریضاہللہنعےس رفاتیےہہک اؾ ہیطعاکی ااصنریاخوتؿ
ںیھت فہ دلجی ںیمآیئ(رہش رصبہ ںیم) اےنپ ڑلےک وک دےنھکی ےک ےیل۔ نکیل اوہنں ےن اےنپ ڑلےک وک ںیہن اپای (وبہج فافت) وت اس
اخوتؿےنمہےسدحثیایبؿیکہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےاپسرشتفیالےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
یکڑلیکوکمہولگلسغدےنیںیموغشمؽےھت۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتولگاؿوکنیت رمہبتایاپچنایاس
ےسزایدہرمہبتلسغدفارگ متانمبسایخؽرکف افرمتولگاپینافرریبی(ےکےتپےس)لسغدف افرآرخ ںیم ھچکاکوفررشکیرک
ول۔سجفتقمتلسغےسرفاتغوہاجؤوتےھجماالطعدف۔سجفتقمہولگرفاتغاحلصرکےکچوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اانپ ہہت دنب کنیھپدای افر اراشد رفناای اؿ ےک مسج رپ ٹیپلدف اس ےس زایدہایبؿ ںیہن رفناای افر رفناای ہک ںیم فافق ںیہن ہک آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وکیسن اصازبادی ںیھت۔ ںیم ےن رعض ایک ہک ااعشر ےس ایک رماد ےہ؟ ایک ازار انہپان وصقمد ےہ؟ اوہنں
ےن رفناای ہک ںیم اتھجمسوہںہکاس ےس ٹیپلدانی وصقمد ےہ ہی ڑپکاآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن نفک ےک ادنر وطبر ربتکٹیپل
دےنیاکمکحرفناای۔
رافی  :ویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی،اویبنباوبیمیمة،دمحمنبریسنیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ادنراکیڑپکاڈاانلاسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1897

راوی  :طٌیب ب ٩یوسٕ نشائی ،یزیس ،ابً ٩و٣ ،٪ح٤س ،اً ٦لیة رضی اہلل ً٬٨ا

ٕ اَ ٨َّ ٟشائ ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ ُِ ًَ ٩و َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أ ُ ِّٔ ًَ ٦ل َّی َة َٗاَِ ٟت تُ ُوف ِّ َی إ ٔ ِح َسی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُط ٌَ ِی ُب بِ ُ ٩یُو ُس َ

ت أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢اُِ ٔش َِ ٨َ ٠ها ث َ ََلثّا أَ ِو َخ ِّ ٤شا أَ ِو أَ ِٛث َ َر ٔ ٩ِ ٣ذَ َٔ ٔ ٟإ ٔ َِ ٪رأَیِت ُ َّن ذََ َٔ ٔ ٟواُِ ٔش َِ ٨َ ٠ها ب ٔ ِّ
بَ َ٨ا ٔ
اٟش ِسرٔ

َ
َفُِت ُ َّن َٓکذَّٔ٧ىٔی َٗاَِ ٟت َٓک َذَّ٧ا ُه َٓأ َ َِ ٟقی إ ٔ َِ ٟی َ٨ا ح ٔ ِ٘ َو ُه َٓ َ٘ا َ٢
َوا ِ٤َ ٟا ٔ
ئ َوا ِج ٌَ ٩َِ ٠فٔی ٔ ٔ
آَخ ذَ َٔ ٔ ٟکَا ُٓ ّورا أ ِو َط ِیئّا ٔ ٩ِ ٣کَا ُٓو ٕر َٓإ ٔ َذا َ َ
أَ ِط ٌٔزَِ َ ٧ها إٔیَّا ُه
بیعشنبویفساسنیئ،سیدی،انبوعؿ،دمحم،اؾعػیةریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
یکاکیڑلیکیکفافتوہیئگ۔وتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکمتاؿوکنیترمہبتایاپچنرمہبتایاسےسزایدہرمہبت
لسغدفارگمتانمبسایخؽرکفافرمتولگاسوکریبیافراپینےسدوھڈاولافرآرخںیممتولگھچکاکوفررشکیرکول۔سجفتق
ںیھمت لسغ ےس رفاتغ وہاجےئ وت ھجم وک االطع رکان۔ مہ ےن االطع دی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناانپہہتدنبکنیھپدایافراراشدرفناایہکمتولگہیاسےکمسجرپٹیپلدف۔
رافی  :بیعشنبویفساسنیئ،سیدی،انبوعؿ،دمحم،اؾعػیةریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دمعہنفکدےنییکاتدیک
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
دمعہنفکدےنییکاتدیک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1898

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩خاٟسرقی اٟ٘لا ٪و یوسٕ ب ٩سٌیس ،ححاد ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

ٕ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َو َّ
َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی
اُِ ٔ٠ٟى َٟهُ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َحح ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس اَّ ٟزق ُِّّی ا َِّ َ٘ ٟلا َُ ٪ویُو ُس ُ
َّ
َّ
ات َٓ ُ٘ب ٔ َر َِ ٟی َّل َو ُ٩َ ِّٔ ٛ
َک َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔهٔ ََ ٣
أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ه َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َي ُ٘و َُ ٢خ َل َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َ َو َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
اَِ ٟ ٪ی َّل إ ٔ ََّل أَ ِ ٪ي ُِـ َ َّ
ْط إلٔ َی ذََ ٔ ٟ
فٔی ََُ ٩َٕ ٔٛي ِر ٔكَائ َٕٔٓ ١زَ َج َز َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪يُ ِ٘ب َ َر إ ٔ ِن َش ْ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َول ٔ َی أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛأَ َخا ُه َٓ ُِ ٠ی َح ِّش ِ٨َ ِٔ َٛ ٩هُ

دبعارلنمحنباخدلریقااطقلؿفویفسنبدیعس،اجحج ،انبرججی،اوبزریب،اجربریض اہللہنع ےسرفاتیےہہکروسؽرکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنہبطخدایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپ اکیاحصیباک ذترکہرفنااینجیکفافتوہیکچ یھتافررات وک
اؿ یک دتنیف یک یئگ یھت اکی انصق مسق ےک ڑپکا نفک ںیم۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رات ںیم دتنیف ےس عنم رفناای۔ نکیل
سج فتق رضفرت وہ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش اےنپ اھبیئ اک
فارثوہوتمتاسوکدمعہمسقاکنفکدف۔
رافی  :دبعارلنمحنباخدلریقااطقلؿفویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی،اوبزریب،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نفکوکیسنمسقاکرتہبےہ؟
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
نفکوکیسنمسقاکرتہبےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1899

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،سٌیس ب ٩ابوْعوبة ،ایوب ،ابوَٗلبة ،ابو٣ہ٠ب ،س٤زہ رضی اہلل ً٨ہ

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َسٌ َ
ٔیس بِ َ ٩أَبٔی َُ
ْعوبَ َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟه َّٔ ٠ب ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا َِ ٟب ُشوا ٔ ٩ِ ٣ث َٔیابٔ ٥ِ ُٜا َِ َ ِٟی َ
اق َٓإَٔ َّ ٧ها أَك ِ َهزُ َوأَك ِ َی ُب َو َُ٨ِّٔ ٛوا ٓ َٔیها

َِ ٣و َتا ُ٥ِ ٛ

رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،دیعسنباوبرعفیة،اویب،اوبالقیة،اوببلہم،رمسہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتولگدیفسڑپکےانہپرکفویکہکنفہدمعہافراپزیکہ وہےتںیہافرمتولگاؿیہڑپکفںںیم
اےنپرمدفںوکدنفایکرکف۔

رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،دیعسنباوبرعفیة،اویب،اوبالقیة،اوببلہم،رمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکنفکےنتکڑپکےںیمدایایگ؟
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکنفکےنتکڑپکےںیمدایایگ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1900

راوی  :اسحً ،ٙبساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

َ
ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ُ ٩َ ِّٔ ٛأ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح َُٗ ٙا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ُ ٩

اب ُس ُحوَّ ٔ ٟی ٕة ب ٔ ٕ
یف
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ث َ ََلثَ ٔة أَث ِ َو ٕ

ااحسؼ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
(کلمک نےکاکیاگؤں)وحسؽےکنیتدیفسڑپکفںںیمنفکدایایگنجںیمڑگپیافرامعہمںیہناھت۔
رافی  :اقحس،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکنفکےنتکڑپکےںیمدایایگ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1901

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟہظا ٦بْ ٩عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ْع َو َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩َ ِّٔ ُٛ ٥َ ٠فٔی ثَ ََلثَةٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟهٔظَ ا ٔ ٦بِ ِٔ ُ ٩
اب ب ٔ ٕ
یؽ َو ََل ً َٔ٤ا َْ ٣ة
أَث ِ َو ٕ
یف ُس ُحوَّ ٔ ٟی ٕة َِ ٟی َص ٓ َٔیها َْٗ ٔ٤

ہبیتق ،ناکل ،اشہؾ نب رعفہ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وحسؽ ےک
(ڑپکےیکاکیمسق)نیتدیفسڑپکےےسنفکدیےئگافراسںیمضیمقافرامعہمںیہناھت۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،اشہؾنبرعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
یبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکنفکےنتکڑپکےںیمدایایگ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1902

راوی ٗ :تیبہ ،حٔؽ ،ہظاً ،٦ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحٔ ِْؽ ًَ ِ ٩هٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َُ ٩َ ِّٔ ٛر ُسو ُ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ث َ ََلثَةٔ

اب ب ٔ ٕ
َک ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َٗ ِوُ ُٟه ِ ٥فٔی ثَ ِوبَي ِ ٔن َوب ُ ِزز ٕ ٔ ٩ِ ٣حٔب َ َرة ٕ َٓ َ٘اَِ ٟت َٗ ِس أتُ َٔی
أَث ِ َو ٕ
َک ُس ٕٕ َِ ٟی َص ٓ َٔیها َْٗ ٔ٤
یف یَ َ٤اَ ٔ ٧ی ٕة ُ ِ
یؽ َو ََل ً َٔ٤ا َْ ٣ة ٓ َُذ ٔ َ
بٔا ِٟبُرِز ٔ َو َل ُٔ ٨َّ ٜه َِ ٥ر ُّزو ُه َو ٥َِ ٟیُ َُ٨ِّٔ ٜو ُه ٓ ٔیهٔ
ہبیتق،ب ص،اشہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوککلمک نےکنیت
ڑپکفںںیموجہکرفیئےک ےھت اؿںیمنفکدایایگاؿ ںیمہنرکاتاھتافرہنامعہماشلماھت۔رھپرضحتاعہشئدصہقیریضاہللعیھا
ےسذترکہوہاہکدفڑپکےافراکیاچدریھتکلمک نیک؟وتاوہنںےنرفناایہککلمک نیکاچدرآیئیھت۔نکیلولوگںےناسوک
فاسپرکدایافراسوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکنفکںیمںیہناشلمایک۔

رافی  :ہبیتق،ب ص،اشہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نفکںیمضیمقوہےنےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
نفکںیمضیمقوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1903

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌیًِ ،یساہلل٧ ،آًٍ ،بساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

ات ًَ ِب ُس
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َ٧آ ٔ ٍْ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ََ ٣
رف َٟهُ
یؼ َ
َ َحًَّی أ ُ َُ ٨َ ِّٔ ٛه ٓ ٔیهٔ َو َػَِ ٠ًَ ِّ١یهٔ َو ِ
اہللٔ بِ ُ ٩أُب َ ٕٓی َجا َئ ابُِ٨هُ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢ا ًِ ٔلىٔی ََٗ ٔ٤
اس َت ِِ ٔ ِ
َٓأ َ ًِ َلا ُه َُٗ َ ٔ٤
اک اہللُ أَ َِ َُ ٪ؼل َِّی ًَل َی ا ِ٨َ ٤ُ ٟآٔ٘ٔي َن َٓ َ٘ا َ٢
َفُِت َُِٓ ٥کذُٔ٧ونٔی أ ُ َػل ِّی ًََِ ٠یهٔ َٓ َح َذبَ ُه ًُ َ٤زُ َو َٗا َِ َٗ ٢س َ َ ٧ه َ
یؼ ُه ث ََّٗ ٥ا َ ٢إٔذَا َ َ
ات أَبَ ّسا
رف َُ ٟه ََِ ٓ ٥ؼلَّی ًََِ ٠یهٔ َٓأَِ٧زَ َ ٢اہللُ ََ ٌَال َی َو ََل َُ َؼًَ ِّ١ل َی أَ َح ٕس ُٔ ٨ِ ٣ه َِ ٣َ ٥
أََ٧ا بَي ِ َن خٔي َر َتي ِ ٔن َٗا َِ ٢
رف َُ ٟه ِ ٥أَ ِو َلَ ََ ِش َت ِِ ٔ ِ
اس َت ِِ ٔ ِ
َو ََل ََ ُ٘ ًَِ ٥ل َی َٗبِرٔه ٔ َٓت َ َر َک اٟؼَّ ََل َة ًََِ ٠یه ٔ ِ٥
رمعفنب یلع،ییحی ،دیبع اہلل ،انعف ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق دبعاہلل نب ایب انمقف رم ایگ وت اس اک ڑلاک
دختموبنییلصاہللہیلعفملسںیماحرضوہاافررعضایکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسھجموکرکہتاطعرفناںیئاتہکںیماےنپفادل
وک اس اک نفک دفں افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس اس رپ امنز ادا رفناںیئ افر اس ےکفاےطس رفغمت یکداع نا۔ںیگ۔ روسؽ رکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ضیمق اس وک دے دی رھپ رفناای سج فتق مت ولگ (لسغ افر نفک ےس) افرغ وہ اجؤ وت مت ےھجم االطع رک
دانی۔ ںیمامنزادارکفں اگاس ابترپرمعےن ہیانس رکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس وک(ایپرےس) چنیھکایل افر اہکہک دخافدن دقفس ےن
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکعنمرفناایےہانمنیقفرپامنززپےنھےس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایھجموکاایتخردایایگےہ
ہک ںیم اؿ ےک فاےطس رفغمت بلط رکفں ای ہن رکفں رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رپ امنز ادا رفنایئ۔ اس رپ دخافدن

دقفسےنرمعریضاہللیکانمتےکاطمقبآتیرکہمیانزؽرفنایئ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
نفکںیمضیمقوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1904

راوی ً :بساٟحبارب ٩اٌَٟلء بً ٩بساٟحبار ،سٔیا٤ً ،٪زو ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

ا٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ ّزا َي ُ٘و ُ ٢أَتَی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟحبَّارٔ بِ ُ ٩ا ََِ ٌَ ٟل ٔ
ئ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟحبَّارٔ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َّ
یؼ ُه
ٕ ًََِ ٠یهٔ َٓأ َ ََ ٣ز بٔهٔ َٓأ ُ ِ ٔ
رفتٔهٔ ٓ ََو َٗ َ
َخ َد َُ ٟه ٓ ََو َؿ ٌَ ُه ًَل َی ُر َِِٛت َِیهٔ َوأَ َِ ٟب َش ُه ََٗ ٔ٤
َو َسَٗ ٥َ ٠ب ِ َر ًَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أُب َ ٕٓی َو َٗ ِس ُو ٔؿ ٍَ فٔی ُح ِ َ
َو َنٔ ََث ًََِ ٠یهٔ ٔ ٩ِ ٣رٔي٘ٔهٔ َواہللُ ََ ٌَال َی أَ ًِ َ٥ُ ٠
دبعاابجلرنباالعلءنبدبعاابجلر،ایفسؿ،رمعف،اجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکی
رمہبتدبعاہللنبایبیکربقرپےچنہپ۔فہربقںیمرھکدایایگاھتآپیلص اہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئافرمکحرفناایفہ(ربقےس)اکنال
ایگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکالھٹبایدفونٹھگںرپرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکاانپ(ابمرک)رکہتانہپایافر
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپوھتکرسرپڈاال۔
رافی  :دبعاابجلرنباالعلءنبدبعاابجلر،ایفسؿ،رمعف،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی

نفکںیمضیمقوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1905

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س بً ٩بساٟزح ٩٤زہزی ََری ،سٔیا٤ً ،٪زو ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اٟزُّهِز ٔ ُّی ا َِ ٟب ِ ٔ
َر ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َي ُ٘و َُ ٢وک َ َ
یؽ ًَ ِبسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أُب َ ٕٓی ََٓ َٜش ِو ُه إٔیَّا ُه
َّاض بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ٓ ََلََ ٠ب ِت اْلِ َ ِن َؼ ُ
یؼا َي ِؼُ ُ٠ح ًََِ ٠یهٔ إ ٔ ََّل ََٗ ٔ٤
ار ث َ ِوبّا یَُ ِٜشوُ َ ٧ه َٓ ٥َِ ٠یَحٔ ُسوا َّٗ ٔ٤
ا ٌَِ ٟب ُ
دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح زرہی رصبی ،ایفسؿ ،رمعف ،اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت ابعس ریض اہلل ہنع دمہنی
ونمرہںیمےھتسپااصنرےناکیرکہتاؿےکےننہپےکفاےطسالتشایکوتفہںیہنالمنکیلدبعاہللنبایباکرکہتکیھٹآایفیہرکہتاؿ
وکانہپدایایگ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمحزرہیرصبی،ایفسؿ،رمعف،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
نفکںیمضیمقوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1906

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی ،اً٤ع ،اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،یحٌی ب ٩سٌیس ٗلٌا ،٪اً٤ع ،ط٘ی ،ٙخباب

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ح و أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َّاب َٗا َ ٢هَا َج ِزَ٧ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َسٌٔی ٕس ا َِّ َ٘ ٟلا َُٗ ٪ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت اْلِ َ ًِ ََ ٤ع َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َط٘ٔی ّ٘ا َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخب ْ

ات َ ٥َِ ٟیأِک ُ ِ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِجزٔه ٔ َط ِیئّا ُٔ ٨ِ ٣ه ِِ ٣ُ ٥ؼ ٌَ ُب بِ ُ٤َ ًُ ٩يِر ٕ ُٗتٔ َ١
َو َس ََّ ِ َِ٧ ٥َ ٠تغٔی َو ِج َه اہللٔ ََ ٌَال َی ٓ ََو َج َب أَ ِجزَُ٧ا ًَل َی اہللٔ َٓ٨َّ ٔ٤ا ََ ٣َ ٩ِ ٣

َّ
َخ َج ِت َرأِ ُسهُ
َخ َج ِت رٔ ِج ََل ُه َوإ ٔذَا ُ ََّل ِی َ٨ا ب ٔ َها رٔ ِجَِ ٠یهٔ َ َ
َی ِو َ ٦أ ُ ُح ٕس ََٓ٧ ٥َِ ٠حٔ ِس َط ِیئّا ُ ُ٨ِّٔ َُٜ٧ه ٓ ٔیهٔ إَٔل َ ٔ٤َ٧ز ّة ُ٨َّ ٛا إٔذَا ُ ََّل ِی َ٨ا َرأ ِ َس ُه َ َ
َ
َِخا َو ٔ٨َّ ٣ا َ ٩ِ ٣أَیِ َِ ٌَ ٨ت َُ ٟه ث َ ََ ٤زتُ ُه َٓ ُه َو
َٓأ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪نُ َِ ِّل َی ب ٔ َها َرأِ َس ُه َوِ َ ٧ح ٌَ ًََ ١ل َی رٔ ِجَِ ٠یهٔ إٔذ ٔ ّ
یَ ِه ٔسب ُ َها َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى ْٔل ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ١
دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،اشمع ،اامسلیع نب دوعسد ،ییحی نب دیعس اعطقؿ ،اشمع ،قیقش ،ابخب ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارماہ رجہت اہلل اعتیل ےک ےیل یک (ینعی رجہت اک دصقم راضء ایہل احلص رکان اھت وت اس لمع
ےس امہرا ارج دخافدن دقفس ےک زندکی باتب افر اقمئ وہایگ نکیل امہرے ںیم ےس وکیئ صخشالچ ایگ افر اسصخش ےن اےنپ ارج ںیم
ےسھچک ںیہنوھکای(ہکلباساکامتؾاکامتؾارجفوثابآرخت ںیمراہ)اؿ ںیم ےسرضحت بعصم نب ریمعےھت وجہک زغفہادح ےک
دؿلتقےیکےئگےھتافراؿےکنفکےکفاےطسمہولوگںےنوکیئزیچںیہناپیئنکیلاکییلمکسجفتقمہولگاسوکاؿےکرس
رپ رےتھک وت اپؤں ابرہ لکن آےتافر سجفتق اپؤں رپ رےتھک وت رس لکن آات۔ رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن مہ وک مکح
رفناایہکاؿاکرس اپھچدف افراپؤںےکافرپاذرخ (ہیاکیمسقیکاھگسےہ) فہڈاؽدفافر امہرےںیمےسوکیئصخشااسی ںیہناھت ہک
سجےکلھپکپاجےتافرفہ صخشاؿولھپںوکااٹھکرکات(رمادہیےہہکیسکےکاپساباغتںیہنےھتہیااشرہےہاحصہبرکاؾیک
ےبرسفاسناینیکزدنیگیکرطػ)۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،اشمع،اامسلیعنبدوعسد،ییحینبدیعساعطقؿ،اشمع،قیقش،ابخب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقارحاؾابدناھوہاصخشوفتوہاجےئوتاسوکسکرطہقیےسنفکدانیاچےیہ؟
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
سجفتقارحاؾابدناھوہاصخشوفتوہاجےئوتاسوکسکرطہقیےسنفکدانیاچےیہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1907

راوی ً :تبہ بً ٩بساہلل ،یو٧ص ب٧ ٩آٍ٤ً ،زوب ٩زی٨ار ،سٌیس ب ٩جبيرً ،بساہلل ابً ٩باض

ض َٗا ََٗ ٢ا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُت ِ َب ُة بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ٔ ٩زٔی َ٨ا ٕر ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ْح َ ٦فٔی ثَ ِوبَ ِیهٔ َّ
ئ َوس ِٔس ٕر َو َُ٨ِّٔ ٛو ُه فٔی
رح َٔ ٓ ٦یه ٔ َ٤ا َواُِ ٔشُ٠و ُه ب ٔ َ٤ا ٕ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠اُِ ٔشُ٠وا ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
اَ ٠ٟذیِ ٔ ٩أَ ِ َ

ْح ّ٣ا
ثَ ِوبَ ِیهٔ َو ََل تُُّ ٔ٤شو ُه ب ٔ ٔلیبٕ َو ََل تُ َد ِّ٤زُوا َرأ ِ َسهُ َٓإَّٔ٧هُ یُ ِب ٌَ ُث یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ُٔ ِ ٣

ہبتعنبدبعاہلل،ویسننبانعف،رمعفنبدانیر،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعسےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفناایرمےنفاےلصخشوکاسےکدفڑپکفںںیملسغدفہکنج ڑپکفںںیماسصخشےنارحاؾابدناھاھتافر
متولگاسوکاپین افرریبی(ےکےتپ)ےسلسغدف افرمتاسوکنفکدفایسدفڑپکفں ںیملسغدف افرمتاسوک وخوبشہناگلؤافر مت
اساکرسیھبہنڈاھوپنفہصخشایقتمےکدؿارحاؾابدنےھوہےئاےھٹاگ۔
رافی  :ہبتعنبدبعاہلل،ویسننبانعف،رمعفنبدانیر،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کشمےسقلعتمااحدثی
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
کشمےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1908

راوی ٣ :ح٤وزبُ ٩یَل ،٪ابوزاؤز و طبابة ،طٌبہ ،خ٠یسب ٩جٌرف ،ابونرضة ،ابوسٌیس رضی اہلل ً٨ہ

رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤وزُ بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َو َط َبابَ ُة َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩خَِ ٠ی ٔس بِ َٔ ٩ج ٌِ َ ٕ
رف َس ٍَ ٔ٤أَبَا َن ِ َ
َ
یب ا ِِ ٔ٤ٟش ُ
َسٌٔی ٕس َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَك ِ َی ُب اِّ ٟل ٔ
ومحمدنب الیغؿ ،اوبداؤد ف ابشیة ،ہبعش ،حلیدنب رفعج ،اوبرضنة ،اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکمتولوگںیکرتہبوخوبشکشمےہ۔

رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤدفابشیة،ہبعش،حلیدنبرفعج،اوبرضنة،اوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
کشمےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1909

راوی ً :لی ب ٩حشين ،ا٣یة ب ٩خاٟس ،ا٤ٟشت٤ز ب ٩اٟزیا ،٪ابی نرضة ،ابوسٌیس رضی اہلل ً٨ہ

ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن ِّ
رض َة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا َ٢
یم َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أ ََّ ٣ی ُة بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ا ِِ ٤ُ ٟش َتِّ ٔ٤ز بِ ٔ ٩اَّ ٟزیَّا ٔ ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َن ِ َ
اٟس ِر َه ٔ ُّ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّى اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣ٔ ٥َ ٠خي ِر ٔكٔیبٔ ٥ِ ُٜا ِِ ٔ٤ٟش ُ
ٝ
لم
شی
،
یلعنبنیسح،اۃیمنباخدل،ا ررنبارلایؿ،ایبرضنۃ،اوبدیعسریضاہللہنعہیرفاتیاسہقبرفاتی یسیےہ۔
لم
شی
،
رافی  :یلعنبنیسح،اۃیمنباخدل،ا ررنبارلایؿ،ایبرضنۃ،اوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزہیکاالطعدےنیےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہیکاالطعدےنیےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1910

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،ابوا٣ا٣ة ب ٩سہ ١ب ٩ح٨یٕ

اب ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِه ٔ ١بِ ُٔ ٩ح َِ ٨ی ٕٕ أَُ َّ ٧ه أَ ِخب َ َر ُه أَ َِّ ٣ٔ ٪شٜٔی َّ ٨ة َ٣ز ٔ َؿ ِت
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة فٔی َحسٔیَٔهٔ ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ٌُوزُ ا َِ ٤َ ٟشأٛي َن َو َي ِشأ َ ُُ ٨ِ ًَ ٢ه ِ٥
َٓأ ُ ِخب ٔ َر َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ ََ ٤زؿ َٔها َوک َ َ

َکهُوا أَ ِ ٪یُوٗٔوُوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
َخ َد ب ٔ َح ََ ٨ازت َٔها َِ ٟی َّل َو َ ٔ
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َ٣ا َت ِت َٓکذُٔ٧ونٔی َٓأ ُ ِ ٔ
اَ ٨ِ ٣ٔ ٪ها َٓ َ٘ا َ ٢أَ ٥َِ ٟآ ُِ ٣ز ُ ٥ِ ٛأَ ِ ٪تُ ِؤذُٔ٧ونٔی ب ٔ َها َٗاُٟوا
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا أَ ِػ َبحَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أ ُ ِخب ٔ َر ب ٔ َّأ ٟذی ک َ َ

َِخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠حًَّی َػ َّ
ض ًَل َی َٗبِرٔهَا َو َٛب َّ َر أَ ِربَ ٍَ
َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ ٔ
َکهِ َ٨ا أَ ُِ ٧ ٪وٗٔوَ َ
ٕ بٔا٨َّ ٟا ٔ
َ َِ ٟی َّل ٓ َ َ
َتِٜبٔي َرا ٕ
ت
ہبیتق ،ناکل ،انب اہشب ،اوبانامة نب لہس نب فینح ےس رفاتی ےہ ہک اکی نیکسم اخوتؿ  رامر وہیئگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسوکاسیکاالطعوہیئآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسمنیکیکایعدترفناایرکےتےھتافراؿےکاوحاؽدرایتفرفناای

رکےتےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکسجفتقاسیکفافتوہاجےئوتمتھجموکاسیکاالطعدانی۔نان ہچاس
اکااقتنؽوہایگاساکانجزہراتےکفتقالکنولوگںےنراتوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدیباررکانانمبسںیہناھجمسافراسوک
دنفایک۔سجفتقحبصوہیئوترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناحؽدرایتفایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناای
ہکںیمےنمتوکمکحںیہندایاھتہکھجموکربخرکان۔ولوگںےناہکہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس!(البہبشآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفناای اھت نکیل) مہ وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رات ےک فتق دیبار رکان ربا ولعمؾ وہا افر رھپ رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےلکناہیںکتہکفصاقمئرفنایئولوگںوکاسیکربقرپافراچرریبکتزپیھ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،انباہشب،اوبانامةنبلہسنبفینح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزہدلجیےلاجےنےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہدلجیےلاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1911

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،اب ٩ابوذئب ،سٌیسا٘٤ٟبریً ،بساٟزح ٩٤ب٣ ٩ہز ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪أَ َّ ٪أَبَا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ا ِِ٘ ٤َ ٟبُر ِّٔی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ِٔ ٣ٔ ٩ه َز َ
رسیزٔه ٔ َٗا َِّ َٗ ٢س ُ٣ونٔی َٗ ِّس ُ٣ونٔی
 ١اٟؼَّ أ ٟحُ ًَل َی َ ٔ
ه َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َذا ُو ٔؿ ٍَ اَّ ٟز ُج ُ

و ٪بٔی
اٟشو َئ ًَل َی َ ٔ
َوإٔذَا ُو ٔؿ ٍَ اَّ ٟز ُج ُ
رسیزٔه ٔ َٗا َ ٢یَا َویِلٔی أَیِ ََ ٩ت ِذ َهبُ َ
َ ١ي ٌِىٔی ُّ

وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،انب اوبذبئ ،دیعسالمقترری ،دبعارلنمح نب رہم ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت
روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفناےت ےھت ہک سجفتق وکیئ کین دنبہ اچر اپیئ رپ راھک اجات
ےہ وتفہ اتہک ےہہک ھجم وک ےل ولچ افر سجفتق اگہنگر افر رباآدیم راھک اجات ےہ اچراپیئ رپ وت فہ اتہک ےہہکرخایب وہ مت ھجم وک سکہگج
ےلاجےتوہ؟
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،انباوبذبئ،دیعسالمقترری،دبعارلنمحنبرہم،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہدلجیےلاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1912

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،سٌیس ب ٩ابوسٌیس ،ابوسٌیس خسری رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أَبَا َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر َّٔی َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ

َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا ُوؿ ٌَٔ ِت ا َِ ٟح ََ ٨ازةُ َٓا ِح َت َََ ٠٤ها اِّ ٟز َجا ًَُ ٢ل َی أَ ًِ َ٨اٗٔه ٔ َِٓ ٥إ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت َػاَ ٔ ٟح ّة َٗاَِ ٟت َٗ ِّس ُ٣ونٔی َٗ ِّس ُ٣ونٔی
اَ ٪وَِ ٟو َسَ ٌَ ٔ٤ها ِاْل ٔ ِن َشا ُ٪
و ٪ب ٔ َها َي ِش ََ ٍُ ٤ػ ِو َت َها ک ُ َُّ ١ط ِی ٕئ إ ٔ ََّل ا ِْل ٔ ِن َش َ
َوإ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت َُي ِ َر َػاَ ٔ ٟح ٕة َٗاَِ ٟت َیا َویََِ ٠ها إلٔ َی أَیِ ََ ٩ت ِذ َهبُ َ

ََ ٟؼٌ َٔٙ
ہبیتق ،ثیل،دیعسنباوبدیعس،اوبدیعسدخریریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفناایہکسجفتقانجزہراھکاجاتےہرھپولگاسوکاینپرگدونںرپااھٹےتںیہوتارگفہصخشکینوہاتےہوتفہصخشاتہکےہہکمت
ولگھجموکآےگےلولچآےگےلولچافرارگفہصخشکینںیہنوہاتوتاتہکےہہکرخایبوہسکہگجمتولگھجموکےلاجےتوہ؟
رافی  :ہبیتق،ثیل،دیعسنباوبدیعس،اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہدلجیےلاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1913

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪زہزی ،سٌیس ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

رسًُوا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َی ِب ُّ ُ٠بٔهٔ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ِ ٔ
َرش ََ َـ ٌُوُ َ ٧ه ًَ ِ ٩رٔ َٗابٔ٥ِ ُٜ
َ َػاَ ٔ ٟح ّة َٓ َدي ِ ْر َُ َ٘ ِّس ُ٣وَ َ ٧ها إَِٔ ٟیهٔ َوإ ٔ َِ ٪ت ُ
بٔا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔ َٓإ ٔ َِ ٪ت ُ
َ َُي ِ َر ذََ ٔ ٟ
َ ٓ َ ٌّ

ہبیتق،ایفسؿ،زرہی ،دیعس ،اوبرہریہ ریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکرضحتروسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفناایمتولگ
انجزہ وک دلجی ےل ولچ ارگ فہ رمےن فاال صخش کین آدیم ےہ وت اس یک یکین یک اجبن ےل اجےت وہ ارگ کین ںیہن ےہ وت مت ولوگں وک
ربےآدیموکرگدونںےسااتردانیاچےیہ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،دیعس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہدلجیےلاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1914

راوی  :سویسً ،بساہلل ،یو٧ص ،زہزی ،ابوا٣ا٣ة ب ٩سہ ،١ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َُ ٩س ِه ٕ ١أَ َّ ٪أَبَا ه َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
َ
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢أَ ِ ٔ
رسًُوا بٔا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔ َٓإ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت َػاَ ٔ ٟح ّة َٗ َّس ِ٣ت ُُ٤و َها إلٔ َی ا َِ ٟدي ِر ٔ َوإ ٔ ِ ٪کَاِ َ ٧ت َُي ِ َر ذََ ٔ ٟ
رشا ََ َـ ٌُوُ َ ٧ه ًَ ِ ٩رٔ َٗابٔ٥ِ ُٜ
کَاِ َ ٧ت َ ا

وسدی،دبعاہلل،ویسن،زرہی،اوبانامةنبلہس،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفناای دلجی انجزہ وک ےل ولچ ارگ فہ رمےن فاال صخش کین آدیم ےہ وت مت ولگ اس یک یکین یک اجبن ےل اجےت وہ ارگ رمےن فاال
صخشکینںیہنےہوتربےآدیموکمتولگرگدونںےسدلجیااتردف۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،ویسن،زرہی،اوبانامةنبلہس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہدلجیےلاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1915

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟسً ،یی٨ة بً ٩بساٟزح ٩٤ب ٩یو٧ص رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًُ َی ِی َُ ٨ة بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩یُوَُ ٧ص َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبٔی َٗا َ٢

ا ٩ِ ٣ٔ ٢أَهِ ِٔ ًَ ١بسٔ اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
َخ َد زٔیَا ْز یَ ِِٔ٤ی بَي ِ َن َی َس ِی َّ ٔ
اَّٟسیز ٔ َٓ َح ٌَ َ ١رٔ َج ْ
َطه ٔ ِس ُت َج ََ ٨از َة ًَ ِب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة َو َ َ
وَ ٪زبٔی ّبا َحًَّی
ؤ َّ ٪
وُ ٪ر َویِ ّسا ُر َویِ ّسا بَ َار َک اہللُ ٓ ٔیَٓ ٥ِ ُٜکَاُ ٧وا َیسٔبُّ َ
وًَ ٪ل َی أَ ًِ َ٘ابٔه ٔ َِ ٥و َي ُ٘وَ ُٟ
اَّٟس َیز َو َی ُِ ٤ظ َ
َو ََ ٣وأٟیه ٔ َِ ٥ي ِش َت ِ٘بَٔ ُ٠
َ
وَ ٪ح ََِ ٠ًَ ١َ ٤یه ٔ ِ ٥ب ٔ َب ِِ َ٠تٔهٔ َوأَه َِوی إَِٔ ٟیه ٔ ِ٥
إٔذَا ُ٨َّ ٛا ب ٔ َب ٌِ ٔف َ ٔ
َط ٔ
َک َة ًَل َی ََ ِِ َٕ ٠ة َٓ َ٤َّ ٠ا َرأَی َّأ ٟذی َي ِؼ ََ ٌُ ٨
ی ٙا ِِ ٔ٤ٟزبَ ٔس َٔ ٟح َ٘ َ٨ا أبُو بَ ِ َ
َّ
ب ٔ َّ
َک ََ ٦و ِج َه أَبٔی ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َ٘ َٟ ٥َ ٠س َرأَیِت ُ َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
اٟش ِو ٔن َو َٗا ََ ٢خ ُّ٠وا ٓ ََوأ ٟذی أَ ِ َ
 ١ب ٔ َها َر ََّ ٣ل َٓاَ ِ ٧ب َش َم ا ِِ َ٘ ٟو ُ٦
َو َس ََّ ٥َ ٠وإَّٔ٧ا َ٨َ ٟکَازُ ِ َ ٧ز ُُ ٣
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل ،ہنییع نبدبعارلنمحنبویسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمدبعارلنمحنبرمسہےکانجزہےکارماہ
اھتافراکیفآےگلچرےہےھتتختےکاسےنموتدنچولوگںےندبعارلنمحےکرہتشدارفںافراؿےکالغومںںیمےستختےک
آےگ انلچ رشفع ایک اینپ ازیویں رپ افر آہتسہ آہتسہ ےنہک ےگل ولچ دخافدن دقفس مت وک ربتک اطع رفناےئ وت فہ ولگ آہتسہ لچ رےہ
ےھت اہیں کت ہک سج فتق اقمؾ ارلدب ےک راےتس ںیم ےھت وت رضحت اوبرکب اےنپ رچخ رپ وسار وہ رک ےلچ سج فتق اوہنں ےن ہی
احتلدیھکیوترچخوکاسرطػےسےلےئگافروکڑفںےسااشرہ ایکافراہکٹہاجؤاسذاتیکمسقسجےنزعتیشخبرضحت
اوباناقمسیلصاہللہیلعفآہلفملسےک ہنموکمت ےنداھکی وہاتمہولگروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکزندکی دفڑےتوہےئ
انجزفںوکےلےتلچہینسرکولگاخومشوہےئگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،عیییةنبدبعارلنمحنبویسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہدلجیےلاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1916

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًی ١وہظیً ،٥یی٨ة بً ٩بساٟزح ،٩٤ابوبَکہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
َ
َک َة َٗا َِ َ٘ َٟ ٢س َرأَیِت ُ َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ٢
أ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََ ١وهُظَ ِی َْ ًُ ٩ِ ًَ ٥ی ِی ََ ٨ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أبٔیهٔ ًَ ِ ٩أبٔی بَ ِ َ

 ١ب ٔ َها َر ََّ ٣ل َو َّ
اُِ ٔ٠ٟى َحس ُ
ٔیث هُظَ ِی ٕ٥
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وإَّٔ٧ا َ٨َ ٟکَا ُز ِ َ ٧ز ُُ ٣
یلعنبرجح،اامسلیعفمیشہ ،ہنییع نبدبعارلنمح،اوبرکبہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکمہولگرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےکاسھترلمرکےن ےتگانجزہںیم۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیعفمیشہ،عیییةنبدبعارلنمح،اوبرکبہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہدلجیےلاجےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1917

راوی  :یحٌی ب ٩زرست ،ابواس٤اًی ،١یحٌی ،ابوس٤٠ہ ،ابوسٌیسخسری رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ ُُ ٩ز ُر ِس َت َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ٩ِ ًَ ١یَ ِحٌَی أَ َّ ٪أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَ ُه ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
وؿ ٍَ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا َ٣ز َِّت بَٔ ٥ِ ُٜج ََ ٨از ْة َٓ ُ٘و ُ٣وا ٓ َََ ٩ِ ٤تب ٔ ٌَ َها ٓ َََل َي ِ٘ ٌُ ِس َحًَّی تُ َ
ییحی نب درتس ،اوباامسلیع ،ییحی ،اوبہملس ،اوبدیعسدخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفناایہکسجفتقمتولوگںےکاسےنمےسانجزہسگرےوتمتولگڑھکےوہاجؤافرارگانجزہےکاسھتاجےئوتفہ
ےھٹیبسجفتقکتانجزہزنیمرپہنراھکاجےئ۔
رافی  :ییحینبدرتس،اوباامسلیع،ییحی،اوبہملس،اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزہےکےیلڑھکےوہےناکمکح

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہےکےیلڑھکےوہےناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1918

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩زً ،ا٣ز ب ٩ربیٌہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
یٌ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩رب ٔ َ
وؿ ٍَ ِٔ َٗ ٩ِ ٣ب ٔ ١أَ ِ ٪تُ َد َِّٔ ٠هُ
َرأَی أَ َح ُس ُ ٥ِ ٛا َِ ٟح ََ ٨از َة َٓ ٥َِ ٠یَ٣َ ٩ِ ُٜا ٔط ّیا ََ ٌَ ٣ها ََِٓ ٠ی ُ٘ َِ ٥حًَّی تُ َد ُِّ َٔ ٠ه أَ ِو تُ َ
ہبیتق ،ثیل ،انعف ،دبعاہلل انب رمع ،اعرم نب رہعیب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفناایہکسجفتقاہمترے ںیمےسوکیئصخشانجزہ دےھکیرھپاس ےکاسھتہنےلچ(ہکلب)ڑھکا رےہاہیںکت ہکانجزہ آےگ لکن
اجےئایزنیمرپراھکاجےئآےگاجےنےسےلہپ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انعف،دبعاہللانبرمع،اعرمنبرہعیبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہےکےیلڑھکےوہےناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1919

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،ساً ،٥ٟا٣ز ب ٩ربیٌہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
یٌ َة ا َِ ٌَ ٟسو ٔ ِّی ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیهٔ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩رب ٔ َ
وؿ ٍَ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه َٗا َ ٢إٔذَا َرأَیِت ُِ ٥ا َِ ٟح ََ ٨از َة َٓ ُ٘و ُ٣وا َحًَّی تُ َد ِّ ٥ِ َُٜٔ ٠أَ ِو تُ َ

ہبیتق ،ثیل ،انب اہشب ،اسمل ،اعرم نب رہعیب ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج
فتقمتانجزہوکدوھکیوتڑھکےروہیتحہکانجزہآےگلکناجےئایزنیمرپراھکاجےئ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،اسمل،اعرمنبرہعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہےکےیلڑھکےوہےناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1920

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًی ،١ہظا ،٦اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،ہظا ،٦یحٌی ،ابوس٤٠ہ ،ابوسٌیس خسری رضی اہلل
ً٨ہ

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا
 ٩ِ ًَ ١هٔظَ ا ٕ ٦ح و أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

هٔظَ ْا ٩ِ ًَ ٦یَ ِحٌَی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َرأَیِت ُِ ٥ا َِ ٟح ََ ٨از َة َٓ ُ٘و ُ٣وا ٓ ََ٩ِ ٤
وؿ ٍَ
َتب ٔ ٌَ َها ٓ َََل َي ِ٘ ٌُ ِس َحًَّی تُ َ
یلع نب رجح ،اامسلیع ،اشہؾ ،اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،اشہؾ ،ییحی ،اوبہملس ،اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجفتقمتولگانجزہوکدوھکیوتڑھکےروہوجصخشاجےئفہہنےھٹیبسجفتق
کتہکانجزہزنیمرپہنراھکاجےئ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،اشہؾ،اامسلیعنبدوعسد،اخدل،اشہؾ،ییحی،اوبہملس،اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی

انجزہےکےیلڑھکےوہےناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1921

راوی  :یوسٕ ب ٩سٌیس ،ححاد ،اب ٩جزیخ ،ابً ٩حَل ،٪سٌیس ،ابوہزیزہ و ابوسٌیس رضی اہلل ً٤٬٨ا

َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ِ ٩ابِ ِٔ ًَ ٩ح ََل ََ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی هُ َزیِ َز َة َوأَبٔی َسٌٔی ٕس َٗ َاَل َ٣ا
ٕ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ
وؿ ٍَ
َرأَیِ َ٨ا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠طه ٔ َس َج ََ ٨از ّة َٗ ُّم َٓ َحََ ٠ص َحًَّی تُ َ
عی
ویفس نب دیعس ،اجحج ،انب رججی ،انب الجعؿ ،دیعس ،اوبرہریہ ف اوبدیعس ریض اہلل هما ےس رفاتی ےہ ہک مہ ےن رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکںیہنداھکیےھٹیبوہےئانجزہںیمسجفتقکتفہزنیمرپہنراھکاجےئ۔
عی
رافی  :ویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی،انبالجعؿ،دیعس،اوبرہریہفاوبدیعسریضاہلل هما
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہےکےیلڑھکےوہےناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1922

راوی ٤ً :زو بً ٩لی ،یحٌی ب ٩سٌیس ،زَکیا ،طٌيی ،ابوسٌیس ،ابزاہی ٥ب ٩يٌ٘وب ب ٩اسح ،ٙابوزیس ،سٌیس ب ٩ربیٍ،
طٌبہً ،بساہلل ب ٩ابوسرف ،طٌيی ،ابوسٌیس رضی اہلل ً٨ہ

َکیَّا ًَ َِّ ٩
اٟظ ٌِ ٔي ِّی َٗا ََٗ ٢ا َ ٢أَبُو َسٌٔی ٕس ح و أَ ِخب َ َرَ٧ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َز َ ٔ
وب بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو َزیِ ٕس َسٌٔی ُس بِ ُ ٩اَّ ٟزبٔی ٍٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی َّ
رف َٗا َ٢
اٟش َ ٔ
إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َّ
اٟظ ٌِ ٔي َّی یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّّ ٣َ ٥َ ٠زوا ًََِ ٠یهٔ ب ٔ َح ََ ٨ازة ٕ َٓ َ٘ َاَ ٦و َٗا َْ ٤ِ ًَ ٢زو إ ٔ َّ٪

َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ز َِّت بٔهٔ َج ََ ٨از ْة َٓ َ٘ َا٦
رمعف نب یلع ،ییحی نب دیعس ،زرکای ،یبعش ،اوبدیعس ،اربامیہ نب وقعیب نب ااحسؼ  ،اوبزدی ،دیعس نب رعیب ،ہبعش ،دبعاہلل نب اوبرفس،
یبعش،اوبدیعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرپولگاکیانجزہےلرکآےئآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ افر دفرسی رفاتی ںیم ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ےس اکی انجزہ الکن وت آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئگ۔
رافی  :رمعف نب یلع ،ییحی نب دیعس ،زرکای ،یبعش ،اوبدیعس ،اربامیہ نب وقعیب نب اقحس ،اوبزدی ،دیعس نب رعیب ،ہبعش ،دبعاہلل نب
اوبرفس،یبعش،اوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہےکےیلڑھکےوہےناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1923

راوی  :ایوب ب٣ ٩ح٤س وزا٣ ،٪زوا٤ًَ ،٪ا ٪ب ٩حٜی ،٥خارجہ ب ٩زیسب ٩ثابت٤ً ،ہ ،یزیس ب ٩ثابت رضی اہلل ً٨ہ

وب بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا َِ ٟو َّزا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣ز َوا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ َِ َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٩حٕٔ ٜیَٗ ٥ا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َخارٔ َج ُة بِ َُ ٩زیِ ٔس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت
أَ ِخب َ َرنٔی أَ ُّی ُ
وسا َ ٍَ ٣أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠لِ ٌََ ٠ت َج ََ ٨از ْة َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩هٔ َیز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت أَُ َّ ٧ه ِ ٥کَاُ ٧وا ُجّ ُ٠

ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َُ ٌَ ٣َ ٩ِ ٣َ ٦ه ََٓ ٥َِ ٠یزَاُٟوا ٗ ٔ َیا ّ٣ا َحًَّی َنٔ ََذ ِت

اویبنبدمحمفزاؿ،رمفاؿ،امثعؿنبمیکح،اخرہجنبزدینبباتب،عمہ،سیدینبباتبریضاہللہنعےسرفاتیےہہکفہرضحت
روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک ارماہےھٹیب وہےئ ےھتہکاس دفراؿ اکی انجزہ الکن وتآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ
ےئگافرولگیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتڑھکےوہےئگرھپڑھکےرےہاہیںکتہکفہانجزہلکنایگ۔

رافی  :اویبنبدمحمفزاؿ،رمفاؿ،امثعؿنبمیکح،اخرہجنبزدینبباتب،عمہ،سیدینبباتبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشمنیکےکانجزہےکفاےطسڑھکےرانہ
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رشمنیکےکانجزہےکفاےطسڑھکےرانہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1924

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌو ز ،خاٟس ،طٌبہ٤ً ،زوب٣ ٩زةً ،بساٟزح ٩٤ب ٩ابی ٟیلی رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١ابِ ُُ ٩ح َِ ٨ی ٕٕ َو َٗ ِی ُص بِ َُ ٩س ٌِ ٔس بِ َٔ ًُ ٩با َز َة بٔا َِ٘ ٟاز ٔ ٔس َّی ٔة ٓ َُ٤زَّ ًََِ ٠یه ٔ َ٤ا ب ٔ َح ََ ٨ازة ٕ َٓ َ٘ا َ٣ا َٓ٘ٔی َُ َٟ ١ه َ٤ا إَٔ َّ ٧ها ٔ ٩ِ ٣أَهِ ٔ١
اَ ٪س ِه ُ
کَ َ
ق َٓ َ٘ َاَل َُّ ٣ز ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َح ََ ٨ازة ٕ َٓ َ٘ َأَ٘ٓ ٦ی َُ َٟ ١ه إَّٔ٧هُ یَ ُهوز ٔ ٌّی َٓ َ٘ا َ ٢أََِ ٟی َش ِت َنٔ ِّشا
اْلِ َ ِر ٔ

اامسلیع نب دوعس د ،اخدل ،ہبعش ،رمعفنب رمة ،دبعارلنمح نب ایب ،یلی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت لہس نب فینح افر
رضحت سیق نب دعس نب ابعدہ اقدہیس (رہش) ںیم ےھت اؿ ےک اپس ےس اکی انجزہ سگرا فہ ڑھکے وہ ےئگ ولوگں ےن اہک ہک ہی یھب
اکی زنیم اک رےنہفاال ےہ (رھپسکفہج ےس ڑھکے وہےت وہ؟) اوہنں ےن اہکہک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک
اسےنم ےس اکی انجزہ سگرا آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس اس وکدھکی رک ڑھکے وہ ےئگ ولوگں ےن اہکہک ہی انجزہوہیدی اک اھت۔ اوہنں
ےن اہک ہک ایک ہی رفح ںیہن ےہ۔ (بلطم ہی ےہ ہک ایک ہی ااسنؿ ںیہن ےہ افر ومت بس ےک ےیل اقلب ارتحاؾ افر اقلب ربعت
ےہ)۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،رمعفنبرمة،دبعارلنمحنبایب،یلیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رشمنیکےکانجزہےکفاےطسڑھکےرانہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1925

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًی ،١ہظا ،٦اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،ہظا ،٦یحٌی ب ٩ابوَٛيرًِ ،یساہلل ب٘٣ ٩ش ،٥جابز
بً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا
 ٩ِ ًَ ١هٔظَ ا ٕ ٦ح و أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

هٔظَ ْاَ ٩ِ ًَ ٦ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ بِ َٔ ِ٘ ٣ٔ ٩ش َٕ ٩ِ ًَ ٥جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا َ٣َ ٢ز َِّت ب ٔ َ٨ا َج ََ ٨از ْة َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وٗ ُِ٨َ ٤ا َُ ٌَ ٣ه َٓ ُُِ٘ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إٔ٤َ َّ ٧ا ه ٔ َی َج ََ ٨ازةُ َی ُهوزٔیَّ ٕة َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ َِّ ٤َِ ٠ٟٔ ٪و ٔ
ت َٓزَ ًّا َٓإٔذَا َرأَیِت ُِ ٥ا َِ ٟح ََ ٨از َة

