سنن نسائی

جلد دوم

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی 63.......................................................................................
رفزفںیکرفتیضاکایبؿ 63...........................................................................................................
امہراضمؿاابملرکںیموخباخسفترکےنےکاضفلئ 6<.............................................................................
راضمؿیکتلیضف 74 ................................................................................................................
اسدحثیرشفیںیمرضحتزرہیرپرافویںےنوجاالتخػلقنایکےہاسےکقلعتمااحدثی 75....................................
اسدحثیرشفیںیمرضحترمعمرپرافویںےنوجاالتخػایکےہاسےکقلعتم 79...................................................
امہراضمؿاابملرکوکرصػراضمؿےنہکیکااجزتےسقلعتم 84 .....................................................................
ارگاچدنےکدےنھکیںیموکلمںںیماالتخػوہ 85.........................................................................................
راضؿےکاچدنےکےئلاکیآدیمیکوگایہاکیفےہ 87.................................................................................
ارگاضفارباولدوہوتابعشؿےکسیتدؿوپرےرکانافررضحتاوبرہریہےسلقنرکےنفاولںاکاالتخػ 8; ..............................
اسدحثیرشفیںیمرافیزرہیےکاالتخػےسقلعتم 8<..........................................................................
اسدحثیرشفیںیمدیبعاہللےکرفاویںےساالتخػےسقلعتم 94 .................................................................
رضحتانبابعسیکدحثیںیمرضحترمعفنبدانیررپرافویںےکاالتخػاکایبؿ 96...................................................
رضحتوصنمررپریعبیکرفاتیںیمرافویںےکاالتخػےسقلعتم 97..................................................................
ہنیہمےنتکدؿاکوہاتےہافردحثیرضحتاعہشئدصہقیںیمرضحتزرہیرپرافویںےکاالتخػےسقلعتم 9;..........................
اسہلسلسںیمرضحتانبابعسیکدحثیےسقلعتم:4 ..............................................................................
رضحتدعسنبامکلیکرفاتیںیمرضحتالیعمسےساالتخػ:5......................................................................
ی
رضحتاوبہملسیکدحثیںیم خیٰینبایبریثکرپاالتخػ :7............................................................................
رحسیاھکےنیکتلیضف :<............................................................................................................
اسدحثیںیمدبعاکلملنبایبامیلسؿےکقلعتمرافویںاکاالتخػ ;4 ................................................................
رحسیںیماتریخیکتلیضف ;7.........................................................................................................
امنزرجفافررحسیاھکےنںیمسکدقرافہلصوہاناچےئہ؟ ;:..............................................................................
ایسدحثیںیماشہؾافردیعساکاتقدہےکقلعتماالتخػ ;:..............................................................................
دیسہاعہشئدصہقییکدحثیںیمامیلسؿنبرہماؿےکقلعتمرافویںاکاالتخػ ;<.......................................................
رحسیاھکےنےکاضفلئ <6...........................................................................................................

رحسیاھکےنےکفاےطسالبےنےسقلعتم<7............................................................................................
رحسیوکحبصاکاھکانانہکاسیکےہ؟ <8.....................................................................................................
مہولوگںےکافرالہاتکبےکرفزےںیمرفؼ؟ <9..................................................................................
رحسیںیموتسافروجھکراھکان<:.........................................................................................................
ریسفتاراشدابریاعتیل <;..............................................................................................................
رجفسکرطحوہیتےہ؟ 433..........................................................................................................
امہراضمؿاابملرکاکاابقتسؽرکاناسیکےہ؟ 435........................................................................................
اسدحثیرشفیںیمرضحتاوبہملسرپرافویںاکاالتخػ 435........................................................................
اسہلسلسںیمرضحتاوبہملسیکدحثیرشفی 437..................................................................................
رضحتدمحمنباربامیہرپرافویںاکاالتخػ 438........................................................................................
اسدحثیںیماخدلنبدعماؿےکقلعتماالتخػ 446 ...............................................................................
کشےکدؿاکرفزہ 447 .............................................................................................................
کشےکدؿسکےکےیلرفزہرانھکدرتسےہ؟ 449 ................................................................................
وجصخشراضمؿاابملرکںیمدؿںیمرفزہرےھکافرراتںیمابعدتںیموغشمؽرےہ؟44: ...........................................
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتانبایبریثکافررضننبابیشؿرپرافویںاکاالتخػ 45<...............................................
رفزفںیکتلیضف 466...............................................................................................................
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاوباصحلرپرافویںےکاالتخػاکذترکہ 468.........................................................
رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ 474 ....................................................................
وجصخشاہللزعفلجیکراہںیماکیرفزہرےھکافراسےسقلعتمدحثیںیملیہسنبایباصحلرپاالتخػ 494 ..........................
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتایفسؿوثریرپرافویںاکاالتخػ498................................................................
احبتلرفسرفزہرےنھکےکرکمفہوہےنےسقلعتم 49<..................................................................................
اسےسقلعتمذترکہہکسجفہجےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرطہقیےساراشدرفامایافررضحتاجربیکرفاتیںیمدمحمنب
دبعارلنمحرپاالتخػ 4:3............................................................................................................
زریرظندحثیںیمرضحتیلعنبابمرکےکاالتخػاکذترکہ 4:6....................................................................
اسمرفےکفاےطسرفزہےکاعمػوہےنےسقلعتم 4:<.................................................................................
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاعمفہینبالسؾافررضحتیلعنبابمرکرپاالتخػ4;6............................................

احبتلرفسرفزہہنرےنھکیکتلیضفےسقلعتم 4<5.....................................................................................
دفراؿرفسرفزہرانھکااسیےہہکسجرطہقیےساکمؿںیمریغبرفزہےکرانہ 4<6.........................................................
احبتلرفسرفزہرےنھکےسقلعتم 4<8.................................................................................................
رافیدحثیوصنمرےکاالتخػےسقلعتم4<:........................................................................................
رضحت زمحہنبرمعفیکرفاتیںیمرضحتامیلسؿنباسیرےکقلعتمرافویںاکاالتخػ 533 .............................................
رضحتزمحہیکرفاتیںیمرضحترعفہرپاالتخػ 53: ................................................................................
اسدحثیرشفیںیمرضحتاشہؾنبرعفہرپاالتخػےسقلعتم 53; ................................................................
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاوبرضنہرپاالتخػےسقلعتم 545..................................................................
اسمرفےکفاےطسامہراضمؿاابملرکںیماساکاایتخرےہہکفہھچکدؿرفزہرےھکافرھچکدؿہنرےھک 547.................................
وجوکیئامہراضمؿاابملرکںیمرفزہرےھکرھپفہرفسرکےوترفزہوت ڑ اتکےہ548........................................................
احہلموعرتافردفدھالپےنفایلوعرتوکرفزہیکاعمیفےسقلعتمااحدثی549.........................................................
آتیرکہمییکریسفتاکایبؿ 54:.......................................................................................................
احہضئےئلیکرفزہہنرےنھکیکااجزت 54<................................................................................................
سجفتقوکیئاخوتؿضیحےساپکوہاجےئایرفسےسراضمؿںیموکیئاسمرففاسپآاجےئافرراضمؿاکدؿابیقوہوتایکرکاناچےیہ؟ 553
ارگراتںیمرفزہیکتینںیہنیکوتایکدؿںیمیلفنرفزہرانھکدرتسےہ؟ 554..........................................................
ی
رفزہیکتینافر دیسہاعہشئدصہقییکدحثیںیمہحلطنب خیٰیےکقلعتماالتخػ 555 ...................................................
رضحتہصفحیکدحثیرشفیںیمرافویںےکاالتخػےسقلعتمدحثی 563 .........................................................
رضحتداؤدےکرفزہےسقلعتم56<..................................................................................................
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ 573 .......................................
زریرظندحثیرشفیںیماطعءرافیرپاالتخػ 593 ..................................................................................
ہشیمہ(البانہغ)رفزہرےنھکےکونممعوہےنےسقلعتم 598 ..............................................................................
زریرظندحثیرشفیںیمرافیالیغؿرپاالتخػ59: .................................................................................
ےپدرےپرفزےرےنھکےسقلعتمدحثی 59< ........................................................................................
دفدؿرفزہرانھکافراکیدؿانہغرکان 59< ..............................................................................................
اکیدؿرفزہرانھکافراکیدؿااطفررکاناسیکےہ؟ 5:5 ................................................................................
رفزفںںیمیمکیشیبےسقلعتمااحدثیابمرہکاکایبؿ 5;3 .............................................................................

رہ ےنیہںیمدسرفزےرےنھکاکایبؿ 5;6..............................................................................................
رہامہاپچنرفزےرےنھکےسقلعتمااحدثی 5;< ........................................................................................
رہامہاچررفزےرانھک5<3 .............................................................................................................
رہامہنیترفزےرےنھکےکقلعتمااحدثیرشہفی 5<4.................................................................................
رضحتاوبرہریہیکدحثیںیمرضحتامثعؿرپاالتخػ5<7 ............................................................................
رہامہںیمنیترفزےسکرطہقیےسرےھکاجںیئ؟ 5<; ................................................................................
زریرظندحثیرشفیںیمومٰیسنبہحلطرپاالتخػ 637 ...............................................................................
اکیامہےکدفرفزےرانھک 647.......................................................................................................
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی 649.........................................................................................
رفتیضزوکة 649....................................................................................................................
زوکةاداےنرکےنیکفدیعافرذعابےسقلعتمااحدثی 654..........................................................................
وجصخشزوکةاداےنرکےاسےسقلعتم659.........................................................................................
وجوکیئزوکةاداہنرکےاسیکفدیع 65:..............................................................................................
افوٹنںیکزوکةےسقلعتم 65;........................................................................................................
افوٹنںیکزوکةےندےنیفاےلےکقلعتمااحدثی 666................................................................................
رھگولیاامعتسؽےئلیکرےھکوہےئافوٹنںرپزوکةاعمػےہ667...........................................................................
اگےئلیبیکزوکةےسقلعتم 668.....................................................................................................
اگےئلیبیکزوکةاداہنرکےوتایکزساےہاسےکقلعتم؟ 66<........................................................................
رکبویںیکزوکةےسقلعتمااحدثی 673 ...............................................................................................
رکبویںیکزوکةاداہنرکےنےکابرےںیم 675 ........................................................................................
امؽدفتلوکالمانافرےلموہےئامؽوکاگلرکانونممعےہ 676...........................................................................
زوکةاکنےنلفاےلےکقحںیمداعےئریخےسقلعتم 678...............................................................................
سجفتقدصہقوبقؽرکےنںیمفوصؽرکےنفاالیسکمسقیکزایدیتےساکؾےل 679...................................................
دفتلاکامکلوخدیہزوکةاگلرکادارک اتکےہ 67;......................................................................................
وھگ ڑفںیکزوکةےسقلعتم 685.......................................................................................................

الغومںیکزوکةےسقلعتمااحدثی 688...............................................................................................
اچدنییکزوکةےسقلعتمااحدثی 68:................................................................................................
زویریکزوکةےکقلعتمااحدثی 694..................................................................................................
امؽدفتلیکزوکةاداہنرکےنےسقلعتمزسا 696......................................................................................
وجھکرفںیکزوکةےسقلعتم698.......................................................................................................
وہیگںیکزوکةےسقلعتم 699.........................................................................................................
ولغںیکزوکةےسقلعتم 69:..........................................................................................................
سکدقردفتلںیمزوکةفابجےہ؟ 69;.............................................................................................
رشعسکںیمفابجےہافروسیباںہصحسکںیم؟ 6:3................................................................................
ادنازہوھچ ڑےنفاالصخشسکدقرادنازہوھچ ڑے؟ 6:5...............................................................................
آتیرکہمییکریسفت 6:6..............................................................................................................
اکؿ(دعماینت)یکزوکةےسقلعتمااحدثی 6:8......................................................................................
دہشیکزوکة 6:<......................................................................................................................
راضمؿاابملرکیکزوکةینعیااکحؾدصہقرطف 6;3.....................................................................................
امہراضمؿاابملرکیکزوکةالغؾافرابدنیرپالزؾےہ 6;4..............................................................................
انابغلرپراضمؿیکزوکةینعیانابغلاکدصقةارطفل 6;4...................................................................................
دصہقرطفاملسمونںرپےہہنہکافکررپ 6;5...........................................................................................
دقماردصقةارطفل 6;7...............................................................................................................
زوکةرفضوہےنےسلبقدصہقرطفالزؾاھت 6;7......................................................................................
دصہقرطفںیمینتکدقمارںیما ہاداایکاجےئ؟ 6;9....................................................................................
دصہقرطفںیموجھکردےنیےسقلعتم6;;..............................................................................................
دصہقرطفںیماوگنردےنیےسقلعتم 6;<..............................................................................................
دصہقرطفںیمآاٹدانی 6<4............................................................................................................
دصہقرطفںیموہیگںادارکان 6<5......................................................................................................
تلسدصہقرطفںیمدانی 6<6..........................................................................................................
دصہقرطفںیموجادارکان 6<7..........................................................................................................

دصہقرطفںیمرینپدےنیےکابرےںیم 6<8...........................................................................................
اصعیکدقمار 6<8...................................................................................................................
دصہقرطفسکفتقدانیالضفےہ؟ 6<:..............................................................................................
اکیرہشےسدفرسےرہشزوکةلقتنمرکےنےکابرےںیم 6<;........................................................................
سجفتقزوکةدفتلدنمصخشوکادارکدیاجےئافرہیملعہنوہہکہیصخشدفتلدنمےہ 6<<..........................................
ایختنےکامؽےسدصہقدانی734.....................................................................................................
مکدفتلفاالصخشوکششےکدعبریخاترکےوتاساکارج736 .......................................................................
افرپفاالاہھتینعیدےنیفاےلاہھتیکتلیضف 73: ......................................................................................
افرپفاالاہھتوکاسنےہ؟ 73; ...........................................................................................................
ےچینفاال(ینعیدصہقےنیلفاال)اہھت 73< ................................................................................................
اسرطحاکدصہقرکانہکااسنؿدفتلدنمرےہالضفےہ 743.........................................................................
زریرظندحثیرشفییکریسفت 744 ..................................................................................................
ارگوکیئآدیمدصہقادارکےافرفہوخداتحمجوہوتاسصخشاکدصہقفاسپرکدایاجےئ 745..............................................
الغؾےکدصہقرکےنےسقلعتم 746.................................................................................................
ارگوعرتوشرہےکامؽےسریخاترکے؟ 748......................................................................................
وعرتوشرہیکالبااجزتدصہقہنرکے749..........................................................................................
تلیضفدصہق 74:...................................................................................................................
بسےسزایدہالضفوکاسندصہقےہ؟ 74;............................................................................................
وجنکسآدیماکدصہقریخاترکان 755 .................................................................................................
ےباسحبدصہقریخاتاکنانل 757 ....................................................................................................
لیلقدصہقےسقلعتم 75: ...........................................................................................................
تلیضفدصہق 75; ...................................................................................................................
دصہقریخاترکےنیکافسرشےسقلعتم 764........................................................................................
دصہقرکےنںیمرخفےسقلعتمااحدثی 766..........................................................................................
وکیئالمزؾایالغؾآاقیکرمیضےسدصہقریخاتاکنےل 768...........................................................................
ہیفخرطہقیےسریخاتاکنےنلفاال 768................................................................................................

دصہقاکنؽرکااسحؿالتجےنفاےلےکقلعتم 769....................................................................................
امےنگنفاےلصخشوکااکنر 76<.........................................................................................................
سجصخشےسوساؽایکاجےئافرفہدصہقہندے 773 ................................................................................
وجآدیمدخافدناعتیلےکانؾےسوساؽرکے 774.....................................................................................
دخافدندقفسیکذاتاکفاہطسدےرکوساؽےسقلعتم 775 ...........................................................................
سجصخشےسدخاےکانؾےسوساؽایکاجےئنکیلاسوکدصہقہندایاجےئ 776 ........................................................
دصہقدےنیفاےلاکارجفوثاب 777 ...................................................................................................
نیکسمسکوکاہکاجاتےہ؟ 779 ........................................................................................................
ربکتمریقفےسقلعتمااحدثی 77< .....................................................................................................
ویبہوخانیتےکفاےطستنحمرکےنفاےلصخشیکتلیضفےکقلعتم 783 ................................................................
نجولوگںوکاتفیلبلقےکفاےطسامؽدفتلدایاجاتاھت 784..........................................................................
ارگوکیئصخشیسکےکرقضاکذہمداروہوتاسےکےئلاسرقضےئلیکوساؽرکاندرتسےہ 786........................................
میتیوکدصہقریخاتدانی 788 .........................................................................................................
رہتشدارفںوکدصہقدانی 78: .........................................................................................................
وساؽرکےنےسقلعتمااحدثی 78< ..................................................................................................
کینولوگںےسوساؽرکان 795 ........................................................................................................
کیھبےسےتچبرےنہاکمکح 796 ........................................................................................................
ولوگںےسوساؽہنرکےنیکتلیضفےسقلعتم 797 ..................................................................................
دفتلدنموکؿےہ؟ 799 .............................................................................................................
ولوگںےسٹپلرکامانگن 79: ..........................................................................................................
ولوگںےسٹپلرکوساؽرکان 79; .....................................................................................................
سجصخشےکاپسدفتلہنوہنکیلاسدقرامتیلیکاایشءوموجدوہں 7:3 .............................................................
امکےنیکاطتقرےنھکفاےلصخشےکفاےطسوساؽرکان7:5 .............................................................................
احمکفتقےسوساؽرکان 7:6 .........................................................................................................
رضفریےشےکفاےطسامےنگناکایبؿ 7:7 ...............................................................................................
افرپفاالاہھتےچینفاےلاہھتےسرتہبوہےنےسقلعتم 7:8 .............................................................................

سجیسکوکدخافدندقفسریغبامےگناطعرفامےئ 7:: ....................................................................................
رشابیکرحتمےسقلعتمدخافدندقفسےناراشدرفامایاےالہاامیؿ!رشابافروجاافرتبافراپےسن(ےکریت)ہیامتؾےکامتؾاناپک
ںیہاطیشؿےکاکؾںیہافراطیشؿہیاچاتہےہہکاہمترےدرنایؿںیمد ینمافراڑایئادیارکادےرشابالپافروجا الھرکافررفکدےم
وکاہللیکایدےسافرامنزےسوتمولگوھچ ڑےتوہایںیہن۔ 7:; .........................................................................
سجیسکوکدخافدندقفسریغبامےگناطعرفامےئ 7;3 ....................................................................................
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکالہفایعؽوکدصہقےنیلےئلیکرقمررکےنےسقلعتمااحدثی 7;6........................................
یسکوقؾاکاھبہجنایسوقؾںیمامشروہےنےسقلعتم 7;7 ..................................................................................
یسکوقؾاکآزادایکوہاالغؾ(ینعیومیلٰ)یھباؿیہںیمےسےہ 7;9 ......................................................................
دصہقریخاترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکفاےطسالحؽںیہنےہ 7;: .................................................
ارگدصہقیسکصخشےکاپسوہرکآےئ؟ 7;: .........................................................................................
دصہقریخاتںیمدایوہاامؽاکدفابرہرخدیاناسیکےہ؟ 7;; ..............................................................................
ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی 7<5 .................................................................................
رفتیضففوجبجح 7<5 ..............................................................................................................
رمعہےکفوجبےسقلعتم7<7 ........................................................................................................
جحربمفریکتلیضف 7<8 ..............................................................................................................
تلیضفجحےسقلعتم 7<9 ............................................................................................................
تلیضفرمعہےسقلعتمااحدثی 833 ..................................................................................................
جحےکاسھترمعہرکےنےسقلعتم 834................................................................................................
اسرمےنفاےلیکرطػےسجحرکانہکسجےنجحیکتنمامینوہ۔ 835 ...............................................................
اسرمےنفاےلیکرطػےسجحرکانہکسجےنجحاداہنایکوہ 836....................................................................
ارگوکیئآدیموساریرپوسارںیہنوہ اتکوتاسیکاجبنےسجحرکاناسیکےہ؟ 838.......................................................
وجوکیئرمعہادارکےکسوتاسیکاجبنےسرمعہرکاناسیکےہ؟ 839 .........................................................................
جحاضقرکانرقہضادارکےناسیجےہ 83: ................................................................................................
وعرتاکرمدیکاجبنےسجحادارکان 843..............................................................................................
رمداکوعرتیکاجبنےسجحرکےنےسقلعتم 845....................................................................................
فادلیکرطػےسڑبےےٹیباکجحرکانبحتسمےہ 846..................................................................................

انابغلہچبوکجحرکاےنےسقلعتم 847..................................................................................................
بجرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسدم ہنیرونرہےسجحرکےنےکفاےطسےلک 84;.............................................
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی 84<....................................................................................
دم ہنیرونرہےکولوگںاکاقیمت84<...................................................................................................
کلماشؾےکولوگںاکاقیمت853 .....................................................................................................
رصمےکولوگںاکاقیمت 854.........................................................................................................
نمیفاولںےکاقیمت 854...........................................................................................................
دجنفاولںےکاقیمت 855 ............................................................................................................
الہرعاؼاکاقیمت 856..............................................................................................................
اقیمتےکادنروجولگرےتہوہںاؿےسقلعتم 857 .................................................................................
اقمؾذفاہفیلحلںیمراتںیمرانہ 859 ...................................................................................................
دیباءےکقلعتمدحثیروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس 85;..............................................................................
ارحاؾابدنےنھےکفاےطسلسغےسقلعتم85< .........................................................................................
رحمؾےکلسغےسقلعتم 864........................................................................................................
احتلارحاؾںیمزرفعاؿفریغہںیمراگنوہاڑپکاےننہپیکاممتعناکایبؿ 865.............................................................
احتلارحاؾںیموچہغاامعتسؽرکےنےسقلعتم 867...................................................................................
رحمؾےکفاےطسضیمقنہپانیلونممعےہ 868...........................................................................................
احتلارحاؾںیماپاجئہماننہپعنمےہ 869..............................................................................................
ارگہتدنبوموجدہنوہوتاسوکاپاجئہمنہپانیلدرتسےہ 86:............................................................................
وعرتےکفاےطساحبتلارحاؾ(رہچہرپ)اقنبڈاانلونممعےہ 86;......................................................................
احبتلارحاؾوٹیپےننہپیکاممتعنےسقلعتم 86<......................................................................................
احبتلارحاؾڑگپیابدنانھونممعےہ 874.............................................................................................
احبتلارحاؾومزےنہپےنیلیکاممتعن 875 ........................................................................................
(رحمؾےکاپس)ارگوجےتوموجدہنوہںوتومزےاننہپدرتسےہ 876................................................................
ومزفںوکونخٹںےکےچینےساکانٹ 877 .................................................................................................

وعرتےکفاےطساحبتلارحاؾداتسےننہپانیلونممعےہ 877 ..........................................................................
احبتلارحاؾابولںوکامجےنےسقلعتم 878 ...........................................................................................
وبتقارحاؾوخوبشاگلےنیکااجزتےسقلعتم 87: ....................................................................................
وخوبشاگلےنیکہگجےسقلعتم 888....................................................................................................
رحمؾےکفاےطسزرفعاؿاگلان 896......................................................................................................
رحمؾصخشےکفاےطسولخؼاکاامعتسؽ 898.............................................................................................
رحمؾےکفاےطسرسہماگلان 89: .........................................................................................................
رحمؾےکفاےطسرنیگنڑپکےاامعتسؽرکےنیکرکاٹہےسقلعتم 89: .................................................................
رحمؾاکرسافررہچہڈاھےنکنےسقلعتم89< ..............................................................................................
جحارفاداکایبؿ 8:3 ...................................................................................................................
جحرقاؿےسقلعتم 8:6..............................................................................................................
جحعتمتےکقلعتمااحدثی8;8........................................................................................................
کیبلےنہکےکفتقجحایرمعہےکانؾےنےنیلےکابرےںیم 8<7 ........................................................................
دفرسےیسکصخشیکتینےکوماقفجحرکےنےسقلعتم 8<9 .........................................................................
ارگرمعہاکارحاؾابدنھایلوہوتفہاسھتںیمجحرک اتکےہ؟ 934...........................................................................
تیفیکہیبلتےسقلعتمااحدثی 935 ..................................................................................................
ہیبلتےکفتقآفازدنلبرکان 93: ......................................................................................................
فتقہیبلت 93: .......................................................................................................................
سجاخوتؿوکافنساجریوہفہسکرطہقیےسکیبلڑپےھ؟ 946.......................................................................
ارگیسکاخوتؿےنرمعہادارکےنےکفاےطسہیبلتڑپاھافراسوکضیحاکہلسلسرشفعوہاجےئسجیکفہجےسجحوفتوہےناکادنہشیوہ
اجےئ؟ 948..........................................................................................................................
جحںیمرشمفطتینرکان 94;...........................................................................................................
رشطاگلےتفتقسکرطحاہکاجےئ؟ 94<............................................................................................
ارگیسکےنوبتقارحاؾوکیئدفرسےرنکیکرشطہنریھکوہافراافتاقجحرکےنےسرفکاجےئ؟ 955 ..................................
رقابینرکےنےکفاےطسےجیھبےئگاجونرفںےکاعشرےسقلعتم 956.....................................................................
سکرطػےساعشررکاناچےئہ 958 ...................................................................................................

رقابینےکاجونرےسوخؿاصػرکےنےکابرےںیم 959 .............................................................................
(رقابیناکاجونراک)اہرےنٹبےسقلعتمااحدثی 95: ......................................................................................
رقابینےکاجونرےکاہرسکزیچےسابےٹناجںیئاسےسقلعتم 963.....................................................................
(رقابینےکاجونر)ینعیدہیےکےلگںیمھچکاکٹلےنےسقلعتمااحدثی 964.............................................................
افٹنےکےلگںیماہرڈاانل 966........................................................................................................
رکبویںےکےلگںیماہراکٹلےنےسقلعتم 967.........................................................................................
دہیےکےلگںیمدفوجےتاکٹلےنےسقلعتمااحدثی 96;..............................................................................
ارگرقابینےکاجونرےکےلگںیماہرڈاےلوتایکاسفتقارحاؾیھبابدنےھ؟ 96<........................................................
ایکرقابینےکاجونرےکےلگںیماہرڈاےنلرپارحاؾابدنانھالزؾےہ؟973 .................................................................
رقابیناکاجونروکاسھتےلاجےنےسقلعتم 977 ........................................................................................
دہیےکاجونررپوساروہان 977 ........................................................................................................
وجصخشکھتاجےئفہدہیےکاجونررپوساروہ اتکےہ 979 ............................................................................
وبتقرضفرتدہیےکاجونررپوساروہےنےکابرےںیم 97: ........................................................................
وجآدیماسھتںیمدہیںیہنےلایگوہوتفہصخشارحاؾجحوت ڑرکارحاؾوھکؽ اتکےہاسےسہقلعتمدحثی 97; ...........................
لیلقدصہقےسقلعتم 986...........................................................................................................
وجآدیماسھتںیمدہیںیہنےلایگوہوتفہصخشارحاؾجحوت ڑرکارحاؾوھکؽ اتکےہاسےسہقلعتمدحثی 987 ...........................
رحمؾےکفاےطسوجاکشراھکاناجزئےہاسےسقلعتمدحثی 98<.........................................................................
رحمؾےکفاےطسسجاکشراکاھکاندرتسںیہنےہ995 ...................................................................................
اببارگرحمؾاکشروکدھکیرکسنہڑپے؟ 99:..........................................................................................
ارگرحمؾاکشریکرطػااشرہرکےافرریغرحمؾاکشررکے 99<........................................................................
اکےنٹفاےلےتکوکرحمؾاکلتقرکاناسیکےہ؟ 9:4.......................................................................................
اسپنوکالہکرکاناسیکےہ؟9:5 ......................................................................................................
وچےہوکامران 9:6.....................................................................................................................
رگٹگوکامرےنےسقلعتم 9:6.......................................................................................................
وھچبوکامران 9:7 .......................................................................................................................
لیچوکامرےنےسقلعتم 9:8..........................................................................................................

وکےوکامران 9:9.....................................................................................................................
رحمؾوکنجزیچفںوکامرڈاانلدرتسںیہنےہ 9::......................................................................................
رحمؾوکاکنحرکےنیکااجزتےسقلعتم 9:;..........................................................................................
رحمؾوکےنھچپاگلان 9:<..................................................................................................................
لیلقدصہقےسقلعتم 9;3...........................................................................................................
رحمؾوکےنھچپاگلان 9;4..................................................................................................................
اسیکاممتعنےسقلعتم 9;5 ........................................................................................................
رحمؾوکےنھچپاگلان 9;7 ..................................................................................................................
رحمؾاکیسکامیبرییکفہجےسےنھچپاگلان 9;9..............................................................................................
رحمؾےکاپںںیمےنھچپوگلاےنےکابرےںیم9;9......................................................................................
رحمؾاکرسےکدرنایؿدصفوگلااناسیکےہ؟ 9;:.........................................................................................
ارگیسکرحمؾوکوجںیکفہجےسفیلکتوہوتایکرکاناچےیہ؟9;;..........................................................................
ارگرحمؾرماجےئوتاسوکریبیےکےتپڈاؽرکلسغدےنیےسقلعتم 9<3.............................................................
ارگرحمؾرماجےئوتاسوکسکدقرڑپکفںںیمنفکدانیاچےیہ؟ 9<4.....................................................................
ارگرحمؾرماجےئوتاسوکوخوبشہناگلان 9<5 ............................................................................................
ارگوکیئآدیماحتلارحاؾںیمفافتاپاجےئوتاساکرسافررہچےہناپھچ 9<6...........................................................
ارگرحمؾیکفافتوہاجےئوتاساکرسہنڈاھانکناچےیہ 9<7 ..............................................................................
ارگیسکصخشوکدنمشجحےسرفکدےوتایکرکاناچےیہ؟ 9<8..........................................................................
ہکمرکمہمںیمدالخوہےنےکابرےںیم 9<;.........................................................................................
راتےکفتقہکمرکمہمدالخوہےنےکابرےںیم 9<<..............................................................................
ہکمرکمہمںیمسکاجبنےسدالخوہں؟ :34.........................................................................................
ہکمرکمہمںیمڈنھجاےلرکدالخوہےنےکابرےںیم :34.............................................................................
ہکمںیمریغبارحاؾےکفالخوہان :35 ..................................................................................................
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکہکمںیمدالخوہےناکفتق :37 ...................................................................
رحؾںیمااعشرڑپےنھافراامؾےکآےگےنلچےکقلعتم :39 .............................................................................
ہکمرکمہمیکمیظعتےسقلعتم :3: ......................................................................................................

ہکمںیمگنجیکاممتعن :3;..........................................................................................................
رحؾرشفییکرحتم :44 ..........................................................................................................
رحؾرشفیںیمنجاجونرفںوکلتقرکےنیکااجزتےہ :47.........................................................................
رحؾرشفیںیماسپنوکامرڈاےنلےسقلعتم :48.....................................................................................
رگٹگےکامرڈاےنلےسقلعتم :4:...................................................................................................
وھچبوکامران :4<.......................................................................................................................
رحؾںیموچےہوکامران :4<............................................................................................................
رحؾںیملیچوکامران :54..............................................................................................................
رحؾںیموکےوکلتقرکان:55 .........................................................................................................
رحؾںیماکشراگھبےنیکاممتعنےسقلعتم:55 ........................................................................................
جحںیمآےگےنلچےسقلعتم :56......................................................................................................
تیباہللرشفیوکدھکیرکاہھتےنااھٹان :58 ...........................................................................................
اخہنہبعکوکدھکیرکداعامانگن :59 ........................................................................................................
دجسمرحاؾںیمامنزڑپےنھیکتلیضف :5: ..............................................................................................
اخہنہبعکیکریمعتےسقلعتم :5< .......................................................................................................
اخہنہبعکںیمداہلخےسقلعتم :67....................................................................................................
اخہنہبعکںیمامنزادارکےنیکہگج :69.................................................................................................
میطحےسقلعتمدحثی :6;..........................................................................................................
میطحںیمامنزادارکان :73 .............................................................................................................
اخہنہبعکےکوکونںںیمریبکتےنہکےسقلعتم :74......................................................................................
تیباہللرشفیںیمداعافرذرک :74...................................................................................................
اخہنہبعکیکدویارےکاسھتہنیسافررہچہاگلان :76 ........................................................................................
اخہنہبعکںیمامنزادارکےنیکہگجےسقلعتم :77 ......................................................................................
اخہنہبعکےکوطاػیکتلیضف :79 ...................................................................................................
دفرؿوطاػوگتفگرکان :7: ...........................................................................................................
دفراؿوطاػوگتفگرکاندرتسےہ :7; ...............................................................................................

صیخی
وطاػہبعکرہفتق حےہ :83....................................................................................................
رمضیصخشےکوطاػہبعکرکےناکرطہقی :83......................................................................................
رمدفںاکوعروتںےکاسھتوطاػرکان :84...........................................................................................
افٹنرپوساروہرکاخہنہبعکاکوطاػرکان :86..........................................................................................
جحارفادرکےنفاےلصخشاکوطاػرکان:87 ...........................................................................................
وجوکیئرمعہاکارحاؾابدنےھاساکوطاػرکان :88......................................................................................
وجآدیمجحافررمعہاکییہارحاؾںیماسھتاسھتادارکےنیکتینرکےافردہیاسھتہنےلاجےئوتاسوکایکرکاناچےیہ؟ :89..........
رقاؿرکےنفاےلصخشےکوطاػےسقلعتم :8:...................................................................................
رجحاوسدےسقلعتم :8<...............................................................................................................
رجحاوسدوکوبہسدانی:93...............................................................................................................
وبہسسکرطہقیےسدانیاچےیہ :95 ...................................................................................................
وطاػرشفعرکےناکرطہقیافررجحاوسدوکوبہسدےنیےکدعبسکرطہقیےسانلچاچےیہ؟ :96..........................................
ےنتکوطاػںیمدف ڑاناچےیہ :97 ......................................................................................................
ےنتکرکچفںںیماعدتےکاطمقبانلچاچےیہ :97 ......................................................................................
استںیمےسنیتوطاػںیمدف ڑرکےنلچےسقلعتم:98...............................................................................
جحافررمعےںیمزیتزیتانلچ :99......................................................................................................
رجحاوسدےسرجحاوسدکتزیتزیتےنلچےسقلعتم :9:....................................................................................
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکرلمرکےنیکفہج :9;...................................................................
رنکامیینافررجحاوسدوکرہاکیرکچںیموھچےنےکابرےںیم :9<.....................................................................
رجحاوسدافررنکامیینرپاہھتریھپےنےسقلعتم ::4..................................................................................
دفرسےدفرنکوکہنوھچےنےسقلعتم ::4..........................................................................................
الیھٹےسرجحاوسدوکوھچان ::7 ........................................................................................................
رجحاوسدیکاجبنااشرہرکان ::8.......................................................................................................
آتیرکہمیاکاشؿزنفؽ ::9.........................................................................................................
وطاػیکدفراعکتسکہگجڑپینھاچںیئہ؟ ::<......................................................................................
وطاػیکدفراعکتےکدعبایکڑپانھاچےیہ؟ :;3.....................................................................................

وطاػیکدفروتعکںںیموکیسنوسرںیتڑپیھاجںیئ :;6...............................................................................
آبززمؾےنیپےسقلعتم :;7 .......................................................................................................
آپیلصاہللہیلعفآہلفملساکآبززمؾڑھکےوہرکانیپ۔ :;7 .........................................................................
افصیکرطػروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکایسدرفازےےساجانسجےساجےنےکےیلالکناجاتےہ :;8............................
افصافررمفہےکابرےںیم :;9.......................................................................................................
افصاہپ ڑرپسکہگجڑھکاوہاناچےیہ؟ :<3...............................................................................................
افصرپریبکتانہک :<3...................................................................................................................
افصرپالاہلاالاہللانہک :<4.............................................................................................................
افصرپذرکرکانافرداعامانگن :<5 .........................................................................................................
افصافررمفہیکیعسافٹنرپوساروہرکرکان :<6........................................................................................
افصافررمفہےکدرنایؿانلچ :<7 ......................................................................................................
افصافررمفہےکدرنایؿرلم :<8.....................................................................................................
افصافررمفہیکیعسرکان:<9...........................................................................................................
فادیےکدرنایؿدف ڑان :<:...........................................................................................................
اعدتےکوماقفےنلچیکہگج :<:.....................................................................................................
رلمسکہگجرکاناچےیہ؟ :<;........................................................................................................
رمفہاہپ ڑرپڑھکےوہےنیکہگج ;33 .................................................................................................
رمفہاہپ ڑرپسکہگجڑھکاوہ؟ ;34.....................................................................................................
رقاؿافرعتمترکےنفاالصخشینتکرمہبتیعسرکے؟ ;35 .............................................................................
رمعہرکےنفاالصخشسکہگجابؽوھچےٹرکاےئ؟ ;35 .................................................................................
ابؽسکرطحرتکےاجںیئ؟ ;37 .....................................................................................................
وجصخشجحیکتینرکےافردہیاسھتےلاجےئ ;38.................................................................................
وجصخشرمعہیکتینرکےافردہیاسھتےلاجےئ ;39 ...............................................................................
ویؾارتلفہی(آھٹذفاہجحل)ےسےلہپہبطخدانی ;3;........................................................................................
عتمترکےنفاالبکجحاکارحاؾابدنےھ؟ ;43..........................................................................................
آوھٹںیاترخیوکاامؾامنزرہظسکہگجڑپےھ؟ ;46.....................................................................................

ینمےسرعافتاجان ;47..............................................................................................................
رعافترفاہنوہےتفتقریبکتڑپانھ ;49..............................................................................................
ینمےسرعافترفاہنوہےنےکفتقہیبلتڑپانھ;4:..................................................................................
رعافتےکدؿےسقلعتم ;4:.......................................................................................................
ویؾرعہفوکرفزہرےنھکیکاممتعن ;4<.................................................................................................
رعہفےکدؿاقمؾرعافتںیمدلجیانچنہپ ;53 ........................................................................................
رعافتںیمکیبلانہک ;54.............................................................................................................
رعافتںیمامنزےسےلہپہبطخدانی ;55 ................................................................................................
رعہفےکدؿافینٹنرپوساروہرکہبطخڑپانھ ;56.......................................................................................
رعافتںیمرصتخمہبطخڑپانھ;57 ......................................................................................................
رعافتںیمامنزرہظافرامنزرصعاسھتڑپانھ ;57 ......................................................................................
اقمؾرعافتںیمداعامےتگنفتقاہھتااھٹان ;58.........................................................................................
رعافتںیمرہھٹےنیکتلیضف;5< ...................................................................................................
رعافتےسولےتٹفتقاانیمطؿفوکسؿےکاسھتےنلچاکمکح ;65.......................................................................
رعافتےسرفایگناکراہتس ;68........................................................................................................
رعافتےسفایسپرپاھگیٹںیمایقؾےسقلعتم ;69.....................................................................................
زمدہفلںیمدفامنزںیالمرکڑپانھ ;6:..................................................................................................
وخانیتافروچبںوکزمدہفلےلہپجیھبدےنیےسقلعتم ;75 ...............................................................................
وخانیتےکفاےطساقمؾزمدہفلےسرجفےسلبقےنلکنیکااجزت ;78 .....................................................................
زمدہفلںیمامنزرجفبکادایکاجےئ؟ ;78 .............................................................................................
وجصخشاقمؾزمدہفلںیماامؾےکاسھتامنزہنڑپھےکس;79 .............................................................................
زمدہفلںیمہیبلتانہک ;85 .............................................................................................................
زمدہفلےسفاسپآےناکفتق ;86...................................................................................................
افعضءوکزمدہفلیکراترجفیکامنزینمٰرپچنہپرکڑپےنھیکااجزت;86...................................................................
فدایئرسحمےسزیتیےسزگرےناکایبؿ ;8:...........................................................................................
ےتلچوہےئکیبلانہک ;8<..............................................................................................................

رکنکیعمجرکےنافراؿےکااھٹےنےکابرےںیم ;94................................................................................
سکدقرڑبیرکنکایںامریاجںیئ؟ ;96................................................................................................
رمجاترپوساروہرکاجانافررحمؾرپاسہیرکان ;97 .......................................................................................
ہ
دوسںیاترخیوکرمجئہبقعرپرکنکایںامرےناکفتق ;99 ................................................................................
ولطعآاتفبےسےلہپرمجہہبقعوکرکنکایںامرےنیکاممتعن ;9: .......................................................................
وخانیتےکفاےطساسیکااجزتےسقلعتم ;9;.......................................................................................
اشؾوہےنےکدعبرکنکایںامرےنےسقلعتم ;9< ......................................................................................
رچفاوہںاکرکنکیامران;:3 ............................................................................................................
ہ
رمجئیبقعٰیکریمسکہگجےسرکاناچےیہ؟ ;:4........................................................................................
ینتکرکنکیےسریمرکاناچےیہ؟ ;:9 ..................................................................................................
رہرکنکیامرےتفتقریبکتانہک ;:;....................................................................................................
ہ
رمجئہبقعیکریمےکدعبکیبلےنےنہکےکقلعتم ;:< .................................................................................
رمجاتیکرطػرکنکیےنکنیھپےکدعبداعرکےنےکابرےںیم ;;4....................................................................
رکنکایںامرےنےکدعبوکؿوکؿیساایشءالحؽوہیتںیہ؟ ;;5 ..........................................................................
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی ;;6..........................................................................................
اہجدیکرفتیض ;;6..................................................................................................................
اہجدوھچ ڑدےنیرپفدیع ;<8...........................................................................................................
رکشلےکاسھتےناجےنیکااجزت ;<9 ...............................................................................................
اہجدرکےنفاےلاجمدہنیےکرباربںیہنوہےتکس ;<: ....................................................................................
سجصخشےکفادلنیتایتوہںاسوکرھگرےنہیکااجزت <34.......................................................................
سجیکرصػفادلہزدنہوہاسےکےیلااجزت <35 ..................................................................................
اجؿفامؽےساہجدرکےنفاےلےکابرےںیمااحدثی<36............................................................................
اہللیکراہںیمادیؽےنلچفاولںیکتلیضف <37 .........................................................................................
سجآدیمےکاپںرپراہدخاںیماہجداکابغرڑپاوہ <45..................................................................................
اہجدںیمراتںیماجےنگفایلآھکناکرجفوثاب <46.....................................................................................

اہجدےکفاےطسحبصےکفتقیکتلیضفےسقلعتم <46.................................................................................
وبتقاشؾاہجدرکےنےکفاےطستلیضفےسقلعتم <47...............................................................................
اجمدہنیاہللاعتیلےکاپساجےنفاےلفدفںیہ <49.....................................................................................
دخافدندقفساجمدہیکنجزیچفںیکافکتلرکاتےہاسےسقلعتم <4:................................................................
اؿاجمدہنیےکقلعتمںیہنجامؽتمینغہنلمےکس <4<.................................................................................
اہجدرکےنفاےلیکاثمؽاکایبؿ <54..................................................................................................
وکاسنلمعاہجدےکرباربےہ؟ <55 .....................................................................................................
اجمدہےک(دنلب)درےجاکایبؿ <58 .....................................................................................................
وجوکیئاالسؾوبقؽرکےافراہجدرکےاےسیصخشاکوثاب <5: ........................................................................
وجصخشاہللیکراہںیماکیوج ڑادے <63.............................................................................................
اساجمدہاکایبؿوجہکانؾایہلدنلبرکےنےکفاےطساہجدرکے <64.......................................................................
اسصخشاکایبؿوجہکاہبدرالہکےنےکفاےطساہجدرکے <65..........................................................................
سجصخشےنراہدخاںیماہجدوتایکنکیلاسےنرصػاکیریساح لرکےنیکتینیک <67...........................................
اسزغفہرکےنفاےلصخشاکایبؿوجہکزمدفریافررہشتاح لرکےنیکانمترےھک <69..............................................
وجصخشراہدخاںیمافینٹنےکدفابرہدفدھااترےنکتاہجدرکےاساکرجفوثاب <6:..................................................
رفاہدخافدنیںیمریتےنکنیھپفاولںےسقلعتم <6;.....................................................................................
اہللاعتیلٰےکراےتسںیمزیمخوہےنےسقلعتم <76 .....................................................................................
سجفتقدنمشزمخاگلےئوتایکانہکاچےیہ؟ <77 .......................................................................................
سجیسکوکاسیک(اینپ)ولتارٹلپرکگلاجےئافرفہ دیہوہاجےئ؟ <79 .............................................................
راہایہلںیم دیہوہےنیکانمترکےنےسقلعتم <7; ....................................................................................
راہدخافدنیںیم دیہوہےنےسقلعتم <84..........................................................................................
اسصخشاکایبؿوجہکراہدخاںیماہجدرکےافراسرپرقضوہ <85 ....................................................................
راہایہلںیماہجدرکےنفاالسکزیچیکانمترکےاگ؟ <89................................................................................
تنجںیمسکزیچیکانمتوہیگ؟ <8:...................................................................................................
اسابتاکایبؿہک دیہوکسکدقرفیلکتوہیتےہ؟ <8;..............................................................................
اہشدتیکانمترکان<8<................................................................................................................

 دیہافراسآدیمےکقلعتموجہکاقلتاھتاؿدفونںےکقلعتمااحدثی <94..........................................................
ذموکرہابالدحثییکریسفت <95 .........................................................................................................
رہپادےنییکتلیضف <96.............................................................................................................
دنمسرںیماہجدیکتلیضف <9:........................................................................................................
دنہںیماہجدرکان <:3..................................................................................................................
رتیکافریشبحولوگںےکاسھتاہجدےسقلعتم<:5 .....................................................................................
رحمؾوکےنھچپاگلان <:8..................................................................................................................
زمکفرصخشےسادمادانیل <:9..........................................................................................................
اجمدہوکاہجدےئلیکایتررکےنیکتلیضف<::..............................................................................................
راہدخاںیمرخچرکےنیکتلیضفےسقلعتم <;4......................................................................................
اہللیکراہںیمدصہقدےنییکتلیضف <;8.............................................................................................
اجمدہنییکوعروتںیکرحتم <;:.....................................................................................................
وجصخشاجمدہےکرھگفاولںےکاسھتایختنرکے <;;................................................................................
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی <<6.........................................................................................
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملساکاکنحےسقلعتمرفامؿافرازفاجافراؿےکابرےںیموجہکاہللےناےنپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرپالحؽ
رفامیئنکیلولوگںےکفاےطسالحؽںیہنافراساکببسازعازوبنییلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپتلیضفعلطمرفامان
ےہ <<6.............................................................................................................................
وجاکؾدخافدندقفسےناےنپروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساکاقمؾدنلبرفامےنےکفاےطسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرفضرفامےئافراعؾ
ولوگںےکفاےطسرحاؾرفامےئ؟ <<;..................................................................................................
اکنحیکرتبیغےسقلعتم 4335 ......................................................................................................
رتکاکنحیکاممتعن 433: ..........................................................................................................
وجوکیئانگہےسوفحمظرےنہےکفاےطساکنحرکاتےہوتدخافدندقفساسیکدمدرفامےتںیہ 4345........................................
ونکاریاڑویکںےساکنحےسقلعتمااحدثیروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس 4345........................................................
الغؾاکآزادوعرتےساکنح 4348....................................................................................................
بسحےسقلعتمرفامؿوبنییلصاہللہیلعفآہلفملس 434<.............................................................................
وعرتےسسکفہجےساکنحایکاجاتےہاسےکقلعتمدحثی 4353 ..................................................................

ابھجناخوتؿےساشدیےکرکمفہوہےنےسقلعتم 4354...............................................................................
زاہینےساکنح 4355 .................................................................................................................
زاناکروعروتںےساشدیرکانرکمفہےہ 4358 ..........................................................................................
(اکنحےکفاےطس)رتہبنیوخانیتوکؿیسںیہ؟ 4358 ..................................................................................
کیناخوتؿےسقلعتم 4359 ..........................................................................................................
زایدہریغتدنموعرت 435: ........................................................................................................
اشدیےسلبقوعرتوکدانھکیاسیکےہ؟ 435; .........................................................................................
وشاؽںیماکنحرکان 435< ............................................................................................................
اکنحےکےیلاغیپؾانجیھب 4363 ........................................................................................................
اغیپؾرپاغیپؾےنجیھبیکاممتعناکایبؿ 4365 ............................................................................................
رحمؾوکےنھچپاگلان 4366 ................................................................................................................
اغیپؾرپاغیپؾےنجیھبیکاممتعناکایبؿ 4367 ............................................................................................
رہتشےنجیھبفاےلیکااجزتےسایاسےکوھچ ڑےنےکدعبرہتشانجیھب 4369 ............................................................
ارگوکیئاخوتؿیسکرمدےساکنحاکرہتشےنجیھبفاےلےکابرےںیمدرایتفرکےوتاسوکالتبدایاجےئ436; .............................
ارگوکیئآدیمیسکدفرسےےسوعرتےکقلعتموشمرہرکے؟ 4373 .................................................................
اےنپدنسپدیہآدیمےکفاےطساینپاڑیکوکاکنحےکفاےطسشیپرکان 4375 .................................................................
وکیئاخوتؿسجےساشدیرکاناچےہوتفہوخداسےس(وہےنفاےلوشرہےس) ہہ یتکےہ 4376 .......................................
ارگیسکاخوتؿوکاغیپؾاکنحدایاجےئوتفہامنزڑپےھافرااختسرہرکے4378 ..............................................................
ااختسرہاکونسمؿرطہقی 437: .........................................................................................................
ےٹیباکفادلہوکیسکےکاکنحںیمدانی 437; ..............................................................................................
اڑیکاکوھچیٹرمعںیماکنحےسقلعتم 4383 ............................................................................................
ابغلاڑیکےکاکنحےسقلعتم 4385 ...................................................................................................
ونکاریےساسےکاکنحیکااجزتانیل4387 ..........................................................................................
فادلاکاڑیکےساسےکاکنحےسقلعتمراےئانیل 438: ................................................................................
ریغونکاریوعرتےساسےکاکنحےسقلعتمااجزتاح لرکان 438; ...............................................................
ارگفادلاینپ ہبیاڑیکاکاسیکااجزتےکریغباکنحرکدےوتایکمکحےہ؟ 4394........................................................

ارگفادلاینپونکاریاڑیکاکاکنحاسےکوظنمریےکریغبرکدے4395 .................................................................
ارحاؾیکاحتلںیماکنحیکااجزت 4397 .............................................................................................
ارحاؾیکاحتلںیماکنحرکےنیکاممتعن 4399 ......................................................................................
وبفتقاکنحوکیسنداعڑپانھبحتسمےہ 439; .........................................................................................
ہبطخںیمایکڑپانھرکمفہےہ 43:3 .....................................................................................................
فہالکؾسجےساکنحدرتسوہاجاتےہ 43:4.........................................................................................
اکنحدرتسوہےنےکےیلرشط 43:5 ...............................................................................................
اساکنحےسقلعتمہکسجےسنیتالطؼدیوہیئوعرتدےنیفاےلصخشےکفاےطسالحؽوہاجیتےہ 43:7 ..........................
سجیسکےندفرسےےکاپسرپفرشاح لیکوتفہاسرپرحاؾےہ 43:8 ............................................................
امںافریٹیبوکاکیصخشےکاکنحںیمعمجرکانرحاؾےہ 43:9 ..........................................................................
دفونہبںوکاکی(صخشےک)اکنحںیمعمجرکےنےسقلعتم43:; ......................................................................
وھپیھپافریجیتھبوکاکیاکنحںیمعمجرکان 43:< ........................................................................................
اھبیجنافراخہلوکاکیفتقںیماکنحںیمرانھکرحاؾےہ 43;7 ..........................................................................
رحمؾوکےنھچپاگلان 43;: ................................................................................................................
دفدھیکفہجےسوکؿوکؿےسرےتشرحاؾوہاجےتںیہ 43;; ..........................................................................
انتکدفدھیپےنیلےسرحتموہیتےہ؟ 43<6 .........................................................................................
وعرتےکدفدھالپےنےسرمدےسیھبرہتشاقمئوہاجاتےہ 43<; ....................................................................
ڑبےوکدفدھالپےنےسقلعتم 4436.................................................................................................
ےچبوکدفدھالپےنےکدفراؿویبیےستبحصرکان 4443...............................................................................
زعؽےکابرےںیم 4444 ..........................................................................................................
راضتعاکقحافراسیکرحتمےسقلعتمدحثی 4446 ............................................................................
راضتعںیموگایہےکقلعتم 4446 .................................................................................................
فادلیکوکنمہحوعرتےساکنحرکےنفاےلصخشےسقلعتمدحثی 4447.............................................................
آتیرکہمییکریسفتاکایبؿ 4449.....................................................................................................
اڑیکاینہبےکرہمےکریغباکنحرکےنیکاممتعنےسقلعتم 444:.....................................................................
اغشریکریسفت 444<..................................................................................................................

رقآؿرکمییکوسروتںیکمیلعترپاکنحےسقلعتم 4454...............................................................................
االسؾوبقؽرکےنیکرشطرھکرکاکنحرکان 4456......................................................................................
آزادرکےنوکرہمرقمررکےکاکنحرکےنےسقلعتم 4458.............................................................................
ابدنیوکآزادرکانافررھپاسےساشدیرکےنںیمسکدقروثابےہ؟ 4459...........................................................
رہمفںںیمااصنػرکان 445;.........................................................................................................
وسےنیکاکیوجھکریکیلھٹگےکفزؿےکرباربےکدقبراکنحرکان 4467.................................................................
رہمےکریغباکنحاکاجزئوہان 446:......................................................................................................
ایسیاخوتؿاک ایبؿہکسجےنیسکرمدوکریغبرہمےکوخدرپہبہافرششخبایک 4476.......................................................
یسکےکفاےطسرشؾاگہالحؽرکان 4477................................................................................................
اکنحےکہعتمرحاؾوہےنےسقلعتم447<............................................................................................
اکنحیکرہشتآفازافرڈوھؽاجبےنےسقلعتم 4485.................................................................................
دفاہلافر(اکنحےکومعقرپ)ایکداعدیاجےئ؟ 4487..................................................................................
وجصخشاکنحےکفتقوموجدہنوہوتاسوکاسیکداعدےنیےسقلعتم4488............................................................
اشدیںیمزردرگناگلےنیکااجزتےسقلعتم 4488.................................................................................
اہسگراتںیماہیلہوکہفحتدانی 448:.................................................................................................
امہوشاؽںیم(دنہلوکاہسگراتےکےیل)دفاہلےکاپسانجیھب 448<..................................................................
وناسہلاڑیکوکوشرہےکاکمؿرپرتصخرکےنےسقلعتم 4493.......................................................................
احتلرفسںیمدنہلےکاپس(اہسگراتےکےیل)اجےنےسقلعتم 4494...........................................................
اشدیںیمکہیلانافراگاناسیکےہ؟ 4499..............................................................................................
اینپاڑیکوکزیہجدےنیےسقلعتم 449:................................................................................................
رتسبفںےکابرےںیم 449;.........................................................................................................
احہیشافراچدررےنھکےسقلعتم 449;.................................................................................................
دفاہلوکدہہیافرہفحتدانی 449<.........................................................................................................
ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک 44:5..............................................................................
وعروتںےستبحمرکان 44:5..........................................................................................................

رمداکاینپازفاجںیمےسیسکاکیزفہجیکرطػدقرےاملئوہان44:7...............................................................
اکیویبیوکدفرسیویبیےسزایدہاچانہ 44:<.........................................................................................
رکشافردسح 44;<.................................................................................................................
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی 4534......................................................................................
وجفتقاہللاعتیلےنالطؼدےنیےکےیلرقمرایکےہ 4534...........................................................................
الطؼتنس 453: ....................................................................................................................
ارگیسکصخشےنضیحےکفتقوعرتوکاکیالطؼدےدی؟ 453; .................................................................
ریغدعتںیمالطؼدانی 4543........................................................................................................
رگوکیئصخشدعتےکالخػالطؼدے(ینعیاحتلضیحںیمالطؼدے)وتایکمکحےہ؟ 4544........................................
اکییہفتقںیمنیتالطؼرپفدیعےسقلعتم 4546..................................................................................
اکییہفتقںیمنیتالطںیقدےنییکااجزت 4547..................................................................................
نیتالطںیقفلتخمرکےکدےنیاکایبؿ 454;...........................................................................................
وکیئصخشوعرتوکتبحصرکےنےسلبقالطؼدے 454<............................................................................
الطؼیعطقےسقلعتم 4554..........................................................................................................
ظفلارمکدیبکیکقیقحت 4555 .....................................................................................................
نیتالطؼدییئگوعرتےکالحؽوہےنافرالحہلےکےیلاکنحےسقلعتمااحدثی4556 ...............................................
الطؼہظلغمدییئگاخوتؿےسالحہلافرنیتالطؼدےنیفاےلرپفدیع 455; ............................................................
ارگرمدوعرتاکرہچہدےتھکییہ(ینعیولختےکریغبیہ)الطؼدےدے 455< .........................................................
یسکصخشیکزابینویبیوکالطؼولہکاےنےسقلعتم 4563 ..............................................................................
اسابتاکایبؿہکاسآتیرکہمیاکایکوہفمؾےہافراسےکرفامےنےسایکدصقماھت؟ 4564...........................................
ذموکرہابالآتیرکہمییکدفرسیاتفلی 4565 .........................................................................................
ارگوکیئصخشویبیےساسرطہقیےسےہکہکاجوتاےنپرھگفاولںےکاسھتلمرکرہےل 4567 ..........................................
الغؾےکالطؼدےنیےسقلعتم4573 .................................................................................................
اڑےکاکسکرمعںیمالطؼدانیربتعمےہ؟ 4575 ........................................................................................
ضعبولگنجاکالطؼدانیربتعمںیہنےہ 4577 .......................................................................................

وجصخشاےنپدؽںیمالطؼدےاسےکقلعتم 4578 .................................................................................
اےسیااشرہےسالطؼدانیوجھجمسںیمآاتوہ 457; ......................................................................................
اےسیالکؾےکابرےںیمسجےکدعتمدینعموہںارگیسکاکیینعماکارادہوہوتفہدرتسوہاگ 457< ....................................
ارگوکیئاکیظفلاصػوبالاجےئافراسےسفہوہفمؾرمادایلاجےئوجہکاسےسںیہن اتلکوتفہراکیروہاگ 4583 ..........................
اایتخریکدمترقمررکےنےکابرےںیم 4584......................................................................................
اؿوخانیتےسقلعتمہکنجوکاایتخردےدایایگافراوہنںےناےنپوشرہوکاایتخردای 4587 .............................................
سجفتقوشرہافرویبیدفونںیہالغؾافرابدنیوہںرھپفہآزادیاح لرکںیلوتاایتخروہاگ 458: ....................................
ابدنیوکاایتخردےنیےسقلعتم 458; .................................................................................................
اسابدنیےکاایتخردےنیےسقلعتموجہکآزادرکدییئگوہافراساکوشرہآزادوہ 4594................................................
اسہلئسمےسقلعتمہکسجابدنیاکوشرہالغؾےہافرفہآزادوہیئگوتاسوکاایتخرےہ 4596 .............................................
االیءےسقلعتم 459; ................................................................................................................
اہظرےسقلعتمااحدثی 45:3 .......................................................................................................
علخےسقلعتمااحدثی45:7 .........................................................................................................
اعلؿرشفعوہےنےسقلعتم 45:< ..................................................................................................
لمحےکفتقاعلؿرکان 45;4........................................................................................................
ارگوکیئصخشرقمرہآدیماکانؾےلرکوعرترپتمہتاگلےئاؿےکدرنایؿاعلؿیکوصرت 45;5 .....................................
اعلؿاکرطہقی 45;6 ..................................................................................................................
اامؾاکداعرکانہکاہللوتریمیرربہیرفام 45;8 ..........................................................................................
اپوچنںیرمہبتمسقاھکےنےکفتقاعلؿرکےنفاولںےکرہچہرپاہھترےنھکاکمکح 45;; ..................................................
اامؾاکاعلؿےکفتقرمففوعرتوکتحیصنرکان 45;; ..................................................................................
اعلؿرکےنفاولںےکدرنایؿگدحییگ 45<3 ..........................................................................................
اعلؿرکےنفاےلولوگںےساعلؿےکدعبوتہبےسقلعتم 45<4.......................................................................
اعلؿرکےنفاےلارفاداکاامتجع 45<6 .................................................................................................
اعلؿیکفہجےساڑےکاکاکنررکانافراسوکاسیکفادلہےکرپسدرکےنےسقلعتمدحثی 45<7 .........................................
ارگوکیئآدیماینپاہیلہیکاجبنااشرہرکےنکیلاساکارادہاساکااکنررکاتوہ؟ 45<7 ..................................................
ےچباکااکنررکےنرپفدیعدشدیاکایبؿ 45<; ...........................................................................................

ہکبجیسکوعرتاکوشرہےچباکرکنموہوتہچبایسوکدےدانیاچےیہ45<< ...................................................................
ابدنیےکرتسبوہےن(ینعیابدنیےستبحص)ےسقلعتم 4636 .........................................................................
سجفتقولگیسکہچبےسقلعتماالتخػرکںیوتاسفتقرقہعڈاانل 4637 ............................................................
ملعایقہفےسقلعتمااحدثی 463; ....................................................................................................
وشرہافرویبیںیمےسیسکاکیےکاملسمؿوہےنافراڑےکاکاایتخر 4643.............................................................
علخرکےنفایلاخوتؿیکدعت 4645..................................................................................................
ہقلطموخانیتیکدعتےسقلعتموجآتیرکہمیےہاسںیمےسوکؿوکؿیسوخانیتینثتسمںیہ 4647....................................
سجےکوشرہیکفافتوہیئگاسیکدعت 4649......................................................................................
احہلمیکدعتےکایبؿںیم4654.....................................................................................................
ارگیسکاکوشرہرتسبمہیےسلبقیہااقتنؽرکاجےئوتاسیکدعت؟ 466<...............................................................
وسگےسقلعتمدحثی 4673 .......................................................................................................
ارگویبیالہاتکبںیمےسوہوتاسرپدعتاکمکحاسطقوہاجاتےہ 4675 ...............................................................
وشرہیکفافتیکفہجےسدعتزگارےنفایلاخوتؿوکاچےیہہکفہدعتلمکموہےنکتاےنپرھگںیمرےہ4676 .........................
ںیہکیھبدعتزگارےنیکااجزت 4679 .............................................................................................
سجےکوشرہیکفافتوہاجےئوتاسیکدعتایسفتقےسےہہکسجرفزاالطعےلم 467: ..........................................
املسمؿاخوتؿےکےیلاھگنسروھچ ڑدانیہنہکدوہدیافرئاسییئاخوتؿےکےیل 467; .....................................................
(وشرہیکومتاک)مغانمےنفایلوخانیتاکرنیگنابلسےسرپزیہ 4684................................................................
دفراؿدعتدنہمیاگلان 4685 ........................................................................................................
دفراؿدعتریبیےکوتپںےسرسدوھےنےسقلعتم 4686..........................................................................
دفراؿدعترسہماگلان 4687 .........................................................................................................
دفراؿدعت(وخوبش)طسقافراظفارےکاامعتسؽےسقلعتم 468<.......................................................................
وشرہیکفافتےکدعبوعرتوکاکیاسؽاکرخہچافرراہشئدےنیےکمکحےکوسنمخوہےنےکابرےںیم 468<........................
نیتالطوقںفایلاخوتؿےکفاےطسدعتےکدرنایؿاکمؿےسےنلکنیکااجزتےکقلعتم4694..........................................
سجوعرتےکوشرہیکفافتوہیئگوتاساکدعتےکدرنایؿاکمؿےسانلکن 4699 .....................................................
ابہنئےکرخہچےسقلعتم 469: .......................................................................................................
نیتالطؼفایلاحہلماخوتؿاکانؿفہقفن 469;...........................................................................................

ظفلرقءےسقلعتماراشدوبنییلصاہللہیلعفآہلفملس 46:3 ............................................................................
نیتالطؼےکدعبقحروجعوسنمخوہےنےسقلعتم 46:4...........................................................................
الطؼےسروجعےکابرےںیم 46:6 ................................................................................................
ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی 46:;..................................................................................
وھگ ڑدف ڑافرریتادنازیےسقلعتمااحدثی 46:;......................................................................................
وھگ ڑفںےستبحمرانھک 46;5 .........................................................................................................
وکؿےسرگناکوھگ ڑادمعہوہاتےہ؟ 46;6............................................................................................
اسمسقےکوھگ ڑفںےکابرےںیمہکسجےکنیتاپںا دیافراکیاپںدفرسےرگناکوہ 46;7 ....................................
وھگ ڑفںںیموحنتسےسقلعتم 46;9.................................................................................................
وھگ ڑفںیکربتکےسقلعتم 46;;...................................................................................................
وھگ ڑفںیکاشیپینےکابولںوک(اہوھتںےس)ےنٹبےسقلعتم 46;<......................................................................
وھگ ڑےوکرتتیبدےنیےسقلعتم 46<6 ..............................................................................................
وھگ ڑےیکداع 46<7 .................................................................................................................
وھگ ڑفںوکرچخادیارکاےنےکےیلدگوھںےسیتفجرکاےنےکانگہےسقلعتم 46<8....................................................
وھگ ڑفںوکاچرہ الھےنےکوثابےسقلعتم 46<: .....................................................................................
ریغرمضموھگ ڑفںیکڑھگدف ڑ 46<;....................................................................................................
وھگ ڑفںوکدف ڑےنےکےیلایتررکےنےسقلعتم 46<< .................................................................................
رشطےکامؽےسقلعتم 4733 ........................................................................................................
بلجےکابرےںیم 4736 ...........................................................................................................
بنجےسقلعتمدحثی 4737 ........................................................................................................
امؽتمینغںیموھگ ڑفںےکہصحےکابرےںیم 4739 .................................................................................
ابب  :راہایہلںیمففقےسہقلعتمااحدثی 473: ......................................................................
ففقرکےنےکرطےقیافرزریرظندحثیںیمرافویںاکاالتخػاکایبؿ 473< .........................................................
رتشمکاجدیئاداکففق 4747........................................................................................................
دجسمےکفاےطسففقےسقلعتم 474:................................................................................................

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی 4759 ..................................................................................
فتیصرکےنںیمدریرکانرکمفہےہ 4759 .............................................................................................
ایکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنفتیصرفامیئیھت؟ 4765 .....................................................................
اکیاہتیئامؽیکفتیص 476: ........................................................................................................
فراتثےسلبقرقضادارکانافراسےسقلعتماالتخػاکایبؿ 477; ..................................................................
فارثیکقحںیمفتیصابلطےہ 4786 .............................................................................................
اےنپرہتشدارفںےسفتیصرکےنےسقلعتم4788 ..................................................................................
ارگوکیئصخشااچکنرماجےئوتایکاسےکفاروثںےکفاےطساسیکاجبنےسدصہقرکانبحتسمےہایںیہن؟ 4793 .....................
رمےنفاےلیکاجبنےسدصہقےکاضفلئ 4795 ....................................................................................
رضحتایفسؿےسقلعتمزریرظندحثیںیمرافیےکاالتخػےسقلعتم 479< .......................................................
میتیےکامؽاکفایلوہےنیکاممتعنےسقلعتم 47:7 ..................................................................................
ارگوکیئآدیممیتیےکامؽاکوتمیلوہوتایکاسںیمےسھچکفوصؽرک اتکےہ؟ 47:8 .....................................................
امؽمیتیاھکےنےسرپزیہرکان 47:; ...................................................................................................

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رفزفںیکرفتیضاکایبؿ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رفزفںیکرفتیضاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1

راوی  :علی بٔ ححر ،اسُاعیٌ ،ابٔ جعرف ،ابوسہیٌ ،وہ اپٓے وايس سے ،كًحہ بٔ عبیساہلل رضی اہلل عٓہ

رف َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو ُس َض ِی ٌٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ كَ ًِ َح َة
ٌ َوص َُو ابِ ُٔ َج ِع َ ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ حُ ِحر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َُعٔی ُ

َ َ
ض َؾ َكا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ
ْعاب ٔ ًّیا َجا َئ إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ ثَائ َٔر اي َّرأِ ٔ
بِ ٔٔ ُعب َ ِی ٔس اہللٔ أ َّٕ أ ِ َ
َ
ات ا ِي َد ُِ ُص إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َت َل َّو َع َط ِیئّا َقا ٍَ أَ ِخب ٔ ِرنٔی ب ٔ َُا
َف َق اہللُ َعل َ َّی َٔ ِٔ ايؼَّ ََلة ٔ َقا ٍَ ايؼَّ ً ََو ُ
أ ِخب ٔ ِرنٔی ََاذَا َ َ
ا ِؾت َ َر َق اہللُ َعل َ َّی َٔ ِٔ ِّ
إ إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َت َل َّو َع َط ِیئّا َقا ٍَ أَ ِخبٔرِنٔی ب ٔ َُا ا ِؾت َ َر َق اہللُ
ايؼ َیاّ ٔ َقا ٍَ ٔػ َی ُاّ َط ِضر ٔ َر ََ َـ َ

َ
َّ
َ َّلَ
ْ ََ َ
َعل َ َّی َٔ ِٔ ايزَّکَاة ٔ ؾَأ ِخب َ َر ُظ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔ َ َ
َشائ ٔ ٔع ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ َؾ َكا ٍَ َواي ِٔذی أَ ِ َ
َ
َ
َف َق اہللُ َعل َ َّی َط ِیئّا َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِؾًَحَ إ ٔ ِٕ َػ َس َم
أ َت َل َّو ُع َط ِیئّا ََّل أ ِن ُك ُؽ َٔ َُّا َ َ
أَ ِو َز َخ ٌَ ا ِي َح َّٓ َة إ ٔ ِٕ َػ َس َم

یلع نب رجح ،اامسلیع ،انب رفعج ،اوبلیہس ،فہ اےنپ فادل ےس ،ہحلط نب دیبع اہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اکیدؿاکیداہییتصخشدختمںیماحرضوہاسجےکابؽرپاشیؿ(رھکبےوہےئ)ےھت۔اسےنرعضایک
ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!ہیاراشدرفامںیئہکھجمرپدخافدندقفسےنینتکامنزںیرفضرقاردیںیہ؟آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاپچنفتقیکامنزںیرفضرقاردییئگںیہافراسےسزایدہ لفںیہ۔اسرپاس
ہ
صخشےنرعضایکہیاراشدرفامںیئہکدخافدندقفسےنھجمرپسکدقررفزےرفضرقاردیںیہ؟آپیلص

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای امہ راضمؿ ےک رفزے افر اس ےک العفہ یلفن رفزے ںیہ۔ رھپ اس صخش ےن
رعض ایک ہی اراشد رفامںیئ ہک دخافدن دقفس ےن سک دقر زوکة رفض رقار دی ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےناسصخشوکاالسیمااکحؾاراشدرفامےئ۔اسےنرعضایکہکاسذاتیکمسقسجےنہکآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسوکزبریگاطعرفامیئںیماسںیمیسکمسقاکااضہفاییمک ںیہنرکفںاگہکسجدقردخاےنرفضرقارادای
ےہ (فیہ رکفں اگ) اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ اس صخش ےن چس ابت یہک ےہ وت اس
ےناجنتاح لرکیلافرہیصخشاکنایبوہایگافرتنجاح لرکیل۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،انبرفعج،اوبلیہس،فہاےنپفادلےس،ہحلطنبدیبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رفزفںیکرفتیضاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 2

راوی َ :حُس بٔ َعُر ،ابوعاَرعكسی ،سًامیٕ بٔ َػیرة ،ثابت ،اْص رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِع َُر ٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبُو َعا َٔر ٕا ِي َع َكس ُّٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ ا ِي ُُػٔی َرة ٔ َع ِٔ ثَاب ٔ ٕت َع ِٔ
إ ي ُِعحٔب ُ َٓا أَ ِٕ َیحٔی َئ
ُقآ ٕٔ أَ ِٕ َن ِشأ َ ٍَ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ َط ِی ٕئ َؾک َ َ
أَْ َ ٕص َقا ٍَ ْ ُضٔي َٓا فٔی ا ِي ُ ِ

َ
ٌ َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ ا ِي َباز ٔ َیةٔ ؾ ََی ِشأ َ َي ُط َؾ َحا َئ َر ُج ٌْ َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ ا ِي َباز ٔ َیةٔ َؾ َكا ٍَ یَا َُ َح َُّ ُس أَ َتاَْا َر ُسو ُي َ
ٌ ا ِي َعاق ٔ ُ
اي َّر ُج ُ
َ َقا ٍَ َػ َس َم َقا ٍَ ؾ ََُ ِٔ َخً ََل َّ
ايش َُا َئ َقا ٍَ اہللُ َقا ٍَ ؾ ََُ ِٔ
َ َتزِعُ ُِ أَ َّٕ اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ أَ ِر َس ًَ َ
ؾَأ َ ِخب َ َرَْا أَْ َّ َ

َخً ََل اْلِ َ ِر َق َقا ٍَ اہللُ َقا ٍَ ؾ ََُ ِٔ َن َؼ َب ؾ َٔیضا ا ِيحٔ َبا ٍَ َقا ٍَ اہللُ َقا ٍَ ؾ ََُ ِٔ َج َع ٌَ ؾ َٔیضا ا ِي َُ َٓاؾ ٔ َع َقا ٍَ اہللُ

َقا ٍَ ؾَب ٔ َّاي ِٔذی َخً ََل َّ
ََ َقا ٍَ
ايش َُا َئ َواْلِ َ ِر َق َو َن َؼ َب ؾ َٔیضا ا ِيحٔ َبا ٍَ َو َج َع ٌَ ؾ َٔیضا ا ِي َُ َٓاؾ ٔ َع آہللُ أَ ِر َسً َ
َ أَ َّٕ َع ًَ ِي َٓا َخ ُِ َص َػً ََوا ٕ
َ
ت فٔی کٌُِّ یَ ِوّ ٕ َوي َِی ًَ ٕة َقا ٍَ َػ َس َم َقا ٍَ ؾَب ٔ َّاي ِٔذی أَ ِر َس ًَ َ
َن َع ِِ َقا ٍَ َو َز َع َِ َر ُسويُ َ

َ أَ َّٕ َع ًَ ِي َٓا َزکَا َة أَ َِ َواي ٔ َٓا َقا ٍَ َػ َس َم َقا ٍَ ؾَب ٔ َّاي ِٔذی
آہللُ أَ ََ َر َک ب ٔ َض َِذا َقا ٍَ َن َع ِِ َقا ٍَ َو َز َع َِ َر ُسويُ َ

إ فٔی کٌُِّ َس َٓ ٕة َقا ٍَ
ََ آہللُ أَ ََ َر َک ب ٔ َض َِذا َقا ٍَ َن َع ِِ َقا ٍَ َو َز َع َِ َر ُسويُ َ
أَ ِر َسً َ
َ أَ َّٕ َع ًَ ِي َٓا َػ ِو َّ َط ِضر ٔ َر ََ َـ َ
َ أَ َّٕ َع ًَ ِي َٓا ا ِي َح َّخ ََ ِٔ
ََ آہللُ أَ ََ َر َک ب ٔ َض َِذا َقا ٍَ َن َع ِِ َقا ٍَ َو َز َع َِ َر ُسويُ َ
َػ َس َم َقا ٍَ ؾَب ٔ َّاي ِٔذی أَ ِر َسً َ

َ
َ آہللُ أَ ََ َر َک ب ٔ َض َِذا َقا ٍَ َن َع ِِ َقا ٍَ ؾ ََو َّاي ِٔذی َب َع َث َ
اس َت َلا َع إٔي َِیطٔ َسب ٔ ّیَل َقا ٍَ َػ َس َم َقا ٍَ ؾَب ٔ َّاي ِٔذی أَ ِر َس ًَ َ
ِ
ٔیس َّٕ َعً َِیضَّٔٔ َط ِیئّا َوَّلَ أَ ِن ُك ُؽ َؾ ًَ َُّا َولَّی َقا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َيئ ٔ ِٔ َػ َس َم
بٔا ِي َح ِّل ََّل أَز َ

ي ََی ِس ُخًََّٔ ا ِي َح َّٓ َة

دمحم نب رمعم ،اوباعرمدقعی ،امیلسؿ نب ریغمة ،اثتب ،اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولوگں وک رقآؿ
رکمییک رف ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس وج ھچکدرایتفرکےن یک (ینعی ریغرضفری وساؽ
یک) اممتعن یھت۔ وت مہ ولوگں وک ہی ابت ایھچ یتگل یھت(ینعی مہ ولگ اس ےک رظتنم رےتہ ےھت ہک) وکیئ ھجمس دار
داہییت صخش اح رض وہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وکیئ وساؽ درایتف رکے ہک اافتؼ ےس اکی  لگن اک
ابدنشہدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاافررعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساہمترا
اغیپؾاچنہپےنفاالصخشامہرےاپساحرضوہاےہافررعضرکےن اگلہکمولگےتہکوہہکدخافدندقفسےنھجم
وکاجیھبےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاسصخشےنچساہک۔اسصخشےنرعضایکآامسؿسک
ےنادیاایک؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدخافدندقفسےن۔رھپ اسصخشےنرعضایک ہکاہپ ڑ
سکےنانب ےئافرسکےناؿوکز نیںیمامجای؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدخافدندقفسےن۔
رھپاسصخشےنرعضایکاؿںیمانمعف(ینعیمسقمسقےکلھپافرویمے)سکےنادیاےیک؟آپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایدخافدندقفسےن۔رھپاسےنرعضایکاس ذاتیکمسقہکسجےنز نیافرآامسؿ
انبےئ رھپ ز نی ںیم اس ےن اہپ ڑ ڑھکے ےئک رھپ اؿ ںیم مسق مسق ےک افدئے رےھک افر ایک دخافدن دقفس ےن
روسؽ انب رک م وک اجیھب ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یج اہں۔ رھپ اس صخش ےن رعض ایک ہک
اہمترا اغیپؾ اچنہپےن فاےل ےن مہ ےس اہک ےہ ہک مہ رپ اپچن امنزںی (رفض) ںیہ۔ رہ دؿ افر رات ںیم۔ آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایچساہک۔اسےنرعضایک۔اسذاتیکمسقہکسجےنآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسوکاجیھبےہ۔دخافدندقفسےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکمکحرفامای ےہاؿامنزفںاک؟آپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفاماییجاہں۔رھپاسےنرعضایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک اغیپؾاچنہپےنفاےلےن

ایبؿ ایکہک مہ رپ رہ اسؽ اکی امہ ےک رفزے رفض ںیہ۔آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفامای چساہک۔ اس
ےن رعض ایک اس ذات یک مسق ہک سج ےن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک (یبن انب رک) اجیھب ےہ دخافدن دقفس
ےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفزفںاکمکحرفامایےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفاماییجاہں۔رھپاس
ےنرعضیکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاغیپؾاچنہپےنفاےلےنمہےساہکہکمہرپجحرفضےہتیباہلل
رشفیاکوججحےکےیلاجےنیکااطتستعاح ل رکے۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفاماییجاہں۔
اس ےن اہکہکاس ذاتیک مسقہک سج ےنآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس وک اچس ربمغیپ انبرک اجیھب ےہ ںیم اؿ ابوتںوک
وپرا رکفں اگ۔ ہن وت ںیم اؿ ںیم یسک مسق اک وکیئ ااضہف رکفں اگ افر ہن یسک مسق یک یمک رکفں اگ۔ سجفتق فہ صخش
تشپوم ڑرکلچدایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکارگاسصخشےنچسوبالوتہیصخشتنجںیم
دالخوہاگ۔
رافی  :دمحمنبرمعم،اوباعرمدقعی،امیلسؿنبریغمة،اثتب،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رفزفںیکرفتیضاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 3

راوی  :عیسی بٔ حُاز ،يیث ،سعیس ،رشیَ بٔ ابوُْیر ،اْص بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ع َٔیسی بِ ُٔ َح َُّاز ٕ َع ِٔ َّ
رش ٔ
یَ بِ ٔٔ أَبٔی َُْٔر ٕأَْ َّ ُط َسُٔ َع أَْ َ َص بِ َٔ ََاي ٔ َٕ َي ُكو ٍُ
ايً ِیثٔ َع ِٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َ ٔ
وض فٔی ا ِي َُ ِشح ٔ ٔس َجا َئ َر ُج ٌْ َعل َی َج َُ ٌٕ ؾَأََْا َخ ُط فٔی ا ِي َُ ِشحٔسٔ ث ُ َِّ َع َك ًَ ُط َؾ َكا ٍَ َي ُض ِِ أَ ُّیهُ ِِ َُ َح َُّ ْس
بَ ِي َٓا ْ َ ِح ُٔ ُجًُ ْ
ٌ اْلِ َبِ َی ُف ا ِي ُُ َّت ٔه ُئ َؾ َكا ٍَ َيطُ
َو َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َُ َّته ْٔئ بَی ِ َن هَ ِض َراْ َ ِیض ٔ ِِ ُق ًِ َٓا َيطُ َص َِذا اي َّر ُج ُ
ٌ إنِّٔی
ٌ َیا ابِ َٔ َع ِب ٔس ا ِي ُُ َّلً ٔ ٔب َؾ َكا ٍَ َي ُط َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َق ِس أَ َجبِت َ
َُ َؾ َكا ٍَ اي َّر ُج ُ
اي َّر ُج ُ
ٌ
َ َقا ٍَ َس ٌِ ََا بَ َسا َي َ
َ فٔی ا ِي َُ ِشأ َ َي ٔة ؾ َََل َتحٔ َس َّٕ فٔی َن ِؿ ٔش َ
َ یَا َُ َح َُّ ُس ؾ َُُظَ ِّس ْز َعً َِی َ
َسائًُٔ َ
َ َؾ َكا ٍَ اي َّر ُج ُ

ض ک ُ ًِّض ٔ ِِ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َ آہللُ أَ ِر َس ًَ َ
َ َو َر ِّب ََ ِٔ َق ِب ًَ َ
َ ب ٔ َربِّ َ
َنظَ ِستُ َ
َ إلٔ َی اي َّٓا ٔ
ت ا ِي َد ُِ َص فٔی ا ِي َی ِوّ ٔ َو َّ
َّ
ايً ُض َِّ َن َع ِِ َقا ٍَ ؾَأ َ ِن ُظ ُس َک اہللَ آہللُ أَ ََ َر َک أَ ِٕ ُت َؼل َِّی ايؼَّ ً ََوا ٔ
ايً ِی ًَ ٔة َقا ٍَ َر ُسو ٍُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّ
ايش َٓةٔ
ايً ُض َِّ َن َع ِِ َقا ٍَ ؾَأ َ ِن ُظ ُس َک اہللَ آہللُ أَ ََ َر َک أَ ِٕ َت ُؼ َوّ صَ َِذا اي َّظ ِض َر َٔ ِٔ َّ
َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّ
ايً ُض َِّ َن َع ِِ َقا ٍَ ؾَأ َ ِن ُظ ُس َک اہللَ آہللُ أَ ََ َر َک أَ ِٕ َتأ ِ ُخ َِذ َص ِٔذظ ٔايؼَّ َس َق َة

َٔ ِٔ أَغِٓ ٔ َیائ ٔ َٓا َؾ َت ِك ٔش َُ َضا َعل َی ُؾ َُقائ ٔ َٓا َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّ
ٌ
ايً ُض َِّ َن َع ِِ َؾ َكا ٍَ اي َّر ُج ُ
َ
آ ََ ِٓ ُت ب ٔ َُا ٔجئ َِت بٔطٔ َوأََْا َر ُسو ٍُ ََ ِٔ َو َرائٔی َٔ ِٔ َق ِومٔی َوأََْا ؿ َُٔ ُاّ بِ ُٔ َث ِعً ََب َة أَ ُخو بَىٔی َس ِع ٔس بِ ٔٔ بَ ِْکٕ
وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ
َخا َي َؿ ُط َي ِع ُك ُ

یسیع نب امحد ،ثیل ،دیعس ،رشکی نب اوبریمن ،اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ دجسم ںیم
ےھٹیبوہےئےھتہکاسدفراؿاکیصخشافٹنرپوساروہرکاحرضوہاافراسےندجسمںیمافٹنوکالھٹبایرھپاس
ےن افٹن ابدناھ۔ رھپ ولوگں ےس اہک م ولوگں ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وکؿ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ہیکت اگلےئ وہےئ ےھٹیب ےھت۔ مہ ےن اہک ہی اصبح ںیہ وج ہک ا دی ہیکت اگلےئ فیرفی رفام ںیہ۔ اس ےن
رعض ایک اے دبعابلطمل ےک اصزبحادے! (رماد ہی ےہ ہک ںیم اہیں وہں آفاز دانی رضفری ںیہن ےہ) اس
صخشےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!ںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسھچکدرایتفرکےنفاالوہں
افرںیمہیابتدنلبآفازےس درایتفرکفںاگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسریمیابتاکرباہنامانن۔آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےن رفامایدرایتف رکف وجدؽ اچےہ۔اس صخش ےن اہک ںیم م وکاس ابتیک مسقداتی وہں اہمترے
رپفرداگر افر م ےس لبق وج ولگ زگرے اؿ ےک رپفرداگر یک ایک دخافدن دقفس ےن م وک امتؾ آدویمں یک اجبن
اجیھب ےہ؟آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن اراشد رفاماییج اہں۔ اے دخا۔(ینعی دخا وکوگاہ انبای اےنپ اس ےنہکرپ)
رھپاسصخشےناہکںیمموکاسابتیکمسقداتیوہںایکدخافدندقفسےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکمکحدای
ےہاپچنفتق یکامنزادارکےناکدؿافرراتںیم؟رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفاماییج
اہں!افراےرپفرداگر!وتریمیاسابتاکوگاہےہ۔رھپاسصخشےنرعضایکںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
وک مسق دے رک درایتف رکان اچاتہ وہں ایک دخافدن دقفس یہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس امہ (ینعی امہ
راضمؿاابملرک)ےکرہاسؽرفزےرےنھکاکمکحرفامایےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفاماییجاہں

افراےدخافدندقفسوتریمےاسوقؽاکوگاہےہ۔اسصخشےنرعضایکںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوک
مسق دے رک درایتف رکان اچاتہ وہں ہک ایک دخافدن دقفس یہ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مکح رفامای ےہ ہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسمہولوگںےکامؽدارفںےسزوکةفوصؽرکےکمہولوگںںیمرغابءافراسمنیکںیم
فہ میسقت رک دںی؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یج اہں افر اے دخافدن دقفس وت ریمی اس ابت اک وگاہ
ےہ۔اسےکدعباسصخش ےنرعضایک ںیماسذمبہ رپاامیؿالاتوہںوجآپیلص اہللہیلعفآہلفملسالےئ
ںیہ ںیم اینپ وقؾ اک اقدص افر امندنئہ وہں افر ریما انؾ امضؾ نب ہبلعث ےہ افر ںیم ہلیبق ونبدعس نب رکب اک اکی رفد
وہں۔
رافی  :یسیعنبامحد،ثیل،دیعس،رشکینباوبریمن،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رفزفںیکرفتیضاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 4

راوی  :عبیساہلل بٔ سعس بٔ ابراہیِ ،يیث ،ابٔ عحَلٕ ،سعیس َكبری،رشیَ بٔ ابوُْیر ،اْص بٔ َايَ
رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َس ِع ٔس بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َٔ ِٔ ن ٔ َتابٔطٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِِّّم َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايً ِی ُث َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ
رش ٔ
یَ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی َُْٔر ٕأَْ َّ ُط َسُٔ َع أَْ َ َص بِ َٔ
َع ِح ََل َٕ َوغَیِرُ ُظ َٔ ِٔ إ ٔ ِخ َواْ ٔ َٓا َع ِٔ َسعٔی ٕس ا ِي َُ ِكبُر ِّٔی َع ِٔ َ ٔ

وض فٔی ا ِي َُ ِشحٔ ٔس َز َخ ٌَ َر ُج ٌْ َعل َی
ََاي ٔ َٕ َي ُكو ٍُ بَ ِي َٓ َُا ْ َ ِح ُٔ ع ٔ ِٓ َس َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُجًُ ْ
ٌ
َج َُ ٌٕ ؾَأََْا َخ ُط فٔی ا ِي َُ ِشحٔ ٔس ث ُ َِّ َع َك ًَ ُط ث ُ َِّ َقا ٍَ أَ ُّیهُ ِِ َُ َح َُّ ْس َوص َُو َُ َّته ْٔئ بَی ِ َن هَ ِض َراْ َ ِیض ٔ ِِ َؾ ُك ًِ َٓا َي ُط َص َِذا اي َّر ُج ُ
ٌ یَا ابِ َٔ َع ِبسٔ ا ِي ُُ َّلً ٔ ٔب َؾ َكا ٍَ َيطُ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َق ِس
اْلِ َبِ َی ُف ا ِي ُُ َّت ٔه ُئ َؾ َكا ٍَ َي ُط اي َّر ُج ُ

ََ َقا ٍَ
َ فٔی ا ِي َُ ِشأ َ َي ٔة َقا ٍَ َس ٌِ َع َُّا بَ َسا ي َ
َ ؾ َُُظَ ِّس ْز َعً َِی َ
ٌ یَا َُ َح َُّ ُس إنِّٔی َسائًُٔ َ
أَ َجب ِ ُت َ
َ َقا ٍَ اي َّر ُج ُ
ض ک ُ ًِّض ٔ ِِ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ََ آہللُ أَ ِر َس ًَ َ
َ َو َر ِّب ََ ِٔ َق ِبً َ
أَ ِن ُظ ُس َک ب ٔ َربِّ َ
َ إلٔ َی اي َّٓا ٔ
ايً ُض َِّ َن َع ِِ َقا ٍَ ؾَأ َ ِن ُظ ُس َک اہللَ آہللُ أَ ََ َر َک أَ ِٕ َت ُؼ َوّ صَ َِذا َّ
َّ
ايظ ِض َر َٔ ِٔ َّ
ايش َٓةٔ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّ
ايً ُض َِّ َن َع ِِ َقا ٍَ ؾَأ َ ِن ُظ ُس َک اہللَ آہللُ أَ ََ َر َک أَ ِٕ َتأ ِ ُخ َِذ َص ِٔذظ ٔ ايؼَّ َس َق َة َٔ ِٔ أَغِٓ ٔ َیائ ٔ َٓا
َؾ َت ِك ٔش َُ َضا َعل َی ُؾ َُقائ ٔ َٓا َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّ
ٌ إنِّٔی آ ََ ِٓ ُت ب ٔ َُا
ايً ُض َِّ َن َع ِِ َؾ َكا ٍَ اي َّر ُج ُ
َ
ٔجئ َِت بٔطٔ َوأََْا َر ُسو ٍُ ََ ِٔ َو َرائٔی َٔ ِٔ َق ِومٔی َوأََْا ؿ َُٔ ُاّ بِ ُٔ َث ِعً ََب َة أَ ُخو بَىٔی َس ِعسٔ بِ ٔٔ بَ ِْکٕ َخا َي َؿطُ عُب َ ِی ُس

اہللٔ بِ ُٔ عُ َُ َر
دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ ،ثیل ،انب الجعؿ ،دیعس ربقمی،رشکی نب اوبریمن ،اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہہک مہ ولگ دجسم ںیمےھٹیب وہےئ ےھت ہکاس دفراؿ اکی صخش افٹن رپ وسار وہرک احرض وہا افر اس
ےندجسمںیمافٹنوکالھٹبایرھپاسےنافٹنابدناھ۔رھپولوگںےساہکمولوگںںیمدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملس
وکؿ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہیکت اگلےئ وہےئ ےھٹیب وہےئ ےھت۔ مہ ےن اہک ہی اصبح ںیہ وج ہک ا دی
ہیکت اگلےئ فیرفی رفام ںیہ۔ اس ےن رعض ایک اے دبعابلطمل ےک اصزبحادے! (رماد ہی ےہ ہک ںیم اہیں
وہںآفازدانیرضفریںیہنےہ)اسصخشےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!ںیمآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےس ھچک درایتف رکےن فاال وہں افر ںیم ہی ابت دنلب آفاز ےس درایتف رکفں اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ریمی ابت اک ربا ہن امانن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای درایتف رکف وج دؽ اچےہ۔ اس صخش ےن اہک
ںیم م وک اس ابت یک مسق داتی وہں اہمترے رپفرداگر افر م ےس لبق وج ولگ زگرے اؿ ےک رپفرداگر یک ایک
دخافدندقفسےنموکامتؾآدویمںیکاجبناجیھبےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفاماییجاہں۔اے
دخا۔ (ینعی دخا وک وگاہ انبای اےنپ اس ےنہک رپ) رھپ اس صخش ےن اہک ںیم م وک اس ابت یک مسق داتی وہں ایک دخافدن
دقفس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مکح دای ےہ اپچن فتق یک امنز ادا رکےن اک دؿ افر رات ںیم؟ رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یج اہں! افر اے رپفرداگر! وت ریمی اس ابت اک وگاہ ےہ۔ رھپ
اسصخش ےن رعض ایک ںیمآپ یلصا ہللہیلعفآہلفملس وک مسقدےرکدرایتفرکاناچاتہ وہںایکدخافدن دقفس
یہےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسامہ(ینعیامہراضمؿاابملرک)ےکرہاسؽرفزےرےنھکاکمکحرفامایےہ۔

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یج اہں افر اے دخافدن دقفس وت ریمے اس وقؽ اک وگاہ ےہ۔ اس
صخشےنرعضایکںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکمسقدےرکدرایتفرکاناچاتہوہںہکایکدخافدندقفسیہ
ےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکمکحرفامایےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسمہولوگںےکامؽدارفںےسزوکة
فوصؽرکےکمہولوگںںیمرغابءافراسمنیکںیمفہمیسقترکدںی؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماییجاہں
افراےدخافدندقفسوتریمیاسابتاکوگاہےہ۔اسےکدعباسصخشےنرعضایکںیماسذمبہرپاامیؿ
الاتوہںوجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسالےئںیہںیماینپوقؾاکاقدصافرامندنئہوہںافرریماانؾامضؾنبہبلعث
ےہافرںیمہلیبقونبدعسنبرکباکاکیرفدوہں۔
رافی  :دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ ،ثیل ،انب الجعؿ ،دیعس ربقمی،رشکی نب اوبریمن ،اسن نب امکل ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رفزفںیکرفتیضاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 5

راوی  :ابوبْکبٔ علی ،اسحام ،ابوعُارة حُزة بٔ حارث بٔ عُیر ،وہ اپٓے وايس سے ،عبیساہلل بٔ عُیر،
سعیس بٔ ابوسعیس َكبری ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ْک بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َح ُل َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو عُ َُ َار َة َح ُِزَةُ بِ ُٔ ا ِي َحار ٔٔث بِ ٔٔ عُ َُیِر ٕ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو بَ ِ ٔ
ْ َع ِٔ ُعب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر َع ِٔ َسعٔیسٔ بِ ٔٔ أَبٔی َسعٔی ٕس ا ِي َُ ِكبُر ٔ ِّی َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ بَ ِي َٓ َُا
َسُٔ ِع ُت أَبٔی َی ِِذ ُ ُ

اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ َع أَ ِػ َحابٔطٔ َجا َئ َر ُج ٌْ َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ ا ِي َبازٔیَ ٔة َقا ٍَ أَ ُّیهُ ِِ ابِ ُٔ َع ِب ٔس ا ِي ُُ َّلً ٔ ٔب
َ فٔی
َ ؾ َُُ ِظ َت ٌّس َعً َِی َ
َش ْب حُ ُِ َر ّة َؾ َكا ٍَ إنِّٔی َسائًُٔ َ
َقايُوا َص َِذا اْلِ َ َِ َػرُ ا ِي ُُ ِر َتؿ ُٔل َقا ٍَ َح ُِزَةُ اْلِ َ َِ َػرُ اْلِ َبِ َی ُف َُ ِ َ
َ
َ َو َر ِّب ََ ِٔ َب ِع َس َک آہللُ أَ ِر َس ًَ َ
َِّ َو َر ِّب ََ ِٔ َق ِب ًَ َ
َ ب ٔ َرب َ
ََ َقا ٍَ أَ ِسأَيُ َ
ا ِي َُ ِشأ َ َيةٔ َقا ٍَ َس ٌِ َع َُّا بَ َسا ي َ

ت فٔی کٌُِّ یَ ِوّ ٕ َوي َِی ًَ ٕة َقا ٍَ َّ
َقا ٍَ َّ
ايً ُض َِّ َن َع ِِ َقا ٍَ ؾَأ َ ِن ُظ ُس َک بٔطٔ آہللُ أَ ََ َر َک أَ ِٕ ُت َؼل َِّی َخ ُِ َص َػً ََوا ٕ
ايً ُض َِّ
َن َع ِِ َقا ٍَ ؾَأ َ ِن ُظ ُس َک بٔطٔ آہللُ أَ ََ َر َک أَ ِٕ َتأ ِ ُخ َِذ َٔ ِٔ أَ َِ َوا ٍٔ أَغِٓ ٔ َیائ ٔ َٓا َؾتَرُ َّز ُظ َعل َی ُؾ َُقائ ٔ َٓا َقا ٍَ َّ
ايً ُض َِّ َن َع ِِ
َ
َقا ٍَ ؾَأ َ ِن ُظ ُس َک بٔطٔ آہللُ أَ ََ َر َک أَ ِٕ َت ُؼ َوّ َص َِذا َّ
َش َط ِض ّرا َقا ٍَ َّ
ايً ُض َِّ َن َع ِِ َقا ٍَ ؾَأ َ ِن ُظ ُس َک
ايظ ِض َر َٔ ِٔ اثِى َِی َع َ َ
اس َت َلا َع إٔي َِیطٔ َسب ٔ ّیَل َقا ٍَ َّ
ايً ُض َِّ َن َع ِِ َقا ٍَ َؾإٔنِّی آ ََ ِٓ ُت َو َػ َّسق ُِت
بٔطٔ آہللُ أَ ََ َر َک أَ ِٕ َی ُح َّخ َص َِذا ا ِيب َ ِی َت ََ ِٔ ِ

َوأََْا ؿ َُٔ ُاّ بِ ُٔ َث ِعً ََب َة

اوبرکبنب یلع ،ااحسؼ ،اوبامعرة زمحة نب احرث نب ریمع ،فہ اےنپ فادل ےس ،دیبع اہلل نب ریمع ،دیعس نب اوبدیعس
ربقمی ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ
احصہبرکاؾےکاسھتےھٹیبوہےئےھتہکاسدفراؿاکیآدیموجہک لگناکابدنشہاھتفہاحرضوہااسےندرایتف
ایکہکاہمترےںیمےسدبعابلطملاکاڑاکوکؿےہ؟ولوگںےنالتبایہکہیاصبحںیہوجہکرسخافرا دیرہچے
فاےلافرہیکت اگلےئفیرفی رفامںیہ۔اسصخشےنرعض ایکںیم آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےسھچکدرایتف
رکان اچاتہ وہں افر ںیم ھچک تخسہجہل ںیم درایتف رکفں اگ۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامایہک اہمترا وج ھچک
دؽ اچاتہ ےہ م فہ درایتف رک ول۔ اس صخش ےن اہک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رکات وہں اس
ذاتیک مسقوجآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکرپفرداگرےہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلبقولوگںاک یھب
رپفرداگرےہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدعبےکولوگںاکیھبرپفرداگرےہ۔ایکدخافدندقفسےنآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک روسؽ انب رک اجیھب ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یج اہں۔ اے اہلل!
اہں۔رھپاسصخشےنرعضایکںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکمسقداتیوہںہکدخافدندقفسےنآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسوکمکحرفامایےہرہدؿافرراتںیماپچنفتقامنزادارکےناک؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامای (دخا وگاہ ےہ) اے دخا اہں۔ رھپ اس صخش ےن رعض ایک دخافدن دقفس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
دصہقفوصؽ رکےن اکمکحرفامایےہ؟ینعی امؽدارافردفتلدنمولوگںےک امؽںیم ےس دصہقفوصؽرکےن افر
رغابء رقفاء وک میسقت رکےن اک مکح رفامای ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے دخا اہں۔ رھپ اس
صخش ےن رعض ایک ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مسق داتی وہں اس ذات یک ہک (فایعق) دخافدن دقفس ےن
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک مکح دای ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے دخافدن دقفس! یج

اہں۔اسصخشےنرعضایکہکںیماامیؿالایافرںیمےنچساجؿایلافرںیمامضؾہبلعثاکاڑاکوہں۔
رافی  :اوبرکبنب یلع ،ااحسؼ ،اوبامعرة زمحة نب احرث نب ریمع ،فہ اےنپ فادل ےس ،دیبعاہلل نب ریمع ،دیعس نب
اوبدیعسربقمی،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امہراضمؿاابملرکںیموخباخسفترکےنےکاضفلئ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
امہراضمؿاابملرکںیموخباخسفترکےنےکاضفلئ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 6

راوی  :سًامیٕ بٔ زاؤز ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ عتبة ،عبساہلل بٔ عباض
رضی اہلل عٓہ

اب َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ َزا ُو َز َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ

إ
بِ ٔٔ عُت ِ َب َة أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ َعبَّا ٕ
ض َوک َ َ
إ َي ُكو ٍُ ک َ َ
ضکَ َ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِج َو َز اي َّٓا ٔ
إ
إ ٔجبِرٔی ُ
إ ح ٔی َن َی ًِ َكا ُظ ٔجبِرٔی ُ
ٌ َی ًِ َكا ُظ فٔی کٌُِّ ي َِی ًَ ٕة َٔ ِٔ َط ِضر ٔ َر ََ َـ َ
ٌ َوک َ َ
أَ ِج َو َز ََا َیهُو ُٕ فٔی َر ََ َـ َ
ٌ َعً َِیطٔ َّ
ايش ََلّ أَ ِج َو َز
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ح ٔی َن َی ًِ َكا ُظ ٔجبِرٔی ُ
إٓ َقا ٍَ ک َ َ
ُق َ
َؾ ُی َسارٔ ُس ُط ا ِي ُ ِ
بٔا ِي َدی ِر ٔ َٔ ِٔ اي ِّریحٔ ا ِي ُُ ِر َس ًَةٔ
امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبعتیة،دبعاہللنبابعسریضاہللہنعےس

رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامتؾرضحاتےسزایدہاخسفترکےنفاےلےھتافرامہ
راضمؿ اابملرک ںیم سج فتق رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس الماقت رفامےت وت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملساسامہابمرکںیماعؾدونںےسزایدہاخسفترفامےتافررضحتربجالیئہیلعاالسلؾ

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس امہ راضمؿ ںیم الماقت رفامےت افر رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ امہ راضمؿ
اابملرک یک رہ اکی رات ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس الماقت رفامےت ےھت افر التفت رقآؿ رفامےت۔
رافی ےن ایبؿ ایک ہک سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےس
الماقترفامےتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساخسفتںیمیتلچوہیئوہاےسزایدہوہےت۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبعتیة،دبعاہللنبابعسریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
امہراضمؿاابملرکںیموخباخسفترکےنےکاضفلئ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 7

راوی َ :حُس بٔ اسُاعیٌ بداری ،حؿؽ بٔ عُر بٔ حارث ،حُازَ ،عُرو نعُإ بٔ راطس ،زہری،
ْعوة ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ ا ِيبُ َدار ُّٔی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َحؿ ُِؽ بِ ُٔ عُ َُ َر بِ ٔٔ ا ِي َحار ٔٔث َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َقا ٍَ
ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ََا ي ََع َٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َٓا ََ ِع َُ ْر َواي ُّٓ ِع َُا ُٕ بِ ُٔ َرا ٔط ٕس َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُ ِ

یب َع ِض ٕس بٔحٔبِرٔی ٌَ َعً َِیطٔ ا َّ
إ أَ ِج َو َز
يش ََلّ یُ َسارٔ ُس ُط ک َ َ
إ َ ٔ
إ إٔذَا ک َ َ
ْکَ َ
َق َ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َٔ ِٔ ي َِع َٓ ٕة تُ ِِذ َ ُ
اب َحس ُ
یس َوأَ ِز َخ ٌَ
ٔیث یُوْ َُص بِ ٔٔ َیز ٔ َ
بٔا ِي َدی ِر ٔ َٔ ِٔ اي ِّریحٔ ا ِي ُُ ِر َس ًَةٔ َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ َص َِذا َخ َلأ ْ َوايؼَّ َو ُ

َص َِذا َحسٔی ّثا فٔی َحس ٕ
ٔیث

دمحمنباامسلیعاخبری،صفحنبرمعنباحرث،امحد،رمعمفامعنؿنبرادش،زرہی،رعفة،اعہشئدصہقیریضاہلل
عیھاےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنوکیئیھبتنعلایسیںیہنرفامیئوجہکلقن

یک اجےئ افر سج فتق رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ اک زامہن آات وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یٹھچ وہیئ وہا ےس
زایدہیخسوہےت۔رضحتاوبدبعارلنمحاسنیئےنایبؿرفامایہکہیرفاتیطلغےہافرحیصرضحتاسننبسیدییک
رفاتیےہوجہکافرپایبؿوہیکچےہافراسرفاتیںیماکیدفرسیدحثیاشلمیکیئگےہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیعاخبری،صفحنبرمعنباحرث،امحد،رمعمفامعنؿنبرادش،زرہی،رعفة،اعہشئدصہقی
ریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضمؿیکتلیضف
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
راضمؿیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 8

راوی  :علی بٔ ححر ،اسُاعیٌ ،ابوسہیٌ ،وہ اپٓے وايس سے ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ٌ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبُو ُس َض ِی ٌٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ُح ِحر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َُعٔی ُ

اب اي َّٓارٔ َو ُػ ِّؿ َس ِت
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ إٔذَا َز َخ ٌَ َط ِضرُ َر ََ َـ َ
اب ا ِي َح َّٓ ٔة َوغُ ًِّ َك ِت أَبِ َو ُ
إ ُؾ ِّت َح ِت أَبِ َو ُ
َّ
ايظ َیاكٔی ُن
یلع نب رجح ،اامسلیع ،اوبلیہس ،فہ اےنپ فادل ےس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک روسؽ رکمی یلص اہللہیلع
ہ
فآہل فملس ےن رفامای سج فتق راضمؿ اابملرک اک ہنیہم آات ےہ وت تنج ےک درفازے وھکؽ دی اجےت ںیہ افر
دفزخےکدرفازےدنبرکدےیئاجےتںیہافرایشنیطڑکجدےیئاجےتںیہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،اوبلیہس،فہاےنپفادلےس،اوبرہریہریضاہللہنع

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

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
راضمؿیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 9

راوی  :ابراہیِ بٔ يعكوب ،ابٔ ابوَریِْ ،اؾع بٔ یزیس ،عكیٌ ،ابٔ طہاب ،ابوسہیٌ ،وہ اپٓے وايس سے،
ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

یس َع ِٔ عُ َك ِی ٌٕ َع ِٔ
وب ا ِي ُح ِو َز َجان ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ أَبٔی ََرِ َی َِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َْاؾ ٔ ُع بِ ُٔ َیز ٔ َ
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ َي ِع ُك َ
اب َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ُس َض ِی ٌٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ إٔذَا
ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
اب اي َّٓارٔ َو ُػ ِّؿ َس ِت َّ
ايظ َیاكٔی ُن
اب ا ِي َح َّٓةٔ َوغُ ًِّ َك ِت أَبِ َو ُ
َز َخ ٌَ َر ََ َـا ُٕ ُؾ ِّت َح ِت أَبِ َو ُ

اربامیہنبوقعیب،انباوبرممی،انعفنبسیدی،لیقع،انباہشب،اوبلیہس،فہاےنپفادلےس،اوبرہریہریضاہلل
ہنعےسرفاتیےہہک رضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایسجفتقراضمؿاابملرک اک
ہنیہم آات ےہ وت تنج ےک درفازے وھکؽ دےیئ اجےت ںیہ افر دفزخ ےک درفازے دنب رک دےیئ اجےت ںیہ افر
اطیشؿابدنھدےیئاجےتںیہ۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب ،انباوبرممی،انعفنبسیدی،لیقع،انباہشب،اوبلیہس،فہ اےنپفادلےس،اوبرہریہ
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسدحثیرشفیںیمرضحتزرہیرپرافویںےنوجاالتخػلقنایکےہاسےکقلعتمااحدثی