َٓ ُ٘و ُ٣وا َّ
اُِ ٔ٠ٟى َ ٔ ٟدإ ٔ ٟس

یلع نب رجح ،اامسلیع ،اشہؾ ،اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،اشہؾ ،ییحی نب اوبریثک ،دیبع اہلل نب مسقم ،اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک امہ رے اسےنم ےس اکی انجزہ الکن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ مہ ولگ یھب آپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ڑھکے وہےئگ ںیم ےن اہک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی انجزہ اکی وہیدی وعرت اک ےہ۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایومتاکیمسقیکتبیہےہسجفتقمتولگانجزہوکدوھکیوتڑھکےوہاجؤ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،اشہؾ،اامسلیعنبدوعسد،اخدل،اشہؾ،ییحینباوبریثک،دیبعاہللنبمسقم،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزہےکفاےطسڑھکےہنوہےنےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہےکفاےطسڑھکےہنوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1926

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪اب ٩ابو٧حیح٣ ،حاہس ،ابو٤ٌ٣ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
یح ًَ َِ ٣ُ ٩حاهٔ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی َ٤َ ٌِ ٣ز ٕ َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ً ٔ َِ ٨س ًَل ٔ ٕٓی ٓ ََ٤ز َِّت بٔهٔ

وسی َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ح ََ ٨ازة ٔیَ ُهوزٔیَّ ٕة
َج ََ ٨از ْة َٓ َ٘ا ُ٣وا ََ ٟها َٓ َ٘ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َ٣ا َه َذا َٗاُٟوا أَ ِ٣زُ أَبٔی َُ ٣

َ
َوَ ٥َِ ٟي ٌُ ِس ََ ٌِ َس ذََ ٔ ٟ

دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،انباوبحیجن،اجمدہ،اوبرمعمریضاہللہنعےسرفاتیےہہکمہولگرضحتیلعریضاہللہنعےکاپسےھتہک
اس دفراؿ اکی انجزہ آای ولگ اس وک دھکی رک ڑھکے وہےئگ۔ رضحت یلع ریض اہللہنع ےن رفناای ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساکیوہیدیاخوتؿےکانجزہوکدھکیرکڑھکےوہےئگرھپاسےکدعبیھبکڑھکےںیہنوہےئوتفہمکحوموقػافروتلمیوہایگ
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،انباوبحیجن،اجمدہ،اوبرمعمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہےکفاےطسڑھکےہنوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1927

راوی ٗ :تیبہ ،ح٤از ،ایوب٣ ،ح٤س ب ٩سيری ٩رضی اہلل ً٨ہ

ض َٓ َ٘ َا ٦ا َِ ٟح َش َُ ٩و٥َِ ٟ
وب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَ ََّ ٪ج ََ ٨از ّة َ٣ز َِّت بٔا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
ض َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟح َش ُ ٩أََِ ٟی َص َٗ ِس َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ح ََ ٨ازة ٔ َی ُهوز ٔ ٓ ٕ
ض َن ٌَ ِ ٥ث ُ َّ٥
ی َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َي ُ٘ ِ ٥ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َجََ ٠ص
ہبیتق،امحد،اویب،دمحمنبریسنیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیانجزہرضحتنسحنبیلعافررضحتدبعاہللانبابعسےک

اسےنمےسالکنوترضحتنسحڑھکےوہےئگافررضحتدبعاہللانبابعسڑھکےںیہنوہےئرضحتنسحےنرفناایہکایکروسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس اکیوہیدی اک انجزہدھکی رک ڑھکے ںیہن وہےئ ےھت؟ رضحت دبعاہلل انب ابعس ےنرفناای ہک یجاہں رھپ
ےنھٹیبےگلےھترھپاسےکدعبانجزہوکدھکیرکڑھکےںیہنوہےئ۔
رافی  :ہبیتق،امحد،اویب،دمحمنبریسنیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہےکفاےطسڑھکےہنوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1928

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥ہظی٨٣ ،٥ؼور ،اب ٩سيری ٩رضی اہلل ً٨ہ

یَٗ ٩ا َ٣ُ ٢زَّ ب ٔ َح ََ ٨ازة ٕ ًَل َی ا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هُظَ ِی َْٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٨ِ ٣ؼ ْور ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ض أَ َ٣ا َٗ َاََ ٟ ٦ها َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ض َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟح َش َُٔ ٩لبِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٓ َ٘ َا ٦ا َِ ٟح َش َُ ٩وَ ٥َِ ٟي ُ٘ ِ ٥ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
َوابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض َٗ َاََ ٟ ٦ها ث ُ ََّ ٌَ َٗ ٥س
َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
وقعیبنباربامیہ،میشہ،وصنمر،انبریسنیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیدؿرضحتنسحافررضحتدبعاہللانبابعس
ےک اسےنم انجزہ سگرا۔ رضحت نسح ڑھکے وہ ےئگ افر رضحت دبعاہلل انب ابعس ڑھکے ںیہن وہےئ رضحت نسح ےن رفناای ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس انجزہ ےک فاےطس ڑھکے ںیہن وہےئ؟ رضحت دبعاہلل انب ابعس ےن رفناای اہں ڑھکے
وہےئےھترھپےنھٹیبےگل۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،میشہ،وصنمر،انبریسنیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہےکفاےطسڑھکےہنوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1929

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزاہی ،٥اب٠ً ٩یة ،س٠امی ٪اٟتییم ،ابو٣ح٠ز

ض َوا َِ ٟح َش ٔ ٩بِ ًَٔ ٩ل ٔ ٕٓی َ٣ز َِّت بٔه ٔ َ٤ا
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥ابِ َّٔ ٠َ ًُ ٩ی َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اٟت َّ ِی ٔ ِّ
یم ًَ ِ ٩أَبٔی ِٔ ٣حَ٠ز ٕ ًَ ِ ٩ابِ َّٔ ًَ ٩با ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
َخ َٓ َ٘ا ََّ ٢أ ٟذی َٗ َا ٦أَ َ٣ا َواہللٔ َِ َ٘ ٟس ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َٗ َا٦
َج ََ ٨از ْة َٓ َ٘ َا ٦أَ َح ُسه َُ٤ا َو َٗ ٌَ َس ِاْل َ ُ

َٗا َُ َٟ ٢ه َّأ ٟذی َجََ ٠ص َِ َ٘ ٟس ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َجََ ٠ص

م
وقعیب نب اربامیہ ،انب علیة ،امیلسؿ ا،یمیت ،اوب حلزر ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ رضحت دبعاہلل انب ابعس افر رضحت نسح ےک
اسےنماکیانجزہسگرا۔اکی ڑھکےوہےئگافراکیاحصیبایسرطحےھٹیبرےہوجاحصیبڑھکےوہےئےھتوتاوہنںےناہکہکاہلل
یک مسق! ایک مت وک ولعمؾ ںیہن ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ ےھت؟ اوہنں ےن رفناای ہک ایک مت وک ںیہن
ولعمؾہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےھٹیبےھت؟
م
رافی  :وقعیبنباربامیہ،انبعلیة،امیلسؿا،یمیت،اوب حل رز
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہےکفاےطسڑھکےہنوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1930

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩ہارو ٪ب٠خی ،حات ،٥جٌرفب٣ ٩ح٤س رضی اہلل ً٨ہ

اَ ٪جاّ ٔ ٟشا ٓ ََُّ ٤ز
و ٪ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحات َْٔ ٩ِ ًَ ٥ج ٌِ َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ه ُ
رف بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ َّ ٪ا َِ ٟح َش َ ٩بِ ًََ ٩ل ٔ ٕٓی ک َ َ
ار َ

اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
اض َحًَّی َجا َو َز ِت ا َِ ٟح ََ ٨ازةُ َٓ َ٘ا َ ٢ا َِ ٟح َش ُ ٩إٔ٤َ َّ ٧ا ُ٣زَّ ب ٔ َح ََ ٨ازة ٔیَ ُهوز ٔ ٓ ٕ
ی َوک َ َ
ًََِ ٠یهٔ ب ٔ َح ََ ٨ازة ٕ َٓ َ٘ َا ٦اُ ٨َّ ٟ

ََک َه أَ َِ ُ٠ٌِ ََ ٪و َرأِ َس ُه َج ََ ٨ازةُ َی ُهوز ٔ ٓ ٕ
ی َٓ َ٘ َا٦
َطي٘ ٔ َها َجاّ ٔ ٟشا ٓ َ ٔ
َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َ ٔ

اربامیہ نب اہرفؿ یخلب ،احمت ،رفعجنب دمحم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل دمحمابرق ےس انس ہک رضحت انب یلع
ےھٹیبےھتہکاسدفراؿاکیانجزہسگراولگڑھکےوہےئاہیںکتہکانجزہسگرایگ۔رضحتنسحےنرفناایروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےک اسےنم اکی وہیدی اک انجزہ سگرا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس راےتس ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت آپ یلص اہللہیلع فآہل
فملسوکربااگلرسےکافرپےسوہیدیےکانجزہاکاجاناسفہجےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئگ۔
رافی  :اربامیہنباہرفؿیخلب،احمت،رفعجنبدمحمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہےکفاےطسڑھکےہنوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1931

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ ،ابوزبير ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ه َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َي ُ٘و َُ َٗ ٢ا٦
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ح ََ ٨ازة ٔیَ ُهوز ٔ ٓ ٕ
ی َ٣ز َِّت بٔهٔ َحًَّی َت َو َار ِت
دمحمنب راعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،اوبزریب،اجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکی
انجزہےکفاےطسڑھکےوہےئاہیںکتہکفہاگنہےساغبئوہایگدفرسیرفاتیںیمایسرطہقیےسےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،اوبزریب،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہےکفاےطسڑھکےہنوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1932

راوی  :ابوزبير ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَي ِّـا أَُ َّ ٧ه َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َي ُ٘و َُ َٗ ٢ا ٦أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَ ِػ َحاب ُ ُه َ ٔ ٟح ََ ٨ازة ٔ یَ ُهوز ٔ ٓ ٕ
ی
َحًَّی َت َو َار ِت
اوبزریب،اجربریضاہللہنعاسدحثیاکرتہمجاسہقبدحثیاسیجےہ۔
رافی  :اوبزریب،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہےکفاےطسڑھکےہنوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1933

راوی  :اسح ،ٙنرض ،ح٤ازب ٩س٤٠ہٗ ،تازہ ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َ
رض َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ ََّ ٪ج ََ ٨از ّة َ٣ز َِّت ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح َُٗ ٙا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا اُ ِ ٨َّ ٟ

ی َٓ َ٘ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا ٗ ُِ٨َ ٤ا ََ ٤َِ ٠ٟٔلئ ٔ َٜةٔ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ٘ َٓ ٥َ ٠أَ٘ٓ ٦ی َ ١إَٔ َّ ٧ها َج ََ ٨ازةُ َی ُهوز ٔ ٓ ٕ

ااحسؼ  ،رضن ،امحدنب ہملس ،اتقدہ ،اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک

اسےنمےس اکی انجزہالکنآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئگولوگںےن رعض ایکہک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ہی
انجزہوہیدیصخشاکےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکمہولگرفوتشںےکفاےطسڑھکےوہےئ۔
رافی  :اقحس،رضن،امحدنبہملس،اتقدہ،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومنمےکومتےسآراؾاحلصرکےنےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ومنمےکومتےسآراؾاحلصرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1934

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا٣ ،َٟح٤س ب٤ً ٩زوب ٩ح٠ح٠ةٌ٣ ،بسبٌٛ ٩ب ب٣ ٩ا ،َٟابوٗتازہ ب ٩ربیٍ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ ٣ُ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟح َّٔ ٤س بِ ٔ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩ح َِ ٠ح ََ ٠ة ًَ َِ ٌِ ٣َ ٩بسٔ بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأَبٔی َٗ َتا َز َة بِ ٔ ٩رٔبِع ٔ ٕٓی أَُ َّ ٧ه
یح َو ُِ ٣شت َ َر ْاح ُٔ ٨ِ ٣ه َٓ َ٘اُٟوا َ٣ا ا ِِ ٤ُ ٟشتَرٔیحُ
ا ٪یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّّ ٣ُ ٥َ ٠ز ًََِ ٠یهٔ ب ٔ َح ََ ٨ازة ٕ َٓ َ٘ا َِ ٣ُ ٢شتَر ٔ ْ
کَ َ

اٟسَ ِ ٧یا َوأَذَا َها َوا ِِ ٌَ ٟب ُس ا َِٟٔا ٔجزُ َي ِشتَرٔی ُح ُٔ ٨ِ ٣ه ا َِٔ ٌٟبازُ
َو َ٣ا ا ِِ ٤ُ ٟشت َ َرا ُح ُٔ ٨ِ ٣ه َٗا َ ٢ا ِِ ٌَ ٟب ُس ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ُ ٣ي ِشتَرٔی ُح َٔ ٩ِ ٣ن َؼ ٔب ُّ
َوا ِٟب ٔ ََل ُز َو َّ
اٟظ َحزُ َو َّ
اب
اٟس َو ُّ
ہبیتق،ناکل،دمحمنبرمعفنبحلحلة،دبعمنببعکنبناکل،اوباتقدہنبرعیبریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآ ہل فملس ےک اسےنم ےس اکی انجزہ الکن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای (ہی انجزہ) آراؾ فاال ےہ ای آراؾ دےنی فاال
ےہ۔احصہبےنرفناایاساکایکبلطمےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایاملسمؿدنبہبجوفتوہاتےہوتداینیکاکتفیلافر
دصناتےسفہوھچٹ رکآراؾاحلصرکاتےہافرسجفتقاکرفآدیمرماتےہوتاسےسااسنؿ(فانجت)ایتسبںافردرتخافر
اجونرآراؾاحلصرکےتںیہ۔اسےیلہکفہدنبفںوکاتسایرکاتاھتافرفہدروتخںوکاکاتٹاھتافرانقحاجونرفںوکناراتاھت۔

رافی  :ہبیتق،ناکل،دمحمنبرمعفنبحلحلة،دبعمنببعکنبناکل،اوباتقدہنبرعیبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ومنمےکومتےسآراؾاحلصرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1935

راوی ٣ :ح٤س ب ٩وہب ب ٩ابوَکی٤ہ رحانی٣ ،ح٤س ب ٩س٤٠ہ ،رحانی ،ابوًبساٟزحی ،٥زیس ،وہب بٛ ٩یشاٌ٣ ،٪بسبٌٛ ٩ب،
ابوٗتازہ رضی اہلل ً٨ہ

ْحان ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوه َُو ا َِّ َ ٟ
َک َیَ ٤ة ا َِّ َ ٟ
ْحان ٔ ُّی ًَ ِ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اٟزَّح ٔٔیَ ٥ح َّسثَىٔی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩وه ِٔب بِ ٔ ٩أَبٔی َ ٔ
وسا ً ٔ َِ ٨س َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذِ
َزیِ ْس ًَ َِ ٩وه ِٔب بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
اَ ٌِ ٣َ ٩ِ ًَ ٪بسٔ بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ُجّ ُ٠

اب
یح َو ُِ ٣شت َ َر ْاح ُٔ ٨ِ ٣ه ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ُ ٣ی ُُ ٤
كَِ ٌََ ٠ت َج ََ ٨از ْة َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ ٣ُ ٥َ ٠شتَر ٔ ْ
وت ٓ ََی ِشتَرٔیحُ ٔ ٩ِ ٣أَ ِو َػ ٔ
وت ٓ ََی ِشتَرٔیحُ ُٔ ٨ِ ٣ه ا َِٔ ٌٟبا ُز َوا ِٟب ٔ ََلزُ َو َّ
اٟظ َحزُ َو َّ
اب
اٟسَ ِ ٧یا َو َن َؼب ٔ َها َوأَذَا َها َوا َِٟٔا ٔجزُ یَ ُُ ٤
ُّ
اٟس َو ُّ

دمحمنبفبہنباوبرکہمیرحاین،دمحمنبہملس،رحاین،اوبدبعارلمیح،زدی،فبہنباسیکؿ،دبعمنببعک،اوباتقدہریضاہللہنعےس
رفاتی ےہ ہک مہ ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی ےھٹیب وہےئ ےھت ہک اس دفراؿ اکی انجزہ آای۔
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملسےنرفناایہک (ہیومنمرمدہ)آراؾاپےنفاالےہایآراؾدےنیفاالےہ۔(بلطمہیےہ
ہک کین دنبہ انگوہں ےس اپک ےہ) سج فتق فہ رمات ےہ وت داین یک اکتفیل افر دصنات ےس آراؾ احلص رکات ےہ افر افرج انگہ اگر
اظملسجفتقرماتےہوتاہللےکدنبےافررہشافردرتخافراجونرفںوکآراؾدےداتیےہ۔
رافی  :دمحمنبفبہنباوبرکہمیرحاین،دمحمنبہملس،رحاین،اوبدبعارلمیح،زدی،فبہنباسیکؿ،دبعمنببعک،اوباتقدہریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدےیکرعتفیرکان
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رمدےیکرعتفیرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1936

راوی  :زیاز ب ٩ایوب ،اس٤اًیً ،١بساٌٟزیز ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔ ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََّ ٣ُ ٢ز ب ٔ َح ََ ٨ازة ٕ َٓأُثِىٔ َی ًََِ ٠ی َها َخي ِ ّرا َٓ َ٘ا َ٢
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
أَ ِخب َ َرنٔی زٔ َیا ُز بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ُ
رشا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َج َب ِت
َخی َٓأثِىٔ َی ًََِ ٠ی َها َ ا
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َج َب ِت َو َُّ ٣ز ب ٔ َح ََ ٨ازة ٕ أ ُ ِ َ
ُ
ُ
رشا َٓ َُِ٘ ٠ت َو َج َب ِت َٓ َ٘ا َ٢
َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ ٓ َٔسا َک أَبٔی َوأُم ِّی ُ٣زَّ ب ٔ َح ََ ٨ازة َٕٓأثِىٔ َی ًََِ ٠ی َها َخي ِ ّرا َٓ َُِ٘ ٠ت َو َج َب ِت َو َُّ ٣ز ب ٔ َح ََ ٨ازة ٕ َٓأثِىٔ َی ًََِ ٠ی َها َ ا
ق
رشا َو َج َب ِت َُ ٟه ا٨َّ ٟا ُر أَْمُتْن ُط َه َسا ُئ اہللٔ فٔی اْلِ َ ِر ٔ
َ ٩ِ ٣أَث ِ َِ ٨یت َُِِ ٠ًَ ٥یهٔ َخي ِ ّرا َو َج َب ِت َُ ٟه ا َِ ٟح َُّ ٨ة َو َ ٩ِ ٣أَث ِ َِ ٨یت َُِِ ٠ًَ ٥یهٔ َ ا
زاید نب اویب ،اامسلیع ،دبعازعلسی ،اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی انجزہ آای وت ولوگں ےن اس یک رعتفی لقن یک ےہ
رمےنفاالااھچآدیماھتروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایفابجوہیئگرھپدفرساانجزہسگراولوگںےناسیکربایئ
لقنیکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایفابجوہیئگ۔رضحترمعریضاہللہنعےنرفناایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپریمے
فادلنی رقابؿ اکی انجزہ الکن ولوگں ےن اس یک رعتفی ایبؿ یک آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناایفابج وہیئگ رھپ دفرسا
انجزہآایولوگںےناسیکربایئایبؿیک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایفابجوہیئگ۔ولوگںےناہکاسےسایکرمادےہ؟
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایسجیکمتےنرعتفییکاسےک فاےطستنجفابجوہیئگافرمتولوگںےنسجیکربایئایبؿ
یکوتاسےکفاےطسدفزخفابجوہیئگمتزنیمںیماہللےکوگاہوہ۔
رافی  :زایدنباویب،اامسلیع،دبعازعلسی،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رمدےیکرعتفیرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1937

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،ہظا ٦بً ٩بسا ،َ٠٤ٟطٌبہ ،ابزاہی ٥بً ٩ا٣ز وجسة ا٣یہ ب ٩خً ،ٕ٠ا٣ز ب٣ ٩شٌس ،ابوہزیزہ
رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا هٔظَ ُا ٦بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِٗ َٔ ٔ ٠٤َ ٟا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت إ ٔبِ َزاه َٔی ٥بِ ًََ ٩ا ٔ٣ز ٕ َو َج َّس ُه
أ ُ ََّ ٣ی ُة بِ َُ ٩خَٗ َٕٕ ٠ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَا َٔ ٣ز بِ ََ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا َُّ ٣َ ٢زوا ب ٔ َح ََ ٨ازة ٕ ًَل َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أَث ِ َِ ٨وا

َ
رشا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
َخی َٓأث ِ َِ ٨وا ًَ َِ ٠ی َها َ ا
ًََِ ٠ی َها َخي ِ ّرا َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َج َب ِت ث ُ َُّّ ٣َ ٥زوا ب ٔ َح ََ ٨ازة ٕ أ ُ ِ َ
َخی َو َج َب ِت َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َج َب ِت َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗ ِوَ ُٟ
َ اْلِ ُول َی َواْلِ ُ ِ َ

ُط َه َسا ُئ اہللٔ فٔی َّ
ق
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َوأَْمُتْن ُط َه َسا ُئ اہللٔ فٔی اْلِ َ ِر ٔ

دمحم نب اشبر ،اشہؾ نب دبعاکلمل ،ہبعش ،اربامیہ نب اعرم فدجة اہیم نب فلخ ،اعرم نب دعسم ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہک اکی انجزہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم آای ولوگں ےن اس یک رعتفی ایبؿ یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اراشد رفناای ہک فابج وہیئگ رھپ دفرسا انجزہ الکن ولوگں ےن اس یک ربایئ ایبؿ یک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک
فابج وہیئگ۔ رضحات احصہب رکاؾ ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایک اراشد
رفناای رفط ے دخافدن دقفس ےک وگاہ ںیہ آامسؿ ںیم افر مت ولگ دخافدن دقفس ےک وگاہ وہ زنیم ںیم افر مت ولگ زنیم ںیم دخافدن
دقفسےکوگاہوہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،اشہؾنبدبعاکلمل،ہبعش،اربامیہنباعرمفدجةاہیمنبفلخ،اعرمنبدعسم،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی

رمدےیکرعتفیرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1938

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥ہظا ٦بً ٩بسا َ٠٤ٟو ًبساہلل ب ٩یزیس ،زاؤز ب ٩ابوَفاتً ،بساہلل ب ٩بزیسة ،ابواسوز رضی اہلل
ً٨ہ

رفا ٔ
ت َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا هٔظَ ُا ٦بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ َٔ ٔ ٠٤َ ٟو ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩یَز ٔ َ
یس َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا َزا ُوزُ بِ ُ ٩أَبٔی ا َِ ُ ٟ
َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِس َوز ٔ ِّ
اب ٓ ََُّ ٤ز ب ٔ َح ََ ٨ازة ٕ َٓأُثِىٔ َی
اٟسیِل ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ َت ِی ُت ا ِ٤َ ٟسٔی ََ ٨ة َٓ َحَِ ٠ش ُت إلٔ َی ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ

ًَل َی َػاح ٔب ٔ َها َخي ِ ّرا َٓ َ٘ا َ٤ًُ ٢زُ َو َجب ِت ث ُ ََّّ ٣ُ ٥ز بٔأ ُ َِخی َٓأُثِىٔی ًَل َی َػاح ٔب ٔ َها َخي ِ ّرا َٓ َ٘ا َ٤ًُ ٢زُ َو َجب ِت ث ُ ََّّ ٣ُ ٥ز ب ٔ َّ
اَٟأٟثٔ َٓأُثِىٔ َی
َ َ
َ َ
َ
َ
رشا َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُ َو َج َب ِت َٓ ُُِ٘ ٠ت َو َ٣ا َو َج َب ِت یَا أَ ٔ٣ي َر ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َٗا َُِ ٠ُٗ ٢ت َ٤َ ٛا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ًَل َی َػاح ٔب ٔ َها َ ا

َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُّی َ٤ا ُِ ٣شَ ٥ٕ ٔ ٠طه ٔ َس َُ ٟه أَ ِر ََ ٌَ ْة َٗاُٟوا َخي ِ ّرا أَ ِز َخ َُ ٠ه اہللُ ا َِ ٟح ََّ ٨ة ُٗ ِ٨َ ٠ا أَ ِو ث َ ََلثَ ْة َٗا َ ٢أَ ِو ث َ ََلثَ ْة ُٗ ِ٨َ ٠ا أَ ِو اث ِ َ٨ا َٔٗ ٪ا َ ٢أَ ِو اث ِ َ٨ا ٔ٪

ااحسؼنباربامیہ،اشہؾنبدبعاکلملفدبعاہللنبسیدی،داؤدنباوبرفات،دبعاہللنبربدیة،اوباوسدریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہک ںیم اکی رفز دمہنیونمرہ ںیم احرض وہا وت رمع نب اطخب ےکاپس اھٹیب وہا اھت اکی انجزہ اسےنم ےس ایگ ولوگں ےن اس یک رعتفی
یک۔رضحترمعےنرفناایہکفابجوہیئگرھپدفرساانجزہالکن۔ولوگںےناسیکرعتفییک۔رضحترمعےنرفناایہکفابجوہیئگ۔
رھپ رسیتاانجزہآایوتولوگںےنرمےنفاےلصخشیکربایئرکانرشفعرکدیوترضحترمعےنرفناایہکفابجوہیئگ۔ںیمےناہکایک
زیچ فابج وہیئگ اے اریم اوملنینم؟ آپ ےن اہک ںیم ےن ایس رطہقی ےس اہک سج رطح روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفناایسجاملسمؿ ےکفاےطساچرصخشاسیکریخوخایہیکاہشدتدںیوتدخافدندقفساسصخشوکتنجںیمدالخرفناےئ
اگ۔ ہی نس رک مہولوگں ےن رعض ایک ارگ نیت صخش وگایہ دںی؟ آپ ےن رفناای نیت یہ یہس مہ ےن اہک ہک ارگ دف صخش وگایہ دںی؟
آپےنرفناایاچےہدفیہیہس۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،اشہؾنبدبعاکلملفدبعاہللنبسیدی،داؤدنباوبرفات،دبعاہللنبربدیة،اوباوسدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمےنفاےلاکذترکہرتہبرطہقیےسرکاناچےیہ
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رمےنفاےلاکذترکہرتہبرطہقیےسرکاناچےیہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1939

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩يٌ٘وب ،اح٤سب ٩اسح ،ٙوہیب٨٣ ،ؼوربً ٩بساٟزح ،٩٤ا٣ہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٨ہ

وب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُو َه ِی ْب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٨ِ ٣ؼو ُر بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّ ِح َ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
َکوا َه ِ٠کَا ُ ٥ِ ٛإ ٔ ََّل ب ٔ َدي ِر ٕ
َک ً ٔ َِ ٨س أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠هَاُ َٔ َْ ٔ ٟشو ٕ
ئ َٓ َ٘ا َََ ٢ل َت ِذ ُ ُ
أ ُ ِّ٣هٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ذُ ٔ َ
اربامیہ نب وقعیب ،ادمحنب ااحسؼ  ،فبیہ ،وصنمرنب دبعارلنمح ،اہم ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم اکی رمےن فاےل صخش یک ربایئ ےس ذترکہ ایک ایگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفناایہکمتولگاےنپرمدفںاکذترکہہنایکرکفنکیلالھبیئےس۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،ادمحنباقحس،فبیہ،وصنمرنبدبعارلنمح،اہم،اعہشئدصہقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدفںوکرباےنہکیکاممتعنےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رمدفںوکرباےنہکیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1940

راوی  :ح٤یسب٣ ٩شٌسةَ ،رش ،ابٔ٣ ٩ـ ،١طٌبہ ،س٠امی ،٪اً٤ع٣ ،حاہسً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُح َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ِِ َٔ ٩رشٕ َوه َُو ابِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ ُٔ ٩ِ ًَ ١ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٣ُ ٩حاهٔ ٕس ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت
ات َٓإُٔ َّ ٧ه ِِ َٗ ٥س أَٓ َِـ ِوا إلٔ َی َ٣ا َٗ َّس ُ٣وا
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل ََ ُش ُّبوا اْلِ َ َِ ٣و َ
دیمحنب دعسمة ،رشب ،انب لضفم ،ہبعش ،امیلسؿ ،اشمع ،اجمدہ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتولگرمےنفاولںوکرباہنوہکویکہکنفہوتاےنپاامعؽوکچنہپےئگںیہ۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،رشب،انبلضفم،ہبعش،امیلسؿ،اشمع،اجمدہ،اعہشئدصہقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رمدفںوکرباےنہکیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1941

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیاً ،٪بساہلل ب ٩ابوبَک ،ا٧ص ب٣ ٩ا َٟرضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أَبٔی بَ َِکٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أََ َ ٧ص بِ َ٣َ ٩اَ َٕ ٔ ٟي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ

ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَت ِ َب ٍُ ا ِ٤َ ٟی َِّت ث َ ََلثَ ْة أَهُِ ُ٠ه َو َ٣اُ ُٟه َو ًَ َُ٠٤هُ َٓيَرِ ٔج ٍُ اث ِ َ٨ا ٔ ٪أَهُِ٠هُ َو َ٣اُ ُٟه َویَ ِب َقی َواح ْٔس ًَ َُ٠٤هُ

ہبیتق ،ایفسؿ ،دبعاہلل نب اوبرکب ،اسن نب ناکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفناایرمےنفاےلصخشےکاسھتنیت اایشءاجیت ںیہاکیاس ےکرہتشداردفرسےاساک ناؽافررسیتےاسےکاامعؽ۔
رھپفہاایشءفاسپآاجیتںیہینعیزعسیافررہتشدارافرناؽافراکیاسےکاسھتراتہےہینعیاساکلمع۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،دبعاہللنباوبرکب،اسننبناکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رمدفںوکرباےنہکیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1942

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ح٤س ب٣ ٩وسی ،سٌیس ب ٩ابوسٌیس ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

وسی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٣ُ ٩
ات َویُحٔیبُ ُه إٔذَا َز ًَا ُه َوي َُش َِِّ ٠ًَ ٥ُ ٠یهٔ إٔذَا ََ ٔ ٟ٘ی ُه
َٗا َِ ٤ُِ ٠ٟٔ ٢ؤ ًَٔ ٩ٔ ٣ل َی ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ٔ ٣س ُّٔت خ َٔؼا َٕ ٢ي ٌُو ُز ُه إٔذَا َ٣ز ٔ َق َو َي ِظ َه ُس ُه إٔذَا ََ ٣

َاب أَ ِو َطه ٔ َس
َويُظَ ُِّ ٤تهُ إٔذَا ًَ َل َص َویَ َِ ٨ؼ ُح َُ ٟه إٔذَا ُ َ

ہبیتق،دمحمنب ومیس،دیعسنباوبدیعس،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفناای
ؤمنمےکدفرسےومنمرپ ھقحںیہاکیوتفہسجفتق رامروہاجےئوتاسیکایعدتےکےیلاجاناچےیہدفرسےہیہکسج
فتق فہوفتوہاجےئوتاس ےکانجزہںیمرش کیوہاناچےیہرسیتےہیہکسجفتقفہدوعترکےوتوبقؽ رکےوچےھتہیہک
سجفتقفہالماقت رکےوتاس وکالسؾرکےاپوچنںی ہیہک سجفتقاس وککنیھچ آےئ وتاس اکوجاب دے یٹھچ ابتہیےہ
ہکاسےکاغبئوہےنیکوصرتںیمافراسیکوموجدیگںیماساکریخوخاہرےہ۔
رافی  :ہبیتق،دمحمنبومیس،دیعسنباوبدیعس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزفںےکےھچیپےنلچےکمکحےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزفںےکےھچیپےنلچےکمکحےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1943

راوی  :س٠امی ٪ب٨٣ ٩ؼورب٠خی ،ابواحوؾ و ہ٨از ب ٩رسی ،ابواحوؾ ،اطٌثٌ٣ ،اویہ ب ٩سویس ،ہ٨از ،بزاء بً ٩ازب رضی
اہلل ً٨ہ

ؾ ًَ ِ٩
ؾ ح َوأََ ِ ٧بأََ٧ا َه َّ٨ا ُز بِ ُٔ َّ ٩
اَّٟس ِّی فٔی َحسٔیَٔهٔ ًَ ِ ٩أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ا َِ ٟب ِ٠خ ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ئ بِ ًَٔ ٩از ٕٔب َٗا َ ٢أَ ََ ٣زَ٧ا َر ُسو ُ٢
أَ ِط ٌَ َث ًَ ٌَِ ٣ُ ٩او ٔ َی َة بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس َٗا َ ٢هَ َّ٨ا ْز َٗا َ ٢ا ِٟب َ َرا ُئ بِ ًَُ ٩از ٕٔب َو َٗا َُ ٢سََ ِ ٠امی ُ ٩ِ ًَ ٪ا ِٟب َ َرا ٔ

َرة ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َٔ ٥َ ٠ش ِب ٍٕ َوَ َ ٧هاَ٧ا ًَ َِ ٩س ِب ٍٕ أَ ََ ٣زَ٧ا ٌَٔ َٔیا َزة ٔ ا ِ٤َ ٟز ٔ ٔ
یف َو ََ ِظٔ٤یتٔ ا ٌَِ ٟاك ٔٔص َوإٔبِ َزارٔ ا َِ َ٘ ٟش َٔ ٥ونُ ِ َ

اٟساعٔی َوا ِّت َبا َٔ ا َِ ٟح َ٨ائ ٔز ٔ َوَ َ ٧هاَ٧ا ًَ َِ ٩خ َوات ٔٔیَّ ٥
اٟش ََلَ ٔ ٦وإ ٔ َجابَ ٔة َّ
ئ َّ
ا ِ٤َ ٟوِ ُ٠وَ ٔ ٦وإِٔٓظَ ا ٔ
اٟذ َه ٔب َو ًَ ِ ٩آَ ٔ ٧ی ٔة ا َِّٔ ٟٔـ ٔة َو ًَ ِ ٩ا َِ ٤َ ٟیاث ٔز ٔ

ْحیز ٔ َو ِّ
اٟس َیبا ٔد
َوا ِِّ َ٘ ٟش َّی ٔة َو ِاْل ٔ ِس َتب ِ َر َٔ ٚوا ِٔ َ ٟ
امیلسؿنبوصنمریخلب،اوباوحصفانہدنبرسی،اوباوحص،اثعش،اعمفہینبوسدی،انہد،رباءنباعزبریضاہلل ہنع ےسرفاتی
ےہ ہک رضح ت روسؽ رکمییلص اہللہیلعفآہلفملس ےن مہ ولوگں وکاست ابوتں اک مکح رفناای ےہ افرآپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن
مہولوگںوکاستمسقیکابوتںےسعنمرفناایےہاکیوت رامرصخشیکزماجرپیساک۔دفرسےکنیھچاکوجابدےنیاکافررسیتے
مسقاکوپرارکےناکافروچ ےھتولظمؾصخشیکادمادرکےناک۔اپوچنںیالسؾاکرفاجدےنیاکافرےٹھچدوعتوبقؽرکےناکافراسوتںی
انجزہےکاسھتاجےناکافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہولوگںوکوسےنیکاوگنیھٹےننہپےسافراچدنیےکربونتںںیماھکےن
ےنیپےسعنمرفناایےہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایمرثقشیہ اربتسؼرحریافردةیجےکاامعتسؽےسعنمرفناایےہ۔
رافی  :امیلسؿنبوصنمریخلب،اوباوحصفانہدنبرسی،اوباوحص،اثعش،اعمفہینبوسدی،انہد،رباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزےےکاسھتاجےنیکتلیضف
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزےےکاسھتاجےنیکتلیضف

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1944

راوی ٗ :تیبہً ،برش ،بزز ،اخی یزیس ب ٩ابی زیاز٣ ،شیب ب ٩رآٍ ،بزاء بً ٩ازب رضی اہلل ً٨ہ

یس بِ ٔ ٩أَبٔی زٔیَاز ٕ ًَ ِ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب بِ َٔ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ا ِٟبَرَا َئ بِ ًََ ٩از ٕٔب
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِبث َ ْر ًَ ِ ٩ب ُ ِزز ٕ أَخٔی یَز ٔ َ
اُ َٟ ٪ه ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِجز ٔٗٔي َر ْان َو ََِ ٣َ ٩ِ ٣ی ٍََ ٣
َي ُ٘و َُٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠تب ٔ ٍَ َج ََ ٨از ّة َحًَّی ي َُؼلَّی ًََِ ٠ی َها ک َ َ
 ١أ ُ ُح ٕس
اَٟ ٪هُ ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِجز ٔٗٔي َراكَا َٔ ٪وا ِٟٔ٘ي َر ُان ُٔ َِ ٣
ا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔ َحًَّی تُ ِسٓ ََ ٩ک َ َ

ہبیتق،عیشرر،ربد،ایخسیدینبایبزاید،بیسمنبراعف،رباءنباعزبریضاہلل ہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکوجصخشانجزہےکاسھتامنزانجزہاداےیکاجےنےکفتقوموجدرےہوتاسصخشوکاکیرقاطےک
ربارب وثابےلم اگ افر وجصخش انجزہ ےکارماہ رےہاس ےک دنفےیک اجےن ےکفتق وت اسصخش وک دف رقاط وثابےلم اگ افر رقاط
ادحاہپڑےکرباربوہاگ۔
رافی  :ہبیتق،عیشرر،ربد،ایخسیدینبایبزاید،بیسمنبراعف،رباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزےےکاسھتاجےنیکتلیضف

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1945

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،اطٌث ،حشً ،٩بساہلل ب ١ِٔ٣ ٩رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ِط ٌَ ُث ًَ ِ ٩ا َِ ٟح َش ِٔ ًَ ٩ِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِٗ ١ٔ َّٔ َِ ٤ُ ٟا ََٗ ٢ا َ٢
َّ
َّ
َّ
ُرفَْ َٔ ٨ِ ٣ها َٓ َ٠هُ
ُرفَْ َٔ ٨ِ ٣ها َٓ َُ ٠ه ٗٔي َراكَا َٔٓ ٪إ ٔ َِ ٪ر َج ٍَ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪ي ِ َ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠تب ٔ ٍَ ٔج ََ ٨از ّة َحًی ي ِ َ

ٗٔي َر ْان

دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،اثعش ،نسح ،دبعاہلل نب لفغم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسےناراشدرفناایوجصخشانجزہےکاسھتاجےئافردنفےسرفاتغےکفتقکتاسھترےہاسوکدفرقاطرباربوثابےلماگ
ارگاسےسےلہپالچاجےئوتاکیرقاطےکربارباسوکوثابےلماگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،اثعش،نسح،دبعاہللنبلفغمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکزیچرپوسارصخشانجزےےکاسھتاہکےلچ
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
یسکزیچرپوسارصخشانجزےےکاسھتاہکےلچ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1946

راوی  :زیاز ب ٩ایوبً ،بساٟوحسب ٩واػ ،١سٌیس بًِ ٩یساہلل و اخوہ ِ٣يرة ،زیاز ب ٩جبيرِ٣ ،يرة ب ٩طٌبہ رضی اہلل ً٨ہ

اػ َٕٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ َوأَ ُخو ُه ا ِِٔ٤ُ ٟي َرةُ َجٔ٤ی ٌّا ًَ ِ٩
وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟواحٔسٔ بِ َُ ٩و ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا زٔیَازُ بِ ُ ٩أَ ُّی َ
ِٕ ا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔ
زٔ َیاز ٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟزَّاُ ٔ ٛب َخَ ٠

 ١ي َُؼلَّی ًََِ ٠یهٔ
َوا ِ٤َ ٟاشٔی َح ِی ُث َطا َئ َٔ ٨ِ ٣ها َواِّ ٟل ِٔ ُ

زاید نب اویب ،دبعاولدحنب فالص ،دیعس نب دیبع اہلل ف اوخہ ریغمة ،زاید نب ریبج ،ریغمة نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایوسارصخشانجزےےکےھچیپےلچافردیپؽصخشسجہگجاچےہرےہافر
امنز(انجزہ)ہچبرپیھبزپیھاجےئ۔
رافی  :زایدنباویب،دبعاولدحنبفالص،دیعسنبدیبعاہللفاوخہریغمة،زایدنبریبج،ریغمةنبہبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیپؽصخشانجزہےکاسھتسکہگجےلچ؟
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
دیپؽصخشانجزہےکاسھتسکہگجےلچ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1947

راوی  :اح٤سب ٩بکار رحانیَ ،رش ب ٩رسی ،سٌیس ب ٩ث٘فی٤ً ،ہ زیاز ب ٩جبيرب ٩حیةِ٣ ،يرة ب ٩طٌبہ رضی اہلل ً٨ہ

اَّٟس ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس َّ
اَ٘ َٟف ٔ ِّی ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩هٔ زٔ َیاز ٔبِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٔبِ َٔ ٩ح َّی َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ
أَ ِخب َ َرنٔی أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩بَکَّارٕ ا َِّ َ ٟ
رش بِ ُٔ َّ ٩
ْحان ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٔ ِ ُ
ِٕ ا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔ َوا ِ٤َ ٟاشٔی َح ِی ُث َطا َئ َٔ ٨ِ ٣ها
ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠اٟزَّاُ ٔ ٛب َخَ ٠

 ١ي َُؼلَّی ًََِ ٠یهٔ
َواِّ ٟل ِٔ ُ

ادمحنب اکبر رحاین ،رشب نب رسی ،دیعس نب ،یفق ،عمہ زاید نب ریبجنب حیة ،ریغمة نب ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وسارآدیم انجزے ےک ےھچیپ افر دیپؽ صخش سج ہگج اچےہ رےہ افر ہچب رپ یھب
امنززپیھاجےئ۔
رافی  :ادمحنباکبررحاین،رشبنبرسی،دیعسنب،یفق،عمہزایدنبریبجنبحیة،ریغمةنبہبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
دیپؽصخشانجزہےکاسھتسکہگجےلچ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1948

راوی  :اسحا ٚب ٩ابزاہی ٥و ًلی ب ٩ححز و ٗتیبہ ،سٔیا ،٪زہزی ،ساً ،٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سا ٩ِ ًَ ٥ٕ ٔ ٟأَبٔیهٔ أَُ َّ ٧ه َرأَی َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٥و ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َو ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
و ٪أَ ََ ٣ا ٦ا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وأَبَا بَ َِکٕ َوًُ ََ ٤ز َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َ٤ا یَ ُِ ٤ظ َ

ااحسؼنباربامیہفیلعنبرجحفہبیتق،ایفسؿ،زرہی،اسمل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےنرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسافررضحتاوبرکبافررضحترمعریضاہللہنعوکداھکیانجزہےسآےگےتلچےھت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہفیلعنبرجحفہبیتق،ایفسؿ،زرہی،اسمل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
دیپؽصخشانجزہےکاسھتسکہگجےلچ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1949

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یزیس ،ہ٤ا ،٦سٔیا ٪و٨٣ؼور و زیاز و بَک ،اب ٩وائ ،١زہزی ،ساً ،٥ٟبساہلل ب٤ً ٩ز رضی اہلل
ً٨ہ

َک ه َُو ابِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هَ َّْ ٤اَٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُس ِٔ َیا َُ ٪و َُ ٨ِ ٣ؼ ْور َوزٔیَا ْز َوبَ ِ ْ
ََکوا أَُ َّ ٧ه َِ ٥سٌُ ٔ٤وا ٔ ٩َ ٣اٟزُّهِز ٔ ِّی یُ َح ِّس ُث أَ ََّ ٪سا٤ّ ٔ ٟا أَ ِخب َ َر ُه أَ َّ ٪أَبَا ُه أَ ِخب َ َر ُه أَُ َّ ٧ه َرأَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َوائ ٕٔ ١ک ُ ُُّ ٠ه ِ ٥ذ َ ُ
اب
َک ًُ َِ ََ ٤
اَ ٪ی ُِ ٤ظ َ
َوأَبَا بَ َِکٕ َوًُ ََ ٤ز َوًُ َِ ََ ٤
اَٗ ٪ا َ ٢أَبُو ًَ ِبس اَّ ٟز ِح ََ ٩ٔ ٤ه َذا َخ َلأ ْ َواٟؼَّ َو ُ
َک َو ِح َس ُه َ ٥َِ ٟی ِذ ُ ِ
و ٪بَي ِ َن َی َس ِی ا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔبَ ِ ْ

ُِ ٣ز َس ْ١
دمحم نب دبعاہلل نب سیدی ،امہؾ ،ایفسؿ فوصنمر ف زاید ف رکب ،انب فالئ ،زرہی ،اسمل ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس وک افر رضحت اوبرکب ریض اہللہنع افر رضحترمع ریض اہلل ہنع وک داھکی انجزہ
ےکآےگےتلچےھت۔

رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدی،امہؾ،ایفسؿفوصنمرفزایدفرکب،انبفالئ،زرہی،اسمل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدہرپامنززپےنھاکمکح
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رمدہرپامنززپےنھاکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1950

راوی ً :لی ب ٩ححز و ً٤زو ب ٩زرارة ٧یشابوری ،اس٤اًی ،١ایوب ،ابوَٗلبة ،ابو٠٣ہب٤ً ،زا ٪ب ٩حؼين رضی اہلل ً٨ہ

وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟه َّٔ ٠ب ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز ٕ َو ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة اِ ٨َّ ٟی َشابُور ُّٔی َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
ات َٓ ُ٘و ُ٣وا َٓ َؼ ُّ٠وا ًَ َِ ٠یهٔ
ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼي ِ ٕن َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ َخا ُِ َٗ ٥ِ ٛس ََ ٣
ً َِٔ ٤ز َ
یلعنبرجحفرمعفنبزرارةشینوبری،اامسلیع،اویب،اوبالقیة،اوبملہت،رمعاؿنبنیصحریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکاہمترےاھبیئاکااقتنؽوہایگمتولگاوھٹافراسیکامنزانجزہادارکف۔
رافی  :یلعنبرجحفرمعفنبزرارةشینوبری،اامسلیع،اویب،اوبالقیة،اوبملہت،رمعاؿنبنیصحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچبںرپامنززپےنھےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
وچبںرپامنززپےنھےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1951

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ك٠حہ ب ٩یحٌیً ،ائظہ ػسي٘ہ ب٨ت ك٠حہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا كَ َِ ٠ح ُة بِ َُ ٩ی ِحٌَی ًَ ِ٤َّ ًَ ٩تٔهٔ ًَائٔظَ َة ب ٔ ِ٨تٔ كَ َِ ٠ح َة ًَ َِ ٩خا َٟت َٔها أ ُ ِّ٦
ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ًَائٔظَ َة َٗاَِ ٟت أتُ َٔی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َٔ ٥َ ٠ؼ ٔي ٕ ٓی ٔٔ ٩ِ ٣ػِ ِ َیا ٔ ٪اْلِ َ ِن َؼارٔ ٓ ََؼلَّی ًََِ ٠یهٔ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة

َ یَا ًَائٔظَ ُة َخ ََٙ ٠اہللُ ًَزَّ َو َج َّ١
َٓ ُُِ٘ ٠ت كُوبَی َ ٔ ٟه َذا ًُ ِؼ ُٔ ْور َٔ ًَ ٩ِ ٣ؼآ ٔير ٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة َ ٥َِ ٟي ٌِ َُ ١ِ ٤سوئّا َو ٥َِ ٟیُ ِسر ُِٔ ٛه َٗا َ ٢أَ َو َُيِرُ ذََ ٔ ٟ
ا َِ ٟح ََّ ٨ة َو َخََ ٟ ََٙ ٠ها أَه َِّل َو َخ َُ َ٘ ٠ه ِ ٥فٔی أَ ِػ ََل ٔب آبَائ ٔه ٔ َِ ٥و َخ ََٙ ٠اَ ٨َّ ٟار َو َخََ ٟ ََٙ ٠ها أَه َِّل َو َخ َُ َ٘ ٠ه ِ ٥فٔی أَ ِػ ََل ٔب آبَائ ٔه ٔ ِ٥

دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،ہحلطنبییحی،اعہشئدصہقیتنبہحلط،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسیکدختمںیمہلیبقااصنراکاکیہچبآای۔ینعیامنزانجزہزپےنھےکےیلاساکانجزہآای۔اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےن
رفناایہکوخیشوہاسےکفاےطسہکوتاکیڑچایےہتنجیکڑچویںںیمےسہکسجےنیسکمسقیکربایئںیہنیکافرہنہیہچبربایئیک
رمع وکاچنہپ۔آپ یلصاہللہیلع فآہلفملس ےناراشدرفناایاے اعہشئدصہقی! متافر ھچکیتہک وہ۔ دخافدن دقفس ےن تنج وکدیپارفناای
افر اس ےکفاےطس ولگدیپا رفناےئ افر فہ اےنپ ابوپں یک تشپ ںیم ےھت ینعی داین ںیم آےن ےس لبق دخافدن دقفس ےن رقمر رفنا دای
ےہہکہیصخشتنجاکقحتسمےہافرہیصخشدفزخاکافررھپدفزخوکدیپارفناایافراسےکفاےطسولگدیپاےیک افرفہاےنپابوپںیک
تشپںیمےھتسپایکولعمؾہکہیڑلاکتنجفاولںںیمےسےہایدفزخفاولںںیمےسےہ؟
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،ہحلطنبییحی،اعہشئدصہقیتنبہحلط،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچبںرپامنز(انجزہ)زپانھاچےیہ؟
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
وچبںرپامنز(انجزہ)زپانھاچےیہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1952

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،سٌیس بً ٩بساہلل ،زیاز ب ٩جبيرِ٣ ،يرة ب ٩طٌبہ رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت زٔیَا َز بِ َُ ٩ج َبي ِر ٕیُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ِٕ ا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔ َوا ِ٤َ ٟاشٔی َح ِی ُث
ََک أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اٟزَّاُ ٔ ٛب َخَ ٠
أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ بِ ُٔ ٩ط ٌِ َب َة أَُ َّ ٧ه ذ َ َ

 ١ي َُؼلَّی ًََِ ٠یهٔ
َطا َئ َٔ ٨ِ ٣ها َواِّ ٟل ِٔ ُ

اامسلیع نب دوعسد ،اخدل ،دیعس نب دبع اہلل ،زاید نب ریبج،ریغمة نب ہبعش ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽرکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایوسارصخشانجزہےکےھچیپےلچافردیپؽصخشسجہگجاچےہےلچافرڑلےکرپامنززپیھاجےئ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،دیعسنبدبعاہلل،زایدنبریبج،ریغمةنبہبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشمنیکیکافالد
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رشمنیکیکافالد

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1953

راوی  :اسح ،ٙسٔیا ،٪زہزیً ،لاء ب ٩یزیس ٟیَی ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

یس َّ
اِ ٠ٟیَٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا َُ ٢سل ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح َُٗ ٙا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
ئ بِ َٔ ٩یز ٔ َ

رشٔٛي َن َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا ًَا ٔٔ٠٣ي َن
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَ ِو ََلز ٔا ِٔ ِ ٤ُ ٟ

ااحسؼ،ایفسؿ،زرہی،اطعء نبسیدییثیل،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےس

رشمنیکیکافالدےکقلعتمدرایتفایکایگہکفہتنجںیمدالخوہںےگایمنہجںیم؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکاہلل
اعتیلیہرتہبرطہقیےسفافقےہوجفہلمعرکےنفاےلےھت۔
رافی  :اقحس،ایفسؿ،زرہی،اطعءنبسیدییثیل،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رشمنیکیکافالد