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیرشفیںیمرضحتزرہیرپرافویںےنوجاالتخػلقنایکےہاسےکقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 10

راوی  :عبساہلل بٔ سعس بٔ ابراہیِ ،عِّم ،وہ اپٓے وايس سے ،ػايح ،ابٔ طہابْ ،اؾع بٔ ابواْص ،ابوہریرہ
رضی اہلل عٓہ

اب َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َس ِع ٔس بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِِّّم َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبٔی َع ِٔ َػاي ٔ ٕح َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
أَ ِخب َ َرنٔی َْاؾ ٔ ُع بِ ُٔ أَبٔی أَْ َ ٕص أَ َّٕ أَبَا ُظ َح َّسثَطُ أَْ َّ ُط َسُٔ َع أَبَا ص َُریِ َر َة َي ُكو ٍُ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
اب َج َض َّٓ َِ َو ُس ًِ ٔشً َِت َّ
ايظ َیاكٔی ُن
اب ا ِي َح َّٓةٔ َوغُ ًِّ َك ِت أَبِ َو ُ
إٔذَا َز َخ ٌَ َر ََ َـا ُٕ ؾُ ِّت َح ِت أَبِ َو ُ

دبعاہللنبدعسنباربامیہ،یمع،فہاےنپفادلےس،اصحل،انباہشب،انعفنباوباسن،اوبرہریہریضاہللہنعےس
رفاتیہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجفتقامہراضمؿاابملرکاکرشفعوہات
ےہ وت تنج ےکدرفازے وھکؽدےیئ اجےت ںیہ افر دفزخ ےکدرفازےدنبرک دےیئ اجےت ںیہ افرایشنیط ابدنھ
دےیئاجےتںیہ۔
رافی  :دبعاہللنبدعسنباربامیہ،یمع،فہاےنپفادلےس،اصحل،انباہشب،انعفنباوباسن،اوبرہریہریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیرشفیںیمرضحتزرہیرپرافویںےنوجاالتخػلقنایکےہاسےکقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 11

راوی َ :حُس بٔ خايس ،بَش بٔ طعیب ،وہ اپٓے وايس سے ،زہری ،ابٔ ابواْص ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َش بِ ُٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ابِ ُٔ أَبٔی أَْ َ ٕص
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا بٔ ِ ُ
ََ ِول َی ايت َّ ِیُٔیِّی َن أَ َّٕ أَبَا ُظ َح َّسثَ ُط أَْ َّ ُط َسُٔ َع أَبَا ص َُریِ َر َة َي ُكو ٍُ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إٔذَا َجا َئ
اب َج َض َّٓ َِ َو ُس ًِ ٔشً َِت َّ
ايظ َیاكٔی ُن
اب اي َّر ِح َُ ٔة َوغُ ًِّ َك ِت أَبِ َو ُ
َر ََ َـا ُٕ ُؾ ِّت َح ِت أَبِ َو ُ

دمحمنباخدل،رشبنببیعش،فہاےنپفادلےس،زرہی،انباوباسن،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیہکرضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق راضمؿ اابملرک اک ہنیہم آات ےہ وت رتمح ےک
درفازےوھکؽدےیئاجےتںیہافردفزخےکدرفازےدنبرکدےیئاجےتںیہافراطیشؿابدنھدےیئاجےتںیہ۔
رافی  :دمحمنباخدل،رشبنببیعش،فہاےنپفادلےس،زرہی،انباوباسن،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیرشفیںیمرضحتزرہیرپرافویںےنوجاالتخػلقنایکےہاسےکقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 12

راوی  :ربیع بٔ سًامیٕ ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،ابٔ ابو اْص ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

اب َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی أَْ َ ٕص
ابٔ ٔط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَْا اي َّربٔی ُع بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ فٔی َحسٔیثٔطٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ ٔ
إ َر ََ َـا ُٕ ُؾ ِّت َح ِت
أَ َّٕ أَبَا ُظ َح َّسثَ ُط أَْ َّ ُط َسُٔ َع أَبَا ص َُریِ َر َة َي ُكو ٍُ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إٔذَا ک َ َ
اب َج َض َّٓ َِ َو ُس ًِ ٔشً َِت َّ
ايظ َیاكٔی ُن َر َوا ُظ ابِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی
اب ا ِي َح َّٓةٔ َوغُ ًِّ َك ِت أَبِ َو ُ
أَبِ َو ُ

رعیبنبامیلسؿ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،انباوباسن،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیہکرضحتروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق راضمؿ اابملرک اک ہنیہم آات ےہ وت تنج ےک درفازے

وھکؽدےیئاجےتںیہافردفزخےکدرفازےدنبرکدےیئاجےتںیہافراطیشؿابدنھدےیئاجےتںیہ۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،انباوباسن،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیرشفیںیمرضحتزرہیرپرافویںےنوجاالتخػلقنایکےہاسےکقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 13

راوی  :عبیساہلل بٔ سعس ،عِّم ،وہ اپٓے وايس سے ،ابٔ اسحام ،زہری ،ابٔ ابواْص ،وہ اپٓے وايس سے،
ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َس ِع ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِِّّم َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبٔی َع ِٔ ابِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی
اب
أَْ َ ٕص َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ إٔذَا َز َخ ٌَ َط ِضرُ َر ََ َـا َٕ ؾُ ِّت َح ِت أَبِ َو ُ
اب اي َّٓارٔ َو ُس ًِ ٔشً َِت َّ
ايظ َیاكٔی ُن َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ َص َِذا َي ِعىٔی َحس َ
ٔیث ابِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل
ا ِي َح َّٓةٔ َوغُ ًِّ َك ِت أَبِ َو ُ
َْْا َي ُط
َخ َلأ ْ َوي َِِ َي ِش َُ ِع ُط ابِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل َٔ ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َوايؼَّ َو ُ
اب ََا َت َك َّس َّ ذ ٔ ِ ُ
دیبعاہللنبدعس،یمع،فہاےنپفادلےس،انبااحسؼ،زرہی،انباوباسن،فہاےنپفادلےس،اوبرہریہریضاہللہنع
ےسرفاتیہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجفتقراضمؿاابملرکاکہنیہمآات
ےہ وت تنج ےک درفازے وھکؽدےیئ اجےت ںیہ افر دفزخ ےکدرفازے دنبرک دےیئ اجےت ںیہ افر اطیشؿ ابدنھ
دےیئاجےتںیہ۔
رافی  :دیبعاہلل نب دعس ،یمع ،فہ اےنپ فادل ےس ،انب ااحسؼ ،زرہی ،انب اوباسن ،فہ اےنپ فادل ےس ،اوبرہریہ
ریضاہللہنع

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

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیرشفیںیمرضحتزرہیرپرافویںےنوجاالتخػلقنایکےہاسےکقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 14

راوی  :عبیساہلل بٔ سعس ،اپٓے ذرا سے ،وہ اپٓے وايس سے ،ابٔ اسحامَ ،حُس بٔ َشًِ ،اویص عسیس بىی
تیِ ،اْص بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ

َْ َُ َح َُّ َس بِ َٔ
أَ ِخب َ َرَْا عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َس ِع ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِِّّم َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َع ِٔ ابِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل َقا ٍَ َوذ َ َ
َُ ِشً ٔ ِٕ َع ِٔ أ ُ َویِ ٔص بِ ٔٔ أَبٔی أ ُ َویِ ٕص َعسٔیسٔ بَىٔی َت ِی ِٕ َع ِٔ أَْ َ ٔص بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ
ٌ ؾ ٔیطٔ
اب اي َّٓارٔ َو ُت َشً َِش ُ
اب ا ِي َح َّٓ ٔة َو ُت َػ ًَّ ُل ؾ ٔیطٔ أَبِ َو ُ
َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َص َِذا َر ََ َـا ُٕ َق ِس َجائَهُ ِِ ُت َؿ َّتحُ ؾ ٔیطٔ أَبِ َو ُ
ٔیث َخ َلأ ْ
َّ
ايظ َیاكٔی ُن َقا ٍَ أَبُو َع ِبس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َص َِذا ا ِي َحس ُ
دیبعاہللنبدعس،اےنپاچچ ےس،فہاےنپفادلےس،انبااحسؼ،دمحمنبملسم،افسیدعدیینبمیت،اسننبامکلریض
اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مولوگں رپ ہی امہ راضمؿ
اابملرک اک ہنیہمآایگ۔اس امہ ںیم تنج ےکدرفازے وھکؽدےیئ اجےت ںیہ افر دفزخ ےکدرفازے دنبرک دےیئ
اجےتںیہافراسامہںیماطیشؿزریجنفںےسابدنھدےیئاجےتںیہ۔
رافی  :دیبعاہلل نب دعس ،اےنپ اچچ ےس ،فہ اےنپ فادل ےس ،انب ااحسؼ ،دمحم نب ملسم ،افسیدعدی ینب میت ،اسن نب
امکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسدحثیرشفیںیمرضحترمعمرپرافویںےنوجاالتخػایکےہاسےکقلعتم

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیرشفیںیمرضحترمعمرپرافویںےنوجاالتخػایکےہاسےکقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 15

راوی  :ابوبْک بٔ علی ،ابوبْک بٔ ابوطيبة ،عبساَّلعلیَ ،عُر ،زہری ،ابوسًُہ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ْک بِ ُٔ أَبٔی َط ِي َب َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اْلِ َ ِعل َی َع ِٔ ََ ِع َُر ٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی
ْک بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو بَ ِ ٔ
إ َٔ ِٔ غَی ِر ٔ َعز ٔ َیُ ٕة
إ یُ َرغِّ ُب فٔی ق ٔ َیاّ ٔ َر ََ َـ َ
َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ

اب ا ِي َح ٔح ٔیِ َو ُس ًِ ٔشً َِت ؾ ٔیطٔ َّ
ايظ َیاكٔی ُن
اب ا ِي َح َّٓةٔ َوغُ ًِّ َك ِت أَبِ َو ُ
َو َقا ٍَ إٔذَا َز َخ ٌَ َر ََ َـا ُٕ ُؾ ِّت َح ِت أَبِ َو ُ
أَ ِر َس ًَ ُط ابِ ُٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک
اوبرکب نب یلع ،اوبرکب نب اوبشتیة ،دبعاالیلع ،رمعم ،زرہی ،اوبہملس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہ راضمؿ اابملرک ںیم امنز رتافحی ادا رکےن یک رتبیغ دالےت ےھت نکیل
فابجںیہنرکےتےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتسجفتقراضمؿاابملرکاکہنیہمآاتےہوتتنج
ےکدرفازےوھکؽدےیئاجےتںیہافردفزخےکدرفازےدنبرکدےیئاجےتںیہافراطیشؿزریجنفںےسابدنھ
دےیئاجےتںیہ۔
رافی  :اوبرکبنبیلع،اوبرکبنباوبشتیة،دبعاالیلع،رمعم،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیرشفیںیمرضحترمعمرپرافویںےنوجاالتخػایکےہاسےکقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 16

َوسی رخاسانی ،عبساہلل َ ،عُر ،ايزٖری ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ
راوی َ :حُس بٔ حاتِ ،حبإ بٔ ٰ

اسان ٔ ٌّی َقا ٍَ أَْ ِ َبأ ََْا َع ِب ُس اہللٔ َع ِٔ ََ ِع َُر ٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َحات ِٕٔ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا حٔبَّا ُٕ بِ ُٔ َُ َ
رخ َ
وسی ُ َ
اب ايرَّ ِح َُةٔ َوغُ ًِّ َك ِت
َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ إٔذَا َز َخ ٌَ َر ََ َـا ُٕ ُؾتٔ َح ِت أَبِ َو ُ

اب َج َض َّٓ َِ َو ُس ًِ ٔشً َِت َّ
ايظ َیاكٔی ُن
أَبِ َو ُ

دمحم نب احم ،ةحؿ نب ومٰیس رخااسین ،دبعاہلل  ،رمعم ،ازلرھی ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اس دحثی اک رتہمج اسہقب
دحثیےکاطمقبےہرصػظفلتنجیکہگجرتمحاکرفؼےہابیقومضمؿفیہےہ۔
رافی  :دمحمنباحم،ةحؿنبومٰیسرخااسین،دبعاہلل،رمعم،ازلرھی،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیرشفیںیمرضحترمعمرپرافویںےنوجاالتخػایکےہاسےکقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 17

راوی  :بَش بٔ ہَلٍ ،عبسايوارث ،ایوب ،ابوقَلبة ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

وب َع ِٔ أَبٔی ق ٔ ََلبَ َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ
َش بِ ُٔ ص ََٔل ٍٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ا ِي َوار ٔٔث َع ِٔ أَ ُّی َ
أَ ِخب َ َرَْا بٔ ِ ُ
َّ
َّ َ ُ
َف َق اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َعً َِیهُ ِِ ٔػ َیا ََ ُط ُت ِؿ َتحُ ؾ ٔیطٔ
اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ أ َتان ِِ َر ََ َـا ُٕ َط ِض ْر َُ َب َار ْک َ َ
اب ا ِي َح ٔح ٔیِ َو ُت َػ ٌُّ ؾ ٔیطٔ ََ َر َزةُ َّ
اب َّ
ايظ َیاكٔی ٔن ِهَّلِل ؾ ٔیطٔ ي َِی ًَ ْة َخی ِ ْر َٔ ِٔ أَ ِي ٔـ
ايش َُا ٔ
ئ َو ُت ِػً َُل ؾ ٔیطٔ أَبِ َو ُ
أَبِ َو ُ
ُح َّ
ُح َّ َخی ِ َرصَا َؾ َك ِس ُ ٔ
َط ِضر ٕ ََ ِٔ ُ ٔ
رشب نب الہؽ ،دبعاولارث ،اویب ،اوبالقبة ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م ولوگں ےک اپس امہ راضمؿ اابملرک آایگ ےہ۔ دخافدن دقفس ےن م رپ اس امہ ےک

رفزے رفض رقار دےیئ ںیہ اس امہ ںیم تنج ےک درفازے وھکؽ دےیئ اجےت ںیہ افر دفزخ ےک درفازے دنب
رکدےیئاجےتںیہافررشارترکےنفاےلاطیشؿاسامہںیمابدنھدےیئاجےتںیہ۔اسامہںیماکیراتےہ
وجصخشاسےکوثابےسرحمفؾراہفہرحمفؾراہ۔
رافی  :رشبنبالہؽ،دبعاولارث،اویب،اوبالقبة،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیرشفیںیمرضحترمعمرپرافویںےنوجاالتخػایکےہاسےکقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 18

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،علاء بٔ سائبْ ،عؾحة رضی اہلل عٓہ

ئ بِ ٔٔ َّ
ْع َؾ َح َة َقا ٍَ عُ ِسَْا عُت ِ َب َة بِ َٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع َلا ٔ
ايشائ ٔٔب َع ِٔ َ ِ
إ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
وٕ ُق ًِ َٓا َط ِض َر َر ََ َـ َ
ْ َ
اَْْا َط ِض َر َر ََ َـ َ
إ َؾ َكا ٍَ ََا َت ِِذ ُ ُ
َ َِف َق ٕس َؾ َت َِذ َ ِ

اب اي َّٓارٔ َو ُت َػ ٌُّ ؾ ٔیطٔ َّ
ايظ َیاكٔی ُن َویُ َٓازٔی
اب ا ِي َح َّٓ ٔة َو ُت ِػً َُل ؾ ٔیطٔ أَبِ َو ُ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ُت ِؿ َتحُ ؾ ٔیطٔ أَبِ َو ُ
ايَش أَق ِِٔص َقا ٍَ أَبُو َعبس اي َّر ِحُ ٔٔ َص َِذا َخ َلأ ْ
ٔ َّ
ٔ
ِ
َ
َُ َٓاز ٕک ُ ٌَّ ي َِی ًَ ٕة یَا بَاغ َی ا ِي َدی ِر ٔ َصًُ َِّ َویَا بَاغ َی ِّ ِ
دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اطعءنباسبئ،رعفجةریضاہللہنعےسرفاتیہکمہولگرضحتہبتعنبرفدقیکزماج

رپیسےئلیکےئگفاہںرپمہولگامہراضمؿاابملرکاکذترکہرکےن ےگلاوہنںےناہکہکمولگسکزیچاکذرکرک
رےہ وہ؟ مہ ےن رعض ایک امہ راضمؿ اابملرک اک۔ اؿ ولوگں ےن اہک ہک مہ ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع
فآہلفملسےسانس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکامہراضمؿاابملرکںیمتنجےکدرفازےوھکؽ
دےیئ اجےت ںیہ افر دفزخ ےک درفازے دنب رک دےیئ اجےت ںیہ افر اطیشؿ اس ںیم ابدنھ دےیئ اجےت ںیہ افر رہ
اکی رات اکی اکپرےن فاال صخش اکپرات ےہ ہک اے کین اکؾ ےک وخاشہ دنم! کین اکؾ رک افر اے ربایئ اچےنہ

فاےلربےاکؾرک۔اامؾاسنیئےنرفامایاسدحثیںیمیطلغوہیئےہ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اطعءنباسبئ،رعفجةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیرشفیںیمرضحترمعمرپرافویںےنوجاالتخػایکےہاسےکقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 19

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبة ،علاء بٔ سائبْ ،عؾحة رضی اہلل عٓہ

ئ بِ ٔٔ َّ
ْع َؾ َح َة
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظارٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َع َلا ٔ
ايشائ ٔٔب َع ِٔ َ ِ
َقا ٍَ ُن ِٓ ُت فٔی بَ ِی ٕت ؾ ٔیطٔ ُعت ِ َب ُة بِ ُٔ َ َِف َق ٕس ؾَأ َ َر ِز ُت أَ ِٕ أ ُ َح ِّس َث ب ٔ َحس ٕ
اب اي َّٓ ٔي ِّی َػل َّی
إ َر ُج ٌْ َٔ ِٔ أَ ِػ َح ٔ
ٔیث َوک َ َ
ٌ َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ فٔی
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َنأَْ َّ ُط أَ ِول َی بٔا ِي َحسٔیثٔ َٔىِّی َؾ َح َّس َث اي َّر ُج ُ
اب َّ
اب اي َّٓارٔ َوي َُؼ َّؿ ُس ؾ ٔیطٔ ک ُ ٌُّ َط ِی َلا ٕٕ ََرٔی ٕس َویُ َٓازٔی
ايش َُا ٔ
َر ََ َـ َ
ئ َو ُت ِػً َُل ؾ ٔیطٔ أَبِ َو ُ
إ ُت ِؿ َتحُ ؾ ٔیطٔ أَبِ َو ُ
َُ َٓاز ٕک ُ ٌَّ ي َِی ًَ ٕة یَا كَاي ٔ َب ا ِي َدی ِر ٔ َصًُ َِّ َو َیا كَاي ٔ َب َّ ِّ
َ
ايَش أَ َِ ٔش ِ
دمحم نب اشبر ،دمحم ،شػیة ،اطعء نب اسبئ ،رعفجة ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک ںیم اکی اکمؿ ںیم اھت ہک سجاکمؿ
ںیم رضحت ہبتع نب رفدق وموجد ےھت وت ںیم ےن اکی دحثی رشفی اک ذرک رکان اچاہ افر احصہب رکاؾ ںیم ےس اکی
وموجدےھت۔فہاحصیبدحثیلقنرکےناکزایدہدقحاراھت۔اسےنروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسیکدحثی
ایبؿ یک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای (راضمؿ اابملرک ےک قلعتم رفامای) اس ںیم آامسؿ ےک
درفازے وھکؽ دےیئ اجےت ںیہ افر دفزخ ےک درفازے دنب رک دےیئ اجےت ںیہ افر رہ اکی رسیشک رکےن فاال
اطیشؿدنبرکدایاجاتےہافررہاکیراتںیماکیاکپرےنفاالاکپراتےہہکاےیکیناچےنہفاےلکیناکؾرکافر
اےربایئاچےنہفاےلربایئمکرک۔

رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،شػیة،اطعءنباسبئ،رعفجةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امہراضمؿاابملرکوکرصػراضمؿےنہکیکااجزتےسقلعتم
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
امہراضمؿاابملرکوکرصػراضمؿےنہکیکااجزتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 20

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،یحٌی بٔ سعیسَ ،ہًب بٔ ابوحبيبة ،عبیساہلل بٔ سعیس ،یحٌیَ ،ہًب بٔ
ابوحبيبة ،حشٔ ،ابوبْکة رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ا ِي ُُ َض ًَّ ُب بِ ُٔ أَبٔی َحبٔي َب َة ح َوأَْ ِ َبأََْا ُعب َ ِی ُس
َ
َ
ْک َة َع ِٔ
اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ ا ِي ُُ َض ًَّ ٔب بِ ٔٔ أَبٔی َحب ٔ َ
يب َة َقا ٍَ أ ِخب َ َرنٔی ا ِي َح َش ُٔ َع ِٔ أبٔی بَ ِ َ
ْ َظ اي َّتزِن ٔ َی َة
إ َو ََّل ق ُُِ ُت ُط ک ُ ًَّ ُط َو ََّل أَ ِزرٔی َ ٔ
اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََّل َي ُكوئََّ أَ َح ُس ُن ِِ ُػ ُِ ُت َر ََ َـ َ
أَ ِو َقا ٍَ ََّل ب ُ َّس َٔ ِٔ غَ ِؿ ًَ ٕة َو َرق َِسة ٕ َّ
ايًؿ ُِى ي ٔ ُعب َ ِی ٔس اہللٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،ییحی نب دیعس ،بلہم نب اوبذیتیة ،دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،بلہم نب اوبذیتیة ،نسح ،اوبرکبة
ریضاہللہنعےسرفاتیہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاہمترے ںیمےسوکیئصخش اس
رطہقیےسہنےہکہک ںیمےنامتؾراضمؿاابملرک ےکرفزےرےھکافر ںیمابعدت ںیم وغشمؽراہ۔رافیےن
ایبؿایکہکھجموکاساکملعںیہنہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیانہکسکفہجےسرباایخؽرفامایوہ اتکےہہک
اسفہجےسہکاینپیرعفیرپرباایخؽایکرضفرھچکہنھچک تلفوہیئوہیگ۔
رافی  :اقحس نب اربامیہ ،ییحی نب دیعس ،بلہم نب اوبذیتیة ،دیبعاہلل نب دیعس ،ییحی ،بلہم نب اوبذیتیة ،نسح،

اوبرکبةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
امہراضمؿاابملرکوکرصػراضمؿےنہکیکااجزتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 21

راوی  :عُرإ بٔ یزیس بٔ خايس ،طعیب ،ابٔ جریخ ،علاء ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

یس بِ ٔٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط َع ِی ْب َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َع َلائْ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ َیز ٔ َ
إ
َسُٔ ِع ُت ابِ َٔ َعبَّا ٕ
ض یُ ِدبٔرَُْا َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّٔل َِ َرأَة ٕ َٔ ِٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ إٔذَا ک َ َ
َر ََ َـا ُٕ ؾَا ِع َتُٔرٔی ؾ ٔیطٔ َؾإ ٔ َّٕ عُ ُِ َر ّة ؾ ٔیطٔ َت ِع ٔس ٍُ َح َّح ّة
رمعاؿ نب سیدی نب اخدل ،بیعش ،انب رججی ،اطعء ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی ااصنری اخوتؿ ےس اراشد رفامای سج فتق امہ راضمؿ اابملرک آےئ وت اس
ںیمرمعہرکفویکہکنامہراضمؿاابملرکںیماکیرمعہادارکانجحےکرباربےہ۔
رافی  :رمعاؿنبسیدینباخدل،بیعش،انبرججی،اطعء،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگاچدنےکدےنھکیںیموکلمںںیماالتخػوہ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ارگاچدنےکدےنھکیںیموکلمںںیماالتخػوہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 22

راوی  :علی بٔ ححر ،اسُاعیٌَ ،حُس ،ابٔ ابوُحًَةْ ،یب رضی اہلل عٓہ

ْیِ ْب
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ حُ ِحر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ٌ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َوص َُو ابِ ُٔ أَبٔی َ ِ
ُح ََ ًَ َة َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ُ َ
ايظاّ ٔ َقا ٍَ َؾ َك ٔس َِ ُت َّ
أَ َّٕ أَُّّ ا ِيؿ َِـ ٌٔ َب َع َث ِتطُ إلٔ َی َُ َعاؤیَ َة ب ٔ َّ
ايظ َاّ َؾ َك َـ ِی ُت َحا َج َت َضا َوا ِس َت َض ٌَّ َعل َ َّی ص ََٔل ٍُ

آرخ َّ
َر ََ َـ َ َ َّ
ايظ ِضر ٔؾ ََشأ َ َيىٔی َع ِب ُس اہللٔ
َفأَیِ ُت ا ِيض ٔ ََل ٍَ ي َِی ًَ َة ا ِي ُح ُُ َع ٔة ث ُ َِّ َق ٔس َِ ُت ا ِي َُسٔی َٓ َة فٔی ٔ ٔ
إ َوأَْا بٔايظاّ ٔ َ َ

َْ ا ِيض ٔ ََل ٍَ َؾ َكا ٍَ ًَََی َرأَیِت ُِِ َؾ ُكً ُِت َرأَیِ َٓا ُظ ي َِی ًَ َة ا ِي ُح ُُ َعةٔ َقا ٍَ أَْ ِ َت َرأَیِ َتطُ ي َِی ًَ َة ا ِي ُح ُُ َعةٔ
بِ ُٔ َعبَّا ٕ
ض ث ُ َِّ ذ َ َ
اض ؾ ََؼا َُوا َو َػ َاّ َُ َعاؤیَ ُة َقا ٍَ َله ِٔٔ َرأَیِ َٓا ُظ ي َِی ًَ َة َّ
ايش ِبتٔ ؾ َََل َْزَا ٍُ َن ُؼ ُوّ َحًَّی
ُقً ُِت َن َع ِِ َو َرآ ُظ اي َّٓ ُ

ُْهُِٔ ٌَ ثَ ََلث ٔی َن یَ ِو َّا أَ ِو ْ َ َرا ُظ َؾ ُكً ُِت أَ َو ََّل َتهِ َتف ٔی بٔرُ ِؤ َی ٔة َُ َعاو ٔ َی َة َوأَ ِػ َحابٔطٔ َقا ٍَ ََّل صَهَ َِذا أَ ََ َرَْا َر ُسو ٍُ اہللٔ

َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ

یلعنبرجح،اامسلیع ،دمحم،انب اوبرحملة،رکبیریضاہلل ہنع ےسرفاتیےہ ہکاؾلضف ےناؿ وکاعمفہینبایب
ایفسؿیکدختم ںیمکلم اشؾاجیھباوہنںےن اہکہک ںیماشؾںیمآایافر اؿاکاکؾلمکم ایکاسدفراؿراضمؿ اک
اچدن رظنآای افر ںیم کلم اشؾ ںیم یہ اھت وت ںیم ےن ہعمج یک رات وک اچدن دھکی ایل رھپ ںیم دم ہنی رونرہ ںیم امہ راضمؿ
اابملرک ےک آرخ ںیم احرض وہا۔ ھجم ےس رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےن درایتف رفامای افر اچدن اک
ذترکہرفامایہک مےناچدن بکداھکی؟ ںیمےن اہکہکمہ ےناچدنہعمجیکرات ںیمداھکیےہ۔اوہنںےناہک ہک م
ےنہعمجیکراتوکداھکیےہ۔ںیمےناہکہکیجاہںافردفرسےولوگںےنیھباچدنداھکیےہافربسےنرفزہ
رھکایلافررضحتاعمفہی ےنیھبرفزہراھک۔اوہنںےناہکہکمہےنوتہتفہیکراتںیمداھکیافرلسلسمرفزے
رےھکاجںیئےگ۔اہیںکتہکسیتدؿلمکموہں ایاچدن رظنآےئ۔ںیمےن اہکہک ماعمفہیافر اؿےکولوگں
ےکاچدندےنھکیںیمایخؽہنرکفےگ۔اوہنںےناہکںیہن۔مہوکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنایسرطہقی
ےسمکحرفامایےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،دمحم،انباوبرحملة،رکبیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضؿےکاچدنےکےئلاکیآدیمیکوگایہاکیفےہ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
راضؿےکاچدنےکےئلاکیآدیمیکوگایہاکیفےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 23

راوی َ :حُس بٔ عبسايعزیز بٔ ابورزَة ،ؾـٌ بٔ َوسی ،سؿیإ ،سُاک ،عْکَة ،ابٔ عباض رضی اہلل
عٓہ

إ َع ِٔ س َُٔا ٕک َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ ا ِي َعزٔیز ٔبِ ٔٔ أَبٔی رٔزِ ََ َة َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ا ِيؿ َِـ ُ
وسی َع ِٔ ُسؿ َِی َ
ٌ بِ ُٔ َُ َ
َ
ْعاب ٔ ٌّی إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ َرأَیِ ُت ا ِيض ٔ ََل ٍَ َؾ َكا ٍَ
ْٔک ََ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
عِٔ
ض َقا ٍَ َجا َئ أ ِ َ

أَ َت ِظ َض ُس أَ ِٕ ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل اہللُ َوأَ َّٕ َُ َح َُّ ّسا َع ِب ُس ُظ َو َر ُسويُ ُط َقا ٍَ َن َع ِِ َؾ َٓا َزی اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ
ُػو َُوا
دمحم نب دبعازعلسی نب اوبرزمة ،لضف نب ومیس ،ایفسؿ ،امسک ،رکعمة ،انب ابعس ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اکی داہییت صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض رکےن اگلہک ںیم ےن اچدن دھکی ایل
ےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوتاسابتیکاہشدتداتیےہہکدخافدندقفسےکالعفہوکیئاچسوبعمد
ںیہنافردمحمیلصاہللہیلعفآہلفملساس ےکدنبے افرےجیھب وہےئںیہاسےن رعضایک۔یجاہں۔آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناالعؿرکادایہکمولگرفزےروھک۔
رافی  :دمحمنبدبعازعلسینباوبرزمة،لضفنبومیس،ایفسؿ،امسک،رکعمة،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

راضؿےکاچدنےکےئلاکیآدیمیکوگایہاکیفےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 24

راوی َ :وسی بٔ عبسايرحُٔ ،حشین ،زائسة ،سُاک ،عْکَة ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض
ْٔک ََ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
وسی بِ ُٔ َع ِبسٔ ايرَّ ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا حُ َشی ِْن َع ِٔ َزائ َٔس َة َع ِٔ س َُٔا ٕک َع ِٔ ع ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َ
َقا ٍَ َجا َئ أَ ِْعابٔی إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ أَبِ َِص ُت ا ِيض ٔ ََل ٍَ َّ
ايً ِی ًَ َة َقا ٍَ أَ َت ِظ َض ُس أَ ِٕ ََّل إ ٔ َي َط
ِ
َ ٌّ
ض َؾً َِی ُؼو َُوا غ َّسا
إ ٔ ََّّل اہللُ َوأَ َّٕ َُ َح َُّ ّسا َع ِب ُس ُظ َو َر ُسويُ ُط َقا ٍَ َن َع ِِ َقا ٍَ یَا ب ٔ ََل ٍُ أَ ِّذ ِٕ فٔی اي َّٓا ٔ
ومیس نب دبعارلنمح ،نیسح ،زادئة ،امسک ،رکعمة ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ۔ اکی داہییت صخش
دختموبنییلص اہللہیلعفآہلفملس ںیماحرضوہاافر رعضرکےناگلہکںیم ےنرات ںیماچدنداھکیےہ۔آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای۔ م اس ابت یک اہشدت دےتی وہ ہک دخافدن دقفس ےک العفہ وکیئ اچس
رپفرداگر ںیہن ےہ افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک دنبہ ںیہ افر اس ےک ےجیھب وہےئ ںیہ
(ینعی اس ےک روسؽ ںیہ)؟ اس ےن اہک یج اہں۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے البؽ ولوگں ںیم
االعؿرکدفہکفہلکرفزہرھکںیل۔
رافی  :ومیسنبدبعارلنمح،نیسح،زادئة،امسک،رکعمة،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
راضؿےکاچدنےکےئلاکیآدیمیکوگایہاکیفےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 25

راوی  :احُس بٔ سًامیٕ ،ابوزاؤز ،سؿیإ ،عْکَہ رضی اہلل عٓہ

ْٔک ََ َة َُ ِر َس ٌْ أَ ِخب َ َرَْا
إ َع ِٔ س َُٔا ٕک َع ِٔ ع ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ أَبٔی َزا ُو َز َع ِٔ ُسؿ َِی َ
ادمحنبامیلسؿ،اوبداؤد،ایفسؿ،رکعہمریضاہللہنعےسیھبایسرطحرفاتیوقنمؽےہ
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،اوبداؤد،ایفسؿ،رکعہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
راضؿےکاچدنےکےئلاکیآدیمیکوگایہاکیفےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 26

َوسی َروزی ،عبساہلل ،سؿیإ ،سُاک ،عْکَہ رضی
راوی َ :حُس بٔ حاتِ بٔ نعیِ َؼیصی ،حبإ بٔ ٰ
اہلل عٓہ

وسی ا ِي َُ ِر َوز ُّٔی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ َع ِٔ
َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َحات ِٔٔ بِ ٔٔ نُ َع ِی ِٕ َٔ ِّؼی ٔص ٌّی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا حٔبَّا ُٕ بِ ُٔ َُ َ
ْٔک ََ َة َُ ِر َس ٌْ
إ َع ِٔ س َُٔا ٕک َع ِٔ ع ِ ٔ
ُسؿ َِی َ
م
دمحم نب احم نب میعن صیصی ،ةحؿ نب ومٰیس رمفزی ،دبع اہلل ،ایفسؿ ،امسک ،رکعہم ریض اہلل ہنع ےس یھب اسقب
دحثییہیکرطحرمفیےہ
م
رافی  :دمحمنباحمنبمیعن صیصی،ةحؿنبومٰیسرمفزی،دبعاہلل،ایفسؿ،امسک،رکعہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

راضؿےکاچدنےکےئلاکیآدیمیکوگایہاکیفےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 27

راوی  :ابراہیِ بٔ يعكوب ،سعیس بٔ طعیب ،ابوعثُإ ،ابوزائسة ،حشین بٔ حارث ،عبسايرحُٔ بٔ زیس
بٔ خلاب رضی اہلل عٓہ

وض
إ َوک َ َ
وب َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َسعٔی ُس بِ ُٔ َطبٔیبٕ أَبُو عُ ِث َُ َ
ط ُس َ
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ َي ِع ُك َ
إ َط ِیدّا َػاي ٔ ّحا ب ٔ َ َ
اب أَْ َّ ُط
َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ أَبٔی َزائ َٔس َة َع ِٔ ُح َشی ِ ٔن بِ ٔٔ ا ِي َحار ٔٔث ا ِي َح َسل ٔ ِّی َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ َزیِ ٔس بِ ٔٔ ا ِي َد َّل ٔ

اب َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
اض فٔی ا ِي َی ِوّ ٔ َّاي ِٔذی يُظَ ُّ
َخ َل َب اي َّٓ َ
َ ؾ ٔیطٔ َؾ َكا ٍَ أَ ََّل إنِّٔی َجاي َِش ُت أَ ِػ َح َ
ِطوا ئرُ ِؤیَتٔطٔ
َو َسائ َ ًِ ُت ُض ِِ َوإْٔ َّ ُض ِِ َح َّسثُونٔی أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ُػو َُوا ئرُ ِؤیَتٔطٔ َوأَؾ ٔ ُ
َ
ِطوا
َوا ِن ُشهُوا ي ََضا َؾإ ٔ ِٕ غُ َِّ َعً َِیهُ ِِ ؾَأ ِنًُُٔوا ثَ ََلث ٔی َن َؾإ ٔ ِٕ َطض ٔ َس َطاص َٔسا ٕٔ ؾ َُؼو َُوا َوأَؾ ٔ ُ
اربامیہ نب وقعیب ،دیعس نب بیعش ،اوبامثعؿ ،اوبزادئة ،نیسح نب احرث ،دبعارلنمح نب زدی نب اطخب ریض
اہللہنعےنکشفاےلدؿہبطخڑپاھ(ینعیسجرفزہبشاھتہکہییلہپاترخیےہایزمہبوہایگےہ)وتاوہنںےناہک
ںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبرکاؾیکتبحصںیمایگافراؿےسدرایتفایکاوہنںےن
دحثیروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسلقنیک۔آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمولگاچدندھکی
رک رفزے روھک افر اچدن دھکی رک ااطفر رکف افر اس رطہقی ےس جح ںیم لمع رکف ارگ آامسؿ رپ ارب وہ وت م ولگ سیت
رفزے وپ رےرکول ا ہتب ارگدف آدیم اچدن ےکدےنھکییک اشبرت دںی سجفتق آامسؿ اربآولد وہ وت رفزے روھکای
وھچ ڑدف۔
رافی  :اربامیہ نب وقعیب ،دیعس نب بیعش ،اوبامثعؿ ،اوبزادئة ،نیسح نب احرث ،دبعارلنمح نب زدی نب
اطخبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگ اضف ارب اولد وہ وت ابعشؿ ےک سیت دؿ وپرے رکان افر رضحت اوبرہریہ ےس لقن رکےن فاولں اک
االتخػ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ارگاضفارباولدوہوتابعشؿےکسیتدؿوپرےرکانافررضحتاوبرہریہےسلقنرکےنفاولںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 28

راوی َ :وٌَ بٔ ہظاّ ،اسُاعیٌ ،طعبةَ ،حُس بٔ زیاز ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ٌ بِ ُٔ صٔظَ اّ ٕ َع ِٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ زٔ َیاز ٕ َع ِٔ أَبٔی صُ َریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َؤ ََّ ُ
ِطوا ئرُ ِؤ َیتٔطٔ َؾإ ٔ ِٕ غُ َِّ َعً َِیهُ ِِ َّ
ايظ ِضرُ َؾ ُع ُّسوا ثَ ََلث ٔی َن
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُػو َُوا ئرُ ِؤیَتٔطٔ َوأَؾ ٔ ُ
وملم نب اشہؾ ،اامسلیع ،شػیة ،دمحم نب زاید ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامایمولگ اچدندھکی رک رفزے روھک افر اچدندھکی رکرفزےدنب رکدف ارگ ابدؽ وہں وت
سیتدؿوپرےرکول۔
رافی  :وملمنباشہؾ،اامسلیع،شػیة،دمحمنبزاید،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ارگاضفارباولدوہوتابعشؿےکسیتدؿوپرےرکانافررضحتاوبرہریہےسلقنرکےنفاولںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 29

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس ،وہ اپٓے وايس سے ،ورقاء ،طعبةَ ،حُس بٔ زیاز ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

یس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َو ِر َقا ُئ َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ زٔ َیاز ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ

ِطوا ئرُ ِؤ َیتٔطٔ َؾإ ٔ ِٕ غُ َِّ َعً َِیهُ ِِ
َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُػو َُوا ئرُ ِؤ َیتٔطٔ َوأَؾ ٔ ُ
ؾَا ِقس ُٔروا ثَ ََلث ٔی َن
دمحمنبدبعاہللنبسیدی،فہاےنپفادلےس،فراقء،شػیة،دمحمنبزاید،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیہکرضحت

روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمولگاچدندھکیرکرفزےروھکافراچدندھکیرکرفزےدنبرک
دفارگابدؽوہںوتسیتدؿلمکمرکول۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدی،فہاےنپفادلےس،فراقء،شػیة،دمحمنبزاید،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسدحثیرشفیںیمرافیزرہیےکاالتخػےسقلعتم
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیرشفیںیمرافیزرہیےکاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 30

راوی َ :حُس بٔ یحٌی بٔ عبساہلل ْیشابوری ،سًامیٕ بٔ زاؤز ،ابراہیَِ ،حُس بٔ َشًِ ،سعیس بٔ
َشیب ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ اي َّٓ ِی َشابُور ُّٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إٔبِ َراصٔی ُِ
َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َُ ِشً ٔ ِٕ َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ
َ
ِطوا َؾإ ٔ ِٕ غُ َِّ َعً َِیهُ ِِ ؾ َُؼو َُوا ثَ ََلث ٔی َن َی ِو َّا
إٔذَا َرأَیِت ُِِ ا ِيض ٔ ََل ٍَ ؾ َُؼو َُوا َوإٔذَا َرأَیِت ُُُو ُظ ؾَأؾ ٔ ُ
دمحمنبییحی نبدبعاہللاسینوبری،امیلسؿ نبداؤد،اربامیہ ،دمحمنبملسم ،دیعسنب بیسم،اوبرہریہریضاہللہنع

ےسرفاتیہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجفتقمولگاچدندھکیولوترفزے
روھکرھپسجفتقاچدندھکیولوترفزےدنبرکدفارگابدؽوہاجںیئوتسیتدؿرفزےرھکول۔
رافی  :دمحمنبییحینبدبعاہللاسینوبری،امیلسؿنبداؤد،اربامیہ،دمحمنبملسم،دیعسنببیسم،اوبرہریہریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیرشفیںیمرافیزرہیےکاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 31

راوی  :ربیع بٔ سًامیٕ ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،سايِ بٔ عبس اہلل ،عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

اب َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َساي ٔ ُِ
أَ ِخب َ َرَْا اي َّربٔی ُع بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ ُع َُ َر َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ إٔذَا َرأَیِت ُِِ ا ِيض ٔ ََل ٍَ
َ
ِطوا َؾإ ٔ ِٕ غُ َِّ َعً َِیهُ ِِ ؾَا ِقسٔ ُروا َيطُ
ؾ َُؼو َُوا َوإٔذَا َرأَیِت ُُُو ُظ ؾَأؾ ٔ ُ

رعیبنبامیلسؿ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیہکںیم
ےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکسجفتقاچدن
دھکی ول وت رفزے روھک افر سج فتق اچدن دھکی ول وت رفزے دنب رک دف ارگ ابدؽ آاجےئ وت ادنازہ رک ول۔ ینعی سیت دؿ
لمکمول۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیرشفیںیمرافیزرہیےکاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 32

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن َٔقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َو َّ
ايًؿ ُِى َي ُط َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ
َ
َّ
َّ
إ َؾ َكا ٍَ ََّل َت ُؼو َُوا َحًَّی
َْ َر ََ َـ َ
ََاي ٔ َٕ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ ذ َ َ
ِطوا َحًَّی َت َر ِو ُظ َؾإ ٔ ِٕ غُ َِّ َعً َِیهُ ِِ ؾَا ِقس ُٔروا َيطُ
َت َر ِوا ا ِيض ٔ ََل ٍَ َو ََّل ُتؿ ٔ ُ
دمحم نبہملسف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،انعف ،انب رمع ریض اہللہنع ےس رفاتیہک رضحت روسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امہ راضمؿ ےس قلعتم ایبؿ رفامای وت اراشد رفامای سج فتق کت اچدن ہن دھکی ول اس فتق
کترفزےہنروھکافرسجفتقاچدنہندھکیولوتاسفتقکترفزےرانھکدنبہنرکفارگعلطمارباولدوہوتادنازہ
رکول۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسدحثیرشفیںیمدیبعاہللےکرفاویںےساالتخػےسقلعتم
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیرشفیںیمدیبعاہللےکرفاویںےساالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 33

راوی  :عُروبٔ علی ،یحٌی ،عبیساہللْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَ ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا عُب َ ِی ُس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َْاؾ ٔ ْع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی
َّ
ِطوا َحًَّی َت َر ِو ُظ َؾإ ٔ ِٕ غُ َِّ َعً َِیهُ ِِ ؾَا ِقس ُٔروا َي ُط
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََّل َت ُؼو َُوا َحًی َت َر ِو ُظ َو ََّل ُتؿ ٔ ُ
رمعفنب یلع ،ییحی ،دیبع اہلل ،انعف ،انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتیہک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےن اراشد رفامای مولگ رفزے ہن روھک۔ اہیں کت ہک اچدن دھکی ول افر رفزے دنب ہن رکف اہیں کت ہک اچدن دھکی ول
ارگعلطمارباولدوہاجےئوتاساکادنازہرکول۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیرشفیںیمدیبعاہللےکرفاویںےساالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 34

راوی  :ابوبْک بٔ علی ػاحب ،ابوبْک بٔ ابو طيبةَ ،حُس بٔ بَش ،عبیساہلل ،ابو زْاز ،اْعد ،ابوہریرہ
رضی اہلل عٓہ

ْک بِ ُٔ أَبٔی َط ِي َب َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ بٔ َِشٕ
ْک بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َػاح َٔب ح ُِٔ َؽ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو بَ ِ ٔ

َ
َ
َْ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ْع ٔد َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ ذ َ َ
َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُعب َ ِی ُس اہللٔ َع ِٔ أبٔی ايزَِّْاز ٔ َع ِٔ اْلِ ِ َ
َ
ِطوا َؾإ ٔ ِٕ غُ َِّ َعً َِیهُ ِِ َؾ ُع ُّسوا ثَ ََلث ٔی َن
َو َس ًَّ َِ ا ِيض ٔ ََل ٍَ َؾ َكا ٍَ إٔذَا َرأَیِت ُُُو ُظ ؾ َُؼو َُوا َوإٔذَا َرأَیِت ُُُو ُظ ؾَأؾ ٔ ُ
اوبرکبنبیلعاصبح،اوبرکبنباوبہبیش،دمحمنبرشب،دیبعاہلل،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتی
ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن اچدن اک ذترکہ ایک وت اراشد رفامای سج فتق م ولگ اچدن دھکی ول وت

رفزےروھکافرسجفتقرھپاچدندوھکیوترفزےوموقػرکدفارگعلطماربآولدوہوتسیتدؿوپرےرکول۔
رافی  :اوبرکبنبیلعاصبح،اوبرکبنباوبشتیة،دمحمنبرشب،دیبعاہلل،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتانبابعسیکدحثیںیمرضحترمعفنبدانیررپرافویںےکاالتخػاکایبؿ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتانبابعسیکدحثیںیمرضحترمعفنبدانیررپرافویںےکاالتخػاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 35

راوی  :احُس بٔ عثُإ ،ابوجوزاء ،ثكة بِصی ،ابوعايیة ،حبإ بٔ ہَلٍ ،حُاز بٔ سًُہ ،عُرو بٔ
زیٓار ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ِص ٌّی أَ ُخو أَبٔی ا ِي َعاي ٔ َی ٔة َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا حٔبَّا ُٕ بِ ُٔ ص ََٔل ٍٕ َقا ٍَ
إ أَبُو ا ِي َح ِو َزا ٔ
ئ َوص َُو ٔث َك ْة َب ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُع ِث َُ َ
ض َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َح َّسثَ َٓا َح َُّازُ بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ زٔی َٓا ٕر َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ِطوا ئرُ ِؤیَتٔطٔ َؾإ ٔ ِٕ غُ َِّ َعً َِیهُ ِِ ؾَأ َ ِنًُُٔوا ا ِيع َّٔس َة ث َ ََلث ٔی َن
ُػو َُوا ئرُ ِؤیَتٔطٔ َوأَؾ ٔ ُ
ادمحنبامثعؿ،اوبوجزاء،ثقةرصبی،اوباعلیة،ةحؿنبالہؽ،امحدنبہملس،رمعفنبدانیر،انبابعسریضاہللہنع
ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولگ اچدن دھکی رک رفزے روھک افر
اچدن دھکی رکرفزے دنب رک دف ارگ ابدؽ وہ اجےئ وت سیت دؿ امشر رکول (ینعی ایسی وصرت ںیم سیت دؿ رفزے
روھک)۔
رافی  :ادمح نب امثعؿ ،اوبوجزاء ،ثقة رصبی ،اوباعلیة ،ةحؿ نب الہؽ ،امحد نب ہملس ،رمعف نب دانیر ،انب ابعس
ریضاہللہنع

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

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتانبابعسیکدحثیںیمرضحترمعفنبدانیررپرافویںےکاالتخػاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 36

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس ،سؿیإ ،عُرو بٔ زیٓارَ ،حُس بٔ حٓین ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

یس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ زٔی َٓارٕ َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ حُ َٓی ِ ٕن َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
ض َقا ٍَ َعحٔ ِب ُت َٔ َُّ ِٔ یَ َت َك َّس ُّ َّ
ايظ ِض َر َو َق ِس َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إٔذَا َرأَیِت ُِِ
ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َ
ِطوا َؾإ ٔ ِٕ غُ َِّ َعً َِیهُ ِِ ؾَأ َ ِنًُُٔوا ا ِيع َّٔس َة ث َ ََلث ٔی َن
ا ِيض ٔ ََل ٍَ ؾ َُؼو َُوا َوإٔذَا َرأَیِت ُُُو ُظ ؾَأؾ ٔ ُ
دمحمنبدبعاہللنبسیدی،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،دمحمنبنینح،انبابعسریضاہللہنعےسرفاتیہکاوہنںےناہک
ہکںیمریحترکاتوہںاسصخشرپوجہکہنیہموہےنےسلبقرفزےراتھکےہاحالہکنرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامای سجفتق مولگ اچدندوھکی وت مولگ رفزے روھک افر سجفتق اچدندھکی ول
رفزےدنبرکدفارگابدؽوہوتسیتدؿوپرےامشررکول۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدی،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،دمحمنبنینح،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتوصنمررپریعبیکرفاتیںیمرافویںےکاالتخػےسقلعتم
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتوصنمررپریعبیکرفاتیںیمرافویںےکاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 37

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،جریرَٓ ،ؼور ،ربعی بٔ ُحاغ ،حِذيؿة بٔ یُإ رضی اہلل عٓہ

َ
غ َع ِٔ حُ َِذ ِي َؿ َة بِ ٔٔ ا ِي َ َامی ٕٔ َع ِٔ
ُحا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا َجر ٔ ْیر َع ِٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َع ِٔ رٔبِع ٔ ِّی بِ ٔٔ ٔ َ
َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََّل َت َك َّس َُوا َّ
ايظ ِض َر َحًَّی َت َر ِوا ا ِيض ٔ ََل ٍَ َق ِب ًَ ُط أَ ِو تُهًُُِٔوا ا ِيع َّٔس َة ث ُ َِّ
ُػو َُوا َحًَّی َت َر ِوا ا ِيض ٔ ََل ٍَ أَ ِو تُهًُُِٔوا ا ِيع َّٔس َة َق ِب ًَ ُط

ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،وصنمر ،ریعب نب رحاش ،ذحثفة نب امیؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمولگامہراضمؿا ابملرکےکآےگکتسجفتقکتاچدنہندھکیولوترفزے
ہنروھک ایبج کتمولگامہ ابعشؿ ےکسیتدؿلمکم ہن رکول۔رھپرفزےروھکاہیںکتہکاچدندھکی ول ایسیت
دؿرفزےلمکمرکول۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رجری،وصنمر،ریعبنبرحاش،ذحثفةنبامیؿریضاہللہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتوصنمررپریعبیکرفاتیںیمرافویںےکاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 38

راوی َ :حُس بٔ بظار ،عبسايرحُٔ ،سؿیإَٓ ،ؼور ،ربیعی،

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظارٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َع ِٔ رٔبِع ٔ ٕٓی َع ِٔ
اب اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل َت َك َّس َُوا
َب ِع ٔف أَ ِػ َح ٔ
َّ
َّ
ِطوا َحًَّی َت َر ِوا ا ِيض ٔ ََل ٍَ أَ ِو تُهًُُِٔوا ا ِيع َّٔس َة
ايظ ِض َر َحًی تُهًُُِٔوا ا ِيع َّٔس َة أَ ِو َت َر ِوا ا ِيض ٔ ََل ٍَ ث ُ َِّ ُػو َُوا َو ََّل ُتؿ ٔ ُ

ثَ ََلث ٔی َن أَ ِر َس ًَ ُط ا ِي َححَّا ُد بِ ُٔ أَ ِركَا َة
دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،وصنمر ،ریعیب ،ضعب ااحصب یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفاتی ےہ ہک آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمولگراضمؿاابملرکےکآےگکترفزے ہن روھکسجفتقکتہک
یتنگ(ینعی 63یکیتنگ)وپریےنرکولایمولگاچدنہندھکیولوت رفزےروھکافروموقػہنرکفرفزفںوکسجفتق
کتمولگاچدنہندھکیولاییتنگوپریرکف۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،وصنمر،ریعیب،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتوصنمررپریعبیکرفاتیںیمرافویںےکاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 39

راوی َ :حُس بٔ حاتِ ،حبإ ،عبساہلل ،ححاد بٔ اركاةَٓ ،ؼور ،ربعی رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َحات ِٕٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ح ٔبَّا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اہللٔ َع ِٔ ا ِي َححَّا ٔد بِ ٔٔ أَ ِركَا َة َع ِٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ
َ
ِطوا َؾإ ٔ ِٕ
رٔبِع ٔ ٕٓی َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إٔذَا َرأَیِت ُِِ ا ِيض ٔ ََل ٍَ ؾ َُؼو َُوا َوإٔذَا َرأَیِ ُت ُُو ُظ ؾَأؾ ٔ ُ
إ ثَ ََلث ٔی َن إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َت َر ِوا
إ ث َ ََلث ٔی َن إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َت َر ِوا ا ِيض ٔ ََل ٍَ َق ِب ٌَ ذَي ٔ َ
َ ث ُ َِّ ُػو َُوا َر ََ َـ َ
غُ َِّ َعً َِیهُ ِِ ؾَأَت ُُّٔوا َط ِع َب َ
َ
ا ِيض ٔ ََل ٍَ َق ِب ٌَ ذَي ٔ َ
دمحم نب احم ،ةحؿ ،دبع اہلل ،اجحج نب اراطة ،وصنمر ،ریعب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج فتق م ولگ اچدن دوھکی وت رفزے روھک افر سج فتق اچدن رھپ دوھکی وت
رفزے دنب رک دف۔ ارگ اچدن (ابدؽ ںیم) پھچ اجےئ وت ابعشؿ ےک 63رفز لمکم رکول رگم سج فتق اچدن اس ےس

ےلہپدھکیولرھپراضمؿاابملرکےک63رفزےروھکرگمہیہکاچدناسےسےلہپدوھکی۔
رافی  :دمحمنباحم،ةحؿ،دبعاہلل،اجحجنباراطة،وصنمر،ریعبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتوصنمررپریعبیکرفاتیںیمرافویںےکاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 40

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ ،حاتِ بٔ ابوػػیرة ،سُاک بٔ ُحب ،عْکَة ،ابٔ عباض
رضی اہلل عٓہ

ٌ بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحات ٔ ُِ بِ ُٔ أَبٔی َػػٔی َر َة َع ِٔ س َُٔا ٔک
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َُ ٔعی ُ

ض َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ُػو َُوا
ْٔک ََ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َعبَّا ٕ
ُح ٕب َع ِٔ ع ِ ٔ
بِ ٔٔ َ ِ
اب ؾَأ َ ِنًُُٔوا ا ِيع َّٔس َة َو ََّل َت ِش َت ِكبًُٔوا َّ
ايظ ِض َر ا ِستٔ ِك َب ّاَّل
ِطوا ئرُ ِؤیَتٔطٔ َؾإ ٔ ِٕ َحا ٍَ بَ ِي َٓهُ ِِ َوبَ ِي َٓطُ َس َح ْ
ئرُ ِؤیَتٔطٔ َوأَؾ ٔ ُ

ااحسؼ نب اربامیہ ،اامسلیع نب اربامیہ ،احم نب اوبریغصة ،امسک نب رحب ،رکعمة ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولگ اچدن دھکی رک رفزے روھک افر اچدن
دھکیرکرفزےدنبرکدفارگمولوگںےکافراچدنےکدرنایؿںیمابدؽآاجےئوت 63رفزاکدعدوپرارکولافر ےنیہ
ےسآےگرفزےہنروھک۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،اامسلیعنباربامیہ،احمنباوبریغصة،امسکنبرحب،رکعمة،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

رضحتوصنمررپریعبیکرفاتیںیمرافویںےکاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 41

راوی  :قتيبہ ،ابواحوؾ ،سُاک ،عْکَة ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ْٔک ََ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ؾ َع ِٔ س َُٔا ٕک َع ِٔ ع ِ ٔ

ِطوا ي ٔ ُّرل ِؤیَ ٔة َؾإ ٔ ِٕ َحاي َِت زُوْ َ ُط غ ََیایَ ْة
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل َت ُؼو َُوا َق ِب ٌَ َر ََ َـ َ
إ ُػو َُوا ي ٔ ُّرل ِؤیَ ٔة َوأَؾ ٔ ُ
ؾَأ َ ِنًُُٔوا ث َ ََلث ٔی َن
ہبیتق،اوباوحص،امسک،رکعمة،انبابعسریضاہللہنعےسرفاتیہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس

ےن اراشد رفامای راضمؿ اابملرک ےس لبق م ولگ رفزے ہن روھک (اکی دف دؿ ےک اابقتسؽ ےک فاےطس) ہکلب م
ولگاچدندھکیرکرفزےروھکافراچدندھکیرکرفزےرانھکدنبرکدفافرارگابدؽوہاجےئوتمولگسیترفزلمکم
رکول۔
رافی  :ہبیتق،اوباوحص،امسک،رکعمة،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہنیہم ےنتک دؿ اک وہات ےہ افر دحثی رضحت اعہشئ دصہقی ںیم رضحت زرہی رپ رافویں ےک االتخػ
ےسقلعتم
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ہنیہمےنتکدؿاکوہاتےہافردحثیرضحتاعہشئدصہقیںیمرضحتزرہیرپرافویںےکاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 42

راوی  :نِص بٔ علی جہىی ،عبساَّلعلیَ ،عُر ،زہریْ ،عوة ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَْا َن ِ ُ
ِّم َع ِٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُ ِ
ِص بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی ا ِي َح ِض َـ ٔ ُّ

یٔ
َٔش َ
َقاي َِت أَق َِش َِ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ ََّل یَ ِس ُخ ٌَ َعل َی ن َٔشائٔطٔ َط ِض ّرا َؾًَب ٔ َث تٔ ِش ّعا َوع ِ ٔ
یٔ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َٔش َ
َؾ ُكً ُِت أَي َِی َص َق ِس ُن ِٓ َت آي َِی َت َط ِض ّرا ؾ ََع َس ِز ُت اْلِ َیَّ َاّ تٔ ِش ّعا َوع ِ ٔ
َو َس ًَّ َِ َّ
وٕ
َٔش َ
ايظ ِضرُ تٔ ِش ْع َوع ِ ُ

رصن نب یلع ینہج ،دبعاالیلع ،رمعم ،زرہی ،رعفة ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمسق اھکیئہکاکیامہکتاینپویبویںےکاپسہناجںیئےگ۔رھپآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس دؿ کت رہھٹے رےہ (ینعی ازفاج رہطمات ےک اپس ںیہن فیرفی ےل ےئگ) آپ ےن یہی رفامای مسق
اھکیئیھتاکیامہےکےیلافرامشرےسایھبدؿوہےئںیہ۔رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامایہکہنیہم<5دؿاکوہاتےہ۔
رافی  :رصننبیلعینہج،دبعاالیلع،رمعم،زرہی،رعفة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ہنیہمےنتکدؿاکوہاتےہافردحثیرضحتاعہشئدصہقیںیمرضحتزرہیرپرافویںےکاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 43

راوی  :عبیساہلل بٔ سعس بٔ ابراہیِ ،عِّم ،وہ اپٓے وايس سے ،ػايح ،ابٔ طہاب ،عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ
ابوثور ،عُرو بٔ َٓؼور ،حهِ بٔ ْاؾع ،طعیب ،زہری ،عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ ابوثور ،ابٔ عباض رضی اہلل
عٓہ

اب أَ َّٕ
أَ ِخب َ َرَْا عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َس ِع ٔس بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِِّّم َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبٔی َع ِٔ َػاي ٔ ٕح َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ

ُعب َ ِی َس اہللٔ بِ َٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی ثَ ِورٕ َح َّسثَ ُط ح و أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي َح َه ُِ بِ ُٔ َْاؾ ٔ ٕع َقا ٍَ
ض َقا ٍَ ي َِِ أَ َز ٍِ
أَْ ِ َبأََْا ُط َع ِی ْب َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی ث َ ِو ٕر َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
اب َع ِٔ ا ِي َُ ِرأَ َتی ِ ٔن َٔ ِٔ أَ ِز َوا ٔد َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّ
ايً َتی ِ ٔن
يؼا أَ ِٕ أَ ِسأ َ ٍَ عُ َُ َر بِ َٔ ا ِي َد َّل ٔ
َٔ
ُح ّ
ام ا ِي َح ٔس َ
َقا ٍَ اہللُ َي ُض َُا إ ٔ ِٕ َتتُوبَا إلٔ َی اہللٔ َؾ َك ِس َػ َػ ِت ُق ًُوبُهُ َُا َو َس َ
یث َو َقا ٍَ ؾ ٔیطٔ ؾَا ِع َتزَ ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
یٔ ي َِی ًَ ّة
َٔش َ
َ ا ِي َحسٔیثٔ ح ٔی َن أَؾِظَ ِتطُ َحؿ َِؼ ُة إلٔ َی َعائٔظَ َة تٔ ِش ّعا َوع ِ ٔ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ن َٔشائَطُ َٔ ِٔ أَ ِج ٌٔ ذَي ٔ َ

إ َقا ٍَ ََا أََْا ب ٔ َساخ ٌٕٔ َعً َِیضَّٔٔ َط ِض ّرا َٔ ِٔ ٔط َّسة ٔ ََ ِو ٔج َستٔطٔ َعً َِیضَّٔٔ ح ٔی َن َح َّسثَطُ اہللُ َعزَّ
َقاي َِت َعائٔظَ ُة َوک َ َ

َ َق ِس
وٕ ي َِی ًَ ّة َز َخ ٌَ َعل َی َعائٔظَ َة ؾ ََب َسأَ ب ٔ َضا َؾ َكاي َِت َي ُط َعائٔظَ ُة إْٔ َّ َ
َٔش َ
َو َج ٌَّ َحسٔی َث ُضَّٔ َؾ ًَ َُّا ََ َـ ِت تٔ ِش ْع َوع ِ ُ
یٔ ي َِی ًَ ّة َن ُع ُّسصَا
َٔش َ
ُن ِٓ َت آي َِی َت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ ِٕ ََّل َت ِس ُخ ٌَ َع ًَ ِي َٓا َط ِض ّرا َوإَّْٔا أَ ِػ َب ِح َٓا َٔ ِٔ تٔ ِش ٕع َوع ِ ٔ
َع َس ّزا َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّ
وٕ ي َِی ًَ ّة
َٔش َ
ايظ ِضرُ تٔ ِش ْع َوع ِ ُ

دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ ،یمع ،فہ اےنپ فادل ےس ،اصحل ،انب اہشب ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب اوبوثر ،رمعف نب
وصنمر ،مکح نب انعف ،بیعش ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب اوبوثر ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ھجم وکاس ابت اک تہبوشؼ اھتہک ںیم رضحترمع ریض اہللہنع ےس اؿ ازفاج رہطمات ےک ابرے ںیم درایتف
رکفں نج اک ذترکہ دخافدن دقفس ےن اس آتی رکہمی ںیم رفامای ےہ ینعی ارگ م اہلل ےک وضحر وتہب رکول (وت
اہمترےےیلرتہبےہ)اسےیلہکاہمترےدؽدیسیھراہےسٹہےئگںیہرھپدحثیوکآرخکتلقنایکایگافر
رفامایہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناینپازفاج وکوھچ ڑدایوج ہکہصفحریض اہللعیھاےناظرہ رکدای۔

رضحتاعہشئدصہقیریضاہللعیھاےندفراوتںکترضحتاعہشئدصہقیےسرفامایہکرضحتروسؽرکمییلص

اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک ںیم اؿ وخانیت ےک زندکی ںیہن اجؤں اگ اکی امہ کت ویکہکن آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس وکتخسانرات ییھتاؿرپنکیلسجفتقدخافدندقفسےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاؿیک
احتلالتبیئ سجفتقراںیت زگرںیئگوتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس بس ےسےلہپرضحتاعہشئدصہقی
ےک اپس فیرفی ےل ےئگ اوہنں ےن رفامای ای روسؽ اہلل! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مسق اھکیئ یھت اکی امہ
کتہنآےنیکافرایھب< 5اترخییکحبصوہیئےہمہولگامشررکےتاجےتےھت(ہینسرک)رضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکہنیہم<5دؿاکوہاتےہ۔

رافی  :دیبعاہللنبدعسنباربامیہ،یمع،فہاےنپفادلےس،اصحل،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنباوبوثر،رمعف
نبوصنمر،مکحنبانعف،بیعش،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنباوبوثر،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسہلسلسںیمرضحتانبابعسیکدحثیےسقلعتم
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسہلسلسںیمرضحتانبابعسیکدحثیےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 44

راوی  :عُرو بٔ یزیس ،ابویزیس جرمی بِصی ،بہز ،طعبة ،سًُہ ،ابوحهِ ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ِص ٌّی َع ِٔ بَ ِضز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َسً ََُ َة َع ِٔ أَب ٔی ا ِي َحهَ ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َیز ٔ َ
یس ص َُو أَبُو ب ُ َریِ ٕس ا ِي َح ِرم ٔ ُّی َب ِ ٔ
ايش ََلّ َؾ َكا ٍَ َّ
ٌ َعً َِیطٔ َّ
ايظ ِضرُ تٔ ِش ْع
َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ أَ َتانٔی ٔجبِرٔی ُ
وٕ َی ِو َّا
َٔش َ
َوع ِ ُ
رمعف نب سیدی ،اوبسیدی رجیم رصبی ،زہب ،شػیة ،ہملس ،اوبمکح ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاکیرفزریمےاپسربجالیئہیلعاالسلؾفیرفیالےئاوہنں
ےنرفامایہکہنیہم<5دؿاکوہاتےہ۔
رافی  :رمعفنبسیدی،اوبسیدیرجیمرصبی،زہب،شػیة،ہملس،اوبمکح،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

اسہلسلسںیمرضحتانبابعسیکدحثیےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 45

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبة ،سًُہ ،سًُہ ،ابوحهِ ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

َّ
َْ کًَ ٔ َُ ّة ََ ِع َٓا َصا َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ َسً ََُ ُة َسُٔ ِع ُت
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َبظارٕ َع ِٔ َُ َح َُّ ٕس َوذ َ َ
ض َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّ
وٕ یَ ِو َّا
أَبَا ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َٔش َ
ايظ ِضرُ تٔ ِش ْع َوع ِ ُ
دمحم نب اشبر ،دمحم ،شػیة ،ہملس ،ہملس ،اوبمکح ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکہنیہم<5دؿاکوہاتےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،شػیة،ہملس،ہملس،اوبمکح،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتدعسنبامکلیکرفاتیںیمرضحتالیعمسےساالتخػ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتدعسنبامکلیکرفاتیںیمرضحتالیعمسےساالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 46

راوی  :اسحل بٔ ابراہیَِ ،حُس بٔ بَش ،اسُاعیٌ بٔ ابو خايسَ ،حُس بٔ سعس بٔ ابی وقاؾ رضی اہلل
عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ بٔ ِ ٕ
َش َع ِٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ أَبٔی َخاي ٔ ٕس َع ِٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ َس ِعسٔ
بِ ٔٔ أَبٔی َو َّقاؾٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَْ َّ ُط َض َب ب ٔ َی ٔسظ ٔ َعل َی اْلِ ُ ِرخی َو َقا ٍَ َّ
ايظ ِضرُ
َ
َ

َص َه َِذا َو َص َه َِذا َوصَ َه َِذا َو َن َك َؽ فٔی َّ
ايثاي ٔ َثةٔ إ ٔ ِػ َب ّعا
ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب رشب ،اامسلیع نب اوب اخدل ،دمحم نب دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناانپاہھتابمرکدفرسےاہھترپامراافراراشدرفامایہکہنیہمہیےہ
ہیےہہیےہافررھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنآرخںیماکیایلگنمکرکیل(بلطمہیےہہک<5دؿاک)۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دمحمنبرشب،اامسلیعنباوباخدل،دمحمنبدعسنبایبفاقصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتدعسنبامکلیکرفاتیںیمرضحتالیعمسےساالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 47

راوی  :سویس بٔ نِص ،عبساہلل ،اسُاعیٌَ ،حُس بٔ سعس ،سعس بٔ ابی وقاؾ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُس َویِ ُس بِ ُٔ َن ِِصٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ َع ِٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َس ِع ٕس َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّ
یٔ َر َوا ُظ یَ ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔیسٕ
َٔش َ
ايظ ِضرُ صَ َه َِذا َو َص َه َِذا َو َص َه َِذا َي ِعىٔی تٔ ِش َع ّة َوع ِ ٔ

َوغَیِرُ ُظ َع ِٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َس ِع ٕس َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ

وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،اامسلیع ،دمحم نب دعس ،دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع اےنپ فادل امدج ےس رفاتی رکےت
ںیہ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہنیہم اس رطح افر اس رطح اک ےہ ینعی ہنیہم <5
رفزاکوہاتےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،اامسلیع،دمحمنبدعس،دعسنبایبفاقصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتدعسنبامکلیکرفاتیںیمرضحتالیعمسےساالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 48

راوی  :احُس بٔ سًامیَٕ ،حُس بٔ عبیس ،اسُاعیٌَ ،حُس بٔ سعس بٔ ابی وقاؾ رضی اہلل عٓہ

ٌ َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َس ِعسٔ بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ُعب َ ِی ٕس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
أَبٔی َو َّقاؾٕ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّ
ايظ ِضرُ َص َه َِذا َوصَ َه َِذا َوصَهَ َِذا َو َػ َّؿ َل َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ
َّ
ْسی َقا ٍَ یَ ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس ُقً ُِت
عُب َ ِی ٕس ب ٔ َی َسیِطٔ یَ ِٓ َعت َُضا ثَ ََلثّا ث ُ َِّ َق َب َف فٔی ايثاي ٔ َثةٔ ِاْلٔبِ َض َاّ فٔی ا ِي ُی ِ َ

ْٔل ٔ ِس َُعٔی ٌَ َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ ََّل

ادمحنبامیلسؿ،دمحمنبدیبع،اامسلیع،دمحمنبدعسنبایبفاقصریضاہللہنعےسرفاتیہکرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہنیہمہیےہافرہیےہافرہیےہرافیےناویلگنںےسالتبایافررھپرافیدمحم
دیبعےنرسیتیرمہبتںیمابںیئاوگناھٹوکدنبرکایلبلطمہیےہہک<5دؿاک۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،دمحمنبدیبع،اامسلیع،دمحمنبدعسنبایبفاقصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ی
رضحتاوبہملسیکدحثیںیم ٰخیینبایبریثکرپاالتخػ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ی
رضحتاوبہملسیکدحثیںیم خیٰینبایبریثکرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 49

راوی  :ابوزاؤز ،ہاروٕ ،علی ،ابٔ َبارک ،یحٌی ،ابوسًُہ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ارو ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َعل ٔ ٌّی ص َُو ابِ ُٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَ ِحٌَی َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َص ُ
َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّ
یٔ َویَهُو ُٕ ث َ ََلث ٔی َن
َٔش َ
ايظ ِضرُ یَهُو ُٕ تٔ ِش َع ّة َوع ِ ٔ
َ
ِطوا َؾإ ٔ ِٕ غُ َِّ َعً َِیهُ ِِ ؾَأ َ ِنًُُٔوا ا ِيع َّٔس َة
َؾإٔذَا َرأَیِت ُُُو ُظ ؾ َُؼو َُوا َوإٔذَا َرأَیِت ُُُو ُظ ؾَأؾ ٔ ُ

اوبداؤد ،اہرفؿ ،یلع ،انب ابمرک ،ییحی ،اوبہملس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامای ہنیہم دؿ اک وہات ےہ افرہنیہم 63دؿ اک یھب وہات ےہاسفہج ےس سج فتق م
اچدندھکیولوتمولگرفزےرانھکرشفعرکدفافراسوکدےنھکیرپیہوموقػایکرکفینعیارگوممسرگداولدوہوتم
63دؿلمکمرکول۔
رافی  :اوبداؤد،اہرفؿ،یلع،انبابمرک،ییحی،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ی
رضحتاوبہملسیکدحثیںیم خیٰینبایبریثکرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 50

راوی  :عبیساہلل بٔ ؾـاية بٔ ابراہیَِ ،حُسَ ،عاویہ ،احُس بٔ َحُس بٔ َػیرة ،عثُإ بٔ سعیس،
َعاویہ ،یحٌی بٔ ابی نثیر ،ابوسًُہ ،عبساہلل ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ ؾ ََـا َي َة بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َعاؤیَ ُة ح و أَ ِخب َ َرنٔی أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ
َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ ا ِي ُُػٔی َرة ٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا عُ ِث َُا ُٕ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َُ َعاؤیَ َة َو َّ
ايًؿ ُِى َي ُط َع ِٔ یَ ِحٌَی بِ ٔٔ أَبٔی َنثٔیر ٕأَ َّٕ أَبَا
َسً ََُ َة أَ ِخب َ َر ُظ أَْ َّ ُط َسُٔ َع َع ِب َس اہللٔ َوص َُو ابِ ُٔ ُع َُ َر َي ُكو ٍُ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ

َّ
وٕ
َٔش َ
ايظ ِضرُ تٔ ِش ْع َوع ِ ُ
دیبعاہللنباضفلةنباربامیہ،دمحم،اعمفہی،ادمحنبدمحمنبریغمة،امثعؿنبدیعس،اعمفہی،ییحینبایبریثک،اوبہملس،
دبعاہلل،انبرمعریضاہللہنع ےسرفاتیلقنرفامےتںیہہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
وکہیاراشدرفامےتوہےئانسےہہکہنیہم63دؿاکوہاتےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباضفلةنباربامیہ،دمحم،اعمفہی،ادمحنبدمحمنبریغمة،امثعؿنبدیعس،اعمفہی،ییحینبایبریثک،
اوبہملس،دبعاہلل،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ی
رضحتاوبہملسیکدحثیںیم خیٰینبایبریثکرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 51

راوی َ :حُس بٔ َثىی ،عبسايرحُٔ ،سؿیإ ،اسوز بٔ قیص ،سعیس بٔ عُرو ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ٔٔ َق ِی ٕص َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ ُسؿ َِی َ
َع ُِر ٕو َع ِٔ ابِ ٔٔ ُعُ َر َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ إَّْٔا أ ُ ََّ ْة أ ُ َِّ َّی ْة ََّل َْهِت ُُب َو ََّل ْ َ ِح ُش ُب َّ
ايظ ِضرُ َص َه َِذا
َ
َّ
یٔ
َٔش َ
َْ تٔ ِش ّعا َوع ِ ٔ
َو َص َه َِذا َوصَ َه َِذا ثَ ََلثّا َحًی ذ َ َ

دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،اوسدنبسیق،دیعسنبرمعف،انبرمعریضاہللہنعےسرفاتیہکرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمہولگایم(ینعیےبڑپیھیھکل)اتمںیہافرمہہنوتےتھکلںیہافرہن
یہمہولگاسحباتکبرکےتںیہہنیہماسرطحافراسرطحاکےہینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہنیہم
ےک<5رفزامشررفامےئ۔

رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،اوسدنبسیق،دیعسنبرمعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ی
رضحتاوبہملسیکدحثیںیم خیٰینبایبریثکرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 52

راوی َ :حُس بٔ َثىی و َحُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبة ،اسوز بٔ قیص ،سعیس بٔ عُرو بٔ سعیس بٔ
ابوعاؾ ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظارٕ َع ِٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ٔٔ َق ِی ٕص َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت
اؾ أََّْطُ َسُٔ َع ابِ َٔ عُ َُ َر یُ َح ِّس ُث َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َسع َ
ٔیس بِ َٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َسعٔیسٔ بِ ٔٔ أَبٔی ا ِي َع ٔ

ايظ ِضرُ َص َه َِذا َو َص َه َِذا َو َص َه َِذا َو َع َك َس ِاْلٔبِ َضاّ فٔی َّ
ايثاي ٔ َث ٔة َو َّ
َقا ٍَ إَّْٔا أ ُ ََّ ْة أ ُ َِّ َّی ْة ََّل ْ َ ِح ُش ُب َو ََّل َْهِت ُُب َو َّ
ايظ ِضرُ
َ
َص َه َِذا َو َص َه َِذا َوصَ َه َِذا َتُاّ َّ
ايث ََلث ٔی َن
َ َ
دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر ،دمحم ،شػیة ،اوسد نب سیق ،دیعس نبرمعف نب دیعس نب اوباعص ،انبرمع ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمہولگایماتمںیہ۔ہناسحبرکےتںیہ
ہن ےتھکل ںیہ۔ ہنیہم ہیےہ افر ہی ےہ افر رسیتی رمہبت ںیم آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےناوگنےھٹ وک دنب رفامایل افر
ہنیہم ہی ےہ ا فر ہی افر ہی وپرے سیت اراشد رفامےئ۔ ینعی یھبک ہنیہم <5دؿ اک وہات ےہ افر یھبک 63دؿ اک وہات
ےہ۔
رافی  :دمحمنبینثمف دمحمنباشبر ،دمحم،شػیة،اوسدنب سیق،دیعسنبرمعفنبدیعسنباوباعص،انبرمعریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ی
رضحتاوبہملسیکدحثیںیم خیٰینبایبریثکرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 53

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،طعبة ،جبًة بٔ سحیِ ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َج َب ًَ َة بِ ٔٔ ُس َح ِی ِٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُرَ
َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َّ
ـ ُط ِع َب ُة َع ِٔ ٔػ َؿ ٔة َج َب ًَ َة َع ِٔ ٔػ َؿ ٔة ابِ ٔٔ عُ َُ َر أََّْطُ
ايظ ِضرُ صَ َه َِذا َو َو َػ َ
وٕ ؾ ٔ َامی َحکَی َٔ ِٔ َػٓٔی ٔعطٔ ََ َّر َتی ِ ٔن بٔأ َ َػاب ٔ ٔع یَ َسیِطٔ َو َن َك َؽ فٔی َّ
ايثاي ٔ َث ٔة إ ٔ ِػ َب ّعا َٔ ِٔ أَ َػاب ٔ ٔع یَ َسیِطٔ
َٔش َ
تٔ ِش ْع َوع ِ ُ
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،شػیة،ذیلةنبمیحس،انبرمعریضاہللہنعےسرفاتیہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
صخی
فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہنیہم ہی ےہ افر رضحت ہبعش ےن رضحت ہلبج نب م ےس لقن رفامای ہک اوہنں ےن
رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس ہک ہنیہم < 5دؿ اک وہات ےہ اس رطہقی ےس ہک دفرسی رمہبت اوہنں ےن اےنپ
دفونںاہوھتںیکاویلگنںےسااشرہرفامایافررسیتیرمہبتںیماکیایلگندنبرکیل۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،شػیة،ذیلةنبمیحس،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ی
رضحتاوبہملسیکدحثیںیم خیٰینبایبریثکرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 54

راوی َ :حُس بٔ َثىیَ ،حُس ،طعبة ،عكبہ ،ابٔ ُحیث ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

ُحیِ ٕث َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ عُ ِك َب َة َي ِعىٔی ابِ َٔ ُ َ
َسُٔ ِع ُت ابِ َٔ عُُ َر َي ُكو ٍُ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّ
وٕ
َٔش َ
ايظ ِضرُ تٔ ِش ْع َوع ِ ُ
َ
دمحم نب ینثم ،دمحم ،شػیة ،ہبقع ،انب رحثی ،انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایہنیہم<5دؿاکوہاتےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحم،شػیة،ہبقع،انبرحثی،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحسیاھکےنیکتلیضف
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رحسیاھکےنیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 55

راوی َ :حُس بٔ بظار ،عبسايرحُٔ ،ابوبْک بٔ عیاغ ،عاػِ ،زر ،عبساہلل بٔ َشعوز رضی اہلل عٓہ

اػ ِٕ َع ِٔ ز ٕٓٔر َع ِٔ
غ َع ِٔ َع ٔ
ْک بِ ُٔ َعیَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظارٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو بَ ِ ٔ
َّحوا َؾإ ٔ َّٕ فٔی َّ
ايش ُحورٔ بَ َر َن ّة َو َق َؿ ُط عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ
َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َت َش َّ ُ
َسعٔی ٕس
دمحم نب اشبر ،دبع ارلنمح ،اوبرکب نب ایعش ،اعمص ،زر ،دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرحسیرکفویکہکنرحسیںیمربتکےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،اوبرکبنبایعش،اعمص،زر،دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع

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

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رحسیاھکےنیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 56

راوی  :عبیساہلل بٔ سعیس ،عبسايرحُٔ ،ابوبْک بٔ عیاغ ،عاػِ ،زر ،عبساہلل

اػ ِٕ َع ِٔ ز ٕٓٔر َع ِٔ َع ِبسٔ
غ َع ِٔ َع ٔ
ْک بِ ٔٔ َعیَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ أَبٔی بَ ِ ٔ
ـ َي ِؿ ُوطُ
َّحوا َقا ٍَ عُب َ ِی ُس اہللٔ َّلَ أَ ِزرٔی َن ِی َ
اہللٔ َقا ٍَ َت َش َّ ُ

دیبعاہللنبدیعس ،دبعارلنمح،اوبرکبنبایعش،اعمص،زر،دبعاہللاسرفاتیںیمہیرضحتدبعاہللنبوعسمداک
وقؽلقنرفامایےہہکاوہنںےنرفامایہکرحسیرکف۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،دبعارلنمح،اوبرکبنبایعش،اعمص،زر،دبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رحسیاھکےنیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 57

راوی  :قتيبہ ،ابوعواْہ ،عبسايعزیز ،اْص رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َع َواْ َ َة َع ِٔ َق َتا َز َة َو َع ِبسٔ ا ِي َعزٔیز ٔ َع ِٔ أَْ َ ٕص َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ

َّحوا َؾإ ٔ َّٕ فٔی َّ
ايش ُحورٔ بَ َر َن ّة
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َت َش َّ ُ
ہبیتق ،اوبوعاہن ،دبعازعلسی ،اسن ریض اہلل ہنع ےس رمفی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای رحسی رکف ویکہکن
رحسیںیمربتکےہ۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،دبعازعلسی،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسدحثیںیمدبعاکلملنبایبامیلسؿےکقلعتمرافویںاکاالتخػ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیںیمدبعاکلملنبایبامیلسؿےکقلعتمرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 58

راوی  :علی بٔ سعیس بٔ جریرنشائی ،ابوربیعَٓ ،ؼور بٔ ابی اسوز ،عبسايًَُ بٔ ابی سًامیٕ ،ابوہریرہ
رضی اہلل عٓہ

ور بِ ُٔ أَبٔی اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ َجرٔیر ٕ َن َشائ ٌّٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو اي َّربٔی ٔع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِٓ ُؼ ُ
ئ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َع ِب ٔس ا ِي ًَُ ٔ َٔ بِ ٔٔ أَبٔی ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ َع َلا ٕ
َّحوا َؾإ ٔ َّٕ فٔی َّ
ايش ُحورٔ بَ َر َن ّة
َت َش َّ ُ

یلع نب دیعس نب رجریاسنیئ ،اوبرعیب ،وصنمر نب ایب اوسد ،دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس
رمفیےہہکیبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایرحسیرکفویکہکنرحسیںیمربتکےہ۔
رافی  :یلعنبدیعسنبرجریاسنیئ،اوبرعیب،وصنمرنبایباوسد،دبعاکلملنبایبامیلسؿ،اوبرہریہریضاہللہنع

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

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیںیمدبعاکلملنبایبامیلسؿےکقلعتمرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 59

راوی  :احُس بٔ سًامیٕ ،یزیس ،عبسايًَُ بٔ ابوسًامیٕ ،علاء ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس ا ِي ًَُ ٔ َٔ بِ ُٔ أَبٔی ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ َع َلا ٕئ َع ِٔ أَبٔی
َّحوا َؾإ ٔ َّٕ فٔی َّ
ايش ُحورٔ بَ َر َن ّة َرؾ ََع ُط ابِ ُٔ أَبٔی ي َِیل َی
ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َت َش َّ ُ
ادمحنبامیلسؿ ،سیدی،دبعاکلمل نباوبامیلسؿ ،اطعء ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع ےنایبؿرفامایہکرحسیرکف
ویکہکنرحسیںیمربتکےہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،سیدی،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،اطعء،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیںیمدبعاکلملنبایبامیلسؿےکقلعتمرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 60

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،ابٔ ابی يیلی ،علاء ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ئ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ أَبٔی ي َِیل َی َع ِٔ َع َلا ٕ

َّحوا َؾإ ٔ َّٕ فٔی َّ
ايش ُحورٔ بَ َر َن ّة
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َت َش َّ ُ
رمعف نب یلع ،ییحی ،انب ایب یلیل ،اطعء ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےن رفامای
رحسیرکفویکہکنرحسیںیمربتکےہ
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،انبایبیلیل،اطعء،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیںیمدبعاکلملنبایبامیلسؿےکقلعتمرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 61

راوی  :عبساَّلعلی بٔ واػٌ بٔ عبساَّلعلی ،یحٌی بٔ ايًہسّ ،سؿیإ ،ابٔ ابی يیلی ،علاء ،ابوہریرہ رضی
اہلل عٓہ

إ َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی ي َِیل َی
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اْلِ َ ِعل َی بِ ُٔ َو ٔ
اػ ٌٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ آ َز َّ َع ِٔ ُسؿ َِی َ
َّحوا َؾإ ٔ َّٕ فٔی َّ
ايش ُحورٔ بَ َر َن ّة
َع ِٔ َع َلا ٕ
ئ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َت َش َّ ُ

دبعاالیلع نب فا ل نب دبعاالیلع ،ییحی نب اللہدؾ ،ایفسؿ ،انب ایب یلیل ،اطعء ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رمفی
ےہہکیبنیلصاہللہیلعےنرفامایرحسیرکفویکہکنرحسیںیمربتکےہ
رافی  :دبعاالیلعنبفا لنبدبعاالیلع،ییحینباللہدؾ،ایفسؿ،انبایبیلیل،اطعء،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

اسدحثیںیمدبعاکلملنبایبامیلسؿےکقلعتمرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 62

راوی  :زْیا بٔ یحٌی ،ابوبْک بٔ خَلزَ ،حُس بٔ ؾـیٌ ،یحٌی بٔ سعیس ،ابو سًُہ ،ابوہریرہ رضی اہلل
عٓہ

ْک بِ ُٔ َخ ََّلز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ُؾ َـ ِی ٌٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَ ِحٌَی
ْیَّا بِ ُٔ یَ ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َز َ ٔ
َّحوا َؾإ ٔ َّٕ فٔی
بِ ُٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َت َش َّ ُ
ايش ُحورٔ بَ َر َن ّة َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ َحس ُ
َّ
اف أَ ِٕ
ْک َوأَ َخ ُ
ٔیث َی ِحٌَی بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َص َِذا إ ٔ ِس َٓا ُز ُظ َح َش ْٔ َوص َُو َُ ِٓ َ ْ
وٕ ا ِي َػً َُم َٔ ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ ُؾ َـ ِی ٌٕ
یَهُ َ
زرکای نب ییحی ،اوبرکب نب الخد ،دمحم نب لیضف ،ییحی نب دیعس ،اوب ہملس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رمفی ےہ ہک یبن
یلص اہلل ہیلع ےن رفامای رحسی رکف ویکہکن رحسی ںیم ربتک ےہ۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہک اس دحثی یک دنس
وتنسحےہنکیلہیدحثیرکنمےہافرھجموکادنہشیےہہکیطلغرضحتدمحمنبلیضفیکاجبنےسےہ۔
رافی  :زرکاینبییحی،اوبرکبنبالخد،دمحمنبلیضف،ییحینبدیعس،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحسیںیماتریخیکتلیضف
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رحسیںیماتریخیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 63

راوی َ :حُس بٔ یحٌی بٔ ایوب ،ونیع ،سؿیإ ،عاػِ ،زیس رضی اہلل عٓہ سے روایت ےہ نہ ہِ يوگوں ےن
حرضت حِذيؿہ رضی اہلل عٓہ

اػ ِٕ َع ِٔ ز ٕٓٔر َقا ٍَ ُق ًِ َٓا
وب َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َونٔی ْع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ أَ ُّی َ
َّح َت ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ص َُو اي َّٓ َضا ُر إ ٔ ََّّل أَ َّٕ اي َّظ ُِ َص ي َِِ
ي ٔ ُح َِذ ِي َؿ َة أَ َّی َسا َع ٕة َت َش َّ ِ
َت ِلًُ ِع
دمحم نب ییحی نب اویب ،فعیک ،ایفسؿ ،اعمص ،زدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولوگں ےن رضحت ذحہفی
ریض اہللہنع ےس اہکہک م ےن رضحت روسؽ رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےک اسھت یسکفتق رحسییک؟ اوہنں
ےنرفامایہکدؿوہاکچاھتنکیل وسرجںیہن الکناھت(ینعیرجفاکفتقابق لرقبیاھت)افرضعبرضحاتےکزندکی
وسرجےکےنلکنےسرحسیدرتسےہنکیلہیوقؽرقآؿفتنسےکابق لالخػےہافرابق لرمدفدافررتمفک
صیح
ےہافر حیہییہےہہکرحسیرجفکتاھکاندرتسےہاسےکدعبںیہن۔
رافی  :دمحم نبییحی نب اویب ،فعیک ،ایفسؿ ،اعمص ،زدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولوگں ےن رضحت
ذحہفیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رحسیںیماتریخیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 64

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبة ،عسی ،زر بٔ حبیع رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َعس ٓ ٕ
ٔی َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت زٔ َّر بِ َٔ ُحب َ ِی ٕع

رخ ِج َٓا إلٔ َی ايؼَّ ََلة ٔ َؾ ًَ َُّا أَ َت ِي َٓا ا ِي َُ ِشحٔ َس َػ ًَّ ِي َٓا َر ِن َع َتی ِ ٔن َوأُق ٔ َیُ ِت ايؼَّ ََلةُ
َقا ٍَ َت َش َّ ِ
َّح ُت ََ َع حُ َِذ ِي َؿ َة ث ُ َِّ َ َ

َوي َِی َص بَ ِي َٓ ُض َُا إ ٔ ََّّل صُ َٓ ِی َض ْة
دمحم نب اشبر ،دمحم ،شػیة ،دعی ،زر نب شیبح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت ذحہفی ےک اسھت
ہ
رحسیاھکیئرھپمہولگامنزادارکےنےکفاےطسلچدی۔دجسماجرکمہولوگںےنامنزرجفیکںیتنساداںیکہک
اسدفراؿامنزیکریبکتھچکدریےکدعبوہیئ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،شػیة،دعی،زرنبشیبحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رحسیںیماتریخیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 65

راوی  :عُرو بٔ علیَ ،حُس بٔ ؾـیٌ ،ابو يعؿور ،ابراہیِ ،وػًة بٔ زَف رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ُؾ َـ ِی ٌٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َي ِع ُؿو ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إٔبِ َراصٔی ُِ َع ِٔ ٔػ ًَ َة

رخ ِج َٓا إلٔ َی ا ِي َُ ِشحٔ ٔس ؾ ََؼ ًَّ ِي َٓا َر ِن َعً َ ِی ا ِي َؿ ِحر ٔث ُ َِّ أُق ٔ َیُ ِت ايؼَّ ََلةُ
َُف َقا ٍَ َت َش َّ ِ
َّح ُت ََ َع حُ َِذ ِي َؿ َة ث ُ َِّ َ َ
بِ ٔٔ ز َ َ

ؾ ََؼ ًَّ ِي َٓا

رمعف نب یلع ،دمحم نب لیضف ،اوب وفعیر ،اربامیہ ،فصلة نب زرف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت
ذحہفیریضاہللہنعےکاسھت رحسیاھکیئرھپمہولگامنز ڑپےنھےکفاےطس ےلکوتامنز رجفیکںیتنساداںیکاس
دفراؿامنزیکریبکتوہیئمہولوگںےنامنزادایک۔
رافی  :رمعفنبیلع،دمحمنبلیضف،اوبوفعیر،اربامیہ،فصلةنبزرفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امنزرجفافررحسیاھکےنںیمسکدقرافہلصوہاناچےئہ؟
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
امنزرجفافررحسیاھکےنںیمسکدقرافہلصوہاناچےئہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 66

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،ونیع ،ہظاّ ،قتازة ،اْص ،زیس بٔ ثابت رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َونٔی ْع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صٔظَ ْاّ َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ أَْ َ ٕص َع ِٔ َزیِ ٔس بِ ٔٔ ثَاب ٔ ٕت
إ بَ ِي َٓ ُض َُا َقا ٍَ َق ِس ُر
َّحَْا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ث ُ َِّ ق ُُِ َٓا إلٔ َی ايؼَّ ََلة ٔ ُقً ُِت َن ِِ ک َ َ
َقا ٍَ َت َش َّ ِ
ٌ َخ ُِ ٔشی َن آیَ ّة
ُقأ ُاي َّر ُج ُ
ََا َي ِ َ

ااحسؼنباربامیہ،فعیک،اشہؾ،اتقدة،اسن،زدینباثتبریضاہللہنعےسرفاتیےہہکمہولوگںےنرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمہاہرحسییکرھپامنزڑپےنھےکفاےطسڑھکےوہےئگرضحتاسنریض
اہللہنعےنرفامایہکںیمےنرضحتزدینباثتبریضاہللہنعےسدرایتفایکہکامنزرجفافررحسیںیمسکدقر
افہلصاھت۔اوہنںےناہکہکسجدقردریںیمآدیماچپسآایتالتفترکے۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،فعیک،اشہؾ،اتقدة،اسن،زدینباثتبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایسدحثیںیماشہؾافردیعساکاتقدہےکقلعتماالتخػ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ایسدحثیںیماشہؾافردیعساکاتقدہےکقلعتماالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 67

راوی  :اسُاعیٌ بٔ َشعوز ،خايس ،ہظاّ ،قتازة ،اْص ،زیس بٔ ثابت رضی اہلل عٓہ

ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صٔظَ ْاّ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َق َتا َزةُ َع ِٔ أَْ َ ٕص َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
َّحَْا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ث ُ َِّ ق ُُِ َٓا إلٔ َی ايؼَّ ََلة ٔ ُقً ُِت ُزع َِٔ أَ َّٕ
َزیِ ٔس بِ ٔٔ ثَاب ٔ ٕت َقا ٍَ َت َش َّ ِ
ٌ َخ ُِ ٔشی َن آ َی ّة
إ بَی ِ َن ذَي ٔ َ
ُقأ ُايرَّ ُج ُ
أَ َن ّشا ا ِي َكائ ٔ ُ
ٌ ََا ک َ َ
َ َقا ٍَ َق ِس ُر ََا َي ِ َ

اامسلیعنبوعسمد،اخدل،اشہؾ،اتقدة،اسن،زدینباثتبریضاہللہنعےسرفاتیےہہکمہےنرضحتروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رحسی یک رھپ مہ ولگ امنز ادا رکےن ےک فاےطس اھٹ ےئگ اشدی رضحت اسن
ریضاہللہنعےنرفامایسکدقرافہلصدفونںںیماھت؟اوہنںےنرفامایاسدقرہکسج دقردریںیمااسنؿاچپس
آایترکہمیالتفترکے۔
رافی  :اامسلیعنبوعسمد،اخدل،اشہؾ،اتقدة،اسن،زدینباثتبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ایسدحثیںیماشہؾافردیعساکاتقدہےکقلعتماالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 68

راوی  :ابو اطعث ،خايس ،سعیس ،قتازة ،اْص رضی اہلل عٓہ

ٔیس َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ أَْ َ ٕص َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو اْلِ َ ِط َعثٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َسع ْ
ايؼ ِبحٔ َؾ ُك ًِ َٓا ْٔلَْ َ ٕص
َت َش َّ َ
َّح َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َزیِ ُس بِ ُٔ ثَاب ٔ ٕت ث ُ َِّ َقا ََا ؾ ََس َخ ََل فٔی َػ ََلة ٔ ُّ
ُقأ ُ ِاْل ٔ ِن َشا ُٕ َخ ُِ ٔشی َن آیَ ّة
َن ِِ ک َ َ
َفاغٔض ٔ َُا َوزُ ُخوئض ٔ َُا فٔی ايؼَّ ََلة ٔ َقا ٍَ َق ِس ُر ََا َي ِ َ
إ بَی ِ َن َ َ

اوب اثعش ،اخدل ،دیعس ،اتقدة ،اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع افر
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رحسی یک رھپ دفونں ڑھکے وہےئگ افر امنز رجف ڑپےنھ ےگل۔
رضحت اتقدہ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ںیم ےن رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس درایتف ایک ہک اھکےن ےس رفاتغ
ےک دعب سک دقر افہلص اھت۔ ینعی رحسی افر امنز ںیم سک دقر افہلص اھت۔ اوہنں ےن رفامای ہک اس دقر افہلص اھت ہک
سجدقردریںیمااسنؿاچپسآایترکہمیالتفترکے۔
رافی  :اوباثعش،اخدل،دیعس،اتقدة،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیسہاعہشئدصہقییکدحثیںیمامیلسؿنبرہماؿےکقلعتمرافویںاکاالتخػ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
دیسہاعہشئدصہقییکدحثیںیمامیلسؿنبرہماؿےکقلعتمرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 69

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،طعبة ،سًامیٕ ،خیثُة ،ابوعلیہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ َخ ِی َث َُ َة َع ِٔ أَبٔی
ٌ
َع ٔل َّی َة َقا ٍَ ُقً ُِت ي ٔ َعائٔظَ َة ؾ ٔي َٓا َر ُج ََل ٕٔ َٔ ِٔ أَ ِػ َح ٔ
اب اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ َح ُسص َُُا يُ َع ِّح ُ

ٌ ِاْلٔؾ َِل َار
ايش ُح َور َقاي َِت أَ ُّی ُض َُا َّاي ِٔذی ي َُع ِّح ُ
رخ ِاْلٔؾ َِل َار َوي َُع ِّح ُ
ٌ ُّ
رخ ُّ
رخ یُ َؤ ِّ ُ
ايش ُح َور َو ِاْل َ ُ
ِاْلٔؾ َِل َار َویُ َؤ ِّ ُ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ِؼ َٓ ُع
ايش ُح َور ُقً ُِت َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقاي َِت صَ َه َِذا ک َ َ
رخ ُّ
َویُ َؤ ِّ ُ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،شػیة ،امیلسؿ ،ختیمة ،اوبہیطع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اعہشئ دصہقی
ریض اہلل عیھا ےس اہک ہک امہرے درنایؿ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ںیم ےس دف رضحات ںیہ
اکی وت رفزہ دلجی ااطفر رکات ےہ افر رحسی دری ںیم اھکات ےہ (فتق رجف ےک زندکی) افر دفرسے رفزہ دری ںیم

ااطفر رکات ےہ اوہنں ےن اہک فہ وکؿ صخش ےہ وج ااطفر دلجی رکات ےہ افر اتریخ ےس رحسی اھکات ےہ؟ ںیم ےن
رعض ایک دبعاہلل نب وعسمد۔ اوہنں ےن وجاب دای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطہقی ےس رکےت
ےھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،شػیة،امیلسؿ،ختیمة،اوبہیطعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
دیسہاعہشئدصہقییکدحثیںیمامیلسؿنبرہماؿےکقلعتمرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 70

راوی َ :حُس بٔ بظار ،عبسايرحُٔ ،سؿیإ ،اعُع ،خیثُة ،ابوعلیہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ َخ ِی َث َُ َة َع ِٔ أَبٔی
ٔط
َع ٔل َّی َة َقا ٍَ ُقً ُِت ي ٔ َعائٔظَ َة ؾ ٔي َٓا َر ُج ََل ٕٔ أَ َح ُسص َُُا ي َُع ِّح ُ
رخ ُّ
رخ یُ َؤ ِّ ُ
ايش ُح َور َو ِاْل َ ُ
ٌ ِاْلٔؾ َِل َار َویُ َؤ ِّ ُ
رخ ا ِيؿ ِ َ
ايش ُح َور ُقً ُِت َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقاي َِت
ايش ُح َور َقاي َِت أَ ُّی ُض َُا َّاي ِٔذی ي َُع ِّح ُ
َوي َُع ِّح ُ
رخ ُّ
ٌ ُّ
ٌ ِاْلٔؾ َِل َار َویُ َؤ ِّ ُ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ِؼ َٓ ُع
َص َه َِذا ک َ َ
دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،اشمع ،ختیمة ،اوبہیطع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ
دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رعض ایک امہرے ںیم دف آدیم ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
احصہب رکاؾ ںیم ےس اکی وت رفزہ دلجی ااطفر رکات ےہ افر رحسی اتریخ ےس اھکات ےہ (ینعی رقبی فتق رجف) افر
دفرسا ااطفر اتریخ ےس رکات ےہ افر رحسی دلجی اھکات ےہ۔ اوہنں ےن رعض ایک فہ وکؿ آدیم ےہ وج ہک رفزہ
دلجیااطفررکاتےہافررحسیاتریخےساھکاتےہںیمےنرعضایکرضحتدبعاہللنبوعسمد۔اوہنںےناہکہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسایسرطہقیےسرکےتےھت۔

رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،اشمع،ختیمة،اوبہیطعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
دیسہاعہشئدصہقییکدحثیںیمامیلسؿنبرہماؿےکقلعتمرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 71

راوی  :احُس بٔ سًامیٕ ،حشین ،زائسة ،اعُع ،عُارة ،ابوعلیہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُح َشی ِْن َع ِٔ َزائ َٔس َة َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ عُ َُ َار َة َع ِٔ أَبٔی َع ٔل َّی َة َقا ٍَ
اب َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ْس ْ
ْس ْ
وم َر ُج ََل ٕٔ َٔ ِٔ أَ ِػ َح ٔ
وم َعل َی َعائٔظَ َة َؾ َكا ٍَ ي ََضا ََ ِ ُ
َز َخً ُِت أََْا َو ََ ِ ُ
ِ
ٔط َقاي َِت
رخ ي َُع ِّح ُ
ٔط َو ِاْل َ ُ
َو َس ًَّ َِ ٔ َلِکص َُُا ََّل یَأيُو َع ِٔ ا ِي َدی ِر ٔ أَ َح ُسص َُُا یُ َؤ ِّ ُ
ٌ ايؼَّ ََل َة َوا ِيؿ ِ َ
رخ ايؼَّ ََل َة َوا ِيؿ ِ َ
إ
ْس ْ
َعائٔظَ ُة أَ ُّی ُض َُا َّاي ِٔذی ي َُع ِّح ُ
وم َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َؾ َكاي َِت َعائٔظَ ُة َص َه َِذا ک َ َ
ٔط َقا ٍَ ََ ِ ُ
ٌ ايؼَّ ََل َة َوا ِيؿ ِ َ
َي ِؼ َٓ ُع َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ

ادمح نب امیلسؿ ،نیسح ،زادئة ،اشمع ،امعرة ،اوبہیطع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم افر رضحت رسمفؼ
دفونںےکدفونںاکیرفزاعہشئدصہقیریضاہللعیھایکدختمادقسںیماحرضوہےئ۔رسمفؼےنرفامایہک
دف رضحات روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ںیم ےس ںیہ افر دفونں ےک دفونں کین اکؾ ںیم وکاتیہ
ںیہن رکےت۔ نکیل اؿ ںیم ےس اکی امنز یھب اتریخ ےس ادا رکات ےہ افر رفزہ یھب اتریخ ےس ااطفر رکات ےہ افر
دفرسا صخش امنز یھب دلجی ےس ڑپاتھ ےہ افر فہ صخش رفزہ یھب دلج ااطفر رکات ےہ۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض
اہللعیھاےناہکہکفہوکؿصخشےہوجہکامنزیھبدلجیادارکاتےہافررفزہیھبدلجیااطفررکاتیلےہ؟رضحت

رسمفؼریضاہللہنعےنرفامایفہدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعںیہ۔ہیابتنسرکاعہشئدصہقیریضاہللعیھا
ےنرفامایروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیھبایسرطہقیےسلمعرفامایرکےتےھت۔

رافی  :ادمحنبامیلسؿ،نیسح،زادئة،اشمع،امعرة،اوبہیطعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
دیسہاعہشئدصہقییکدحثیںیمامیلسؿنبرہماؿےکقلعتمرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 72

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،ابوَعاویہ ،اعُع ،عُارة ،ابوعلیہ رضی اہلل عٓہ سے روایت ےہ نہ َیں اور
حرضت َْسوم رضی اہلل عٓہ

ايْس ِّی َع ِٔ أَبٔی َُ َعاؤیَ َة َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ ُع َُ َار َة َع ِٔ أَبٔی َع ٔل َّی َة َقا ٍَ َز َخ ًِ ُت أََْا
أَ ِخب َ َرَْا َص َّٓازُ بِ ُٔ َّ ٔ
اب َُ َح َُّ ٕس َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ْس ْ
وم َعل َی َعائٔظَ َة َؾ ُك ًِ َٓا ي ََضا َیا أَُّّ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن َر ُج ََل ٕٔ َٔ ِٔ أَ ِػ َح ٔ
َو ََ ِ ُ

ٌ
رخ ايؼَّ ََل َة َؾ َكاي َِت أَ ُّی ُض َُا ي َُع ِّح ُ
ٌ ِاْلٔؾ َِل َار َوي َُع ِّح ُ
أَ َح ُسص َُُا ي َُع ِّح ُ
رخ ِاْلٔؾ َِل َار َویُ َؤ ِّ ُ
رخ یُ َؤ ِّ ُ
ٌ ايؼَّ ََل َة َو ِاْل َ ُ
ٌ ايؼَّ ََل َة ُق ًِ َٓا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقاي َِت صَ َه َِذا کَا َٕ َي ِؼ َٓ ُع َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ِاْلٔؾ َِل َار َوي َُع ِّح ُ

وسی َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُض َُا
رخ أَبُو َُ َ
َو َس ًَّ َِ َو ِاْل َ ُ

انہدنبرسی،اوباعمفہی،اشمع،امعرة،اوبہیطعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمافررضحترسمفؼریضاہلل
ہنع دفونں ےک دفونں اکی دؿ اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم احرض وہےئ۔ رضحت رسمفؼ ریض
اہللہنعےنرفامایدفآدیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبںیمےسںیہافردفونںےکدفونںکیناکؾ
ںیمیسکمسقیکوکیئیمکںیہنرکےت۔نکیلاؿدفونںںیمےساکیصخشوتامنزیھباتریخےسڑپےتھںیہافررفزہ
یھب اتریخ ےس یہ ااطفر رکےت ںیہ افر دفرسا صخش امنز یھب دلجی ادا رکات ےہ افر رفزہ یھب دلج ااطفر رکات ےہ۔
اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےنرفامایفہوکؿصخشےہوجہکامنزیھبدلجیادارکاتےہافررفزہیھبدلجیہااطفر
رکاتےہ؟رسمفؼریضاہللہنعےنرفامایفہدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعںیہ۔اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےن
رفامایروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس یھبایسرطہقیےسلمعرفامایرکےتےھت۔افرفہ احصیباوبومٰیسارعشی

ریضاہللہنعےھت۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباعمفہی،اشمع،امعرة،اوبہیطعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمافررضحترسمفؼ
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحسیاھکےنےکاضفلئ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رحسیاھکےنےکاضفلئ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 73

راوی  :اسحل بٔ َٓؼور ،عبسايرحُٔ ،طعبة ،عبسايحُیس ػاحب زیازی ،عبساہلل بٔ حارث رضی اہلل
عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َع ِب ٔس ا ِي َحُٔی ٔس َػاح ٔٔب
اب اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ايزِّیَاز ٔ ِّی َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ ا ِي َحار ٔٔث یُ َح ِّس ُث َع ِٔ َر ُج ٌٕ َٔ ِٔ أَ ِػ َح ٔ
َّح َؾ َكا ٍَ إْٔ َّ َضا بَ َر َن ْة أَ ِع َلا ُن ِِ اہللُ إٔیَّاصَا َؾ ََل
َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َز َخً ُِت َعل َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوص َُو یَ َت َش َّ ُ