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1954

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک ،اسوزبً ٩ا٣ز ،ح٤ازٗ ،یص ،اب ٩سٌس ،كاؤض ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِس َوزُ بِ ًَُ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ا ْز ًَ ِِ َٗ ٩ی ٕص ه َُو ابِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ٩
رشٔٛي َن َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا ًَا ٔٔ٠٣ي َن
ض ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ ٥َ ٠سل ٔ َ ٩ِ ًَ ١أَ ِو ََلز ٔا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
كَا ُو ٕ
دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،اوسدنب اعرم ،امحد ،سیق ،انب دعس ،اطؤس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکایگرشمنیکیکافالدےکاحؽ ےکابرےںیم؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہک
سجفتقدخافدندقفسےناؿوکدیپارفناایفہوخبفافقاھتہکفہسکرطحےکلمعرکےنفاےلےھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،اوسدنباعرم،امحد،سیق،انبدعس،اطؤس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رشمنیکیکافالد

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1955

راوی ٣ :ح٤س ب ٩اَ٤ٟىیً ،بساٟزح٤ا ،٪طٌبہ ،ابوَرش ،سٌیس ب ٩جبير ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٬٨ا

ض
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی َٔ ِرشٕ ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
رشٔٛي َن َٓ َ٘ا ََ ٢خ َُ َ٘ ٠ه ِ ٥اہللُ ح ٔي َن َخ َُ َ٘ ٠ه َِ ٥وه َُو َي ٌِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا
َٗا َُ ٢سل ٔ ََ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠أَ ِوَلَ ز ٔ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ًَا ٔٔ٠٣ي َن
دمحمنباینثمل،دبعارلنمح،ہبعش،اوبرشب،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللعیھااسدحثیاکوہفمؾدنمرہجابالدحثیےکاطمقب
ےہ۔
رافی  :دمحمنباینثمل،دبعارلامحؿ،ہبعش،اوبرشب،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رشمنیکیکافالد

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1956

راوی ٣ :حاہسب٣ ٩وسی ،ہظی ،٥ابوَرش ،سٌیس ب ٩جبيرً ،بساہلل ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َٗا َُ ٢سل ٔ َ ١أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
وسی ًَ ِ ٩هُظَ ِی ٕ ٩ِ ًَ ٥أَبٔی َٔ ِرشٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣حاهٔ ُس بِ َُ ٣ُ ٩

رشٔٛي َن َٓ َ٘ا َ ٢اہللُ أَ ًِ َ ٥ُ ٠ب ٔ َ٤ا کَاُ ٧وا ًَا ٔٔ٠٣ي َن
َو َس َّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ذ ََرار ِّٔی ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ

اجمدہنبومیس،میشہ،اوبرشب،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےسرشمنیکیکافالدےکقلعتمدرایتفایکایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایدخافدندقفسےنسجفتقاؿ

وکدیپارفناایفہوخبفافقاھتہکفہسکرطحےکلمعرکےنفاےلےھت۔
رافی  :اجمدہنبومیس،میشہ،اوبرشب،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحاتدہشاءرکاؾرپامنزاکمکح
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رضحاتدہشاءرکاؾرپامنزاکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1957

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،اب ٩جزیخًَ ،ک٣ة ب ٩خاٟس ،اب ٩ابوً٤ار ،طسازب ٩ہاز رضی اہلل ً٨ہ

َٔک َُ ٣ة بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس أَ َّ ٪ابِ َ ٩أَبٔی ًَ َّ٤ارٕ أَ ِخب َ َر ُه ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ً ِ ٔ
َ
َ
َ
ْعا ٔب َجا َئ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ک َ ٩َ ٣بٔهٔ َو َّات َب ٌَ ُه ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أ ُ َها ٔجزُ ََ ٌَ ٣
َط َّساز ٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٟهاز ٔ أ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣اْلِ ِ َ
َٓأ َ ِو َصی بٔهٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٌِ ََ ٥َ ٠ف أَ ِػ َحابٔهٔ َٓ َ٤َّ ٠ا کَاِ َ ٧ت َُزِ َو ْة َُ ٥َ ٔ ٨أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سِ ِ ّیا َٓ َ٘ َش َ٥
ََ أ ٨َّ ٟي ُّی
اَ ٪یزِع َی هَ ِه َزه ُِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َجا َئ َز َٓ ٌُو ُه إَِٔ ٟیهٔ َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا َه َذا َٗاُٟوا ٗ ٔ ِش َْ َٗ ٥ش َُ ٤ه َ ٟ
َو َٗ َش َُ َٟ ٥ه َٓأ َ ًِ َلی أَ ِػ َحابَ ُه َ٣ا َٗ َش َُ َٟ ٥ه َوک َ َ
َ َٗا َ٣َ ٢ا ًَل َی َه َذا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َخ َذ ُه َٓ َحا َئ بٔهٔ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا َه َذا َٗا ََ َٗ ٢ش ُِ ٤ت ُه ََ ٟ

وت َٓأ َ ِز ُخ َ ١ا َِ ٟح ََّ ٨ة َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ِِ ََ ٪ؼ ُس ِ ٚاہللَ
َُ ًَل َی أَ ِ ٪أ ُ ِرمَی إلٔ َی هَاهُ َ٨ا َوأَ َط َار إلٔ َی َح ِٔ٘٠هٔ َٔ َش ِه َٕٓ ٥أ َ َُ ٣
َُ َو َل ٜٔىِّی َّات َب ٌِت َ
َّات َب ٌِت َ
ِ َٗ ١س أَ َػابَ ُه َس ِه َْ ٥ح ِی ُث أَ َط َار
َي ِؼ ُسٗ َ
َِ ََٓ٠ب ٔ َُوا َّٗ ٔ ٠یَل ث ُ ََّ َ ٧ ٥ه ُـوا فٔی ٗ ٔ َتا ٔ ٢ا ُِ ٌَ ٟس ِّو َٓأت ُ َٔی بٔهٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِح َُ ٤
َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَه َُو ه َُو َٗا ُٟوا َن ٌَ َِٗ ٥ا ََ ٢ػ َس َ ٚاہللَ ٓ ََؼ َس َٗ ُه ث ُ َُّ ٨َ َّٔ َٛ ٥ه أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ُج َّبةٔ
اَ ٔ ٓ ٪امی هَ َه َز َٔ ٩ِ ٣ػ ََلتٔهٔ َّ
َخ َد َُ ٣ها ٔج ّزا فٔی
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّّ َٗ ٥س َ٣هُ ٓ ََؼلَّی ًََِ ٠یهٔ َٓک َ َ
اُ ٠ٟه ََّ ٥ه َذا ًَ ِب ُس َک َ َ
َ
َ َٓ ُ٘تٔ ََ ١طه ٔ ّ
یسا أََ٧ا َطه ٔ ْ
یس ًَل َی ذََ ٔ ٟ
َسِٔیَ ٔ ٠

وسدینبرصن،دبعاہلل،انبرججی،مرکمةنباخدل،انباوبامعر،دشادنباہدریضاہلل ہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیموجہکلگنج اک
ابدنشہاھتدختموبنییلصاہللہیلعفآ ہلفملسںیماحرضوہاافرفہرشمػاباالسؾوہاافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتوہایگ
رھپ ےنہکاگل ہک ںیمآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکاسھت رجہترکفںاگ۔رضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہل فملس ےناس ےک
فاےطسضعباحصہبرکاؾوکفتیصیکسجفتقزغفہمتخ وہایگینعیزغفہںیماملسمونںوکرکبایںاحلصوہںیئوترضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿرکبویںوکمیسقترفناایافراساکیھبہصحاگلای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبرکاؾ ےناساک
ہصحاسوکدای۔فہاؿےکوساریےکاجونروچریایکرکاتاھتسج فتقاساکہصحدےنیےکفاےطسآےئوتاس ےسدرایتفایک ہک
ہیایکےہ؟ولوگںےن رعض ایکہکہیاہمتراہصحےہ رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن متوکاطعرفناایےہاسےن ےل
ایل افر اس وک ےل رک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ایک وہایگ ےہ؟ آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفناای ہک ہی اہمترا ہصح ںیم ےن دای ےہ۔ اس ےن رعض ایک ہک ںیم اس فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
ارماہںیہنوہااھتہکلبںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکریپفییکاسفہجےسیک ےہریمیہگجرپ(ینعی قلحیکرطػ)ااشرہ
ایکہکریتنارااجےئ(ینعیزغفہںیم)رھپریماااقتنؽوہاجےئافرںیمتنجںیمدالخوہاجؤں۔رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن اراشد رفناای ہک ارگ وت دخافدن دقفس وک اچس رکے اگ وت دخافدن دقفس یھب مت وک اچس رکے اگ۔ رھپ ھچک دری کت ولگ رہھٹے
رےہاسےکدعبدنمش ےس گنجرکےنےکفاےطس اےھٹ افرڑلایئرشفعوہیئ۔ولگ اسوکرضحتروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہل
فملس یک دختم ںیم ےل رک احرض وہےئاس صخش ےک ریت اگل وہا اھت۔ ایس ہگج رپاسصخش ےن التبای اھت آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےن اراشد رفناای اہلل اعتیل وکاس ےن چس ایک۔ ینعی دخافدن دقفس ےن اجمدہنییک وج افصت ایبؿ رفنایئ ںیہ اؿ امتؾ وک اس ےن چس ایک۔ وت
دخافدن دقفس ےن یھب اس وک اچس ایک ینعی اس صخش یک رماد وپری وہیئ ہی صخش دیہش وہا۔ رھپآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ
ابمرکہبجاکنفکاسوکدےدای افرآےگیکاجبنراھکافراسرپامنزادایکوتسجدقرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکامنزںیمےس
ولوگںوکانسیئدایفہہیاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھتہکایاہللہیریتادنبہےہافرریتےراےتسںیمرجہترکےکالکنافر
ہیصخشراہدخاںیمدیہشوہایگںیماسابتاکوگاہوہں۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،انبرججی،مرکمةنباخدل،انباوبامعر،دشادنباہدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی

رضحاتدہشاءرکاؾرپامنزاکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1958

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،یزیس ،ابوخيرً٘ ،بہ بً ٩ا٣ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
َخ َد َی ِو ّ٣ا ٓ ََؼلَّی
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٟدي ِر ٔ ًَ َِ ِ٘ ًُ ٩ب َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٥َ ٠

ُ
ُ
یس ًََِ ٠ی٥ِ ُٜ
َف ْن َلَ ٥ِ ُٜوأََ٧ا َطه ٔ ْ
ًَل َی أَهِ ٔ ١أحُ ٕس َػ ََل َت ُه ًَل َی ا ِ٤َ ٟیِّتٔ ث َّ ٥ا ِن َ َ
َر َٖ إلٔ َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی َ َ

ہبیتق،ثیل،سیدی،اوبریخ،ہبقعنباعرمریضاہللہنعےس رفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسدمہنیےساکیرمہبتابرہ
ےلکنرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزادارفنایئادحےکدہشاءرپرھپربنمیکاجبنآےئافررفناایںیماہمتراشیپہمیخوہںینعی
ایقتمںیممتےسلبقاھٹرکمتولوگںےکفاےطستنجںیمدالخوہےنیکایتریرکفںاگافرمترپوگاہوہں۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،سیدی،اوبریخ،ہبقعنباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہشاءرپامنزانجزہ
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
دہشاءرپامنزانجزہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1959

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،اب ٩طہابً ،بساٟزح ٩٤بٌٛ ٩ب ب٣ ٩ا ،َٟجابزبً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٔٔ ٌِ َٛ ٩ب بِ ٔ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟأَ ََّ ٪جاب ٔ َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َر ُه أَ َّ٪
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اَ ٪ی ِح َ ٍُ ٤بَي ِ َن اٟزَّ ُج َ٠ي ِ ٔن ِٔ َٗ ٩ِ ٣تل َی أُحُ ٕس فٔی ث َ ِو ٕب َواح ٔ ٕس ث ُ ََّ ٥ي ُ٘و ُ ٢أَ ُّی ُه َ٤ا أَ ِٛثَرُ أَ ِخ ّذا
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ

ُِِ ٠ٟٔقآ َٔٓ ٪إ ٔ َذا أ ُ ٔطي َر إلٔ َی أَ َحسٔه َٔ٤ا َٗ َّس َُ ٣ه فٔی َّ
ئ َوأَ ََ ٣ز ب ٔ َس ِٓٔ٨ه ٔ ِ ٥فٔی ز ٔ َ٣ائ ٔه ٔ َِ ٥و ٥َِ ٟي َُؼَِ ٠ًَ ِّ١یه ٔ ِ٥
یس ًَل َی َه ُؤ ََل ٔ
اِ ٠ٟحسٔ َٗا َ ٢أََ٧ا َطه ٔ ْ
ِ
َوُ ٥َِ ٟي َِ َّشُ٠وا
ہبیتق،ثیل،انباہشب،دبعارلنمحنببعکنبناکل،اجربنبدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسزغفہادحےکدہشاءںیمےسدفدہشاء(ےکمسجوک)عمجرفناےترھپرفناےتہکاؿدفونںدیہشفںںیمےسوکؿصخش
رقآؿرکمیزایدہاجاتنےہ؟سجفتقولگاکیاجبنااشرہرفناےتاسوکربقںیمآےگیکاجبنرکےتربقیکاجبنافررھپاراشد
رفناےتںیموگاہوہںاؿولوگںرپافرمکحرفناایاؿےکدنفرکےناکوخؿےگلوہےئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿرپامنزادا
رفنایئافراؿوکلسغدای۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،دبعارلنمحنببعکنبناکل،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجصخشوکاسگنسرایکایگوہاسیکامنزانجزہہنزپانھ
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
سجصخشوکاسگنسرایکایگوہاسیکامنزانجزہہنزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1960

راوی ٣ :ح٤س ب ٩یحٌی و ٧وح ب ٩حِیبً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ بً ٩بساٟزح ،٩٤جابزبً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ی ِحٌَی َوُ ٧و ُح بِ َُ ٩حِٔیبٕ َٗ َاَل َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس
َ
َّ
َّ
َ
َ
ْع َق ًَ ُِ ٨ه ث ُ َّ٥
اَّ ٟز ِح ََ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أ ََّ ٪ر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أ ِسَ ٥ََ ٠جا َئ إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَٓ ٥َ ٠ا ًِت َ َر َٖ بٔاٟزَِّ٧ا َٓأ ِ َ
َ
َ
ْع َق ًَ ُِ ٨ه َحًَّی َطه ٔ َس ًَل َی َن ِٔ ٔشهٔ أَ ِربَ ٍَ َ٣زَّا ٕ
ت َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ْع َق ًَ ُِ ٨ه ث ُ َّ ٥ا ًِت َ َر َٖ َٓأ َِ
ا ًِت َ َر َٖ َٓأ َِ
َ
َّ
َّ
َف َٓأ ُ ِزرٔ َک
َف ٔج َ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا أَذِ َِ َ٘ ٟت ُه ا ِٔ ٟح َح َارةُ َ َّ
أَب ٔ َ
َ ُجْ ُ٨
وَٗ ٪ا َََ ٢ل َٗا َ ٢أَ ِح َؼ َِ ٨ت َٗا ََ ٢ن ٌَ َِٓ ٥أ ََ ٣ز بٔهٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسُ َ ٥َ ٠

ات َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠خي ِ ّرا َو ٥َِ ٟي َُؼَِ ٠ًَ ِّ١یهٔ
َف ٔج ََ ٤ََ ٓ ٥
َُ
دمحمنبییحیفونحنببیبح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمح،اجربنبدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکی
آدیم ہلیبق املس ںیم ےس(نازع ایملس) دختم وبنی یلص اہللہیلعفآہلفملس ںیم احرض وہا افر زان اک ارقار ایک۔ آپ یلص اہللہیلعفآہل
فملسےن اسیکاجبنےسرہچہاونرریھپایلاہیںکتہکاسےناچررمہبت اےنپافرپ وگایہدی(ینعیاچر رمہبتزاناکارقارایک) بت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ایک مت وک ونجؿ ےہ؟ اس ےن رعض ایک ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشد رفناای وت ضحم ےہ (اہمترا اکنح وہاکچ ےہ؟) اوہنں ےن رعض ایک یج اہں۔ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
مکحرفناایاؿوکاسگنسرایکاجےئ۔بجاؿوکرھتپفںےک ناریکفیلکتافراذتیوسحمسوہیئوتفہاھبےنگےگل۔ولوگں ےناؿوکڑکپ
ایلافراسگنسرایک۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےکقحںیمکینابںیتںیکافراسرپامنز(انجزہ)ںیہنادارفنایئ۔
رافی  :دمحمنبییحیفونحنببیبح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمح،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دحزانںیموجصخشرھتپفںےسنارااجےئاسرپامنزانجزہزپانھ
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
دحزانںیموجصخشرھتپفںےسنارااجےئاسرپامنزانجزہزپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1961

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،ہظا ،٦یحٌی ب ٩ابوَٛير ،ابوَٗلبة ،ابو٣ہ٠ب٤ً ،زا ٪ب ٩حؼين رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هٔظَ ْاَ ٩ِ ًَ ٦ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟه َّٔ ٠ب
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ا ٪بِ ُٔ ٩ح َؼي ِ ٕن أَ َّ ٪ا َِ ٣زأَ ّة ُٔ ٩ِ ٣ج َه ِی ََ ٨ة أَ َت ِت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠اَِ ٟت إنِّٔی َزِ َ ٧ی ُت َوه ٔ َی حُ ِبل َی ٓ ََسٓ ٌََ َها
ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
إلٔ َی َؤٟی َِّها َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِح ٔش ِ ٩إَِٔ ٟی َها َٓإٔذَا َو َؿ ٌَ ِت َٓأِتٔىٔی ب ٔ َها َٓ َ٤َّ ٠ا َو َؿ ٌَ ِت َجا َئ ب ٔ َها َٓأ َ ََ ٣ز ب ٔ َها ٓ َُظِ َّٜت ًََِ ٠ی َها ث َٔیاب ُ َها ث ُ ََّ ٥ر َج ََ ٤ها ث ُ َّ٥
َػلَّی ًََِ ٠ی َها َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه ًُ َ٤زُ أَ َُ َؼل ِّی ًََِ ٠ی َها َو َٗ ِس َزِ َ ٧ت َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س َتابَ ِت َت ِوبَ ّة َِ ٟو ُٗ ٔش َِ ٤ت بَي ِ َن َس ِبٌٔي َن ٔ ٩ِ ٣أَهِ ٔ ١ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة

ََ ٟوس ٌَٔ ِت ُه َِ ٥و َه َِ ١و َج ِس َت َت ِوبَ ّة أَٓ َِـ َ ٩ِ ٣ٔ ١أَ َِ ٪جا َز ِت ب ٔ َٔ ِٔ ٨ش َها ِهَّلِل ًَزَّ َو َج َّ١
اامسلیعنبدوعسد،اخدل،اشہؾ،ییحینباوبریثک،اوبالقیة،اوببلہم،رمعاؿنبنیصحریضاہللہنعےسرفاتیےہہکہلیبقہنیہجیک
اکی اخوتؿ اکی رفز آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہیئ افر رعض ایک ںیم ےن زان اک اراکتب ایک ےہ۔ فہ اخوتؿ
اسفتق احہلمیھت۔روسؽ رکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےناسوکفارث(رس رپتس) ےکرپسدرکدایافررفناایاس وکایھچرطح
ےس روھک بج فالدت وہاجےئ وتاس وک ریمےاپس ےل آان سجفتقاس اخوتؿ ےک اہںفالدت وہیئگ وت اس وک دختم وبنییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض ایک ایگ۔ اس اخوتؿ ےن اےنپ ڑپکے اےنپ افرپ ٹیپل ےیل (اکوٹنں ےس) اتہک بج اسگنسر ایک اجےئ وت ہن
ےلھک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناساخوتؿوکرھتپفںےسالہکرکادای۔رھپامنززپیھ۔رمعےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس!آپیلصاہللہیلعفآہلفملساسرپ امنززپےتھںیہافراسےنزاناکاراکتبایکاھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفناای اس اخوتؿ ےن ایسی وتہب یکہک ارگ دمہنیونمرہ ےک رتس آدویمں رپ فہ وتہب میسقت رک دی اجےئ وت اہتبل اؿ بس رپ فہ اکیف وہ افر ایک
(وکیئ)اسےسرتہبوتہبوہیگہکاسےناینپاجؿوکدےڈاالدخافدندقفسےکےیل۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،اشہؾ،ییحینباوبریثک،اوبالقیة،اوببلہم،رمعاؿنبنیصحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجآدیمفتیصرکےنںیمملظےساکؾےل(ینعیاجزئقحےسزایدہیکفتیصرکے)اسیکامنزانجزہ
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
وجآدیمفتیصرکےنںیمملظےساکؾےل(ینعیاجزئقحےسزایدہیکفتیصرکے)اسیکامنزانجزہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1962

راوی ً :لی ب ٩ححز ،ہظی٨٣ ،٥ؼور ،اب ٩زاذا ،٪حش٤ً ،٩زا ٪ب ٩حؼين

ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن أَ ََّ ٪ر ُج َّل أَ ًِ َت َٙ
َا ٩ِ ًَ ٪ا َِ ٟح َش َٔ ٤ِٔ ً ٩ِ ًَ ٩ز َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا هُظَ ِی ُْ ٨ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٥ؼو ٕر َوه َُو ابِ َُ ٩زاذ َ
َ َو َٗا َ٢
ٔب ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
اَُ ٢ي ِ َره ََُِ ٓ ٥ب َ َّ ٠ذََ ٔ ٟ
َ أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََِّ َٓ ٥َ ٠ـ َ
ٔس َّت ّة َُ٠٤ِ ٣ؤٛي َن َُ ٟه ً ٔ َِ ٨س َِ ٣وتٔهٔ َوَ ٥َِ ٟیُ َٟ ٩ِ ُٜه َْ ٣

َ ُ
ُ
ُ َ
َ َ َ َ
رق ََ بَ ِی َُ ٨ه َِٓ ٥أ َ ًِ َت َ ٙاث ِ َ٨ي ِ ٔن َوأَ َر َّ ٚأَ ِر ََ ٌَ ّة
َِ َ٘ ٟس هَ َُ ٤ِ ٤ت أ ََِ ٪ل أ َػل َِّی ًََِ ٠یهٔ ث ََّ ٥ز ًَا َُ٠٤ِ ٣ؤٛیهٔ َٓ َحزَّأه ُِ ٥ث ََلث َة أ ِجزَا ٕئ ث َّ ٥أ ِ َ
یلعنبرجح،میشہ،وصنمر،انبزاذاؿ،نسح،رمعاؿنبنیصحےسرفاتیےہہکاکیآدیمےنرمےنےکفتقاےنپ ھالغومںوک
آزادرکدایافراؿےکالعفہافرھچکناؽاسصخشےکاپسںیہناھتہیربخروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکیچنہپآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسہصغوہےئافررفناایہکںیمےنارادہایکہکاسرپامنزہنزپوھںرھپاسےک الغومںوکالایافراسےکنیتہصحےیک رھپ
رقہعڈاالوتالغومںوکآزادایکافراچرالغومںوکرےنہدای۔
رافی  :یلعنبرجح،میشہ،وصنمر،انبزاذاؿ،نسح،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجیسکےنناؽتمینغںیموچرییکوہاسرپامنززپانھ
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
سجیسکےنناؽتمینغںیموچرییکوہاسرپامنززپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1963

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس انؼاری ،یحٌی ب ٩سٌیس ،یحٌی ب ٩سٌیس اَلنؼاری٣ ،ح٤س ب ٩یحٌی ب ٩حبا ،٪ابوً٤زة،
زیسب ٩خاٟس رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ َٔ ٩سٌٔی ٕس اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ٩
ات َر ُج ْ ١ب ٔ َد ِیب َ َر َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ُّ٠وا ًَل َی
َّا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی ًَ َِ ٤ز َة ًَ َِ ٩زیِ ٔس بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس َٗا ََ ٣َ ٢
َحب َ
َخزٔ یَ ُهو َز َ٣ا ي َُشاؤی ز ٔ ِرهَ َ٤ي ِ ٔن
َخزّ ا َٔ َ ٩ِ ٣
َػاح ٔبٔ ٥ِ ُٜإُٔ َّ ٧ه َُ َّ ١فٔی َسِٔی ٔ ١اہللٔ َٓ َٔ َّت ِظ َ٨ا ََ ٣تا ًَ ُه ٓ ََو َج ِسَ٧ا ٓ ٔیهٔ َ َ

دیبعاہللنبدیعسااصنری،ییحینبدیعس،ییحینبدیعساالاصنری،دمحمنبییحینبةحؿ،اوبرمعة،زدینباخدلریضاہللہنعےسرفاتی
ےہہکاکیآدیم زغفہربیخ ںیم ناراایگوتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفناایمتولگاسرپامنزادارکول(ںیماسرپ

امنزںیہنزپاتھ)اسصخشےنراہدخاںیموچرییکےہسجفتقمہولوگںےناسصخشاکاسناؿداھکیوتوہیدےکونیگنںںیمےس
اکیہنیگناپایسجیکتمیقدفدر میھبںیہنیھت۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعسااصنری،ییحینبدیعس،ییحینبدیعساالاصنری،دمحمنبییحینبةحؿ،اوبرمعة،زدینباخدلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقمفضصخشیکانجزہیکامنز
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رقمفضصخشیکانجزہیکامنز

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1964

راوی ٣ :ح٤وزبُ ٩یَل ،٪ابوزاؤز ،طٌبہ٤ًَ ،ا ٪بً ٩بساہلل ب٣ ٩وہبً ،بساہلل ب ٩ابوٗتازہ رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ِٔ ٣َ ٩وهَبٕ َسُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٤َ َِ ًُ ٩

بِ َ ٩أَبٔی َٗ َتا َز َة یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أتُ َٔی ب ٔ َز ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ ُ ٔ ٟی َؼل َِّی ًََِ ٠یهٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػ ُّ٠وا ًَل َی َػاح ٔبَٔٓ ٥ِ ُٜإ ٔ ََِّ ٠ًَ ٪یهٔ َزیِ ّ٨ا َٗا َ ٢أَبُو َٗ َتا َز َة ه َُو ًَل َ َّی َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ئ ٓ ََؼلَّی ًََِ ٠یهٔ
ئ َٗا َ ٢بٔا َِ ٟوَٓا ٔ
بٔا َِ ٟوَٓا ٔ
ومحمدنب الیغؿ ،اوبداؤد ،ہبعش،امثعؿ نب دبعاہلل نب ومبہ ،دبعاہلل نب اوباتقدہ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمییلص

اہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماکیااصنریصخشاکانجزہآایامنزانجزہےکےیل۔آپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنرضحاتاحصہب
رکاؾ ےس رفناای ہک مت ولگ اےنپ اصبح رپ امنز انجزہ زپھ ول (ںیم اس رپ امنز انجزہ ںیہن زپوھں اگ) اس ےیل ہک ہی صخش رقمفض
ےہ۔رضحتاوباتقدہےن رعض ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفہرقہضریمےذہمےہ۔رضحتروسؽرکمییلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفناایوتاسارقاروکلمکمرکےاگ۔اوہنںےناہکہکاہںوپرارکفںاگبتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسصخش

رپامنززپیھ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،امثعؿنبدبعاہللنبومبہ،دبعاہللنباوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رقمفضصخشیکانجزہیکامنز

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1965

راوی ٤ً :زوبً ٩لی و ٣ح٤س بَ٣ ٩ىی ،یحٌی ،یزیس ب ٩ابوًِیس ،س٤٠ہ اب ٩اٛوَ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َو َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗاَلَ َح َّسثَ َ٨ا یَ ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی ًُِ َ ِی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسُ ٤ََ ٠ة َي ٌِىٔی ابِ َ٩
اْلِ َ َِ ٛو َٔ َٗا َ ٢أتُ َٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َح ََ ٨ازة ٕ َٓ َ٘اُٟوا یَا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ َػَِ ٠ًَ ِّ١ی َها َٗا ََ ٢ه َِ ١ت َز َک ًََِ ٠یهٔ َزیِ ّ٨ا َٗا ُٟوا َن ٌَ ِ٥
َٗا ََ ٢ه َِ ١ت َز َک َٔ ٩ِ ٣ط ِی ٕئ َٗاُٟوا ََل َٗا ََ ٢ػ ُّ٠وا ًَل َی َػاح ٔبَٔٗ ٥ِ ُٜا ََ ٢ر ُج ْ ٩ِ ٣ٔ ١اْلِ َ ِن َؼارٔ ُي َ٘ا َُٟ ٢هُ أَب ُو َٗ َتا َز َة َػَِ ٠ًَ ِّ١یهٔ َو ًَل َ َّی
َزیُِ ُ٨ه ٓ ََؼلَّی ًََِ ٠یهٔ
رمعفنبیلعفدمحمنبینثم،ییحی،سیدینباوبدیبع،ہملسانباوکعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک
دختمںیماکیانجزہآای۔ولوگںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفملس! اسرپ امنززپھدںی۔آپیلصاہلل ہیلعفآہلفملس
ےن رفناای ایکاسصخش ےک ذہم رقض ےہ؟ اوہنں ےن رعض ایکیج اہں۔ رھپ آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفناای ایکفہ صخش وکیئ
اجدیئادفریغہوھچڑایگےہہکسجےساسصخشاکرقضاداایکاجےکس؟ولوگںےنرعضایکںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفناایمتاےنپاصبح رپ امنززپھولاکیااصنریصخش ےکنج وکرضحتاوباتقدہ ےتہکےھتاوہنںےن رعضایک ہکآپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس امنز زپھ ںیل فہ رقض ریمے ذہم ےہ۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن (نئمطم وہ رک) امنز انجزہ
زپیھ۔

رافی  :رمعفنبیلعفدمحمنبینثم،ییحی،سیدینباوبدیبع،ہملسانباوکعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رقمفضصخشیکانجزہیکامنز

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1966

راوی ٧ :وح ب ٩حِیب اٟ٘و٣سیً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،ابوس٤٠ہ ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

ا٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُ ٧و ُح بِ َُ ٩حِٔیبٕ ا ِِ ُ٘ ٟو َٔ ٣س ُّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َ ٢ک َ َ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل ي َُؼل ِّی ًَل َی َر ُج َِٕ ٠ًَ ١یهٔ َزیِ َْٓ ٩أت ُ َٔی ب ٔ َِ ٤ی ٕت ٓ ََشأ َ َ ٢أَ ًََِ ٠یهٔ َزیِ َْٗ ٩اُٟوا َن ٌَ َِِ ٠ًَ ٥یهٔ زٔی ََ ٨ارا َٔٗ ٪ا َ٢

َػ ُّ٠وا ًَل َی َػاح ٔبَٔٗ ٥ِ ُٜا َ ٢أَبُو َٗ َتا َز َة ه َُ٤ا ًَل َ َّی یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََؼلَّی ًََِ ٠یهٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َٓ َتحَ اہللُ ًَل َی َر ُسؤٟهٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا َ ٢أََ٧ا أَ ِول َی بٔکُِ ٣ُ ِّ١ؤ َٔ ٩ِ ٣ٔ ٩ٕ ٣ن ِٔ ٔشهٔ ََ ٩ِ ٣ت َز َک َزیِ ّ٨ا ٓ ٌََل َ َّی َو ََ ٩ِ ٣ت َز َک َّ ٣اَل ََٓ ٔ ٠و َرثَتٔهٔ
ونحنببیبحاوقلیسم،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملس،اجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
یکدختمںیماکیانجزہشیپوہاولوگںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!اسیکامنزانجزہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
زپھدںی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندرایتفایکایکاسصخشےکذہمرقضےہ؟ولوگںےنرعضایکیجاہں!اسصخشےک
ذہمدف دانیررقضںیہ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفناایمتولگاسیکامنز(انجزہ)زپھول۔ہینسرکاوباتقدہ ےنرعضایک ای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ںیم دفونں دانیر ادا رکفں اگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش یک امنز انجزہ زپھ دی افر
سجفتقدخافدندقفسےناےنپروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوک(احالتںیم)فتعس(ناؽتمینغ)اطعرفنادیوتآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ںیم رہ اکی ومنم رپ اس ےک سفن ےس زایدہ قح راتھک وہں افر وج وکیئ رقمفض وہ رک رم اجےئ وت فہ
رقضریمےذہمےہافروجصخشناؽوھچڑرکرماجےئوتفہاسےکفرہثاکےہ۔
رافی  :ونحنببیبحاوقلیسم،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملس،اجربریضاہللہنع

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

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رقمفضصخشیکانجزہیکامنز

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1967

راوی  :یو٧ص بً ٩بساَلًلی ،اب ٩وہب ،یو٧ص و اب ٩ابوذئب ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص َوابِ ُ ٩أَبٔی ذٔئِبٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
ا ٪إٔذَا تُ ُوف ِّ َی ا ِِ ٤ُ ٟؤ َٔ ٩ُ ٣و ًََِ ٠یهٔ َزیِ َْ ٩سأ َ ََ ٢ه َِ ١ت َز َک َ ٔ ٟسیِٔ٨هٔ َٔ َٗ ٩ِ ٣ـا ٕئ َٓإ ٔ ِ٪
أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػل َّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َٗاُٟوا َن ٌَ َِ ٥ػلَّی ًََِ ٠یهٔ َوإ ٔ َِٗ ٪اُٟوا َلَ َٗا ََ ٢ػ ُّ٠وا ًَل َی َػاح ٔبٔ٤َّ ٠َ َٓ ٥ِ ُٜا َٓ َتحَ اہللُ ًَزَّ َو َج ًََّ ١ل َی َر ُسؤٟهٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َٗا َ ٢أََ٧ا أَ ِول َی بٔا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن ٔ ٩ِ ٣أَ ِن ُٔ ٔشه ٔ ِ ٩ِ ٤ََ ٓ ٥تُ ُوف ِّ َی َو ًََِ ٠یهٔ َزیِ ٌََْ ٓ ٩ل َ َّی َٗ َـا ُؤ ُه َو ََ ٩ِ ٣ت َز َک َّ ٣اَل َٓ ُه َو َ ٔ ٟو َرثَتٔهٔ
ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،ویسنفانباوبذبئ،انباہشب،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکسجفتقوکیئ
ومنم فافت رک اجات افر فہ صخش رقمفض وہات وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہی درایتف رفناےت ہک ہی صخش اےنپ
رقض ےک اطمقب اجدیئاد وھچڑ ایگ ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس صخش رپ امنز انجزہ زپھ دےتی۔ ارگ احصہب رکاؾ رفناےت ہک
رمےنفاےلےکذہمیسکمسقاکرقضےہوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساحصہبےسرفناےتہکمتاسرپامنززپھول۔بجہکدخافدن
دقفس ےناےنپروسؽیلص اہللہیلعفآہلفملسرپ(داینوک)فف ع رک دای(ینعی ناؽتمینغزایدہاحلصوہایگ)وت آپ یلص اہللہیلعفآہل
فملس ےن اراشد رفناای ومنم رپ اؿ یک اجونں ےس زایدہ رہمابؿ وہں۔ سپ وج صخش فافت رک اجےئ رقمفض وہ رک وت اس اک رقہض
ریمےذہمےہافروجصخشناؽوھچڑرکرماجےئوتفہاسےکفرہثاکےہ۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،ویسنفانباوبذبئ،انباہشب،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشوخدوکالہکرکےاسیکامنزانجزہےسقلعتمااحدثی
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
وجصخشوخدوکالہکرکےاسیکامنزانجزہےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1968

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼور ،ابووٟیس ،ابوخیَ٤ة ،زہير ،س٤اک ،جابزب ٩س٤زہ رضی اہلل ً٨ہ

اک ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩س َُ ٤ز َة أَ ََّ ٪ر ُج َّل
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا أَبُو ا َِ ٟؤٟیسٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخ ِی ََ ََ ٤ة ُز َهي ِ ْر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا س َْٔ ٤

َٗ َت ََ ١نٔ َِشهُ ب ٔ َ٤ظَ اٗ ٔ َؽ َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ َّ٣ا أََ٧ا ٓ َََل أ ُ َػل ِّی ًََِ ٠یهٔ

ااحسؼنبوصنمر،اوبفدیل،اوبحییمة،زریہ،امسک،اجربنب رمسہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیصخشےناےنپیہریتےسوخد
وکالہکرکایلوترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکںیماسصخشیکامنز(انجزہ)ںیہنزپوھںاگ۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،اوبفدیل،اوبحییمة،زریہ،امسک،اجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
وجصخشوخدوکالہکرکےاسیکامنزانجزہےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1969

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہ ،س٠امی ،٪ذٛوا ،٪ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪یُ َح ِّس ُث ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََ ٪سُ ٌِ ٔ٤ت ذ ََِ ٛو َ
أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢ت َز َّزی َٔ ٩ِ ٣ج َب َٕ َ٘ َٓ ١ت ََ ١نٔ َِش ُه َٓ ُه َو فٔی َ٧ارٔ َج َه َّ ٥َ ٨یَت َ َر َّزی َخاّ ٔ ٟسا َُ ٣د َّّ ٠سا ٓ َٔیها أَبَ ّسا

ٔیسة ٕ
َو ََ ٩ِ ٣ت َحسَّ ی ُس ا٤ا َٓ َ٘ َت ََ ١نٔ َِش ُه ٓ َُش ُُّ ٤ه فٔی َی ٔسه ٔ َی َت َح َّشا ُه فٔی َ٧ارٔ َج َه ََّ ٥َ ٨خاّ ٔ ٟسا َُ ٣د َّّ ٠سا ٓ َٔیها أَبَ ّسا َو ََ َٗ ٩ِ ٣ت ََ ١نٔ َِش ُه ب ٔ َحس َ
ٔیستُهُ فٔی َی ٔسه ٔیَ َحأ ُب ٔ َها فٔی بَ ِلٔ٨هٔ فٔی َ٧ارٔ َج َه ََّ ٥َ ٨خاّ ٔ ٟسا َُ ٣د َّّ ٠سا ٓ َٔیها أَبَ ّسا
ث ُ َّ ٥ا ِن َ٘ َل ٍَ ًَل َ َّی َط ِی ْئ َخاْ ٔ ٟس َي ُ٘و ُ ٢کَاِ َ ٧ت َحس َ

دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ،امیلسؿ ،ذوکاؿ ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اراشد رفناای وج صخش وخد اےنپ وک اہپڑ ےک افرپ ےس رگا رک الہک رک ےل وت فہ صخش ہشیمہ ہشیمہ منہج ںیم افرپ ےس ےچین رگات
رےہاگافرفہصخشہشیمہدفزخںیمرےہاگ(افریہیلمعرکاترےہ اگ)افروجصخشزرہیپرکوخدوکالہکرکےلوتزرہاسےکاہھت
ںیموہاگافرفہصخشدفزخںیمہشیمہاسوکایپرکےاگافروجصخشوخدوکیسکولےہےسلتقرکے(ینعیدنبفؼولتارفریغہ)وترھپ
اسےکدعبھجموکایدںیہنہنہیرافیاکوقؽےہینعیریتزیچےسوتفہولاہ اسےکاہوھتںںیموہاگدفزخیکآگںیمافرہشیمہفہصخش
اسوکٹیپںیمدالخرکاترےہاگافرفہصخشہشیمہاسںیمرےہاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،امیلسؿ،ذوکاؿ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انمنیقفرپامنزہنزپےنھےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انمنیقفرپامنزہنزپےنھےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1970

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک ،ححين بَ٣ ٩ىیٟ ،یثً٘ ،ی ،١اب ٩طہابًِ ،یساہلل بً ٩بساہللً ،بساہلل بً ٩باض،
ً٤ز ب ٩خلاب رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا حُ َحي ِ ُن بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اب
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِِ َ٘ ًُ ٩ی ٕ ٩ِ ًَ ١ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
ات ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أُب َ ٕٓی ابِ َُ ٩سُ٠و َ ٢زُعٔ َی
اب َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ََ ٣
ًَ ِِ َ ًُِ ٩ی ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ض ًَ َِ ٤َ ًُ ٩ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
َُ ٟه َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ ٔ ٟ ٥َ ٠ی َؼل َِّی ًََِ ٠یهٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وثَ ِب ُت إَِٔ ٟیهٔ َٓ ُُِ٘ ٠ت یَا َر ُسو َ٢

اہللٔ َُ َؼل ِّی ًَل َی ابِ ٔ ٩أُب َ ٕٓی َو َٗ ِس َٗا ََ ٢ی ِو ََ َٛ ٦ذا َو ََ ٛذا ََ ٛذا َو ََ ٛذا أ ُ ًَ ِّس ُز ًََِ ٠یهٔ َٓت ََب َّش ََ ٥ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ٢
َخ ًَىِّی یَا ًُ َ٤زُ َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِٛث َ ِر ُت ًََِ ٠یهٔ َٗا َ ٢إنِّٔی َٗ ِس ُخي ِّ ِر ُت َٓا ِخت َ ِر ُت ََِٓ ٠و ًَُ ٤ِ ٔ ٠ت أَنِّی َِ ٟو زٔ ِز ُت ًَل َی َّ
ُرف َٟهُ َٟز ٔ ِز ُت ًََِ ٠ی َها
أَ ِّ ِ
اٟش ِبٌٔي َن ُ ٔ َ
َّ
َّ
َّ ُ
َر َٖ َٓ ٥َِ ٠یَ ِِ ُٜ٤ث إ ٔ ََّل َي ٔشي ّرا َحًَّی َ٧زََِ ٟت ِاْلیَ َتا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪بَ َزائ َ َة َو ََل َُ َؼِّ١
ٓ ََؼلی ًََِ ٠یهٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ٥َ ٠ث َّ ٥ا ِن َ َ

وٌََ ٓ ٪ح ٔ ِب ُت ََ ٌِ ُس ُٔ ٩ِ ٣ج ِزأَت ٔی
ًَل َی أَ َح ٕس ُٔ ٨ِ ٣ه َِ ٣َ ٥
رفوا بٔاہللٔ َو َر ُسؤٟهٔ َو َ٣اتُوا َوه َُِٓ ٥ا ٔس ُ٘ َ
ات أَبَ ّسا َو ََل ََ ُ٘ ًَِ ٥ل َی َٗبِرٔه ٔإُٔ َّ ٧ه ُِ َ َٛ ٥

ًَل َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ٣ل ٔ ٕذ َواہللُ َو َر ُسوُٟهُ أَ ًِ َ٥ُ ٠

ھ
ح
ی
دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،ن نب ینثم ،ثیل ،لیقع ،انب اہشب ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،دبعاہلل نب ابعس،رمع نب اطخب ریض اہلل
ہنعےسرفاتیےہہکسجفتقدبعاہللنبایبولسؽ(انمقف)رمایگوترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوک البایایگاس رپ
امنززپےنھےکفاےطسسجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسرپامنززپےنھےکےیلڑھکےوہےئگافرایتروہےئگںیمےنرعض
ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپیلصاہللہیلع فآہلفملسانبایبفدقرپامنز زپےتھںیہاحالہکناسےنالفںرفزایسیابت
 یہ یھت (وج ہک رف افرافنؼیک ابںیت ںیھت)رضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہل فملس ہینسرک رکسماےئ افر رفناایہکاےرمع! مت
اجےن دف بج ںیم ےن تہب زایدہ دض یک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآ ہل فملس ےن اراشد رفناای ھجم وک ہی اایتخر ےہ ہک ںیم انمنیقف رپ امنز
(انجزہ)زپوھں ایہنزپوھںوت ںیمےن(انمنیقفرپ) امنز زپےنھوکاایتخرایک افرارگںیم اسابت ےسفافقوہں ہک رتسرمہبت ےس
زایدہرمہبترفغمتاچوہںوتاسیک ششخوہاجےئیگاہتبلںیمرتسرمہبت ےسزایدہاافغتسررکفں۔(ینعیدخافدندقفسےنھجموک
اایتخر دای افر رتس اس ےس رماد رتس اک دعد ںیہن ےہ ہکلب رماد ہی ےہہک انمنیقفیک یھبک رفغمت ہن وہیگ) رھپ آپ یلص اہللہیلع فآہل
فملس ےنامنز(انجزہ) زپیھ افرفاسپرشتفیالےئایھب ھچکیہفتقسگرااھتہکوسرہ ربات یکہیدف آایترکہمیانزؽوہںیئآرخ
کت۔ افر مت اؿ ںیم ےس یسک رپ امنز ہن زپوھ بج فہ رم اجےئ افر ہن متاس یک ربق رپ ڑھکے رانہ ویکہکن اؿ ولوگں ےن دخا افر روسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملساکااکنرایکےہافرفہاگہنگروہےئ افراگہنگروہےنیکاحتلںیمرم ےئگ(وت رضحترمعیکراےئ رگایمدخافدن
دقفس ےک زندکی وظنمر افر وبقؽ وہیئ) رھپ ںیم ےن ریحت افر بجعت اک ااہظر ایک اینپ اس دقر اہبدری ےس اہلل ےک روسؽ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسرپاسدؿافراہللافرروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسوخبفافقںیہ(ہکاسںیمایکتحلصمیھت)۔
ھ
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،حین نب ینثم ،ثیل ،لیقع ،انب اہشب ،دیبعاہلل نب دبعاہلل ،دبعاہلل نب ابعس ،رمع نب اطخب
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمںیمامنزانجزہادارکےناکایبؿ
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
دجسمںیمامنزانجزہادارکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1971

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ٥و ًلی ب ٩ححزً ،بساٌٟزیز ب٣ ٩ح٤سً ،بساٟواحس ب ٩ح٤زةً ،باز بً ٩بساہلل ب ٩زبيرً ،ائظہ
ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَ ٥و ًَل ٔ ُّی بِ ُُ ٩ح ِحز َٕٗاَلَ َح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا ٌَِ ٟزٔیز ٔبِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ َٔ ٩ح ِ٤زَ َة ًَ ًَِ ٩بَّاز ٔبِ ِٔ ًَ ٩بسٔ
اہللٔ بِ ٔ ٩اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٣ا َػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ُس َه ِی ٔ ١ابِ ٔ ٩بَ ِی َـا َئ إ ٔ ََّل فٔی ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس
ااحسؼ نب اربامیہ ف یلع نب رجح ،دبعازعلسی نب دمحم ،دبعاولادح نب زمحة ،ابعد نب دبعاہلل نب زریب ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس
رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتلیہسنباضیبءرپدجسمےکادنرامنزانجزہادایک۔
رافی  :اقحسنباربامیہفیلعنبرجح،دبعازعلسینبدمحم،دبعاولادحنبزمحة،ابعدنبدبعاہللنبزریب،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
دجسمںیمامنزانجزہادارکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1972

٣وسی بً٘ ٩بةً ،بساٟواحس ب ٩ح٤زةً ،بازبً ٩بساہلل ب ٩زبيرً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل
راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہللٰ ،

ً٬٨ا

وسی بِ َٔ ِ٘ ًُ ٩ب َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟواح ٔ ٔس بِ َٔ ٩ح ِ٤زَ َة أَ ًََّ ٪بَّا َز بِ َِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ َِ ٣ُ ٩
اٟزُّبَي ِر ٔأَ ِخب َ َر ُه أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َ٣ا َػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی ُس َه ِی ٔ ١ابِ ٔ ٩بَ ِی َـا َئ إ ٔ ََّل فٔی َج ِو ٔ
ٖ ا ِِ ٤َ ٟشحٔ ٔس
وسدینبرصن،دبعاہلل،ومٰیسنبعمیة،دبعاولادحنبزمحة،ابعدنبدبعاہللنبزریب،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتلیہسنباضیبءرپامنزںیہنادارفنایئنکیلاخصدجسمےکادنر۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ومٰیسنبعمیة،دبعاولادحنبزمحة،ابعدنبدبعاہللنبزریب،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتںیمامنزانجزہادارکان
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
راتںیمامنزانجزہادارکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1973

راوی  :یو٧ص بً ٩بساَلًلی ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہاب ،ابوا٣ا٣ة ب ٩سہ ١ب ٩ح٨یٕ رضی اہلل ً٨ہ

اب َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ ُ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُوُُ ٧ص بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
َس ِه ٔ ١بِ ٔ ٩حُ َِ ٨ی ٕٕ أَُ َّ ٧ه َٗا َِ ٢
ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ِشأَُ ُٟه َِ ٨ِ ًَ ٥ها َو َٗا َ ٢إ ٔ ِ٪
اط َتِ َٜت ا َِ ٣زأَ ْة بٔا ٌَِ ٟوالٔی ِٔ ٣شٜٔی َْ ٨ة َٓک َ َ

َ٣ا َت ِت ٓ َََل َت ِسُٓٔ٨و َها َحًَّی أ ُ َػل َِّی ًََِ ٠ی َها َٓت ُُو ِّٓ َی ِت َٓ َحاؤُا ب ٔ َها إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ََ ٌِ َس ا َِ ٌَ ٟت َٔ ٤ة ٓ ََو َج ُسوا َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ

ََکهُوا أَ ِ ٪یُوٗٔوُو ُه ٓ ََؼ َِّ ٠وا ًََِ ٠ی َها َو َز َُٓ٨و َها ب ٔ َب٘ٔی ٍٔ ا ِِ َِ ٟز َٗ ٔس َٓ َ٤َّ ٠ا أَ ِػ َبحَ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َو َس َِّ َٗ ٥َ ٠س َ َ ٧أ َ ٓ ٦
َ َٗا ََٓ ٢اَ ِ ٧لُ٘ ٔ ٠وا
اک ٓ ََو َج ِسَ َ ٧
َجاؤُا ٓ ََشأ َ َُ ٟه َِ ٨ِ ًَ ٥ها َٓ َ٘ا ُٟوا َٗ ِس زُٓ ٔ َِ ٨ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َو َٗ ِس ٔجئِ ََ ٨
اک َ٧ائ ّٔ٤ا ٓ َ ٔ
ََکهِ َ٨ا أَ ُِ ٧ ٪وٗٔوَ َ
َٓاَ ِ ٧ل ََٙ ٠یَ ِِٔ٤ی َو َ٣ظَ ِوا َُ ٌَ ٣ه َحًَّی أَ َر ِو ُه َٗب ِ َرهَا َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َػ ُّٔوا َو َرائ َ ُه ٓ ََؼلَّی ًََِ ٠ی َها َو َٛبَّرَ

أَ ِر ََ ٌّا
ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اوبانامة نب لہس نب فینح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ وعایل
ںیم  رامر وہیئ(وعایل اؿ ویتسبں اک انؾ ےہ وج ہک دمہنی ونمرہ ےک اضمافت ںیم ںیہ) وج ہک رغبی یھت۔ رضحت روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملساحصہبرکاؾےساساکاحؽدرایتفرفناےت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفناایہکارگفہ رم اجےئوتمتاس
یکدتنیفہنرکان۔سجفتقکتہکںیماسرپامنزانجزہہنزپوھں۔فہاخوتؿرمیئگوتولگاسوکدمہنیونمرہںیمامنزاشعءےکدعب
ےلرکاحرضوہےئرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسوکداھکیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوسےئگےھترضحاتاحصہبرکاؾ
ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دنین ےس دیبار رکان انمبس ایخؽ ںیہن ایک افر اس رپ امنز ادا رکےک تنج اعیقبل ںیم دنف رفنا دای۔
سج فتق حبص وہیئ وت احصہب رکاؾ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک
احتلدرایتفیک۔احصہبرکاؾےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس اسیک دتنیفوہیئگافرمہولگ آپیلصاہلل ہیلع
فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ ےھت نکیل اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وس رےہ ےھت وت مہ ولوگں ےن آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسوکدیباررکانربااھجمسہیابتنسرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفاہنوہےئگافراحصہبرکاؾیھبآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےک ارماہ رفاہن وہ ےئگ۔ اہیں کت ہک اوہنں ےن اس یک ربق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دالھکیئ۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسڑھکےوہےئگافراحصہبرکاؾےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپفصانبیئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرپ
امنزادارفنایئافرریبکتاتزپںیھ
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبانامةنبلہسنبفینحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزہرپںیفصابدنےنھےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہرپںیفصابدنےنھےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1974