َت َسعُو ُظ
ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلنمح ،شػیة ،دبعادیمحل اصبح زایدی ،دبعاہلل نب احرث ریض اہلل ہنع رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاکیاحصیبےسرفاتیےہہکںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک
دختم ںیم احرض وہا آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رحسی انتفؽ رفام رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایہیربتکےہوجہکدخافدناعتیلےنموکاطعرفامیئےہوتمولگاسوکہنوھچ ڑف۔

رافی  :اقحسنبوصنمر،دبعارلنمح،شػیة،دبعادیمحلاصبحزایدی،دبعاہللنباحرثریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحسیاھکےنےکفاےطسالبےنےسقلعتم
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رحسیاھکےنےکفاےطسالبےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 74

راوی  :طعیب بٔ یوسـ بِصی ،عبسايرحَُٔ ،عاویہ بٔ ػايح ،یوْص بٔ سیـ ،حارث بٔ زیاز،
ابورہِْ ،عباق بٔ ساریة

ِص ٌّی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ َُ َعاو ٔ َی َة بِ ٔٔ َػاي ٔ ٕح َع ِٔ یُوْ َُص بِ ٔٔ
ـ َب ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا ُط َع ِی ُب بِ ُٔ یُو ُس َ
اق بِ ٔٔ َسارٔ َی َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َس ِی ٕـ َع ِٔ ا ِي َحار ٔٔث بِ ٔٔ زٔ َیاز ٕ َع ِٔ أَبٔی ُرص ِِٕ َع ِٔ ا ِي ٔع ِربَ ٔ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوص َُو َی ِس ُعو إلٔ َی َّ
ئ ا ِي ُُ َب َار ٔک
إ َو َقا ٍَ َصًُ ُُّوا إلٔ َی ا ِي َػ َسا ٔ
ايش ُحورٔ فٔی َط ِضر ٔ َر ََ َـ َ

بیعش نب ویفس رصبی ،دبعارلنمح ،اعمفہی نب اصحل ،ویسن نب فیس ،احرث نب زاید ،اوبرمہ ،رعابض نب
اسربةےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسہکامہ راضمؿںیمآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسرحسیاھکےنےکفاےطسولوگںوکدوعتدےتیوتاراشد رفامےتمولگحبصےکابمرکاھکےن
ےکفاےطسآاج۔
رافی  :بیعش نب ویفس رصبی ،دبعارلنمح ،اعمفہی نب اصحل ،ویسن نب فیس ،احرث نب زاید ،اوبرمہ،
رعابضنباسربة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحسیوکحبصاکاھکانانہکاسیکےہ؟
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رحسیوکحبصاکاھکانانہکاسیکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 75

راوی  :سویس بٔ نِص ،عبساہلل ،بكیة بٔ ويیس ،بحیر بٔ سعس ،خايس بٔ َعسإَ ،كساّ بٔ َعسی ْب
رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُس َویِ ُس بِ ُٔ َن ِِصٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ َع ِٔ َبك ٔ َّی َة بِ ٔٔ ا ِي َوئی ٔس َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی بَ ٔحیرُ بِ ُٔ َس ِع ٕس َع ِٔ َخاي ٔ ٔس
ئ
یْک َب َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َعً َِیهُ ِِ بٔ َػ َسا ٔ
إ َع ِٔ ا ِئُ ِك َساّ ٔ بِ ٔٔ ََ ِع ٔس َ ٔ
بِ ٔٔ ََ ِع َس َ
ايش ُحورٔ َؾإْٔ َّ ُط ص َُو ا ِي َػ َسا ُئ ا ِي ُُ َب َار ُک
ُّ

وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،ثقیة نب فدیل ،ریحب نب دعس ،اخدل نب دعماؿ ،دقماؾ نب دعمی رکب ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولگ اےنپ افرپ حبص اک اھکان (ینعی
رحسی)الزؾرکفاسےیلہکفہحبصاکابمرکاھکانےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،ثقیةنبفدیل،ریحبنبدعس،اخدلنبدعماؿ،دقماؾنبدعمیرکبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رحسیوکحبصاکاھکانانہکاسیکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 76

راوی  :عُرو بٔ علی ،عبسايرحُٔ ،سؿیإ ،ثور ،خايس بٔ َعسإ رضی اہلل عٓہ

إ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ث َ ِو ٕر َع ِٔ َخاي ٔ ٔس بِ ٔٔ ََ ِع َس َ
ئ ا ِي ُُ َب َار ٔک َي ِعىٔی َّ
ايش ُح َور
َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي ٔ َر ُج ٌٕ َصًُ َِّ إلٔ َی ا ِي َػ َسا ٔ
رمعف نب یلع ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،وثر ،اخدل نب دعماؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽرکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی احصیب ےس اراشد رفامای م حبص ےک اھکےن (ینعی رحسی) اھکےن ےک فاےطس آاج وج ہک
ابربتکےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ایفسؿ،وثر،اخدلنبدعماؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مہولوگںےکافرالہاتکبےکرفزےںیمرفؼ؟
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
مہولوگںےکافرالہاتکبےکرفزےںیمرفؼ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 77

َوسی بٔ علی ،وہ اپٓے وايس سے ،ابوقیص ،عُرو بٔ عاؾ رضی اہلل عٓہ
راوی  :قتيبہ ،يیثٰ ،

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
اؾ َقا ٍَ
وسی بِ ٔٔ عُل َٕٓی َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی َق ِی ٕص َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ ا ِي َع ٔ
ايً ِی ُث َع ِٔ َُ َ
ايش ُحورٔ
َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ ؾ َِؼ ٌَ ََا بَی ِ َن ٔػ َیا َٔ َٓا َو ٔػ َیاّ ٔأَ ِص ٌٔ ا ِل ٔه َت ٔ
اب أَک ِ ًَ ُة ُّ
ہبیتق ،ثیل ،ومٰیس نب یلع ،فہ اےنپ فادل ےس ،اوبسیق ،رمعف نب اعص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مہ ولوگں ےک افر الہ اتکب ےک رفزے ںیم یہی رفؼ ےہ

رحسیاھکان(اسےئلہکفہولگرحسیںیہناھکےت)
رافی  :ہبیتق،ثیل،ومٰیسنبیلع،فہاےنپفادلےس،اوبسیق،رمعفنباعصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحسیںیموتسافروجھکراھکان
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رحسیںیموتسافروجھکراھکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 78

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،عبسايرزامَ ،عُر ،قتازة ،اْص رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ أَْ َ ٕص َقا ٍَ َقا ٍَ
ايش ُحورٔ َیا أَْ َ ُص إنِّٔی أُرٔی ُس ِّ
ايؼ َی َاّ أَكِع ُِٔىٔی َط ِیئّا ؾَأ َ َت ِي ُت ُط
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوذَي ٔ َ
َ ع ٔ ِٓ َس ُّ
َ َب ِع َس ََا أَ َّذ َٕ ب ٔ ََل ٍْ َؾ َكا ٍَ َیا أَْ َ ُص اْ ِ ُورِ َر ُج َّل َیأِک ُ ٌِ ََعٔی ؾ ََس َع ِو ُت َزیِ َس بِ َٔ
ب ٔ َت ُِر ٕ َوإَْٔا ٕ
ئ ؾ ٔیطٔ ََائْ َوذَي ٔ َ
رشبَ َة َسو ٔ ٕیل َوأََْا أُرٔی ُس ِّ
ايؼ َی َاّ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ثَاب ٔ ٕت َؾ َحا َئ َؾ َكا ٍَ إنِّٔی َق ِس َ ٔ
رشبِ ُت َ ِ

رخ َد إلٔ َی ايؼَّ ََلة ٔ
َو َس ًَّ َِ َوأََْا أُرٔی ُس ِّ
ايؼ َی َاّ َؾ َت َش َّ َ
َّح ََ َع ُط ث ُ َِّ َق َاّ ؾ ََؼلَّی َر ِن َع َتی ِ ٔن ث ُ َِّ َ َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اتقدة ،اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناسنریضاہللہنعےسرحسیےکفتقاراشدرفامایاےاسن!ںیمرفزہراتھکوہںےھجمھچک الھہچنیم ںیم
وجھکر ےل رک احرض وہا افر اکی اپین اک ربنت ےل رک آای۔ اس فتق رضحت البؽ اذاؿ ےس افرغ وہ ےئگ ےھت آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےاسن!میسکآدیموکالتشرکفوجہکریمےرمہاہرحسیاھکےئینعیریمے
اسھترحسیںیمرشتکرکے۔ںیمےن زدینباثتبریضاہللوکالبایفہاحرضوہےئاوہنںےنرفامایہکںیمےن
وتس اک وھگٹن یپ ایل ےہ افر ریمی تین رفزہ رےنھک یک ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ریمی یھب

تین رفزہ رےنھک یک ےہ۔ رھپ رضحت زدی ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رحسی اھکیئ اس ےک دعب آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھٹ ےئگ افر دف رتعک ادا رفامںیئ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےک فاےطس لکن
ڑپے۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدة،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریسفتاراشدابریاعتیل
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ریسفتاراشدابریاعتیل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 79

راوی  :ہَلٍ بٔ ايعَلء بٔ ہَلٍ ،حشین بٔ عیاغ ،زہیر ،ابواسحل ،براء بٔ عازب رضی اہلل عٓہ

غ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُز َصی ِ ْر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو
ئ بِ ٔٔ ص ََٔل ٍٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا حُ َشی ِ ُن بِ ُٔ َعیَّا ٕ
أَ ِخب َ َرنٔی ص ََٔل ٍُ بِ ُٔ ا ِي َع ََل ٔ
إ إٔذَا ْ َ َاّ َق ِب ٌَ أَ ِٕ یَ َت َع َّشی ي َِِ َی ٔح ٌَّ َي ُط أَ ِٕ َیأ ِک ُ ٌَ َط ِیئّا َوَّلَ
إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ ا ِيب َ َرا ٔ
ئ بِ ٔٔ َعاز ٕٔب أَ َّٕ أَ َح َسص ُِِ ک َ َ
َّ
َش َب ي َِی ًَ َتطُ َو َی ِو ََ ُط َٔ ِٔ ا ِي َػ ٔس َحًَّی َت ِػرُ َب َّ
ارشبُوا إلٔ َی ا ِي َد ِی ٔم
ايظ ُِ ُص َحًی َْزَي َِت َص ِٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َوکًُُوا َو ِ َ
َي ِ َ

اْلِ َ ِس َوز ٔ َقا ٍَ َوَْزَي َِت فٔی أَبٔی َق ِی ٔص بِ ٔٔ َع ُِر ٕو أَتَی أَصِ ًَ ُط َوص َُو َػائ ِْٔ َب ِع َس ا ِي َُ ِػر ٔ ٔب َؾ َكا ٍَ صَ ٌِ َٔ ِٔ َط ِی ٕئ َؾ َكاي َِت
ِ
ََ َعظَ ّ
َف َج َع ِت إ ٔي َِیطٔ
رخ ُد أَ ِي َتُٔ ُص ي َ
ائ ؾ َ َ
ا َِ َرأَتُ ُط ََا ع ٔ ِٓ َسَْا َط ِی ْئ َو َله ِٔٔ أَ ِ ُ
ََخ َج ِت َو َو َؿ َع َرأ َس ُط َؾ َٓ َاّ َ َ
َ
ؾ ََو َج َس ِت ُط َْائ ُّٔا َوأَ ِي َكوَ ِت ُط َؾً َِِ َی ِل َع ِِ َط ِیئّا َوبَ َ
ـ اي َّٓ َض ُ
ار َؾ ُػش َٔی َعً َِیطٔ َوذَي ٔ َ
ات َوأَ ِػ َبحَ َػائ ُّٔا َحًَّی اْ ِ َت َؼ َ
َق ِب ٌَ أَ ِٕ َت ِٓز ٔ ٍَ َص ِٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة ؾَأَِْزَ ٍَ اہللُ ؾ ٔیطٔ
الہؽ نب االعلء نب الہؽ ،نیسح نب ایعش ،زریہ ،اوب ااحسؼ  ،رباء نب اعزب ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہکےلہپ

رطہقی ہی اھت ہک ارگ رفزہ رےنھک فاال صخش اشؾ وک اھکان اھکےن ےس لبق وس اجےئ رھپ اس وک امتؾ رات ھچک اھکان انیپ
درتس ہن وہات اھت۔ اےلگ دؿ رغفب آاتفب کت ہک ہی آتی رکہمی آرخ کت انزؽ وہیئ۔ آتی ذموکرہ اک رتہمج ہی
ےہ مولگ اھکؤ افر ویپ یتح ہک رظنآاجےئ م وک ا دی رجف یکداھری ایسہ داھری ےس۔ (ینعی ا دی داھری ےسایسہ
داھریںیماایتمزوہاجےئ)اوہنںےنرفامایہیآتیرکہمیرضحتاوبسیقنبرضحترمعےسقلعتمانزؽوہیئ۔
ہکفہاکیدؿاینپزفہجےکاپسفیرفیالےئرغمبےکدعبافرفہاسفتقرفزہرےھکوہےئےھتاوہنںےن
درایتف رفامای اہمترے اپس ھچک اھکےن ےکفاےطس ےہ؟ اؿ یک رتحمہم اہیلہ ےن وجاب دای ہک امہرے اپس ھچک یھب
ںیہن ےہ نکیل ںیم اجیت وہں افر اہمترے فاےطس التش رک ےک ھچک اھکان ےل رک احرض وہیت وہں ہچنیم  فہ ابرہ
فیرفیےلیئگافرہیاحصیبوسےئگ۔فہسجفتقفاسپآیئوتاؿوکداھکیہکفہوسرےہںیہہچنیم اوہنںےناؿ
وکدیبارایک۔نکیلاوہنںےنھچکںیہناھکای(ویکہکناؿےکایخؽںیموسےنےکدعبھچکاھکاندرتسہناھت)افرفہ
امتؾراتایسرطہقیےسرےہرھپحبصاکرفزہراھکسجفتقدفرہپاکفتقوہایگوتاؿوکےبوہیشوہیئگاسفتق
کتہیآتیرکہمیانزؽںیہنوہیئیھت۔اسرپدخافدندقفسےنہیآتیرکہمیانزؽرفامیئ۔
رافی  :الہؽنباالعلءنبالہؽ،نیسحنبایعش،زریہ،اوباقحس،رباءنباعزبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ریسفتاراشدابریاعتیل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 80

راوی  :علی بٔ ححر ،جریرَ ،طف ،طعيی ،عسی بٔ حاتِ رضی اہلل عٓہ

ف َع ِٔ َّ
ط ٕ
ايظ ِع ٔي ِّی َع ِٔ َعس ِّٔی بِ ٔٔ َحات ِٕٔ أَْ َّ ُط َسأ َ ٍَ َر ُسو ٍَ اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ حُ ِحر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َجر ٔ ْیر َع ِٔ َُ َ ِّ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ َق ِوئطٔ َت َعال َی َحًَّی َیت ََبی َّ َن َلهُ ِِ ا ِي َد ِی ُم اْلِ َبِ َی ُف َٔ ِٔ ا ِي َد ِی ٔم اْلِ َ ِس َوز ٔ َقا ٍَ ص َُو َس َوازُ

َّ
ايً ِی ٌٔ َوبَ َی ُ
اق اي َّٓ َضارٔ
یلعنبرجح،رجری،رطمػ،یبعش،دعینب احمریضاہللہنعسےسرفاتیےہہکاوہنںےنرضحتروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےسدرایتف رفامای ہک ا دی داھری افر اکےل رگنیک داھری اک ایک بلطم ےہ؟ ذموکرہ ابال
آتی رکہمی ںیم؟ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامای اکےل رگنیک داھری رات یک ایسیہ ےہ افر ا دی
داھریدؿیکا دییےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،رجری،رطمػ،یبعش،دعینباحمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجفسکرطحوہیتےہ؟
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رجفسکرطحوہیتےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 81

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،ايتیِّم ،ابوعثُإ ،ابٔ َشعوز رضی اہلل عٓہ

َّ َ َّ
َ
َّ َ
إ َع ِٔ ابِ ٔٔ ََ ِش ُعوز ٕ َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی
ِّم َع ِٔ أَبٔی عُ ِث َُ َ
أ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َحسث َٓا یَ ِحٌَی َقا ٍَ َحسث َٓا ايت ِی ٔ ُّ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ إ ٔ َّٕ ب ٔ ََل َّّل یُ َؤ ِّذ ُٕ بًٔ َِی ٌٕ ئيُ َٓ ِّب َط َْائ َُٔهُ ِِ َویُ ِر ٔج َع َقائ َُٔهُ ِِ َو َي ِی َص ا ِي َؿ ِحرُ أَ ِٕ َي ُكو ٍَ

َص َه َِذا َوأَ َط َار ب ٔ َه ِّؿطٔ َو َله ِٔٔ ا ِي َؿ ِحرُ أَ ِٕ َي ُكو ٍَ َص َه َِذا َوأَ َط َار ب ٔ َّ
ايشبَّابَ َتی ِ ٔن

رمعف نب یلع ،ییحی ،ایمیتل ،اوبامثعؿ ،انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایالبؽراتںیماذاؿدےتیںیہ(بجراتاکھچکہصحابیقوہ)اتہکمںیمےسوجصخش
وس راہ وہ فہ دیبار وہ اجےئ افر فہ دجہت یک امنز ڑپھ ےل ھچک دری وسےن ےک فاےطس ای اھکان اھکےن ےک فاےطس ای امنز فرت

ڑپےنھےکفاےطسافرامنزرجفاسرطہقیےسںیہنےہافررھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپیلیھتہےسااشرہ
رفامای ہکلب امنز رجف اس رطہقی ےس ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفونں اہشدت یک اویلگنں ےس ااشرہ
رفامای۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ایمیتل،اوبامثعؿ،انبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رجفسکرطحوہیتےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 82

راوی َ :حُوز بٔ غیَلٕ ،ابوزاؤز ،طعبة ،سوازة بٔ حٓوًة ،سُرة رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ََ ِح ُُوزُ بِ ُٔ غ َِی ََل َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة أَْ ِ َبأََْا َس َوا َزةُ بِ ُٔ َح ِٓوَ ًَ َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت
َس ُُ َر َة َي ُكو ٍُ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل َي ُػ َّرَّْهُ ِِ أَذَا ُٕ ب ٔ ََل ٍٕ َوَّلَ َص َِذا ا ِيب َ َی ُ
اق َحًَّی یَ ِٓ َؿح ٔ َر
ازا َی َسیِطٔ
ا ِي َؿ ِحرُ صَ َه َِذا َو َص َه َِذا َي ِعىٔی َُ ِعتَر ّٔؿا َقا ٍَ أَبُو َزا ُو َز َو َب َش َم ب ٔ َی َسیِطٔ َیُٔي ّٓا َو ٔط َُ ّاَّل ََ ًّ

ومحمد نبالیغؿ،اوبداؤد،شػیة،وسادة نبذیعلة ،رمسة ریضاہلل ہنع ےسرفاتیےہ ہکرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمولوگںوکرضحتالبؽیکاذاؿافرہیا دییدوھہکہندےسجفتقہیرجف
یک رفینش اظرہ وہ۔ اس رطہقی ےس ینعی وچ ڑایئ ںیم۔ رضحت اامؾ اوبداؤد ےن رفامای رضحت ہبعش ےن اےنپ دفونں
اہھتداںیئافرابںیئاجبنچنیھکرکالیھپےئ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شػیة،وسادةنبذیعلة،رمسةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امہراضمؿاابملرکاکاابقتسؽرکاناسیکےہ؟
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
امہراضمؿاابملرکاکاابقتسؽرکاناسیکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 83

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،ويیس ،وازاعی ،یحٌی ،ابو سًُہ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ا ِي َوئی ُس َع ِٔ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َع ِٔ َی ِحٌَی َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ
َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََّل َت َك َّس َُوا َق ِب ٌَ َّ
إ َي ُؼ ُوّ ٔػ َیا َّا أَتَی
ايظ ِضر ٔبٔ ٔؼ َیاّ ٕ إ ٔ ََّّل َر ُج ٌْ ک َ َ
َ ا ِي َی ِو ُّ َعل َی ٔػ َیا َٔطٔ
ذَي ٔ َ
ااحسؼنباربامیہ،فدیل،فازایع،ییحی،اوبہملس،اوبرہریہ ریضاہللہنعےسرفاتیہک رضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمولگہنیہمےسلبقرفز ےہنروھکنکیلفہصخشرفزےرےھکسجاکدؿرفزہاک
آاجےئ۔بلطمہیہکیسکصخشیکاعدتیھتاکیرفزہرفزرےنھکیک۔ابدفدؿراضمؿاابملرکےسلبقآایگ
وترفزہرھکےلویکہکناسیکتیناابقتسؽرکےنیکںیہنےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،فدیل،فازایع،ییحی،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسدحثیرشفیںیمرضحتاوبہملسرپرافویںاکاالتخػ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیرشفیںیمرضحتاوبہملسرپرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 84

راوی  :عُرإ بٔ یزیس بٔ خايسَ ،حُس بٔ طعیب ،اوزاعی ،یحٌی ،ابو سًُہ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

یس بِ ٔٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ُط َع ِیبٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َع ِٔ َی ِحٌَی َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرنٔی ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ َیز ٔ َ
َح َّسثَىٔی أَبُو َسً ََُ َة َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََّل یَ َت َك َّس َََّٔ أَ َح ْس
َّ
إ َي ُؼ ُوّ ٔػ َیا َّا َق ِب ًَ ُط َؾً َِی ُؼ ُِ ُط
ايظ ِض َر ب ٔ َی ِوّ ٕ َو ََّل َی ِو ََی ِ ٔن إ ٔ ََّّل أَ َح ْس ک َ َ

رمعاؿ نب سیدی نب اخدل ،دمحم نب بیعش ،افزایع ،ییحی ،اوب ہملس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکوکیئصخشراضمؿاابملرکےسلبقرفزےہنرےھک اکی
دؿایدفدؿآےگنکیلفہصخشوجہکےلہپےساسدؿرفزہراھکرکاتاھتفہصخشرفزہرےھک۔
رافی  :رمعاؿنبسیدینباخدل،دمحمنببیعش،افزایع،ییحی،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیرشفیںیمرضحتاوبہملسرپرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 85

راوی َ :حُس بٔ ايعَلء ،ابوخايسَ ،حُس بٔ عُرو ،ابوسًُہ ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي َع ََل ٔ
ئ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َخاي ٔ ٕس َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل َت َت َك َّس َُوا َّ
َ یَ ِو َّا
ايظ ِض َر بٔ ٔؼ َیاّ ٔ َی ِوّ ٕ أَ ِو َی ِو ََی ِ ٔن إ ٔ ََّّل أَ ِٕ یُ َواؾ َٔل ذَي ٔ َ
إ َي ُؼو َُ ُط أَ َح ُس ُنِ َقا ٍَ أَبُو َعبس ايرَّ ِحُ ٔٔ َص َِذا َخ َلأ ْ
کَ َ
ِ
ِ
َ
دمحمنباالعلء،اوباخدل،دمحمنبرمعف،اوبہملس،انبابعسریضاہللہنعےسرفاتیہک رضحتروسؽرکمییلصاہلل

ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایراضمؿاابملرکےساکیدؿدفدؿلبقرفزہہنروھکرگمسجفتقفہدؿآاجےئ
سجدؿ ہکاہمترےںیم ےس وکیئصخشرفزہراھکرکاتاھتوتفہصخشرفزہرےھک ےل۔رضحتاامؾاسنیئےن رفامای
ہکہیدحثیاطخےہ۔
رافی  :دمحمنباالعلء،اوباخدل،دمحمنبرمعف،اوبہملس،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسہلسلسںیمرضحتاوبہملسیکدحثیرشفی
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسہلسلسںیمرضحتاوبہملسیکدحثیرشفی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 86

راوی  :طعیب بٔ یوسـ و َحُس بٔ بظار ،عبسايرحُٔ ،سؿیإَٓ ،ؼور ،سايِ ،ابوسًُہ رضی اہلل عٓہ

ـ َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظارٕ َو َّ
ايًؿ ُِى َي ُط َق َاَّل َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ
أَ ِخب َ َرَْا ُط َع ِی ُب بِ ُٔ یُو ُس َ
َع ِٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أ ُ ِّّ َسً ََُ َة َقاي َِت ََا َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
إ
إ َي ٔؼ ُ
إ ب ٔ َر ََ َـ َ
ٌ َط ِع َب َ
َي ُؼ ُوّ َط ِض َریِ ٔٔ َُت َ َتابٔ َعی ِ ٔن إ ٔ ََّّل أََّْطُ ک َ َ

بیعش نب ویفس ف دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،وصنمر ،اسمل ،اوبہملس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
ےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکلسلسمدفامہےکرفزےر ےتھوہےئںیہنداھکیےہ۔نکیلآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسامہ ابعشؿوکامہراضمؿاابملرکےسالمدایرکےتےھت۔ینعیآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسامہ
ابعشؿاکرفزہر ےتھےھتہکفہراضمؿاابملرکےکرفزہےساشلموہاجاتاھت۔
رافی  :بیعشنبویفسفدمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،وصنمر،اسمل،اوبہملسریضاہللہنع

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

رضحتدمحمنباربامیہرپرافویںاکاالتخػ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتدمحمنباربامیہرپرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 87

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،نرض ،طعبة ،توبة عٓبریَ ،حُس بٔ ابراہیِ ،ابوسًُہ ،اّ سًُہ رضی اہلل عٓٗا

َ
رض َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َت ِوبَ َة ا ِي َع ِٓبَر ِّٔی َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا اي َّٓ ِ ُ
إ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ٔؼ ُ
إ ب ٔ َر ََ َـ َ
ٌ َط ِع َب َ
َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أ ُ ِّّ َسً ََُ َة َقاي َِت ک َ َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رضن ،شػیة ،وتبة ربنعی ،دمحم نب اربامیہ ،اوبہملس ،اؾ ہملس ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامہابعشؿوکامہراضمؿاابملرکےسالمدایرکےتےھت۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رضن،شػیة،وتبةربنعی،دمحمنباربامیہ،اوبہملس،اؾہملسریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتدمحمنباربامیہرپرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 88

راوی  :ربیع بٔ سًامیٕ ،ابٔ وہب ،اساَة بٔ زیسَ ،حُس بٔ ابراہیِ ،ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ

أَ ِخب َ َرَْا اي َّربٔی ُع بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی أ ُ َسا ََ ُة بِ ُٔ َزیِ ٕس أَ َّٕ َُ َح َُّ َس بِ َٔ إٔبِ َراص َٔیِ
َح َّسثَ ُط َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ أَْ َّ ُط َسأ َ ٍَ َعائٔظَ َة َع ِٔ ٔػ َیاّ ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َّ
ِط َحًَّی َن ُكو ٍَ ََّل َي ُؼ ُوّ
َؾ َكاي َِت ک َ َ
ِط َو ُيؿ ٔ ُ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُؼ ُوّ َحًی َن ُكو ٍَ ََّل ُيؿ ٔ ُ
إ
إ أَ ِو َعا ََّ َة َط ِع َب َ
إ َي ُؼ ُوّ َط ِع َب َ
َوک َ َ
رعیبنبامیلسؿ،انبفبہ،ااسمةنبزدی،دمحمنباربامیہ،اوبہملسنبدبعارلنمحےنرضحتاعہشئدصہقیریض
اہلل عیھا ےس درایتف رفامای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزفں ےس قلعتم وت اوہنں ےن رفامای
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزے ر ےتھ ےھت اہیں کت ہک مہ ولگ ےتہک اب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ
ااطفرںیہنرکںیےگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسااطفررکےتےھتاہیںکتہکمہولگےتہکہکرفزےںیہن
رںیھکےگافرآپوپرےامہابعشؿایآرخامہابعشؿںیمرفزےر ےتھےھت۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،انبفبہ،ااسمةنبزدی،دمحمنباربامیہ،اوبہملسنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتدمحمنباربامیہرپرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 89

راوی  :احُس بٔ سعس بٔ حهِ ،عِّمْ ،اؾع بٔ یزیس ،ابٔ ہازَ ،حُس بٔ ابراہیِ ،ابوسًُہ ،ابٔ
عبسايرحُٔ ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

یس أَ َّٕ ابِ َٔ ا ِي َضاز ٔ َح َّسثَطُ أَ َّٕ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َس ِعسٔ بِ ٔٔ ا ِي َح َه ِٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِِّّم َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َْاؾ ٔ ُع بِ ُٔ َیز ٔ َ

َُ َح َُّ َس بِ َٔ إٔبِ َراص َٔیِ َح َّسثَ ُط َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َي ِعىٔی ابِ َٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َي َك ِس کَاْ َ ِت إ ٔ ِح َساَْا
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
إ ؾ ََُا َت ِكس ُٔر َعل َی أَ ِٕ َت ِك ٔض َی َحًَّی َی ِس ُخ ٌَ َط ِع َبا ُٕ َو ََا ک َ َ
ِط فٔی َر ََ َـ َ
ُتؿ ٔ ُ

إ َي ُؼو َُ ُط ک ُ ًَّ ُط
إ َي ُؼو َُ ُط ک ُ ًَّ ُط إ ٔ ََّّل َقً ٔ ّیَل بَ ٌِ ک َ َ
إ ک َ َ
َو َس ًَّ َِ َي ُؼ ُوّ فٔی َط ِضر ٕ ََا َي ُؼ ُوّ فٔی َط ِع َب َ
ادمحنبدعسنبمکح ،یمع،انعف نبسیدی،انباہد،دمحمنب اربامیہ،اوبہملس،انبدبعارلنمح،اعہشئدصہقیریضاہلل
عیھا ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولوگں ںیم ےس (ینعی رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات
ںیم ےس) امہ راضمؿ اابملرک ںیم وکیئ اخوتؿ رفزہ ااطفر رکیت یھت (ینعی رفزے ںیہن ریتھک یھت) رھپ اس وک اضق
رک ےن یک  تلہ ہن  یتل اہیں کت ہک امہ ابعشؿ آاجات افر سج دقر رفزے رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس امہ ابعشؿ ںیمر ےتھاس دقریسکدفرسےامہ ںیمرفزےہنر ےتھےھت۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملسارثکامہ
ابعشؿںیمہکلبوپرےامہابعشؿںیمرفزےر ےتھےھت۔
رافی  :ادمح نب دعس نب مکح ،یمع ،انعف نب سیدی ،انب اہد ،دمحم نب اربامیہ ،اوبہملس ،انب دبعارلنمح ،اعہشئ دصہقی
ریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتدمحمنباربامیہرپرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 90

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس ،سؿیإ ،عبساہلل بٔ ابويبیس ،ابوسًُہ رضی اہلل عٓٗا

یس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی َيبٔی ٕس َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
إ َي ُؼ ُوّ َحًَّی َن ُكو ٍَ
َسأ َ ِي ُت َعائٔظَ َة َؾ ُكً ُِت أَ ِخبٔرٔیىٔی َع ِٔ ٔػ َیاّ ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقاي َِت ک َ َ

َق ِس َػاّ َو ُيؿ ٔ َّ
إ إ ٔ ََّّل
إ َي ُؼ ُوّ َط ِع َب َ
إ ک َ َ
ِط َوي َِِ َیهُ ِٔ َي ُؼ ُوّ َط ِض ّرا أَ ِنث َ َر َٔ ِٔ َط ِع َب َ
َ
ُ
ِط َحًی َن ُكو ٍَ َق ِس أَؾ َ َ
إ ک ُ ًَّ ُط
إ َي ُؼ ُوّ َط ِع َب َ
َقً ٔ ّیَل ک َ َ
دمحم نب دبعاہلل نب سیدی ،ایفسؿ ،دبعاہلل نب اوبدیبل ،اوبہملس ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت

اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرضحتروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملسےکرفزفں ےکقلعتمدرایتف ایکوت
اوہنں ےنایبؿ رفامای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزے راھکرکےت ےھت اہیں کت ہک مہولگ ےتہک ہک اب
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفزے یہرےھک اجںیئےگ افر ااطفررفامےتاہیںکتہک مہولگ ےتہکہک ابآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسااطفریہرکےتاجںیئےگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیسکہنیہمںیمامہابعشؿےسزایدہ
رفزےںیہنر ےتھےھت۔ہکلبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسابعشؿےکزایدہہصحںیمایوپرےابعشؿںیمرفزے
ر ےتھےھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدی،ایفسؿ،دبعاہللنباوبدیبل،اوبہملسریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتدمحمنباربامیہرپرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 91

راوی  :اسحل بٔ ابراہیَِ ،عاذ بٔ ہظاّ ،وہ اپٓے وايس سے ،یحٌی بٔ ابونثیر ،ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ،
عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َُ َعاذُ بِ ُٔ صٔظَ اّ ٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبٔی َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ أَبٔی َنثٔیر ٕ َقا ٍَ
َح َّسثَىٔی أَبُو َسً ََُ َة بِ ُٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ي َِِ َیهُ ِٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی َط ِضر ٕ

َٔ ِٔ َّ
إ ک ُ ًَّطُ
إ َي ُؼ ُوّ َط ِع َب َ
إ ک َ َ
ايش َٓةٔ أَ ِنث َ َر ٔػ َیا َّا َٔ ِٓ ُط فٔی َط ِع َب َ

ا احسؼ نب اربامیہ ،اعمذ نب اشہؾ ،فہ اےنپ فادل ےس ،ییحی نب اوبریثک ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،اعہشئ دصہقی ریض
اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسؽ ےک یسک امہ ںیم امہ ابعشؿ ےس زایدہ
رفزےںیہنر ےتھےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامہابعشؿےکامتؾہنیہمںیمرفزےر ےتھےھت۔

رافی  :اقحسنباربامیہ،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،ییحینباوبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،اعہشئدصہقی
ریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتدمحمنباربامیہرپرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 92

راوی  :احُس بٔ سًامیٕ ،ابوزاؤز ،سؿیإَٓ ،ؼور ،خايس بٔ سعس ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

إ َع ِٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ َخاي ٔ ٔس بِ ٔٔ َس ِع ٕس َع ِٔ َعائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َزا ُو َز َع ِٔ ُسؿ َِی َ

إ
إ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُؼ ُوّ َط ِع َب َ
َقاي َِت ک َ َ

ادمح نب امیلسؿ ،اوبداؤد ،ایفسؿ ،وصنمر ،اخدل نب دعس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسابعشؿےکہنیہمںیمرفزےراھکرکےتےھت۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،اوبداؤد،ایفسؿ،وصنمر،اخدلنبدعس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتدمحمنباربامیہرپرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 93

راوی  :ہاروٕ بٔ اسحل ،عبسة ،سعیس ،قتازة ،زرارة بٔ اوفی ،سعس بٔ ہظاّ ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل

عٓٗا

ارو ُٕ بِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ َع ِب َس َة َع ِٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ ز َُر َار َة بِ ٔٔ أَ ِوفَی َع ِٔ َس ِع ٔس بِ ٔٔ صٔظَ اّ ٕ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َص ُ
َّ
َّ
َ
إٓ ک ُ ًَّ ُط فٔی ي َِی ًَ ٕة َو ََّل َق َاّ ي َِی ًَ ّة َحًَّی
ُق َ
َقأَ ا ِي ُ ِ
َعائٔظَ َة َقاي َِت ََّل أ ِع ًَ ُِ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َ َ
إ
ايؼَّ َبا ٔح َو ََّل َػ َاّ َط ِض ّرا کَا َٔ َّل َق ُّم غَی ِ َر َر ََ َـ َ
اہرفؿ نب ااحسؼ  ،دبعة ،دیعس ،اتقدة ،زرارة نب افیف ،دعس نب اشہؾ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتیےہ
ہک ھجم وک اس ابت اک (یعطق) ملع ںیہن ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھبک اکی رات ںیم لمکم رقآؿ
رکمی یک التفت رفامیئ وہ ای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یسک رات ںیم وپری رات ابعدت رفامیئ وہ ای آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنیسکہنیہمےکوپرےےکوپرےرفزےرےھکوہںالعفہامہراضمؿاابملرکےک۔
رافی  :اہرفؿنباقحس،دبعة،دیعس،اتقدة،زرارةنبافیف،دعسنباشہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتدمحمنباربامیہرپرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 94

راوی َ :حُس بٔ احُس بٔ ابویوسـَ ،حُس بٔ سًُہ ،ہظاّ ،ابٔ سیریٔ ،عبساہلل بٔ طكیل ،عائظہ
ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

ُحان ٔ ٌّی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ صٔظَ اّ ٕ َع ِٔ
ـ ايؼَّ ِی َس ََّلن ٔ ُّی َ َّ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ أَ ِح َُ َس بِ ٔٔ أَبٔی یُو ُس َ
یل َع ِٔ َعائٔظَ َة َقا ٍَ َسأ َ ِيت َُضا َع ِٔ ٔػ َیاّ ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ابِ ٔٔ سٔیر ٔ َ
یٔ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َطك ٔ ٕ

َّ
ِط َحًَّی َن ُكو ٍَ َق ِس
َو َس ًَّ َِ َقاي َِت ک َ َ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُؼ ُوّ َحًی َن ُكو ٍَ َق ِس َػ َاّ َو ُيؿ ٔ ُ

وٕ َر ََ َـا ُٕ
ِط َوي َِِ َي ُؼ ِِ َط ِض ّرا َتا ًَّا َُ ِٓ ُِذ أَتَی ا ِي َُسٔی َٓ َة إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َیهُ َ
أَؾ َ َ
دمحم نب ادمح نب اوبویفس ،دمحم نب ہملس ،اشہؾ ،انب ریسنی ،دبعاہلل نب قیقش ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس
رفاتی ےہہک روسؽ رکمییلص اہللہیلعفآہلفملس رفزے ر ےتھ اہیںکتہک مہولگ ےتہکہک اب آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسرفزےرےھکاجںیئےگافرااطفررفامےتاہیںکتہکمہولگےتہکہکابآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسااطفررکےتاجںیئےگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیسکہنیہموپرےامہےکرفزےںیہنرےھک۔سج
فتقہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدم ہنیرونرہفیرفیالےئنکیلراضمؿاابملرکںیم۔
رافی  :دمحمنبادمحنباوبویفس،دمحمنبہملس،اشہؾ،انبریسنی،دبعاہللنبقیقش،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتدمحمنباربامیہرپرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 95

راوی  :اسُاعیٌ بٔ َشعوز ،خايس ،ابٔ حارث ،نہُص ،عبساہلل بٔ طكیل رضی اہلل عٓہ

ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َخاي ٔ ْس َوص َُو ابِ ُٔ ا ِي َحار ٔٔث َع ِٔ َن ِض َُ ٕص َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َطكٔی ٕل
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ايـ َهی َقاي َِت َّلَ إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َیحٔی َئ َٔ ِٔ
َقا ٍَ ُقً ُِت ي ٔ َعائٔظَ َة أَک َ َ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َُؼل ِّی َػ ََل َة ُّ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُؼ ُوّ َط ِض ّرا ک ُ ًَّ ُط َقاي َِت ََّل ََا َعً ٔ ُِ ُت َػ َاّ َط ِض ّرا
ََػٔيبٔطٔ ُقً ُِت َص ٌِ ک َ َ
ِط َحًَّی َي ُؼ َوّ َٔ ِٓ ُط َحًَّی ََ َضی ي ٔ َشبٔیًٔطٔ
ک ُ ًَّ ُط إ ٔ ََّّل َر ََ َـ َ
إ َو ََّل أَؾ َ َ
کم
اامسلیعنب وعسمد،اخدل،انب احرث ،س،،دبعاہلل نب قیقشریضاہلل ہنع ےسرفاتیےہ ہک ںیم ےنرضحت
اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھاےس رعض ایک ایک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس امنز اچتش ڑپاھ رکےت
ےھت؟ اوہنں ےن رفامای ہک ںیہن نکیل سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ فیرفی الےت (ینعی رفس ےس

فاسپ فیرفی الےت) ںیم ےن رعض ایک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک امہ ےک وپرے رفزے
ر ےتھ؟ ںیہن نکیل راضمؿ اابملرک ےک افر ہن یسک امہ ںیم وپرے ہنیہم کت رفزے ااطفر رکےت۔ ینعی اکی رفزہ
یھبےنرںیھکیتحہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکفافتوہیئگ۔
کم
رافی  :اامسلیعنبوعسمد،اخدل،انباحرث ،س،،دبعاہللنبقیقشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتدمحمنباربامیہرپرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 96

راوی  :ابواطعث ،یزیس ،ابٔ زریع ،جریری ،عبساہلل بٔ طكیل

یل َقا ٍَ ُقً ُِت
یس َوص َُو ابِ ُٔ ز َُریِ ٕع َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ا ِي ُح َریِر ٔ ُّی َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َطك ٔ ٕ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو اْلِ َ ِط َعثٔ َع ِٔ َیز ٔ َ
ايـ َهی َقاي َِت ََّل إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َیحٔی َئ َٔ ِٔ ََػٔيبٔطٔ
ي ٔ َعائٔظَ َة أَک َ َ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َُؼل ِّی َػ ََل َة ُّ

إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُط َػ ِو ّْ ََ ِعًُ ْوّ س َٔوی َر ََ َـا َٕ َقاي َِت َواہللٔ إ ٔ ِٕ َػ َاّ
ُقً ُِت َص ٌِ ک َ َ
َط ِض ّرا ََ ِعًُو َّا سٔوی َر ََ َـ َ َّ
ِط َحًَّی َي ُؼ َوّ َٔ ِٓطُ
َ
إ َحًی ََ َضی ي ٔ َو ِجضٔطٔ َو ََّل أَؾ َ َ

اوباثعش ،سیدی ،انب زرعی ،رجریی ،دبعاہلل نب قیقش ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ےس
رعضایکہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملسامنزاچتشڑپےتھےھت؟اوہنںےنرفامایہکںیہن۔نکیل
سج فتق رفس ےس فاسپ فیرفی الےت۔ ںیم ےن رعض ایک ہک ایک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک
وکیئ رفزہ رقمر وہات اھت العفہ راضمؿ اابملرک ےک؟ اوہنں ےن رفامای دخا یک مسق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
یسک رقمرہ ہنیہم ےک رفزے ںیہن رےھک العفہ راضمؿ اابملرک ےک اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
فافتوہیئگافرہنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفزہااطفررفاماییسکامہںیمہکلبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن

رہاکیہنیہمںیمرفزہراھک۔
رافی  :اوباثعش،سیدی،انبزرعی،رجریی،دبعاہللنبقیقش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسدحثیںیماخدلنبدعماؿےکقلعتماالتخػ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیںیماخدلنبدعماؿےکقلعتماالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 97

راوی  :عُرو بٔ عثُإ ،بكیة ،بحیر ،خايس ،جبیر بٔ نؿیر رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ َبك ٔ َّی َة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا بَ ٔحی ْر َع ِٔ َخاي ٔ ٕس َع ِٔ ُج َبی ِر ٔبِ ٔٔ نُ َؿیِر ٕأَ َّٕ َر ُج َّل َسأ َ ٍَ َعائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرنٔی َع ُِرُو بِ ُٔ ُع ِث َُ َ

َع ِٔ ِّ
إ ک ُ ًَّ ُط َو َی َت َ َّ
َّحی ٔػ َی َاّ
إ َي ُؼ ُوّ َط ِع َب َ
ايؼ َیاّ ٔ َؾ َكاي َِت إ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ
یص
ٔاَّلث ِ َٓی ِ ٔن َوا ِي َدُٔ ٔ
رمعفنبامثعؿ،ثقیة،ریحب،اخدل،ریبجنبریفنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیصخشےنرضحتاعہشئدصہقی
ریضاہللعیھاےسرفزفںےکقلعتمدرایتفرفامایوتاوہنںےنرفامایروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوپرے
امہ ابعشؿ ںیم رفزے ر ےتھ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریپ افر رعمجات ےک دؿ ےک رفزے اک ایخؽ
رفامےتےھت۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،ثقیة،ریحب،اخدل،ریبجنبریفنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیںیماخدلنبدعماؿےکقلعتماالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 98

راوی  :عُرو بٔ علی ،عبساہلل بٔ زاؤز ،ثور ،خايس بٔ َعسإ ،ربیعة جرشی ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہ

یع َة
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ث َ ِو ْر َع ِٔ َخاي ٔ ٔس بِ ٔٔ ََ ِع َس َ
إ َع ِٔ َرب ٔ َ

إ َو َی َت َ َّ
َّحی
إ َو َر ََ َـ َ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُؼ ُوّ َط ِع َب َ
ا ِي ُح َر ٔش ِّی َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ک َ َ
یص
ٔاَّلث ِ َٓی ِ ٔن َوا ِي َدُٔ َ

رمعف نب یلع ،دبعاہلل نب داؤد ،وثر ،اخدل نب دعماؿ ،ربیعة رجیش ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسامہابعشؿ افرامہ راضمؿاابملرکےکہنیہم اکرفزہر ےتھےھت افر آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسایخؽرفامےتےھتریپافررعمجاتےکدؿاک۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعاہللنبداؤد،وثر،اخدلنبدعماؿ،ربیعةرجیش،اعہشئدصہقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کشےکدؿاکرفزہ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
کشےکدؿاکرفزہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 99

راوی  :عبساہلل بٔ سعیس اَّلطخ ،ابوخايس ،عُرو بٔ قیص ،ابواسحل ،حرضت ػًہ رضی اہلل

أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس اْلِ َ َط ُّخ َع ِٔ أَبٔی َخاي ٔ ٕس َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َق ِی ٕص َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ ٔػ ًَ َة َقا ٍَ ُن َّٓا
ع ٔ ِٓ َس َع َُّا ٕر ؾَأت ُ َٔی بٔظَ اة ٕ ََ ِؼً ٔ َّی ٕة َؾ َكا ٍَ کًُُوا َؾت َ َٓ َّهی َب ِع ُف ا ِي َك ِوّ ٔ َقا ٍَ إنِّٔی َػائ ِْٔ َؾ َكا ٍَ َع َُّ ْار ََ ِٔ َػ َاّ ا ِي َی ِو َّ
َ ؾ ٔیطٔ َؾ َك ِس َع َصی أَبَا ا ِي َكاس ِٔٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َّاي ِٔذی يُظَ ُّ
دبع اہلل نب دیعس االجش ،اوباخدل ،رمعف نب سیق ،اوب ااحسؼ  ،رضحت ہلص ریض اہلل ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت امعر
ریض اہلل ہنع ےک اسھت ےھت ہک اکی ینھب وہیئ رکبی الیئ یئگ۔ امعر ریض اہلل ہنع ےن رفامای اھک ھچک رضحات ےھچیپ
ٹہ ےئگ افر ےنہک ےگل ہک مہ ےن رفزہ راھک وہا ےہ۔ ایس رپ امعر ریض اہلل ےن رفامای سج ےن کش فاےل دؿ رفزہ
راھکاسےناوبااقلمسیلصاہللہیلعفآہلفملساک(لمعابمرک)یکانرفامینیک۔
رافی  :دبعاہللنبدیعساالجش،اوباخدل،رمعفنبسیق،اوباقحس،رضحتہلصریضاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
کشےکدؿاکرفزہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 100

راوی  :قتيبہ ،ابٔ ابوعسی ،ابویوْص ،سُاک رضی اہلل عٓہ سے روایت ےہ نہ َیں حرضت عْکَہ رضی
اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ أَبٔی َعس ٓ ٕ
ْٔک ََ َة فٔی یَ ِوّ ٕ َق ِس
ٔی َع ِٔ أَبٔی یُوْ َُص َع ِٔ س َُٔا ٕک َقا ٍَ َز َخً ُِت َعل َی ع ِ ٔ
ٌ ُخ ِبزّا َو َب ِك َّل َو َيب َ ّٓا َؾ َكا ٍَ لٔی َصًُ َِّ َؾ ُكً ُِت إنٔ ِّی َػائ ِْٔ َقا ٍَ
إ َوص َُو َیأِک ُ ُ
إ ص َُو أَ ِّ َٔ ِٔ َط ِع َب َ
أ ُ ِطک ٔ ٌَ َٔ ِٔ َر ََ َـ َ

ـ ََّل َي ِش َت ِثىٔی َت َك َّس َِ ُت ُقً ُِت صَا ٔ
ت
ِط َّٕ ُقً ُِت ُس ِب َح َ
إ اہللٔ ََ َّر َتی ِ ٔن َؾ ًَ َُّا َرأَیِ ُتطُ َی ِحً ٔ ُ
َو َحً َ
َـ بٔاہللٔ َي ُتؿ ٔ َ

ض َي ُكو ٍُ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُػو َُوا ئرُ ِؤیَتٔطٔ
ِاْل َٕ ََا ع ٔ ِٓ َس َک َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ابِ َٔ َعبَّا ٕ
إ َو ََّل َت ِش َت ِكبًُٔوا
ِطوا ئرُ ِؤ َیتٔطٔ َؾإ ٔ ِٕ َحا ٍَ بَ ِي َٓهُ ِِ َوبَ ِي َٓ ُط َس َحابَ ْة أَ ِو ُهً َُِ ْة ؾَأ َ ِنًُُٔوا ا ِيع َّٔس َة ع َّٔس َة َط ِع َب َ
َوأَؾ ٔ ُ

َّ
إ
إ ب ٔ َی ِوّ ٕ َٔ ِٔ َط ِع َب َ
ايظ ِض َر ا ِستٔ ِك َب ّاَّل َو ََّل َت ٔؼًُوا َر ََ َـ َ
ہبیتق،انباوبدعی،اوبویسن ،امسکریضاہللہنعےسرفاتیےہہک ںیمرضحت رکعہمریضاہللہنع یکدختم
ںیمکشفاےلدؿاحرضوہاینعیاسرفزکشاھتہکآجراضمؿاابملرکےہایابعشؿےہ۔رضحترکعہمریض
اہلل ہنع اس فتق رفیٹ افر زبسی اھک رےہ ےھت اوہنں ےن رفامای آاجؤ۔ ںیم ےن رعض ایک ریما رفزہ ےہ۔ اوہنں
ےناہللیک مسق اھکیئہک مرفزہوت ڑدفےگ۔ ںیمےندف رمہبت اہک۔ سجفتقںیم ےنداھکیہک فہ مسق وت(لسلسم)
اھکرےہںیہنکیلمسقےکاسھتااشنءاہللںیہنےتہک۔ںیمےنرعضایکہکاہمترےاپسوجھچکےہفہالؤ۔اوہنں
ےن رفامای ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس انس ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رف امےتےھتمولگاچدندھکیرکرفزہروھکافراچدندھکیرکااطفررکف۔ارگمولوگںےکافراچدنےکدرنایؿابدؽ
آاجےئ (ینعی وممس اربآولد وہ اجےئ) ای ادن ریھا وہ اجےئ (سج یک فہج ےس اچدن رظن ےن آےئ) وت م ولگ امہ
ابعشؿ ےک سیت رفزے وپرے رکول افر امہ راضمؿ اابملرک ےس ےلہپ رفزے ہن روھک افر ہن یہ م ولگ راضمؿ
اابملرکوکابعشؿےکاسھتاشلمرکف۔
رافی  :ہبیتق،انباوبدعی،اوبویسن،امسکریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمرضحترکعہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کشےکدؿسکےکےیلرفزہرانھکدرتسےہ؟
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
کشےکدؿسکےکےیلرفزہرانھکدرتسےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 101

راوی  :عبسايًَُ بٔ طعیب بٔ يیث بٔ سعس ،وہ اپٓے وايس سے ،جسی ،طعیب بٔ اسحل ،اوزاعی و ابٔ
ابوْعوبة ،یحٌی بٔ ابی نثیر ،ابوسًُہ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس ا ِي ًَُ ٔ َٔ بِ ُٔ ُط َع ِی ٔب بِ ٔٔ َّ
ايً ِیثٔ بِ ٔٔ َس ِع ٕس َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی َع ِٔ َج ِّسی َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ُط َع ِی ُب بِ ُٔ
ٔ
ْعوبَ َة َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ أَبٔی َنثٔیر ٕ َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ
إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ اْلِ َ ِو َزاع ِّی َوابِ ُٔ أَبٔی َ ُ
إ َي ُكو ٍُ أَ ََّل ََّل َت َك َّس َُوا َّ
إ َي ُؼ ُوّ ٔػ َیا َّا
ايظ ِض َر ب ٔ َی ِوّ ٕ أَ ِو اث ِ َٓی ِ ٔن إ ٔ ََّّل َر ُج ٌْ ک َ َ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَْ َّ ُط ک َ َ

َؾ ًِ َی ُؼ ُِ ُط
دبعاکلملنببیعشنبثیلنبدعس،فہاےنپفادلےس،دجی،بیعشنبااحسؼ،افزایعفانباوبرعفبة،ییحینب
ایب ریثک ،اوبہملس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد
رفامےتےھتمولگرفزےہنروھکراضمؿاابملرکےساکیایدفدؿلبقنکیلفہصخشوجہکہشیمہاسدؿرفزہ
راھکرکاتاھتفہصخش(ارگاعدتےہوت)رفزہرھکےل۔
رافی  :دبعاکلملنببیعشنبثیلنبدعس،فہاےنپفادلےس،دجی،بیعشنباقحس،افزایعفانباوبرعفبة،
ییحینبایبریثک،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشراضمؿاابملرکںیمدؿںیمرفزہرےھکافرراتںیمابعدتںیموغشمؽرےہ؟
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
وجصخشراضمؿاابملرکںیمدؿںیمرفزہرےھکافرراتںیمابعدتںیموغشمؽرےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 102

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايحهِ ،طعیب ،يیث ،خايس ،ابٔ ابوہَلٍ ،ابٔ طہاب ،سعیس بٔ
َشیب رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ َّ
ايً ِیثٔ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َخاي ٔ ْس َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی ص ََٔل ٍٕ

إ
َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
اب َع ِٔ َسعٔیسٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ َق َاّ َر ََ َـ َ
ُرف َيطُ ََا َت َك َّس َّ َٔ ِٔ ذَْ ِبٔطٔ
إ ٔ َیُاّْا َوا ِحت َٔشا ّبا غ ٔ َ
دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل ،بیعش ،ثیل ،اخدل ،انب اوبالہؽ ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہ ہکرضحتروسؽ رکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامای وجصخشامہراضمؿاابملرک ںیمرات
ںیمابعدتںیموغشمؽرےہوتاسےکامتؾانگہاعمػرکدےیئاجںیئےگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدبعامکحل،بیعش،ثیل،اخدل،انباوبالہؽ،انباہشب،دیعسنببیسمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
وجصخشراضمؿاابملرکںیمدؿںیمرفزہرےھکافرراتںیمابعدتںیموغشمؽرےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 103