راوی ٣ :ح٤س بًِ ٩یس ،حٔؽ بُ ٩یاث ،اب ٩جزیخً ،لاء ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٕس ًَ َِ ٩حٔ ِٔؽ بِ َٔ ُٔ ٩ی ٕ
ئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
اث ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
ات َٓ ُ٘و ُ٣وا ٓ ََؼ ُّ٠وا ًََِ ٠یهٔ َٓ َ٘ َاََ ٓ ٦ؼ َّ
ٕ ًَل َی ا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔ َو َػلَّی ًََِ ٠یهٔ
َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪أَ َخا ُ ٥ِ ٛاَ ٨َّ ٟحا ٔش َّی َٗ ِس ََ ٣
ٕ ب ٔ َ٨ا َ٤َ ٛا ي َُؼ ُّ
دمحمنبدیبع،ب صنب،ثاث،انبرججی،اطعء،اجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفناایہکاہمترےاھبیئاجنیشیکفافتوہیئگوتمتڑھکےوہاجؤافرامنزادارکف۔اسرپرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکے
وہےئگافرامہریںیفصدنبوھاںیئ۔سجرطہقیےسامنزانجزہرپںیفصوہیتںیہافراسرپامنزادایک۔
رافی  :دمحمنبدیبع،ب صنب،ثاث،انبرججی،اطعء،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہرپںیفصابدنےنھےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1975

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ َِ ٩سٌٔیسٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟش َّی ٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
َخ َد بٔه ٔ ِ ٥إلٔ َی ا َِ ٤ُ ٟؼلَّی ٓ ََؼ َّ
ٕ بٔه ٔ ََِ ٓ ٥ؼلَّی ًََِ ٠یهٔ َو َٛب َّ َر
ض اَ ٨َّ ٟحا ٔش َّی ا َِ ٟی ِو ََّ ٦أ ٟذی ََ ٣
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠عی ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
ات ٓ ٔیهٔ ث ُ ََّ َ ٥

أَ ِربَ ٍَ َتِٜبٔي َرا ٕ
ت

وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،ناکل ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناجنیشیکفافتیکاالطعاسرفزدیہکسجدؿاؿیکفافتوہیئاحالہکنفہاکیوطلیافہلصرپفاعقکلمںیم
اھت رھپ آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس احصہب رکاؾ وک ےل رک یلصمیک اجبنےلکن افر اؿ یک ںیفص دنبوھایئ۔ افر اؿ رپ امنز ادایک افر اچر

ریبکتںیںیہک۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ناکل،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہرپںیفصابدنےنھےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1976

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،اب٣ ٩شیب و ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟش َّی ٔب َوأَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة
َٗا ََ َ ٧ ٢عی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠اَ ٨َّ ٟحا ٔش َّی ْٔل َ ِػ َحابٔهٔ بٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة ٓ ََؼ ُّٔوا َخ ُِ َٔ ٠ه ٓ ََؼلَّی ًََِ ٠یهٔ َو َٛب َّ َر أَ ِر ََ ٌّا َٗا َ ٢أَبُو
ًَ ِبس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب إنِّٔی  ٥َِ ٟأَٓ َِه ُِ ٤ه َ٤َ ٛا أَ َر ِز َت
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انببیسمفاوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناحصہبرکاؾوکدمہنیونمرہںیماجنیشیکفافتیکاالطعدی۔رضحاتاحصہبرکاؾےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےکےھچیپفصابدنیھآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرپامنزادایکافراچرریبکتںیزپںیھ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انببیسمفاوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہرپںیفصابدنےنھےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1977

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًی ،١ایوب ،ابوزبير ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

وب ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ
ات َٓ ُ٘و ُ٣وا ٓ ََؼ ُّ٠وا ًََِ ٠یهٔ ٓ ََؼ َٔ ِٔ َ٨ا ًََِ ٠یهٔ َػ َّٔي ِ ٔن
أَ َخا ُِ َٗ ٥ِ ٛس ََ ٣
یلع نب رجح ،اامسلیع ،اویب ،اوبزریب ،اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفناایاہمترااھبیئاجنیشرمایگمتولگڑھکےوہافراؿرپامنزادارکفنان ہچمہولوگںےناسرپدفںیفصابدنںیھ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،اویب،اوبزریب،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہرپںیفصابدنےنھےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1978

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،ابوزاؤز ،طٌبہ ،ابوزبير ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

ِخ ُد َّ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َزا ُو َز َسُ ٌِ ٔ٤ت ُط ٌِ َب َة َي ُ٘و َُّ ٢
ِخ ُد َح َّسث َ َ٨ا أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ
اٟشا ًَ َة یَ ِ ُ
اٟشا ًَ َة یَ ِ ُ
َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت فٔی اٟؼَّ ِّٕ َّ
اَٟانٔی یَ ِو ََ ٦ػلَّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی اَ ٨َّ ٟحا ٔش ِّی
رمعفنبیلع،اوبداؤد ،ہبعش ،اوبزریب،اجربریضا ہلل ہنعےس رفاتیےہہک سجدؿ رضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلع فآہلفملس ےن
اجنیش(ابداشہہشبح)رپامنزانجزہادارفنایئںیماسدؿدفرسیفصںیماھت۔
رافی  :رمعفنبیلع،اوبداؤد،ہبعش،اوبزریب،اجربریضاہللہنع

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

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہرپںیفصابدنےنھےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1979

راوی  :اسٌ٤ی ١ب٣ ٩شٌوزَ ،رش بٔ٣ ٩ـ ،١یو٧ص٣ ،ح٤س ب ٩سيری ،٩ابو٠٣ہب٤ً ،زا ٪ب ٩حؼين

ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ا َِ ٤ُ ٟه َّٔ ٠ب
رش بِ ُ ٩ا ََِّ ٔ٤ُ ٟـ َٔٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َٔ ِ ُ
ات َٓ ُ٘و ُ٣وا ٓ ََؼ ُّ٠وا ًََِ ٠یهٔ
ا ٪بِ ٔ ٩حُ َؼي ِ ٕن َٗا ََٗ ٢ا َ٨َ َٟ ٢ا َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪أَ َخا ُ ٥ِ ٛاَ ٨َّ ٟحا ٔش َّی َٗ ِس ََ ٣
ًَ َِ ٤ِٔ ً ٩ز َ
ٕ ًَل َی ا ِ٤َ ٟیِّتٔ َو َػ َِّ ٠ی َ٨ا ًََِ ٠یهٔ َ٤َ ٛا ي َُؼلَّی ًَل َی ا ِ٤َ ٟیِّتٔ
َٗا َ٨َ ٤ِ ُ٘ َٓ ٢ا ٓ ََؼ َٔ ِٔ َ٨ا ًََِ ٠یهٔ َ٤َ ٛا ي َُؼ ُّ

الیعمسنبدوعسد،رشبنبلضفم،ویسن،دمحمنبریسنی،اوبملہت،رمعاؿنبنیصحےس رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای مت ولوگں ےک اھبیئ اجنیش یک فافت وہیئگ مت ولگ اوھٹ افر اجنیش رپ امنز (انجزہ) ادا رکف۔ نان ہچ مہ
ولگڑھکے وہےئگ افراؿ رپ ںیفصابدنھںیل سجرطہقیےسہکتیمرپ فصابدنےتھ ںیہافراس رپامنز ادایک سجرطہقی ےس
رمدہرپامنززپےتھںیہ۔
رافی  :الیعمسنبدوعسد،رشبنبلضفم،ویسن،دمحمنبریسنی،اوبملہت،رمعاؿنبنیصح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزہرپڑھکےوہرکامنززپانھ
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہرپڑھکےوہرکامنززپانھ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1980

راوی  :ح٤یسب٣ ٩شٌسةً ،بساٟوارث ،حشين ،اب ٩بزیسة ،س٤زہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا حُ َِ ٤ی ُس بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌَ َس َة ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟوار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا حُ َشي ِْن ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة َٗا ََ ٢ػ َِّ ٠ی ُت ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی أ ُ ٌِِّ َٛ ٦بٕ َ٣ا َت ِت فٔی نَٔٔاس َٔها َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی اٟؼَّ ََلة ٔفٔی َو َس ٔل َها

دیمحنبدعسمة،دبعاولارث،نیسح،انبربدیة،رمسہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےک ارماہ رضحت اؾ بعک رپ امنز ادا یک وج ہک زیگچ یک احتل ںیمفافت رک یئگ یھت رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
اسرپامنزادارفناےنےکےیلاسیکرمکےکاسےنمڑھکےوہےئگ۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،دبعاولارث،نیسح،انبربدیة،رمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑلےکافروعرتےکانجزہوکاکیاسھترھکرکامنزانجزہادارکےناکایبؿ
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ڑلےکافروعرتےکانجزہوکاکیاسھترھکرکامنزانجزہادارکےناکایبؿ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1981

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب ٩یزیس ،سٌیس ،یزیس ب ٩ابوحِیبً ،لاء ب ٩ابورباح رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ٔ ٩أَبٔی
ٔیس َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی َیزٔی ُس بِ ُ ٩أَبٔی َحِٔیبٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
یس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌ ْ
رض ِت َج ََ ٨از ُة َػ ٔي ٕ ٓی َوا َِ ٣زأَة ٕ َٓ ُ٘ ِّس َ ٦اٟؼَّ ٔي ُّی ٔ٤َّ ٣ا َیلٔی ا ِِ َ٘ ٟو ََ ٦و ُوؿ ٌَٔ ِت ا ِِ ٤َ ٟزأَةُ َو َرائ َ ُه ٓ ََؼلَّی ًََِ ٠یه ٔ َ٤ا َوفٔی
َربَا ٕح ًَ ِ٤َّ ًَ ٩ارٕ َٗا ََ ٢ح َ َ
اٟش َُّ ٨ة
ا ِِ َ٘ ٟؤ ٦أَبُو َسٌٔی ٕس ا ِٟد ُِسر ُّٔی َوابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ض َوأَبُو َٗ َتا َز َة َوأَبُو ه َُزیِ َز َة ٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُه ِ ٩ِ ًَ ٥ذََ ٔ ٟ
َ َٓ َ٘اُٟوا ُّ

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی ،دیعس ،سیدی نب اوببیبح ،اطعء نب اوبرابح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت امعر ےک اسےنم اکی
وعرتافراکیڑلےکاکانج زہآایوتاوہنںےنڑلےکوکزندکیراھکافردفونںرپامنزادارفنایئاسفتقولوگںںیمرضحتاوبدیعس
عیه
دخریافررضحتدبعاہللانبابعسافررضحتاوباتقدہافررضحتاوبرہریہریضاہلل ،وموجدےھت۔ںیمےناؿےسدرایتف
ایکوتاوہنںےنرفناایہییہتنسےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدی،دیعس،سیدینباوببیبح،اطعءنباوبرابحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخانیتافررمدفںےکانجزہوکاکیہگجرانھک
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
وخانیتافررمدفںےکانجزہوکاکیہگجرانھک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1982

راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا ،ٚاب ٩جزیخ٧ ،آٍ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َ٧آ ٔ ٌّا َیزِ ًُ ُ ٥أَ َّ ٪ابِ ََ ٤َ ًُ ٩ز َػلَّی ًَل َی

وِ ٪اْل ٔ ََ ٣اَ ٦واَ ٨ِّ ٟشا َئ َیٔ٠ي َن ا ِِ ٔ ٟ٘ب ََ ٠ة ٓ ََؼ َّٔ ُهَ َّ٩ػ أا َواح ّٔسا َو ُوؿ ٌَٔ ِت َج ََ ٨ازةُ أ ُ ِّ ٦ک ُ َُِ ٠ؤ ٦
َٔ ِش ٍٔ َج َ٨ائٔزَ َجٔ٤ی ٌّا َٓ َح ٌَ َ ١اِّ ٟز َجا َ ٢یََ ُ٠

ض
اب َوابِ ََٕ ٟ ٩ها يُ َ٘ا َُٟ ٢هُ َزیِ ْس ُوؿ ٌَٔا َجٔ٤ی ٌّا َو ِاْل ٔ َُ ٣ا ٦یَ ِو َ٣ل ٔ ٕذ َسٌٔی ُس بِ ُ ٩ا ِٔ ٌَ ٟ
ب ٔ ِ٨تٔ ًَل ٔ ٕٓی ا َِ ٣زأَة ٔ ًُ ََ ٤ز بِ ٔ ٩ا َِ ٟد َّل ٔ
اؾ َوفٔی ا٨َّ ٟا ٔ
َ
َ َٓ َ٨وَ زِ ُت إلٔ َی ابِ ٔ٩
َک ُت ذََ ٔ ٟ
ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز َوأَبُو ه َُزیِ َز َة َوأَبُو َسٌٔی ٕس َوأَبُو َٗ َتا َز َة ٓ َُو ٔؿ ٍَ ا ََِ ُِ ٟل ُ٤َّ ٣ٔ ٦ا َیلٔی ِاْل ٔ ََ ٣اَ٘ َٓ ٦ا ََ ٢ر ُج َْٓ ١أِ َ ِ ٧
اٟش َُّ ٨ة
ًَبَّا ٕ
ض َوأَبٔی ه َُزیِ َز َة َوأَبٔی َسٌٔی ٕس َوأَبٔی َٗ َتا َز َة َٓ ُُِ٘ ٠ت َ٣ا َه َذا َٗاُٟوا ه ٔ َی ُّ

دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،انعفریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتدبعاہللنبرمعےنونانجزفںرپاکیاسھتادایک
وت رمدفں وک اناؾ ےک زندکی ایک افر وخانیت وک ہلبق ےک اپس رک دای۔ اؿ امتؾ یک اکی فص یک افر رضحت اؾ وثلکؾ رضحت یلع یک
اصازبادی رضحترمعیک اہیلہاک انجزہ افر اؿ ےک اکی ڑلےک اک نج وک زدی ےتہک ےھت اکی اسھت راھکایگ افردفونں ںیم احمکدیعس نب

اعص ےھت افر ولوگں ںیم رضحت دبعاہلل نب رمع افر رضحت اوبرہریہ افر رضحت اوبدیعس افر رضحت اوباتقدہ ےھت افر ڑلاک اناؾ ےک
زندکیراھکایگ۔اکیآدیمےناہکہکںیم ےناسوکرباایخؽایکوتںیمےنرضحتانبابعاسفررضحتاوبدیعسافررضحتاوباتقدہ
یکاجبنداھکیافراہکہکہیایکےہ؟اوہنںےنرفنااییہیونسمؿےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،انبرججی،انعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
وخانیتافررمدفںےکانجزہوکاکیہگجرانھک

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1983

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اب٣ ٩بارک و ٓـ ١ب٣ ٩وسی ،سویسً ،بساہلل ،حشين اٜ٤ٟتبً ،بساہلل ب ٩بزیسة ،س٤زہ ب ٩ج٨سب
رضی اہلل ً٨ہ

وسی ح و أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩حُ َشي ِ ٕن
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َوا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩

ا ِِٜ٤ُ ٟت ٔٔب ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ َِ ٩س َُ ٤ز َة بِ ُٔ ٩ج ُِ ٨س ٕب أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی ًَل َی أ ُ ََِّ ُٓ ٦ل ٕ٣َ ٪ا َت ِت فٔی
نَٔٔاس َٔها َٓ َ٘ َا ٦فٔی َو َس ٔل َها
یلعنبرجح،انبابمرکفلضفنبومیس،وسدی،دبعاہلل،نیسحالمکنت،دبعاہللنبربدیة،رمسہنبدنجبریضاہللہنعےسرفاتی
ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ادا رفنایئ اؾ الفں (ینعی رضحت اؾ بعک) رپ وج ہک افنس یک احتل ںیم
فافترکیئگیھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساسےکدرایمؿںیمڑھکےوہےئ(ینعیےنیسایرمکےکاسےنم)۔
رافی  :یلعنبرجح،انبابمرکفلضفنبومیس،وسدی،دبعاہلل،نیسحالمکنت،دبعاہللنبربدیة،رمسہنبدنجبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزہرپسکدقرریبکتںیزپانھاچےیہ
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہرپسکدقرریبکتںیزپانھاچےیہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1984

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟاب ٩طہاب ،سٌیس ،ابوہزیزہ

ض
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠عی ٨َّ ٠ٟٔا ٔ
ٕ بٔه ٔ َِ ٥و َٛب َّ َر أَ ِربَ ٍَ َتِٜبٔي َرا ٕ
َخ َد بٔه ٔ ََِ ٓ ٥ؼ َّ
ت
اَ ٨َّ ٟحا ٔش َّی َو َ َ
ہبیتق ،ناکل ،انب اہشب ،دیعس ،اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اجنیش ےک رمےن یک
االطعاچنہپیئولگاؿےکاسھتےلکنیلصمیکاجبنرھپفصابدنیھافراچرریبکتںیزپںیھ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،انباہشب،دیعس،اوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہرپسکدقرریبکتںیزپانھاچےیہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1985

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪زہزی ،ابوا٣ا٣ة ب ٩سہ ١رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪أ ٨َّ ٟي ُّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة بِ َٔ ٩س ِه َٕٗ ١ا َ٣َ ٢ز ٔ َؿ ِت ا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣أَهِ ٔ ١ا َِ ٌَ ٟوالٔی َوک َ َ
یف َٓ َ٘ا َ ٢إٔذَا َ٣ا َت ِت َٓکذُٔ٧ونٔی ٓ ََ٤ا َت ِت َِ ٟی َّل َٓ َس َُٓ٨وهَا َو ٥َِ ٟي ٌُِ٤ُ ٔ ٠وا أ ٨َّ ٟي َّی
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِح َش ََ ٩ط ِی ٕئ ً َٔیا َز ّة ٤َِ ٠ٟٔز ٔ ٔ

َ َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٓأتََی َٗب ِ َرهَا ٓ ََؼلَّی ًََِ ٠ی َها َو َٛب َّ َر أَ ِر ََ ٌّا
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا أَ ِػ َبحَ َسأ َ ََ ٨ِ ًَ ٢ها َٓ َ٘اُٟوا َ ٔ
َکهِ َ٨ا أَ ُِ ٧ ٪وٗٔوَ َ
ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،اوبانامةنبلہسریضاہلل ہنعےسرفاتیےہ ہکاکیاخوتؿوعایل ےکابدنشفں ںیمےس  رامر وہیئگ(وعایلاؿ
اگں وک اہک اجات ےہ ہک وج ہک دمہنی ونمرہ ےک ارطاػ ںیم ںیہ) افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بس ےس زایدہ زماج رپیس
رفناےتےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجفتقاساخوتؿیکفافتوہاجےئوتمتھجموکاسیکاالطعرکان۔نان ہچ
فہاخوتؿراتںیمفافت اپیئگ۔ولوگںےناسیکدتنیفرکدیافرروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسیکاالطعںیہنیکسج
فتق حبص وہیئگ وت آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےناس یک احتلدرایتف رفنایئ وتولوگں ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس!
مہوکرباولعمؾوہاآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسوکراتںیماگجانوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساساخوتؿیکربقرپرشتفیالےئامنز
ادایکافراچرریبکتزپںیھ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،اوبانامةنبلہسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہرپسکدقرریبکتںیزپانھاچےیہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1986

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی ،طٌبہ٤ً ،زوب٣ ٩زة ،اب ٩ابی ٟیلی رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُّ ٣ُ ٩ز َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َِ ٟیل َی أَ ََّ ٪زیِ َس بِ َ ٩أَ ِر َٗ َ٥
َػلَّی ًَل َی َج ََ ٨ازة ٕ َٓ َٜب َّ َر ًََِ ٠ی َها َخ ِّ ٤شا َو َٗا ََٛ ٢ب َّ َر َها َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
رمع فنب یلع ،ییحی ،ہبعش ،رمعفنب رمة ،انب ایب ،یلی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت زدینب ارمق ےن اکی انجزہ ںیم امنز ادا
رفنایئوتاپچنریبکتںیزپںیھافراہکہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنیھباپچنریبکتاتزپںیھ۔

رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ہبعش،رمعفنبرمة،انبایب،یلیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داعءانجزہےکایبؿےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
داعءانجزہےکایبؿےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1987

راوی  :اح٤سب٤ً ٩زوب ٩رسح ،اب ٩وہب٤ً ،زوب ٩حارث ،ابوح٤زة ب ٩س٠یً ،٥بساٟزح ٩٤ب ٩جبيرً ،وٖ ب٣ ٩ا َٟرضی اہلل
ً٨ہ

اَّٟس ٔح ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث ًَ ِ ٩أَبٔی َح ِ٤زَ َة بِ ُٔ ٩سَِ ٠ی ِٕ ًَ ٩ِ ًَ ٥ب ٔس اَّ ٟز ِح َ٩ٔ ٤
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َّ ٩
ٖ بِ ٔ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی ًَل َی َج ََ ٨ازة ٕ َي ُ٘و َُّ ٢
بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِِ ًَ ٩و ٔ
ِرف
اُ ٠ٟه َّ ٥اُ ٔ ِ

ئ َوثَ ِٕ ٠خ َوبَ َزز ٕ َو َن ِّ٘هٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟد َلا َیا َ٤َ ٛا یُ ََّ ٨قی
َک ُِ٧ ٦ز ُ َُ ٟه َو َو ِّس ٍِ ُِ ٣س َخ َُ ٠ه َواُِ ٔش ُِ ٠ه ب ٔ َ٤ا ٕ
ٕ ًَ ُِ ٨ه َو ًَآٔهٔ َوأَ ِ ٔ
َُ ٟه َو ِار َح ُِ ٤ه َوا ًِ ُ
َّ
اِ َٟو ُب اْلِ َبِ َی ُف َّٔ ٩ِ ٣
اب
اٟسٔ َ ٧ص َوأَبِ ٔس ُِ ٟه َز ّارا َخي ِ ّرا َٔ ٩ِ ٣زارٔه ٔ َوأَه َِّل َخي ِ ّرا ٔ ٩ِ ٣أَهِٔ٠هٔ َو َز ِو ّجا َخي ِ ّرا َٔ ٩ِ ٣ز ِو ٔجهٔ َوٗٔهٔ ًَ َذ َ
َ ا ِ٤َ ٟیِّتٔ
اب ا٨َّ ٟارٔ َٗا َِ ًَ ٢و ْٖ َٓ َت َِ ٨َّ ٤ی ُت أَ َِِ ٟ ٪و ُُ ٨ِ ٛت ا ِ٤َ ٟی َِّت ُ ٔ ٟس ًَا ٔ
ئ َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٔ ٟ ٥َ ٠ذَ ٔ ٟ
ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو ًَ َذ َ
ادمحنب رمعفنب رسح ،انب فبہ ،رمعفنب احرث ،اوبزمحة نب میلس ،دبعارلنمح نب ریبج ،وعػ نب ناکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیانجزہرپامنززپیھوتںیمےنانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیداعیکاےدخا
اس یکرفغمترفنا افراس رپ رمحرفنااےدخااسیک رفغمترفنا افراس رپرمح رفنادےافراس وک اعمػ رفنا افراس وکالستم
رھکاسذعابےسافراسیکرتہبرطہقی ےسامہمؿونزیرفناافراسیکہگج وک(ینعیربقوک)اشکدہ رفناافراسوکاپینافر افےلافر
ربػےسدوھدےینعیاینپرتمحیکڈنھٹکےساسرطہقیےساصػرکدےہکسجرطہقیےسڑپکالیملیچکےساصػایک
اجات ےہ افر اس یک ہگج وکدبؽ دے افر اس وک اپین افر ربػ افر افولں ےس دوھڈاؽ (بلطم ہی ےہ ہک اینپ رتمحیک ڈنھٹک ےس

اسصخشیکویطلغںوکاعمػرفنادے)افراسےکانگوہںیکرگیموکڈنھٹارکدےافراسصخشوکانگوہںےساسرطہقیےس
اصػافراپکرفنادےہک سجرطہقی ےس دیفسڑپکا لیمےساصػرکدایاجاتےہ افراسوکاسےک رھگےسدمعہاکمؿ افراکھٹان
اطعرفنادےافراسوکرتہبنیاقمؾیکرطػلقتنمرفنادے(بلطمہیےہہکاسرمےنفاےلوکداینےکرھگےسدمعہرھگاطعرفنا
دے) افر اس وک (داینفی ویبی ےس) دمعہ ویبی انعتئ رفنا دے افر اس وک ذعاب ربق ےس وفحمظ رفنا۔ رضحت وعػ ےن اہک ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکہیداعنسرک ںیمےناسابتیکانمتیکہک اکشںیماسرمےنفاےلیک ہگجوہات(وت
ںیماسدمعہمسقیکداعےسعفنافرربتکاحلصرکات)۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،رمعفنباحرث،اوبزمحةنبمیلس،دبعارلنمحنبریبج،وعػنبناکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
داعءانجزہےکایبؿےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1988

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہللٌ٣ ،٩ٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح ،حِیب بًِ ٩یس اٟکَلعی ،جبيرب ٩نٔيرحرضمیً ،وٖ ب٣ ٩ا َٟرضی
اہلل ً٨ہ

یب بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی ٕس ا ِٟک َ ََلعٔ ِّی ًَ ُِ ٩ج َبي ِر ٔ
ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََٗ ٩ْ ٌِ ٣ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ٌَُ ٣او ٔ َی ُة بِ َُ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ َِ ٩حِ ٔ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه ُ
رضم ٔ ِّی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِو َٖ بِ َ٣َ ٩اَ َٕ ٔ ٟي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ي َُؼل ِّی ًَل َی َ٣ی ِّٕت
بِ ٔ ٩نُ َٔي ِر ٕ ا َِ ٟح ِ َ

ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت فٔی زُ ًَائٔهٔ َوه َُو َي ُ٘و َُّ ٢
ئ
َک ُِ٧ ٦ز ُ َُ ٟه َو َو ِّس ٍِ ُِ ٣س َخ َ٠هُ َواُِ ٔش ُِ ٠ه بٔا ِ٤َ ٟا ٔ
ٕ ًَ ِ٨هُ َوأَ ِ ٔ
ِرف َُ ٟه َو ِار َح ُِ ٤ه َو ًَآٔهٔ َوا ًِ ُ
اُ ٠ٟه َّ ٥اُ ٔ ِ
أ ٠ِ َٟخ َوا ِٟب َ َرز ٔ َو َن ِّ٘هٔ ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟد َلا َیا َ٤ٛا َن َّ٘ ِی َت َّ
َو َّ
اِ َٟو َب اْلِ َبِ َی َف َّٔ ٩ِ ٣
اٟسٔ َ ٧ص َوأَبِ ٔس ُِ ٟه َز ّارا َخي ِ ّرا َٔ ٩ِ ٣زارٔه ٔ َوأَه َِّل َخي ِ ّرا ٔ٩ِ ٣
َ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
أَهِٔ٠هٔ َو َز ِو ّجا َخي ِ ّرا َٔ ٩ِ ٣ز ِو ٔجهٔ َوأَ ِزخٔ ُِ ٠ه ا َِ ٟح ََّ ٨ة َوِّ َ ٧حهٔ ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ أَ ِو َٗا ََ ٢وأًَ ِٔذ ُه َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ

اہرفؿنبدبعاہلل،نعم،اعمفہینباصحل،بیبحنبدیبعاالکلیع،ریبجنبریفنرضحیم ،وعػنبناکلریضاہللہنعےسرفاتیےہ

ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی تیم زپےتھ وہےئ ہی داع رفنایئ آرخ
کت۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،نعم،اعمفہینباصحل،بیبحنبدیبعاالکلیع،ریبجنبریفنرضحیم،وعػنبناکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
داعءانجزہےکایبؿےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1989

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،طٌبہ٤ً ،زوب٣ ٩زة٤ً ،زوب٣ ٩ی٤وً ،٪بساہلل ب ٩ربیٌة س٠یم رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َّٔ ٣ُ ٩ز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ َِ ٤زو بِ َِ ٣َ ٩ی ُ٤و ٕ ٪یُ َح ِّس ُث

َیم أَ َّ٪
اٟشِّ ٔ ٠
اٟشِّ ٔ ٠
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَ ِػ َح ٔ
َیم َوک َ َ
اب َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َِّ َ ًُِ ٩ِ ًَ ٥َ ٠یسٔ بِ َٔ ٩خإ ٔ ٟس ُّ
ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ُٔ ٩ربَی ٌَِّ َة ُّ
َخ ََ ٌِ َس ُه ٓ ََؼ َِّ ٠ی َ٨ا ًََِ ٠یهٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠آخَی بَي ِ َن َر ُج َ٠ي ِ ٔن َٓ ُ٘تٔ َ ١أَ َح ُسه َُ٤ا َو ََ ٣
ات ِاْل َ ُ

اُ ٠ٟه َِّ ٥ار َح ُِ ٤ه َّ
ِرف َُ ٟه َّ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا ُٗ ِ٠ت َُِٗ ٥اُٟوا َز ًَ ِوَ٧ا َُ ٟه َّ
اُ ٠ٟه َّ ٥أَ ِٔ ٟح ِ٘ ُه َٔ َؼاح ٔبٔهٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
اُ ٠ٟه َّ ٥اُ ٔ ِ
َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َیِ ََ ٩ػ ََلتُهُ ََ ٌِ َس َػ ََلتٔهٔ َوأَیِ َُ٠٤َ ًَ ٩هُ ََ ٌِ َس ًَ َٔ٠٤هٔ َٓ٤ََ ٠ا بَ ِی َُ ٨ه َ٤ا َ٤َ ٛا بَي ِ َن َّ
ق َٗا َ٤ِ ًَ ٢زُو بِ ُِ ٣َ ٩ی ُ٤و ٕ٪
اٟش َ٤ا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ
أَ ًِ َح َبىٔی ْٔلَُ َّ ٧ه أَ ِس ََ ٨س لٔی
وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،ہبعش ،رمعفنب رمة ،رمعفنب ومیمؿ ،دبعاہلل نب ربنعة یملس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب رکاؾ ںیم ےس ےھت اوہنں ےن رضحت دیبع نب اخدلیملس ےس انس ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےندفآدویمںےکدرایمؿربادراہناقلعتتاقمئرفنادیوتاؿدفونںںیمےساکیلتقایکایگافردفرسادنچدونں
ےکدعبرمایگمہےناسرپ امنزادایک۔رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتےنایکاہکینعیایکداعنایگن؟مہ
ےناہکہکمہےناسےکفاےطسداعنایگناےدخااسوکشخبدےافراےاہللاسرپرمحرفنادےاےاہللاسوکاےنپاسیھتےس

المدے۔رضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکاسصخش یکامنز اہکں یلیئگ افراساکلمع اہکںالچ ایگ۔
اہتبلدفونںںیماسدقررفؼےہہکےسیجآامسؿںیمافرزنیمںیم۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ہبعش،رمعفنبرمة،رمعفنبومیمؿ،دبعاہللنبربنعةیملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
داعءانجزہےکایبؿےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1990

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،یزیس ،اب ٩زریٍ ،ہظا ٦ب ٩ابوًبساہلل ،یحٌی ب ٩ابوَٛير ،ابوابزاہی ٥انؼاری رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس َوه َُو ابِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هٔظَ ُا ٦بِ ُ ٩أَبٔی ًَ ِب ٔس اہللٔ ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ

ًَ ِ ٩أَبٔی إٔبِ َزاه َٔی ٥اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أََّ٧هُ َس ٍَ ٔ٤أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ ًَل َی ا ِ٤َ ٟیِّتٔ َّ
ِرف َ ٔ ٟح ِّی َ٨ا
اُ ٠ٟه َّ ٥اُ ٔ ِ

ََکَ٧ا َوأََُ ِ ٧اَ٧ا َو َػِٔيرَٔ٧ا َو َٛبٔيرَٔ٧ا
َو َِّ ٣یت ٔ َ٨ا َو َطاهٔ ٔسَ٧ا َوَُائِٔ ٔ َ٨ا َوذ َ ٔ

اامسلیعنبدوعسد،سیدی،انبزرعی،اشہؾنباوبدبعاہلل،ییحینباوبریثک،اوباربامیہااصنریریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنں
ےناےنپفادلےسانساوہنںےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسامنزانجزہںیماراشد
رفناےتاےدخااسیکرفغمترفنادےاےدخاامہرےزدنہافررمدہافر احرضافر اغبئافررمدفوعرتافر وھچےٹافرڑبے
یکرفغمترفنادے۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،سیدی،انبزرعی،اشہؾنباوبدبعاہلل،ییحینباوبریثک،اوباربامیہااصنریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی

داعءانجزہےکایبؿےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1991

راوی  :ہظی ٥ب ٩ایوب ،ابزاہی ،٥اب ٩سٌس ،ك٠حہ بً ٩بساہلل بً ٩وٖ رضی اہلل ً٨ہ

وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إٔبِ َزاهٔی َُ ٥وه َُو ابِ َُ ٩س ٌِ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی ًَ ِ ٩كَ َِ ٠ح َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩و ٕ
ٖ َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟه ِی ََ ُ ٥بِ ُ ٩أَ ُّی َ
َّ َ
َفَْ أَ َخ ِذ ُت ب ٔ َیسٔه ٔٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُه
ِٕ ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َِقأَ ََٔٔات ٔ َحةٔ ا ِل َٔ ٜت ٔ
َػ َِّ ٠ی ُت َخَ ٠
ض ًَل َی َج ََ ٨ازة ٕٓ َ َ
اب َو ُس َورة ٕ َو َج َه َز َحًی أ ِس َ٨َ ٌَ ٤ا َٓ َ٤َّ ٠ا َ َ

َٓ َ٘ا َُ ٢س َّْ ٨ة َو َح ٌّٙ

مثیہ نب اویب ،اربامیہ ،انب دعس ،ہحلط نب دبعاہلل نب وعػ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل انب ابعس یک
ادتقاءںیماکیانجزہیکامنزادایک۔اوہنںےنوسرہافہحتافراکیوسرتزپیھ۔دنلبآفازےس۔اہیںکتہکمہوکاؿیکآفازانسیئ
دیسجفتقرفاتغوہیئگوتںیمےناؿاکاہھتڑکپایلافردرایتفایکہکہیایکےہ؟اوہنںےنرفناایہکتنسےہافرقحےہ۔
رافی  :میشہنباویب،اربامیہ،انبدعس،ہحلطنبدبعاہللنبوعػریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
داعءانجزہےکایبؿےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1992

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س ،طٌبہ ،سٌس ب ٩ابزاہی ،٥ك٠حہ بً ٩بساہلل

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٩س ٌِسٔ بِ ٔ ٩إٔبِ َزاه َٔی ٩ِ ًَ ٥كَ َِ ٠ح َة بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ َٗا َ٢
اب َٓ َ٤َّ ٠ا ا ِن ََر َٖ أَ َخ ِذ ُت ب ٔ َی ٔسه ٔٓ ََشأ َ ُِ ٟت ُه َٓ ُُِ٘ ٠ت ََ ِِقأ ُ
ِٕ ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
ِقأ ََُٔٔات ٔ َح ٔة ا ِل َٔ ٜت ٔ
َػ َِّ ٠ی ُت َخَ ٠
َ
َ
ض ًَل َی َج ََ ٨ازة ٕٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت ُه َي ِ َ

َٗا ََ ٢ن ٌَ ِ ٥إُٔ َّ ٧ه َح ٌَّ ٙو ُس َّْ ٨ة
دمحم نب اشبر ،دمحم ،ہبعش ،دعس نب اربا میہ ،ہحلط نب دبعاہلل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل انب ابعس یک ادتقاء ںیم اکی
انجزہیکامنززپیھوت اؿوک وسرہافہحت زپےتھوہےئ انس۔سجفتقفہافرغوہےئگوتںیم ےن اؿاکاہھتڑکپایل افراؿےس درایتفایک
ہکمتایکوسرتزپھرےہوہ؟اوہنںےنرفناایہکیجاہںہیالزؾافرونسمؿےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،دعسنباربامیہ،ہحلطنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
داعءانجزہےکایبؿےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1993

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،اب ٩طہاب ،ابوا٣ا٣ة رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
ِقأَ فٔی
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ ِ ٩أَبٔی أ ُ َ٣ا ََ ٣ة أَُ َّ ٧ه َٗا َُّ ٢
اٟش َُّ ٨ة فٔی اٟؼَّ ََلة ٔ ًَل َی ا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔ أَ َِ ٪ي ِ َ
ُ
َخة ٔ
ِقآ َٔ ٣ُ ٪دا َٓ َت ّة ث ُ َّ ٥یُ َٜب ِّ َر ث َ ََلثّا َواَّ ٟت ِشٔ٠ی َُ ٨ِ ٔ ً ٥س ِاْل ٔ َ
اَّ ٟتِٜبٔي َرة ٔاْلِ ُول َی بٔأ ِّ ٦ا ِِ ُ ٟ
ہبیتق ،ثیل ،انب اہشب ،اوبانامة ریض اہلل ہنع ےن اہک ہک ونسمؿ ہی ےہ ہک امنز انجزہ ںیم یلہپ ریبکت ےک دعب وسرہ افہحت آہتسہ زپیھ
اجےئرھپنیتریبکتےہکافرآرخںیمالسؾریھپے۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،اوبانامةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی

داعءانجزہےکایبؿےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1994

راوی ٗ :تیبہ ،ا٠ٟیث ،اب ٩طہاب٣ ،ح٤س ب ٩سویس اٟس٣ظقی ،اٟـحاک بٗ ٩یص ،ابوا٣ا٣ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
اٟس َِ ٣ظق ٔ ِّی ا ِِ ٔٔ ٟهز ٔ ِّی ًَ َِّ ٩
اب ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّ٤سٔ بِ ُٔ ٩س َویِ ٕس ِّ
اٟـحَّا ٔک بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
ِّ
َ
اٟس َِ ٣ظق ٔ ِّی ب ٔ َِ ٨حو ٔذََ ٔ ٟ
ہبیتق،اثیلل،انباہشب،دمحمنبوسدیادلیقشم،ااحضلکنبسیق،اوباناہماسدحثیاکرتہمجاسہقبدحثیاسیجےہ۔
رافی  :ہبیتق،اثیلل،انباہشب،دمحمنبوسدیادلیقشم،ااحضلکنبسیق،اوباناہم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجیسکرپاکیوسآدیمامنزادارکںی
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
سجیسکرپاکیوسآدیمامنزادارکںی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1995

راوی  :سویسً ،بساہلل ،سَل ٦ب ٩ابو٣لیٍ اٟس٣ظقی ،ایوب ،ابوَٗلبةً ،بساہلل ب ٩یزیسً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ َِ ٩س ََّل ٔ ٦بِ ٔ ٩أَبٔی ُٔ ٣ل ٕ
یٍ ِّ
یس
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩یَز ٔ َ
اٟس َِ ٣ظق ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
َرؿٔی ٍٔ ًَائٔظَ َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ ُِ ٨ه َ٤ا ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ٔ٣َ ٩ِ ٣ی ِّٕت ي َُؼل ِّی ًََِ ٠یهٔ أ ُ َّْ ٣ة ٔ٩ِ ٣

اب َٓ َ٘ا ََ ٢ح َّسثَىٔی
و ٪إ ٔ ََّل ُط ِّٔ ٌُوا ٓ ٔیهٔ َٗا ََ ٢س ََّل َْ َٓ ٦ح َّسث ِ ُت بٔهٔ ُط ٌَ ِی َب بِ َ ٩ا َِ ٟح ِب َح ٔ
و ٪أَ ِ ٪یَُٜوُ ٧وا ٔ٣ائ َ ّة َي ِظ َٔ ٌُ َ
ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َی ِبَ ُِ ُ٠

بٔهٔ أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
وسدی،دبعاہلل ،السؾ نباوبعیطمادلیقشم،اویب ،اوبالقیة،دبعاہلل نبسیدی،اعہشئ دصہقیریضاہلل ہنعےسرفاتی ےہہکرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجرمدہرپاملسمونںاکاکیہقبطامنززپےھوجہکاکیوسکتچنہپاجےئاسیک
افسرشرکںی(اہللےکاپس)وتاہللاسیکافسرشوبقؽرفناےئاگ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،السؾنباوبعیطمادلیقشم،اویب،اوبالقیة،دبعاہللنبسیدی،اعہشئدصہقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
سجیسکرپاکیوسآدیمامنزادارکںی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1996

راوی ٤ً :زوب ٩زرارہ ،اسٌ٤ی ،١ایوب ،ابوَٗلبہً ،بساہلل ب ٩یزیس رؿیٍ ًائظہً ،ائظہ رضی اہلل ً٨ہ

یس َرؿ ٕ
ٔیٍ ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ ًَ َِ ٨ها
وب ًَ ِ ٩أَبٔی ٗ ٔ ََلبَ َة ًَ ِِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ َٔ ٩یز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ز َُر َار َة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
 ٩ِ ًَ ١أَ ُّی َ

ض َٓ َی ِبُِ ُ٠وا أَ ِ٪
ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٢لَ یَ ُُ ٤
وت أَ َح ْس ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َٓ ُی َؼل ِّی ًَ َِ ٠یهٔ أ ُ َّْ ٣ة ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
َیُٜوُ ٧وا ٔ٣ائ َ ّة ٓ ََی ِظ َٔ ٌُوا إ ٔ ََّل ُط ِّٔ ٌُوا ٓ ٔیهٔ
رمعفنب زرارہ ،اامسلیع ،اویب ،اوبالقہب ،دبعاہلل نب سیدی رعیض اعہشئ ،اعہشئ ریض اہلل ہنع اس دحثی اک وہفمؾ سگہتش دحثی ےک
اطمقبےہ۔
رافی  :رمعفنبزرارہ،الیعمس،اویب،اوبالقہب،دبعاہللنبسیدیرعیضاعہشئ،اعہشئریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
سجیسکرپاکیوسآدیمامنزادارکںی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1997

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی٣ ،٥ح٤س ب ٩سواء ابوخلاب ،ابوبکار ح ٥ٜبَ ٩فور

َّ
َفو َر َٗا ََ ٢ػلَّی ب ٔ َ٨ا
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩س َوا ٕئ أَبُو ا َِ ٟد َّل ٔ
اب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو بَکا ٕر ا َِ ٟح َ ٥ُ ٜبِ ُُّ َ ٩
َ
ی٤وا ُػ ُٔو ََٓ ٥ِ ُٜو َِ ٟت ِح ُش َِ ٩طَٔا ًَ ُتَٗ ٥ِ ُٜا َ ٢أَبُو
أَبُو ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ ًَل َی َج ََ ٨ازة ٕ َٓوَ َ٨َّ ٨ا أَُ َّ ٧ه َٗ ِس َٛب َّ َر َٓأٗ َِب َِ ٠َ ًَ ١ی َ٨ا ب ٔ َو ِجهٔهٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَٗ ٔ ُ
ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ َوه َُو ابِ َُ ٩سٕ ٔ ٠یم ًَ ِ ٩إ ٔ ِح َسی أ ُ ََّ ٣ها ٔ
ت ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َوه ٔ َی َِ ٣ی ُ٤وُ َ ٧ة َز ِو ُد أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ض إ ٔ ََّل ُط ِّٔ ٌُوا ٓ ٔیهٔ ٓ ََشأ َ ُِ ٟت أَبَا
َٗاَِ ٟت أَ ِخب َ َرنٔی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢ا ٔ٣َ ٩ِ ٣ی ِّٕت ي َُؼل ِّی ًََِ ٠یهٔ أ ُ َّْ ٣ة ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟا ٔ
و٪
ا ِٔ ٠٤َ ٟیحٔ ًَ ِ ٩اْلِ ُ َّٔ ٣ة َٓ َ٘ا َ ٢أَ ِر ََ ٌُ َ
لملی
ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب وساء اوباطخب ،اوباکبر مکح نب رففخ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اوبا ح ےن مہ ولوگں ےک اسھت اکی
انجزہیکامنززپاھیئوتمہولوگںوکامگؿوہاہکفہریبکتہہکےکچرھپفہمہولوگںیکاجبنوتمہجوہےئافررفناایمتولگاینپوفصںوک
لملی
اقمئرکفافرمتولوگںیک(ایقتمےکدؿ)رتہبنیافشتعوہیگ۔رضحتاوبا حےنایبؿایکہکھجمےسرضحتدبعاہللنبطیلس
ےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکزفہجرہطمہومیمہنےسہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایسجتیمرپ
لملی
اکیاتمامنز(انجزہ)زپےھوتاؿیکافسرشوبقؽوہیگ۔رضحتمکحنبرففغےنرفناایہکںیمےنرضحتاوبا حےسدرایتف
ایکہکاتماکاالطؼےنتکارفادرپوہاتےہ؟وتاوہنںےناہکاچسیلآدویمںرپ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دمحمنبوساءاوباطخب،اوباکبرمکحنبرففخ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجوکیئامنزانجزہادارکےوتاسوکایکوثابوہاگ؟

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
وجوکیئامنزانجزہادارکےوتاسوکایکوثابوہاگ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1998

راوی ٧ :وح ب ٩حِیبً ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُ ٧و ُح بِ َُ ٩حِٔیبٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا َ٢
وؿ ٍَ فٔی َّ
اِ ٠ٟح ٔس َٓ َ٠هُ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ػلَّی ًَل َی َج ََ ٨ازة ٕ َٓ َ٠هُ ٗٔي َر ْان َو َ ٩ِ ٣اَ ِ ٧توَ َز َها َحًَّی تُ َ
ٔی٤ي ِ ٔن
ٗٔي َراكَا َٔ ٪وا ِٟٔ٘ي َراكَا ُٔ َِ ٣ٔ ٪
 ١ا َِ ٟح َب َ٠ي ِ ٔن ا ٌَِ ٟو َ
ونح نببیبح ،دبعارلزاؼ،رمعم ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکوج صخشامنزانجزہ زپےھاسوک اکیرقاطرباربوثاب ےہافروجصخشااظتنررکے اسےکدنف
وہےنکتاسوکدفرقاطےکرباربارجےہافردفرقاطرباربدفڑبےاہپڑفںےکںیہ۔
رافی  :ونحنببیبح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
وجوکیئامنزانجزہادارکےوتاسوکایکوثابوہاگ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 1999

راوی  :سویسً ،بساہلل ،یو٧ص ،زہزیً ،بساٟزح ٩٤اْعد ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ َ
َ
َ
َ
ْع ُد ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ٢
أ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ْس َٗا َ ٢أ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩یُوَُ ٧ص ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی َٗا َ ٢أَ ِ ٧بأَ٧ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اْلِ ِ َ

اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠طه ٔ َس َج ََ ٨از ّة َحًَّی ي َُؼلَّی ًََِ ٠ی َها َٓ َُ ٠ه ٗٔي َر ْان َو ََ ٩ِ ٣طه ٔ َس َحًَّی تُ ِسٓ ََُ ٠َ َٓ ٩ه ٗٔي َراكَا ٔٔٗ ٪ی ََ ١و َ٣ا
ٔی٤ي ِ ٔن
ا ِٟٔ٘ي َراكَا َٔ ٪یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َُ َِ ٣ٔ ٢
 ١ا َِ ٟح َب َ٠ي ِ ٔن ا ٌَِ ٟو َ
وسدی ،دبع اہلل ،ویسن ،زرہی ،دبعارلنمح ارعج ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفناایہکوجوکیئانجزہےکاسھترےہامنز وہےنکتاسوک اکیرقاطےک رباربارجےہافروجوکیئرمےنفاےلےک
دنف وہےن کت وموجد رےہ اس وک دف رقاط ےک ربارب وثاب ےہ۔ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس رقاط ایک
ےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکدفرقاطدفڑبےاہپڑفںےکرباربںیہفرہنداینےکرقاطیکرطحوجہکیئکریتاکوہات
ےہ۔
رافی  :وسدی،دبعاہلل،ویسن،زرہی،دبعارلنمحارعج،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
وجوکیئامنزانجزہادارکےوتاسوکایکوثابوہاگ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2000

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س ب ٩جٌرفً ،وٖ٣ ،ح٤س ب ٩سيری ،٩ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

رف ًَ ِِ ًَ ٩و ٕ
ی ٩ِ ًَ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
ٖ ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ٔ ٩سٔير ٔ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا ََ ٩ِ ٣َ ٢تب ٔ ٍَ َج ََ ٨از َة َر ُج ِٕ ٣ُ ١ش ٥ٕ ٔ ٠ا ِحت َٔشا ّبا ٓ ََؼلَّی ًََِ ٠ی َها َو َز َٓ ََ ٨ها َٓ َُ ٠ه ٗٔي َراكَا َٔ ٪و ََ ٩ِ ٣ػلَّی ًََِ ٠ی َها

ث ُ ََّ ٥ر َج ٍَ َٗ ِب َ ١أَ ِ ٪تُ ِسٓ َََٓ ٩إُٔ َّ ٧ه َی ِز ٔج ٍُ َٔ٘ٔي َرا ٕن ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِجز ٔ

دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،وعػ ،دمحم نب ریسنی ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفناای وجوکیئ املسمؿانجزہےکاسھتاجےئ دخاےئلیکاسرپامنزانجزہادارکے وت اسصخش وکدفرقاط ےکرباربارجف

وثابےلماگافروجوکیئامنزادارکےکفاسپآےئدنفےسلبقوتاسوکاکیرقاطےکرباربوثابےلماگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،وعػ،دمحمنبریسنی،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
وجوکیئامنزانجزہادارکےوتاسوکایکوثابوہاگ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2001

راوی  :حش ٩بٗ ٩زًة٣ ،ش٤٠ة ب٤٘٠ً ٩ہ ،زاؤزً ،ا٣ز ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ا َِ ٟح َش ُ ٩بِ َُٗ ٩زَ ًَ َة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َِ ٣شُ ٤ََ ٠ة بِ َُ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َزا ُوزُ ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ

َّ
َّ
َّ
ُ
َر َٖ َٓ َُ ٠ه ٗٔي َر ْان ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِجز ٔ َو ََ ٩ِ ٣تب ٔ ٌَ َها ٓ ََؼلَّی ًََِ ٠ی َها ث ُ ََّ ٌَ َٗ ٥س
َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠تب ٔ ٍَ َج ََ ٨از ّة ٓ ََؼلی ًََِ ٠ی َها ث َّ ٥ا ِن َ َ
َّ
ُرفَْ َٔ ٩ِ ٣ز َِٓ ٔ ٨ها َٓ َ٠هُ ٗٔي َراكَا ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪اْلِ َ ِجز ٔک ُ َُّ ١واح ٔ ٕس ُٔ ٨ِ ٣ه َ٤ا أَ ًِوَ ُ ٩ِ ٣ٔ ٥أُحُ ٕس
َحًی ي ِ َ
نسح نب زقعة ،مشلمة نب ب ہمق ،داؤد ،اعرم ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےناراشدرفناایہکوجصخشانجزہےکاسھتاجےئرھپامنزادارکےافرفاسپآےئوتاسوکاکیرقاطےکرباربارجےلماگافروجوکیئ
صخش انجزہ ےک اسھت اسھت اجےئ افر رھپ اس رپ امنز ادا رکے رھپ اھٹیب رےہ اہیں کت ہک دنف ےس افرغ وہ رک اس وک دف رقاط ےک
رباربوثابےلمافراکیرقاطادحاہپڑےسزایدہےہ۔
رافی  :نسحنبزقعة،مشلمةنبب ہمق،داؤد،اعرم،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزہرےنھکےسلبقانھٹیباسیکےہ؟

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہرےنھکےسلبقانھٹیباسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2002

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،ہظا ٦و اوزاعی ،یحٌی ب ٩ابوَٛير ،ابوس٤٠ہ ،ابوسٌیس رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩هٔظَ اَ ٕ ٦واْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ًَ َِ ٩ی ِحٌَی بِ ٔ ٩أَبٔی َٔ َٛير ٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی َسٌٔی ٕس َٗا َ٢
وؿ ٍَ
َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َرأَیِت ُِ ٥ا َِ ٟح ََ ٨از َة َٓ ُ٘و ُ٣وا َو ََ ٩ِ ٣تب ٔ ٌَ َها ٓ َََل َي ِ٘ ٌُ َس ََّ ٪حًَّی تُ َ
وسدینبرصن،دبعاہلل،اشہؾفافزایع،ییحینباوبریثک،اوبہملس،اوبدیعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک سج فتق مت ولگ انجزہ وک دوھکی وت اھٹ ڑھکے وہ افر وج وکیئ انجزہ ےک اسھت اسھت اجےئ فہ اس
فتقکتہنےھٹیبسجفتقکتانجزہربقںیمہنراھکاجےئ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،اشہؾفافزایع،ییحینباوبریثک،اوبہملس،اوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزہےکفاےطسڑھکےوہےنےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہےکفاےطسڑھکےوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2003

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث ،یحٌی ،واٗس٧ ،آٍ ب ٩جبير٣ ،شٌوز ب ٩حً ،٥ٜلی ب ٩ابوكاٟب رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث ًَ ِ ٩یَ ِحٌَی ًَ َِ ٩واٗ ٔ ٕس ًَ َِ٧ ٩آ ٔ ٍٔ بِ ُٔ ٩ج َبي ِر ٕ ًَ ِِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٔبِ ٔ ٩ا َِ ٟح ًََ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜل ٔ ِّی بِ ٔ ٩أَبٔی كَأٟبٕ

وؿ ٍَ َٓ َ٘ا ًََ ٢ل ٔ ُّی بِ ُ ٩أَبٔی كَأٟبٕ َٗ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ث ُ ََّ ٌَ َٗ ٥س
َک ا َِ ٔ ٟ٘ی ُاًَ ٦ل َی ا َِ ٟح ََ ٨ازة ٔ َحًَّی تُ َ
أَُ َّ ٧ه ذُ ٔ َ
ہبیتق،ثیل،ییحی،فادق،انعفنبریبج،دوعسدنبمکح،یلعنباوباطبلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکانجزہےکفاےطسڑھکےوہےن
ےکقلعتماوہنںےنرفناایہکڑھکےروہسج فتقکتہکانجزہدنفہنایکاجےئرھپاوہنںےنرفناایہکےلہپرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےرےتہےھتاسےکدعبےنھٹیبےگل۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،ییحی،فادق،انعفنبریبج،دوعسدنبمکح،یلعنباوباطبلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہےکفاےطسڑھکےوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2004

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبہ٣ ،ح٤س بٜ٨٣ ٩سر٣ ،شٌوزب ٩ح ،٥ٜحرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا َِٜ ٨ِ ٤ُ ٟسٔرٔ ًَ ِِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٔ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ا َِ ٟح ًََ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢رأَیِ ُت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َٗ ٥َ ٠ا٨َ ٤ِ ُ٘ َٓ ٦ا َو َرأَیِ َ٨ا ُه َٗ ٌَ َس َٓ َ٘ ٌَ ِسَ٧ا
اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،دمحمنبر دکر،دوعسدنبمکح،رضحتیلعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہلل ہیلعفآہلفملس وک مہ ولوگں ےن(انجزہ ےک ےیل) ڑھکے وہےئداھکی وت مہ ولگ ڑھکے وہےئ افر  ےتھٹی وہےئ داھکی وت مہولگ
ےنھٹیبگلےئگ۔
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،اخدل،ہبعش،دمحمنبر دکر،دوعسدنبمکح،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہےکفاےطسڑھکےوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2005

راوی  :ہارو ٪ب ٩اسح ،ٙابوخاٟساح٤ز٤ً ،زوبٗ ٩یص٨٣ ،ہا ٢ب٤ً ٩زو ،زاذا ،٪بزاء بً ٩ازب رضی اہلل ً٨ہ

ئ
َا ٩ِ ًَ ٪ا ِٟب َ َرا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه ُ
ارو ُ ٪بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َخإ ٔ ٟس اْلِ َ ِح َ٤زُ ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِ ٩ا َِ ٨ِ ٔ٤ٟها ٔ ٢بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ َِ ٩زاذ َ
َخ ِج َ٨ا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی َج ََ ٨ازة ٕ َٓ َ٤َّ ٠ا اَ ِ ٧ت َه ِی َ٨ا إلٔ َی ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو ٥َِ ٟیُ َِ ٠ح ِس َٓ َحََ ٠ص َو َجَِ ٠ش َ٨ا َح ِو َٟهُ
َٗا ََ َ ٢

َٛأ َ ًََّ ٪ل َی ُر ُؤ ٔس َ٨ا َّ
اٟليِرَ

اہرفؿ نب ااحسؼ  ،اوباخدلارمح ،رمعفنب سیق ،اہنمؽ نب رمعف ،زاذاؿ ،رباء نب اعزب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملس ےکارماہےلکن اکیانجزہںیمہک سجفتقربقکتےچنہپ وتربقایترںیہن وہیئ یھترضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ھٹیب ےئگ افر مہ ولگ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رقبی ھٹیب ےئگ (ےسیج ہک) مہ ولوگں
ےکرسفںرپرپدنےےھت(بلطمہیےہہکمہولگابادبوہرکاخومشرطہقیےسھٹیبےئگ)
رافی  :اہرفؿنباقحس،اوباخدلارمح،رمعفنبسیق،اہنمؽنبرمعف،زاذاؿ،رباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیہشوکوخؿںیمتلتپدنفرکان
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
دیہشوکوخؿںیمتلتپدنفرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2006

راوی  :ہ٨از ،اب٣ ٩بارک٤ٌ٣ ،ز ،زہزیً ،بساہلل ب ٩ثٌ٠بہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َه َّ٨ا ْز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ث ٌََِ ٠ب َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
ِ َ٘ ٔ ٟتل َی أ ُ ُح ٕس َز ُِّ٠٣وه ُِ ٥ب ٔ ٔس َ٣ائ ٔه ٔ َِٓ ٥إُٔ َّ ٧ه َِ ٟی َص کَ ٥ِْ ٠یُک ِ َ ٥ُ ٠فٔی اہللٔ إ ٔ ََّل َیأتِ ٔی یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة َی ِسمَی َِ ٟوُ ُ ٧ه َِ ٟو َُّ ٪
اٟسَ ٔ ٦ورٔی ُح ُه رٔیحُ ا ِِ ٔ٤ٟش َٔ
انہد ،انب ابمرک ،رمعم ،زرہی ،دبعاہلل نب ہبلعث ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفناایمتولگٹیپلدفاؿےکوخؿںیم (ینعیرضحاتدہشاءرکاؾوک)زمخےگلوہےئافروخؿآولدڑپکفںںیمٹیپلدفویکہکن
وکیئاسمسق اکزمخںیہنےہہکوجراہدخا ںیماگلےہ نکیلفہایقتم ےکدؿآےئ اگاتہب وہاوخؿاساکرگنوہاگ افر اسیکوخوبش
کشمیکوہیگ۔
رافی  :انہد،انبابمرک،رمعم،زرہی،دبعاہللنبہبلعثریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیہشوکسکہگجدنفایکاجےئ؟
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
دیہشوکسکہگجدنفایکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2007

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥وٛیٍ ،سٌیس ب ٩سائبً ،حًِ ،١یساہلل بٌ٣ ٩یہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا َؤٛی ٍْ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َسٌٔی ُس بِ َُّ ٩
اٟشائ ٔٔب ًَ َِ ٩ر ُج ُٕ ١ي َ٘ا ُُ َٟ ٢ه ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُّ ٌَ ٣ُ ٩ی َة َٗا َ٢
َ
یب َر ُج ََل ٔ ٩ِ ٣ٔ ٪ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن یَ ِو ََّ ٦
یبا
أ ُ ٔػ َ
اٟلائ ٕٔٔ َٓ ُحََ ٔ٤ل إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ ََ ٣ز أَ ِ ٪یُ ِس َٓ َ٨ا َح ِی ُث أ ُ ٔػ َ

ا ٪ابِ َُّ ٌَ ٣ُ ٩ی َة ُوَ ٔ ٟس ًَل َی ًَ ِه ٔس َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َوک َ َ

ااحسؼنباربامیہ،فعیک،دیعسنباسبئ،لجع،دیبعاہللنبمعیہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکدفاملسمؿزغفہاطفئںیمدیہش

وہ ےئگ اؿ وکولگ ااھٹ رک دختم وبنی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ںیم ےل رک احرض وہےئ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اؿ وکدنف
رکےن اک مکح رف ناای سج ہگج رپفہ ولگ نارے ےئگ ےھت۔ رضحت دبعاہلل نب دیعسرافی دحثیدفر وبنی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ںیم
دیپاوہےئےھت۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،فعیک،دیعسنباسبئ،لجع،دیبعاہللنبمعیہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
دیہشوکسکہگجدنفایکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2008

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪اسوزبٗ ٩یصِ٧ ،یح ا٨ٌٟزی ،جابزبً ٩بساہلل رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا اْلِ َ ِس َوزُ بِ ُِ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِِ َ ُِ٧ ٩ی ٕح ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ِّی ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ أَ َّ٪
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز َٔ َ٘ ِتل َی أ ُ ُح ٕس أَ ِ ٪یُ َز ُّزوا إلٔ َی ََ ٣ؼارًٔ ٔه ٔ َِ ٥وکَاُ ٧وا َٗ ِس نُُ٘ٔ٠وا إلٔ َی ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ

دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اوسدنبسیق،نالعترری،اجربنبدبعاہللریضاہلل ہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےندہشاادحےکابرےںیممکحرفناایاؿےکرگےنیکہگجرپےلاجےناکافرولگ ریمےفادلوکدمہنیونمرہںیمااھٹرک
ےلآےئ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اوسدنبسیق،نالعترری،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی

دیہشوکسکہگجدنفایکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2009

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪اسوزبٗ ٩یصِ٧ ،یح ً٨زی ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪اْلِ َ ِس َوز ٔ بِ ِٔ َٗ ٩ی ٕص ًَ ِِ َ ُِ٧ ٩ی ٕح ا ِ٨َ ٌَ ٟز ٔ ِّی ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َجابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ا ِزُٓٔ٨وا ا ِِ َ٘ ٟتل َی فٔی ََ ٣ؼارًٔ ٔه ٔ ِ٥
دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،فعیک ،ایفسؿ ،اوسدنب سیق ،ن زنعی ،اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاؿولوگںوکدنفرکدفوجہکگنجںیمدیہشےیکاجںیئاؿےکرگےنیکںوہگںںیم۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،فعیک،ایفسؿ،اوسدنبسیق،نزنعی،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشمکیکدتنیفےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رشمکیکدتنیفےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2010

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی ،سٔیا ،٪ابواسح٧ ،ٙاجیة بٌٛ ٩ب ،حرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو إ ٔ ِس َح ََ٧ ٩ِ ًَ ٙا ٔج َی َة بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ ًَ ًَِ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َ َّ
اٟظ ِی َذ َّ
اک َوَلَ تُ ِح ٔسثََ َّ٩ح َسثّا
ات ٓ ََ ٩ِ ٤یُ َوارٔیهٔ َٗا َ ٢اذِ َه ِب ٓ ََوارٔ أَبَ َ
اٟـا ََّ ٣َ ٢
ُُِٗ ٠ت ٔ ٨َّ ٠ٟٔي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ ََّ ٤َّ ًَ ٪

َّ ِ
َ
ََک ُز ًَ ّ
ائ  ٥َِ ٟأَ ِحَٔوِ ُه
َحًی َتأت َٔیىٔی ٓ ََو َاریِ ُت ُه ث ُ َّٔ ٥جئ ُِت َٓأ ََ ٣زنٔی َٓاُِ َت َشُِ ٠ت َو َز ًَا لٔی َوذ َ َ
دیبعاہللنبدیعس،ییحی،ایفسؿ،اوبااحسؼ،انحیةنببعک،رضحتیلعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسرعضایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکوبڑاھاچچاوباطبلرمایگےہ۔اباؿوکوکؿآدیمدنفرکےاگ؟آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفناایمتولگ اجؤ افراےنپفادلوکدنفرک ےکآاجؤ افرمتولگ یسکمسقیک وکیئ یئابتہنرکان نان ہچ ںیم
ایگ افر ںیم اؿ وک زنیم ےک ادنر اپھچ رکفاسپآایگ رھپ ںیم دختم وبنی یلص اہللہیلعفآہلفملس ںیم احرض وہا آپ یلص اہللہیلعفآہل
فملسےنھجموکلسغرکےناکمکحرفناای۔ آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمےفاےطسداعرفنایئافراکیداعاسمسقیکایبؿرفنایئ
ہکوجھجموکایدںیہن۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،ایفسؿ،اوباقحس،انحیةنببعک،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یلغبافردنصفیقربقےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
یلغبافردنصفیقربقےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2011

راوی ٤ً :زوبً ٩لیً ،بساٟزحً ،٩٤بساہلل ب ٩جٌرف ،اس٤اًی ١ب٣ ٩ح٤س ب ٩سٌس ،سٌس ب ٩وٗاؾ

رف ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٩ج ٌِ َ ٕ
أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩س ٌِ ٕس َٗا َ ٢أَ ِٔ ٟح ُسوا لٔی َِ ٟح ّسا َوا ِن ٔؼبُوا ًَل َ َّی َن ِؼ ّبا َ٤َ ٛا ُٓ ٌٔ َ ١ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
رمعفنب یلع ،دبعارلنمح ،دبعاہلل نب رفعج ،اامسلیع نب دمحم نب دعس ،دعس نب فاقص ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اہک مت ولگ
ریمےفاےطسیلغبربقوھکددفافراٹنیڑھکیرکف یسیہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکفاےطسیکیھت۔

رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،دبعاہللنبرفعج،اامسلیعنبدمحمنبدعس،دعسنبفاقص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
یلغبافردنصفیقربقےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2012

راوی  :ہارو ٪بً ٩بساہلل ،ابوًا٣زً ،بساہلل ب ٩جٌرف ،اس٤اًی ١ب٣ ٩ح٤سً ،ا٣ز ب ٩سٌس رضی اہلل ً٨ہ

ارو ُ ٪بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًَا ٔ٣ز ٕ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ َٔ ٩ج ٌِ َرفٕ ًَ ِ ٩إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی َ ١بِ َٔ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ا ٔ٣ز ٔبِ َٔ ٩س ٌِ ٕس أَ َّ٪
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه ُ
رض ِت ُه ا َِ ٟوَٓاةُ َٗا َ ٢أَ ِٔ ٟح ُسوا لٔی َِ ٟح ّسا َوا ِن ٔؼبُوا ًَل َ َّی َن ِؼ ّبا َ٤َ ٛا ُٓ ٌٔ َ ١ب ٔ َز ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َس ٌِ ّسا َ٤َّ ٟا َح َ َ

اہرفؿنبدبعاہلل،اوباعرم،دبعاہللنبرفعج،اامسلیعنبدمحم،اعرمنبدعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتدعسنبفاقص
یکسجفتقفافتوہےنیگلوتاوہنںےناہکہکریمےفاےطسمتیلغبربقوھکدفافراسرپاںیٹنیڑھکیرکدفسجرطہقیےسرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکفاےطسایکاھت۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اوباعرم،دبعاہللنبرفعج،اامسلیعنبدمحم،اعرمنبدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
یلغبافردنصفیقربقےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2013

راوی ً :بساہلل ب٣ ٩ح٤س ابوًبساٟزح ٩٤اذرمی ،حکا ٦ب ٩س ٥٠رازیً ،لی بً ٩بساَلًلی ،سٌیس ب ٩جبيرً ،بساہلل اب٩

ًباض رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س أَبُو ًَ ِبسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤اْلِ َذ َِرم ٔ ُّی ًَ ِ ٩حُکَّا ٔ ٦بِ َٔ ٩س ٥ِٕ ٠اٟزَّاز ِّٔی ًَ ًَِ ٩ل ٔ ِّی بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ٩
اِ ٠ٟح ُس َ٨َ ٟا َو َّ
ض َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّّ ٥َ ٠
اٟظ َُِّ ٔ ٟ ٙي ِرَٔ٧ا
َسٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
دبع اہلل نب دمحم اوبدبعارلنمح اذریم ،اکحؾ نب ملس رازی ،یلع نب دبعاالیلع ،دیعس نب ریبج ،دبعاہلل انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفنااییلغبربقمہولوگںےکفاےطسےہافردنصفیقربقدفرسے
ولوگںےکفاےطسےہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحماوبدبعارلنمحاذریم،اکحؾنبملسرازی،یلعنبدبعاالیلع،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقرہگیوھکدانرتہبےہ
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ربقرہگیوھکدانرتہبےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2014

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار ،اسح ٙب ٩یوسٕ ،سٔیا ،٪ایوب ،ح٤یسب ٩ہَل ،٢ہظا ٦بً ٩ا٣ز رضی اہلل ً٨ہ

وب ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ٔ ٩ه ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢هٔظَ أ ٦
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظارٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩یُو ُس َ
ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪أَ ُّی َ
ٔیس
رف ًَ َِ ٠ی َ٨ا ٟٔکُ ِّ١إ ٔ ِن َشا َٕ ٪طس ْ
بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا ََ ٢ط َِ ٜوَ٧ا إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ی ِو َ ٦أ ُ ُح ٕس َٓ ُ٘ ِ٨َ ٠ا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ا َِ ٟح ِ ُ
َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥٠ا ِح ٔرفوا َوأَ ًُِ٘ ٔ٤وا َوأَ ِح ٔشُ٨وا َوا ِزُٓٔ٨وا ٔاَلث ِ َ٨ي ِ ٔن َو َّ
اََ َٟلثَ َة فٔی َٗبِر ٕ َواح ٔ ٕس َٗاُٟوا ٓ ََ٩ِ ٤
َ ُ
ا ٪أَبٔی ثَاَ ٔ ٟث ثَ ََلثَ ٕة فٔی َٗبِر ٕ َواح ٔ ٕس
نُ َ٘ ِّس َُ ٦یا َر ُسو َ ٢اہللٔ َٗا َِّ َٗ ٢س ُ٣وا أَ ِٛث َ َره ُِِ ُ ٥رقآّ٧ا َٗا ََٓ ٢ک َ َ

دمحم نب اشبر ،ااحسؼ نب ویفس ،ایفسؿ ،اویب ،دیمحنب الہؽ ،اشہؾ نب اعرم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ ادح ےک دؿ مہ
ولوگںےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےساکشتییکرہاکیصخش ےکفاےطسامہرےفاےطسربقوھکدانلکشمےہ۔آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتربقوھکدفافررہگاوھکدفافرا ےھرطہقیےسوھکدفافردفدفنیتنیتآدویمںوکاکیربقںیمدنف
رکدف۔ولوگںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسمہولگسکوکآےگرکںی؟(ینعیہلبقےکزندکیرںیھک)آپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای وج صخش رقآؿ رکمی زایدہ اید راتھک وہ۔ رضحت اشہؾ ےن رعض ایک ہک ریما فادل اس رفز نیت
آدویمںںیمرسیتااھتوجہکاکیربقںیمرےھکےئگےھت
رافی  :دمحمنباشبر،اقحسنبویفس،ایفسؿ،اویب،دیمحنبالہؽ،اشہؾنباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقوکاشکدہرانھکبحتسمےہ
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ربقوکاشکدہرانھکبحتسمےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2015

راوی ٣ :ح٤س ب٤ٌ٣ ٩ز ،وہب ب ٩جزیز ،ح٤یسب ٩ہَل ،٢سٌس ب ٩ہظا ٦بً ٩ا٣ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َوه ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت حُ َِ ٤ی َس بِ َ ٩ه ََٔل َٕ ٩ِ ًَ ٢س ٌِ ٔس بِ ٔ ٩هٔظَ أ ٦بِ ٔ٩
ات َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
اض ٔج َزا َح ْ
ًَا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ک َ َ
یب َ ٩ِ ٣أ ُ ٔػ َ
اَ ٪ی ِو ُ ٦أ ُ ُح ٕس أ ُ ٔػ َ
اب اَ ٨َّ ٟ
یب ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َوأَ َػ َ

اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥٠ا ِح ٔرفوا َوأَ ِو ٔس ٌُوا َوا ِزُٓٔ٨وا ٔاَلث ِ َ٨ي ِ ٔن َو َّ
اََ َٟلثَ َة فٔی ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو َٗ ِّس ُ٣وا أَ ِٛث َ َره ُِِ ُ ٥رقآّ٧ا
َ ُ

دمحم نب رمعم ،فبہ نب رجری ،دیمحنب الہؽ ،دعس نب اشہؾ نب اعرم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج رفز زغفہ ادح وہا وت دعتمد
املسمؿدیہشوہےئافردعتمدزیمخوہےئگرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکمتولگربقوھکدڈاولافراس

وکاشکدہرکفافردفدفنیتنیتآدویمںوکربقںیمدنفرکدفافروجصخشرقآؿرکمیاکزایدہملعراتھکوہاسوکآےگڑباھ۔
رافی  :دمحمنبرمعم،فبہنبرجری،دیمحنبالہؽ،دعسنباشہؾنباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقںیماکیڑپکااھچبےنےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ربقںیماکیڑپکااھچبےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2016

راوی  :اس٤اًی ١ب٣ ٩شٌوز ،یزیس ،ب ٩زریٍ ،طٌبہ ،ابوج٤زةً ،بساہلل ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َٗا َُ ٢ج ٌٔ ََ ١ت ِح َت
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس َوه َُو ابِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ ِ ٩أَبٔی َج َِ ٤ز َة ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ح ٔي َن ُزٓ َٔٔ َٗ ٩لی َٔ ْة َح َِ ٤زا ُئ
اامسلیعنبدوعسد،سیدی،نبزرعی،ہبعش،اوبرمجة،دبعاہلل انبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےکےچینسجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسربقںیمرےھکےئگاکیالؽرگنیکاچدراھچبیئیئگ(ینعیالؽیلمکاھچبیئ
یئگ)
رافی  :اامسلیعنبدوعسد،سیدی،نبزرعی،ہبعش،اوبرمجة،دبعاہللانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نجافاقتںیمتیمیکدتنیفونممعےہ

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
نجافاقتںیمتیمیکدتنیفونممعےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2017

٣وسی بً ٩لی ب ٩رباحً٘ ،بة بً ٩ا٣ز جہىی رضی اہلل ً٨ہ
راوی ٤ً :زوبً ٩لیً ،بساٟزحٰ ،٩٤

وسی بِ ًَُ ٩ل ٔ ِّی بِ َٔ ٩ربَا ٕح َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت أَبٔی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُ ِ٘ َب َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣
بِ ًََ ٩ا ٔ٣ز ٕ ا ُِ ٟح َهىٔ َّی َٗا َ ٢ثَ ََل ُث َسا ًَا ٕ
اَ ٪ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ َِ ٨هاَ٧ا أَ ِ ٪نُ َؼل َِّی ٓ ٔیهٔ َّ٩أَ ِو َن ِ٘ب ُ َر ٓ ٔیهَّٔ٩
تکَ َ
َّٕ َّ
اٟوهٔي َرة ٔ َحًَّی َتزُو ََّ ٢
َِ ٣و َتاَ٧ا ح ٔي َن َت ِلَّ ٍُ ُ٠
اٟظ ُِ ٤ص بَازَُٔ ّة َحًَّی َتزِ ََ ٔٔ ٍَ َوح ٔي َن َي ُ٘ ُوَٗ ٦ائ ٔ َُّ ٥
اٟظ ُِ ٤ص
اٟظ ُِ ٤ص َوح ٔي َن ََ َـی ُ

وب
ُِ ٠ِ ٔ ٟزُ ٔ
رمعفنب یلع ،دبعارلنمح ،ومٰیس نب یلع نب رابح ،ہبقع نب اعرم ینہج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفناای ہک نیت ایسی
استع(ڑھگایں)ںیہہکسجںیمہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسمہولوگںوکامنززپےنھافررمدفںوکاگڑےنےس
عنمرفناےتےھتاکیوتسجفتقوسرجلکنراہوہاہیںکتہکفہدنلب وہاجےئافرکیھٹدفرہپےکفتقاہیںکتہکوسرجڈلھ
اجےئافراسفتقہکسجفتقوسرجرغفبوہےنےگل۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ومٰیسنبیلعنبرابح،عمیةنباعرمینہجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
نجافاقتںیمتیمیکدتنیفونممعےہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2018

راوی ً :بساٟزح ٩٤ب ٩خاٟسٗلا ٪رقی ،ححاد ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

َّاد َٗا َ ٢ابِ ُُ ٩ج َزیِ ٕخ أَ ِخب َ َرن ٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ه َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َي ُ٘و ُ٢
أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َ ٩ٔ ٤بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس ا َِّ َ٘ ٟلا ُ ٪اٟزَّق ُِّّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َحح ْ
َّ
َّ
ات َٓ ُ٘ب ٔ َر َِ ٟی َّل َو ُ ٩َ ِّٔ ٛفٔی ََُ ٩َٕ ٔٛي ِر ٔكَائ َٕٔٓ ١زَ َج َز َر ُسو ُ٢
َک َر ُج َّل ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔهٔ ََ ٣
َخ َل َب َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
َ
اَِ ٟ ٪ی َّل إ ٔ ََّل أَ ِ ٪ي ُِـ َ َّ
ْط إلٔ َی ذََ ٔ ٟ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ُِ ٪ي ِ٘بَرَ إ ٔ ِن َش ْ

دبعارلنمح نب اخدلاطقؿ ریق ،اجحج ،انب رججی ،اوبزریب ،اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنہبطخدایوتاکیآدیماکذترکہوہارضحاتاحصہبرکاؾںیمےساکیصخشسجیکفافتوہیکچیھتافراسوکراتیہ
راتںیماکیانصقمسقاک نفکدے رکدنف رکدایایگاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنعنم رفناایراتںیمدنفرکےنےس نکیل
سجفتقہکایسییہوبجمریوہ۔
رافی  :دبعارلنمحنباخدلاطقؿریق،اجحج،انبرججی،اوبزریب،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنچولوگںوکاکییہربقںیمدنفرکان
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
دنچولوگںوکاکییہربقںیمدنفرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2019

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک ،وٛیٍ ،س٠امی ٪بِ٣ ٩يرة ،ح٤یسب ٩ہَل ،٢ہظا ٦بً ٩ا٣ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ ًَ ِ ٩حُ َِ ٤یسٔ بِ ٔ ٩ه ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢ه ٔظَ ا ٔ ٦بِ ٔ٩
رفوا َوأَ ِو ٔس ٌُوا َوا ِزُٓٔ٨وا
اض َج ِه ْس َطس ْ
ًَا ٔ٣ز ٕ َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ک َ َ
اب اَ ٨َّ ٟ
اَ ٪ی ِو ُ ٦أُحُ ٕس أَ َػ َ
ٔیس َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِح ٔ ُ
ٔاَلث ِ َ٨ي ِ ٔن َو َّ
اََ َٟلثَ َة فٔی َٗبِر ٕ َٓ َ٘اُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٓ ََ ٩ِ ٤نُ َ٘ ِّس َُٗ ٦ا َِّ َٗ ٢س ُ٣وا أَ ِٛث َ َره ُِِ ُ ٥رقآّ٧ا

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،فعیک ،امیلسؿ نبریغمة ،دیمحنب الہؽ ،اشہؾ نب اعرم ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک سجفتق زغفہ

ادح اک دؿ وہا وتولوگں وکتہبفیلکت وہیئ آرضحنت یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفناای متولگ(ربق)وھکد ڈاول افر اس وکفف ع
رکفافر اکیربق ںیمدفدفنیت نیتارفادیکدتنیفرکف۔احصہبرکاؾےن رعضایکایروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملس مہولگدنف
رکےنںیمسکوکدقمؾرکںی؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکوجصخشرقآؿرکمیاکملعراتھکوہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،فعیک،امیلسؿنبریغمة،دیمحنبالہؽ،اشہؾنباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
دنچولوگںوکاکییہربقںیمدنفرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2020

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩يٌ٘وب ،س٠امی ٪ب ٩رحب ،ح٤ازب ٩زیس ،ایوب ،ح٤یسب ٩ہَل ،٢سٌس ب ٩ہظا ٦بً ٩ا٣ز رضی اہلل ً٨ہ

َ
وب ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ٔ ٩ه ََٔل ٕ٩ِ ًَ ٢
رح ٕب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َح َّ٤ازُ بِ َُ ٩زیِ ٕس ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
وب َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ ُِ َ ٩
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
َ إلٔ َی َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٢
َس ٌِ ٔس بِ ٔ ٩هٔظَ ا ٔ ٦بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َ ٢ا ِط َت َّس ا ِٟحٔ َزا ُح َی ِو َ ٦أ ُ ُح ٕس ٓ َُظک ٔ َی ذََ ٔ ٟ
ا ِح ٔرفوا َوأَ ِو ٔس ٌُوا َوأَ ِح ٔشُ٨وا َوا ِزُٓٔ٨وا فٔی ا َِ٘ ٟبِر ٔ ٔاَلث ِ َ٨ي ِ ٔن َو َّ
اََ َٟلثَ َة َو َٗ ِّس ُ٣وا أَ ِٛث َ َره ُِِ ُ ٥رقآّ٧ا
ُ

ارب امیہ نب وقعیب ،امیلسؿ نب رحب ،امحدنب زدی ،اویب ،دیمحنب الہؽ ،دعس نب اشہؾ نب اعرم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایزغفہادحےکرفزاحصہبرکاؾتہبزایدہزیمخ(دیہش)وہےئگےھتولوگں
ےناسابتیکآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےساکشتییکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایربقوھکدڈاولافرربقفف عوھکد
ڈاولافراکیاکیربقںیمدفدفنیتنیترضحاتیکدتنیفرکفافروجرقآؿرکمیاکزایدہملعراتھکوہمتولگاسوکدتنیفںیمدقمؾ
رکف۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی،اویب،دیمحنبالہؽ،دعسنباشہؾنباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
دنچولوگںوکاکییہربقںیمدنفرکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2021

راوی  :ابزا٫ی ٥ب ٩يٌ٘وب٣ ،شسزً ،بس اٟوارث ،ایوب ،ح٤یسب ٩ہَل ،٢ابو اٟس٤٫اء ،ہظا ٦بً ٩ا٣ز

وب َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ش َّس ْز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
وب ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ٔ ٩ه ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی
ث ًَ ِ ٩أَ ُّی َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
ئ ًَ ِ ٩هٔظَ ا ٔ ٦بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕأَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥٠ا َ ٢ا ِح ٔرفوا َوأَ ِح ٔشُ٨وا َوا ِزُٓٔ٨وا ٔاَلث ِ َ٨ي ِ ٔن َو َّ
َّ
اََ َٟلثَ َة
اٟسه َِ٤ا ٔ
َ
ُ

َو َٗ ِّس ُ٣وا أَ ِٛث َ َره ُِِ ُ ٥رقآّ٧ا

اربامیہ نب وقعیب ،دسمد ،دبع اولارث ،اویب ،دیمحنب الہؽ ،اوب ادلامھء ،اشہؾ نب اعرم اس دحثی رشفی اک رتہمج اسہقب دحثی
ےکاطمقبےہ۔
رافی  :اربامیھنبوقعیب،دسمد،دبعاولارث،اویب،دیمحنبالہؽ،اوبادلامھء،اشہؾنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقںیمدتنیفےکفتقسکوکآےگایکاجےئ؟
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ربقںیمدتنیفےکفتقسکوکآےگایکاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2022

راوی ٣ :ح٤س ب٨٣ ٩ؼور ،سٔیا ،٪ایوب ،ح٤یسب ٩ہَل ،٢ہظا ٦بً ٩ا٣ز

وب ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ٔ ٩ه ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢ه ٔظَ أ ٦بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ َٗا َُٗ ٢تٔ َ ١أَبٔی
َح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼورٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ
َیو ٦أ ُ ُح ٕس َٓ َ٘ا َ ٢أ ٨َّ ٟيی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥٠ا ِح ٔرفوا َوأَ ِو ٔس ٌُوا َوأَ ِح ٔشُ٨وا َوا ِزُٓٔ٨وا ٔاَلث ِ َ٨ي ِ ٔن َو َّ
اََ َٟلثَ َة فٔی ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو َٗ ِّس ُ٣وا
َِ
َ ُ
ُّ

ا ٪أَ ِٛث َ َره ُِِ ُ ٥رقآّ٧ا َٓ ُ٘ ِّس َ٦
ا ٪أَبٔی ثَاَ ٔ ٟث ثَ ََلثَ ٕة َوک َ َ
أَ ِٛث َ َره ُِِ ُ ٥رقآّ٧ا َٓک َ َ

دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،اویب ،دیمحنب الہؽ ،اشہؾ نب اعرم ےس رفاتی ےہ ہک ریمے فادل نادج زغفہ ادح ےک دؿ دیہش ےیک ےئگ وت
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمتولگ(اؿےئلیکربق)وھکدفافرربقوکایھچرطحےساصػرکفافر اس
ںیمدفافرنیتوکاکییہربقںیمدنفرکدفافردنفںیماسوکدقمؾرکفوجرقآؿرکمیاکزایدہملعراتھکوہافرریمےفادلنادج(وج
ہکاکییہربقںیمدنفےیکےئگےھت)فہرسیتےےھتافراؿامتؾںیمفہیہوجرقآؿرکمیاکزایدہملعرےتھکےھت۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اویب،دیمحنبالہؽ،اشہؾنباعرم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دتنیفےکدعبرمدہوکربقےسابرہاکنےنلےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
دتنیفےکدعبرمدہوکربقےسابرہاکنےنلےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2023

راوی  :حارث ب٣ ٩شٜين ،سٔیا٤ً ،٪زو ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

اَٗ ٪ا ََ ٢سْ ٤ِ ًَ ٍَ ٔ٤زو َجاب ٔ ّزا َي ُ٘و ُ ٢أَت َی أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
رقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس َُ ٩ِ ًَ ٍُ ٤سٔ َِی َ
َٗا َ ٢ا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔ َ
َخ َد ٓ ََو َؿ ٌَ ُه ًَل َی ُر َِِٛت َِیهٔ َو َنٔ ََث ًََِ ٠یهٔ ٔ ٩ِ ٣رٔي٘ٔهٔ َوأَ َِ ٟب َش ُه
َو َس َِّ ًَ ٥َ ٠ب َس اہللٔ بِ َ ٩أُب َ ٕٓی ََ ٌِ َس َ٣ا أ ُ ِزخٔ َ ١فٔی َٗبِرٔه ٔ َٓأ َ ََ ٣ز بٔهٔ َٓأ ُ ِ ٔ
یؼ ُه َواہللُ أَ ًِ َ٥ُ ٠
ََٗ ٔ٤
احرثنبنیکسم،ایفسؿ،رمعف،اجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتدبعاہللنب

ایب ےک اپس ےچنہپ بج ہک فہ ربق ںیم دنف ایک اج اکچ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفناای فہ ربق ےس اکنال ایگ رھپ اس وک اےنپ
ونٹھگںرپالھٹبایافراانپ(ابمرک)وھتکڈاالافراانپ(ابمرک)رکہتاسوکانہپایافردخافدندقفسایھچرطحفافقےہہکاسلمع
ےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکایکدصقماھت؟
رافی  :احرثنبنیکسم،ایفسؿ،رمعف،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
دتنیفےکدعبرمدہوکربقےسابرہاکنےنلےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2024

راوی  :حشين ب ٩رحیثٓ ،ـ ١ب٣ ٩وسی ،حشين ب ٩واٗس٤ً ،زوب ٩زی٨ار ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

وسی ًَ ِ ٩ا ُِ ٟح َشي ِ ٔن بِ َٔ ٩واٗ ٔ ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩زٔی َ٨ارٕ َٗا َ٢
رحیِ ٕث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ا َِِ ٟٔـ ُ
 ١بِ َُ ٣ُ ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ُِ ٟح َشي ِ ُن بِ َُ ُ ٩
َ
َخ َج ُه َٔٗ ٩ِ ٣بِرٔه ٔٓ ََو َؿ ٍَ َرأِ َس ُه ًَل َی ُر َِِٛت َِیهٔ
َسُ ٌِ ٔ٤ت َجاب ٔ ّزا َي ُ٘و ُ ٢إ ٔ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََ ٣ز َٔ ٌَ ِب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩أُب َ ٕٓی َٓأ ِ َ

یؼهُ َٗا ََ ٢جاب ٔ ْز َو َػلَّی ًََِ ٠یهٔ َواہللُ أَ ًِ َ٥ُ ٠
َٓ َت َٔ َٔ ٓ ١یهٔ ٔ ٩ِ ٣رٔي٘ٔهٔ َوأَ َِ ٟب َش ُه ََٗ ٔ٤

نیسحنبرحثی،لضفنبومیس،نیسحنبفادق،رمعفنبدانیر،اجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرضحتدبعاہللنبایب ےکفاےطساسوکربقںیمدنفےیکاجےنےکدعبربقےسولکناایافررھپاساکرساےنپونٹھگں
رپراھکافراانپوھتکاسرپڈاالافراسوکاانپرکہتانہپای۔
رافی  :نیسحنبرحثی،لضفنبومیس،نیسحنبفادق،رمعفنبدانیر،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدہوکدتنیفےکدعبربقےساکنےنلےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رمدہوکدتنیفےکدعبربقےساکنےنلےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2025

راوی ً :باض بً ٩بساٌٟوی ،٥سٌیس بً ٩ا٣ز ،طٌبہ ،اب ٩ابو٧حیحً ،لاء ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

َّاض بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس ا ٌَِ ٟو ٔٔیَ ٩ِ ًَ ٥سٌٔی ٔس بِ ًَٔ ٩ا ٔ٣ز ٕ ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی َ٧حٔ ٕ
ئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا َُ ٢زٓ َٔ ٍَ ٣َ ٩أَبٔی
یح ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ٌَِ ٟب ُ
َّ
َخ ِج ُتهُ َو َز َٓ ُِ ٨ت ُه ًَل َی ح َٔسة ٕ
َر ُج ْ ١فٔی ا َِ٘ ٟبِر ٔ َٓ ٥َِ ٠یَ ٔل ِب َٗ ِٔ ٠يی َحًی أَ ِ َ
ابعسنبدبعامیظعل،دیعسنباعرم،ہبعش،انباوبحیجن،اطعء،اجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکریمےفادلافراکیافرآدیمربق
ںیمرےھکےئگریمادؽوخشہنوہاںیمےناسوکاکنؽرکاسوکدحیلعہدنفایک
رافی  :ابعسنبدبعامیظعل،دیعسنباعرم،ہبعش،انباوبحیجن،اطعء،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقرپامنززپےنھےسقلعتمااحدثی
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ربقرپامنززپےنھےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2026

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،ابوٗسا٣ةً ،بساہلل ب٤٧ ٩ير٤ًَ ،ا ٪ب ٩حٜی ،٥خارجة ب ٩زیسب ٩ثابت ،یزیس ب ٩ثابت

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس أَبُو ٗ َُسا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ٤َُ ٧ ٩ي ِر ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًُ َِ َ٤ا ُ ٪بِ َُ ٩حٕٔ ٜیَ ٩ِ ًَ ٥خارٔ َج َة بِ َٔ ٩زیِ ٔس

ٔیسا َٓ َ٘ا َ٢
َفأَی َٗب ِ ّرا َجس ّ
َخ ُجوا ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت ًَ ِ٤ِّ ًَ ٩هٔ یَز ٔ َ
یس بِ ٔ ٩ثَاب ٔ ٕت أَُ َّ ٧ه َِ َ ٥
َات یَ ِوَ َ ٕ ٦
َ٣ا َه َذا َٗا ُٟوا َه ٔذه ٔ ُٓ ََلُ َ ٧ة َِ ٣و ََل ُة بَىٔی ُٓ ََل َٕ ٌََ ٓ ٪زٓ ََها َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٣َ ٥َ ٠ا َت ِت ُه ِه ّزا َوأََ ِ ٧ت َ٧ائ َْٔٗ ٥ائ ٔ ْ٥َِ ٠َٓ ١

َ ب ٔ َها َٓ َ٘ َاَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َػ َّ
وت
اض َخ َِٔ ٠هُ َو َٛب َّ َر ًََِ ٠ی َها أَ ِر ََ ٌّا ث ُ ََّٗ ٥ا َََ ٢ل یَ ُُ ٤
ٔ ُ ٧ح َّب أَ ُِ ٧ ٪وٗٔوَ َ
ٕ اَ ٨َّ ٟ
ٓ ٔی٣َ ٥ِ ُٜی ِّْت َ٣ا ُز ُِ ٣ت بَي ِ َن أَهِ ُهز ٔ ُ ٥ِ ٛإ ٔ ََّل آ َذِ٧ت ُُ٤ونٔی بٔهٔ َٓإ ٔ ََّ ٪ػ ََلت ٔی َُ ٟه َر ِح َْ ٤ة
دیبع اہلل نب دیعس ،اوبدقامة ،دبعاہلل نب ریمن ،امثعؿ نب میکح ،اخرحة نب زدینب باتب ،سیدی نب باتب ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکارماہےلکناکیدؿآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیاتزہربقدیھکیآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےندرایتفرفناایہکہیایکےھت؟ولوگںےنرعضایکہیالفںاخوتؿےہالفںولوگںیکابدنی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناس
یک انشتخ رفنایئ۔ دفرہپ ںیم اس یک فافت وہیئگ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفزہ رھک راھک اھت افر آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسوسرےہےھت ۔مہےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدیباررکانانمبسولعمؾہنوہا۔وتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ڑھکے وہ ےئگ افر ولوگں ےن فص ابدنھ یل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اچر رمہبت ریبکت رفنایئ افر رفناای ہک مت ولوگں ےس سج
فتقوکیئصخشفافترکےوتھجموکاالطعرکانویکہکنریمیامنزاسےکفاےطسرتمحےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،اوبدقامة،دبعاہللنبریمن،امثعؿنبمیکح،اخرحةنبزدینبباتب،سیدینبباتب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ربقرپامنززپےنھےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2027

راوی  :اسٌ٤ی ١ب٣ ٩شٌوز ،خاٟس ،طٌبہ ،س٠امی ٪طیبانی ،طٌيی رضی اہلل ً٨ہ

اٟظ ِی َبان ٔ ِّی ًَ َِّ ٩
 ١بِ ُِ ٣َ ٩ش ٌُوز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی ََّ ٪
اٟظ ٌِ ٔي ِّی أَ ِخب َ َرنٔی ََّ ٣َ ٩ِ ٣ز ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َٗبِر ٕ ُ٨ِ ٣ت َب ٔ ٕذ َٓأ َ َُّ ٣ه َِ ٥و َػ َّ
ض
ٕ َخ ُِ َٔ ٠ه ُُِٗ ٠ت َ ٩ِ ٣ه َُو یَا أَبَا ًَ ِ٤ز ٕو َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ

الیعمسنب دوعسد،اخدل،ہبعش،امیلسؿابیشین،یبعشریضاہللہنعےسرفاتیےہہکھجمےساسصخشےنلقنایکوجہکاکیربق رپ
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکارماہایگاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناناتمرفنایئافرولوگںےنآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ فص ابدنیھ۔ امیلسؿ ےن اہک ہک ںیم ےن رضحت یبعش ےس درایتف ایک ہک فہ وکؿ آدیم ےھت؟ اوہنں ےن
رفناایہکرضحتدبعاہللانبابعس۔
رافی  :الیعمسنبدوعسد،اخدل،ہبعش،امیلسؿابیشین،یبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ربقرپامنززپےنھےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2028

راوی  :يٌ٘وب ب ٩ابزا٫ی ،٥ہظی ،٥اٟظیبانی ،طٌيی

اٟظ ِی َبانٔی أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ َِّ ٩
وب بِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا هُظَ ِی َْٗ ٥ا ََّ ٢
اٟظ ٌِ ٔي ِّی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ََ ٩ِ ٣رأَی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ُّ

ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّّ ٣َ ٥َ ٠ز َٔ َ٘بِر ٕ ُ٨ِ ٣ت َب ٔ ٕذ ٓ ََؼلَّی ًََِ ٠یهٔ َو َػ َّ
ض
َ َٗا َ ٢ابِ ًَُ ٩بَّا ٕ
ٕ أَ ِػ َحابَ ُه َخ َِٔ ٠هُ ٗٔی ََ ٩ِ ٣َ ١ح َّسثَ َ
وقعیبنباربامیہ،میشہ،اابیشلین،یبعشاسدحثیاکرتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :وقعیبنباربامیھ،میشہ،اابیشلین،یبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ربقرپامنززپےنھےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2029

راوی ِ٣ :يرة بً ٩بساٟزح ،٩٤زیس بً ٩لی ،ابواسا٣ة ،جٌرفب ٩بزٗا ،٪حِیب ب ٩ابو٣ززرً ،ٚلاء ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

یب بِ ٔ ٩أَبٔی
اَ ٩ِ ًَ ٪حِ ٔ ٔ
رف بِ ُ ٩ب ُ ِز َٗ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ا ِِٔ٤ُ ٟي َرةُ بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح ََٗ ٩ٔ ٤ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َزیِ ُس بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َوه َُو أَبُو أ ُ َسا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َج ٌِ َ ُ
َِ ٣ززُو َٕ ًَ ٩ِ ًَ ٚلا ٕئ ًَ َِ ٩جابٔز ٕأَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ػلَّی ًَل َی َٗبِر ٔا َِ ٣زأَة ََٕ ٌِ َس َ٣ا زُٓ ٔ َِ ٨ت
ریغمة نب دبعارلنمح ،زدی نب یلع ،اوبااسمة ،رفعجنب رباقؿ ،بیبح نب اوبرمزرؼ ،اطعء ،اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیاخوتؿیکربقرپاسیکدتنیفےکدعبامنز(انجزہ)زپیھ۔
رافی  :ریغمةنبدبعارلنمح،زدینبیلع،اوبااسمة،رفعجنبرباقؿ،بیبحنباوبرمزرؼ،اطعء،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انجزہےسرفاتغےکدعبوساروہےنےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
انجزہےسرفاتغےکدعبوساروہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2030

راوی  :اح٤سب ٩س٠امی ،٪ابونٌی ٥و یحٌی ب ٩آز٣ ،٦ا َٟبِ٣ ٩و ،٢س٤اک ،جابزب ٩س٤زہ رضی اہلل ً٨ہ

َ بِ َُ ِِ ٣ٔ ٩و ٕ ٩ِ ًَ ٢س َٔ٤ا ٕک ًَ َِ ٩جابٔز ٔبِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُُ ٩سََ ِ ٠امی ََٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو نُ ٌَ ِی َٕ ٥و َی ِحٌَی بِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ٣اُ ٔ ٟ
َخ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ًََّ ٥َ ٠ل َی َج ََ ٨ازة ٔ أَبٔی َّ
َفَ ٔ ٛب
رف ٕ
َس َُ ٤ز َة َٗا ََ َ ٢
اٟس ِح َسا ٔح َٓ َ٤َّ ٠ا َر َج ٍَ أتُ َٔی َٔ َ َ
ض َُ ٌِ ٣ز ِو ّری َ َ

َو َ٣ظَ ِی َ٨ا ٌََ ٣هُ

ادمحنبامیلسؿ،اوبمیعنفییحینبآدؾ،ناکلنبوغمؽ،امسک،اجربنبرمسہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع

فآہل فملس اکی دؿ اوب ددحاح ےک انجزہ ےک اسھت ےلکن سج فتق فاسپ آےن ےگل وت اکی وھگڑا ربہنہ تشپ (ریغب زنی) اک آای۔ آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملساسرپوساروہےئافرمہولگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتلچدی۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،اوبمیعنفییحینبآدؾ،ناکلنبوغمؽ،امسک،اجربنبرمسہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقوکدنلبرکےنےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ربقوکدنلبرکےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2031

٣وسی و ابوزبير ،جابز رضی اہلل ً٨ہ
راوی  :ہارو ٪ب ٩اسح ،ٙحٔؽ ،اب ٩جزیخ ،س٠امی ٪بٰ ٩

وسی َوأَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه ُ
ارو ُ ٪بِ ُ ٩إ ٔ ِس َح ََٗ ٙا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َحٔ ِْؽ ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ َٔ ٣ُ ٩
وسی أَ ِو یَُ ِٜت َب ًََِ ٠یهٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ِ ٪یُ ِبى َی ًَل َی ا َِ٘ ٟبِر ٔأَ ِو یُزَا َز ًََِ ٠یهٔ أَ ِو یُ َحؼَّ َؽ َزا َز ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
اہرفؿنب ااحسؼ ،ب ص،انب رججی،امیلسؿنبومٰیسفاوبزریب،اجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےنربقرپامعرتریمعترکےنےس عنمرفناایافرربق ںیمزایدیترکےن ےس عنمرفناایاسرپاکچناگلےن ےسایاسرپ ےنھک
ےسعنمرفناای۔
رافی  :اہرفؿنباقحس،ب ص،انبرججی،امیلسؿنبومٰیسفاوبزریب،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقرپامعرتریمعترکان

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ربقرپامعرتریمعترکان

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2032

راوی  :یوسٕ ب ٩سٌیس ،ححاد ،اب ٩جزیخ ،ابوزبير ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ه َسَ ٍَ ٔ٤جاب ٔ ّزا َي ُ٘و َُ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ
ٕ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ
یؽ ا ُِ٘ ٟبُورٔ أَ ِو یُ ِبى َی ًََِ ٠ی َها أَ ِو َی ِحَ ٔ ٠ص ًََِ ٠ی َها أَ َح ْس
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّٔ ِ٘ ََ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ؼ ٔ

ویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی،اوبزریب،اجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنربق
رپاکچناگلےنےسایاسرپریمعتانبےنےسایاسرپےنھٹیبےسعنمرفناایےہ۔
رافی  :ویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی،اوبزریب،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقفںرپاکچناگلےنےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ربقفںرپاکچناگلےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2033

راوی ٤ً :زا ٪ب٣ ٩وسیً ،بساٟوارث ،ایوب ،ابوزبير ،جابز رضی اہلل ً٨ہ

وسی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوارٔ ٔ
وب ًَ ِ ٩أَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ َِ ٩جابٔز ٕ َٗا ََ َ ٧ ٢هی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ً َِٔ ٤زا ُ ٪بِ َُ ٣ُ ٩
ث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَ ُّی ُ