راوی َ :حُس بٔ جبًةَ ،عافیَ ،وسی ،اسحل بٔ راطس ،زہریْ ،عوة بٔ زبیر ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل
عٓٗا

وسی َع ِٔ إ ٔ ِس َح َل بِ ٔٔ َرا ٔط ٕس َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َج َب ًَ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي ُُ َعافَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َ
ْع َو ُة بِ ُٔ ايزُّبَی ِر ٔأَ َّٕ َعائٔظَ َة َز ِو َد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ
إ َٔ ِٔ غَی ِر ٔأَ ِٕ یَأ ِ َُ َرص ُِِ بٔ َعز ٔ َیُةٔ أَ َِر ٕؾ ٔیطٔ ؾ ََی ُكو ٍُ ََ ِٔ َق َاّ
اض فٔی ق ٔ َیاّ ٔ َر ََ َـ َ
َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ
إ یُ َرغِّ ُب اي َّٓ َ
ُرف َي ُط ََا َت َك َّس َّ َٔ ِٔ ذَِْبٔطٔ
َر ََ َـ َ
إ إ ٔ َیُاّْا َوا ِحت َٔشابّا غ ٔ َ
دمحم نب ذیلة ،اعمیف ،ومیس ،ااحسؼ نب رادش ،زرہی ،رعفة نب زریب ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ
ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولوگں وک راضمؿ اابملرک ںیم ابعدت رکےن یک نیقلت رفامےت ےھت نکیل
دشت ےس یسک اکؾ اک مکحںیہن رفامےتےھت۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس اراشد رفامےتوجصخش راضمؿ اابلرک

ہ
یک راوتں ںیم ڑھکا وہ (رتافحی ڑپےھ) اامیؿ ےک اسھت ارج ف وثاب ےک فاےطس وت اس ےک امتؾ انگہ اعمػ رک دی
اجںیئےگ۔
رافی  :دمحمنبذیلة،اعمیف،ومیس،اقحسنبرادش،زرہی،رعفةنبزریب،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
وجصخشراضمؿاابملرکںیمدؿںیمرفزہرےھکافرراتںیمابعدتںیموغشمؽرےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 104

راوی  :زْیا بٔ یحٌی ،اسحل ،عبساہلل بٔ حارث ،یوْص ،زہریْ ،عوة بٔ زبیر ،عائظہ ػسيكہ رضی
اہلل عٓٗا

ْیَّا بِ ُٔ َی ِحٌَی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا إ ٔ ِس َح ُل َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ا ِي َحار ٔٔث َع ِٔ یُوْ َُص اْلِ َیِل ٔ ِّی َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َز َ ٔ
رخ َد فٔی
ْع َوةُ بِ ُٔ ايزُّبَی ِر ٔأَ َّٕ َعائٔظَ َة أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َ َ
ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ أَ ِخبَرَنٔی ُ ِ

ف َّ
ام ا ِي َحس َ
َج ِو ٔ
ض َو َس َ
إ یُ َرغِّبُ ُض ِِ فٔی ق ٔ َیاّ ٔ
ٔیث َوؾ ٔیطٔ َقاي َِت َؾک َ َ
ايً ِی ٌٔ ي َُؼل ِّی فٔی ا ِي َُ ِشحٔ ٔس ؾ ََؼلَّی بٔاي َّٓا ٔ
ِ
ُرف َي ُط ََا َت َك َّس َّ
َر ََ َـ َ
إ َٔ ِٔ غَی ِر ٔأَ ِٕ َیأ َُ َرصُ ِِ بٔ َعز ٔ َیُ ٕة َو َي ُكو ٍُ ََ ِٔ َق َاّ ي َِی ًَ َة ا ِي َك ِسرٔ إ ٔ َیُاّْا َوا ِحت َٔشا ّبا غ ٔ َ
َ
َٔ ِٔ َذِْبٔطٔ َقا ٍَ َؾت ُُوف ِّ َی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َواْلِ َ َِرُ َعل َی ذَي ٔ َ
زرکای نب ییحی ،ااحسؼ  ،دبعاہلل نب احرث ،ویسن ،زرہی ،رعفة نب زریب ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی
ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ےک فتق دجسم ںیم امنز ڑپےنھ ےک فاےطس ابرہ فیرفی الےئ رھپ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ڑپاھیئ افر اکی دحثی ںیم لقن ایک افر اہیں کت ایبؿ ایک ہک رضحت اعہشئ
دصہقیریضاہللعیھاےناہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ولوگںوکرتبغدالےتےھتراضمؿاابملرکیکراوتں
ںیم ڑھکے وہےن یک (امنز رتافحی ڑپےنھ ےئلیک) نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دشت ےس مکح ںیہن رفامےت

ےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکوجصخشق دقرںیمڑھکاوہاامیؿےکاسھت(ینعیاامیؿافر
نیقی ےکاسھت ابعدترکے اچےہ ھٹیب رک ای یسک یھبرطح) ارجف وثاب ےئلیک وتاس ےک اےلگ انگہ اعمػرک دےیئ
اجںیئےگرھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنفافتاپیئافرایسرطہقیےسمکحدای۔
رافی  :زرکاینبییحی،اقحس،دبعاہللنباحرث،ویسن،زرہی،رعفةنبزریب،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
وجصخشراضمؿاابملرکںیمدؿںیمرفزہرےھکافرراتںیمابعدتںیموغشمؽرےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 105

راوی  :ربیع بٔ سًامیٕ ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

اب َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو
أَ ِخب َ َرَْا اي َّربٔی ُع بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
إ
َسً ََُ َة بِ ُٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ أَ َّٕ أَبَا ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ فٔی َر ََ َـ َ

ُرف َي ُط ََا َت َك َّس َّ َٔ ِٔ ذَِْبٔطٔ
ََ ِٔ َقا ََ ُط إ ٔ َیُاّْا َوا ِحت َٔشابّا غ ٔ َ

رعیبنبامیلسؿ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس راضمؿ اابملرک ےک
قلعتمرفامےتےھتہکوجصخشاامیؿ ےکاسھتاسامہںیمڑھکاوہاوتاسےکاےلگےلھچپانگہاعمػرکدےیئاجںیئ
ےگ۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
وجصخشراضمؿاابملرکںیمدؿںیمرفزہرےھکافرراتںیمابعدتںیموغشمؽرےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 106

راوی َ :حُس بٔ خايس ،بَش بٔ طعیب ،وہ اپٓے وايس سے ،زہریْ ،عوة بٔ زبیر ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل
عٓٗا

ْع َوةُ بِ ُٔ ايزُّبَی ِر ٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا بٔ ِ ُ
َش بِ ُٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ

ف َّ
رخ َد َٔ ِٔ َج ِو ٔ
ايً ِی ٌٔ ؾ ََؼلَّی فٔی ا ِي َُ ِشحٔسٔ
أَ َّٕ َعائٔظَ َة أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َ َ
ام ا ِي َحس َ
َو َس َ
إ َٔ ِٔ غَی ِر ٔأَ ِٕ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یُ َرغِّبُ ُض ِِ فٔی ق ٔ َیاّ ٔ َر ََ َـ َ
ٔیث َو َقا ٍَ ؾ ٔیطٔ َوک َ َ
ُرف َي ُط ََا َت َك َّس َّ َٔ ِٔ ذَِْبٔطٔ
إ إ ٔ َیُاّْا َوا ِحت َٔشا ّبا غ َٔ
َیأ ِ َُ َرص ُِِ بٔ َعز ٔ َیُةٔ أَ َِر ٕؾ ٔیطٔ ؾ ََی ُكو ٍُ ََ ِٔ َق َاّ َر ََ َـ َ

دمحمنباخدل،رشبنببیعش،فہاےنپفادلےس،زرہی،رعفةنبزریب،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہ
ہکرضحتروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملسولوگںوک راضمؿاابملرکںیمابعدترکےن یک رتبغدےتیےھت
نکیل یتخس ےک اسھت مکح ںیہن رفامای رکےت ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت وج صخش راضمؿ
ہ
اابملرکںیماامیؿےکاسھتڑھکاوہاارجفوثابےکےیلوتاسےکاےلگےلھچپانگہاعمػرکدیاجںیئےگ۔
رافی  :دمحمنباخدل،رشبنببیعش،فہاےنپفادلےس،زرہی،رعفةنبزریب،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
وجصخشراضمؿاابملرکںیمدؿںیمرفزہرےھکافرراتںیمابعدتںیموغشمؽرےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 107

راوی َ :حُس بٔ خايس ،بَش بٔ طعیب ،وہ اپٓے وايس سے ،زہری ،ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ ،ابوہریرہ رضی
اہلل عٓہ

َش بِ ُٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َسً ََُ َة بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بٔ ِ ُ
إ ََ ِٔ َقا ََ ُط
َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ أَ َّٕ أَبَا ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ي ٔ َر ََ َـ َ

ُرف َيطُ ََا َت َك َّس َّ َٔ ِٔ ذَِْبٔطٔ
إ ٔ َیُاّْا َوا ِحت َٔشابّا غ ٔ َ

دمحمنباخدل،رشب نببیعش،فہاےنپفادلےس،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتی
ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس راضمؿ اابملرک
ےکےیلاراشدرفامےتےھتوجصخشارجفوثابےکفاےطسڑھکاوہاوتاسےکاےلگانگہاعمػرکدےیئاجںیئےگ۔
رافی  :دمحمنباخدل،رشبنببیعش،فہاےنپفادلےس،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
وجصخشراضمؿاابملرکںیمدؿںیمرفزہرےھکافرراتںیمابعدتںیموغشمؽرےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 108

راوی  :ابوزاؤز ،يعكوب بٔ ابراہیِ ،وہ اپٓے وايس سے ،ػايح ،ابٔ طہاب ،ابوسًُہ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

اب أَ َّٕ أَبَا
وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َع ِٔ َػاي ٔ ٕح َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َي ِع ُك ُ
إ إ ٔ َیُاّْا
َسً ََُ َة أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّٕ أَبَا ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َق َاّ َر ََ َـ َ

ُرف َي ُط ََا َت َك َّس َّ َٔ ِٔ ذَِْبٔطٔ
َوا ِحت َٔشابّا غ ٔ َ

اوبداؤد،وقعیبنباربامیہ،فہاےنپفادلےس،اصحل،انباہشب،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہ

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج وکیئ اامیؿ ےک اسھت ارج ف وثاب ےک ےیل امہ
ہ
راضمؿںیمڑھکاوہ(ینعیابعدترکےامنزرتافحیادارکے)وتاسےکاےلگانگہاعمػرکدیاجںیئےگ۔
رافی  :اوبداؤد،وقعیبنباربامیہ،فہاےنپفادلےس،اصحل،انباہشب،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
وجصخشراضمؿاابملرکںیمدؿںیمرفزہرےھکافرراتںیمابعدتںیموغشمؽرےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 109

راوی ْ :وح بٔ حبیب ،عبسايرزامَ ،عُر ،زہری ،ابوسًُہ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ْ ُو ُح بِ ُٔ َحبٔیبٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة
إ َٔ ِٔ غَی ِر ٔأَ ِٕ َیأ ِ َُ َرص ُِِ بٔ َعز ٔ َیُ ٕة َقا ٍَ ََ ِٔ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یُ َرغِّ ُب فٔی ق ٔ َیاّ ٔ َر ََ َـ َ
َقا ٍَ ک َ َ
ُرف َي ُط ََا َت َك َّس َّ َٔ ِٔ ذَِْبٔطٔ
َق َاّ َر ََ َـ َ
إ إ ٔ َیُاّْا َوا ِحت َٔشا ّبا غ ٔ َ
ونحنببیبح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس راضمؿ اابملرک ںیم ڑھکے وہےن یک (ینعی رتافحی افر ابعدت یک) رتبیغ رفامای رکےت
ےھت نکیل یتخس ےک اسھت مکح ںیہن رفامےت ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راضمؿ
ہ
اابملرکںیماامیؿےکاسھتڑھکاوہاارجفوثابےکفاےطسوتاسےکاےلگانگہاعمػرکدیاجںیئےگ۔
رافی  :ونحنببیبح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

وجصخشراضمؿاابملرکںیمدؿںیمرفزہرےھکافرراتںیمابعدتںیموغشمؽرےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 110

راوی  :قتيبہَ ،ايَ ،ابٔ طہاب ،حُیس بٔ عبسايرحُٔ ،ابوہریرہ رضی ايہ عٓہ

اب َع ِٔ حُ َُ ِیسٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
ُرف َي ُط ََا َت َك َّس َّ َٔ ِٔ ذَِْبٔطٔ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ َق َاّ َر ََ َـ َ
إ إ ٔ َیُاّْا َوا ِحت َٔشابّا غ ٔ َ

ہبیتق ،امکل ،انب اہشب ،دیمح نب دبعارلنمح ،اوبرہریہ ریض اہل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راضمؿ اابملرک ےک رفزے رےھک اامیؿ ےک اسھت ارج ف وثاب ےک
ہ
فاےطسوتاسےکاےلگانگہاعمػرکدیاجںیئےگ۔
رافی  :ہبیتق،امکل،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہلہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
وجصخشراضمؿاابملرکںیمدؿںیمرفزہرےھکافرراتںیمابعدتںیموغشمؽرےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 111

راوی َ :حُس بٔ سًُہ ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،ابٔ طہاب ،حُیس بٔ عبسايرحُٔ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

اب َع ِٔ ُح َُ ِی ٔس بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ابِ ُٔ ٔط َض ٕ
إ إ ٔ َیُاّْا َوا ِحت َٔشابّا
َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ َق َاّ َر ََ َـ َ
ُرف َي ُط ََا َت َك َّس َّ َٔ ِٔ ذَِْبٔطٔ
غَٔ

دمحمنبہملس،انباقمس،امکل،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راضمؿ اابلرک یک راوتں ںیم (ارج ف وثاب یک تین
ہ
ےس)اامیؿےکاسھتڑھکاوہاوتاسےکاےلگانگہاعمػرکدیاجںیئےگ۔
رافی  :دمحمنبہملس،انباقمس،امکل،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
وجصخشراضمؿاابملرکںیمدؿںیمرفزہرےھکافرراتںیمابعدتںیموغشمؽرےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 112

راوی َ :حُس بٔ اسُاعیٌ ،عبساہلل بٔ َحُس بٔ اسُاء ،حویریةَ ،ايَ ،زہری ،ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ
و حُیس بٔ عبسايرحُٔ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ أَ ِس َُا َئ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُج َویِر ٔیَ ُة َع ِٔ ََاي ٔ َٕ

َقا ٍَ ايزُّصِر ٔ ُّی أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َسً ََُ َة بِ ُٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ َوحُ َُ ِی ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ
ُرف َيطُ ََا َت َك َّس َّ َٔ ِٔ َذِْبٔطٔ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ َق َاّ َر ََ َـ َ
إ إ ٔ َیُاّْا َوا ِحت َٔشا ّبا غ ٔ َ

دمحم نب اامسلیع ،دبعاہلل نب دمحم نب اامسء ،وحریبة ،امکل ،زرہی ،اوبہملس نب دبعارلنمح ف دیمح نب دبعارلنمح،
اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش
ہ
راضمؿاابملرکیکراوتںںیماامیؿےکاسھتوثابےکفاےطسڑھکاوہوتاسےکاےلگانگہاعمػرکدیاجںیئ
ےگ۔(اسہگجرمادابعدتےہ)
رافی  :دمحم نب اامسلیع ،دبعاہلل نب دمحم نب اامسء ،وحریبة ،امکل ،زرہی ،اوبہملس نب دبعارلنمح ف دیمح نب

دبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
وجصخشراضمؿاابملرکںیمدؿںیمرفزہرےھکافرراتںیمابعدتںیموغشمؽرےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 113

راوی  :قتيبہ و َحُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس ،سؿیإ ،زہری ،ابوسًُہ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

یس قَاَّلَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ

إ َوفٔی َحسٔیثٔ ُقت َ ِي َب َة أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ َػ َاّ َر ََ َـ َ
ُرف َيطُ ََا َت َك َّس َّ َٔ ِٔ ذَِْبٔطٔ َو ََ ِٔ َق َاّ ي َِی ًَ َة ا ِي َك ِسرٔ
َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ َق َاّ َط ِض َر َر ََ َـ َ
إ إ ٔ َیُاّْا َوا ِحت َٔشابّا غ ٔ َ

ُرف َي ُط ََا َت َك َّس َّ َٔ ِٔ ذَِْبٔطٔ
إ ٔ َیُاّْا َوا ِحت َٔشا ّبا غ ٔ َ

ہبیتق ف دمحم نب دبعاہلل نب سیدی ،ایفسؿ ،زرہی ،اوبہملس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجصخشراضمؿاابملرکیکراوتںںیمڑھکاوہ(ینعیابعدترکے)
ہ
وت اس ےک اےلگ انگہ اعمػ رک دی اجںیئ ےگ۔ افر وج صخش (ق ) دقر یک رات ںیم ڑھکا وہ ینعی ابعدت رکے
ہ
وثابافراامیؿےکاسھتوتاسےکاےلگانگہاعمػرکدیاجںیئےگ۔
رافی  :ہبیتقفدمحمنبدبعاہللنبسیدی،ایفسؿ،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

وجصخشراضمؿاابملرکںیمدؿںیمرفزہرےھکافرراتںیمابعدتںیموغشمؽرےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 114

راوی  :قتيبہ ,سؿیإ ،زہری ،ابوسًُہ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ

ُرف َيطُ ََا َت َك َّس َّ َٔ ِٔ ذَِْبٔطٔ
َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ َػ َاّ َر ََ َـ َ
إ إ ٔ َیُاّْا َوا ِحت َٔشابّا غ ٔ َ

ہبیتق ,ایفسؿ ،زرہی ،اوبہملس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راضمؿ اابملرک یک راوتں ںیم ڑھکا وہ (ینعی ابعدت رکے) وت اس ےک اےلگ انگہ
ہ
اعمػرک دیاجںیئےگ۔ افروجصخش(ق )دقریکراتںیمڑھکاوہ ینعیابعدت رکےوثابافراامیؿےک
ہ
اسھتوتاسےکاےلگانگہاعمػرکدیاجںیئےگ۔
رافی  :ہبیتق,ایفسؿ،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
وجصخشراضمؿاابملرکںیمدؿںیمرفزہرےھکافرراتںیمابعدتںیموغشمؽرےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 115

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،سؿیإ ،زہری ابوسًُہ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ
ُرف َي ُط ََا َت َك َّس َّ َٔ ِٔ َذِْبٔطٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َػ َاّ َر ََ َـ َ
إ إ ٔ َیُاّْا َوا ِحت َٔشا ّبا غ ٔ َ

ااحسؼنباربامیہ ،ایفسؿ،زرہیاوبہملس،اوبرہریہریض اہللہنع ےسرفاتیےہہک رضحتروسؽرکمی یلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راضمؿ اابملرک یک راوتں ںیم ڑھکا وہ (ینعی ابعدت رکے) وت اس ےک
ہ
اےلگ انگہ اعمػ رک دی اجںیئ ےگ۔ افر وج صخش (ق ) دقر یک رات ںیم ڑھکا وہ ینعی ابعدت رکے وثاب افر
ہ
اامیؿےکاسھتوتاسےکاےلگانگہاعمػرکدیاجںیئےگ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،زرہیاوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
وجصخشراضمؿاابملرکںیمدؿںیمرفزہرےھکافرراتںیمابعدتںیموغشمؽرےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 116

راوی  :علی بٔ َِٓذر ،ابٔ ؾـیٌ ،یحٌی بٔ سعیس ،ابو سًُہ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ا ِي ُُ ِٓ ِٔذرٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ُؾ َـ ِی ٌٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة
ُرف َيطُ ََا
َرض َٔی اہللُ َع ِٓطُ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َػ َاّ َر ََ َـ َ
إ إ ٔ َیُاّْا َوا ِحت َٔشا ّبا غ ٔ َ
َت َك َّس َّ َٔ ِٔ ذَِْبٔطٔ
یلع نب ذنمر ،انب لیضف ،ییحی نب دیعس ،اوب ہملس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجصخشراضمؿاابملرکیکراوتںںیمڑھکاوہ(ینعیابعدترکے)وتاس
ہ
ےک اےلگ انگہ اعمػ رک دی اجںیئ ےگ۔ افر وج صخش (ق ) دقر یک رات ںیم ڑھکا وہ ینعی ابعدت رکے وثاب
ہ
افراامیؿےکاسھتوتاسےکاےلگانگہاعمػرکدیاجںیئےگ۔
رافی  :یلعنبذنمر،انبلیضف،ییحینبدیعس،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زریرظندحثیرشفیںیمرضحتانبایبریثکافررضننبابیشؿرپرافویںاکاالتخػ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتانبایبریثکافررضننبابیشؿرپرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 117

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلیَ ،حُس بٔ ہظاّ ،ابواطعث ،خايس ،ہظاّ ،یحٌی بٔ ابی نثیر ،ابوسًُہ بٔ
عبسايرحُٔ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ صٔظَ اّ ٕ َوأَبُو اْلِ َ ِط َعثٔ َو َّ
ايًؿ ُِى َيطُ َقايُوا َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ
َح َّسثَ َٓا صٔظَ ْاّ َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ أَبٔی َنثٔیر ٕ َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ

ُرف َي ُط ََا َت َك َّس َّ َٔ ِٔ ذَِْبٔطٔ َو ََ ِٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ َق َاّ َر ََ َـ َ
إ إ ٔ َیُاّْا َوا ِحت َٔشا ّبا غ ٔ َ
ُرف َي ُط ََا َت َك َّس َّ َٔ ِٔ َذِْبٔطٔ
َق َاّ ي َِی ًَ َة ا ِي َك ِسرٔ إ ٔ َیُاّْا َوا ِحت َٔشا ّبا غ ٔ َ
دمحم نب دبعاالیلع ،دمحم نب اشہؾ ،اوباثعش ،اخدل ،اشہؾ ،ییحی نب ایب ریثک ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،اوبرہریہ ریض
اہللہنع ےسرفاتیےہہک رضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامای وجصخشراضمؿاابملرک
ہ
یک راوتں ںیم ڑھکا وہ (ینعی ابعدت رکے) وت اس ےک اےلگ انگہ اعمػ رک دی اجںیئ ےگ۔ افر وج صخش (ق )
ہ
دقریک رات ںیم ڑھکا وہ ینعی ابعدت رکے وثاب افر اامیؿ ےکاسھت وت اس ےک اےلگ انگہ اعمػ رک دی اجںیئ
ےگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،دمحمنباشہؾ،اوباثعش،اخدل،اشہؾ،ییحینبایبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہ
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتانبایبریثکافررضننبابیشؿرپرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 118

راوی َ :حُوز بٔ خايسَ ،روإَ ،عاویہ بٔ سَلّ ،یحٌی بٔ ابونثیر ،ابوسًُہ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

إ أَْ ِ َبأََْا َُ َعاؤیَ ُة بِ ُٔ َس ََّلّ ٕ َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ أَبٔی َنثٔیر ٕ َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ
أَ ِخب َ َرنٔی ََ ِح ُُو ُز بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس َع ِٔ ََ ِر َو َ
ُرف َي ُط ََا
أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َق َاّ َط ِض َر َر ََ َـ َ
إ إ ٔ َیُاّْا َوا ِحت َٔشا ّبا غ ٔ َ
ُرف َيطُ ََا َت َك َّس َّ َٔ ِٔ ذَِْبٔطٔ
َت َك َّس َّ َٔ ِٔ ذَِْبٔطٔ َو ََ ِٔ َق َاّ ي َِی ًَ َة ا ِي َك ِسرٔ إ ٔ َیُاّْا َوا ِحت َٔشابّا غ ٔ َ

ومحمد نب اخدل ،رمفاؿ ،اعمفہی نب السؾ ،ییحی نب اوبریثک ،اوبہملس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش رفزے رےھک افر وج صخش ڑھکا وہ ابعدت
ہ
رکےامہراضمؿںیموتاسےکاےلگانگہاعمػرکدیاجںیئےگ۔
رافی  :ومحمدنباخدل،رمفاؿ،اعمفہینبالسؾ،ییحینباوبریثک،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتانبایبریثکافررضننبابیشؿرپرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 119

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،ؾـٌ بٔ زنین ،نِص بٔ علی ،نرض بٔ طيبإ رضی اہلل عٓہ

رض
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِيؿ َِـ ُ
ٌ بِ ُٔ ُز َنی ِ ٕن َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َن ِ ُ
ِص بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی اي َّٓ ِ ُ

َ
ْ فٔی َط ِضر ٔ
بِ ُٔ َط ِي َب َ
إ أَْ َّ ُط يَق ٔ َی أَبَا َسً ََُ َة بِ َٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َؾ َكا ٍَ َي ُط َح ِّسثِىٔی بٔأؾ َِـ ٌٔ َط ِی ٕئ َسُٔ ِع َت ُط یُ ِِذ َ ُ
َّ
َّ
إ َؾ َكا ٍَ أَبُو َسً ََُ َة َح َّسثَىٔی َع ِب ُس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َع ِو ٕ
َْ
َر ََ َـ َ
ف َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ أََّْطُ ذ َ َ

رخ َد َٔ ِٔ ذُْ ُوبٔطٔ َن َی ِوّ ٔ
إ َؾؿ ََّـ ًَ ُط َعل َی ُّ
ايظ ُضورٔ َو َقا ٍَ ََ ِٔ َق َاّ َر ََ َـ َ
َط ِض َر َر ََ َـ َ
إ إ ٔ َیُاّْا َوا ِحت َٔشابّا َ َ
اب أَبُو َسً ََُ َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة
َوي ََس ِت ُط أ ُ َُّ ُط َقا ٍَ أَبُو َع ِبس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َص َِذا َخ َلأ ْ َوايؼَّ َو ُ
ااحسؼ نب اربامیہ ،لضف نب دنیک ،رصن نب یلع ،رضن نب ابیشؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن
رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح ےس اکی دؿ الماقت رفامیئ افر اؿ ےس اہک ہک م ولگ ھجم ےس راضمؿ یک بس
ےسدمعہتلیضفایبؿرکفوجہکمےن ینسوہ۔رضحتاوبہملسےنرفامایہکھجمےسرضحتدبعارلنمحنبوعػ
ےندحثیرشفیایبؿرفامیئاوہنںےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسہکآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن راضمؿ اابملرک اک ذترکہ رفامای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس امہ وک امتؾ ونیہمں رپ تلیضف
دیرھپاراشدرفامایہکوجصخشامہراضمؿںیماامیؿےکاسھتڑھکاوہرکارجفوثابےکفاےطسوتفہصخشانگوہں
ےساس رطہقی ےس ااسیےلک اگہک ےسیجاسدؿہک سجدؿ فہصخش ادیا وہا اھت۔ اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہک ہیرفاتی
صیح
طلغےہافر حاسرطہقیےسےہہکرضحتاوبہملسےنرضحتاوبرہریہریضاہللےسانسےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،لضفنبدنیک،رصننبیلع،رضننبابیشؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتانبایبریثکافررضننبابیشؿرپرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 120

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،نرض بٔ طُیٌ ،قاسِ بٔ ؾـٌ ،نرض بٔ طيبإ

رض بِ ُٔ ُط َُ ِی ٌٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ا ِي َكا ٔس ُِ بِ ُٔ ا ِيؿ َِـ ٌٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا اي َّٓ ُِ

ْ َٔ ِث ًَ ُط َو َقا ٍَ ََ ِٔ َػا ََ ُط َو َقا ََ ُط إ ٔ َیُاّْا َوا ِحت َٔشا ّبا
رض بِ ُٔ َط ِي َب َ
إ َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة ؾ ََِذ َ َ
اي َّٓ ِ ُ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رضن نب لیمش ،اقمس نب لضف ،رضن نب ابیشؿ ےس رمفی دفرسی رفاتی ںیم یھب ایس رطہقی
ےسےہنکیلاسںیمےہوجصخشرفزےرےھکافرامہراضمؿںیمڑھکاوہاامیؿےکاسھتارجفوثابےئلیک۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رضننبلیمش،اقمسنبلضف،رضننبابیشؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتانبایبریثکافررضننبابیشؿرپرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 121

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک ،ابوہظاّ ،قاسِ بٔ ؾـٌ ،نرض بٔ طيبإ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو صٔظَ اّ ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي َكا ٔس ُِ بِ ُٔ ا ِيؿ َِـ ٌٔ َقا ٍَ
َ
إ َقا ٍَ ُقً ُِت ْٔلَبٔی َسً ََُ َة بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َح ِّسثِىٔی بٔظَ ِی ٕئ َسُٔ ِع َت ُط َٔ ِٔ أَبٔی َ
رض بِ ُٔ َط ِي َب َ
َح َّسثَ َٓا اي َّٓ ِ ُ

َ َوبَی ِ َن َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َسُٔ َع ُط أَبُو َک َٔ ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َِی َص بَی ِ َن أَبٔی َ

إ َقا ٍَ َن َع ِِ َح َّسثَىٔی أَبٔی َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ اہللَ
َو َس ًَّ َِ أَ َح ْس فٔی َط ِضر ٔ َر ََ َـ َ
إ َعً َِیهُ ِِ َو َس َٓ ِٓ ُت َلهُ ِِ ق ٔ َیا ََطُ ؾ ََُ ِٔ َػا ََطُ َو َقا ََطُ إ ٔ َیُاّْا َوا ِحت َٔشابّا
َف َق ٔػ َی َاّ َر ََ َـ َ
َت َب َار َک َو َت َعال َی َ َ
رخ َد َٔ ِٔ ذُْ ُوبٔطٔ َن َی ِوّ ٔ َوي ََس ِت ُط أ ُ َُّطُ
ََ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،اوباشہؾ ،اقمس نب لضف ،رضن نب ابیشؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
رضحت اوبہملس نب دبعارلنمح ےس رعض ایک ہک ھجم ےس اسرطہقی یک وکیئ رفاتی افر دحثیایبؿرکف وج ہک م
ےناےنپفادلاصبحےسینسوہافراہمترےفادلےنروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسےسینسوہافردرنایؿ

ںیموکیئدفرافاہطسہنوہہینسرکاوہنںےنوجابدایہکھجمےسدحثیرشفیریمےفادلامدجےنایبؿرفامیئ
ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامای البہبش دخافدن دقفس ےن رفزے رفض رقار دےیئ ںیہ افر
تنس(ومدک ہ) ےہاس ںیم ڑھکاوہان(رتافحیادا رکان)ہک وجصخشراضمؿاابملرک ںیم رفزےرےھک افرراوتں
وکڑھکاوہوتفہصخشانگوہں ےساسرطہقیےساپکوہاجےئاگسجرطحےساسیکفادلہےنایسدؿاسیک
فالدتیکوہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،اوباشہؾ،اقمسنبلضف،رضننبابیشؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفزفںیکتلیضف
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رفزفںیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 122

راوی  :ہَلٍ بٔ ايعَلء ،وہ اپٓے وايس سے ،عبیساہلل ،زیس ،ابواسحل ،عبساہلل بٔ حارث ،علی رضی اہلل عٓہ

ئ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا عُب َ ِی ُس اہللٔ َع ِٔ َزیِ ٕس َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرنٔی ص ََٔل ٍُ بِ ُٔ ا ِي َع ََل ٔ
ا ِي َحار ٔٔث َع ِٔ َعل ٔ ِّی بِ ٔٔ أَبٔی كَائبٕ َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ إ ٔ َّٕ اہللَ َت َب َار َک َو َت َعال َی َي ُكو ٍُ
وف ؾ َِٔ
ِط َوح ٔی َن َی ًِ َقی َربَّ ُط َو َّاي ِٔذی َن ِؿ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ َي ُدًُ ُ
َف َح َتا ٕٔ ح ٔی َن ُيؿ ٔ ُ
ايؼَّ ِو ُّ لٔی َوأََْا أَ ِجزٔی بٔطٔ َوئًؼَّ ائ ِٔٔ َ ِ
ايؼَّ ائ ِٔٔ أَك ِ َی ُب ع ٔ ِٓ َس اہللٔ َٔ ِٔ رٔیحٔ ا ِئُ ِش َٔ
الہؽ نب االعلء ،فہ اےنپفادل ےس ،دیبع اہلل ،زدی ،اوب ااحسؼ  ،دبعاہلل نب احرث ،یلع ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ
ہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدخافدنفدقفسرفاماتےہہکرفزہاخصریمے یہ
فاےطس ےہ افر ںیم یہ اس اک دبہل دفں اگ افر رفزہ دار وک دف وخایشں ںیہ۔ اکی وخیش فہ ےہ ہک سج فتق فہ رفزہ

ااطفررکاتےہ افردفرسی وخیشفہ ےہہک سجفتقفہ اےنپرپفرداگر ےسالماقترکے اگافر اسذاتیک مسق
سجےک ہضبقںیمریمیاجؿ ےہا ہتبرفزہدارےک  ہنیکدبوبدخافدن دقفس وکتہببوبحبےہ()تبسن) کش
یکوخوبشےس۔
رافی  :الہؽنباالعلء،فہاےنپفادلےس،دیبعاہلل،زدی،اوباقحس،دبعاہللنباحرث،یلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رفزفںیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 123

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبة ،ابواسحل ،ابو احوؾ ،عبساہلل بٔ َشعوز رضی اہلل عٓہ
خساوْسوقسوض

ؾ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
َع ِب ُس اہللٔ َقا ٍَ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ ايؼَّ ِو ُّ لٔی َوأََْا أَ ِجزٔی بٔطٔ َوئًؼَّ ائ ِٔٔ َ َِف َح َتا ٕٔ َ َِف َح ْة ح ٔی َن یَ ًِ َقی َربَّ ُط َو َ َِف َح ْة ع ٔ ِٓ َس

وف ؾ َِٔ ايؼَّ ائ ِٔٔ أَك ِ َی ُب ع ٔ ِٓ َس اہللٔ َٔ ِٔ رٔیحٔ ا ِئُ ِش َٔ
إٔؾ َِلارٔظ ٔ َو َي ُدًُ ُ

دمحم نب اشبر ،دمحم ،شػیة ،اوب ااحسؼ  ،اوب اوحص ،دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع دخافدنفدقفس رفامات ےہ ہک رفزہ
اخصریمےیہفاےطسےہافرںیمیہاساکدبہلدفںاگافررفزہداروکدفوخایشںںیہ۔اکیوخیشفہےہہکسج
فتقفہرفزہااطفررکاتےہافردفرسیوخیشفہےہہکسجفتقفہاےنپرپفرداگرےسالماقترکےاگافراس
ذات یک مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ا ہتب رفزہ دار ےک  ہن یک دبوب دخافدن دقفس وک تہب بوبحب ےہ
()تبسن)کشیکوخوبشےس۔

رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،شػیة،اوباقحس،اوباوحص،دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعدخافدنفدقفس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاوباصحلرپرافویںےکاالتخػاکذترکہ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاوباصحلرپرافویںےکاالتخػاکذترکہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 124

راوی  :علی بٔ ُحبَ ،حُس بٔ ؾـیٌ ،ابوسٓإ ضار بٔ َرة ،ابوػايح ،ابوسعیس رضی اہلل عٓہ

ض ُار بِ ُٔ َُ َّر َة َع ِٔ أَبٔی َػاي ٔ ٕح
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ َ ِ
ُح ٕب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ُؾ َـ ِی ٌٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو ٔس َٓا ٕٕ ٔ َ

َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس َقا ٍَ َقا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ اہللَ َت َب َار َک َو َت َعال َی َي ُكو ٍُ ايؼَّ ِو ُّ لٔی َوأََْا أَ ِجزٔی
وف ؾ َِٔ
ِط َ َٔف َح َوإٔذَا يَق ٔ َی اہللَ َؾ َحزَا ُظ َ َٔف َح َو َّاي ِٔذی َنؿ ُِص َُ َح َُّ ٕس ب ٔ َی ٔسظ ٔ َي ُدًُ ُ
ب ٔطٔ َوئًؼَّ ائ ِٔٔ َ َِف َح َتا ٕٔ إٔذَا أَؾ َ َ
ايؼَّ ائ ِٔٔ أَك ِ َی ُب ع ٔ ِٓ َس اہللٔ َٔ ِٔ رٔیحٔ ا ِئُ ِش َٔ

یلع نب رحب ،دمحم نب لیضف ،اوبانسؿ رضار نب رمة ،اوباصحل ،اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک اراشد دخافدنی ےہ رفزہ رصػ ریمے فاےطس یہ وصخمص ےہ
دفرسے ےک فاےطس ںیہن افر دخافدن دقفس ےن رفامای ںیم یہ اس اک دبہل دفں اگ افر رفزہ دار وک دف وخایشں وہیت
ںیہ۔ اکی وخیش وت اس فتق ہک سج فتق فہ رفزہ وھکاتل ےہ افر دفرسی وخیش اس فتق وہیگ ہک سج فتق فہ
اےنپ رپفرداگر ےس الماقت رکے اگاس ذاتیک مسق ہک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ا ہتب رفزہ دار ےک ہن
یکدبوبدخافدندقفسوکزایدہدنسپدیہےہکش(افرربنع)یکوخوبشےس۔
رافی  :یلعنبرحب،دمحمنبلیضف،اوبانسؿرضارنبرمة،اوباصحل،اوبدیعسریضاہللہنع

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

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاوباصحلرپرافویںےکاالتخػاکذترکہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 125

راوی  :سًامیٕ بٔ زاؤز ،ابٔ وہب ،عُروَِٓ ،ذر بٔ عبیس ،ابوػايح سُإ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ َزا ُو َز َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َع ُِ ْرو أَ َّٕ ا ِي ُُ ِٓ ِٔذ َر بِ َٔ ُعب َ ِی ٕس َح َّسثَ ُط َع ِٔ أَبٔی َػاي ٔ ٕح
ايش َُّا ٕٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ِّ
َّ
ايؼ َی ُاّ لٔی َوأََْا أَ ِجزٔی بٔطٔ َوايؼَّ ائ ٔ ُِ
وف ؾ َِٔ ايؼَّ ائ ِٔٔ أَك ِ َی ُب ع ٔ ِٓ َس اہللٔ َٔ ِٔ رٔیحٔ ا ِئُ ِش َٔ
ٔطظ ٔ َویَ ِو َّ یَ ًِ َقی اہللَ َو ُخًُ ُ
رف ُح ََ َّر َتی ِ ٔن ع ٔ ِٓ َس ؾ ِ ٔ
َي ِ َ
امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،رمعف،ذنمرنبدیبع،اوباصحل امسؿ،اوبرہریہریضاہللہنع ےسرمفی ےہہکدخافدن
دقفسرفاماتےہہکرفزہ اخصریمے یہفاےطسےہ افر ںیمیہاس اکدبہلدفںاگ افر رفزہدار وکدفوخایشںںیہ۔
اکیوخیشفہےہہکسجفتقفہرفزہااطفررکاتےہافردفرسیوخیشفہےہہکسجفتقفہاےنپرپفرداگرےس
الماقت رکے اگ افر اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ا ہتب رفزہ دار ےک  ہن یک دبوب دخافدن
دقفسوکتہببوبحبےہ()تبسن)کشیکوخوبشےس۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،رمعف،ذنمرنبدیبع،اوباصحلامسؿ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاوباصحلرپرافویںےکاالتخػاکذترکہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 126

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،جریر ،اعُع ،ابوػايح ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َجر ٔ ْیر َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ أَبٔی َػاي ٔ ٕح َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی
َش َح َش َٓا ٕ
ت إلٔ َی َس ِب ٔع َٔائ َ ٔة ؿ ِٔع ٕـ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََا َٔ ِٔ َح َش َٓ ٕة َعًُٔ ََضا ابِ ُٔ آ َز َّ إ ٔ ََّّل ُنت َٔب َي ُط َع ِ ُ

ايؼ َی َاّ َؾإْٔ َّ ُط لٔی َوأََْا أَ ِجزٔی بٔطٔ َی َس ُع َط ِض َو َت ُط َوكَ َعا ََ ُط َٔ ِٔ أَ ِجلٔی ِّ
َقا ٍَ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ إ ٔ ََّّل ِّ
ايؼ َی ُاّ ُج َّٓ ْة ئًؼَّ ائ ِٔٔ
وف ؾ َِٔ ايؼَّ ائ ِٔٔ أَك ِ َی ُب ع ٔ ِٓ َس اہللٔ َٔ ِٔ رٔیحٔ ا ِئُ ِش َٔ
ئ َربِّطٔ َو َي ُدًُ ُ
ٔطظ ٔ َو َ َِف َح ْة ع ٔ ِٓ َس ي ٔ َكا ٔ
َ َِف َح َتا ٕٔ َ َِف َح ْة ع ٔ ِٓ َس ؾ ِ ٔ
ااحسؼنباربامیہ،رجری،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاراشددخافدنیےہوجصخش
کین اکؾ رکات ےہ اس یک دس ایکینں ھکل دی اجیت ںیہ است وس یکین کت افر دخافدن دقفس ےن اراشد رفامای۔ سب
رفزہریمےفاےطسیہوصخمصےہافرںیماساکدبہلدفںاگافرریمادنبہاینپوخاشہافراھکےنوکوھچ ڑاتےہافر
رفزہڈاھؽےہسجرطہقی ےسہکگنجںیمڈاھؽااسنؿ وکزومخںےسوفحمظریتھکےہایسرطحرفزہرفزہدار
وک اطیشین ولمحں ےس رفاتک ےہ افر وفحمظ رک داتی ےہ افر رفزہ دار وک دف وخایشں ںیہ اکی وت رفزہ وھکےتل فتق افر
دفرسی دخافدن دقفس ےس الماقت ےک فتق ا ہتب رفزہ دار ےک  ہن یک دبوب دخافدن دقفس وک کش ےس زایدہ
بوبحبےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رجری،اشمع،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاوباصحلرپرافویںےکاالتخػاکذترکہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 127

راوی  :ابراہیِ بٔ حشٔ ،ححاد ،ابٔ جریخ ،علاء ،ابوػايح ،زیات ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ ا ِي َح َش ٔٔ َع ِٔ َححَّا ٕد َقا ٍَ َقا ٍَ ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َع َلائْ َع ِٔ أَبٔی َػاي ٔ ٕح ايزَّیَّا ٔ
ت أَْ َّ ُط َسُٔ َع
أَبَا ص َُریِ َر َة َي ُكو ٍُ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک ُ ٌُّ َع َُ ٌٔ ابِ ٔٔ آ َز َّ َي ُط إ ٔ ََّّل ِّ
ايؼ َی َاّ ص َُو لٔی َوأََْا أَ ِجزٔی

بٔطٔ َو ِّ
إ َی ِو ُّ ٔػ َیاّ ٔأَ َح ٔس ُن ِِ ؾ َََل َی ِر ُؾ ِث َو ََّل َي ِؼ َد ِب َؾإ ٔ ِٕ َطا َت َُ ُط أَ َح ْس أَ ِو َقا َت ًَ ُط َؾً َِی ُك ٌِ إن ِّٔی
ايؼ َی ُاّ ُج َّٓ ْة إٔذَا ک َ َ
وف ؾ َِٔ ايؼَّ ائ ِٔٔ أَك ِ َی ُب ع ٔ ِٓ َس اہللٔ یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة َٔ ِٔ رٔیحٔ ا ِئُ ِش َٔ
َػائ ِْٔ َو َّاي ِٔذی َنؿ ُِص َُ َح َُّ ٕس ب ٔ َی ٔسظ ٔ َي ُدًُ ُ
ٔطظ ٔ َوإٔذَا يَق ٔ َی َربَّ ُط َعزَّ َو َج ٌَّ َ َٔف َح بٔ َؼ ِو َٔطٔ
ِط َ َٔف َح بٔؿ ِ ٔ
رف ُح ُض َُا إٔذَا أَؾ َ َ
ئًؼَّ ائ ِٔٔ َ َِف َح َتا ٕٔ َي ِ َ

اربامیہ نب نسح ،اجحج ،انب رججی ،اطعء ،اوباصحل ،زایت ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملسےناراشدرفامایااسنؿاکامتؾاکؾاسےکیہفاےطسوہاتےہنکیلرفزہریماےہ
افرںیمیہاساکدبہلدفںاگافررفزہڈاھؽےہسجفتقاہمترےںیمےسیسکصخشےکرفزےاکدؿوہاجےئ
وتاسوکاچےیہہک فہوغلافر ےبوہدہابتہنوبےل۔ہن تبیغرکےہن وشراچمےئ افر ہنیہ خیفاکپررکے افرارگ
اس وک وکیئ صخش اگیل دے ای اس ےس ڑگھجا رکے وت اس رطح ےس  ہہ دے ہک ںیم رفزہ دار وہں اس ذات یک
مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ البہبش رفزہ رےنھک فاےلصخش ےک ےیل دف وخایشں ںیہ اکی وخیش اس فتق
ہک سج فتق ہک فہ رفزہ وھکاتل ےہ رفزہ ااطفر رکےن ےس افر دفرسی وخیش اس وک اس فتق اح ل وہیگ ہک سج
فتقہکفہدخافدندقفسےسالماقترکےاگ۔
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،اطعء،اوباصحل،زایت،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاوباصحلرپرافویںےکاالتخػاکذترکہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 128

راوی َ :حُس بٔ حاتِ ،سویس ،عبساہلل ،ابٔ جریخ ،علاءبٔ ابی رباح ،علاء

َ َ
َ َ
َ
ئ بِ ٔٔ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َع ِٔ َع َلا ٔ
أ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َحات ِٕٔ َقا ٍَ أْ ِ َبأَْا ُس َویِ ْس َقا ٍَ أْ ِ َبأَْا َع ِب ُس اہللٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ ٔ َ
ات أَْ َّ ُط َسُٔ َع أَبَا ص َُریِ َر َة َي ُكو ٍُ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ
أَبٔی َربَا ٕح َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َع َلائْ ايزَّ َّی ُ

ايؼ َی َاّ ص َُو لٔی َوأََْا أَ ِجزٔی بٔطٔ ِّ
اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ ک ُ ٌُّ َع َُ ٌٔ ابِ ٔٔ آ َز َّ َي ُط إ ٔ ََّّل ِّ
إ یَ ِو ُّ َػ ِوّ ٔ
ايؼ َی ُاّ ُج َّٓ ْة َؾإ ٔ َذا ک َ َ
أَ َح ٔس ُن ِِ ؾ َََل یَ ِر ُؾ ِث َو ََّل َي ِؼ َد ِب َؾإ ٔ ِٕ َطا َت َُ ُط أَ َح ْس أَ ِو َقا َت ًَ ُط َؾً َِی ُك ٌِ إنِّٔی ا َِرُ ْؤ َػائ ِْٔ َو َّاي ِٔذی َنؿ ُِص َُ َح َُّ ٕس
وف ؾ َِٔ ايؼَّ ائ ِٔٔ أَك ِ َی ُب ع ٔ ِٓ َس اہللٔ َٔ ِٔ رٔیحٔ ا ِئُ ِش َٔ َو َق ِس ُرو ٔ َی َص َِذا ا ِي َحس ُ
ٔیث َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة
ب ٔ َی ٔسظ ٔ َي ُدًُ ُ

َو َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب
دمحم نب احم ،وسدی ،دبع اہلل ،انب رججی ،اطعءنب ایب رابح ،اطعء زاید فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اوبرہریہ
ریض اہلل ہنع ےس انس اوہنں ےن یبن یلص اہلل ہیلع فملس وک رفامےت وہےئ انس ہک اہلل اعتیل ےن رفامای ااسنؿ اک امتؾ اکؾ
اسےکیہفاےطسوہاتےہنکیلرفزہریماےہافرںیمیہاساکدبہلدفںاگافررفزہڈاھؽےہسجفتقاہمترے
ںیمےسیسکصخشےکرفزےاکدؿوہاجےئوتاسوکاچےیہہکفہوغلافرےبوہدہابتہنوبےل۔ہنتبیغرکے
ہن وشر اچمےئ افر ہن یہ  خی ف اکپر رکے افر ارگ اس وک وکیئ صخش اگیل دے ای اس ےس ڑگھجارکے وت اس رطح ےس
 ہہ دے ہک ںیم رفزہ دار وہں اس ذات یک مسق سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ البہبش رفزہ رےنھک فاےل صخش
ےکےیلدفوخایشں ںیہاکی وخیشاسفتقہک سجفتقہکفہرفزہوھکاتل ےہرفزہااطفررکےن ےس افردفرسی
وخیشاسوکاسفتقاح لوہیگہکسجفتقہکفہدخافدندقفسےسالماقترکےاگ۔ہیدحثیاوبرہریہف
دیعسنببیسمےسیھبرمفیےہ
رافی  :دمحمنباحم،وسدی،دبعاہلل،انبرججی،اطعءنبایبرابح،اطعء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاوباصحلرپرافویںےکاالتخػاکذترکہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 129

راوی  :ربیع بٔ سًامیٕ ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،سعیس بٔ َشیب ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

اب َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
أَ ِخب َ َرَْا اي َّربٔی ُع بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
َسعٔی ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب أَ َّٕ أَبَا ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ َقا ٍَ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ

ک ُ ٌُّ َع َُ ٌٔ ابِ ٔٔ آ َز َّ َي ُط إ ٔ ََّّل ِّ
ايؼ َی َاّ صُ َو لٔی َوأََْا أَ ِجزٔی بٔطٔ َو َّاي ِٔذی َنؿ ُِص َُ َح َُّ ٕس ب ٔ َیسٔظ ٔ َي ُد ًِ َؿ ُة ؾ َِٔ ايؼَّ ائ ِٔٔ
أَك ِ َی ُب ع ٔ ِٓ َس اہللٔ َٔ ِٔ رٔیحٔ ا ِئُ ِش َٔ
رعیب نب امیلسؿ ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
ےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتدخافدندقفسےن
اراشدرفامایااسنؿاکرہاکؾاسےکیہفاےطسےہنکیلرفزہریمےیہفاےطسےہافرںیماساکدبہلدفںاگافراس
ذات یک مسق ہک سج ےک ہضبق ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجؿ ےہ ا ہتب رفزہ دار ےک  ہن یک دبوب دخافدن
دقفسےکزندکیکش(افرربنعفریغہ)یکوخوبشےسرتہبےہ۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاوباصحلرپرافویںےکاالتخػاکذترکہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 130

راوی  :احُس بٔ عیسی ،ابٔ وہب ،عُرو ،بهیر ،سعیس بٔ َشیب ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ع َٔیسی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َع ِٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ ب ُ َهی ِر ٕ َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة
َش أَ َِ َثاي ٔ َضا إ ٔ ََّّل ِّ
ايؼ َی َاّ لٔی َوأََْا
َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ک ُ ٌُّ َح َش َٓ ٕة َي ِع َُ ًُ َضا ابِ ُٔ آ َز َّ َؾ ًَ ُط َع ِ ُ
أَ ِجزٔی بٔطٔ

ادمح نب یسیع ،انب فبہ ،رمعف ،ریکب ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاراشددخافدنیےہہکااسنؿوکرہاکیکینلمعاکدبہلدسکینلمعاکوثاب
ےلماگنکیلرفزہرصػریمےیہفاےطسےہافرںیمیہاساکدبہلدفںاگ۔
رافی  :ادمحنبیسیع،انبفبہ،رمعف،ریکب،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 131

راوی  :عُرو بٔ علی ،عبسايرحَُٔ ،ہسی بٔ َیُوَٕ ،حُس بٔ عبساہلل بٔ ابو يعكوب ،رجاء بٔ حیوة،
ابواَاَة باہلی رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َع ِٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِضس ُّٔی بِ ُٔ ََ ِی ُُو ٕٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ

وب َقا ٍَ أَ ِخبَرَنٔی َر َجا ُئ بِ ُٔ َح ِی َو َة َع ِٔ أَب ٔی أ ُ ََا ََ َة َقا ٍَ أَ َت ِی ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
بِ ٔٔ أَبٔی َي ِع ُك َ
َ بٔايؼَّ ِوّ ٔ َؾإْٔ َّ ُط ََّل َٔ ِث ٌَ َي ُط
َ َقا ٍَ َعً َِی َ
َؾ ُكً ُِت َُرِنٔی بٔأ َ َِر ٕآ ُخ ُِذ ُظ َع ِٓ َ
رمعفنبیلع،دبعارلنمح،دہمینبومیمؿ،دمحمنبدبعاہللنباوبوقعیب،راجءنبویحة،اوبااممةابیلہریضاہللہنع

ےسرفاتیےہہکںیماکیدؿدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاافرںیمےنرعضایکہکھجموک
اکیاکؾاکمکحرفامںیئسجوکںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساح لرکفں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایمرفزہوکاایتخررکفاسےکرباربوکیئ(دفرسیابعدت)ںیہنےہ۔
رافی  :رمعف نب یلع ،دبعارلنمح ،دہمی نب ومیمؿ ،دمحم نب دبعاہلل نب اوب وقعیب ،راجء نب ویحة ،اوبااممة ابیلہ
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 132

راوی  :ربیع بٔ سًامیٕ ،ابٔ وہب ،جریر بٔ حازَّ ،حُس بٔ عبساہلل بٔ ابويعكوب ،رجاء بٔ حیوة،
ابواَاَة باہلی رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا اي َّربٔی ُع بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َجرٔیرُ بِ ُٔ َحازّٔ ٕ أَ َّٕ َُ َح َُّ َس بِ َٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ
وب َّ
ئ بِ ٔٔ َح ِی َو َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو أ ُ ََا ََ َة ا ِي َباصٔل ٔ ُّی َقا ٍَ ُقً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ
ايـ ِّي َّی َح َّسثَطُ َع ِٔ َر َجا ٔ
أَبٔی َي ِع ُك َ
َ ب ٔ ِّ
ايؼ َیاّ ٔ َؾإْٔ َّ ُط ََّل َٔ ِث ٌَ َي ُط
َُ ِرنٔی بٔأ َ َِر ٕ َی ِٓ َؿ ُعىٔی اہللُ بٔطٔ َقا ٍَ َعً َِی َ
رعیبنبامیلسؿ،انبفبہ،رجرینباحزؾ،دمحمنبدبعاہللنباوبوقعیب،راجءنبویحة،اوبااممةابیلہریضاہللہنع
ےسرفاتیےہہکںیم ےن رعضایک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسھجموک اس رطہقیاکاکؾاراشدرفامںیئہک
سجےسدخافدندقفسھجموکعفناطعرفامےئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمرفزہاےپنذہمالزؾ
رکولاسےکرباربوکیئ(دفرسا)اکؾںیہنےہ۔
رافی  :رعیب نب امیلسؿ ،انب فبہ ،رجری نب احزؾ ،دمحم نب دبعاہلل نب اوبوقعیب ،راجء نب ویحة ،اوبااممة ابیلہ

ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 133

راوی  :عبساہلل بٔ َحُس ؿعیـ طیح ػايح و ؿعیـ ،يعكوب حرضمی ،طعبةَ ،حُس بٔ عبساہلل بٔ
ابويعكوب ،ابونِصة ،رجاء بٔ حیوة ،ابواَاَہ رضی اہلل عٓہ

ٔیـ َط ِی ْذ َػاي ٔ ْح َو َّ
أَ ِخب َ َرنٔی َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َّ
وب
ايـع ُ
ايـع ُ
ٔیـ َي َك ْب ل ٔ َهث ِ َرة ٔ ع َٔبا َزتٔطٔ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
ئ بِ ٔٔ َح ِی َو َة
وب َع ِٔ أَبٔی َن ِِصٕ َع ِٔ َر َجا ٔ
رضم ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی َي ِع ُك َ
ا ِي َح ِ َ
َ بٔايؼَّ ِوّ ٔ َؾإْٔ َّ ُط َّلَ
ٌ َقا ٍَ َعً َِی َ
َع ِٔ أَبٔی أ ُ ََا ََ َة أَْ َّ ُط َسأ َ ٍَ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ُّی ا ِي َع َُ ٌٔ أَؾ َِـ ُ
ع ِٔس ٍَ َي ُط
دبع اہلل نب دمحم فیعض حیشاصحل ف فیعض ،وقعیب رضحیم ،شػیة ،دمحم نب دبعاہلل نب اوبوقعیب ،اوبرصنة ،راجء نب
ویحة،اوباامہمریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایک
وکاسن اکؾ الضف ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس ےک وعض افر اس ےک ربارب وکیئ دفرسا اکؾ
ںیہنےہ۔
رافی  :دبعاہلل نب دمحم فیعض حیش اصحل ف فیعض ،وقعیب رضحیم ،شػیة ،دمحم نب دبعاہلل نب اوبوقعیب ،اوبرصنة،
راجءنبویحة،اوباامہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 134

راوی  :یحٌی بٔ َحُس ،ابٔ سهین ابوعبیساہلل ،یحٌی بٔ نثیر ،طعبةَ ،حُس بٔ ابويعكوب ؿيی،
ابونِص ہَللی ،رجاء بٔ حیوة ،ابواَاَة رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َی ِحٌَی بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس ص َُو ابِ ُٔ َّ
ايش َه ٔٔ أَبُو ُعب َ ِی ٔس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َنثٔیر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة
وب َّ
ئ بِ ٔٔ َح ِی َو َة َع ِٔ أَبٔی أ ُ ََا ََ َة َقا ٍَ ُقً ُِت َیا
ايـ ِّي ِّی َع ِٔ أَبٔی َن ِِصٕ ا ِيض ٔ ََلل ٔ ِّی َع ِٔ َر َجا ٔ
َع ِٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ أَبٔی َي ِع ُك َ
َ
َ بٔايؼَّ ِوّ ٔ َؾإْٔ َّ ُط َّلَ َع ِس ٍَ َي ُط ُقً ُِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ َُ ِرنٔی بٔ َع َُ ٌٕ َقا ٍَ َعً َِی َ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َُرِنٔی بٔ َع َُ ٌٕ َقا ٍَ َعً َِی َ

بٔايؼَّ ِوّ ٔ َؾإْٔ َّ ُط ََّل ع ٔ ِس ٍَ َي ُط

ییحی نب دمحم ،انب نیکس اوبدیبع اہلل ،ییحی نب ریثک ،شػیة ،دمحم نب اوبوقعیب یبض ،اوبرصن الہیل ،راجء نب ویحة ،اوبااممة
ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنرعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسھجموکیسکاکؾےکرکےن
اک مکح رفامںیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م رفزہ راھک رکف اس ےک ربارب وکیئ دفرسا اکؾ ںیہن
ےہ۔
رافی  :ییحینب دمحم،انب نیکساوبدیبعاہلل ،ییحینب ریثک،شػیة،دمحم نباوبوقعیب یبض ،اوبرصنالہیل،راجء نبویحة،
اوبااممةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 135

راوی َ :حُس بٔ اسُاعیٌ بٔ سُرةَ ،حاربی ،ؾط ،حبیب بٔ ابوثابت ،حهِ بٔ عتيبةَ ،یُوٕ بٔ
ابوطبیبَ ،عاذ بٔ جبٌ رضی اہلل عٓہ

یب بِ ُٔ أَب ٔی ثَاب ٔ ٕت َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ َس ُُ َر َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي ُُ َحارٔب ٔ ُّی َع ِٔ ؾ ِٔطٕ أَ ِخب َ َرنٔی َحب ٔ ُ
ا ِي َح َه ِٔ بِ ٔٔ ُعت َ ِي َب َة َع ِٔ ََ ِی ُُو ٕٔ بِ ٔٔ أَبٔی َطبٔیبٕ َع ِٔ َُ َعاذ ٔ بِ ٔٔ َج َب ٌٕ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ

َو َس ًَّ َِ ايؼَّ ِو ُّ ُج َّٓ ْة

دمحمنباامسلیعنبرمسة،احمریب،رطف،بیبحنباوباثتب،مکحنبعیتیة،ومیمؿنباوببیبش،اعمذنبلبجریض
اہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکرفزہڈاھؽےہ۔
رافی  :دمحم نب اامسلیع نب رمسة ،احمریب ،رطف ،بیبح نب اوباثتب ،مکح نب عیتیة ،ومیمؿ نب اوببیبش ،اعمذ نب
لبجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 136

راوی َ :حُس بٔ َثىی ،یحٌی بٔ حُاز ،ابوعواْہ ،سًامیٕ ،حبیب بٔ ابی ثابت ،حهَِ ،یُوٕ بٔ ابی
طبیبَ ،عاذ بٔ جبٌ رضی اہلل عٓہ

یب بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َح َُّاز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َع َواْ َ َة َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ َحب ٔ ٔ
أَبٔی ثَاب ٔ ٕت َوا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ ََ ِی ُُو ٕٔ بِ ٔٔ أَبٔی َطبٔیبٕ َع ِٔ َُ َعاذ ٔ بِ ٔٔ َج َب ٌٕ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ

َو َس ًَّ َِ ايؼَّ ِو ُّ ُج َّٓ ْة
دمحمنبینثم،ییحینبامحد،اوبوعاہن،امیلسؿ،بیبحنبایباثتب،مکح،ومیمؿنبایببیبش،اعمذنبلبجریضاہلل
ہنعےسرمفیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکرفزہڈاھؽےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی نبامحد،اوبوعاہن،امیلسؿ،بیبح نبایباثتب ،مکح،ومیمؿنب ایببیبش،اعمذنب لبج
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 137

راوی َ :حُس بٔ َثىی و َحُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبة ،حهِْ ،عوة بٔ ْزاٍَ ،عاذ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َق َاَّل َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ ا ِي َح َه ِٔ َقا ٍَ
ْع َو َة بِ َٔ اي َّٓزَّا ٍٔ یُ َح ِّس ُث َع ِٔ َُ َعاذ ٕ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ايؼَّ ِو ُّ ُج َّٓ ْة
َسُٔ ِع ُت ُ ِ
دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر ،دمحم ،شػیة ،مکح ،رعفة نب زناؽ ،اعمذ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرفزہڈاھؽےہ۔
رافی  :دمحمنبینثمفدمحمنباشبر،دمحم،شػیة،مکح،رعفةنبزناؽ،اعمذریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 138

راوی  :ابراہیِ بٔ حشٔ ،ححاد،طعبہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ ا ِي َح َش ٔٔ َع ِٔ َححَّا ٕد َع ِٔ ُط ِع َب َة َقا ٍَ لٔی ا ِي َح َه ُِ َسُٔ ِع ُتطُ َٔ ِٓطُ َُ ِٓ ُِذ أَ ِر َبعٔی َن َس َٓ ّة ث ُ َِّ َقا ٍَ
ا ِي َح َه ُِ َو َح َّسثَىٔی بٔطٔ ََ ِی ُُو ُٕ بِ ُٔ أَبٔی َطبٔیبٕ َع ِٔ َُ َعاذ ٔبِ ٔٔ َج َب ٌٕ
اربامیہنبنسح،اجحج،ہبعشریضاہللہنعفہرفامےتںیہہکمکحےنھجمےسایبؿایکہکںیمےناسدحثیاسقب
یکرطحرفاتیوقنمؽےہ
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحج،ہبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 139

راوی  :ابراہیِ بٔ حشٔ ،ححاد ،ابٔ جریخ ،علاء ،ابو ػايح ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ ا ِي َح َش ٔٔ َع ِٔ َححَّا ٕد َقا ٍَ ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َع َلائْ َع ِٔ أَبٔی َػاي ٔ ٕح ايزَّیَّا ٔ
ت أَْ َّ ُط َسُٔ َع أَبَا
ص َُریِ َر َة َي ُكو ٍُ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ِّ
ايؼ َی ُاّ ُج َّٓ ْة
اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،اطعء،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرفزہڈاھؽےہ۔

رافی  :اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،اطعء،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 140

راوی َ :حُس بٔ حاتِ ،سویس ،عبساہلل ،ابٔ جریخ ،علاء ،علاء زیات ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َ َ
َ َ
َ
َقائ َ ّة َع ِٔ َع َلا ٕئ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا
و أ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َحات ِٕٔ أْ ِ َبأَْا ُس َویِ ْس َقا ٍَ أْ ِ َبأَْا َع ِب ُس اہللٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ ٔ َ
ات أَْ َّ ُط َسُٔ َع أَبَا ص َُریِ َر َة َي ُكو ٍُ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ِّ
ايؼ َی ُاّ ُج َّٓ ْة
َع َلائْ ايزَّیَّ ُ
دمحم نب احم ،وسدی ،دبع اہلل ،انب رججی ،اطعء ،اطعء زایت ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکرفزہڈاھؽےہ(انگوہںےس)
رافی  :دمحمنباحم،وسدی،دبعاہلل،انبرججی،اطعء،اطعءزایت،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 141

راوی  :قتيبہ ،يیث ،یزیس بٔ ابوحبیب ،سعیس بٔ ابوہٓسَ ،طف رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
طؾّا َر ُج َّل َٔ ِٔ
یس بِ ٔٔ أَبٔی َحبٔیبٕ َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ أَبٔی ص ٔ ِٓ ٕس أَ َّٕ َُ َ ِّ
ايً ِی ُث َع ِٔ یَز ٔ َ
ط ْف إنِّٔی َػائ ِْٔ
اؾ َز َعا َي ُط ب ٔ ًَب َ ٕن ي ٔ َی ِشك ٔ َیطُ َؾ َكا ٍَ َُ َ ِّ
إ بِ َٔ أَبٔی ا ِي َع ٔ
بَىٔی َعا َٔر ٔبِ ٔٔ َػ ِع َؼ َع َة َح َّسثَ ُط أَ َّٕ عُ ِث َُ َ

َؾ َكا ٍَ عُ ِث َُا ُٕ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ِّ
ايؼ َی ُاّ ُج َّٓ ْة َنحُ َّٓ ٔة أَ َح ٔس ُن ِِ َٔ ِٔ ا ِيك ٔ َتا ٍٔ

ہبیتق،ثیل،سیدینباوببیبح،دیعسنباوبدنہ،رطمػریضاہللہنعےسرفاتیےہوجہکاعرمنبصػصہیکافالد
ںیم ےس ںیہ ہک اکی آدیم اؿ ےک اپس آای وت امثعؿ نب اعص ےن اؿ ےک الپےن ےک فاےطس دفدھ وگنماای۔ اوہنں
ےنوجابدایریماوترفزہےہ۔اسرپامثعؿےنرفامایںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اراشد رفامےت ےھت رفزہ ڈاھؽ ےہ سج رطہقی ےس اہمترے ںیم ےس یسک صخش ےک اپس
گنجیکڈاھؽوہیتےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،سیدینباوببیبح،دیعسنباوبدنہ،رطمػریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 142

راوی  :علی بٔ حشین ،ابٔ ابوعسی ،ابٔ اسحام ،سعیس بٔ ابوہٓسَ ،طف رضی اہلل عٓہ

ط ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ا ِي ُح َشی ِ ٔن َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ أَبٔی َعس ٓ ٕ
ف
ٔی َع ِٔ ابِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ أَبٔی ص ٔ ِٓ ٕس َع ِٔ َُ َ ِّ

اؾ ؾ ََس َعا ب ٔ ًَب َ ٕن َؾ ُكً ُِت إنِّٔی َػائ ِْٔ َؾ َكا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
إ بِ ٔٔ أَبٔی ا ِي َع ٔ
َقا ٍَ َز َخً ُِت َعل َی ُع ِث َُ َ

َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ايؼَّ ِو ُّ ُج َّٓ ْة َٔ ِٔ اي َّٓارٔ َن ُح َّٓةٔ أَ َح ٔس ُن ِِ َٔ ِٔ ا ِيك ٔ َتا ٍٔ

یلع نب نیسح ،انب اوبدعی ،انب ااحسؼ ،دیعس نب اوبدنہ ،رطمػ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم اکی دؿ
امثعؿ نب ااعلص ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم احرض وہا۔ اوہنں ےن دفدھ اگنمای۔ ںیم ےن اہک ریما رفزہ ےہ۔

اوہنں ےن رفامای ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت
رفزہ ڈاھؽ ےہ دفزخ یک آگ ےس۔ سج رطہقی ےس ہک م ںیم ےس یسک صخش ےک اپس گنج(ےس وفحمظ رےنہ
یک)ڈاھؽوہیتےہ۔
رافی  :یلعنبنیسح،انباوبدعی،انبااحسؼ،دیعسنباوبدنہ،رطمػریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 143

راوی  :زْیا بٔ یحٌی ،ابوَؼعبَ ،ػیرہ ،عبساہلل بٔ سعیس بٔ ابی ہٓسَ ،حُس بٔ اسحام ،سعیس بٔ
ابی ہٓس رضی اہلل عٓہ

ْیَّا بِ ُٔ یَ ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبُو َُ ِؼ َعبٕ َع ِٔ ا ِي ُُػٔی َرة ٔ َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ أَبٔی صٔ ِٓ ٕس َع ِٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َز َ ٔ
إ ْ َ ِح َو ُظ َُرِ َس ٌْ
َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ أَبٔی ص ٔ ِٓ ٕس َقا ٍَ َز َخ ٌَ َُ َ ِّ
ط ْف َعل َی ُع ِث َُ َ
زرکاینبییحی،اوببعصم،ریغمہ،دبعاہللنبدیعسنبایبدنہ،دمحمنبااحسؼ،دیعسنبایبدنہریضاہللہنعےسیھب
اسقبدحثییکلثمرمفیےہ
رافی  :زرکاینبییحی،اوببعصم،ریغمہ،دبعاہللنبدیعسنبایبدنہ،دمحمنبااحسؼ،دیعسنبایبدنہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 144

راوی  :یحٌی بٔ حبیب بٔ ْعبی ،حُاز ،واػٌ ،بظار بٔ ابوسیـ ،ويیس بٔ عبسايرحُٔ ،عیاق بٔ
غلیـ ،ابوعبیسة رضی اہلل عٓہ

اػ ٌْ َع ِٔ َب َّظارٔ بِ ٔٔ أَبٔی َس ِی ٕـ َع ِٔ
ْعب ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َو ٔ
أَ ِخب َ َرَْا یَ ِحٌَی بِ ُٔ َحب ٔ ٔ
یب بِ ٔٔ َ َ
اق بِ ٔٔ غ َُل ِی ٕـ َقا ٍَ أَبُو ُعب َ ِی َس َة َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ا ِي َوئی ٔس بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ ع َٔی ٔ

َخق َِضا
َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ايؼَّ ِو ُّ ُج َّٓ ْة ََا ي َِِ َی ِ ٔ

ییحینببیبحنبرعیب،امحد،فا ل،اشبرنباوبفیس،فدیلنبدبعارلنمح،ایعضنبفیطغ،اوبدیبعةریضاہلل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس وک رفامےت انسہک رفزہ ڈاھؽ ےہ سجفتق ہک
اس وک ہن اھپ ڑے (رماد ہی ےہ ہک سج فتق کت یسک یک تبیغ ہن رکے ای بج کت الخػ رشح اکؾ ہن رکے ای
وھجٹابتہنوبےلویکہکناسےسرفزہاسرطہقیےسڑگباجاتےہسجرطہقیےسہکڈاھؽٹھپاجیتےہافر
ربابدوہاجیتےہ)
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،امحد،فا ل،اشبرنباوبفیس،فدیلنبدبعارلنمح،ایعضنبفیطغ،اوبدیبعة
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 145

راوی َ :حُس بٔ یزیس اَّلزمیَ ،عٔ ،خارجة بٔ سًامیٕ ،یزیس بٔ روَإْ ،عوة ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل
عٓہ

إ َع ِٔ
یس ِاْل َزم ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِع ْٔ َع ِٔ َخارٔ َج َة بِ ٔٔ ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ َیز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َیز ٔ َ
یس بِ ٔٔ ُرو ََ َ
ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ِّ
ايؼ َی ُاّ ُج َّٓ ْة َٔ ِٔ اي َّٓارٔ ؾ ََُ ِٔ أَ ِػ َبحَ َػائ ُّٔا ؾ َََل
ُِ

َی ِح َض ٌِ َی ِو ََئ ٔ ِٕذ َوإ ٔ ِٕ ا َِرُ ْؤ َجض ٔ ٌَ َعً َِیطٔ ؾ َََل َي ِظت ُُِ ُط َو ََّل َي ُش َّب ُط َو ِي َی ُك ٌِ إنِّٔی َػائ ِْٔ َو َّاي ِٔذی َنؿ ُِص َُ َح َُّ ٕس ب ٔ َی ٔسظ ٔ

وف ؾ َِٔ ايؼَّ ائ ِٔٔ أَك ِ َی ُب ع ٔ ِٓ َس اہللٔ َٔ ِٔ رٔیحٔ ا ِئُ ِش َٔ
َي ُدًُ ُ

دمحمنبسیدیاالدیم،نعم،اخرخةنبامیلسؿ،سیدینبرفامؿ،رعفة،اعہشئدصہقیریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرفزہڈاھؽےہآگےس(ینعیرفزہااسنؿوکدفزخیک
آگ ےس وفحمظ رےھک اگ (افر وج وکیئ صخش حبص ںیم رفزہ رھک رک اےھٹ افر فہ یسک مسق یک اہجتل ہن رکے ارگ وکیئ
صخشاس ےس اہجتلرکے وت فہ اگیل ہن دے(افر ربا ہنےہک) ہکلباس رطہقی ےس  ہہ دے ہک ریما رفزہ ےہ افر
اس ذات یک مسق ہک سج ےک ہضبق ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجؿ ےہ ا ہتب رفزہ دار صخش یک  ہن یک دبوب
دخافدندقفسےکزندکیکشیکوبےسزایدہدنسپےہ۔
رافی  :دمحمنبسیدیاالدیم،نعم،اخرخةنبامیلسؿ،سیدینبرفامؿ،رعفة،اعہشئدصہقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 146

راوی َ :حُس بٔ حاتِ ،حبإ ،عبساہللَ ،شعر ،ويیس بٔ ابوَايَ ،اػحاب ،ابوعبیسة رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َحات ِٕٔ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َحبَّا ُٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ َع ِٔ َٔ ِش َعر ٕ َع ِٔ ا ِي َوئی ٔس بِ ٔٔ أَبٔی ََاي ٔ َٕ َقا ٍَ

َح َّسثَ َٓا أَ ِػ َحاب ُ َٓا َع ِٔ أَبٔی ُعب َ ِی َس َة َقا ٍَ ِّ
َخق َِضا
ايؼ َی ُاّ ُج َّٓ ْة ََا ي َِِ َی ِ ٔ
دمحمنباحم،ةحؿ،دبعاہلل،رعسم،فدیلنباوبامکل،ااحصب،اوبدیبعةریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےن
ایبؿرفامایہکرفزہڈاھؽےہسجفتقکتہکاسوکوکیئصخش(انگہرکےک)ہناھپ ڑڈاےل
رافی  :دمحمنباحم،ةحؿ،دبعاہلل،رعسم،فدیلنباوبامکل،ااحصب،اوبدیبعةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 147

راوی  :علی بٔ ححر ،سعیس بٔ عبسايرحُٔ ،ابوحازّ ،سہٌ بٔ سعس

أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ُح ِحر ٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َسعٔی ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ ايرَّ ِح َُ ٔٔ َع ِٔ أَبٔی َحازّٔ ٕ َع ِٔ َس ِض ٌٔ بِ ٔٔ َس ِع ٕس َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی
ٌ ؾ ٔیطٔ أَ َح ْس غَی ِرُص ُِِ َؾإٔذَا
اب فٔی ا ِي َح َّٓ ٔة ُي َكا ٍُ َي ُط اي َّریَّا ُٕ ََّل َی ِس ُخ ُ
َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ئًؼَّ ائُٔٔی َن بَ ْ
رش َب ي َِِ یَوِ َُأ ِأَبَ ّسا
رش َب َو ََ ِٔ َ ٔ
آرخص ُِِ أُغًِ ٔ َل ََ ِٔ َز َخ ٌَ ؾ ٔیطٔ َ ٔ
َز َخ ٌَ ٔ ُ

یلعنبرجح،دیعسنبدبعارلنمح،اوباحزؾ ،لہنبدعسےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایرفزہرےنھکفاولںےکفاےطستنجںیماکیدرفازہےہسجوکہکرایؿاہکاجاتےہاسدرفزہ
ںیموکیئںیہندالخوہاگالعفہرفزےدارفںےکافرسجفتقامتؾرفزہداراہیںکتہکآرخیآدیماسںیم
دالخوہاگوتفہدرفزہدنبوہاجےئاگوجوکیئاسںیمدالخوہاگوتفہفاہںےکاپینوکیپےلاگافروجصخشےئپاگوت
فہرھپیھبکایپاسہنوہاگ۔
رافی  :یلعنبرجح،دیعسنبدبعارلنمح،اوباحزؾ ،لہنبدعس

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

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 148

راوی  :قتيبہ ،يعكوب ،ابوحازّ ،سہٌ رضی اہلل عٓہ

وب َع ِٔ أَبٔی َحازّٔ ٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َس ِض ٌْ أَ َّٕ فٔی ا ِي َح َّٓةٔ بَا ّبا يُ َكا ٍُ َي ُط ايرَّیَّا ُٕ
أَ ِخب َ َرْ َا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َي ِع ُك ُ
وٕ َص ٌِ َلهُ ِِ إلٔ َی اي َّریَّا ٕٔ ََ ِٔ َز َخ ًَطُ ي َِِ َیوِ َُأ ِأَبَ ّسا َؾإ ٔذَا َز َخًُوا أُغًِ ٔ َل َعً َِیض ٔ ِِ
ُي َكا ٍُ یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة أَیِ َٔ ايؼَّ ائ ُُٔ َ

َؾً َِِ یَ ِس ُخ ٌِ ؾ ٔیطٔ أَ َح ْس غَیِرُص ُِِ

ہبیتق ،وقعیب ،اوباحزؾ  ،لہ ریض اہلل ہنع ےن رفامای تنج ںیم اکی درفزہ ےہ سج وک رایؿ ےتہک ںیہ ایقتم ےک
دؿ آفاز دی اجےئ یگ ہک رفزہ رےنھک فاےل سک ہگج ںیہ م ولگ رایؿ (وج ہک رفزہ دارفں ےک دالخ وہےن اک
درفازہےہ)اسیکرطػآےتوہ۔وجاسصخشاسںیمدالخوہاگوتفہیھبکایپاسہنوہاگسجفتقےکامتؾےک
امتؾولگاسںیمدالخوہاجںیئےگوتفہدرفازہدنبوہاجےئاگرھپدفرساوکیئصخشاسںیمدالخہنوہاگ۔
رافی  :ہبیتق،وقعیب،اوباحزؾ ،لہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 149

راوی  :احُس بٔ عُرو بٔ رسح و حارث بٔ َشهین ،ابٔ وہبَ ،ايَ و یوْص ،ابٔ طہاب ،حُیس بٔ
عبسايرحُٔ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َّ ِ
ايْسحٔ َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
اب َع ِٔ ُح َُ ِی ٔس بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی
أَ ِخب َ َرنٔی ََاي ٔ َْ َویُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ أَ ِنؿ ََل َز ِو َجی ِ ٔن فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ ْ ُوز ٔ َی فٔی ا ِي َح َّٓةٔ یَا َع ِب َس اہللٔ َص َِذا َخی ِ ْر ؾ ََُ ِٔ
اب ا ِيحٔ َضاز ٔ َو ََ ِٔ
إ َٔ ِٔ أَ ِص ٌٔ ا ِيحٔ َضاز ٔیُ ِسع َی َٔ ِٔ بَ ٔ
إ َٔ ِٔ أَ ِص ٌٔ ايؼَّ ََلة ٔیُ ِسع َی َٔ ِٔ بَ ٔ
اب ايؼَّ ََلة ٔ َو ََ ِٔ ک َ َ
کَ َ

إ َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ ِّ
اب اي َّریَّا ٕٔ َقا ٍَ
ايؼ َیاّ ٔ ُزعٔ َی َٔ ِٔ بَ ٔ
إ َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ ايؼَّ َس َق ٔة یُ ِسع َی َٔ ِٔ بَ ٔ
اب ايؼَّ َس َق ٔة َو ََ ِٔ ک َ َ
کَ َ
أَبُو بَ ِْکٕ ِّ
ورة ٕ ؾ ََض ٌِ یُ ِسع َی أَ َح ْس َٔ ِٔ
ايؼ ِّس ُ
َِ اْلِ َبِ َو ٔ
یل یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ََا َعل َی أَ َح ٕس یُ ِسع َی َٔ ِٔ تًٔ َ
ض َ
اب َٔ ِٔ َ ُ

وٕ َٔ ِٓ ُض ِِ
َِ اْلِ َبِ َو ٔ
تًٔ َ
اب ک ُ ًِّ َضا َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َن َع ِِ َوأَ ِر ُجو أَ ِٕ َتهُ َ

ادمح نب رمعف نب رسح ف احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،امکل ف ویسن ،انب اہشب ،دیمح نب دبعارلنمح ،اوبرہریہ
ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفامای وجصخش راہ دخاںیم
وج ڑادصہقرکے(ینعیدفا رشیفدفرفےپےسیپایدفوھگ ڑےایدفڑپکےفریغہایدفالغؾدصہقرکے)وتتنجںیم
اکپرااجےئاگاےدنبہدخاہیریتاکینلمعےہ۔وتوجصخشامنزیوہاگوتفہامنزےکدرفازہےسالبایاجےئاگافروج
صخشاہجدی وہاگ وت فہصخش اہجد ےکدرفازہ ےس اکپرا اجےئ اگ افر وجصخش دصہق دےنیفاال وہاگ وت فہ صخش دصہق
ےک درفازہ ےس اکپرا اجےئ اگ افر وج صخش رفزہ دار وہاگ وت فہ صخش رفزہ ےک درفازے ےس اکپرا اجےئ اگ رضحت
اوبرکب دصقی ریض اہللہنع ےن رفامای ایروسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس وج وکیئ رفزہ دارفں ںیم ےس اکپرا افر البای
اجےئ اگاسوکسکمسقیکفیلکتوہیگافروکیئصخشاسمسقاکوہاگہکسجوکہکامتؾیہدرفازفںےسآفازاگلیئ
اجےئیگ۔روسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہں!افر ھجموکاسابتیکوتعق ےہہکمولگایسرطح
ےکولوگںںیمےسوہںےگ(فہوخشتمسقولگمیہوہ)۔
رافی  :ادمح نب رمعف نب رسح ف احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،امکل ف ویسن ،انب اہشب ،دیمح نب دبعارلنمح،
اوبرہریہریضاہللہنع

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

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 150

راوی َ :حُوز بٔ غیَلٕ ،ابواحُس ،سؿیإ ،اعُع ،عُارة بٔ عُیر ،عبسايرحُٔ بٔ یزیس ،عبساہلل رضی
اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ََ ِح ُُوزُ بِ ُٔ غ َِی ََل َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو أَ ِح َُ َس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ عُ َُ َار َة بِ ٔٔ عُ َُی ِر ٕ

اب
َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ یَز ٔ َ
رخ ِج َٓا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوْ َ ِح ُٔ َط َب ْ
یس َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َ َ
َش َّ
ِرف ٔد َو ََ ِٔ ي َِِ
اب َعً َِیهُ ِِ بٔا ِي َبائَةٔ َؾإْٔ َّ ُط أَغ َُّف ئً َِب َ ٔ
ايظ َب ٔ
ََّل َن ِك ٔس ُر َعل َی َط ِی ٕئ َقا ٍَ َیا ََ ِع َ َ
ِص َوأَ ِح َؼ ُٔ ئً َ ِ
َي ِش َت ٔل ِع ؾ ََعً َِیطٔ بٔايؼَّ ِوّ ٔ َؾإْٔ َّ ُط َيطُ و ٔ َجائْ

ومحمدنبالیغؿ،اوبادمح،ایفسؿ،اشمع،امعرةنبریمع،دبعارلنمحنبسیدی،دبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکمہولگروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمہاہےلکافرمہولگونوجاؿےھتافرمہولوگںںیم(وہشت
ےک دابےن یک) اطتق ںیہن یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے وجاونں ےک رگفہ! افر اے
وجاونںیکامجتع!مولگاکنحرکولویکہکناکنحرکےنےسااسنؿیکاگنہیچینریتہےہ(ینعیانرحمؾوعروتںےک
دےنھکیےساعؾوطرےسااسنؿوفحمظراتہےہافرااسنؿیکرشؾاگہزانےسچباجیتےہ)افروجصخشاکنحرکےنیک
اطتقںیہنراتھکوہفہصخشرفزےرھکےلویکہکنرفزہےسوہشتاجیتےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبادمح،ایفسؿ،اشمع،امعرةنبریمع،دبعارلنمحنبسیدی،دبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 151

راوی  :بَش بٔ خايسَ ،حُس بٔ جعرف ،طعبة ،سًامیٕ ،ابراہیِ ،عًكُہ رضی اہلل عٓہ

رف َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ َع ًِ َك َُ َة أَ َّٕ
َش بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َج ِع َ ٕ
أَ ِخب َ َرَْا بٔ ِ ُ

َ فٔی َؾ َتاة ٕ
إ بٔ َع َرؾَا ٕ
إ َقا ٍَ َّٔلبِ ٔٔ ََ ِش ُعوز ٕ َص ٌِ َي َ
ت َؾ َد ََل بٔطٔ َؾ َح َّسثَ ُط َوأَ َّٕ عُ ِث َُ َ
ابِ َٔ ََ ِش ُعوز ٕ يَق ٔ َی عُ ِث َُ َ

اس َت َلا َع َٔ ِٓهُ ِِ ا ِي َبائ َ َة
أ ُ َز ِّو ُج َه َضا ؾ ََس َعا َع ِب ُس اہللٔ َع ًِ َك َُ َة َؾ َح َّسثَ ُط أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ ِ

ِرف ٔد َو ََ ِٔ ي َِِ َي ِش َت ٔل ِع َؾً َِی ُؼ ِِ َؾإ ٔ َّٕ ايؼَّ ِو َّ َي ُط و ٔ َجائْ
َؾ ًِ َي َتزَ َّو ِد َؾإْٔ َّ ُط أَغ َُّف ئً َِب َ ٔ
ِص َوأَ ِح َؼ ُٔ ئً َ ِ

رشب نب اخدل ،دمحم نب رفعج ،شػیة ،امیلسؿ ،اربامیہ ،ہمقلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب
وعسمد یک رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےس (اقمؾ) رعافت ںیم الماقت وہیئ افر اہنتیئ ںیم اؿ ےس وگتفگ یک۔
رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس اراشد رفامای ںیم اہمترا اکنح اکی
ونوجاؿاخوتؿےسرک دفں؟ رضحتدبعاہلل نبوعسمد ریضاہللہنع ےنرضحت ہمقلع ریضاہلل ہنعوکالبای افرہی
دحثی رشفیایبؿ رفامیئ ہک اہمترے ںیم ےس وج وکیئ اکنح رکےن یک اطتق رےھک وت فہ صخش اکنح رکے ہی اس
یکرظنیکافحتظرکےاگ)ینعیانرحمؾوعرتوکدےنھکیےسوفحمظرےہاگ)افررشؾ اگہوکااھچرےھکاگافروجوکیئ
اکنحیکاطتقہنراتھکوہوتفہصخشرفزہرےھکرفزہاسوکیصخانبدےاگ۔
رافی  :رشبنباخدل،دمحمنبرفعج،شػیة،امیلسؿ،اربامیہ،ہمقلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 152

راوی  :ہاروٕ بٔ اسحلَ ،حاربی ،اعُع ،ابراہیِ ،عًكُة واسوز ،عبساہلل رضی اہلل عٓہ

ارو ُٕ بِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ا ِي ُُ َحارٔب ٔ ُّی َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ َع ًِ َك َُ َة َواْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َع ِبسٔ
أَ ِخب َ َرَْا َص ُ
اہللٔ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ ا ِس َت َلا َع َٔ ِٓهُ ِِ ا ِي َبائ َ َة َؾ ًِ َي َتزَ َّو ِد َو ََ ِٔ ي َِِ یَحٔ ِس

ؾ ََعً َِیطٔ بٔايؼَّ ِوّ ٔ َؾإْٔ َّ ُط َي ُط و ٔ َجائْ

اہرفؿ نب ااحسؼ  ،احمریب ،اشمع ،اربامیہ ،علقمة فاوسد ،دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمولوگںںیمےسوجوکیئاکنحیکدقرتراتھکوہوتاسوکاچےیہہکفہ
اکنحرکےسجںیماسدقراطتقہنوہوتفہصخشرفزہرےھکرفزہاسوکیصخانبدےاگ۔
رافی  :اہرفؿنباقحس،احمریب،اشمع،اربامیہ،علقمةفاوسد،دبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 153

راوی  :ہَلٍ بٔ ايعَلء بٔ ہَلٍ ،وہ اپٓے وايسسے ،علی بٔ ہاطِ ،اعُع ،عُارة ،عبسايرحُٔ بٔ یزیس
رضی اہلل عٓہ

ئ بِ ٔٔ ص ََٔل ٍٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ َصا ٔط ِٕ َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ عُ َُ َار َة
أَ ِخب َ َرنٔی ص ََٔل ٍُ بِ ُٔ ا ِي َع ََل ٔ

یس َقا ٍَ َز َخ ًِ َٓا َعل َی َع ِب ٔس اہللٔ َو ََ َع َٓا َع ًِ َك َُ ُة َواْلِ َ ِس َوزُ َو َج َُا َع ْة َؾ َح َّسثَ َٓا ب ٔ َحس ٕ
ٔیث
َع ِٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ

ََا َرأَیِ ُتطُ َح َّس َث بٔطٔ ا ِي َك ِو َّ إ ٔ ََّّل َٔ ِٔ أَ ِجلٔی ْٔلَنِّی ُن ِٓ ُت أَ ِح َسثَ ُض ِِ ٔس ًّٓا َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َیا
َش َّ
ِرف ٔد َقا ٍَ َعل ٔ ٌّی َو ُسئ ٔ ٌَ
اس َت َلا َع َٔ ِٓهُ ِِ ا ِي َبائ َ َة َؾ ًِ َي َتزَ َّو ِد َؾإْٔ َّ ُط أَغ َُّف ئً َِب َ ٔ
ايظ َب ٔ
اب ََ ِٔ ِ
ََ ِع َ َ
ِص َوأَ ِح َؼ ُٔ ئً َ ِ
اْلِ َ ِع َُ ُع َع ِٔ َحسٔیثٔ إٔبِ َراص َٔیِ َؾ َكا ٍَ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ َع ًِ َك َُ َة َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ َٔ ِث ًَ ُط َقا ٍَ َن َع ِِ

الہؽ نب االعلء نب الہؽ ،فہ اےنپ فادلےس ،یلع نب اہمش ،اشمع ،امعرة ،دبعارلنمح نب سیدی ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ مہ ولگ دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم احرض وہےئ افر اس فتق مہ ولوگں ےک
اسھت رضحت اوسد ریض اہلل ہنع افر رضحت ہمقلع ریض اہلل ہنع یھب ےھت۔ اؿ رضحات ےن اکی دحثی لقن
رفامیئ۔ریماایخؽےہہکفہ دحثیریمےیہفاےطسایبؿرفامیئ۔اسےیلہکںیماؿامتؾرضحاتںیمبسےس
زایدہمکرمعاھت۔(فہدحثیہی ےہ)ہکرضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایاےونوجاونں
یکامجتع! مولوگں ںیمےسوجصخشاکنحرکےنیکاطتق رےھک وتاسوکاچےیہہک فہصخشاکنحرکےویکہکن
اکنحرکانااسنؿیکرظنوک(انگوہںےس)ابزراتھکےہافررشؾاگہوکااھچراتھکےہ۔
رافی  :الہؽنباالعلءنبالہؽ،فہاےنپفادلےس،یلعنباہمش،اشمع،امعرة،دبعارلنمحنبسیدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوباامہمیکدحثیرضحتدمحمنبایبوقعیبرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 154

راوی  :عُرو بٔ زرارة ،اسُاعیٌ ،یوْص ،ابوَعَش ،ابراہیِ ،عًكُہ رضی اہلل عٓہ

َش َع ِٔ إٔبِ َراصٔی َِ َع ِٔ َع ًِ َك َُ َة
ٌ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یُوْ ُُص َع ِٔ أَبٔی ََ ِع َ ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ز َُر َار َة َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ

رخ َد َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َعل َی
َقا ٍَ ُن ِٓ ُت ََ َع ابِ ٔٔ ََ ِش ُعوز ٕ َوص َُو ع ٔ ِٓ َس ُع ِث َُ َ
إ َؾ َكا ٍَ ُع ِث َُا ُٕ َ َ

ِرف ٔد َو ََ ِٔ ََّل ؾَايؼَّ ِو ُّ َي ُط
إ َٔ ِٓهُ ِِ ذَا كَ ِو ٍٕ َؾ ًِ َي َتزَ َّو ِد َؾإْٔ َّ ُط أَغ َُّف ئً َِب َ ٔ
ؾٔت ِ َی ٕة َؾ َكا ٍَ ََ ِٔ ک َ َ
ِص َوأَ ِح َؼ ُٔ ئً َ ِ

و ٔ َجائْ َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ أَبُو ََ ِع ََشٕ َص َِذا ا ِس ُُ ُط زٔیَا ُز بِ ُٔ ک ُ ًَ ِیبٕ َوص َُو ٔث َك ْة َوص َُو َػاح ُٔب إٔبِ َراص َٔیِ َر َوی

إ َق ِس
َع ِٓطُ ََ ِٓ ُؼ ْور َو َُػٔی َرةُ َو ُط ِع َب ُة َوأَبُو ََ ِع ََشٕ ا ِي َُ َسن ٔ ُّی ا ِس ُُطُ َْحٔ ْ
ٔیـ َو ََ َع َؿ ِع ٔؿطٔ أَي ِّـا ک َ َ
یح َوص َُو َؿع ْ
ا ِخ َتً ََم ع ٔ ِٓ َس ُظ أَ َحاز ٔ ُ
یث ََ َٓانٔیرُ َٔ ِٓ َضا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائ ٔظَ َة َع ِٔ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََا بَی ِ َن ا ِي َُ ِ ٔ
َش ٔم َوا ِي َُ ِػر ٔ ٔب ق ٔ ِب ًَ ْة َو َٔ ِٓ َضا صٔظَ ُاّ بِ ُٔ ُ ِ
اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل َت ِك َل ُعوا َّ
ايً ِح َِ ب ٔ ِّ
ايش ِّهی ٔن َو َله ِٔٔ اْ ِ َض ُشوا ْ َ ِض ّشا

رمعف نب زرارة ،اامسلیع ،ویسن ،اوبرشعم ،اربامیہ ،ہمقلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ںیم اکی دؿ دبعاہلل نب
وعسمد ریض اہلل ہنع ےک اپس اھت افر فہ اس فتق امثعؿ ریض اہلل ہنع ےک اپس ےھٹیب ےھت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن
رفامایاکیدؿروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکیوجاؿوعرتےکاپسےسزگرےآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن اراشد رفامای اہمترے ںیم ےس وج وکیئ دقرت اکنح راتھک وہ وت اس وک اچےیہ ہک اکنح رک ےل اس ےیل ہک
اکنحااسنؿیکرظنوکابزراتھکےہ(ینعی انرحمؾوکدےنھکیےسافحتظریتہےہ)افررشؾاگہوکوفحمظراتھکےہافروج
صخشاسدقراطتقہنرےھک وتفہرفزہرےھکرفزہاسوکیصخ(وہشت وکمک)رکدے اگ۔اامؾاسنیئےنرفامایاس
دحثی رشفی ںیم وج رافی اوب رشعم ںیہ اؿ اک انؾ زاید نب بیلک ےہ افر فہ ہقث ںیہ افر فہ رافی اربامیہ یعخن ےک
راقفءںیمےسےھتافراؿےسیہرفاتیمورریغمہافرہبعشےنلقنیکافراکیرافیاوبرشعمدم ہنیرونرہےک
ابدنشہ ںیہ اؿ اک انؾ حیجن ےہ افر اکی فیعض رافی ںیہ افر اوہنں ےن فیعض رفاایت لقن رکےن ےک اسھت اسھت
رکنمااحدثییھباسھتاشلمرکیلافراؿرافییکرکنمااحدثی(افرفیعضرفاایت)ںیمےساکیرفاتیفہےہ
ہک وج اوہنں ےن دمحم رمعف ےس رفاتی یک افر اوہنں ےن رضحت اوب ہملس ےس افر اوہنں ےن رضحت اوبرہریہ ےس
ہکروسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایرشمؼافررغمب ےکدرنایؿہلبق ےہافراکی رفاتیفہ
ےہوجہکرضحتاشہؾنبرعفہےسرفاتییکافراوہنںےناےنپفادلاصبحےسافراوہنںےنرضحتاعہشئ
دصہقیےسہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمولگوگتشوکاچوقرھچیےستماکوٹنکیل
اسوکونچرکاھکؤ۔
رافی  :رمعفنبزرارة،اامسلیع،ویسن،اوبرشعم،اربامیہ،ہمقلعریضاہللہنع

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

وج صخش اہلل زعفلج یک راہ ںیم اکی رفزہ رےھک افر اس ےس قلعتم دحثی ںیم لیہس نب ایب اصحل رپ
االتخػ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
وجصخشاہللزعفلجیکراہںیماکیرفزہرےھکافراسےسقلعتمدحثیںیملیہسنبایباصحلرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 155

راوی  :یوْص بٔ عبساَّلعلی ،اْص ،سہیٌ بٔ ابوػايح ،وہ اپٓے وايس سے ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا یُوْ ُُص بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ أَ ِخبَرَنٔی أَْ َ ْص َع ِٔ ُس َض ِی ٌٔ بِ ٔٔ أَبٔی َػاي ٔ ٕح َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ
َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ َػ َاّ َی ِو َّا فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ َز ِحزَ َح اہللُ َو ِج َض ُط َع ِٔ اي َّٓارٔ
رخيؿّا
ب ٔ َِذي ٔ َ
َ ا ِي َی ِوّ ٔ َس ِبعٔی َن َ ٔ
ویسن نب دبعاالیلع ،اسن ،لیہس نب اوباصحل ،فہ اےنپ فادل ےس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجصخشراہدخاںیماکیدؿرفزہرےھک(ینعیریغباہجد
ںیمایجحےکرفسںیمرفزہرےھک)وتدخافدندقفساسصخشوکرفزہیکفہجےسرتساسؽےکافہلصرپرکدےاگ۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،اسن،لیہسنباوباصحل،فہاےنپفادلےس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
وجصخشاہللزعفلجیکراہںیماکیرفزہرےھکافراسےسقلعتمدحثیںیملیہسنبایباصحلرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 156

راوی  :زاؤز بٔ سًامیٕ بٔ حؿؽ ،ابوَعاویہ ضیر ،سہیٌَ ،كبری ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

ايرضیرُ َع ِٔ ُس َض ِی ٌٕ َع ِٔ ا ِي َُ ِكبُر ٔ ِّی َع ِٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا َزا ُوزُ بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َحؿ ِٕؽ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َُ َعاو ٔ َی َة َّ ٔ
َسعٔی ٕس ا ِي ُد ِسر ِّٔی َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َػ َاّ یَ ِو َّا فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ بَا َع َس اہللُ
رخيؿّا
بَ ِي َٓ ُط َوبَی ِ َن اي َّٓارٔ ب ٔ َِذي ٔ َ
َ ا ِي َی ِوّ ٔ َس ِبعٔی َن َ ٔ
داؤد نب امیلسؿ نب صفح ،اوباعمفہی رضری ،لیہس ،ربقمی اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رمفی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملسےناراشدرفامایوجصخشراہدخاںیماکیدؿرفزہرےھک(ینعیریغباہجد
ںیمایجحےکرفسںیمرفزہرےھک)وتدخافدندقفساسصخشوکرفزہیکفہجےسرتساسؽےکافہلصرپرکدےاگ۔
رافی  :داؤدنبامیلسؿنبصفح،اوباعمفہیرضری،لیہس،ربقمیاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
وجصخشاہللزعفلجیکراہںیماکیرفزہرےھکافراسےسقلعتمدحثیںیملیہسنبایباصحلرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 157

راوی  :ابراہیِ بٔ يعكوب ،ابٔ ابی َریِ ،سعیس بٔ عبسايرحُٔ ،سہیٌ ،اپٓے وايسسے ،ابوہریرہ رضی اہلل
عٓہ

وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ أَبٔی ََ ِریَ َِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َسعٔی ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی
أَ ِخب َ َرَْا إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ َي ِع ُك َ
ُس َض ِی ٌْ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َػ َاّ َی ِو َّا فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ
رخيؿّا
بَا َع َس اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َو ِج َضطُ َع ِٔ اي َّٓارٔ َس ِبعٔی َن َ ٔ

اربامیہنبوقعیب،انبایبرممی،دیعسنبدبعارلنمح،لیہس،اےنپفادلےس،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتی
ےہہک رضحت روسؽ رکمییلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامای وجصخش راہ دخا ںیماکیدؿ رفزہ رےھک (ینعی
ریغباہجدںیمایجحےکرفسںیمرفزہرےھک)وتدخافدندقفساسصخشوکرفزہ یکفہجےسرتساسؽےکافہلصرپرک
دےاگ۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،انبایبرممی،دیعسنبدبعارلنمح،لیہس،اےنپفادلےس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےس ہقلعتمااحدثی
وجصخشاہللزعفلجیکراہںیماکیرفزہرےھکافراسےسقلعتمدحثیںیملیہسنبایباصحلرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 158

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبہ ،سہیٌ ،ػؿوإ ،ابوسعیس رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظارٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ ُس َض ِی ٌٕ َع ِٔ َػؿ َِو َ
َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ َػ َاّ یَ ِو َّا فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ بَا َع َس اہللُ َو ِج َض ُط َٔ ِٔ َج َض َّٓ َِ

َس ِبعٔی َن َعا َّا
دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،لیہس،وفصاؿ،اوبدیعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایوجصخشراہدخاںیماکیدؿرفزہرےھک(ینعیریغباہجدںیمایجحےکرفسںیمرفزہرےھک)
وتدخافدندقفساسصخشوکرفزہیکفہجےسرتساسؽےکافہلصرپرکدےاگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،لیہس،وفصاؿ،اوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
وجصخشاہللزعفلجیکراہںیماکیرفزہرےھکافراسےسقلعتمدحثیںیملیہسنبایباصحلرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 159

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايحهیِ ،طعیب ،ابٔ ايہاز ،سہیٌ ،ابٔ ابی عیاغ ،ابوسعیس رضی اہلل
عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ ُط َع ِیبٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َضاز ٔ َع ِٔ ُس َض ِی ٌٕ َع ِٔ
غ َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس أَْ َّ ُط َسُٔ َع َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ََا َٔ ِٔ َع ِب ٕس َي ُؼ ُوّ یَ ِو َّا
ابِ ٔٔ أَبٔی َعیَّا ٕ
رخيؿّا
فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ إ ٔ ََّّل َبع ََّس اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ ب ٔ َِذي ٔ َ
َ ا ِي َی ِوّ ٔ َو ِج َض ُط َع ِٔ اي َّٓارٔ َس ِبعٔی َن َ ٔ

دمحم نب دبعاہلل نب دبعامیکحل ،بیعش ،انب ااہلد ،لیہس ،انب ایبایعش ،اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اوہنںےن رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکہی اراشدرفامےتوہےئانسہکصخشراہدخاںیم اکی دؿ
رفزہرےھک(ینعیریغباہجدںیمایجحےکرفسںیمرفزہرےھک)وتدخافدندقفساسصخشوکرفزہیکفہجےسرتساسؽ
ےکافہلصرپرکدےاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدبعامیکحل،بیعش،انبااہلد،لیہس،انبایبایعش،اوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
وجصخشاہللزعفلجیکراہںیماکیرفزہرےھکافراسےسقلعتمدحثیںیملیہسنبایباصحلرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 160

راوی  :حشٔ بٔ قزعہ ،حُیس بٔ اسوز ،سہیٌ ،نعُإ بٔ ابی عیاغ رضی اہلل عٓہ َفَاےت ہیں كی َیں

ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

غ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي َح َش ُٔ بِ ُٔ َقزَ َع َة َع ِٔ حُ َُ ِی ٔس بِ ٔٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُس َض ِی ٌْ َع ِٔ اي ُّٓ ِع َُا ٕٔ بِ ٔٔ أَبٔی َعیَّا ٕ
َسُٔ ِع ُت أَبَا َسعٔی ٕس ا ِيد ُِسر َّٔی َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َػ َاّ َی ِو َّا فٔی َسب ٔی ٌٔ اہللٔ َعز َّ
رخيؿّا
َو َج ٌَّ بَا َع َس ُظ اہللُ َع ِٔ اي َّٓارٔ َس ِبعٔی َن َ ٔ
نسحنبزقہع،دیمحنباوسد،لیہس،امعنؿنبایبایعشریضاہللہنعرفامےتںیہیکںیماوبدیعسدخریریضاہلل
ہنعےسانسہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجصخشراہدخاںیماکیدؿرفزہرےھک
(ینعیریغباہجدںیمای جحےکرفسںیمرفزہرےھک)وتدخافدندقفساسصخشوکرفزہیکفہجےسرتساسؽےکافہلص
رپرکدےاگ۔
رافی  :نسحنبزقہع،دیمحنباوسد،لیہس،امعنؿنبایبایعشریضاہللہنعرفامےتںیہیکںیماوبدیعسدخری
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زریرظندحثیرشفیںیمرضحتایفسؿوثریرپرافویںاکاالتخػ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتایفسؿوثریرپرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 161

راوی َ :وٌَ بٔ اٖاب ،عبسايرزام ،ابٔ جریخ ،یحٌی بٔ سعیس و سہیٌ بٔ ابی ػايح ،اْہوں ےن نعُإ
بٔ ابی عیاغ

اب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یَ ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس
ٌ بِ ُٔ إٔصَ ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َؤ ََّ ُ

غ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَبَا َسعٔی ٕس ا ِيد ُِسر َّٔی َي ُكو ٍُ َسُٔ ِع ُت
إ بِ َٔ أَبٔی َعیَّا ٕ
َو ُس َض ِی ُ
ٌ بِ ُٔ أَبٔی َػاي ٔ ٕح َسُٔ َعا اي ُّٓ ِع َُ َ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ََ ِٔ َػ َاّ یَ ِو َّا فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َت َب َار َک َو َت َعال َی بَا َع َس اہللُ َو ِج َضطُ
رخيؿّا
َع ِٔ اي َّٓارٔ َس ِبعٔی َن َ ٔ
وملم نب ااھب ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،ییحی نبدیعس ف لیہس نب ایب اصحل ،اوہنں ےنامعنؿ نب ایب ایعش ےس
انس فہ رفامےت ںیہ ںیم ےن اوب دیعس دخری ےس انس فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسوکہیاراشد رفامےتوہےئانسہکوجصخشراہدخاںیماکیدؿرفزہرےھک(ینعیریغباہجدںیمایجحےکرفسںیم
رفزہرےھک)وتدخافدندقفساسصخشوکرفزہیکفہجےسرتساسؽےکافہلصرپرکدےاگ۔
رافی  :وملم نب ااھب ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،ییحی نب دیعس ف لیہس نب ایب اصحل ،اوہنں ےن امعنؿ نب ایب
ایعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتایفسؿوثریرپرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 162

راوی  :عبساہلل بٔ َٓیر ْیشابوری ،یزیس عسنی ،سؿیإ ،سہیٌ بٔ ابی ػايح ،نعُإ بٔ ابی عیاغ،
ابوسعیس رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َُٓٔیر ْٕ َ ِی َشابُور ٌّٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس ا ِي َع َسن ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ُس َض ِی ٌٔ بِ ٔٔ أَبٔی
غ َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس ا ِي ُد ِسر ِّٔی َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّلَ
َػاي ٔ ٕح َع ِٔ اي ُّٓ ِع َُا ٕٔ بِ ٔٔ أَبٔی َعیَّا ٕ