یؽ ا ُِ٘ ٟبُورٔ
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ًَ ٥َ ٠ت ِح ٔؼ ٔ
رمعاؿنبومیس ،دبعاولارث،اویب،اوبزریب،اجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
ربقفںرپاکچناگلےنےسعنمرفناای۔
رافی  :رمعاؿنبومیس،دبعاولارث،اویب،اوبزریب،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگربقافیچنوہوتاسوکدہنمؾرکےکرباربرکاناسیکےہ؟
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ارگربقافیچنوہوتاسوکدہنمؾرکےکرباربرکاناسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2034

راوی  :س٠امی ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب٤ً ،زوب ٩حارث ،ث٤ا٣ة ب ٩طفی رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ابِ َُ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث أَ َّ ٪ث ُ َ٤ا ََ ٣ة بِ َُ ٩طفَ ٕٓی َح َّسثَ ُه َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ٍََ ٣
اٟزوَٓ ٔ ٦ت ُُوف ِّ َی َػاح ْٔب َ٨َ ٟا َٓأ َ ََ ٣ز ٓ ََـا َُ ٟة َٔ َ٘بِرٔه ٔٓ َُشو َِّی ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
ٓ ََـا ََ ٟة بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی ٕس بٔأ َ ِر ٔ
ق ُّ
َو َس َّ ٥َ ٠یَأ ِ ُ٣زُ ب ٔ َت ِشؤیَت َٔها
امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،رمعفنباحرث،امثمةنب یفریضاہللہنعےسرفاتیےہہکمہولگرفؾںیمرضحتاضفہلریضاہلل
ہنع ےکاسھتےھتفاہںرپامہرےاکیاسیھتیکفافت وہیئگرضحت اضفہل نبدیبع ےن مکحرفناایاؿ یکربقرباربیکیئگ رھپایبؿ ایک
ہکمہےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسےسانسےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھتربقفںےکرباربرکےن
اک۔

رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،رمعفنباحرث،امثمةنب یفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ارگربقافیچنوہوتاسوکدہنمؾرکےکرباربرکاناسیکےہ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2035

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی ،سٔیا ،٪حِیب ،ابووائ ،١ابوہیاد

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا َُ ٩ِ ًَ ٪حِٔیبٕ ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ٕٔ ٩ِ ًَ ١أَبٔی ا َِ ٟهیَّا ٔد َٗا ََٗ ٢ا ًََ ٢ل ٔ ٌّی َرض َٔی
رشّٓا إ ٔ ََّل َس َّویِ َت ُه َو ََل ُػ َور ّة فٔی
َ ًَل َی َ٣ا ََ ٌَ ََىٔی ًََِ ٠یهٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٥َ ٠ل َت َس ًََٗ َّ٩ب ِ ّرا ُٔ ِ ٣
اہللُ ًَ ُِ ٨ه أَ ََل أَ َِ ٌَ َُ َ

بَ ِی ٕت إ ٔ ََّل كَ َِ ٤ش َت َها

رمعفنب یلع ،ییحی ،ایفسؿ ،بیبح ،اوبفالئ ،اوبایہج ےس رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن اؿ ےس درایتف ایک ںیم مت وک
اساکؾرپہنرفاہنرکفںہکسجرپروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکرفاہن رفناایاھتہکوکیئیھبربقافیچنہنوھچڑفںنکیل
اسوکرباربرکدفں۔وکیئیھبوصترییسکاکمؿںیمہندوھکیںرگماسوکرفدنڈاولںافراٹمدفں۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿ،بیبح،اوبفالئ،اوبایہج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زایرتوبقرےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
زایرتوبقرےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2036

راوی ٣ :ح٤س ب ٩آز ،٦ابٓ ٩ـی ،١ابوس٨ا٣ ،٪حارب ب ٩زثارً ،بساہلل ب ٩بزیس ة رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز َ ٩ِ ًَ ٦ابِ َٔ ُٓ ٩ـ ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔی ٔس َ٨ا َٕ ٣ُ ٩ِ ًَ ٪حار ٔٔب بِ ٔ ٩زٔثَا ٕر ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا ََٗ ٢ا َ٢
وروهَا َوَ َ ٧ه ِی ُتُ ُٟ ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜحو ٔ ٦اْلِ َ َؿاؤ ِّی ٓ َِو َ ٚثَ ََلثَ ٔة أَیَّإ ٦
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠ه ِی ُت ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜزٔیَ َارة ٔ ا ُِ٘ ٟبُورٔ َٓز ُ ُ

َکا
َٓا ِٔ ٣شُٜوا َ٣ا بَ َسا َلَ ٥ِ ُٜوَ َ ٧ه ِی ُت ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜأِ٨َّ ٟی ٔذ إ ٔ ََّل فٔی ٔس َ٘ا ٕئ ٓ ِ َ
َارشبُوا فٔی اْلِ َ ِس٘ ٔ َی ٔة ک ُ َِّ ٠ها َو ََل ََ ِ َ
رشبُوا ُِ ٣ش ٔ ّ

دمحم نب آدؾ ،انب لیضف ،اوبانسؿ ،احمرب نب دبار ،دبعاہلل نب ربدیة ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکںیمےنمتولوگںوکعنمایکاھتربقفںیکزایرترکےنےسنکیلابمتولگزایرتوبقررکےتکسوہ
افرںیمےنمتوکعنمایکاھترقابینےکوگتشوکنیترفزےسزایدہرےنھکےسابسجہگجکتدؽاچےہرھکولافرںیمےنمتولوگں
وکوجھکرےکرےنھکےسعنمایکاھتہکیسکربنتںیموجھکرہنوگھبانالعفہکشمےکابمتولگسجربنتںیمدؽاچےہاسوکوگھبدفافر
متولگیپولنکیلہشنالےنفایلزیچہنوہ۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،انبلیضف،اوبانسؿ،احمربنبدبار،دبعاہللنبربدیةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
زایرتوبقرےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2037

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز ،ابوَفوةِ٣ ،يرة ب ٩سِیًٍ ،بساہلل ب ٩بزیسة رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ِ ٩أَبٔی َ َِف َو َة ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔبِ ُٔ ٩سِ َ ِی ٍٕ َح َّسثَىٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩ب ُ َزیِ َس َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَُ َّ ٧ه
ا ٪فٔی َِ ٣حٕ ٔ ٠ص ٓ ٔیهٔ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ ٢إنِّٔی ُُ ٨ِ ٛت َ َ ٧ه ِی ُت ٥ِ ُٜأَ َِ ٪تأِکُُ٠وا ُ ُٟح َو ٦اْلِ َ َؿاؤ ِّی إ ٔ ََّل ثَ ََلثّا َٓکُُ٠وا
کَ َ

اٟوزُ ٔ
ئ َوا ِ٤ُ ٟزَ َّٓتٔ َوأ٘٨َّ ٟير ٔ َوا َِ ٟح َِ ٨ت ٔ ٥اِ٧ت َب ٔ ُذوا ٓ ٔ َامی
اٟسبَّا ٔ
ََک ُت َل ٥ِ ُٜأَ ََِ ٪ل َت ِ٨ت َب ٔ ُذوا فٔی ُّ
وٖ ُّ
َوأَكٌِ ُٔ٤وا َوا َّز ٔ ُ
َخوا َ٣ا بَ َسا َلَ ٥ِ ُٜوذ َ ِ
ور ََِٓ ٠یز ُ ِر َو ََل ََ ُ٘وُٟوا هُ ِح ّزا
َرأَیِت َُِ ٥وا ِجتَٔ٨بُوا ک ُ َِّ ٣ُ ١ش َٔکٕ َوَ َ ٧ه ِی ُت ٩ِ ًَ ٥ِ ُٜزٔ َی َارة ٔا ُِ٘ ٟبُورٔ ٓ ََ ٩ِ ٤أَ َرا َز أَ َِ ٪یز ُ َ
دمحم نبدقامة،رجری،اوبرففة ،ریغمة نب سینع،دبعاہللنب ربدیةریضاہلل ہنع ےسرفاتی ےہ ہکفہاکیسلجم ںیم ےھت ہک سج ںیم
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکںیمےنمتوکرقابیناکوگتشنیترفزےک
دعباھکےنےسعنم ایکاھتابمتولگاھکؤافرالھکؤافرسجدقردؽاچےہمتاسوکعمجرکولسجدقرمتوکانمبسولعمؾوہافرںیم
ےنمتوکذیبنانبےنےسعنمایکاھتدنچربونتںںیمرمابتؿافروجھکرےکوتےبنںیمذیبنانبےنےسعنمایکاھتافررہےرگنےکرفنغ
فاےل ربنت ںیم ذیبن انبےن ےس عنم ایک اھت اب مت ولگ سج ربنت ںیم دؽ اچےہ ذیبن انب ول نکیل مت ولگ رہ اکی یئ ےس وچب وج ہک ہشن
الےن فایل وہ افر ںیم ےن مت وک عنم ایک اھت زایرت وبقر ےس ہک سج اک دؽ اچےہ ربقفں یک زایرت رکے نکیل زابؿ ےس ربی ابت ہن
ےہک۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،اوبرففة،ریغمةنبسینع،دبعاہللنبربدیةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکرفافررشمکیکربقیکزایرتےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
اکرفافررشمکیکربقیکزایرتےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2038

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ح٤س بًِ ٩یس ،یزیس بٛ ٩یشا ،٪ابوحاز ،٦ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی َحازٔ ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢ز َار َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٕس ًَ َِ ٩یز ٔ َ
یس بِ ِٔ َٛ ٩ی َش َ
اہللُ ًََ٠یهٔ وس ََّٗ ٥٠بِر أ ُ ِّ٣هٔ َٓبکَی وأَبِکَی ََ ٩٣حو َُ ٟه و َٗاِ ٢
اس َتأ ِ َذُ ِ ٧ت
ِ َ َ َ َ
َ َ
رف ََ ٟها َٓ ٥َِ ٠یُ ِؤذ َِ ٪لٔی َو ِ
ِ ِ َ َ ِ
اس َتأذَُ ِ ٧ت َربِّی ًَزَّ َو َج َّ ١فٔی أَ ِ ٪أَ ِس َت ِِ ٔ َ

ِّ
َک ُ ٥ِ ٛا ِِ ٤َ ٟو َت
ُور َٗب ِ َرهَا َٓأَذ ٔ َ ٪ل ٔی َٓز ُ ُ
فٔی أَ ِ ٪أَز َ
وروا ا ُِ٘ ٟبُ َور َٓإَٔ َّ ٧ها تُ َذ ُ
ہبیتق ،دمحم نب دیبع ،سیدی نب اسیکؿ ،اوباحزؾ ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
اینپفادلہرتحمہمیکربقرپرشتفیےلےئگوترفےنگلےئگافروجولگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھتفہیھبرفےنےگل
افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ںیم ےن اےنپ رپفرداگر ےس اینپ فادلہ ےک فاےطس داع رکےن یک ااجزت نایگن وت ھجم وک
اسیکااجزتںیہنلمیکس(ویکہکندخافدندقفسرشمکیکرفغمتںیہنرفناےئاگ)رھپںیمےناؿیکربقرپاحرضییکداعنایگنوت
ھجموکاسیکااجزتلمیئگوتمتولگیھبزایرتوبقرایکرکف۔ویکہکنزایرتوبقرومتوکایددالیتےہ۔
رافی  :ہبیتق،دمحمنبدیبع،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الہرشکےکےیلداعناےنگنیکاممتعنےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
الہرشکےکےیلداعناےنگنیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2039

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی٣ ،ح٤س و اب ٩ثور٤ٌ٣ ،ز ،زہزی ،سٌیس ب٣ ٩شیب رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َوه َُو ابِ ُ ٩ثَ ِو ٕر ًَ ِ٤َ ٌِ ٣َ ٩ز ٕ ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ

رض ِت أَبَا كَأٟبٕ ا َِ ٟوَٓاةُ َز َخ ََِ ٠ًَ ١یهٔ أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وً ٔ َِ ٨س ُه أَبُو َج ِه َٕ ١و ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی أ ُ ََّ ٣ی َة َٓ َ٘ا َ٢
َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا َح َ َ
ََ ب ٔ َها ً ٔ َِ ٨س اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ٘ َٓ ١ا َُ َٟ ٢ه أَبُو َج ِه َٕ ١و ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی أ ُ ََّ ٣ی َة یَا أَبَا كَأٟبٕ
اد َ ٟ
أَ ِی ًَ ََِّ ١ِ ُٗ ٥ل إ ٔ ََ ٟه إ ٔ ََّل اہللُ کَّ ٤َ ٔ ٠ة أ ُ َح ُّ
آَخ َط ِی ٕئ ک َ َُّ ٤َ ٠ه ِ ٥بٔهٔ ًَل َی ٔ٠َّ ٣ةٔ ًَ ِب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب َٓ َ٘ا َُ َٟ ٢ه أ ٨َّ ٟي ُّی
أَ َت ِزُ َُب ًَ ِٔ ٠َّ ٣ٔ ٩ة ًَ ِب ٔس ا َِّ ٤ُ ٟلٔ ٔ ٠ب ََٓ ٥َِ ٠یزَ َاَل یُک َ ِّ٤َ ٠أ٧هٔ َحًَّی ک َ َ
اُ ٔ ٪
َّ
َّ
رشٔٛي َن
أ ٨َّ ٠ٟٔ ٪ي ِّی َو َّأ ٟذ َ
رفوا ٔ ِ ٤ُِ ٠ٟٔ
ََ َ٣ا  ٥َِ ٟأَُ ِ ٧ه ًَ َِ ٨
رف ََّ ٟ ٪
َ َٓ َ٨زََِ ٟت َ٣ا ک َ َ
ی ٩آ َُ٨٣وا أَ َِ ٪ي ِش َت ِِ ٔ ُ
َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَْ ٥َ ٠لَ ِس َت ِِ ٔ َ

َ ََل َت ِهسٔی َ ٩ِ ٣أَ ِحِ َ ِب َت
َوَ٧زََِ ٟت إَٔ َّ ٧
دمحم نبدبعاالیلع،دمحمفانبوثر،رمعم،زرہی،دیعسنببیسمریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےن اےنپفادلنادجےس انس ہک
سجفتق(آپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملسےکاچچ)اوباطبلیکفافت اکفتقآایوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملساؿ ےکاپسرشتفی
ہٰلا ِ َّل
ےلےئگفاہںرپاوبلہجافردبعاہللنباہیمےھٹیبوہےئےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاےریمےاچچ!مت َلا ِ ِ
اہللوہکاسہلمجیکفہجےسںیماہمترےفاےطسابراگہدخافدنیںیمتجحرکفںاگ(افسرشیکوکششرکفںاگ)اسرپاوبلہجافر
دبعاہلل نب اہیم ےن اہک اے اوب اطبل! ایک مت دبعابلطمل ےک دنی ےس رفنت رکےت وہ؟ رھپ فہ دفونں اؿ ےس وگتفگ رکےن ےگل۔
اہیں کت ہک اوباطبل یک زابؿ ےسآرخی ہلمج ہی الکن ہک ںیم وت دبعابلطمل ےک دنی رپ یہ اقمئ وہں۔ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفناایںیماہمترےفاےطساسفتقکتداعناوگن اگہکبجکتھجموکاممتعنہنوہیگاسرپآتیرکہمیانزؽوہیئ۔
ینعی یبن (یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) وک افر وج ولگ اامیؿ الےئ اؿ وک رشمک ےک فاےطس داع ںیہن ناانگن اچےیہ افر ہی آتی رکہمی انزؽ
وہیئینعیمتسجوکاچےہراہدہاتیرپںیہنالےتکسنکیلدخااعتیلیہسجوکاچےہدہاتیرپالاتکسےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،دمحمفانبوثر،رمعم،زرہی،دیعسنببیسمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
الہرشکےکےیلداعناےنگنیکاممتعنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2040

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪ابواسح ،ٙابوخ٠ی ،١حرضت ًلی رضی اہلل ً٨ہ

ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔی إ ٔ ِس َح َ ٩ِ ًَ ٙأَبٔی ا َِ ٟدٔ٠ی ًَٔ ٩ِ ًَ ١ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
رف إٔبِ َزاهٔی ُْٔ ٥لَبٔیهٔ َٓأ َ َت ِی ُت
رف َُ ٟه َ٤ا َوه َُ٤ا ُٔ ِ ٣
رف ْٔلَبَ َویِهٔ َوه َُ٤ا ُٔ ِ ٣
رشکَا َٔ٘ َٓ ٪ا َ ٢أَ َو َ ٥َِ ٟي ِش َت ِِ ٔ ِ
رشکَا ُِٔ ٠ُ٘ َٓ ٪ت أَ ََ ِش َت ِِ ٔ ُ
َر ُج َّل َي ِش َت ِِ ٔ ُ
َار إٔبِ َزاه َٔیْٔ ٥لَبٔیهٔ إ ٔ ََّل ًَ ِِ ٣َ ٩وً ٔ َسة ٕ َو ًَ َس َها إٔیَّا ُه
استٔ ِِٔ ُ
َک ُت ذََ ٔ ٟ
َ َٟهُ َٓ َ٨زََِ ٟت َو َ٣ا ک َ َ
اِ ٪
أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ِ

ااحسؼنب وصنمر،دبعارلنمح،ایفسؿ،اوبااحسؼ،اوبلیلخ ،رضحتیلعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےناکیصخش وکانس فہ
آدیمداع نااگنرکاتاھتاےنپفادلنیےئلیکوجرشمکےھت۔اس ےناہکاربامیہہیلعاالسلؾ ےناےنپفادلےکفاےطسداعنایگن ےہینعیآذر
ےک فاےطس احالہکن فہ رشمک اھت۔ ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےسرعضایک۔اسرپہیآتیانزؽوہیئہکاربامیہہیلعاالسلؾےناےنپفادلےکفاےطسوجداعنایگنیھتفہاکیفدعہیکفہجےسیھت
وجہکاربامیہہیلعاالسلؾےنایکاھتاسفہجےساہکاھتںیماہمترےفاےطسداعناوگنںاگسجفتقاؿاکملعوہاہکفہدخااکدنمشاھتوت
فہاسےسزیبارافردحیلعہوہےئگ۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،دبعارلنمح،ایفسؿ،اوباقحس،اوبلیلخ،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املسمونںےکفاےطسداعناےنگناکمکح
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
املسمونںےکفاےطسداعناےنگناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2041

راوی  :یوسٕ ب ٩سٌیس ،ححاد ،اب ٩جزیخً ،بساہلل ب ٩ابو٠٣یٜة٣ ،ح٤س بٗ ٩یص بِ٣ ٩خ٣ة رضی اہلل ً٨ہ

َّاد ًَ ِ ٩ابِ ُٔ ٩ج َزیِ ٕخ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِب ُس اہللٔ بِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣یَ َٜة أَُ َّ ٧ه َسَ ٣ُ ٍَ ٔ٤ح ََّ ٤س بِ َ٩
ٕ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
أَ ِخب َ َرَ٧ا یُو ُس ُ
ِخ ََ ٣ة َي ُ٘و َُ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة تُ َح ِّس ُث َٗاَِ ٟت أََلَ أ ُ َح ِّسثًَُ ٥ِ ُٜىِّی َو ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٨َ ٠ِ ُٗ ٥َ ٠ا بَل َی
َٗ ِی ٔص بِ َٔ ِ ٣َ ٩
َٗاَِ ٟت َ٤َّ ٟا کَاِ َ ٧ت َِ ٟی ًَٔ٠ی َّأًٟی ه َُو ً ٔ ِ٨سٔی ََ ٌِىٔی أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِن َََ٘ ٠ب ٓ ََو َؿ ٍَ َن ٌَِِ ٠یهٔ ً ٔ َِ ٨س رٔ ِجَِ ٠یهٔ َو ََ َش َم
اب
َفا ٔطهٔ َٓ ٥َِ ٠یََِ ٠ب ِث إ ٔ ََّل َریِ ََ َ٤ا هَ  َّ٩أَنِّی َٗ ِس َر َٗ ِس ُت ث ُ َّ ٥اَ ِ ٧ت ٌَ َُ ١ر َویِ ّسا َوأَ َخ َذ رٔ َزائ َ ُه ُر َویِ ّسا ث ُ ََّ َٓ ٥تحَ ا َِ ٟب َ
ََ
َط َٖ إ ٔ َزارٔه ٔ ًَل َی ٔ َ

ِ َّ
ٔ
ِ
َف َٓ ٍَ َی َسیِهٔ
ُر َویِ ّسا َو َ َ
َخ َد ُر َویِ ّسا َو َج ٌَُِ ٠ت ز ٔ ِرعی فٔی َرأسٔی َوا ِخ َت َ٤زِ ُت َو ََ َ٘ َُّ ٌِ ٨ت إ ٔ َزارٔی َواَ ِ ٧ل َُ ِ٘ ٠ت فٔی إٔثزٔه ٔ َحًی َجا َئ ا َِ ٟب٘ٔی ٍَ َ َ
ت َٓأَكَا ٢ث ُ َّ ٥اِْ٧ح َٖ َٓاِْ٧حٓ ُِت َٓأَرس ََ َٓأَرس ًِ ُت َٓهزوَٓ ٢هزو ُِ ٟت َٓأ َ ِح َ َ
ثَ ََل َث َ٣زَّا ٕ
رض ُت َو َس َب ِ٘ ُتهُ ٓ ََس َخُِ ٠ت
َ َِ َ َ َِ
َ
ََ
ََ
َِ َِ
رض َٓأ ِح َ ِ
َ

اؿ َل َح ٌِ ُت ٓ ََس َخ ََ٘ َٓ ١ا َ٣َ ٢ا َ ََٔ ٟیا ًَائٔظَ ُة َح ِظ َیا َراب ٔ َی ّة َٗاَِ ٟت ََل َٗا َُ َٟ ٢ت ِدبٔرن ِّٔی أَ ِو َُ ٟی ِدب ٔ َرنِّی َّ
ََِٓ ٠ی َص إ ٔ ََّل أَ ِِ ٪
یٕ ا َِ ٟدبٔيرُ
أ ٠ٟل ُ
ُُِٗ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ بٔأبَٔی أََ ِ ٧ت َوأُم ِّی َٓأ َ ِخب َ ِرتُ ُه ا َِ ٟدب َ َر َٗا ََٓ ٢أَِ٧تٔ َّ
اٟش َوا ُز َّأ ٟذی َرأَیِ ُت أَ َ٣ام ٔی َٗاَِ ٟت َن ٌَ ََِ ٠َٓ ٥هزَنٔی فٔی َػ ِسرٔی
اض َٓ َ٘ ِس ًَُ ٤َ ٔ ٠ه اہللُ َٗا ََٓ ٢إ ٔ َّٔ ٪جبِرٔی َ١
یٕ اہللُ ًََِ ٠ی َٔ َو َر ُسوُٟهُ ُُِٗ ٠ت َِ ٣ه َ٤ا یَُ ِٜت ُ ٥اُ ٨َّ ٟ
َِ ٟهزَ ّة أَ ِو َج ٌَ ِتىٔی ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢أَهَ َ٨ِ ٨تٔ أَ ِ ٪یَ ٔح َ
أَ َتانٔی ح ٔي َن َرأَیِتٔ َوَ ٥َِ ٟی ِس ُخ ًَِ ١ل َ َّی َو َٗ ِس َو َؿ ٌِتٔ ث َٔیابَ َٔ َٓ َ٨ا َزانٔی َٓأ َ ِخفَی َٔٓ َٔ ٨ِ ٣أ َ َجِ ِ ُت ُه َٓأ َ ِخ َٔ ِی ُت ُه َٔٓ َٔ ٨ِ ٣وَ َُ ٨ِ ٨ت أَ ِِ َٗ ٪س
َ
َ
َر َٗ ِس ٔ
ٕ أَُٗو َُ ٢یا َر ُسو َ٢
َکه ُِت أَ ِ ٪أُوٗٔوَ َٔ َو َخ ٔظ ُ
ت َو َ ٔ
رف َُ ٟه ُِِ ٠ُٗ ٥ت َِ ٛی َ
یت أَ ِِ ََ ٪ش َت ِوحِٔٔی َٓأ ََ ٣زنٔی أَ ِ ٪آت َٔی ا َِ ٟب٘ٔی ٍَ َٓأ ِس َت ِِ ٔ َ
اٟش ََل ًَُ ٦ل َی أَهِ ِّٔ ١
اہللٔ َٗا َُٗ ٢ولٔی َّ
یَ ٩وإَّٔ٧ا إ ٔ ِ٪
َخ َ
اٟسیَارٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن َوا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن یَ ِز َح ُ ٥اہللُ ا ِِ ٤ُ ٟش َت ِ٘ ٔس ٔ٣ي َن ٔ٨َّ ٣ا َوا ِِ ٤ُ ٟش َتأ ِ ٔ ٔ

و٪
َطا َئ اہللُ بََٔ ٥ِ ُٜلح ٔ ُ٘ َ

ویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی،دبعاہللنباوبملیکة،دمحمنبسیقنبرخممةریضاہللہنعےسرفاتیےہہکفہرفناایرکےتےھتہک
ںیمےناعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسانساوہنںےناہکہکںیممتےساانپافررضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاحتل
رعض رکفں مہ ےن اہک ہک یج اہں رضفر ایبؿ رکف۔ اوہنں ےن اہک ہک اکی رمہبت ریمی آپ یک ابری فایل رات ںیم رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ریمےاپسےھتہکاسدفراؿآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمیرکفٹیل افردفونںوجےتاےنپ
اپسرھکےیلافرآپ یلص اہللہیلعفآہلفملسےناینپابمرکاچدراک رتسباھچبایرھپںیہن رہھٹےنکیل اسدقرہک آپیلصاہللہیلع
فآہلفملسوکایخؽوہاہکںیموسیئگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناخومیشےسوجےتنہپےیلافراخومیشےساچدرااھٹیئرھپ
اخومیشےسدرفازہوھکالافراخومیشےسلکنےئگںیمےنیھبہیاحتلدھکیرکاےنپرسںیمرکہتڈاالافررسرپ دفہٹپڈاالافرہہت دنب
ابدناھ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ ےھچیپ  یل اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربقاتسؿ عیقب چنہپ ےئگ فاہں اج رک
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رمہبت دفونں اہھت ااھٹےئ افر اکیف دری کت ڑھکے رےہ رھپ فاسپ آےئ ںیم یھب فاسپ آیئ۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسدلجیےسرفاہنوہےئںیمیھبدلجییہلچزپی۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدفڑزپےںیمیھب
دفڑی رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر زایدہ زفر ےس دفڑے نان ہچ ںیم یھب زفر ےس دفڑی افر ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےسلبقرھگ چنہپیئگ۔نکیلںیمیٹیلیہریہیھتہکاسدفراؿآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئافرآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےندرایتفرفناایاے اعہشئدصہقیریضاہللاہمترااسسن وھپؽایگےہ افر اہمترا ٹیپافرپ یکاجبناھٹایگ ےہ (سجرطہقی
ےسہکیسکدفڑےنفاےلصخشیکاحتلوہیتےہ)ںیمےنرعضایکہکوکیئابتںیہنےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفناایمتھجمےسہہکدففرہنوجذاتےکامتؾابرکیےسابرکیابتاکملعراتھکےہ(ینعی دخافدندقفس) ھجمےسہہک دےاگ۔ ںیم

ےنرعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل فملسریمیفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپدفاوہاجںیئہیببسافرذرہعیےہ
افرںیمےنامتؾاحؽایبؿایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکفہایکوتیہیھتفہایسیہوجںیماےنپاسےنمداتھکیاھت۔ںیم
ےن اہک ہک یج اہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے ہنیس رپ اکی وھگم ہ نارا سج ےس ھجم وک دصہم وہا۔ رھپ رفناای ہک ایک مت ہی
یتھجمس وہ ہک دخا افر اس اک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مت رپ ملظ رکے اگ ینعی رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےن دؽ ںیم ہی
ایخؽایکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ہیفرطہقیےس یسکدفرسیویبیےکاپساجےتںیہاسفہجےسںیماسھتوہیئیھت۔ںیم
ےنرعضایکہکولگآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےس ایک ابتوپ ہدہرںیھکےگدخافدندقفس ےنآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسوک
التبای ےہ ہک ریمے بلق ںیم ہی اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک رضحت ربجالیئ ریمے اپس رشتفی الےئ
سجفتقمتےنداھکینکیلادنررشتفیہنالےئاسفہجےسہکمتڑپکےااتریکچںیھت۔اوہنںےنھجموکمتےس ہیفوہرکھجموک
آفاز دی ںیم ےن یھب اؿ وک وجاب دای۔ مت ےس اپھچ رک رھپ ںیم ہی اھجمسہک مت وسیئگ افر ھجم وک اہمترا دیبار رکان ربا وسحمس وہا افر ھجم وک
اسابتاکادنہشیوہاہکمتاہنترپاشیؿہنوہ۔رہباحؽرضحتربجالیئےنھجموکربقاتسؿعیقبںیماجےناکمکحدایافرفاہںےکولوگں
ےکفاےطسداعناےنگناک۔ںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمسکرطہقیےسوہکں(سجفتق)ںیم(ربقاتسؿ)
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رافی  :ویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی،دبعاہللنباوبملیکة،دمحمنبسیقنبرخممةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
املسمونںےکفاےطسداعناےنگناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2042

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜين ،ابٗ ٩اس٣ ،٥ا٤٘٠ً ،َٟہ ب ٩ابوً٤٘٠ہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرنٔی َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔرقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَىٔی َ٣اَْ ٔ ٟ
َ

َات َِ ٟی َٕ ٠ة ََٓ٠ب ٔ َص
ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ ٔ ٩أَبٔی ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ة ًَ ِ ٩أ ُ ِّ٣هٔ أََ َّ ٧ها َسِ ٌَ ٔ٤ت ًَائٔظَ َة ََ ُ٘و َُ َٗ ٢اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ذ َ
ٕ ث ُ َّ٥
ٕ فٔی أَ ِزَ٧ا ُه َ٣ا َطا َئ اہللُ أَ َِ ٪ي٘ ٔ َ
َخ َد َٗاَِ ٟت َٓأ َ َِ ٣ز ُت َجارٔ َیًٔی بَز ٔ َیز َة َتت ِ َب ٌُ ُه َٓت َب ٔ ٌَ ِت ُه َحًَّی َجا َئ ا َِ ٟب٘ٔی ٍَ ٓ ََو َٗ َ
ث َٔیابَ ُه ث ُ ََّ َ ٥
َ
َّ
َ َُ ٟه َٓ َ٘ا َ ٢إنِّٔی َُ ٌٔ َِ ُت إلٔ َی أَهِ ٔ ١ا َِ ٟب٘ٔی ٍٔ
ََک ُت ذََ ٔ ٟ
َِک َُ ٟه َط ِیئّا َحًی أَ ِػ َب ِح ُت ث ُ َّ ٥ذ َ ِ
َر َٖ ٓ ََش َب َ٘ ِت ُه بَز ٔ َیزةُ َٓأ ِخب َ َر ِتىٔی َٓ ٥َِ ٠أَذ ُ ِ
ا ِن َ َ
ْٔل ُ َػل َِّی ًََِ ٠یه ٔ ِ٥
دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،ب ہمقنباوبب ہمق،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملساکیراتڑھکےوہےئافرڑپکےےنہپرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسابرہےلکنںیمےناینپابدنیربدیہےساہک
ہکمتےھچیپےھچیپاج۔نان ہچفہ  یلیئگیتحہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس(ربقاتسؿ)عیقب ںیمےچنہپافرفاہں رپسجدقردخافدندقفس
وکوظنمراھتڑھکےرےہرھپفاسپآےئوتفہابدنی ربدیہآےگآیئافرھجمےسلقنایکہکںیمےنھچکںیہناہکسجفتقحبصاکفتق
وہاوتںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسابتاکذترکہایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایہکںیمعیقبفاولںیکاجبن
داعرکےنےکفاےطساجیھبایگاھت۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،ب ہمقنباوبب ہمق،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
املسمونںےکفاےطسداعناےنگناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2043

راوی ً :لی ب ٩ححز ،اس٤اًی ،١رشیَ ،اب ٩ابو٤٧يرً ،لاءً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

اَ ٪ر ُسو ُ٢
یَ َوه َُو ابِ ُ ٩أَبٔی ٔ٤َ٧ز ٕ ًَ َِ ًَ ٩لا ٕ
َٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَل ٔ ُّی بِ ُ ٩حُ ِحز ٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ُ
ئ ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت ک َ َ
رش ْ
آَخ َّ
اِ ٠ٟی ٔ ١إلٔ َی ا َِ ٟب٘ٔی ٍٔ ٓ ََی ُ٘و ُ٢
ِخ ُد فٔی ٔ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ َّ٤َ ٠ا کَاِ َ ٧ت َِ ٟی َ٠ت َُها َٔ ٩ِ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یَ ِ ُ

وَّ ٪
َّ
ِرف
وَ ٪وإَّٔ٧ا إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ بََٔ ٥ِ ُٜلح ٔ ُ٘ َ
وَّ ُ ٪سا أَ ِو َُ ٣واکَٔ ُ٠
اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦یَ ٥ِ ُٜز َار َٗ ِوِ ٣ُ ٕ ٦ؤ ٔٔ٨٣ي َن َوإَّٔ٧ا َوإٔیَّا َُ ٣ُ ٥ِ ٛت َواً ٔ ُس َ
اُ ٠ٟه َّ ٥اُ ٔ ِ

ْٔلَهِ ََٔٔ٘ ١ی ٍٔ ا ِِ َِ ٟز َٗسٔ
یلعنبرجح،اامسلیع،رشکی،انباوبریمن،اطعء،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
یک ابری سج فتق اؿ ےک رھگ وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یلھچپ رات وک (ربقاتسؿ) عیقب یک اجبن تکلنے افر رفناےت السؾ ےہ
اےرھگاملسمونںےکافرمہمتفدعہدےیئےئگںیہافرارگدخااچےہوتمہمتےسالماقترکےنفاےلںیہاےدخاعیقبرغدقفاولں
یکرفغمترفنادے۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،رشکی،انباوبریمن،اطعء،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
املسمونںےکفاےطسداعناےنگناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2044

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،رحمی ب٤ً ٩ارة ،طٌبہ٤٘٠ً ،ہ ب٣ ٩زثس ،س٠امی ٪ب ٩بزیسة رضی اہلل ً٨ہ

رحم ٔ ُّی بِ َُ ٤َ ًُ ٩ار َة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕس ًَ ُِ ٩سََ ِ ٠امی َ ٪بِ ٔ ٩ب ُ َزیِ َس َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َ َ

اٟش ََل َُِ ٠ًَ ٦ی ٥ِ ُٜأَهِ َِّ ١
ا ٪إٔذَا أَتَی ًَل َی ا َِ٘ ٤َ ٟابٔز ٔ َٓ َ٘ا ََّ ٢
اٟس َیارٔ ٔ ٩ِ ٣ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن
ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
َوا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َوإَّٔ٧ا إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ بََٔ ٥ِ ُٜلح ٔ ُ٘ َ َ
َف ْن َوِ َ ٧ح َُ ٩لَ ٥ِ ُٜت َب ٍْ أَ ِسأ َ ُ ٢اہللَ ا ٌَِ ٟآ َٔی َة َ٨َ ٟا َو َل٥ِ ُٜ
و ٪أْمُتْن َ٨َ ٟا َ َ
دیبعاہللنب دیعس،رحیمنب امعرة،ہبعش،ب ہمقنبرمدث ،امیلسؿنبربدیةریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسسجفتقوبقررپرشتفیےلاجےتوترفناےتآرخکت۔ینعیاےومنماہمترےافرپالسؾےہافراملسمونںمترپالسؾ
ےہاملسمونںےکرھگفاولمترپالس ؾےہاہللاچےہوتمہمتےسالماقترکںیےگمتمہےسآےگےئگوہافرمہاہمترےےھچیپںیہ۔
ںیمدخافدندقفسےسالسیتماچاتہوہںمتولوگںےکفاےطسافراےنپفاےطس۔

رافی  :دیبعاہللنبدیعس،رحیمنبامعرة،ہبعش،ب ہمقنبرمدث،امیلسؿنبربدیةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
املسمونںےکفاےطسداعناےنگناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2045

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪زہزی ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

ات اَ ٨َّ ٟحاش ُّٔی َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ِ ٩أَبٔی َسَ ٤ََ ٠ة ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا َ٤َّ َٟ ٢ا ََ ٣

رفوا َٟهُ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ا ِس َت ِِ ٔ ُ

ہبیتق ،ایفسؿ ،زرہی ،ا وبہملس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق ابداشہ اجنیش یک فافت وہیئگ وت رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفملسےنرفناایہکمتولگاؿیکرفغمتےکےئلداعناوگن۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
املسمونںےکفاےطسداعناےنگناکمکح

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2046

راوی  :ابوزاؤز ،يٌ٘وب ،ػاٟح ،اب ٩طہاب ،ابوس٤٠ہ و اب٣ ٩شیب ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة َوابِ ُ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب
وب َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبٔی ًَ َِ ٩ػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا أَبُو َزا ُو َز َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َي ٌِ ُ٘ ُ
ات ٓ ٔیهٔ
أَ َّ ٪أَبَا ه َُزیِ َز َة أَ ِخب َ َره َُ٤ا أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ َ ٧ ٥َ ٠عی َُ ٟه ِ ٥اَ ٨َّ ٟحا ٔش َّی َػاح َٔب ا َِ ٟح َبظَ ةٔ فٔی ا َِ ٟی ِوَّ ٔ ٦أ ٟذی ََ ٣

رفوا ْٔلَخٔی٥ِ ُٜ
َٓ َ٘ا َ ٢ا ِس َت ِِ ٔ ُ

اوبداؤد ،وقعیب ،اصحل ،انب اہشب ،اوبہملس ف انب بیسم ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناشہاجنیشیکومتیکاالطعاسدؿدیہکسجدؿاسیکفافتوہیئیھتافراراشدرفناایہکمتولگاےنپاھبیئ
ےکےیلرفغمتیکداعرکف۔
رافی  :اوبداؤد،وقعیب،اصحل،انباہشب،اوبہملسفانببیسم،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبقررپرچاغالجےنیکفدیعےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
وبقررپرچاغالجےنیکفدیعےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2047

راوی ٗ :تیبہً ،بساٟوارث ب ٩سٌیس٣ ،ح٤س ب ٩جحازة ،ابوػاٟحً ،بساہلل ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َٗا َ٩َ ٌََ ٟ ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس ا َِ ٟوار ٔٔث بِ َُ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ ٣ُ ٩ح َّٔ ٤س بِ ُٔ ٩ج َحا َز َة ًَ ِ ٩أَبٔی َػإ ٔ ٟح ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠زائ َٔزا ٔ
اَّٟس َد
ت ا ُِ٘ ٟبُورٔ َوا َِّ ٤ُ ٟتد ٔ ٔذ َ
یَِ ٠ًَ ٩ی َها ا َِ ٤َ ٟشا ٔج َس َو ُّ ُ
ہبیتق،دبعاولارثنبدیعس،دمحمنباحجدة،اوباصحل،دبعاہللانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےن اؿ وخانیت رپ تنعل رفنایئ وج وبقریک زایرت رکںی افر اؿولوگں رپ تنعل رفنایئہک وجہک وبقر وکدجسم انبںیئ(ینعی
وبقررپدجسہرکںی)افرفاہںرپرچاغرفنشرکںی۔

رافی  :ہبیتق،دبعاولارثنبدیعس،دمحمنباحجدة،اوباصحل،دبعاہللانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبقررپےنھٹیبیکربایئےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
وبقررپےنھٹیبیکربایئےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2048

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک ،وٛیٍ ،سٔیا ،٪سہی ،١ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک ًَ َِ ٩وٕ ٔ ٛ
اُ ٩ِ ًَ ٪س َه ِی ٕ ٩ِ ًَ ١أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
یٍ ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َّ
ْح َ ٚث َٔیابَ ُه َخي ِ ْر َٟهُ ٔ ٩ِ ٣أَ َِ ٪ی ِحَ ٔ ٠ص ًَل َی َٗبِر ٕ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّْ ٥َ ٠لَ ِ ٪یَ ِحَ ٔ ٠ص أَ َح ُس ًَُ ٥ِ ٛل َی َج َِ ٤زة ٕ َحًی َت ِ ُ
دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،فعیک ،ایفسؿ ،لیہس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفنا ایارگاہمترےںیمےسوکیئصخشآگےکےلعشرپھٹیباجےئاہیںکتہکاسےکڑپکےلجاجںیئوتاسےس
رتہبےہہکفہوبقررپےھٹیب۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،فعیک،ایفسؿ،لیہس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
وبقررپےنھٹیبیکربایئےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2049

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل بً ٩بساٟح ،٥ٜطٌیبٟ ،یث ،خاٟس ،اب ٩ابوہَل ،٢ابوبَک ب ٩حز ٦رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ِٔ ًَ ٩ب ٔس ا َِ ٟح َُ ٩ِ ًَ ٥ٔ ٜط ٌَ ِیبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
اِ ٠ٟی ُث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩أَبٔی ه ََٔل ٕ ٩ِ ًَ ٢أَبٔی
رض بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اہللٔ َّ
َیم ًَ ِ٤ِ ًَ ٩زٔو بِ َٔ ٩حزَِ ٩ِ ًَ ٕ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َََ ٢ل ََ ِ٘ ٌُ ُسوا
اٟشِّ ٔ ٠
َک بِ َٔ ٩حزِ ٩ِ ًَ ٕ ٦أ ِ ٨َّ ٟ
بَ ِ ٔ
ًَل َی ا ُِ٘ ٟبُورٔ
دمحم نب دبعاہلل نب دبعا،مکح ،بیعش ،ثیل ،اخدل ،انب اوبالہؽ ،اوبرکب نب زحؾ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکمتولگربقفںرپہنوھٹیب۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدبعا،مکح،بیعش،ثیل،اخدل،انباوبالہؽ،اوبرکبنبزحؾریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبقروکدجسمانبےنےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
وبقروکدجسمانبےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2050

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،خاٟسب ٩حارث ،طٌبةٗ ،تازہ ،سٌیس ب٣ ٩شیبً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُ ٩ا َِ ٟحار ٔٔث َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة
أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢اہللُ َٗ ِو ّ٣ا َّات َد ُذوا ُٗبُ َور أََ ٔ ِِ٧یائ ٔه ٔ َِ ٣َ ٥شا ٔج َس
رمعفنب یلع،اخدلنباحرث ،صعیة،اتقدہ،دیعس نببیسم ،اعہشئدصہقیریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص

اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاسوقؾرپدخافدندقفسےنتنعلرفنایئہکسجےناےنپربمغیپفںیکوبقروکدجسمانبایل۔
رافی  :رمعفنبیلع،اخدلنباحرث،صعیة،اتقدہ،دیعسنببیسم،اعہشئدصہقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
وبقروکدجسمانبےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2051

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساٟزحی ٥ابویحٌی ،ابوس٤٠ة خزاعیٟ ،یث ب ٩سٌس ،یزیس ب ٩ہاز ،اب ٩طہاب ،سٌیس ب٣ ٩شیب،
ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اٟزَّح ٔٔی ٥أَبُو َی ِحٌَی َػاً ٔ َ٘ ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو َسَ ٤ََ ٠ة ا ُِ ٟدزَاعٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َّ
یس
اِ ٠ٟی ُث بِ َُ ٩س ٌِ ٕس ًَ ِ ٩یَز ٔ َ
ُّ
اب ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟشی َّٔب ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٩َ ٌََ ٟ ٢اہللُ
بِ ٔ ٩ا َِ ٟهاز ٔ ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
ا َِ ٟی ُهو َز َواَ ٨َّ ٟؼ َاری َّات َد ُذوا ُٗبُ َور أََ ٔ ِِ٧یائ ٔه ٔ َِ ٣َ ٥شا ٔج َس

دمحمنبدبعارلمیحاوبییحی،اوبسلمةزخایع،ثیلنبدعس،سیدینباہد،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتی
ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن اراشد رفناای دخافدن دقفس ےن وہید افر اصنری رپ تنعل رفنایئ ہک اوہنں ےن
اےنپربمغیپفںیکوبقروکدجسمانبایل۔
رافی  :دمحمنبدبعارلمیحاوبییحی،اوبسلمةزخایع،ثیلنبدعس،سیدینباہد،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تبسےکےنبوہےئوجےتربقاتسؿنہپرکاجےنیکرکاتہ

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
تبسےکےنبوہےئوجےتربقاتسؿنہپرکاجےنیکرکاتہ

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2052

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک ،وٛیٍ ،اسوزب ٩طیبا ،٪خاٟسب ٩س٤يرَ ،ظيرب٧ ٩ہیََ ،ظير اب ٩خؼاػیہ

أ ٪ث َ٘ ّة ًَ َِ ٩خأ ٔ ٟس بِ ُٔ ٩س َ٤ي ِر ٕ ًَ ِ٩
اَ ٪وک َ َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َؤٛی ٍْ ًَ ِ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔبِ َٔ ٩ط ِی َب َ
ََ ٔظير ٔ بِ َٔ٧ ٩ه ٔ ٕ
اػ َی ٔة َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت أَ ِِٔ٣ی ََ ٍَ ٣ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّّ ٤ََ ٓ ٥َ ٠ز ًَل َی ُٗبُورٔ
یَ أَ َّٔ ََ ٪ظي َر ابِ َ ٩ا َِ ٟد َؼ ٔ
ئ َخي ِ ّرا ََٔٛي ّرا َٓ َحاِ َ ٧ت
رشٔٛي َن َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س َس َب ََ ٙه ُؤ ََل ٔ
رشا ََٔٛي ّرا ث ُ َّ٣َ ٥زَّ ًَل َی ُٗبُورٔ ا ِٔ ِ ٤ُ ٟ
ا ِِ ٤ُ ٟشٔ٤ٔ٠ي َن َٓ َ٘ا َِ َ٘ َٟ ٢س َس َب ََ ٙه ُؤ ََل ٔ
ئ َا

َفأَی َر ُج َّل یَ ِِٔ٤ی بَي ِ َن ا ُِ٘ ٟبُورٔ فٔی َن ٌَِِ ٠یهٔ َٓ َ٘ا ََ ٢یا َػاح َٔب ِّ
اٟشِِت ٔ َّی َتي ِ ٔن أَ ِٟٔ٘ه ٔ َ٤ا
ُٔ ٨ِ ٣ه ا ِٟتَٔٔا َت ْة َ َ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،فعیک ،اوسدنب ابیشؿ ،اخدلنب ریمس ،ریشبنب کیہن ،ریشب انب اصخہیص ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اجراہ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس املسمونں یک ربق ےک اپس ےس سگرے وت رفناای ہی
ولگڑبیربایئافررشےسوفحمظوہےئگافرآےگےلچےئگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرشمنیکیکربقفںےکاپسےسسگرے
وت اراشد رفناای ہک ہی ولگ ڑبی الھبیئ ےس رحمفؾ رےہ افر آےگ ےلچ ےئگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن داھکی ہک اکی آدیم
سیییوجےتنہپرکربقفںےکدرایمؿلچراہےہوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایاےسیییوجےتفاےلاؿوکاکنؽڈاؽ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،فعیک،اوسدنبابیشؿ،اخدلنبریمس،ریشبنبکیہن،ریشبانباصخہیص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سیییےکالعفہدفرسیمسقےکوجوتںیکااجزت
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
سیییےکالعفہدفرسیمسقےکوجوتںیکااجزت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2053

راوی  :اح٤سب ٩ابوًِیساہلل ورا ،ٚیزیس ب ٩زریٍ ،سٌیسٗ ،تازہ ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ًُِ َ ِی ٔس اہللٔ ا َِ ٟو َّر ُاَٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ
ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٌَ ٟب َس إٔذَا ُو ٔؿ ٍَ فٔی َٗبِرٔه ٔ َو َت َولَّی ًَ ِ٨هُ أَ ِػ َحابُهُ إَّٔ٧هُ ََ ٟی ِش َِ َ ٍُ ٤رق ََ ن ٔ ٌَأٟه ٔ ِ٥
ادمحنب اوبدیبع اہلل فراؼ ،سیدی نب زرعی ،دیعس ،اتقدہ ،اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےناراشدرفناایسجفتقدنبہاینپربق ںیمدنفایک اجاتےہافراس ےکاسیھتفاسپآےت ںیہوت فہاؿےک وجےتیکآفاز اتنس
ےہ۔
رافی  :ادمحنباوبدیبعاہللفراؼ،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدہ،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
سیییےکالعفہدفرسیمسقےکوجوتںیکااجزت

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2054

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک و ابزاہی ٥ب ٩يٌ٘وب ب ٩اسح ،ٙیو٧ص ب٣ ٩ح٤س ،طیباٗ ،٪تازہ ،ا٧ص ب٣ ٩اَٟ
رضی اہلل ً٨ہ

ا٩ِ ًَ ٪
وب بِ ٔ ٩إ ٔ ِس َح ََ َٗ ٙاَل َح َّسث َ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ًَ َِ ٩ط ِی َب َ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩بسٔ اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َوإٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ َُ ٩ي ٌِ ُ٘ َ
َٗ َتا َز َة أََ ِ ٧بأََ٧ا أَُ َ ٧ص بِ ُ٣َ ٩اَٗ َٕ ٔ ٟا ََٗ ٢ا َٔ َ ٧ ٢ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٌَ ٟب َس إٔذَا ُو ٔؿ ٍَ ف ٔی َٗبِرٔه ٔ َو َت َولَّی ًَ ِ٨هُ أَ ِػ َحابُهُ إَّٔ٧هُ
ََ ٟی ِش َِ َ ٍُ ٤رق ََ ن ٌَٔأٟه ٔ َِٗ ٥ا َََ ٓ ٢یأِت ٔیهٔ َ٠َ ٣کَا ُٔ َٓ ٪ی ٌِ٘ َٔسأ٧هٔ ٓ ََی ُ٘ َوَل ُٔ َٟ ٪ه َ٣ا َُ ٨ِ ٛت ََ ُ٘و ُ ٢فٔی َه َذا اَّ ٟز ُج َٔٓ ١أ َ َّ٣ا ا ِِ ٤ُ ٟؤ ََٔ ٓ ٩ُ ٣ی ُ٘و ُ٢
ََ اہللُ بٔهٔ َّ ٌَ ِ٘ ٣سا ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٗا َ ٢أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی
أَ ِط َه ُس أَُ َّ ٧ه ًَ ِب ُس اہللٔ َو َر ُسوُ ُٟه َٓ ُی َ٘ا ُُ َٟ ٢ه اُ ِ ٧و ِز إلٔ َی ٌََ ِ٘ ٣س َٔک ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َٗ ِس أَبِ َسَ ٟ

اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ي َ َراه َُ٤ا َجٔ٤ی ٌّا
دمحمنبدبعاہللنبابمرکفاربامیہنبوقعیبنبااحسؼ،ویسننبدمحم،ابیشؿ،اتقدہ،اسننبناکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج فتق دنبہ اینپ ربق ںیم دنف ایک اجات ےہ افر اس ےک اسیھت فاسپ
آےتںیہ وتفہ اؿ ےکوجےتیکآفاز اتنسےہ۔رھپدفرفط ے(رکنمریکن)اسصخش ےکزندکیآےتںیہ اس وک الھٹبےتںیہافراس
ےسوساؽرکےتںیہہکوتاسصخش(یلصاہللہیلعفآہلفملس)ےکابرےںیمایکاہکرکاتاھت؟وتفہومنماتہکےہہکںیماسابتیک
اہشدت داتی وہں ہک فہ دخا ےک دنبے افر اس ےک ےجیھب وہےئ ںیہ رھپ اےس اہک اجات ےہ ہک دوھکی مت اانپ اکھٹہن دفزخ ںیم دوھکی۔ رھپ
دخافدن دقفس ےن اس ےک وعض تنج ںیم ھجت وک اکھٹہن دای ےہ۔ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای رھپ فہ ومنم
دفونںاکھٹےنداتھکیےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرکفاربامیہنبوقعیبنباقحس،ویسننبدمحم،ابیشؿ،اتقدہ،اسننبناکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکرفےسربقںیموساؽفوجاب
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
اکرفےسربقںیموساؽفوجاب

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2055

راوی  :اح٤سب ٩ابوًِیساہلل ،یزیس ب ٩زریٍ ،سٌیسٗ ،تازہ ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا أَ ِح َُ ٤س بِ ُ ٩أَبٔی ًُِ َ ِی ٔس اہللٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َیزٔی ُس بِ ُ ٩ز َُریِ ٍٕ ًَ َِ ٩سٌٔی ٕس ًَ َِ َٗ ٩تا َز َة ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ

َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إ ٔ َّ ٪ا ِِ ٌَ ٟب َس إٔذَا ُو ٔؿ ٍَ فٔی َٗبِرٔه ٔ َو َت َولَّی ًَ ُِ ٨ه أَ ِػ َحاب ُ ُه إُٔ َّ ٧ه ََ ٟی ِش َِ َ ٍُ ٤رق ََ ن ٌَٔأٟه ٔ ِ ٥أَ َتا ُه َ٠َ ٣کَا ُٔ َٓ ٪ی ٌِ٘ َٔسأ٧هٔ ٓ ََی ُ٘ َوَل َٟٔ ٪هُ
َ٣ا َُ ٨ِ ٛت ََ ُ٘و ُ ٢فٔی َه َذا اَّ ٟز ُج َٔ ٣ُ ١ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠أ َ َّ٣ا ا ِِ ٤ُ ٟؤ ََٔ ٓ ٩ُ ٣ی ُ٘و ُ ٢أَ ِط َه ُس أََّ٧هُ ًَ ِب ُس اہللٔ َو َر ُسوُ ُٟه َٓ ُی َ٘ا َُٟ ٢هُ
ََ اہللُ بٔهٔ َّ ٌَ ِ٘ ٣سا َخي ِ ّرا ُٔ ٨ِ ٣ه َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٓ ٥َ ٠ي َ َراه َُ٤ا َجٔ٤ی ٌّا
اُ ِ ٧و ِز إلٔ َی ٌََ ِ٘ ٣س َٔک ٔ ٩ِ ٣ا٨َّ ٟارٔ َٗ ِس أَبِ َسَ ٟ

اض َٓ ُی َ٘ا َُٟ ٢هُ
اَف أَ ِو ا ِ٨َ ٤ُ ٟآ ُُٔ َٓ ٙی َ٘ا ُُ َٟ ٢ه َ٣ا َُ ٨ِ ٛت ََ ُ٘و ُ ٢فٔی هَ َذا اَّ ٟز ُج ََٔ ٓ ١ی ُ٘و ََُ ٢ل أَ ِزرٔی ُُ ٨ِ ٛت أَ ُٗو ُ٤َ َٛ ٢ا َي ُ٘و ُ ٢اُ ٨َّ ٟ
َوأَ َّ٣ا ا ِٟک َ ٔ ُ
ََل َز َریِ َت َو ََل َتَِ ٠ی َت ث ُ َّ ٥ي ُِرض ُب ََربَ ّة بَي ِ َن أُذُِ َ ٧یهٔ َٓی ٔؼیحُ َػ ِی َح ّة َي ِشَ ٌُ ٤ها ََ ٩ِ ٣یٔ٠یهٔ َُيِرُ َّ
ا٠َ َ٘ َٟي ِ ٔن
َ
َ
َ ِ
ادمحنباوبدیبعاہلل،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدہ،اسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشد رفناای ہک سج فتق دنبہ اینپ ربق ںیم دنف ایک اجات ےہ افر اس ےک اسیھت (اس وک دنف رک ےک) فاسپ آےت ںیہ وت فہ اؿ ےک
وجےت یک آفاز اتنس ےہ۔ رھپ اس ےک اپس دف رفط ے آےت ںیہ افر اس ےس درایتف رکےت ںیہ ہک وت اؿ اصبح (یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ) ےک ابرے ںیم ایک اتہک اھت؟ وت وج ومنمآدیم وہات ےہ وت فہ اتہک ےہ ہک ںیم اس ابت یکاہشدتداتی وہں ہک آپ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس دخافدن دقفس ےک دنبے افر اس ےک ےجیھب وہےئ ںیہ اس ےس ہی اہک اجات ےہ ہک دوھکی مت اینپ ہگج دفزخ ںیم۔ دخافدن
دقفس ےن مت وک اس ےک وع ض فہ اکھٹہن اطع رفناایہک وج ہک اس ےس رتہب ےہ۔ رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفناایرھپفہاےنپدفونںاکھٹےنداتھکیےہ۔نکیلاکرفافرانمقفصخشوجوہاتےہبجاسےساہکاجاتےہہکمتاسصخشےکابرے
ںیمایکےتہک ےھتوتفہ اتہکےہہکںیمفافق ںیہن اسیجہک ولگےتہک ےھتںیم یھباہکرکات اھتوتاس ےساہکاجاتےہہکوت ےناینپ ھجمس
وبھج ےس ولعمؾ رک ایل ہن رقآؿ رکمییک التفتیک رھپاس رپ اکی نار اگلیئ اجیت ےہ۔اس ےک دعبدفونں اکؿ ےک درایمؿ ںیم افر فہ
صخشاکیزربدتسخیچناراتےہسجوکرقبیفاےلولگےتنسںیہالعفہااسنؿافرنجےک۔
رافی  :ادمحنباوبدیبعاہلل،سیدینبزرعی،دیعس،اتقدہ،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشٹیپیکفیلکتںیموفتوہاجےئ؟
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
وجصخشٹیپیکفیلکتںیموفتوہاجےئ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2056

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساَلًلی ،خاٟس ،طٌبہ ،جا ٍ٣ب ٩طسازً ،بساہلل ب ٩يشار رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اْلِ َ ًِل َی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاْ ٔ ٟس ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی َجا ٔ ٍُ ٣بِ َُ ٩ط َّساز ٕ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًَ ِب َس اہللٔ بِ َ٩
ات ب ٔ َب ِلٔ٨هٔ َٓإٔذَا ه َُ٤ا َي ِظ َته ٔ َیا ٔ٪
َکوا أَ ََّ ٪ر ُج َّل تُ ُوف ِّ َی ََ ٣
َي َشا ٕر َٗا َُ ٨ِ ُٛ ٢ت َجاّ ٔ ٟشا َو ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ُ ٩
ْع ُٓ َل َة ٓ ََذ َ ُ
رصز ٕو َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ُ ٩

َخ أََ ٥َِ ٟي ُ٘ َِ ١ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٩ِ ٣َ ٥َ ٠ي ِ٘ ُت ِ٠هُ بَ ِلُ٨هُ َٓ٩َِ ٠
أَ ِ ٪یَُٜوَ٧ا ُط َه َسا َئ َج ََ ٨ازتٔهٔ َٓ َ٘ا َ ٢أَ َح ُسه َُ٤ا ِْ ٔ ٟل َ ٔ
َّ
َخ بَل َی
ي ٌَُذ َب فٔی َٗبِرٔه ٔ َٓ َ٘ا َِ ٢اْل َ ُ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ،اجعم نب دشاد ،دبعاہلل نب اسیر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ امیلسؿ رصد افر اخدلنب
رعہطف ےھٹیب وہےئ ےھت ولوگں ےن اہک ہک الفں آدیم ٹیپ یک فیلکت ںیم وفت وہایگ ےہ اؿ دفونں احصہب ےن اس ابت یک انمت یک ہک
اکش اس صخش ےک انجزہ ںیم مہولگ رشتک رکےت۔ رھپ اکی دفرسے ےن اہک ہک ایک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنہیاراشدںیہنرفناایہکسجیسکوکاساکٹیپ(فیلکتےس)الہکرکدےوتاسوکذعابربقہنوہاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اجعمنبدشاد،دبعاہللنباسیرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیہشےکقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
دیہشےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2057

راوی  :ابزاہی ٥ب ٩حش ،٩ححادٟ ،یث ب ٩سٌسٌ٣ ،اویہ ب ٩ػاٟح ،ػٔوا ٪ب٤ً ٩زو ،راطسب ٩سٌس رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪بِ َ٤ِ ًَ ٩ز ٕو َح َّسثَ ُه ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إٔبِ َزاهٔی ُ ٥بِ ُ ٩ا َِ ٟح َش َٔٗ ٩ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َحح ْ
َّاد ًَ َِِ ٟ ٩یثٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ ٌَِ ٣ُ ٩اؤیَ َة بِ َٔ ٩ػإ ٔ ٟح أَ ََّ ٪ػٔ َِو َ
اب أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَ ََّ ٪ر ُج َّل َٗا َ ٢یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ َ٣ا بَا ُ ٢ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔٔ٨٣ي َن
َرا ٔطسٔ بِ َٔ ٩س ٌِ ٕس ًَ َِ ٩ر ُج ٕ ٩ِ ٣ٔ ١أَ ِػ َح ٔ

و ٪فٔی ُٗبُورٔه ِٔ ٥إ ٔ ََّل َّ
اٟش ُی ٔ
وٖ ًَل َی َرأِ ٔسهٔ ٓٔت ِ َّ ٨ة
اٟظه ٔ َ
ُي ِٔتََ ُ٨
یس َٗا ََٛ ٢فَی ب ٔ َبارٔ َٗةٔ ُّ

اربامیہ نب نسح ،اجحج ،ثیل نب دعس ،اعمفہی نب اصحل ،وفصاؿ نب رمعف ،رادشنب دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاکیاحصیب ےسانسہکاسصخشےنآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایک ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکایکاحتلےہ(ینعیرفناؿوبنییلصاہللہیلعفآہلفملساکایکبلطمےہفہرفناؿہیےہ
ہک) امتؾ املسمونں یک ربق ںیم آزناشئ یک اجیت ےہ ینعی اؿ وک ذعاب وہات ےہ نکیل دیہش یک آزناشئ ںیہن وہیت۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنہینسرکاراشدرفناایہکاؿےکرسفںرپولتاریککمیکآزناشئاکیفےہ۔
رافی  :اربامیہنبنسح ،اجحج،ثیلنبدعس،اعمفہینباصحل،وفصاؿنبرمعف،رادشنبدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
دیہشےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2058

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی ،اٟتییم ،ابوًَ٤اً ،٪ا٣ز ب ،َ٠٠٣ ٩ػٔوا ٪ب ٩ا٣یہ رضی اہلل ً٨ہ

ا ٪بِ ٔ ٩أ ُ ََّ ٣ی َة َٗا َ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِ ٩اٟت َّ ِی ٔ ِّ
اًَ ٩ِ ًَ ٪ا ٔ٣ز ٔبِ ٔ٣َ ٩اَ ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟػٔ َِو َ
یم ًَ ِ ٩أَبٔی ًُ َِ ََ ٤
َّ
اَ ٣ٔ ٪ز ّارا َو َرٓ ٌََ ُه ََّ ٣ز ّة إلٔ َی أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
اٟلاًُو َُ ٪وا ِِ ٤َ ٟب ُلو َُ ٪وا َِِ ٟز ٔ ُ
یَ ٙواََ ٔ٨ُّ ٟشا ُئ َط َها َز ْة َٗا ََ ٢و َح َّسثَ َ٨ا أَبُو ًُ َِ ََ ٤

َو َس َّ٥َ ٠

دیبعاہللنبدیعس،ییحی،ا،یمیت،اوبامثعؿ،اعرمنبمللک،وفصا ؿنباہیمریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرمضاطوعؿ(فاب)افرٹیپ
ےکرمضںیمرماجانافراپینںیمرغؼوہرکرمانافریسکاخوتؿاکہچبیکفالدتیکفیلکتںیموفتوہاناساکدیہشوہانےہ۔رضحت
یمیتوجہکاسدحثیرشفیےکرفاتیرکےنفاےلںیہاوہنںےناہکہکمہےسہی دحثیرضحتاوبامثعؿےنیئکرمہبتلقنیک
افراکیرمہبتاسوکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکاراشدلقنایک۔

رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،ا،یمیت،اوبامثعؿ،اعرمنبمللک،وفصاؿنباہیمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقےکتیموکدابےنےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ربقےکتیموکدابےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2059

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی٤ً ،٥زوب٣ ٩ح٤سً٘٨زی ،اب ٩ازریص ًِ ،یساہلل٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

ٔیص ًَ ِِ َ ًُِ ٩یسٔ اہللٔ ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س ا َِ٘ ٨ِ ٌَ ٟز ٔ ُّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ابِ ُ ٩إ ٔ ِزر َ
اب َّ
ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢هَ َذا َّأ ٟذی َت َ َّ
ئ َو َطه ٔ َس ُه
اٟش َ٤ا ٔ
ْح َک َٟهُ ا ٌَِ ٟزِ ُغ َو ُٓتٔ َح ِت َٟهُ أَبِ َو ُ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
َس ِب ٌُ َ
و ٪أَ ِّٟٔا ٔ ٩ِ ٣ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َٔ ٜة َِ َ٘ ٟس ُؿ ََّ ٥ؿ َّّ ٤ة ث ُ ََّ ٥فُ ِّ َد ًَ ُِ ٨ه ًَ َذ ُ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رمعفنب دمحمعنقرری ،انب ادرسی  ،دیبع اہلل ،انعف ،دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک (رضحت دعس نب اعمذ ااصنری ریض اہلل ہنع) ےک قح ںیم ہی فہ صخش ےہ ہک سج
ےکرمےنےسرعشایہللہ ایگافرآامسؿےکدرفازےلھکےئگافراسےکانجزہںیمرتسزہاررفط ےاحرضوہےئنکیلاسیکربق
ےناکیرمہبتاسوکدابایاسےکدعبرھپفہذعابمتخوہایگ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رمعفنبدمحمعنقرری،انبادرسی،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی

ربقےکتیموکدابےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2060

راوی  :اسح ٙب٨٣ ٩ؼورً ،بساٟزح ،٩٤سٔیا ،٪خیَ٤ة ،بزاء بً ٩ازب رضی اہلل ً٨ہ

ی٩
ئ َٗا َ ٢یُ ََب ُِّت اہللُ َّأ ٟذ َ
ا ٩ِ ًَ ٪أَبٔیهٔ ًَ َِ ٩خ ِی ََ ََ ٤ة ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُُ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ًَ ِب ُس اَّ ٟز ِح َُ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤سٔ َِی َ
آ َُ٨٣وا بٔا َِ٘ ٟو َّٔ ٢
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
َخة ٔ َٗا ََ٧ ٢زََِ ٟت فٔی ًَ َذ ٔ
اَٟابٔتٔ فٔی ا َِ ٟح َیاة ٔ ُّ
ِ
اٟسَ ِ ٧یا َوفٔی ا ِْل ٔ َ
ااحسؼنبوصنمر،دبعارلنمح،ایفسؿ،حییمة،رباءنباعزبریضاہللہنعےسرفاتیےہہکہیآتیرکہمیآرخکت۔ینعیدخافدن
دقفسومنینموکداینافرآرختںیمکیھٹابترپاقمئرےھکاگرفناایایگےہہیآتیرکہمیذعابربقےسقلعتمانزؽوہیئےہ۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،دبعارلنمح،ایفسؿ،حییمة،رباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ربقےکتیموکدابےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2061

راوی ٣ :ح٤س بَ ٩ظار٣ ،ح٤س ،طٌبہ٤٘٠ً ،ہ ب٣ ٩زثس ،سٌس بًِ ٩یسة ،بزاء بً ٩ازب رضی اہلل ً٨ہ

ئ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُّ ََ ٩ظا ٕر َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َّْ ٤س َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُط ٌِ َب ُة ًَ َِ ٤َ َ٘ ٠ِ ًَ ٩ة بِ ِٔ ٣َ ٩زثَ ٕس ًَ َِ ٩س ٌِ ٔس بِ ِٔ َ ًُِ ٩ی َس َة ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
ی ٩آ َُ٨٣وا بٔا َِ٘ ٟو َّٔ ٢
َخة ٔ
بِ ًَٔ ٩از ٕٔب ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یُ ََب ُِّت اہللُ َّأ ٟذ َ
اَٟاب ٔتٔ فٔی ا َِ ٟح َیاة ٔ ُّ
ِ
اٟسَ ِ ٧یا َوفٔی ِاْل ٔ َ

َ ٓ ََی ُ٘و َُ ٢رب ِّ َی اہللُ َوزٔیىٔی ز ٔ ُ
َ َٗ ِوُٟهُ
یَ ٣ُ ٩ح َّٕ ٤س َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذَ ٔ ٟ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ ُي َ٘ا َُٟ ٢هُ ََ ٩ِ ٣ربُّ َ
َٗا ََ٧ ٢زََِ ٟت فٔی ًَ َذ ٔ
ی ٩آ َُ٨٣وا بٔا َِ٘ ٟو َّٔ ٢
َخة ٔ
یُ ََب ُِّت اہللُ َّأ ٟذ َ
اَٟابٔتٔ فٔی ا َِ ٟح َیاة ٔ ُّ
ِ
اٟسَ ِ ٧یا َوفٔی ِاْل ٔ َ

دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش ،ب ہمق نبرمدث ،دعسنبدیبعة،رباء نباعزبریضاہللہنع ےس رفاتیےہہکآرضحنت یلص اہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفناایآرخکت۔ذعابربقےسقلعتمانزؽوہیئرمےنفاےلےسوساؽوہاگہکریتارپفرداگروکؿےہافروکؿریتا
ربمغیپ ےہ فہ ےہک اگ ہک ریما رپفرداگر دخافدن دقفس ےہ افر رضحت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے ربمغیپ ےس یہ رماد ےہ۔ اس
آتی رکہمی ےس دخافدن دقفس ومنینم وک کیھٹ ابت رپ داین افر آرخت ںیم باتب رےھک اگ دخافدن دقفساس ےک ولقب وک وبضمط
رکدےاگ(افرافکرربھگااجںیئےگ)
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،ب ہمقنبرمدث،دعسنبدیبعة،رباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ربقےکتیموکدابےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2062

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،ح٤یس ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠سَ ٍَ ٔ٤ػ ِو ّتا َٔٗ ٩ِ ٣بِر ٕ

اب
ات فٔی ا َِ ٟحاهَّٔ ٔ ٠ی ٔة ٓ ُ َّ
ات َه َذا َٗاُٟوا ََ ٣
َٓ َ٘ا ًََ٣َ ٢ی ََ ٣
ََّس ب ٔ َذَ ٔ ٟ
َ َو َٗا ََِ ٟ ٢و ََل أَ ََِ ٪ل َت َسا َُٓ٨وا ََ ٟس ًَ ِو ُت اہللَ أَ ِ ٪ي ُِشَ ًَ ٥ِ ٌَُٜ ٔ٤ذ َ
ا َِ٘ ٟبِر ٔ

وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،دیمح ،اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ربق ےس اکی آفاز ینس وت
وپاھچ اس صخش اک بک ااقتنؽ وہا ےہ؟ ولوگں ےن اہک دفر اجتیلہ ںیم اس صخش اک ااقتنؽ وہا ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وخش
وہےئ ہی ابت نس رک(رمےن فاال املسمؿ ںیہن ےہ) رھپ آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفناای ارگ مت ہن ربھگاےت وت ںیم دخافدن اعتیل
ےسداعنااتگنوہںہکمتوکذعابربقانسدے۔

رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،دیمح،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ربقےکتیموکدابےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2063

راوی ًِ :یساہلل ب ٩سٌیس ،یحٌی ،طٌبہً ،و ٪ب ٩ابوجحیٔة ،بزاء بً ٩ازب ،ابوایوب رضی اہلل ً٨ہ

ئ بِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًُِ َ ِی ُس اہللٔ بِ َُ ٩سٌٔی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِو ُ ٪بِ ُ ٩أَبٔی ُج َح ِی َٔ َة ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩ا ِٟب َ َرا ٔ
وب َٗا َََ ٢خ َد َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٌِ ََ ٥َ ٠س َ٣ا ََغبَ ِت َّ
اٟظ ُِ ٤ص ٓ ََشَ ٍَ ٔ٤ػ ِو ّتا َٓ َ٘ا ََ ٢ی ُهوزُ
ًَاز ٔٔب ًَ ِ ٩أَبٔی أَ ُّی َ
َ
َ

َُ ٌَ َّذ ُب فٔی ُٗبُورٔهَا

دیبعاہللنبدیعس،ییحی،ہبعش ،وعؿنباوبھحنفة،رباءنباعزب،اوباویبریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملس وسرجرغفبوہےنےکدعبےلکنہک اکیآفازینسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایوہید وکذعابوہاتےہ
ہلل)
اؿیکربقفںںیم۔(تَع ُوذُ ِئ ِ
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،ہبعش،وعؿنباوبھحنفة،رباءنباعزب،اوباویبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذعابربقےسانپہےکقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ذعابربقےسانپہےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2064

راوی  :یحٌی ب ٩زرست ،ابواس٤اًی ،١یحٌی ب ٩ابوَٛير ،ابوس٤٠ہ ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩زُ ُر ِس َت َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو إ ٔ ِس ٌَٔ٤ی ََٗ ١ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی بِ ُ ٩أَبٔی ََٔٛير ٕأَ َّ ٪أَبَا َسَ ٤ََ ٠ة َح َّسثَهُ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة ًَ ِ٩
اَ ٪ي ُ٘و َُّ ٢
اب ا٨َّ ٟارٔ َوأًَُوذُ
َ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َوأًَُوذُ ب ٔ َ
َ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اُ ٠ٟه َّ ٥إنِّٔی أًَُوذُ ب ٔ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠أَُ َّ ٧ه ک َ َ

َ ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ َّ
َ ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِِ ٤َ ٟح َیا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
اٟس َّجا ٔ٢
ت َوأَ ًُوذُ ب ٔ َ
بٔ َ

ییحینبدرتس،اوباامسلیع،ییحینباوبریثک،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملساراشدرفناےتےھتآرخکت۔ینعیاےدخاںیمانپہنااتگنوہںریتیذعابربقےسافرریتیانپہنااتگنوہںذعابدفزخےسافر
انپہنااتگنوہںریتیحیسمداجؽےکہنتفےس۔
رافی  :ییحینبدرتس،اوباامسلیع،ییحینباوبریثک،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ذعابربقےسانپہےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2065

راوی ٤ً :زوب ٩سوازب ٩اسوزب٤ً ٩زو ،اب ٩وہب ،یو٧ص ب ٩یزیس ،اب ٩طہاب ،ح٤یسبً ٩بساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

اب ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٔس بِ ٔ٩
یس ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٩س َّواز ٔ بِ ٔ ٩اْلِ َ ِس َوز ٔ بِ ٔ٤ِ ًَ ٩ز ٕو ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وهِبٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا یُوُُ ٧ص بِ َُ ٩یز ٔ َ
َ َي ِش َتٌ ُ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
ٔیذ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
ًَ ِب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٌِ ََ ٥َ ٠س ذََ ٔ ٟ
رمعفنب وسادنب اوسدنب رمعف ،انب فبہ ،ویسن نب سیدی ،انب اہشب ،دیمحنب دبعارلنمح ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ

ہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسذعابربقےسانپہنااگنرکےتےھت۔
رافی  :رمعفنبوسادنباوسدنبرمعف،انبفبہ،ویسننبسیدی،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ذعابربقےسانپہےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2066

راوی  :س٠امی ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابْ ،عوہ ب ٩زبير ،اس٤اء ب٨ت ابی بَک رضی اہلل ً٨ہ

ْع َوةُ بِ ُ ٩اٟزُّبَي ِر ٔأَُ َّ ٧ه َس ٍَ ٔ٤أَ ِس َ٤ا َئ ب ٔ َِ ٨ت
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ
َّ
َّ
َّ
َ َؿ َّخ
ََک ذََ ٔ ٟ
َک ا ِٔٔ ٟت ِ ََ ٨ة أًٟی ُي ِٔت َ ُن ب ٔ َها ا ِِ ٤َ ٟز ُئ فٔی َٗبِرٔه ٔ َٓ َ٤َّ ٠ا ذ َ َ
أَبٔی بَ َِکٕ ََ ُ٘و َُ َٗ ٢اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسََ ٓ ٥َ ٠ذ َ َ
ا ِِ ٤ُ ٟش٤ُ ٔ ٠و ََ ٪ؿ َّح ّة َحاَِ ٟت بَ ِیىٔی َوبَي ِ َن أَ ِ ٪أَٓ َِه ََ َ ٥لَک ََ ٦ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٤َّ ٠َ َٓ ٥َ ٠ا َس َِ ٨َ ٜت َؿ َّح ُت ُه ُِِ ٠ُٗ ٥ت َ ٔ ٟز ُج ٕ١
و ٪فٔی
رقیبٕ ٔ٣ىِّی أَ ِی بَ َار َک اہللُ َ ٟ
ََ َ٣اذَا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠فٔی ٔ ٔ
آَخ َٗ ِؤٟهٔ َٗا َِ َٗ ٢س أُوو َٔی إلٔ َ َّی أَِٔ َُ ٥ِ َُّٜ٧تََ ُ٨
َٔ

رقی ّبا ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َ٨ةٔ َّ
اٟس َّجا ٔ٢
ا ُِ٘ ٟبُورٔ َ ٔ

امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہل فملس ڑھکےوہےئ افرآپیلص اہللہیلعفآہلفملس ےناس ہنتف ےکابرےںیمایبؿرفناایوج ہکااسنؿوک ربق
ںیم وہات ےہآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اس ےک قلعتم اراشد رفناای وتالہ االسؾ ےن ذعابربق ےک ابرے ںیم نسرک اکی خیچ
ناریسجیکفہجےسںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاراشداکوہفمؾہنھجمسیکسسجفتقاؿیکخیچںیمااف ہوہا
وتںیمےناکیاصبحےس رعضایکوجہکریمےاپس یہوموجداھتہکدخافدندقفسمتوکربتکاطع رفناےئ رضحتروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن آرخ ںیم ایک اراشد رفناای اس ےن اہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک ریمے افرپ فیح
انزؽوہیئےہہکمتولگربقںیمآزناشئےیکاجؤےگرقبیرقبیاسآزناشئےکوجہکداجؽےکاسےنموہیگ۔

رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہنبزریب،اامسءتنبایبرکبریضاہللہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ذعابربقےسانپہےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2067

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟابوزبير ،كاؤضً ،بساہلل بً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ا٪
ض ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟأَبٔی اٟزُّبَي ِر ٔ ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
ض أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اٟش َور َة ٔ ٩ِ ٣ا ُِِ ٟقآ ُٔٗ ٪وُٟوا َّ
َ ٔ٩ِ ٣
اب َج َه ََّ ٥َ ٨وأًَُوذُ ب ٔ َ
َ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
اُ ٠ٟه َّ ٥إَّٔ٧ا َن ٌُوذُ ب ٔ َ
ي ٌَُ ُِّ ٤ُ ٠ه َِ ٥ه َذا ُّ
اٟس ًَا َئ َ٤َ ٛا ي ٌَُ ُِّ ٤ُ ٠ه ُِّ ٥
ِ
َ ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة ا ِٔ ٤َ ٟشیحٔ َّ
َ ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َ٨ةٔ ا ِِ ٤َ ٟح َیا َوا ِ٤َ ٤َ ٟا ٔ
ت
اٟس َّجا َٔ ٢وأًَُوذُ ب ٔ َ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َوأًَُوذُ ب ٔ َ
ًَ َذ ٔ

ہبیتق ،ناکل ،اوبزریب ،اطؤس ،دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احصہب
رکاؾ وک ہی داع اس رطہقی ےس الھکسای رکےت ےھت ہک سج رطہقی ےس رقآؿ رکمی یک وکیئ وسرت الھکسےت ںیہ۔ سج اک بلطم ف
رتہمجاسرطحےسےہہکاےدخافدندقفسمہھجتےسانپہناےتگنںیہذعابدفزخےس افرذعابربقےسافرحیسمداجؽےکہنتف
ےسافرمہانپہناےتگنںیہزدنیگافرومتےکہنتفےس۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،اوبزریب،اطؤس،دبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ذعابربقےسانپہےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2068

راوی  :س٠امی ٪ب ٩زاؤز ،اب ٩وہب ،یو٧ص ،اب ٩طہابْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٨ہ

ْع َوةُ أَ ًََّ ٪ائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َز َخ َ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُسََ ِ ٠امی ُ ٪بِ َُ ٩زا ُو َز ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٩وهِبٕ َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی یُوُُ ٧ص ًَ ِ ٩ابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ُ ِ
َار َتا ََ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
و ٪فٔی ا ُِ٘ ٟبُورٔ ٓ ِ
ًَل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠وً ٔ ِ٨سٔی ا َِ ٣زأَ ْة ٔ ٩ِ ٣ا َِ ٟی ُهوز ٔ َوه ٔ َی ََ ُ٘و ُ ٢إِٔٔ َُ ٥ِ َُّٜ٧ت ََ ُ٨
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َُ ِٔت َ ُن َی ُهو ُز َو َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ََٓ٠ب ٔ َِ َ٨ا ََ ٟیال ٔ َی ث ُ ََّٗ ٥ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إُٔ َّ ٧ه
و ٪فٔی ا ُِ٘ ٟبُورٔ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ٓ ََشُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُّ ٌِ ََ ٥َ ٠س َي ِش َتٌ ُ
اب
ٔیذ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
أُوو َٔی إلٔ َ َّی أَِٔ َُ ٥ِ َُّٜ٧تََ ُ٨
ا َِ٘ ٟبِر ٔ
امیلسؿ نب داؤد ،انبفبہ ،ویسن ،انباہشب ،رعفہ ،اعہشئ دصہقی ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسریمےاپسرشتفیالےئاسفتقاکیوہیدیوعرتریمےاپسیھتفہوعرتےنہکیگلہکربقںیماہمتراااحتمؿایل
اجےئاگینعیمتولگربقںیمآزناےئاجؤےگہیابتنسرکآپربھگاےئگافراراشدرفناایہکوہیدییکآزناشئوہیگ۔رضحتاعہشئ
دصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکرھپمہیئکراتکتڑھکے رےہاسےکدعبرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفناایھجمرپفیحانزؽوہیتےہہک متولوگںیکربقںیمآزناشئیکاجےئیگرھپ ںیمےن انسہکآپ یلصاہلل ہیلعفآہل فملس
انپہنااگنرکےتےھتذعابربقےس۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ذعابربقےسانپہےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2069

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا ،٪یحٌی٤ً ،زةً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

اَ ٪ي ِش َتٌ ُ
ٔیذ ٔ٩ِ ٣
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ ٩ِ ًَ ٪یَ ِحٌَی ًَ َِ ٤ِ ًَ ٩ز َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک َ َ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َو ٔٔٓ ٩ِ ٣ت ِ َٔ ٨ة َّ
و ٪فٔی ُٗبُورٔ ُ٥ِ ٛ
ًَ َذ ٔ
اٟس َّجا َٔ ٢و َٗا َ ٢إِٔٔ َُ ٥ِ َُّٜ٧تََ ُ٨
ہبیتق ،ایفسؿ ،ییحی ،رمعة ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ذعاب ربق ےس
انپہ نااگن رکےت ےھت(ذعابربق ےکاسھت اسھت) حیسمداجؽ ےک ہنتف ےس انپہ ناےتگن ےھت افر آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفناای ربق
ںیماہمتریآزناشئوہیگ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،ییحی،رمعة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ذعابربقےسانپہےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2070

راوی  :ہ٨از ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع ،ط٘یَّ٣ ،ٙسوً ،ٚائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َز َخَِ ٠ت یَ ُهوزٔیَّ ْة ًََِ ٠ی َها َٓا ِس َت ِو َهِ َ ِت َها َط ِیئّا
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه َّ٨ا ْز ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣اؤیَ َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٩ط٘ ٔ ٕ
یُ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ٙ
َ َحًَّی َجا َئ َر ُسو ُ ٢اہللٔ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ َٗاَِ ٟت ًَائٔظَ ُة ٓ ََو َٗ ٍَ فٔی َن ِٔ ٔسی ٔ ٩ِ ٣ذََ ٔ ٟ
ٓ ََو َه َب ِت ََ ٟها ًَائٔظَ ُة َٓ َ٘اَِ ٟت أَ َج َار ٔک اہللُ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
و ٪فٔی ُٗبُورٔه َِٔ ًَ ٥ذابّا ََ ِش َُ ٌُ ٤ه ا َِ ٟب َهائ ٔ ُ٥
َک ُت ذََ ٔ ٟ
َ َُ ٟه َٓ َ٘ا َ ٢إُٔ َّ ٧ه ُِ َٟ ٥ی ٌَ َّذب ُ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠ذ َ ِ
انہد ،اوباعمفہی ،اشمع ،قیقش ،رسمفؼ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک اکی رفز اکی وہیدی وعرت اؿ ےک اپس
احرضوہیئافراؿےسھچکوساؽایک۔اوہنں ےناسوہیدیوعرتوکھچکدےدای۔اسرپاسوہیدیوعرتےناہکہکدخااعتیلمت
وکذعابربقےسوفحمظرےھک۔رضحتاعہشئدصہقیریضاہللعیھاےنوجابدایہکہیابتنسرکریمےداؽںیماکیایخؽدیپا

وہااہیںکتہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایک۔آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکاؿولوگںوکربقںیمذعابوہاتےہہکسجوکاجونرےتنسںیہ۔
رافی  :انہد،اوباعمفہی،اشمع،قیقش،رسمفؼ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ذعابربقےسانپہےکقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2071

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز٨٣ ،ؼور ،ابووائَّ٣ ،١سوً ،ٚائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

َّسو ًَٕ ٩ِ ًَ ٚائٔظَ َة َٗاَِ ٟت َز َخَِ ٠ت ًَل َ َّی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩أَبٔی َوائ ُٕٔ ِ ٣َ ٩ِ ًَ ١
و ٪فٔی ُٗبُورٔه َِّٔ َٜ َٓ ٥ذبِ ُت ُه َ٤ا َو ٥َِ ٟأَ ِن ٌَ ِ ٥أَ ِ ٪أ ُ َػ ِّس َٗ ُه َ٤ا
ًَ ُح َوز َتا ُٔ ًُ ٩ِ ٣ٔ ٪حز ٔیَ ُهوز ٔ ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َٓ َ٘ا ََ ٟتا إ ٔ َّ ٪أَهِ َ ١ا ُِ٘ ٟبُورٔ ي ٌَُ َّذب ُ َ

َِخ َج َتا َو َز َخ ًََ ١ل َ َّی َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َُِّ ٠ُ٘ َٓ ٥َ ٠ت َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ إ ٔ َُّ ًَ ٪ح َوز َتي ِ ٔن ُٔ ًُ ٩ِ ٣حز ٔ َی ُهوز ٔا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة َٗا ََ ٟتا
ٓ ََ
وَ ًَ ٪ذا ّبا ََ ِش َُ ٌُ ٤ه ا َِ ٟب َهائ ٔ ُ ٥ک ُ َُّ ٠ها ٓ ََ٤ا َرأَیِ ُت ُه َػلَّی َػ ََل ّة إ ٔ ََّل
و ٪فٔی ُٗبُورٔه َِٔٗ ٥ا ََ ٢ػ َس َٗ َتا إُٔ َّ ٧ه ِ ٥ي ٌَُ َّذب ُ َ
إ ٔ َّ ٪أَهِ َ ١ا ُِ٘ ٟبُورٔ ي ٌَُ َّذب ُ َ
اب ا َِ٘ ٟبِر ٔ
ََ ٌَ َّو َذ َٔ ًَ ٩ِ ٣ذ ٔ
دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،اوبفالئ،رسمفؼ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکریمےاپسدمہنیونمرہیکدفوبڑیھ
وخانیتآںیئ افراوہنںےن اہکہکالہوبقرذعاب ںیم التبم وہےتںیہوت ںیم ےناؿوک الٹھجایافر ھجموک ااھچ ںیہن ولعمؾوہااؿوک اچس
رکانرھپفہدفونں یلںیئگافررضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئںیمےنرعضایکای روسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس دف وبڑیھ وخانیت آںیئ ںیھت فہ یتہک ںیھت ہکربق فاولں وکربق ںیم ذعاب وہاتےہ۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفناای
اوہنںےنچساہکےبکشاؿوکذعابوہاتےہاسرطحاکہکامتؾاجونراسوکےتنسںیہرھپںیمےنداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسرہاکیامنزےکدعبذعابربقےسانپہنااگنرکےتےھت۔

رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،اوبفالئ،رسمفؼ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربقرپدرتخیکاشخاگلےنےسقلعتمااحدثی
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ربقرپدرتخیکاشخاگلےنےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2072

راوی ٣ :ح٤س بٗ ٩سا٣ة ،جزیز٨٣ ،ؼور٣ ،حاہسً ،بساہلل ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َٗا َ٣َ ٢زَّ َر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُُ ٗ ٩سا ََ ٣ة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ َِ ٣ُ ٩حاهٔ ٕس ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
َو َس َّ ٥َ ٠ب ٔ َحائ ٕٔم ٔ ٩ِ ٣ح َٔیلا َٔ َّٜ ٣َ ٪ة أَ ِو ا ِ٤َ ٟسٔی َ٨ةٔ َسَ ٍَ ٔ٤ػ ِو َت إ ٔ ِن َشاَ٧ي ِ ٔن ي ٌَُ َّذبَا ٔ ٪فٔی ُٗبُورٔه ٔ َ٤ا َٓ َ٘ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ
َخ یَ ِِٔ٤ی بٔاَ ٔ٤٨َّ ٟیٔ ٤ة ث ُ ََّ ٥ز ًَا
ا ٪أَ َح ُسه َُ٤ا ََل َي ِش َتبِر ٔ ُئ ٔ ٩ِ ٣بَ ِؤٟهٔ َوک َ َ
َو َس َّ ٥َ ٠ي ٌَُ َّذبَا َٔ ٪و َ٣ا ي ٌَُ َّذبَا ٔ ٪فٔی َٛبٔير ٕث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢بَل َی ک َ َ
اِ ٪اْل َ ُ

ٕ
ب ٔ َحز ٔ َ
َّس ّة َٓ٘ٔی َُ َٟ ١ه َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ َِ ٠ٌََ ٓ ٥َ ٔ ٟت َه َذا َٗا َُ ٠َّ ٌََ ٟ ٢ه أَ ِ ٪یُ َد َّٔ َ
َّس َتي ِ ٔن ٓ ََو َؿ ٍَ ًَل َی کَُٗ ِّ١بِر ٕ ُٔ ٨ِ ٣ه َ٤ا َ ِ ٔ ٛ
َّس َها َ ِ ٔ ٛ
یسة ٕ ََٓ َ َٜ
ًَ ُِ ٨ه َ٤ا َ٣ا َ ٥َِ ٟی ِی َب َشا أَ ِو إلٔ َی أَ َِ ٪ی ِی َب َشا

دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،اجمدہ،دبعاہللانبابعسریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسہکم
رکمہمایدمہنیونمرہےکاکیابغےکاپسےسسگرے۔فاہںرپدفآدویمںیکوگتفگینسہکنجوکربقںیمذعابوہراہاھت۔رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکاؿوکذعابوہاتےہافرھچک ڑبےانگہیکفہجےسںیہنوہاتہکلباکیوتاےنپ
اشیپب ےک رطقات ےس اایتحط ںیہن رکات اھت افر دفرسا فہ صخش اھت وج ہک لغچ وخری رکات اھت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اکیاشخاگنمیئافراؿےکدفڑکٹےےیکافررہاکیربقرپاکیڑکٹااگلای۔ولوگںےنرعضایکای روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےناس رطہقی ےس ویکں ایک؟ آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن اراشد رفناایاشدی اؿ ےک ذعاب ںیم یمک
فاعقوہاجےئسجفتقکتہکہیاشںیخکشخہنوہں۔

رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،اجمدہ،دبعاہللانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ربقرپدرتخیکاشخاگلےنےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2073

راوی  :ہ٨از ب ٩نَری ،ابوٌ٣اویہ ،اً٤ع٣ ،حاہس ،كاؤض ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َٗا ََّ ٣َ ٢ز َر ُسو ُ٢
أَ ِخب َ َرَ٧ا َه َّ٨ا ُز بِ ُٔ َّ ٩
ض ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اَّٟس ِّی فٔی َحسٔیَٔهٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ٌَُ ٣او ٔ َی َة ًَ ِ ٩اْلِ َ ًِ َٔ ٤ع ًَ َِ ٣ُ ٩حاهٔ ٕس ًَ ِ ٩كَا ُو ٕ
اََ ٪ل َي ِش َتبِر ٔ ُئ ٔ ٩ِ ٣بَ ِؤٟهٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٔ ٥َ ٠ب ِ َریِ َٔ٘ َٓ ٩ا َ ٢إُٔ َّ ٧ه َ٤ا َُ ٟی ٌَ َّذبَا َٔ ٪و َ٣ا ي ٌَُ َّذبَا ٔ ٪فٔی َٛبٔير ٕأَ َّ٣ا أَ َح ُسه َُ٤ا َٓک َ َ

َّ
ُ
َغ َز فٔی کَُٗ ِّ١بِر ٕ َواح َٔس ّة َٓ َ٘اُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ ٥َ ٔ ٟ
ا ٪یَ ِِٔ٤ی بٔاَ ٔ٤٨َّ ٟیٔ ٤ة ث ُ َّ ٥أَ َخ َذ َجز ٔ َ
َخ َٓک َ َ
َوأَ َّ٣ا ِاْل َ ُ
یس ّة َرك ِ َب ّة َٓظَ ٘ َها ن ِٔؼ َٔي ِ ٔن ث ََّ َ ٥
ٕ ًَ ُِ ٨ه َ٤ا َ٣ا َ ٥َِ ٟی ِی َب َشا
َػ ََ ٌِ ٨ت َه َذا َٓ َ٘ا َُ ٠َّ ٌََ ٟ ٢ه َ٤ا أَ ِ ٪یُ َد َّٔ َ
انہد نب رصنی ،اوباعمفہی ،اشمع ،اجمدہ ،اطؤس ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسدفوبقرےکاپسےسسگرےافررفناایہکاؿوکذعابوہاتےہ(ولوگںےکاابتعرےس)افرھچکیسکڑبےانگہیکفہجےسںیہن
وہات اکی وت اشیپب ےس اایتحط ںیہن رکات اھت دفرسا صخش لغچ وخری رکات اھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اتزہ اشخ
احلصرفنایئافراسےک دفڑکٹےرفناےئرھپرہاکیربقرپاکیڑکٹااگلای۔ولوگںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرطہقیےسسکفہجےسایک؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایوہاتکسےہہک(دفاشخ
وکربقرپاگلےنیکفہجےس)اؿربقفاولںےکذعابںیمیمکفاعقوہاجےئ۔
رافی  :انہدنبرصنی،اوباعمفہی،اشمع،اجمدہ،اطؤس،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ربقرپدرتخیکاشخاگلےنےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2074

راوی ٗ :تیبہٟ ،یث٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َّ
ات
اِ ٠ٟی ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًَ َِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢أَ ََل إ ٔ َّ ٪أَ َح َس ُ ٥ِ ٛإٔذَا ََ ٣
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَهِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َٓ ٩ِ ٔ٤أَهِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ
ُٔ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَهِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓ ٩ِ ٔ٤أَهِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
ْع َق ًََِ ٠یهٔ َُ ٌَ ِ٘ ٣س ُه بٔا َِ َِ ٟساة ٔ َوا ِِّ ِٔ ٌَ ٟی إ ٔ ِ ٪ک َ َ

َحًَّی یَ ِب ٌَ ََ ُه اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ

ہبیتق ،ثیل ،انعف ،دبعاہلل انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای سج
فتقاہمترےںیمےسیسکصخشیکفافتوہاجیتےہوتحبصفاشؾاساکاکھٹہناسوکدالھکایاجاتےہارگفہصخشیتنجوہاتےہوتتنج
ںیمےسافرارگدفزیخوہاتےہوتدفزخںیمےس۔اہیںکتہکدخافدندقفساسوکایقتمےکرفزااھٹےل۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انعف،دبعاہللانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ربقرپدرتخیکاشخاگلےنےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2075

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہیٌ٣ ،٥ت٤زًِ ،یساہلل٧ ،آًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ا َِ ٌِ ٤ُ ٟتٔ٤زُ َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ًُِ َ ِی َس اہللٔ یُ َح ِّس ُث ًَ َِ٧ ٩آ ٍٕٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی

ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَهِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َٓ ٩ِ ٔ٤أَ ِه ٔ١
اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢ي ٌُِ َز ُق ًَل َی أَ َح ٔس ُ ٥ِ ٛإٔذَا ََ ٣
ات َُ ٌَ ِ٘ ٣س ُه ٔ ٩ِ ٣ا َِ َِ ٟساة ٔ َوا ِِّ ِٔ ٌَ ٟی َٓإ ٔ ِ ٪ک َ َ
َ اہللُ ًَزَّ َو َج ََّ ١ی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
ا٨َّ ٟارٔ ٗٔی ََ ١ه َذا َُ ٌَ ِ٘ ٣س َک َحًَّی َی ِب ٌَ ََ َ
ااحسؼنباربامیہ،رمتعم،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللانبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفناایہکاہمترے ںیمےس بجوکیئصخشوفت وہاجاتےہوتاسوک حبصفاشؾ اساکاکھٹہندالھکایاجات ےہسپ ارگفہصخش
الہ تنج ںیم ےس وہ وت تنج ںیم ےہ افر ارگفہصخش دفزیخ ےہ وت فہصخش دفزخفاولں ںیم ےس اہکاجات ےہ ہی ریتا اکھٹہن ےہ اہیں
کتہکدخافدندقفساسوکایقتمےکرفزااھٹےل۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رمتعم،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ربقرپدرتخیکاشخاگلےنےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2076

راوی ٣ :ح٤س ب ٩س٤٠ہ و حارث ب٣ ٩شٜين ،ابٗ ٩اس٣ ،٥ا٧ ،َٟآًٍ ،بساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩سَ ٤ََ ٠ة َوا َِ ٟحار ُٔث بِ ُِ ٣ٔ ٩شٜٔي ٕن ٔرقائ َ ّة ًََِ ٠یهٔ َوأََ٧ا أَ ِس ََ ٍُ ٤و َّ
اُِ ٔ٠ٟى َُ ٟه ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩ا َِ٘ ٟاس َٔٔ ٥ح َّسثَىٔی َ٣ا٩ِ ًَ َْ ٔ ٟ
َ
ْع َق ًَل َی ٌََ ِ٘ ٣سٔه ٔبٔا َِ َِ ٟساة ٔ َوا ِِّ ِٔ ٌَ ٟی إ ٔ ِ٪
َ٧آ ٔ ٍٕ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔذَا ََ ٣
ات أَ َح ُس ُٔ ُ ٥ِ ٛ
َ اہللُ ًَزَّ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَهِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َٓ ٩ِ ٔ٤أَهِ ٔ ١ا٨َّ ٟارٔ َٓیُ َ٘ا َُ ٢ه َذا َُ ٌَ ِ٘ ٣س َک َحًَّی یَ ِب ٌَ ََ َ
ا ٩ِ ٣ٔ ٪أَهِ ٔ ١ا َِ ٟح َّٔ ٨ة َٓ ٩ِ ٔ٤أَهِ ٔ ١ا َِ ٟح َّ٨ةٔ َوإ ٔ ِ ٪ک َ َ
کَ َ
َو َج ََّ ١ی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة
دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس ،ناکل،انعف،دبعاہللانبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاہمترےںیمےسسجفتقیسکاکااقتنؽوہاتےہوتاسوکاساکحبصفاشؾاکھٹہندالھکایاجاتےہارگفہ
صخش تنجفاولں ںیمےس وہ وت تنج ںیمافرارگ فہ صخشدفزیخ ےہوتدفزخفاولں ںیم ےس۔فہصخش اہکاجاتےہ ہی ریتااکھٹہنےہ

اہیںکتہکدخافدندقفساسوکایقتمےکدؿااھٹےلاگ۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،ناکل،انعف،دبعاہللانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الہاامیؿیکرفوحںےسقلعتمااحدثی
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
الہاامیؿیکرفوحںےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2077

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا ،َٟاب ٩طہابً ،بساٟزح ٩٤بٌٛ ٩بٌٛ ،ب ب٣ ٩ا َٟرضی اہلل ً٨ہ

ا ٪یُ َح ِّس ُث ًَ ِ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩ا ٩ِ ًَ َٕ ٔ ٟابِ ٔٔ ٩ط َه ٕ
اب ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟزَّ ِح َ ٩ٔ ٤بِ ٌِٔ َٛ ٩بٕ أَُ َّ ٧ه أَ ِخب َ َر ُه أَ َّ ٪أَبَا ُه ََ ٌِ ٛب بِ َ٣َ ٩ا َٕ ٔ ٟک َ َ
َر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔ٤َ َّ ٧ا َن َش َُ ٤ة ا ِِ ٤ُ ٟؤ ٔ ٩ٔ ٣كَائ ْٔز فٔی َط َحز ٔا َِ ٟح َّٔ ٨ة َحًَّی َی ِب ٌَ ََ ُه اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١إلٔ َی َج َش ٔسه ٔ َی ِو َ٦
ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ
ہبیتق،ناکل،انباہشب،دبعارلنمحنببعک،بعکنبناکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراش درفناایہکومنمیکاجؿتنجےکدروتخںرپرپفازرکیترےہیگاہیںکتہکدخافدندقفساسوکایقتمےکدؿ
اسےکمسجیکرطػجیھبدےاگ۔
رافی  :ہبیتق،ناکل،انباہشب،دبعارلنمحنببعک،بعکنبناکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی

الہاامیؿیکرفوحںےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2078

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی ،س٠امی ،٪ابِ٣ ٩يرة ،ثابت ،ا٧ص رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا ُسََ ِ ٠امی َُ ٪وه َُو ابِ ُ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ثَاب ٔ ْت ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا َ٨َّ ُٛ ٢ا ٍََ ٣
ًُ ََ ٤ز بَي ِ َن ََ َّٜ ٣ة َوا ِ٤َ ٟسٔی َٔ ٨ة أَ َخ َذ یُ َح ِّسث ُ َ٨ا ًَ ِ ٩أَهِ ٔ ١بَ ِس ٕر َٓ َ٘ا َ ٢إ ٔ ََّ ٪ر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٟ ٥َ ٠يُرٔی َ٨ا ََ ٣ؼارٔ ًَ ُه ِ٥
یَ َٓ ُح ٌُٔ٠وا فٔی بٔئِز َٕٓأ َ َتاه ُِ٥
َر َُ ُٓ ََل ٕ ٪إ ٔ َِ ٪طا َئ اہللُ ُ َّسا َٗا َ٤َ ًُ ٢زُ َو َّأ ٟذی ََ ٌَ ََ ُه بٔا َِ ٟح ِّ٣َ ٙا أَ ِخ َلئُوا ت ٔ َ
بٔاْلِ َ ِٔ ٣ص َٗا ََ ٢ه َذا ََ ِ ٣
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٨َ َٓ ٥َ ٠ا َزی یَا ُٓ ََل ُ ٪بِ َََ ُٓ ٩ل َٕ ٪یا ُٓ ََل ُ ٪بِ َََ ُٓ ٩ل َٕ ٪ه َِ ١و َج ِستُ ِ٣َ ٥ا َو ًَ َس َربَُّ ٥ِ ُٜح٘اا َٓإٔنِّی َو َج ِس ُت َ٣ا
َو ًَ َسنٔی اہللُ َح٘اا َٓ َ٘ا َ٤َ ًُ ٢زُتُک َ ِّ ٥ُ ٠أَ ِج َشا ّزا َلَ أَ ِر َو َاح ٓ َٔیها َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا أَْمُتْن بٔأ َ ِس َ٤َ ٔ ٟ ٍَ ٤ا أَُٗو ُُ ٨ِ ٣ٔ ٢ه ِ٥
رمعفنب یلع ،ییحی ،امیلسؿ ،انبریغمة ،باتب ،اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک مہ ولگ رضحترمع ریض اہلل ہنع ےکاسھت ہکم
افردمہنی ونمرہےکدرایمؿںیمےھتفہرضحاتالہدبراکذترکہرفناےنےگلوترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفناای ہک مہ وک افکر ےک لتقےیک اجےن یک ہگج دالھکیئ افر رفناای ہک ہی الفں ےک (لتق وہرک) رگےن یک ہگج ےہ افر ہی الفں صخش ےک
(لتقوہرک)رگےنیک ہگجےہارگدخااچےہلک۔رضحترمعریضاہللہنعےنرفناایرھپاسذاتیکمسقہکسجےنآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکاچسربمغیپانبرکاجیھباؿںوہگںںیمرفؼںیہنوہا(ینعیرہاکیاکرفافررشمکاینپرقمرہہگجرپلتقایکایگ)اؿامتؾ
وکاکیونکںیںیمڈاالاسےک دعبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرشتفیالےئافراکپرااےالفںےکےٹیباےالفںےکےٹیب!
اہمترے رپفرداگر ےن وج مت ےس فدعہ ایک اھت اس وک مت ےن احلص رکایل (ینعی مت وک ذعاب وہ راہ ےہ ای ںیہن؟) افر ںیم ےن وت اےنپ
رپفرداگر اک فدعہ احلص رکایل ےہ (ینعی مہ وک وت اکایمیب افر اکرماین احلص وہیئگ ےہ) رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اہک آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملساؿولوگںےسالکؾرکرےہںیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایمتریمیابتاؿےسزایدہںیہنےتنس۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،امیلسؿ،انبریغمة،باتب،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
الہاامیؿیکرفوحںےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2079

راوی  :سویس ب ٩نَرً ،بساہلل ،ح٤یس ،ا٧ص

وَّ ٩ِ ٣ٔ ٪
اِ ٠ٟی ٔ ١بٔبٔئِز ٔبَ ِسرٕ َو َر ُسو ُ ٢اہللٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا ُس َویِ ُس بِ َُ ٩ن َِرٕ َٗا َ ٢أََ ِ ٧بأََ٧ا ًَ ِب ُس اہللٔ ًَ ِ ٩حُ َِ ٤ی ٕس ًَ ِ ٩إَٔ َ ٧ص َٗا ََ ٢س ٍَ ٔ٤ا ِِ ٤ُ ٟشَ ٤ُ ٔ ٠

یٌ َة َو َیا أ ُ ََّ ٣ی َة بِ ََ ٩خَٕٕ ٠
یٌ َة َویَا ًُت ِ َب ُة بِ ََ ٩رب ٔ َ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ائ ْٔ ٥یُ َ٨ازٔی َیا أَبَا َج ِه ٔ ١بِ َ ٩هٔظَ اَ ٕ ٦و َیا َط ِی َب ُة بِ ََ ٩رب ٔ َ

َه َِ ١و َج ِستُ ِ٣َ ٥ا َو ًَ َس َربَُّ ٥ِ ُٜح٘اا َٓإٔنِّی َو َج ِس ُت َ٣ا َو ًَ َسنٔی َربِّی َح٘اا َٗاُٟوا یَا َر ُسو َ ٢اہللٔ أَ َو تُ َ٨ازٔی َٗ ِو ّ٣ا َٗ ِس َج َّی ُٔوا َٓ َ٘ا َ٣َ ٢ا
و ٪أَ ِ ٪یُحٔیبُوا
أَْمُتْن بٔأ َ ِس َ٤َ ٔ ٟ ٍَ ٤ا أَُٗو ُُ ٨ِ ٣ٔ ٢ه َِ ٥و َل ُٔ ٨َّ ٜه َِ ٥لَ َي ِش َت ٔلی ٌُ َ
وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،دیمح ،اسن ےس رفاتی ےہ ہک املسمونں ےن رات ںیم زغفہ دبر ےک ونکںی رپ انس ہک رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسڑھکے وہےئآفازدےرےہےھتاے اوبلہجنباشہؾ افراے ہبیش نبرتعیہافراے ہبتعنبرہعیبافر اہیم
نب فلخ ایک مت ےنفہ اپ ایل وج اہمترے رپفرداگر ےنفدعہ ایک۔ولوگں ےن رعض ایکہک ای روسؽاہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس آپ یلص
اہلل ہیلعفآہل فملس اؿولوگں وک اکپرےت ںیہ وجہک رمےن ےک دعبوبدیسہ وہ ےئگ افر ڑس ےئگ۔آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اراشد
رفناایہکمتولگاؿولوگںےسزایدہریمیوگتفگںیہننسےتکسنکیلہیولگوجابدےنییکوقتںیہنرےتھک۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،دیمح،اسن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
الہاامیؿیکرفوحںےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2080

راوی ٣ :ح٤س ب ٩آزً ،٦بسة ،ہظاً ،٦بساہلل اب٤ً ٩ز رضی اہلل ً٨ہ

ٕ ًَل َی
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩آ َز ََٗ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ًَ ِب َسةُ ًَ ِ ٩هٔظَ ا ٩ِ ًَ ٕ ٦أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩ابِ َٔ ٤َ ًُ ٩ز أَ َّ ٪أ ٨َّ ٟي َّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠و َٗ َ

َ ٌَ ٔ ٟائٔظَ َة َٓ َ٘اَِ ٟت
َٗٔ ٔ ٠
َک ذََ ٔ ٟ
یب بَ ِس ٕر َٓ َ٘ا ََ ٢ه َِ ١و َج ِستُ ِ٣َ ٥ا َو ًَ َس َربَُّ ٥ِ ُٜح٘اا َٗا َ ٢إُٔ َّ ٧ه ََِ ٟ ٥ی ِش ََ ٌُ ٤
وِ ٪اْل َ٣َ ٪ا أَُٗو ُُ َٟ ٢ه َُِ ٓ ٥ذ ٔ َ
ُ
َوهٔ َ ١ابِ َُ ٤َ ًُ ٩ز إٔ٤َ َّ ٧ا َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إُٔ َّ ٧ه ِِ ٥اْل ََ ٪ي ٌَِ ُ َّ َ َ ٤َُ ٠
رقأَ ِت
و ٪أ َّ ٪أ ٟذی ُ ٨ِ ٛت أُٗو ُُ َٟ ٢ه ِ ٥ه َُو ا َِ ٟح ُّ ٙث ََّ َ ٥
َّ
رقأَ ِت ِاْلیَ َة
َٗ ِو َُ ٟه إَٔ َّ ٧
َ َلَ َُ ِش ٍُ ٔ٤ا ِِ ٤َ ٟوتَی َحًی َ َ
دمحمنبآدؾ،دبعة،اشہؾ،دبعاہللانبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسدبرےکونکںی
رپ ڑھکے وہےئ افر رفناای مت ےنفہ چس افرفاہعق ےک اطمقب احلص ایکہک سج اک اہمترے رپفرداگر ےنفدعہ رفناای اھترفناای ہک ہی اس
فتقےتنسںیہوجںیماتہکوہں۔رضحتاعہشئدصہقیریضاہللعیھاےساساکذترکہوہا۔اوہنںےناہکہکرضحتدبعاہللانبرمع
وکوھبؽوہیئگ۔رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرطہقیےسرفناایاھتفہابفافقںیہہکوجںیمےناؿےسایبؿ
ایکاھتفہچساھترھپاسآتیرکہمییکالتفترفنایئآرخکت۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،دبعة،اشہؾ،دبعاہللانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
الہاامیؿیکرفوحںےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2081

راوی ٗ :تیبہ٣ ،ا َٟو ِ٣يرة ،ابوز٧از ،اْعد ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
َ
َ
ْع ٔد ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠ک ُ ُّ١
أ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة ًَ ِ٣َ ٩اَ َٕ ٔ ٟو ُِٔ٣ي َرةُ ًَ ِ ٩أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
ِ
اب إ ٔ ََّل ًَ ِح َب َّ
اٟذٔ َ ٧ب ُٔ ٨ِ ٣ه ُخَ َٙ ٔ ٠وٓ ٔیهٔ یُ َز َُّ ٛب
بَىٔی آ َز ََ ٦وفٔی َحسٔیثٔ ُِٔ٣ي َر َة ک ُ ُّ ١ابِ ٔ ٩آ َز ََ ٦یأکُُ ُ٠ه اٟتُّ َر ُ

ہبیتق ،ناکلفریغمة،ا وبزاند ،ارعج،اوبرہریہریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکرضحت روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفناایہکامتؾااسنونںےکمسجوکزنیماھکاجیتےہالعفہااسنؿیکرزیھیکڈہیےکہکااسنؿایسےسدیپاایکایگافررھپاسںیموجڑا
اجےئاگ۔
رافی  :ہبیتق،ناکلفریغمة،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
الہاامیؿیکرفوحںےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2082

راوی  :ربیٍ ب ٩س٠امی ،٪طٌیب بٟ ٩یثٟ ،یث ،ابً ٩حَل ،٪ابوز٧از ،اْعد ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َّ
َّ
َ
َ
َ
ْع ٔ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 ًَ ٪أبٔی اٟزَِّ٧از ٔ ًَ ِ ٩اْلِ ِ َ
ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََ ٩ِ ًَ ٢ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج ََّّ َٛ ١ذبَىٔی ابِ ُ ٩آ َز ََ ٦وَ ٥َِ ٟی ٩ِ ُٜیَ َِ ٨بغٔی َُ ٟه أَ ِ٪

آَخ
یُ َِّ ٜذبَىٔی َو َط َت َ٤ىٔی ابِ ُ ٩آ َز ََ ٦وَ ٥َِ ٟی ٩ِ ُٜیَ َِ ٨بغٔی َُ ٟه أَ َِ ٪ي ِظ ُت َ٤ىٔی أَ َّ٣ا َتٔ ِٜذیبُ ُه إٔیَّ َ
ای َٓ َ٘ ِوُ ُٟه إنِّٔی ََل أًُ ٔی ُس ُه َ٤َ ٛا بَ َسأِتُ ُه َوَِ ٟی َص ٔ ُ
ای َٓ َ٘ ِوُٟهُ َّات َد َذ اہللُ َوَّ ٟسا َوأََ٧ا اہللُ اْلِ َ َح ُس اٟؼَّ َُ ٤س  ٥َِ ٟأَِ ٔ ٟس َو َ ٥ِ ٟأُوَِ ٟس َوَ ٥َِ ٟی ٩ِ ُٜلٔی
ا َِ ٟد ِٙٔ ٠بٔأ َ ًَزَّ ًَل َ َّی ٔ ٩ِ ٣أَ َّؤٟهٔ َوأَ َّ٣ا َط ِت ُُ ٤ه إٔیَّ َ

ُّ ُٔ ٛوا أَ َح ْس

رعیب نب امیلسؿ ،بیعش نب ثیل ،ثیل ،انب الجعؿ ،اوبزاند ،ارعج ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ہک دخافدن دقفس اراشد رفناات ےہ ہک ااسنؿ ےن ھجم وک الٹھجای افر اس وک اس رطہقی ےس رکان
الزؾ (افرانمبسہناھت) افر ااسنؿ ےنھجم وکاگیلدی افراس وکاسرطحےس رکانالزؾ ںیہناھت وتااسنؿاک ھجم وکوھجاٹ رقاردانی وت ہی
ےہ ہک فہ ہی ابت اتہک ےہ ہک ںیم اس وک دفرسی رمہبت زدنہ ںیہن رکفں اگ سج رطہقی ےس ہک اس وک یلہپ رمہبت دیپا ایک افر دفرسی
رمہبتیکدیپاشئیلہپرمہبتیکدیپاشئےسریمےفاےطسلکشمںیہنےہافرااسنؿاکھجموکاگیلدانیہیےہہکفہاتہکےہہکدخااعتیل

اکاکیاٹیبےہ(سجرطہقیےساسیعیئولگےتہکںیہ)احالہکنںیماہنتوہںیسکاکاتحمجںیہنوہںہنھجمےسیسکیک فالدتوہیئافر
ہنریمییسکےسفالدتوہیئافرریمیرباربیاکوکیئںیہنےہ۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،بیعشنبثیل،ثیل،انبالجعؿ،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
الہاامیؿیکرفوحںےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2083

راوی َٛ :يربًِ ٩یس٣ ،ح٤س ب ٩رحب ،زبیسی ،زہزی ،ح٤یسبً ٩بساٟزح ،٩٤ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

رح ٕب ًَ ِ ٩اٟزُّبَ ِیس ِّٔی ًَ ِ ٩اٟزُّهِز ٔ ِّی ًَ ُِ ٩ح َِ ٤ی ٔس بِ ِٔ ًَ ٩بسٔ اَّ ٟز ِح َ ٩ِ ًَ ٩ٔ ٤أَبٔی ه َُزیِ َز َة
أَ ِخب َ َرَ٧ا ََٔٛيرُ بِ ُِ َ ًُِ ٩ی ٕس َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ َ ٩
َّ
َّ
َّ
رض ِتهُ ا َِ ٟوَٓاةُ َٗا َْٔ ٢لَهِٔ٠هٔ إٔذَا أََ٧ا ُُّ ٣ت
َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ي ُ٘و ُ ٢أَ ِ َ
رس َٖ ًَ ِب ْس ًَل َی َن ِٔ ٔشهٔ َحًی َح َ َ
ْح ٓ ََواہللٔ َٟل ٔ َِ َٗ ٩س َر اہللُ ًَل َ َّی َُ ٟی ٌَ ِّذبَىِّی ًَ َذا ّبا َلَ ي ٌَُ ِّذب ُ ُه أَ َح ّسا َٔ ٩ِ ٣خ ِٔ٘٠هٔ
اس َح ُ٘ونٔی ث ُ َّ ٥اذ ُِرونٔی فٔی اِّ ٟزیحٔ فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
َٓأ َ ِ ٔ
رح ُٗونٔی ث ُ َِّ ٥

َ َٗا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّٟٔ ١کَُ ِّ١ط ِی ٕئ أَ َخ َذ ُٔ ٨ِ ٣ه َط ِیئّا أَ ِّز َ٣ا أَ َخ ِذ َت َٓإٔذَا ه َُو َٗائ َْٔٗ ٥ا َ ٢اہللُ ًَزَّ َو َج َّ٣َ ١ا
َٗا َ ١َ ٌََ َٔٓ ٢أَهُِ ُ٠ه ذََ ٔ ٟ
رف اہللُ َٟهُ
َ ًَل َی َ٣ا َػ ََ ٌِ ٨ت َٗا ََ ٢خ ِظ َیت َ
َح ََ ٠َ ٤
َُ َٓ َِ َ َ
ریثکنب دیبع ،دمحم نب رحب ،زدیبی ،زرہی،دیمحنب دبعارلنمح ،اوبرہریہ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن رضحت روسؽ

رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفناےتےھتہکاکیآدیمےنتہبزایدہانگہ اکاراکتبایک اھتسج
فتقفہصخشرمےنگلایگوتاسےناےنپولوگںےساہکہکسجفتقریماااقتنؽوہاجےئوتمتولگھجموکےلہپوتآگںیمالجانافر
رھپھجموکسیپدانی۔رھپریمییٹموکھچکوتوہاںیماڑادانیافرھچکدرایںیمڈاؽدانیویکہکندخافدندقفسھجمرپدقرتفاالوہاگوتاس
رطحےسھجموکذعابںیمالتبمرکےاگ۔فاسییسکولخمؼوکںیہنرکےاگ۔ولوگں ےناسصخشےکرمےنےکدعبایسرطحےس
ایک۔دخافدندقفسےنرہ اکیزیچوکسجےنہکاساک ھچکہصحایلاھتینعیاپین افرزنیمافروہاوکمکحرفناایوجمتےنایلےہمتاس وک

احرضرکفاہیںکتہکفہصخشلمکموہرک(ینعیامسجیناابتعرےسوپراوہرک)دخافدندقفسےکاسےنمڑھکاوہایگاسفتقاسےس
دخافدندقفسےنابزرپسیکوتےنیسکفہجےسہیرحتکیک؟اسےنرعضایکہکریتےوخػےس۔نان ہچدخافدناعتیلےناس
صخشیکرفغمترفنادی۔
رافی  :ریثکنبدیبع،دمحمنبرحب،زدیبی،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
الہاامیؿیکرفوحںےسقلعتمااحدثی

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2084

راوی  :اسح ٙب ٩ابزاہی ،٥جزیز٨٣ ،ؼور ،ربیعی ،حذئہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا إ ٔ ِس َح ُ ٙبِ ُ ٩إٔبِ َزاه َٔیَٗ ٥ا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َجز ٔ ْیز ًَ ُِ ٨ِ ٣َ ٩ؼو ٕر ًَ ِ ٩رٔبِع ٔ ٕٓی ًَ ِ ٩حُ َذ ِي َٔ َة ًَ َِ ٩ر ُسو ٔ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ٥َ ٠
َّ
اَ ٪ر ُج ْ ٩ِ ٤َّ ٣ٔ ١ک َ َ ُ
رح ُٗونٔی ث ُ َّ ٥اك ِ َحُ٨ونٔی
رض ِت ُه ا َِ ٟوَٓاةُ َٗا َْٔ ٢لَهِٔ٠هٔ إٔذَا أََ٧ا ُُّ ٣ت َٓأ َ ِ ٔ
َٗا َ ٢ک َ َ
اِ َٗ ٪ب َُ ٥ِ ٜ٠ي ٔشی ُئ اٟؤ٠٤َ ٌَ َٔ َّ٩هٔ َٓ َ٤َّ ٠ا َح َ َ
َ
ث ُ َّ ٥اذ ُِرونٔی فٔی ا َِ ٟب ِ ٔ
رف لٔی َٗا ََٓ ٢أ َ ََ ٣ز اہللُ ًَزَّ َو َج َّ ١ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ ََ ٜة َٓ َتِ ََّ٘ ٠ت ُرو َحهُ َٗا َُ َٟ ٢ه َ٣ا َح ََ ٠َ ٤
ْح َٓإ ٔ َّ ٪اہللَ إ ٔ َِ ٪ي ِ٘س ِٔر ًَل َ َّی َ ٥َِ ٟي ِِ ٔ ِ
َّ
رف اہللُ َٟهُ
ًَل َی َ٣ا ٓ ٌَََِ ٠ت َٗا ََ ٢یا َر ِّب َ٣ا ٓ ٌََُِ ٠ت إَٔل َٔ ٣َ ٩ِ ٣دا َٓت ََٔ َٓ َِ َ َ
ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،ریعیب،ذحہفیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایمت
ولوگں ںیم ےس اکی آدیم اےنپ اکومں وک ربا اتھجمس اھت سجفتقاس صخشیکفافت اکفتق رقبی آای وت اس ےن اےنپ رہتش دارفں
ےس اہک (فتیص یک) ہک سج فتق ریمیفافت وہاجےئ وت متولگ ھجم وکآگ ںیم الج دانی۔ اس ےک دعب درای ںیم کنیھپ دانی ویکہکن
ارگ دخافدن دقفس ےن (انگوہں یک فہج ےس) ریمی رگتف رکیل وت فہ یھبک ریمی رفغمت ںیہن رکے اگ (اس ےک دعب اس صخش اک
ااقتنؽ وہایگ) اس ےک نیقلعتم ےن ایس رطح ےس ایک۔ دخافدن دقفس ےن رفوتشں وک مکح رفناای ہک اس صخش یک رفح وک ڑکپ ول رھپ
دخافدن دقفس ےن اس صخش ےس درایتف ایک وت ےن سک فہج ےس ہی رحتک یک؟ اس ےن رعض ایک ریتے وخػ یک فہج ےس اے

ریمےومیلںیمےنہیلمعایکےہ۔رہباحؽدخافدندقفسےناسصخشیکرفغمترفنادی۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رجری،وصنمر،ریعیب،ذحہفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایقتمےکدؿدفرسیرمہبتزدنہوہےنےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ایقتمےکدؿدفرسیرمہبتزدنہوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2085

راوی ٗ :تیبہ ،سٔیا٤ً ،٪زو ،سٌیس ب ٩جبير ،ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

ض َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت َر ُسو َ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ
و أَ ِخب َ َرَ٧ا ُٗت َ ِی َب ُة َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُسٔ َِیا ُ٤ِ ًَ ٩ِ ًَ ٪ز ٕو ًَ َِ ٩سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ

َّ
ُ
َغ َّل
ْعا ّة ُ ِ
ًََِ ٠یهٔ َو َسَ ٥َ ٠ی ِد ُل ُب ًَل َی ا ِ٨ِ ٔ٤ٟبَر ٔ َي ُ٘و ُ ٢إََٔ ٣ُ ٥ِ َّٜ٧لُٗو اہللَ ًَزَّ َو َج َُّ ١حَٔا ّة ُ َ

ہبیتق ،ایفسؿ ،رمعف ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ربنم رپ ہبطخ دے رےہ ےھت رفناےت ےھتہک مت ولگ دخافدن دقفس ےس ےگنن اپؤںےگنن مسج
افرریغبہنتخیکاحتلںیمالماقترکفےگ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،رمعف،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی

ایقتمےکدؿدفرسیرمہبتزدنہوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2086

راوی ٣ :ح٤س بَ٣ ٩ىی ،یحٌی ،سٔیاِ٣ ،٪يرة ب ٩نٌ٤ا ،٪سٌیس ب ٩جبيرً ،بساہلل ابً ٩باض رضی اہلل ً٨ہ

اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَىٔی ا ِِٔ٤ُ ٟي َرةُ بِ ُ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٔس بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ٔ٩
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُ ٩ا ََِ ٤ُ ٟىَّی َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ُِ ٩سٔ َِی َ
َغ َّل َوأَ َّو ُ ٢ا َِ ٟد ََلئ ٔٔ ٙیَُ ِٜسی إٔبِ َزاهٔی َُِ ٠ًَ ٥یهٔ
ًَبَّا ٕ
رش اُ ٨َّ ٟ
ض ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یُ ِح َ ُ
ْعا ّة ُ ِ
اض یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َ٣ةٔ ُ َ
َّ ُ
رقأَ َ٤َ ٛا بَ َسأَِ٧ا أَ َّو ََ ٢خ ِٕٙ ٠نٌُٔی ُس ُه
اٟش ََل ٦ث ََّ َ ٥

دمحمنبینثم،ییحی،ایفسؿ،ریغمةنبامعنؿ،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای ایقتم ےک دؿ ولگ ربہنہ مسج ریغب ہنتخ ااھٹےئ اجںیئ ےگ افر امتؾ ولخماقت ےس ےلہپ رضحت
اربامیہ ہیلع االسلؾ وک ڑپکے انہپےئ اجںیئ ےگ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی آتی رکہمی التفت رفنایئ ےسیج ےلہپ مہ ےن
دیپاایکایسرطحےسدفرسیرمہبتدیپارکںیےگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،ایفسؿ،ریغمةنبامعنؿ،دیعسنبریبج،دبعاہللانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ایقتمےکدؿدفرسیرمہبتزدنہوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2087

راوی ٤ً :زوب٤ًَ ٩اَ٘ ،٪یة ،زبیسی ،زہزیْ ،عوہً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

ْع َو َة ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة أَ ََّ ٪ر ُسو َ٢
أَ ِخب َ َرنٔی ًَ ِ٤زُو بِ َُ ٤َ َِ ًُ ٩
اَٗ ٪ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ََ٘ ٔ َّی ُة َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی اٟزُّبَ ِیس ُّٔی َٗا َ ٢أَ ِخب َ َرنٔی اٟزُّهِز ٔ ُّی ًَ ِِ ُ ٩

ٕ بٔا ِِ ٌَ ٟو َرا ٔ
ت َٗا َٟٔ ٢کُِّ١
َغ َّل َٓ َ٘اَِ ٟت ًَائٔظَ ُة َٓ َِ ٜی َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢یُ ِب ٌَ ُث اُ ٨َّ ٟ
ْعا ّة ُ ِ
اض َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ُحَٔا ّة ُ َ
ا ِ٣ز ٔ ٕئ ُٔ ٨ِ ٣ه َِ ٥ی ِو َ٣ل ٔ ٕذ َطأ ِ ْ ٪يُ ِِٔ٨یهٔ
رمعفنب امثعؿ ،تمیة ،زدیبی ،زرہی ،رعفہ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفناایایقتمےکدؿولگات ںیےگےگنناپؤںےگننمسجافر ریغبہنتخےکاسرپرضحتاعہشئدصہقیریضاہللعیھاےن
درایتفرفناایہکایروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس!ولوگںیکرشؾاگہیکایکاحتلوہیگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفناایایقتمےکدؿرہاکیصخشاینپرکفںیموہاگ(ینعیشفنیسفناکاعملوہاگ)وتوکیئصخشیسکدفرسےیکرشؾاگہہندےھکیاگ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،تمیة،زدیبی،زرہی،رعفہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ایقتمےکدؿدفرسیرمہبتزدنہوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2088

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی ،ابویو٧ص ٗظيری ،اب ٩ابو٠٣یٜةٗ ،اس ٥ب٣ ٩ح٤سً ،ائظہ ػسي٘ہ رضی اہلل ً٬٨ا

أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو یُوَُ ٧ص ا ُِ٘ ٟظَ ي ِر ُّٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَىٔی ابِ ُ ٩أَبٔی َُِ ٠٣ی ََ ٜة ًَ ِ ٩ا َِ٘ ٟاس ٔٔ ٥بِ ٔ٩
ْعا ّة ُُِٗ ٠ت اِّ ٟز َجا َُ ٢واَ ٨ِّ ٟشا ُئ َی ُِ ٨وزُ ََ ٌِ ُـ ُه ِ٥
رش َ
َُ ٣ح َّٕ ٤س ًَ ًَِ ٩ائٔظَ َة ًَ ِ ٩أ ٨َّ ٟي ِّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّٗ ٥َ ٠ا َ ٢إٔ ٥ِ َُّٜ٧تُ ِح َ ُ
و ٪حَُٔا ّة ُ َ

َ
إلٔ َی ََ ٌِ ٕف َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪اْلِ َ َِ ٣ز أَ َط ُّس ٔ ٩ِ ٣أَ ِ ٪یُه ٔ َُّ ٤ه ِ ٥ذََ ٔ ٟ

رمعفنب یلع ،ییحی ،اوبویسن ریشقی ،انب اوبملیکة ،اقمس نب دمحم ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفناایمتولگ(ایقتمےکدؿ)عمجےیکاجؤےگےگنناپؤںےگننمسجاسرپںیمےنرعضایک
ہکایکرمدافروعرتاکیدفرسےوکدںیھکیےگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایاسابتاکایخؽاہکںوہاگدیماؿ

رشحیکرپاشیاینںزربدتسوہںیگ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،اوبویسنریشقی،انباوبملیکة،اقمسنبدمحم،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ایقتمےکدؿدفرسیرمہبتزدنہوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2089

راوی ٣ :ح٤س بً ٩بساہلل ب٣ ٩بارک ،ابوہظا ،٦وہیب ب ٩خاٟس ،ابوبَک ،اب ٩كاؤض ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ ُِ ًَ ٩ب ٔس اہللٔ بِ ٔ ٩ا َِ ٤ُ ٟب َار ٔک َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبُو هٔظَ اَٗ ٕ ٦ا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ُو َه ِی ُب بِ َُ ٩خإ ٔ ٟس أَبُو بَ َِکٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا ابِ ُ٩
َطائ َٔٙ
كَا ُو ٕ
رش اُ ٨َّ ٟ
ض ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا ََٗ ٢ا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠یُ ِح َ ُ
اض یَ ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة ًَل َی ثَ ََل ٔث َ َ

١
رش ََ٘ ٔ َّی َت ُه ِ ٥ا٨َّ ٟا ُر ََ٘ٔی ُ
رش ْة ًَل َی ٌََٔير ٕ َو َت ِح ُ ُ
َرأُبٔي َن َراه ٔبٔي َن اث ِ َ٨ا ًَٔ ٪ل َی ٌََٔير ٕ َوثَ ََلثَ ْة ًَل َی ٌََٔير ٕ َوأَ ِر ََ ٌَ ْة ًَل َی ٌََٔير ٕ َو ًَ ِ َ
یت َُ ٌَ ٣ه َِ ٥ح ِی ُث بَاتُوا َو َُ ِؼبٔحُ َُ ٌَ ٣ه َِ ٥ح ِی ُث أَ ِػ َب ُحوا َوتُ ِٔ ٤سی َُ ٌَ ٣ه َِ ٥ح ِی ُث أَ َِ ٣ش ِوا
َُ ٌَ ٣ه َِ ٥ح ِی ُث َٗاُٟوا َو َتِ ٔ ُ
دمحمنبدبعاہللنبابمرک،اوباشہؾ،فبیہنباخدل،اوبرکب،انباطؤس،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایایقتمےکدؿنیتمسقےکولگوہںےگ۔اؿ ںیمضعبولگوتوشؼںیمرھبےوہںےگ۔
(ینعی اؿ ںیم تنج اک وشؼ اغبل وہاگ افر ضعب ولگ دفزخ ےس) ڈرےت وہں ےگ فہ ولگ اکی افٹن رپ وہں ےگ افر نیت اکی
افٹنرپوہںےگافردساکیافٹن رپوہںےگافرابیقولوگںوکآگعمجرکےلیگ(ینعیاؿوکریھگےلیگ)اہجںرپفہدؿ ںیم
رہھٹںی ےگ افر اؿ ولوگں ےک اسھت رہھٹ اجےئ یگ افر سج ہگج فہ رات ںیم رہھٹںی ےگ اؿ ےک اسھت آگ یھب رہھٹ اجےئ یگ افر
سجہگجفہاشؾوکرہھٹےےگآگیھباؿےکاسھتاشؾرکےیگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،اوباشہؾ،فبیہنباخدل،اوبرکب،انباطؤس،اوبرہریہریضاہللہنع

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

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
ایقتمےکدؿدفرسیرمہبتزدنہوہےنےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2090

راوی ٤ً :زوبً ٩لی ،یحٌی ،وٟیس ب ٩ج٤یٍ ،ابوكٔی ،١حذئہ ب ٩اسیس ،ابوذر رضی اہلل ً٨ہ

اٟلٔ َِی ُٔ ٩ِ ًَ ١ح َذ ِي َٔ َة بِ ٔ ٩أَسٔی ٕس ًَ ِ ٩أَبٔی ذ ٓ َٕر
أَ ِخب َ َرَ٧ا ًَ ِ٤زُو بِ ًَُ ٩ل ٔ ٕٓی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َی ِحٌَی ًَ ِ ٩ا َِ ٟؤٟی ٔس بِ ُٔ ٩ج َِ ٤ی ٍٕ َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا أَبُو ُّ
َٗا َ ٢إ ٔ َّ ٪اٟؼَّ از ٔ َ ٚا ِِ ٤َ ٟؼ ُس َ
و ٪ثَ ََلثَ َة أَٓ َِوا ٕد ٓ َِو ْد َرأٛبٔي َن كَأًٔ٤ي َن
رش َ
وَ ٚػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ ٥َ ٠ح َّسثَىٔی أَ َّ ٪اَ ٨َّ ٟ
اض یُ ِح َ ُ
وَ ٪و َي ِش ٌَ ِو َ ٪یُ ِ٠قٔی اہللُ ِاْل َٓ َة ًَل َی َّ
اٟو ِهز ٔٓ َََل
رشه ُِ ٥ا٨َّ ٟا ُر َوٓ َِو ْد یَ ُِ ٤ظ َ
کَاسٔي َن َوٓ َِو ْد ََ ِش َحبُ ُه ِ ٥ا ََِ ٤َ ٟلئ ٔ َُ ٜة ًَل َی ُو ُجوهٔه ٔ َِ ٥و َت ِح ُ ُ
یها ب ٔ َذا ٔ
ت ا َِ َ٘ ٟت ٔب ََل َي ِ٘س ُٔر ًََِ ٠ی َها
َی ِب َقی َحًَّی إ ٔ َّ ٪اَّ ٟز ُج ََ َٟ ١تُٜو ُُ َٟ ٪ه ا َِ ٟحسٔي َ٘ ُة ي ٌُِ ٔل َ
رمعفنب یلع ،ییحی ،فدیل نب  عیم ،اوبلیفط ،ذحہفی نب ادیس ،اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ےچس افر ےچس ےہک ےئگ (روسؽ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس) ےن دخافدن دقفس اؿ رپ رتمح انزؽ رفناےئ افر السؾ انزؽ رفناےئ ھجم ےس اراشد رفناای ہک (ایقتم ےک دؿ)
ولگنیتمسقےکوہںےگاکیہقبطوتوساروہاگوجہکاھکےتافرابلس(ےتنہپاجںیئےگ)افردفرسےہقبطوکرفط ےاؿےکرہچفں
وک ااٹلرک ےک اؿ وک دفزخیک اجبن ٹیسھگ ںیل ےگ افر اؿ وک دفزخیک اجبن ےلرک اجںیئ ےگ افر رسیتا ہقبط فہ وہاگ وج ہک اپؤں ےس
ےلچاگافردفڑےاگدخافدندقفسوسارویںرپآتفڈاؽدےاگاؿوکوساریہنلمےکسیگ۔اہیںکتہکاکیآدیمےکاپسابغ
وہاگفہاکیافٹنےکوعضںیمدےدےاگنکیلاؿوکافٹنںیہنےلماگ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،فدیلنب عیم،اوبلیفط،ذحہفینبادیس،اوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بسےسےلہپےسکڑپکےانہپےئاجںیئےگ؟

ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
بسےسےلہپےسکڑپکےانہپےئاجںیئےگ؟

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2091

راوی ٣ :ح٤وزبُ ٩یَل ،٪وٛیٍ و وہب ب ٩جزیز و ابوزاؤز ،طٌبہِ٣ ،يرة ب ٩نٌ٤ا ،٪سٌیس ب ٩جبير ،ابً ٩باض رضی اہلل
ً٨ہ

أَ ِخب َ َرَ٧ا َِ ٣ح ُ٤و ُز بِ َُِ ُ ٩ی ََل ََٗ ٪ا َ ٢أَ ِخب َ َرَ٧ا َؤٛی ٍْ َو َوه ُِب بِ َُ ٩جزٔیز ٕ َوأَبُو َزا ُو َز ًَ ُِ ٩ط ٌِ َب َة ًَ ِ ٩ا ِِٔ٤ُ ٟي َرة ٔ بِ ٔ ٩ا٤َ ٌِ ٨ُّ ٟا َٔ ٩ِ ًَ ٪سٌٔی ٔس
و ٪إلٔ َی
بِ ُٔ ٩ج َبيِر ٕ ًَ ِ ٩ابِ ًَٔ ٩بَّا ٕ
اض إِٔ ٣َ ٥ِ َُّٜ٧ح ُظ ُ
ور َ
ض َٗا ََ َٗ ٢اَ ٦ر ُسو ُ ٢اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠بٔا ِِ ٤َ ٟوً ٔوَ ٔة َٓ َ٘ا ََ ٢یا أَ ُّی َها اُ ٨َّ ٟ
َغ َّل َ٤َ ٛا بَ َسأَِ٧ا أَ َّو ََ ٢خ ِٕٙ ٠نٌُٔی ُس ُه َٗا َ ٢أَ َّو ُ٩ِ ٣َ ٢
ْعا ّة ُ ِ
ْعا ّة َٗا َ ٢أَبُو َزا ُو َز ُحَٔا ّة ُ ِ
َغ َّل َو َٗا ََ ٢ؤٛی ٍْ َو َوه ِْب ُ َ
اہللٔ ًَزَّ َو َج ََّ ُ ١
یَُ ِٜسی َی ِو َ ٦ا َِ ٔ ٟ٘یا َٔ ٣ة إٔبِ َزاهٔی َُِ ٠ًَ ٥یهٔ َّ
اٟش ََلَ ٦وإُٔ َّ ٧ه َس ُی ِؤتَی َٗا َ ٢أَبُو َزا ُو َز یُ َحا ُئ َو َٗا ََ ٢وه ِْب َو َؤٛی ٍْ َس ُی ِؤتَی بٔز ٔ َجا ٕ ٩ِ ٣ٔ ٢أ ُ ًَّٔ٣ی
َات ِّ
َ ََل َت ِسرٔی َ٣ا أَ ِح َسثُوا ََ ٌِ َس َک َٓأَُٗو ُ٤َ َٛ ٢ا َٗا َ ٢ا ِِ ٌَ ٟب ُس اٟؼَّ اُ ٔ ٟح
َٓ ُی ِؤ َخ ُذ بٔه ٔ ِ ٥ذ َ
اٟظ َ٤ا َٔٓ ٢أَُٗو َُ ٢ر ِّب أَ ِػ َحابٔی َٓ ُی َ٘ا ُ ٢إَٔ َّ ٧
ی٩
َو ُُ ٨ِ ٛت ًََِ ٠یه ٔ َِ ٥طه ٔ ّ
ئ  ٥َِ ٟیَزَا ُٟوا ُِ ٣سبٔز ٔ َ
رف َُ ٟه ِِ ٥اْلیَ َة َٓ ُی َ٘ا ُ ٢إ ٔ ََّ ٪ه ُؤ ََل ٔ
یسا َ٣ا زُ ُِ ٣ت ٓ ٔیه ٔ ِ٤َّ ٠َ َٓ ٥ا َت َو َّٓ ِی َتىٔی إلٔ َی َٗ ِؤٟهٔ َوإ ٔ ِِ ٔ ِِ ََ ٪

َار ِٗ َت ُه ِ٥
َٗا َ ٢أَبُو َزا ُو َز ُِ ٣ز َت ِّس َ
یًَ ٩ل َی أَ ًِ َ٘ابٔه ٔ ُِ ٨ِ ٣ُ ٥ذ ٓ َ

ومحمدنبالیغؿ،فعیکف فبہ نبرجریفاوبداؤد،ہبعش،ریغمةنبامعنؿ،دیعسنب ریبج ،انبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احصہب رکاؾ یک تحیصن رفناےن ےک فاےطس ڑھکے وہےئ وت اراشد رفناای ہک اے ولوگ! مت
بسےکبسدخافدندقفسیکابراگہںیمےگننمسجےگنناپؤںافرریغبہنتخےکاحرضوہےگاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناکیآتیرکہمیالتفترفنایئ۔اساکرتہمجہیےہہکاےولوگمہےنسجرطہقیےسدیپاشئوکرشفعایکاسرطحےسمہ
دفرسیرمہبت رکںیےگافرایقتمےکدؿبسےسےلہپرضحتاربامیہوکڑپکےانہپےئاجںیئےگافرریمیاتمےکھچکولگ
احرضےیکاجںیئےگںیمرعضرکفںاگہکاےریمےومیلہیریمےاسیھتںیہرفناایاجےئاگہکمتوکاساکملعںیہنےہہکوجاؿ
ولوگں ےن اہمترے (داین ےس اجےن ےک) دعب  یئ  یئ ابںیت دیپا یک ںیھت ںیم اس رطہقی ےس وہکں اگ سج رطح ےس کین تمس
فاےلدنبے(رمادرضحتٰیسیعںیہ)ںیماؿرپوگاہاھت۔سجفتقںیماؿںیموموجداھت۔رھپسجفتقوتےنھجموکااھٹایلوتوتاؿ
اکابہگنؿافراحمظفاھت۔ارگوتاؿوکذعابںیمالتبمرکےاگوتفہ ریتےدنبےںیہافرارگوتاؿیکرفغمترکدےاگوتوتاغبلافر

تمکحفاال ےہاس رپ رفناای اجےئ اگ (ینعی قح احبسہن اعتیل رفناںیئ ےگ) وت اغبل افر تمکح فاال ےہ رھپ ایک اجےن اگ ہی (فہ ولگ ںیہ وج
ہک)دنیےسرحنمػوہےئگںیہ(ینعیدنیاالسؾاؿولوگںےنوھچڑدای)سجفتقمتاؿولوگںےسدجاوہےئ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیکففبہنبرجریفاوبداؤد،ہبعش،ریغمةنبامعنؿ،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمےنفاےلرپااہظرمغےسقلعتم
ابب  :انجزئےکقلعتمااحدثی
رمےنفاےلرپااہظرمغےسقلعتم

ج٠س  :ج٠س او٢

حسیث 2092

راوی  :ہارو ٪ب ٩زیس ،اب ٩ابوزرٗاء ،خاٟسب٣ ٩یَّسةٌ٣ ،اویہ ب ٩رقة رضی اہلل ً٨ہ

َّس َة َٗا ََ ٢سُ ٌِ ٔ٤ت ٌَُ ٣اؤیَ َة بِ ََّ ُ ٩رق َة
ارو ُ ٪بِ َُ ٩زیِ ٕس َوه َُو ابِ ُ ٩أَبٔی اٟزَّ ِر َٗا ٔ
أَ ِخب َ َرَ٧ا هَ ُ
ئ َٗا ََ ٢ح َّسث َ َ٨ا أَبٔی َٗا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َخاُ ٔ ٟس بِ ُِ ٣َ ٩ی َ َ
رف ٔ ٩ِ ٣أَ ِػ َحابٔهٔ َوٓ ٔیه ٔ َِ ٥ر ُج َْٟ ١هُ ابِ َْ ٩ػِٔي ْر
ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ َٗا َ ٢ک َ َ
أ َ ٧ ٪ي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس َّ ٥َ ٠إٔذَا َجََ ٠ص َی ِحُ ٔ ٠ص إَِٔ ٟیهٔ َن َ ْ
َک ابِٔ٨هٔ َٓ َحز ٔ ََِ ٠ًَ ٪یهٔ َٓ َٔ َ٘ َس ُه
رض ا َِ ٟح َِ َ٘ ٠ة ٔ ٔ ٟذ ِ ٔ
َیأِت ٔیهٔ َٔ ٩ِ ٣خ ِٕٔ ٠هَ ِهزٔه ٔ َٓ ُی ِ٘ ٌٔ ُس ُه بَي ِ َن َی َسیِهٔ ٓ ََه ََ ٠
َ َٓا ِ٣ت َ َ ٍَ ٨اَّ ٟز ُج ُ
 ١أَ َِ ٪ی ِح ُ َ

َ َٓ ََ ٔ ٘٠ی ُه أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ
أ ٨َّ ٟي ُّی َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََّ٘ َٓ ٥َ ٠ا َ٣َ ٢الٔی َلَ أَ َری ُٓ ََلّ٧ا َٗاُٟوا َیا َر ُسو َ ٢اہللٔ ب ُ َُّ ٨ی ُه َّأ ٟذی َرأَیِ َت ُه َه ََ ٠
َ أَ َِ ٪ت ََّ ٤ت ٍَ بٔهٔ ًُ َُ ٤ز َک أَ ِو ََل
ا ٪أَ َح ُّب إَِٔ ٟی َ
ًََِ ٠یهٔ َو َس َََّ ٓ ٥َ ٠شأ َ َُ ٟه ًَ ِ ٩ب ُ َِّ ٨یهٔ َٓأ َ ِخب َ َر ُه أََّ٧هُ َه ََ ٠
َ ٓ ٌََزَّا ُه ًََِ ٠یهٔ ث ُ ََّٗ ٥ا َ ٢یَا ُٓ ََل ُ ٪أَ ُّی َ٤ا ک َ َ
اب ا َِ ٟح َّ٨ةٔ
َتأتِ ٔی ُ َّسا إلٔ َی بَ ٕ
َ َٗا ََ ٢یا ٔ َ ٧ي َّی اہللٔ بَ َِ ١ي ِشب ٔ ُ٘ىٔی إلٔ َی بَ ٔ
َ إَِٔ ٟیهٔ َي ِٔ َت ُح ُه ََ ٟ
اب ا َِ ٟح َّٔ ٨ة إ ٔ ََّل َو َج ِس َت ُه َٗ ِس َس َب َ٘ َ
اب ٔ ٩ِ ٣أَبِ َو ٔ

َ
ٓ ََی ِٔ َت ُح َها لٔی َُ ٟه َو أَ َح ُّب إلٔ َ َّی َٗا َََ ٓ ٢ذا َک ََ ٟ

اہرفؿ نب زدی ،انب اوبزراقء ،اخدلنب ہرسیة ،اعمفہی نب رقة ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک اوہنں ےن اےنپفادل ےس انس رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتقےھٹیبےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسدنچاحصہبرکاؾیھبرشتفیرےتھک ےھت

اؿںیماکیصخشاھتہکسجاکاکیوھچاٹہچباسیکتشپیکاجبنےسآاتاھتافرفہاسوکاےنپاسےنمالھٹبایرکاتاھت۔اافتؼےسفہ
ہچب رمایگ اس صخش ےن ہسلج ںیم احرضی وھچڑدیاسایخؽ ےسہک ہچب ایدآےئ اگ رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
اسوکںیہن داھکیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندرایتفرفناایہکاسیکایکفہجےہہکںیمالفںآدیموکںیہندھکیراہوہں۔ولوگں
ےن رعض ایکہک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس اس صخش اک وھچاٹ ہچب سج وکہکآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن داھکی اھتاس اک
ااقتنؽوہایگ ےہآرضحنت یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنہی نسرکاسصخشےسالماقتیک افراس ےکہچب یکریختی درایتفرفنایئ
اس صخش ےن وجاب دای ہک فہ ہچب وت رم اکچ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک زعتتی رفنایئ افر اس یک فافت رپ ااہظر
اوسفس رفناای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفناای اے صخش ھجت وک وکیسن ابت دنسپ ےہ ہک وت امتؾ زدنیگ اس ےس عفن
احلص رکات ای ہی ہک وت سج فتق کت ایقتم ےک دؿ تنج ےک یسک درفازے رپ اجےئ اگ اس وک اےنپ ےس ےلہپ فاہں اپےئ اگ افر فہ
ریتےفاےطسدرفازہوھکےلاگ۔اسصخشےنرعضایکہکایروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملسہیابتہکفہصخشتنجےکدرفازہ
رپ ھجم ےسےلہپیہ چنہپ اجےئ افرریمےفاےطسدفازہوھکےل۔ھجم وکزایدہوبحمبےہ اس ےکزایدہرےنہےس۔اسرپآپ یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفناایہکریتےفاےطسیہیوہاگ۔
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راوی ٣ :ح٤س ب ٩رآًٍ ،بساٟززا٤ٌ٣ ،ٚز ،اب ٩كاؤض ،ابوہزیزہ رضی اہلل ً٨ہ

َ
ض ًَ ِ ٩أَبٔیهٔ ًَ ِ ٩أَبٔی ه َُزیِ َز َة َٗا َ ٢أ ُ ِر ٔس َُ ٠َ ٣َ ١
أَ ِخب َ َرَ٧ا َُ ٣ح َُّ ٤س بِ َُ ٩رآ ٍٕٔ ًَ ِِ ًَ ٩ب ٔس اٟز ََّّزا َٔٗ ٚا ََ ٢ح َّسثَ َ٨ا َْ ٤َ ٌِ ٣ز ًَ ِ ٩ابِ ٔ ٩كَا ُو ٕ

َّ
َ
َ
وسی ًََِ ٠یهٔ َّ
ا ِِ ٤َ ٟو ٔ
َف َّز اہللُ
ت إلٔ َی َُ ٣
َف َج ٍَ إلٔ َی َربِّهٔ َٓ َ٘ا َ ٢أ ِر َس َِ ٠تىٔی إلٔ َی ًَ ِب ٕس ََل یُز ٔی ُس ا ِِ ٤َ ٟو َت َ َ
اٟش ََل٤َّ ٠َ َٓ ٦ا َجائ َ ُه َػُ ٜه َٓ َٔ َ٘أ ًَ ِی َُ ٨ه َ َ

ًَزَّ َو َج َّ ١إَِٔ ٟیهٔ ًَ ِی َُ ٨ه َو َٗا َِ ٢ار ٔج ٍِ إَِٔ ٟیهٔ َٓ ُ٘ ُِ َٟ ١ه َي َـ ٍُ َی َس ُه ًَل َی َ٣ت ِ ٔن ثَ ِو ٕر َٓ َُ ٠ه بٔکُ٣َ ِّ١ا ُ ََّل ِت َی ُس ُه بٔکَُ ِّ١ط ٌِ َزة ٕ َس َْ ٨ة َٗا َ ٢أَ ِی
ق ا َِّ َ٘ ٤ُ ٟس َس ٔة َر َِ ٣ی ّة ب ٔ َح َحز ٕ َٗا ََ ٢ر ُسو ُ ٢اہللٔ
َر ِّب ث ُ َِّ ٣َ ٥ه َٗا َ ٢ا ِِ ٤َ ٟو ُت َٗا ََِ ٓ ٢اْل َََ ٓ ٪شأ َ َ ٢اہللَ ًَزَّ َو َج َّ ١أَ ِ ٪یُ ِسَ ٔ ٧ی ُه ٔ ٩ِ ٣اْلِ َ ِر ٔ
یب اْلِ َ ِح َ٤ز ٔ
یَ ٙت ِح َت ا ِل َٔ ٔ َٜ
اْٟط ٔ
َػلَّی اہللُ ًََِ ٠یهٔ َو َس ََِّ ٠َٓ ٥َ ٠و ُُ ٨ِ ٛت ثَ ََّْ ٥لَ َریِ ُتَٗ ٥ِ ُٜب ِ َر ُه إلٔ َی َجأ ٔ ٧ب َّ ٔ

دمحم نب راعف  ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،انب اطؤس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ومت اک رفہتش(زعرالیئ) ومٰیس ہیلع االسلؾ
ےک اپس ےجیھب ےئگ سج فتق فہ اؿ ےک اپس اچنہپ وت ومٰیس ہیلع االسلؾ ےن اؿ ےک اکی امط ہچ ردیس ایک سج ےس ومت ےک رفہتش یک
آ ھکوھپٹیئگافر فہرپفرداگرےک اپسےئگافر رعضایک اےریمےرپفرداگر!وت ےن ھجموکاکیاےسیدنبے ےکاپساجیھبوجہک
رمانںیہناچاتہاھت۔دخافدندقفسےنرفہتشیکآ ھکدرتسرفنادیافررفناایرھپمتاسدنبےےکاپسدفابرہاجؤافروہکہکاانپاہھت
اکیلیبیکتشپرپرےھکہکسجدقرابؽاسےکاہھتےکےچینآںیئےگاےنتاسؽاسیکرمعوہیگنان ہچومتاکرفہتشاحرضوہا
افر اس ےن اسرطح ےس اہک رضحت ومٰیسہیلع االسلؾ ےن رفناایہک رھپ وت ھجم وک ومت آان افر ےھجم رم اجان رتہب ےہ افر داع رفنایئ اے
اہلل!ھجموکاپکزنیم(تیبادقملس)ےسزندکیرکدےرھتپیک نارےکربارب۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفناای
ارگںیماسہگجوہاتوتمتوکاؿیکربقیکاشندنیھ(راربہی)رکاتوجہکالؽرگنےک ےلیےکےچینےہ۔
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