رخيؿّا
َي ُؼ ُوّ َع ِب ْس یَ ِو َّا فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ إ ٔ ََّّل بَا َع َس اہللُ َت َعال َی ب ٔ َِذي ٔ َ
َ ا ِي َی ِوّ ٔاي َّٓ َار َع ِٔ َو ِجضٔطٔ َس ِبعٔی َن َ ٔ

دبع اہلل نب رینم اسینوبری ،سیدی دعین ،ایفسؿ ،لیہس نب ایب اصحل ،امعنؿ نب ایب ایعش ،اوبدیعس ریض اہلل ہنع فہ

رفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجصخشراہدخاںیماکیدؿرفزہرےھک
(ینعیریغباہجد ںیمایجحےکرفسںیمرفزہرےھک)وتدخافدندقفساسصخشوکرفزہیکفہجےسرتساسؽےکافہلص
رپرکدےاگ۔
رافی  :دبعاہللنبرینماسینوبری،سیدیدعین،ایفسؿ،لیہسنبایباصحل،امعنؿنبایبایعش،اوبدیعسریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتایفسؿوثریرپرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 163

راوی  :احُسبٔ ُحب ،قاسِ ،سؿیإ ،سہیٌ بٔ ابی ػايح ،نعُإ بٔ ابی عیاغ ،ابوسعیس خسری رضی
اہلل عٓہ

إ َع ِٔ ُس َض ِی ٌٔ بِ ٔٔ أَبٔی َػاي ٔ ٕح َع ِٔ اي ُّٓ ِع َُا ٕٔ بِ ٔٔ أَبٔی
ُح ٕب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َقاس ِْٔ َع ِٔ ُسؿ َِی َ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َ ِ
غ َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس ا ِي ُد ِسر ِّٔی َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ َػ َاّ یَ ِو َّا فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ بَا َع َس
َعیَّا ٕ
رخيؿّا
َ ا ِي َی ِوّ ٔ َ َّ
اہللُ ب ٔ َِذي ٔ َ
ُح َج َض َّٓ َِ َع ِٔ َو ِجضٔطٔ َس ِبعٔی َن َ ٔ
ادمحنب رحب ،اقمس ،ایفسؿ ،لیہس نب ایب اصحل ،امعنؿ نب ایب ایعش ،اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل
ہیلع فملس ےس رفاتی لقن رکےت ںیہ ہک رفامای سج ےن دخا یک راہ ںیم اکیدؿ رفزہ راھک وت اہلل اعتیل اس صخش وک
رفزہیکفہجےسمنہجےسرتساسؽےکافےلصرپرکدےاگ۔
رافی  :ادمحنبرحب،اقمس،ایفسؿ،لیہسنبایباصحل،امعنؿنبایبایعش،اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتایفسؿوثریرپرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 164

راوی  :عبساہلل بٔ احُسبٔ َحُس بٔ حٓبٌ ،ابٔ ُْیر ،سؿیإ بٔ ابی عیاغ ،ابوسعیس خسری رضی اہلل
عٓہ

َ
َ
َقأِ ُت َعل َی أَبٔی َح َّسثَهُ ِِ ابِ ُٔ ْ َُُیِر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا
أ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ أ ِح َُ َس بِ ٔٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ َح ِٓ َب ٌٕ َقا ٍَ َ َ

غ َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس ا ِيد ُِسر ِّٔی َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
ِّم َع ِٔ اي ُّٓ ِع َُا ٕٔ بِ ٔٔ أَبٔی َعیَّا ٕ
ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ُس َ ٕٓ
رخيؿّا
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َػ َاّ َی ِو َّا فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ بَا َع َس اہللُ ب ٔ َِذي ٔ َ
َ ا ِي َی ِوّ ٔاي َّٓ َار َع ِٔ َو ِجضٔطٔ َس ِبعٔی َن َ ٔ

دبعاہللنبادمحنبدمحمنب لبنح،انبریمن،ایفس ؿ نبایبایعش ،اوبدیعسدخریریض اہللہنع ےسرفاتیےہہک
یبنیلصاہللہیلعفملسےنرفامایسجےناہللیکراہںیماکیدؿرفزہراھکاوبرہریہریضاہللہنعاافلظااحدثیںیم
ومعمیلاساالتخػےہنکیلرتہمجافروہفمؾدحثیزگہتشااحدثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :دبعاہللنبادمحنبدمحمنبلبنح،انبریمن،ایفسؿنبایبایعش،اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتایفسؿوثریرپرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 165

راوی َ :حُوز بٔ خايسَ ،حُس بٔ طعیب ،یحٌی بٔ حارث ،قاسِ ابوعبسايرحُٔ ،عكبہ بٔ عاَر رضی

اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ََ ِح ُُوزُ بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس َع ِٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ ُط َع ِیبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یَ ِحٌَی بِ ُٔ ا ِي َحارٔ ٔ
ث َع ِٔ ا ِي َكاس ِٔٔ أَبٔی َع ِبسٔ
اي َّر ِح َُ ٔٔ أَْ َّ ُط َح َّسثَ ُط َع ِٔ ُع ِك َب َة بِ ٔٔ َعا َٔر ٕ َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ َػ َاّ یَ ِو َّا فٔی
َسبٔی ٌٔ اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ بَا َع َس اہللُ َٔ ِٓطُ َج َض َّٓ َِ ََ ٔشی َر َة َٔائ َ ٔة َعاّ ٕ

ومحمد نب اخدل ،دمحم نب بیعش ،ییحی نب احرث ،اقمس اوبدبعارلنمح ،ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع یبن یلص اہلل ہیلع
فملسےسرفاتیرکےتںیہرفامایہکسجصخشےناہللیکراہںیماکیدؿرفزہراھکوتاہللاعتیلاسوکمنہجےسوس
اسؽےکافےلصرپرکدےاگ
رافی  :ومحمدنباخدل،دمحمنببیعش،ییحینباحرث،اقمساوبدبعارلنمح،ہبقعنباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلرفسرفزہرےنھکےکرکمفہوہےنےسقلعتم
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
احبتلرفسرفزہرےنھکےکرکمفہوہےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 166

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،سؿیإ ،زہری ،ػؿوإ بٔ عبساہلل ،اّ زرزاء ،نعب بٔ عاػِ رضی اہلل عٓہ

إ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َع ِٔ أ ُ ِّّ َّ
ئ َع ِٔ
ايس ِر َزا ٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َػؿ َِو َ
اػ ِٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ي َِی َص َٔ ِٔ ا ِيب ٔ ِّر ِّ
ايؼ َی ُاّ فٔی َّ
رف
َن ِع ٔب بِ ٔٔ َع ٔ
ايش َ ٔ
ااحسؼ نباربامیہ،ایفسؿ ،زرہی،وفص اؿ نب دبعاہلل،اؾدرداء ،ب ب نباعمصریض اہللہنع ےسرفاتی ےہہک
ںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکدفراؿرفس

رفزہرانھککیناکؾںیہنےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،ایفسؿ،زرہی،وفصاؿنبدبعاہلل،اؾدرداء،ب بنباعمصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
احبتلرفسرفزہرےنھکےکرکمفہوہےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 167

راوی  :ابراہیِ بٔ يعكوبَ ،حُس بٔ نثیر ،اوزاعی ،زہری ،سعیس بٔ َشیب ،نعب بٔ عاػِ رضی اہلل
عٓہ

وب َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َنثٔیر ٕ َع ِٔ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ َي ِع ُك َ
ا ِي ُُ َشی َّٔب َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َِی َص َٔ ِٔ ا ِيب ٔ ِّر ِّ
ايؼ َی ُاّ فٔی َّ
رف َقا ٍَ أَبُو َع ِبس
ايش َ ٔ
اب َّاي ِٔذی َق ِب ًَطُ ََّل َن ِع ًَ ُِ أَ َح ّسا َتابَ َع ابِ َٔ َنثٔیر ٕ َعً َِیطٔ
اي َّر ِح َُ ٔٔ َص َِذا َخ َلأ ْ َوايؼَّ َو ُ

اربامیہنبوقعیب،دمحمنبریثک ،افزایع،زرہی،دیعسنببیسم،ب بنباعمصریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
ںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکدفراؿرفس
رفزہ رانھک کین اکؾ ںیہن ےہ۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہک ہی رفاتی اطخ ےہ افر یلہپ رفاتی درتس ےہ افر
زریرظنرفاتیںیمرضحتانبریثکاکیسکدفرسےرافیےناسھتںیہندای۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،دمحمنبریثک،افزایع،زرہی،دیعسنببیسم،ب بنباعمصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسےسقلعتمذترکہہکسجفہجےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرطہقیےساراشدرفامایافر

رضحتاجربیکرفاتیںیمدمحمنبدبعارلنمحرپاالتخػ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اس ےس قلعتم ذترکہ ہک سج فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی ےس ا راشد رفامای افر رضحت اجرب یک رفاتی ںیم دمحم نب
دبعارلنمحرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 168

راوی  :قتيبہ ،بْک ،عُارة بٔ غزیةَ ،حُس بٔ عبسايرحُٔ ،جابر بٔ عبساہلل بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

ْک َع ِٔ ُع َُ َار َة بِ ٔٔ غَزٔیَّ َة َع ِٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ َجابٔر ٔبِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بَ ِ ْ
اسا َُ ِح َتُٔعٔی َن َعل َی َر ُج ٌٕ ؾ ََشأ َ ٍَ َؾ َكايُوا َر ُج ٌْ أَ ِج َض َس ُظ
أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َرأَی ْ َ ّ
ايؼَّ ِو ُّ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َِی َص َٔ ِٔ ا ِيب ٔ ِّر ِّ
ايؼ َی ُاّ فٔی َّ
رف
ايش َ ٔ
ہبیتق،رکب،امعرةنبزغبة،دمحمنبدبعارلنمح،اجربنبدبعاہللنبدبعاہللریضاہلہنعےسرفاتیےہہکرضحت
روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن ولوگں وک داھکیہک فہ اکیصخش ےک اپس وجہؾ اگلےئ وہےئ ںیہ آپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےس درایتف ایک ہک ایک ابت ےہ ولوگں ےن التبای ہک ہی صخش رفزہ رےنھک یک فہج ےس
رپاشیینںیمالتبمےہ(فاحضرےہہکذموکرہفاعقاحتل رفس اکےہ)آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشد رفامایہک
رفسںیمرفزہرانھککیناکؾںیہنےہ۔
رافی  :ہبیتق،رکب،امعرةنبزغبة،دمحمنبدبعارلنمح،اجربنبدبعاہللنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اس ےس قلعتم ذترکہ ہک سج فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی ےس اراشد رفامای افر رضحت اجرب یک رفاتی ںیم دمحم نب

دبعارلنمحرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 169

راوی  :طعیب بٔ طعیب بٔ اسحل ،عبسايوہاب بٔ سعیس ،طعیب ،اوزاعی ،یحٌی بٔ ابونثیرَ ،حُس بٔ
عبسايرحُٔ ،جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

اب بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط َع ِی ْب َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرنٔی ُط َع ِی ُب بِ ُٔ ُط َع ِی ٔب بِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ا ِي َو َّص ٔ
َح َّسثَ َٓا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُٔ أَبٔی َنثٔیر ٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َجابٔرُ
بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََرَّ ب ٔ َر ُج ٌٕ فٔی ه ٌِّٔ َط َح َرة ٕیُ َر ُّغ َعً َِیطٔ ا ِي َُا ُئ َقا ٍَ ََا بَا ٍُ
رف َو َعً َِیهُ ِِ بٔرُ ِخ َؼةٔ
َػاح ٔبٔهُ ِِ َص َِذا َقايُوا یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َػائ ِْٔ َقا ٍَ إْٔ َّ ُط ي َِی َص َٔ ِٔ ا ِيب ٔ ِّر أَ ِٕ َت ُؼو َُوا فٔی َّ
ايش َ ٔ
اہللٔ َّائًی َر َّخ َؽ َلهُ ِِ ؾَاق َِبًُو َصا

بیعش نب بیعش نب ااحسؼ  ،دبعاولاہب نب دیعس ،بیعش ،افزایع ،ییحی نب اوبریثک ،دمحم نب دبعارلنمح ،اجرب نب
دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکی صخش ےک اپس
ےسزگروہاوجہکاکیدرتخےکاسہیںیم اھت افراس رپولگاپینڈاؽ رےہےھت۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس
ےندھکی رک احصہب رکاؾ ےس درایتف رفامایہکاس صخش وک ایک وہایگ ےہ؟ولوگں ےن رعض ایکہک ای روسؽ اہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسہیصخشرفزہرےھکوہےئےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکرفسںیمرفزہرانھک
کیناکؾںیہنےہمولگدخافدندقفسیکرتصخوکوبقؽرکفوجہکاسےنمولوگںوکاطعرفامیئےہ۔
رافی  :بیعش نب بیعش نب اقحس ،دبعاولاہب نب دیعس ،بیعش ،افزایع ،ییحی نب اوبریثک ،دمحم نب دبعارلنمح،
اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

اس ےس قلعتم ذترکہ ہک سج فہج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی ےس اراشد رفامای افر رضحت اجرب یک رفاتی ںیم دمحم نب
دبعارلنمحرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 170

راوی َ :حُوز بٔ خايسَ ،فیابی ،اوزاعی ،یحٌیَ ،حُس بٔ عبسايرحُٔ رضی اہلل عٓہ

رف َیاب ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی
أَ ِخب َ َرَْا ََ ِح ُُوزُ بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي ٔ ِ
َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ََ ِٔ َسُٔ َع َجاب ٔ ّرا ْ َ ِح َو ُظ
ومحمد نب اخدل ،رفاییب ،افزایع ،ییحی ،دمحم نب دبعارلنمح ریض اہللہنع یھب ذموکرہ دنس ےس اس صخش ےس ایس رطح
یکدحثیلقنرکےتںیہسجےناجربےسینس۔
رافی  :ومحمدنباخدل،رفاییب،افزایع،ییحی،دمحمنبدبعارلنمحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زریرظندحثیںیمرضحتیلعنبابمرکےکاالتخػاکذترکہ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیںیمرضحتیلعنبابمرکےکاالتخػاکذترکہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 171

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،ونیع ،علی بٔ َبارک ،یحٌی بٔ ابونثیرَ ،حُس بٔ عبسايرحُٔ بٔ ثوبإ،
جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َونٔی ْع َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َع ِٔ یَ ِحٌَی بِ ٔٔ أَبٔی َنثٔیر ٕ َع ِٔ

إ َع ِٔ َجابٔر ٔبِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُض َُا َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ ثَ ِوبَ َ

َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ي َِی َص َٔ ِٔ ا ِيب ٔ ِّر ِّ
ايؼ َی ُاّ فٔی َّ
رف َعً َِیهُ ِِ بٔرُ ِخ َؼ ٔة اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ ؾَاق َِبًُو َصا
ايش َ ٔ

ااحسؼنباربامیہ،فعیک ،یلع نبابمرک،ییحینباوبریثک ،دمحمنبدبعارلنمحنبوثابؿ ،اجربنبدبعاہللریضاہلل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دؿ اکی صخش ےک اپس زگرے وج ہک
اکیدرتخےکاسہیںیماھتافراسرپ ولگاپینڈاؽرےہےھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاس
صخش وک ایک وہایگ ےہ؟ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! اس آدیم اک رفزہ ےہ۔ آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رفس ںیم رفزہ رانھک وکیئ کین اکؾ ںیہن ےہ۔ م ولگ دخافدن دقفس یک رتصخ وک
وبقؽرکفوجاسےنموکاطعرفامیئےہ۔
رافی  :اقحس نب اربامیہ ،فعیک ،یلع نب ابمرک ،ییحی نب اوبریثک ،دمحم نب دبعارلنمح نب وثابؿ ،اجرب نب دبعاہلل
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیںیمرضحتیلعنبابمرکےکاالتخػاکذترکہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 172

راوی َ :حُس بٔ ايُثىی ،عثُإ بٔ عُر ،علی بٔ ايُبارک ،یحٌیَ ،حُس بٔ عبسايرحُٔ ،جابر رضی اہلل
عٓہ

إ بِ ٔٔ عُ َُ َر َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َع ِٔ َی ِحٌَی َع ِٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َع ِٔ عُ ِث َُ َ
َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ َر ُج ٌٕ َع ِٔ َجابٔر ٕأَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ي َِی َص َٔ ِٔ ا ِيب ٔ ِّر ِّ
ايؼ َی ُاّ فٔی
َّ
رف
ايش َ ٔ

دمحمنباینثمل،امثعؿنبرمع ،یلعنباابملرک،ییحی،دمحمنبدبعارلنمح،اجربریضاہللہنع اس دحثیاکرتہمجاسہقب
رفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحمنباینثمل،امثعؿنبرمع،یلعنباابملرک،ییحی،دمحمنبدبعارلنمح،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیںیمرضحتیلعنبابمرکےکاالتخػاکذترکہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 173

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی بٔ سعیس و خايس بٔ حارث ،طعبةَ ،حُس بٔ عبسايرحَُٔ ،حُس بٔ عُرو بٔ
حشٔ ،جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َو َخاي ٔ ُس بِ ُٔ ا ِي َحارٔ ٔ
ث َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ
اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َح َش ٕٔ َع ِٔ َجابٔر ٔبِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َرأَی
رف َؾ َكا ٍَ ي َِی َص َٔ ِٔ ا ِيب ٔ ِّر ِّ
ايؼ َی ُاّ فٔی َّ
َر ُج َّل َق ِس ُه ًِّ ٌَ َعً َِیطٔ فٔی َّ
رف
ايش َ ٔ
ايش َ ٔ

رمعفنبیلع،ییحینبدیعسفاخدلنباحرث،شػیة،دمحمنبدبعارلنمح،دمحمنبرمعفنبنسح،اجربنبدبعاہللریض
اہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیآدیموکداھکیہکاسرپاسہیایکایگ
اھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرفسںیمرفزہرانھکوکیئکیناکؾںیہنےہ۔
رافی  :رمعف نب یلع ،ییحی نب دیعس ف اخدل نب احرث ،شػیة ،دمحم نب دبعارلنمح ،دمحم نب رمعف نب نسح ،اجرب نب
دبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیںیمرضحتیلعنبابمرکےکاالتخػاکذترکہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 174

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايحهِ ،طعیب ،يیث ،ابٔ ہاز ،جعرف بٔ َحُس ،وہ اپٓے وايس سے ،جابر
رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ ُط َع ِیبٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َّ
رف بِ ٔٔ
ايً ِی ُث َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َضاز ٔ َع ِٔ َج ِع َ ٔ
إ
رخ َد َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إلٔ َی ََ َّه َة َع َاّ ا ِي َؿ ِتحٔ فٔی َر ََ َـ َ
َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َجابٔر ٕ َقا ٍَ َ َ
َّ
اض َق ِس َط َّل َعً َِیض ٔ ِِ ِّ
ايؼ َی ُاّ ؾ ََس َعا بٔ َك َس ٕح َٔ ِٔ
ْا َع ا ِي َػُٔ ٔیِ ؾ ََؼ َاّ اي َّٓ ُ
اض ؾ ََب ًَ َػ ُط أَ َّٕ اي َّٓ َ
ؾ ََؼ َاّ َحًی بَ ًَ َؼ ُ َ
اسا َػا َُوا
وٕ ؾَأَؾ ََ
ِص ؾ َ ٔ
ا ِي َُا ٔ
ئ َب ِع َس ا ِي َع ِ ٔ
اض َی ِٓ ُورُ َ
ِط َب ِع ُف اي َّٓا ٔ
ََش َب َواي َّٓ ُ
ض َو َػ َاّ َب ِع ْف ؾ ََب ًَ َػ ُط أَ َّٕ ْ َ ّ

َ ا ِي ُع َؼاةُ
َؾ َكا ٍَ أُو َيئ ٔ َ

دمحمنبدبعاہلل نبدبعامکحل ،بیعش،ثیل،انباہد،رفعج نبدمحم،فہاےنپفادل ےس،اجرب ریضاہللہنع ےسرفاتی
ےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسسج اسؽحتفہکموہیئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامہراضمؿ
ںیمہکمرکمہمیکاجبنرفاہنوہےئ۔وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفزہر ےتھرےہاہیںکتہکآپیلصاہللہیلع
لغسی
فآہلفملس(فادی)رکاعا مچنہپےئگافر ولگ یھبآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےک اسھتےھت۔رفزےر ےتھ
رےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس یک االطع  یل ہک رفزہ رانھک ولوگں وک دوشاری افر فیلکت اک ببس نب ایگ
ےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیایپہلاپینبلطرفامایامنزرصعےکدعبافریپایل۔ولگدھکیرےہےھت۔
اسرپضعبرضحاتےنرفزہوھکؽڈاال۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدھکیرکافرضعبرضحاتےنرفزہراھک۔
سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی االطع  یل ہک ضعب رضحات رفزہ رےھک وہےئ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایفہانگہاگرںیہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدبعامکحل،بیعش،ثیل،انباہد،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربریضاہللہنع

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

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیںیمرضحتیلعنبابمرکےکاالتخػاکذترکہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 175

راوی  :ہاروٕ بٔ عبساہلل و عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سَلّ ،ابوزاؤز ،سؿیإ ،اوزاعی ،یحٌی ،ابوسًُہ،
ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا صَ ُ
ارو ُٕ بِ ُٔ َعبسٔ اہللٔ َو َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َس ََّلّ ٕ َق َاَّل َح َّسثَ َٓا أَبُو َزا ُو َز َع ِٔ ُسؿ َِی َ
اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َع ِٔ َی ِحٌَی َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ أتُ َٔی اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ٔ َل َعاّ ٕب ٔ َُ ِّر َّ
ايو ِض َرا ٕٔ

َؾ َكا ٍَ ْٔلَبٔی بَ ِْکٕ َوعُ َُ َر أَ ِزْ ٔ َیا َؾک ُ ََل َؾ َكاَّلَ إَّْٔا َػائ َُٔا ٕٔ َؾ َكا ٍَ ِار َحًُوا ي ٔ َؼاحٔب َ ِیهُ ِِ ا ِع ًَُُوا ي ٔ َؼاحٔب َ ِیهُ ِِ

اہرفؿنبدبعاہللفدبعارلنمحنبدمحمنبالسؾ،اوبداؤد،ایفسؿ،افزایع،ییحی،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنعےس
رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اھکان شیپ ایک ایگ (اقمؾ) رمارہظلاؿ
ںیم۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنعافررضحترمعریضاہللہنعےساراشد
رفامای مولگ زندکی آاجؤ افر اھکان اھک ول۔ اؿ دفونں ےن رعض ایک امہرا وت رفزہ ےہ۔آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےن اراشد رفامای ہک م ولگ اےنپ اسویھتں یک ایتری رکا دف افر مولگ اؿ دفونں (ینعی رضحت اوبرکب افر رضحت
رمعریضاہلامہنع)اکاکؾرکفویکہکناؿاکرفزہےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہللفدبعارلنمحنبدمحمنبالسؾ،اوبداؤد،ایفسؿ،افزایع،ییحی،اوبہملس،اوبرہریہریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیںیمرضحتیلعنبابمرکےکاالتخػاکذترکہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 176

راوی  :عُرإ بٔ یزیسَ ،حُس بٔ طعیب ،اوزاعی ،یحٌی ،ابوسًُہ رضی اہلل عٓہ

یس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ُط َع ِیبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َع ِٔ َی ِحٌَی أَْ َّ ُط َح َّسثَ ُط َع ِٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ یَز ٔ َ
َسً ََُ َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ بَ ِي َٓ َُا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َی َت َػ َّسی ب ٔ َُ ِّر

َّ
ايو ِض َرا ٕٔ َو ََ َع ُط أَبُو بَ ِْکٕ َوعُ َُرُ َؾ َكا ٍَ ا ِي َػ َسا َئ َُ ِر َس ٌْ

رمعاؿ نب سیدی ،دمحم نب بیعش ،افزایع ،ییحی ،اوبہملس ریض اہلل ہنع ےس یہ دحثی رشفی لسلسم رفاتی ےہ ہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسحبص اکاھکان(رحسی)ونشرفامرےہےھترمارہظلاؿانیمیتسبںیموجہکمرکمہمافردم ہنی
رونرہ ےک درنایؿ ہگج اک انؾ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اوبرکب افر رمع ریض اہلل امہنع ےھت۔ آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناوبرکب افررمعریضاہلل امہنعےس اراشدرفامای مدفونںریمےزندکیآاجؤافراھکاناھک
ول۔اؿدفونںےنرضحاتےنرفامایامہراوترفزہےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمولگاؿدفونں
دفوتسںیکوساریایتررکفافراؿےکہصحاکاکؾرکفویکہکناؿدفونںاکرفزہےہ۔
رافی  :رمعاؿنبسیدی،دمحمنببیعش،افزایع،ییحی،اوبہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیںیمرضحتیلعنبابمرکےکاالتخػاکذترکہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 177

راوی َ :حُس بٔ ايُثىی ،عثُإ بٔ عُر ،علی  ،یحٌی ،ابوسًُہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا عُ ِث َُا ُٕ بِ ُٔ عُ َُ َر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َعل ٔ ٌّی َع ِٔ یَ ِحٌَی َع ِٔ أَب ٔی َسً ََُ َة أَ َّٕ

َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوأَبَا بَ ِْکٕ َوعُ َُ َر کَاْ ُوا ب ٔ َُ ِّر َّ
ايو ِض َرا ٕٔ َُ ِر َس ٌْ

دمحمنباینثمل،امثعؿنبرمع،یلع،ییحی،اوبہملسریضاہللہنعرتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحمنباینثمل،امثعؿنبرمع،یلع،ییحی،اوبہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسمرفےکفاےطسرفزہےکاعمػوہےنےسقلعتم
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسمرفےکفاےطسرفزہےکاعمػوہےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 178

راوی  :عبسة بٔ عبسايرحیَِ ،حُس بٔ طعیب ،اوزاعی ،یحٌی ،ابوسًُہ ،عُرو بٔ اَیة رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی َع ِب َسةُ بِ ُٔ َع ِبسٔ اي َّرح ٔٔیِ َع ِٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ ُط َع ِیبٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َع ِٔ یَ ِحٌَی َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرنٔی َع ُِرُو بِ ُٔ أ ُ ََ َّی َة َّ
ايـ ُِر ٔ ُّی َقا ٍَ َق ٔس َِ ُت َعل َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َٔ ِٔ َس َ ٕ
رف َؾ َكا ٍَ اْ ِ َت ٔورِ
اَف إ ٔ َّٕ اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ
ا ِي َػ َسا َئ َیا أَبَا أ ُ ََ َّی َة َؾ ُكً ُِت إنِّٔی َػائ ِْٔ َؾ َكا ٍَ َت َعا ٍَ ا ِز ُٕ َٔىِّی َحًَّی أ ُ ِخب ٔ َر َک َع ِٔ ا ِي ُُ َش ٔ ٔ

ـ ايؼَّ ََلة ٔ
َو َؿ َع َع ِٓ ُط ِّ
ايؼ َی َاّ َون ِٔؼ َ
دبعةنبدبعارلمیح،دمحمنببیعش،افزایع،ییحی،اوبہملس،رمعفنبامیةریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیماکی
رفز دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م حبص ےک

اھکےن ےک فاےطس رہھٹ اجؤ۔ ںیم ےن اہک ہک ریما وت رفزہ ےہ ہی ابت نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامایہکمریمےاپسآاجؤ ںیمموکاسمرفاکمکحالتباتوہںدخافدندقفسےن(اسمرف ےکےیل)رفزہافر آدیھ
امنزاعمػرکدیےہ۔
رافی  :دبعةنبدبعارلمیح،دمحمنببیعش،افزایع،ییحی،اوبہملس،رمعفنبامیةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسمرفےکفاےطسرفزہےکاعمػوہےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 179

راوی  :عُروبٔ عثُإ ،ويیس  ،اَّلوزاعی ،یحٌی بٔ ابونثیر ،ابوقَلبة ،جعرفبٔ عُرو ،اَیة ؿُری

إ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي َوئی ُس َع ِٔ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُٔ أَبٔی َنثٔیر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
أَ ِخب َ َرنٔی َع ُِرُو بِ ُٔ عُ ِث َُ َ
رف بِ ُٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ أ ُ ََ َّی َة َّ
ايـ ُِر ٔ ُّی َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َق ٔس َِ ُت َعل َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی
أَبُو ق ٔ ََلبَ َة َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َج ِع َ ُ

اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ لٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أََّلَ َت ِٓ َت ٔورُ ا ِي َػ َسا َئ یَا أَبَا أ ُ ََ َّی َة ُقً ُِت إنِّٔی َػائ ِْٔ
ـ ايؼَّ ََلة ٔ
اَف إ ٔ َّٕ اہللَ َو َؿ َع َع ِٓ ُط ِّ
َؾ َكا ٍَ َت َعا ٍَ أ ُ ِخبٔرِ َک َع ِٔ ا ِي ُُ َش ٔ ٔ
ايؼ َی َاّ َون ِٔؼ َ
رمعفنب امثعؿ ،فدیل  ،االفزایع ،ییحی نب اوبریثک ،اوبالقۃب ،رفعجنب رمعف ،اۃیم رمضی ،اہیب ،رتہمج زگہتش دحثی ےک
اطمقبےہ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،فدیل،االفزایع،ییحینباوبریثک،اوبالقۃب،رفعجنبرمعف،اۃیمرمضی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسمرفےکفاےطسرفزہےکاعمػوہےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 180

راوی  :اسحل بٔ َٓؼور ،ابوَػیرة ،اوزاعی ،یحٌی ،ابوقَلبة ،ابوَہاجر ،ابواَیة ؿُری رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا أَبُو ا ِي ُُػٔی َرة ٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َع ِٔ َی ِحٌَی َع ِٔ أَبٔی ق ٔ ََلبَ َة َع ِٔ أَبٔی
ا ِي ُُ َضا ٔجر ٔ َع ِٔ أَبٔی أ ُ ََ َّی َة َّ
ايـ ُِر ٔ ِّی َقا ٍَ َق ٔس َِ ُت َعل َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َٔ ِٔ َس َرفٕ ؾ ََش ًَّ ُِ ُت

رخ َد َقا ٍَ اْ ِ َت ٔورِ ا ِي َػ َسا َئ یَا أَبَا أ ُ ََ َّی َة ُقً ُِت إنِّٔی َػائ ِْٔ یَا ْ َ ٔي َّی اہللٔ َقا ٍَ َت َعا ٍَ أ ُ ِخبٔرِ َک
َعً َِیطٔ َؾ ًَ َُّا َذصَ ِب ُت ْٔل َ ِ ُ
ـ ايؼَّ ََلة ٔ
اَف إ ٔ َّٕ اہللَ َت َعال َی َو َؿ َع َع ِٓ ُط ِّ
َع ِٔ ا ِي ُُ َش ٔ ٔ
ايؼ َی َاّ َون ِٔؼ َ
ااحسؼ نب وصنمر ،اوبریغمة ،افزایع ،ییحی ،اوبالقبة ،اوباہمرج ،اوبامیة رمضی ریض اہلل ہنع رتہمج اسہقب دحثی ےک
اطمقبےہ۔ نکیل اسرفاتی ںیماسدقرااضہفےہ ہک ںیمرفس ںیم احرضوہا افرروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس وکںیم ےنالسؾایک سجفتق ںیمےنلچاگلوتآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامای ماھکےنےکفاےطس
رہھٹاجؤ۔آرخکت۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،اوبریغمة،افزایع،ییحی،اوبالقبة،اوباہمرج،اوبامیةرمضیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسمرفےکفاےطسرفزہےکاعمػوہےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 181

َوسی بٔ َروإَ ،حُس بٔ ُحب ،اَّلوزاعی ،یحٌی ،ابوقَلبة ،ابوايُٗاجر،
راوی  :احُس بٔ سًامیٕ،
ٰ

ابواَیة يعىی ايـُری رضی اہلل عٓہ

ُح ٕب َع ِٔ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َقا ٍَ
وسی بِ ُٔ ََ ِر َو َ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َ
إ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َ ِ
أَ ِخب َ َرنٔی َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو ق ٔ ََلبَ َة َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو ا ِي ُُ َضا ٔجر ٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو أ ُ ََ َّی َة َي ِعىٔی َّ
ايـ ُِر ٔ َّی أَْ َّ ُط
َّ
َّ
ْ ْ َ ِح َو ُظ
َقس َّٔ َعل َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ ؾ ََِذ َ َ

ل
ادمحنبامیلسؿ،ومٰیسنبرمفاؿ،دمحمنبرحب،االفزایع،ییحی،اوبالقۃب،اوبا مھارج،اوباۃیمینعیارمضلیریضاہلل
ہنعاسقبےکاطمقبےہ۔
ل
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،ومٰیسنبرمفاؿ،دمحمنبرحب،االفزایع،ییحی،اوبالقۃب،اوبا مھارج،اوباۃیمینعیارمضلی
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسمرفےکفاےطسرفزہےکاعمػوہےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 182

راوی  :طعیب بٔ طعیب بٔ اسحام ،عبس ايوہاب ،طعیب ،اَّلوزاعی ،یحٌی ،ابوقَلبة ابحرمی ،ابا ایُة
ايـُری رضی اہلل عٓہ

اب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط َع ِی ْب َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
أَ ِخب َ َرنٔی ُط َع ِی ُب بِ ُٔ ُط َع ِی ٔب بِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس ا ِي َوصَّ ٔ
اْلِ َ ِو َزاعٔی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو ق ٔ ََلبَ َة ا ِي َح ِرمٔی أَ َّٕ أَبَا أ ُ ََ َّی َة َّ
ايـ ُِر ٔ َّی َح َّسثَ ُض ِِ أََّْطُ َقس َّٔ َعل َی
ُّ
ُّ
َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َٔ ِٔ َس َرفٕ َؾ َكا ٍَ اْ ِ َت ٔو ِر ا ِي َػ َسا َئ یَا أَبَا أ ُ ََ َّی َة ُقً ُِت إنِّٔی َػائ ِْٔ َقا ٍَ ا ِز ُٕ
ـ ايؼَّ ََلة ٔ
اَف إ ٔ َّٕ اہللَ َو َؿ َع َع ِٓ ُط ِّ
أ ُ ِخب ٔ ِر َک َع ِٔ ا ِي ُُ َش ٔ ٔ
ايؼ َی َاّ َون ِٔؼ َ

بیعش نب بیعش نب ااحسؼ ،دبع اولاہب ،بیعش ،االفزایع ،ییحی ،اوبالقۃب ارجبیم ،ااب اۃمی ارمضلی ریض اہلل ہنع
رتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :بیعش نب بیعش نب ااحسؼ ،دبع اولاہب ،بیعش ،االفزایع ،ییحی ،اوبالقۃب ارجبیم ،ااب اۃمی ارمضلی ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاعمفہینبالسؾافررضحتیلعنبابمرکرپاالتخػ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاعمفہینبالسؾافررضحتیلعنبابمرکرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 183

راوی َ :حُس بٔ عبیساہلل بٔ یزیس بٔ ابراہیِ ايَّحانی ،عثُإَ ،عاویة ،یحٌی بٔ ابونثیر ،ابوقَلبہ،
ابواَیة ايـُری رضی اہلل عٓہ

یس بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ ا ِي َ َّ
َّحان ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُع ِث َُا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َعاؤیَ ُة َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ُعب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
َی ِحٌَی بِ ٔٔ أَبٔی َنثٔیر ٕ َع ِٔ أَبٔی ق ٔ ََلبَ َة أَ َّٕ أَبَا أ ُ ََ َّی َة َّ
ايـ ُِر ٔ َّی أَ ِخب َ َر ُظ أَْ َّ ُط أَتَی َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ

رف َوص َُو َػائ ِْٔ َؾ َكا ٍَ َي ُط َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أََّلَ َت ِٓ َت ٔورِ ا ِي َػ َسا َئ َقا ٍَ إنِّٔی َػائ ِْٔ َؾ َكا ٍَ
َٔ ِٔ َس َ ٕ
اَف ِّ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َت َعا ٍَ أ ُ ِخب ٔ ِر َک َع ِٔ ِّ
ايؼ َی َاّ
ايؼ َیاّ ٔإ ٔ َّٕ اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ َو َؿ َع َع ِٔ ا ِي ُُ َش ٔ ٔ
ـ ايؼَّ ََلة ٔ
َون ِٔؼ َ
دمحم نب دیبع اہلل نب سیدی نب اربامیہ ارحلاین،امثعؿ ،اعمفۃی ،ییحی نب اوبریثک ،اوبالقہب ،اوباۃیم ارمضلی ریض اہلل ہنع
اسدحثیاکرتہمجیھباسہقبدحثیاسیجےہ۔

رافی  :دمحمنبدیبعاہللنبسیدینباربامیہارحلاین،امثعؿ،اعمفۃی،ییحینباوبریثک،اوبالقہب،اوباۃیمارمضلیریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاعمفہینبالسؾافررضحتیلعنبابمرکرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 184

راوی َ :حُس بٔ ايُثىی ،عثُإ بٔ عُر ،علی ،یحٌی ،ابوقَلبة ،ابواَیة رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا عُ ِث َُا ُٕ بِ ُٔ عُ َُ َر َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َعل ٔ ٌّی َع ِٔ َی ِحٌَی َع ِٔ أَب ٔی ق ٔ ََلبَ َة َع ِٔ َر ُج ٌٕ
رف ْ َ ِح َو ُظ
أَ َّٕ أَبَا أ ُ ََ َّی َة أَ ِخبَرَ ُظ أََّْطُ أَتَی اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َٔ ِٔ َس َ ٕ
دمحمنباینثمل،امثعؿنبرمع،یلع،ییحی،اوبالقۃب،اوباۃیمریضاہللہنعرتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحمنباینثمل،امثعؿنبرمع،یلع،ییحی،اوبالقۃب،اوباۃیمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاعمفہینبالسؾافررضحتیلعنبابمرکرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 185

راوی  :عُر بٔ َحُس بٔ حشٔ بٔ تٌ ،وہ اپٓے وايس سے ،سؿیإ ثوری ،ایوب ،ابوقَلبة ،اْص رضی اہلل عٓہ

َّ
وب َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا ُع َُرُ بِ ُٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ ا ِي َح َش ٔٔ بِ ٔٔ اي َّتٌِّ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ ايث ِور ُّٔی َع ِٔ أَ ُّی َ
ـ ايؼَّ ََلة ٔ
أَبٔی ق ٔ ََلبَ َة َع ِٔ أَْ َ ٕص َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ إ ٔ َّٕ اہللَ َو َؿ َع َع ِٔ ا ِي ُُ َش ٔ ٔ
اَف ن ِٔؼ َ
َوايؼَّ ِو َّ َو َع ِٔ ا ِي ُح ِبل َی َوا ِي ُُرِ ٔؿ ٔع
رمعنبدمحمنبنسحنبلت،فہاےنپفادلےس،ایفسؿوثری،اویب،اوبالقبة،اسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایالبہبشدخافدندقفسےناسمرفوکرفزہافرآدیھامنزوک
اعمػ رفامای ےہ افر احہلم وعرت افر دفدھ الپےن فایل وعرت وک یھب رفزہ اعمػ رفام دای ےہ افر رفزہ رےنھک ےس
اصقنؿاکادنہشیوہوترفزہوھچ ڑدںیدعبںیماضقرکںیل۔
رافی  :رمعنبدمحمنبنسحنبلت،فہاےنپفادلےس،ایفسؿوثری،اویب،اوبالقبة،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاعمفہینبالسؾافررضحتیلعنبابمرکرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 186

راوی َ :حُس بٔ حاتِ ،حبإ ،عبساہلل ،ابٔ عييٓہ ،ایوب رضی اہلل عٓہ

َ
وب َع ِٔ َط ِی ٕذ َٔ ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َحات ِٕٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا حٔبَّا ُٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا َع ِب ُس اہللٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َي ِي َٓ َة َع ِٔ أَ ُّی َ
قُظَ یِر ٕ َع ِٔ َع ُِّطٔ َح َّسث َ َٓا ث ُ َِّ أَ ِي َؿ ِي َٓا ُظ فٔی إٔب ٔ ٌٕ َي ُط َؾ َكا ٍَ َي ُط أَبُو ق ٔ ََلبَ َة َح ِّسث ِ ُط َؾ َكا ٍَ َّ
ايظ ِی ُذ َح َّسثَىٔی َع ِِّّم أََّْطُ
ٌ أَ ِو َقا ٍَ َی ِل َع ُِ َؾ َكا ٍَ ا ِز ُٕ َؾک ُ ٌِ أَ ِو َقا ٍَ
َذ َص َب فٔی إٔب ٔ ٌٕ َي ُط ؾَاْ ِ َت َهی إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوص َُو َیأِک ُ ُ
ط ايؼَّ ََلة ٔ َو ِّ
ايؼ َی َاّ َو َع ِٔ
ا ِز ُٕ ؾَاك ِ َع ِِ َؾ ُكً ُِت إنِّٔی َػائ ِْٔ َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ َو َؿ َع َع ِٔ ا ِي ُُ َش ٔ ٔ
اَف َط ِ َ

ا ِي َحا َٔ ٌٔ َوا ِي ُُرِ ٔؿ ٔع

دمحمنباحم،ةحؿ،دبعاہلل،انبہنییع،اویبریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےناکیوب ڑےھےسانسوج
ہک (ہلیبق) قشتیہ اک اھت۔ اس وب ڑےھ صخش ےن اےنپ اچچ ےس انس اویب ےن لقن ایک ہک ےلہپ اس وب ڑےھ ےن مہ ےس
دحثیلقنیکیھترھپمہےناسےک افوٹنںںیماسوکداھکیوتاوبالقہبےنرفامایہکمدحثیلقنرکفاس ےن
اہکہکھجمےسدحثیلقنیکریمےاچچےنہکفہاےنپافوٹنںےکاسھتایگوتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
کت چنہپ ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق اھکان ونش رفام رےہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایمریمےزندکیآاجؤافراھکاناھکول۔ںیمےناہکںیمرفزہداروہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایدخافدندقفسےناعمػرفامدایےہاسمرفےسآدیھامنزافررفزہافرایسرطہقیےساحہلموعرتافردفدھ
الپےنفایلاخوتؿےسیھبرفزہاعمػرفامدایےہ۔
رافی  :دمحمنباحم،ةحؿ،دبعاہلل،انبہنییع،اویبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاعمفہینبالسؾافررضحتیلعنبابمرکرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 187

راوی  :ابوبْک بٔ علی ،رسیخ ،اسُاعیٌ ابٔ عًیة ،ایوب رضی اہلل عٓہ

وب َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو بَ ِ ٔ
رسیِ ْخ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ٌ ابِ ُٔ عُ ًَ َّی َة َع ِٔ أَ ُّی َ
ْک بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُ َ
ق ٔ ََلبَ َة َص َِذا ا ِي َحس َ
یب لٔی
ٔیث ث ُ َِّ َقا ٍَ َص ٌِ َي َ
َ فٔی َػاح ٔٔب ا ِي َحسٔیثٔ ؾ ََس َّيىٔی َعً َِیطٔ َؾ ًَكٔي ُت ُط َؾ َكا ٍَ َح َّسثَىٔی َ ٔ
َق ْ

ُي َكا ٍُ َي ُط أَْ َ ُص بِ ُٔ ََاي ٔ َٕ َقا ٍَ أَ َت ِی ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی إٔب ٔ ٌٕ کَاْ َ ِت لٔی أُخ َِٔذ ِت ؾ ََوا َؾ ِك ُت ُط
اَف
ٌ ؾ ََس َعانٔی إلٔ َی ك َ َعا َٔطٔ َؾ ُكً ُِت إنِّٔی َػائ ِْٔ َؾ َكا ٍَ ا ِز ُٕ أ ُ ِخب ٔ ِر َک َع ِٔ ذَي ٔ َ
َ إ ٔ َّٕ اہللَ َو َؿ َع َع ِٔ ا ِي ُُ َش ٔ ٔ
َوص َُو َیأِک ُ ُ
ط ايؼَّ ََلة ٔ
ايؼَّ ِو َّ َو َط ِ َ

اوبرکبنب یلع ،رسجی،اامسلیعانبعلیة،اویبریضاہلل ہنع ےسرفاتیےہ ہکاوبالقہب ےنھجم ےسدحثیایبؿ
یکرھپاہکہکماسدحثیرشفیےکایبؿرکےنفاےلےسالماقترکفےگرھپھجمےساساکاشنؿالتبایںیمےن
اسےسالماقتیکاسےناہکہکھجمےسریمےاکیرہتشدارےنلقنایکہکسجوکاسننبامکلریضاہللہنع
ےتہکںیہہکںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمادقسںیماےنپافٹن ےلرک احرضوہاسجفتق
ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق اھکان ونش رفام
رےہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک البای اھکان اھکےن ےک فاےطس۔ ںیم ےن رعض ایک ریما رفزہ ےہ۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمزندکیآاجؤںیممےسلقنرکفںدخافدندقفسےناسمرفوکآدیھامنز
افررفزہاعمػرفامدایےہ۔
رافی  :اوبرکبنبیلع،رسجی،اامسلیعانبعلیة،اویبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاعمفہینبالسؾافررضحتیلعنبابمرکرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 188

راوی  :سویس بٔ نِص ،عبساہلل ،خايس ،ابوقَلبة رضی اہلل

ئ َع ِٔ أَبٔی ق ٔ ََلبَ َة َع ِٔ َر ُج ٌٕ َقا ٍَ أَ َت ِی ُت اي َّٓ ٔي َّی
أَ ِخب َ َرَْا ُس َویِ ُس بِ ُٔ َن ِِصٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ َع ِٔ َخاي ٔ ٕس ا ِي َح َِّذا ٔ
ئ َؾ ُكً ُِت إنِّٔی َػائ ِْٔ َقا ٍَ َصًُ َِّ أ ُ ِخبٔرِ َک
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي ٔ َحا َج ٕة َؾإٔذَا ص َُو یَ َت َػ َّسی َقا ٍَ صًَُ َِّ إلٔ َی ا ِي َػ َسا ٔ
ـ ايؼَّ ََلة ٔ َوايؼَّ ِو َّ َو َر َّخ َؽ ي ٔ ًِ ُح ِبل َی َوا ِي ُُرِ ٔؿ ٔع
َع ِٔ ايؼَّ ِوّ ٔإ ٔ َّٕ اہللَ َو َؿ َع َع ِٔ ا ِي ُُ َش ٔ ٔ
اَف ن ِٔؼ َ

وسدینبرصن،دبعاہلل،اخدل،اوبالقبةریضاہللاکیصخشےسرفاتیلقنرکےتںیہہکںیمروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیکدختمںیماکیاکؾےکفاےطساحرضوہا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساسفتقحبصاکاھکانونش

رفام رےہےھت۔آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفامای م ریمے اپسآاجؤ آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن
ےھجم اےنپ اپس البای۔ ںیم ےن رعض ایک ریما وت رفزہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م اس رطػ
آاجؤ۔ ںیم م وک رفزہ اک مکح التبؤں دخافدن دقفس ےن اسمرف وکآدیھامنز افر رفزہ اعمػ رفام دای ےہ۔ اس رطہقی
ےساحہلم وعرتافردفدھالپےنفایلاخوتؿوک یھبرتصخدیےہ(ینعی فہرفزہدعب ںیم اضقرک ےلارگراضمؿ
ںیمرفزہہنرھکےکسوت۔)۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،اخدل،اوبالقبةریضاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاعمفہینبالسؾافررضحتیلعنبابمرکرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 189

راوی  :سویس بٔ نِص ،عبس اہلل ،خايس ايحِذاء ،ابوعَلءبٔ طدیر

ئ بِ ٔٔ ِّ
ايظ ِّدیر ٔ َع ِٔ َر ُج ٌٕ
ئ َع ِٔ أَبٔی ا ِي َع ََل ٔ
أَ ِخب َ َرَْا ُس َویِ ُس بِ ُٔ َن ِِصٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ َع ِٔ َخاي ٔ ٕس ا ِي َح َِّذا ٔ
ْ َ ِح َو ُظ
وسدینبرصن،دبعاہلل،اخدلاذحلاء،اوبالعءنبریخش،رلج،اسدحثیاکومضمؿزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،اخدلاذحلاء،اوبالعءنبریخش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاعمفہینبالسؾافررضحتیلعنبابمرکرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 190

راوی  :قتيبہ ،ابوعواْة ،ابوبَش ،ہانی بٔ طدیر

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َع َواْ َ َة َع ِٔ أَبٔی بٔ َِشٕ َع ِٔ َصاْ ٔ ٔئ بِ ٔٔ ِّ
َّح ٕ
یع َع ِٔ
ايظ ِّدیر ٔ َع ِٔ َر ُج ٌٕ َٔ ِٔ بَ ًِ َ ٔ
ٌ َقا ٍَ َصًُ َِّ ُقً ُِت إنِّٔی
اَفا ؾَأ َ َت ِی ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوأََْا َػائ ِْٔ َوص َُو یَأِک ُ ُ
أَبٔیطٔ َقا ٍَ ُن ِٓ ُت َُ َش ٔ ّ

اَف َقا ٍَ ايؼَّ ِو َّ
اَف ُقً ُِت َو ََا َو َؿ َع َع ِٔ ا ِي ُُ َش ٔ ٔ
َػائ ِْٔ َقا ٍَ َت َعا ٍَ أَي َِِ َت ِعً َِِ ََا َو َؿ َع اہللُ َع ِٔ ا ِي ُُ َش ٔ ٔ
ـ ايؼَّ ََلة ٔ
َون ِٔؼ َ
ہبیتق،اوبوعابة،اوبرشب ،اہین نبریخش،رلج ےسرفاتی ےہاوہنں ےناکی آدیم ےس انس ہک وج ہک ہلیبق لب رحشی
ںیمےساھت۔اسےناےنپفادلےسانسںیماکی رمہبت اسمرفاھتافرںیمدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیم
احرض وہا افر ریما رفزہ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھکان اکپ رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامایمیھباھکےنںیمرشتکرکول۔ںیمےنرعضایکہکریماوترفزہےہاسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشد رفامای ہک م آاجؤ۔ م وک اس ابت اک ملع ںیہن ےہ دخافدن دقفس ےن اسمرف ےک فاےطس اعمیف دے دی ےہ۔
ںیمےنرعضایکہکایکاعمیفیشخبےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرفزہافرآدیھامنزاعمػرک
دیےہ۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعابة،اوبرشب،اہیننبریخش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاعمفہینبالسؾافررضحتیلعنبابمرکرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 191

راوی  :عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سَلّ ،ابوزاؤز ،ابوعواْة ،ابوبَش ،ہانی بٔ عبساہلل بٔ طدیر

أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َس ََّلّ ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َع َواْ َ َة َع ِٔ أَبٔی بٔ َِشٕ َع ِٔ
َصاْ ٔ ٔئ بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ ِّ
ُ
َِّح ٕ
اَف ََا َطا َئ اہللُ ؾَأ َ َت ِي َٓا
ايظ ِّدیر ٔ َع ِٔ َر ُج ٌٕ َٔ ِٔ بًَ َ ٔ
یع َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ ن َّٓا نُ َش ٔ ُ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوص َُو َی ِل َع ُِ َؾ َكا ٍَ َصًُ َِّ ؾَاك ِ َع ِِ َؾ ُكً ُِت إنِّٔی َػائ ِْٔ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
ط ايؼَّ ََلة ٔ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أ ُ َح ِّسثُهُ ِِ َع ِٔ ِّ
ايؼ َیاّ ٔإ ٔ َّٕ اہللَ َو َؿ َع َع ِٔ ا ِي ُُ َش ٔ ٔ
اَف ايؼَّ ِو َّ َو َط ِ َ
دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ ،اوبداؤد ،اوبوعابة ،اوبرشب ،اہین نب دبعاہلل نب ریخش ےس رفاتی ےہ ہک اس ےن ہلیبق
رحشیےکاکیصخشےسانساسصخشےناےنپفادلےسرعضایکمہولگرفسںیمرےتہےھتسجفتقدخافدن
دقفسوکوظنمروہاتوتمہولگرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمادقسںیماحرضوہےئآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملساسفتقاھکاناھکرےہےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمولگاھکےنںیم
رشتک رکف۔ ںیم ےس رعض ایک ںیم رفزہ ےس وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم م وک رفزہ ےک
قلعتمالتباتوہںہکدخافدندقفسےنرفزہاعمػرفامدایےہافرآدیھامنزاعمػرفامدیےہ۔
رافی  :دبعارلنمحنبدمحمنبالسؾ،اوبداؤد،اوبوعابة،اوبرشب،اہیننبدبعاہللنبریخش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاعمفہینبالسؾافررضحتیلعنبابمرکرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 192

راوی  :عبیساہلل بٔ عبسالْکیِ ،سہٌ بٔ بکار ،ابوعواْة ،ابوبَش ،ہانی بٔ عبساہلل بٔ طدیر

َش َع ِٔ
ٌ بِ ُٔ بَکَّا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َع َواْ َ َة َع ِٔ أَبٔی بٔ ِ ٕ
أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َع ِب ٔس ال َ ٔ
ِْک ٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َس ِض ُ
ِّ
اَفا ؾَأ َ َت ِی ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوص َُو
َصاْ ٔ ٔئ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ايظ ِّدیر ٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ ُن ِٓ ُت َُ َش ٔ ّ
اَف ُقً ُِت َو ََا َو َؿ َع اہللُ
ٌ َوأََْا َػائ ِْٔ َؾ َكا ٍَ صًَُ َِّ ُقً ُِت إنِّٔی َػائ ِْٔ َقا ٍَ أَ َت ِسرٔی ََا َو َؿ َع اہللُ َع ِٔ ا ِي ُُ َش ٔ ٔ
یَأِک ُ ُ
ط ايؼَّ ََلة ٔ
َع ِٔ ا ِي ُُ َش ٔ ٔ
اَف َقا ٍَ ايؼَّ ِو َّ َو َط ِ َ
دیبع اہلل نب دبعارکلمی  ،لہ نب اکبر ،اوبوعاۃن ،اوبرشب ،اہین نب دبعاہلل نب ریخش ،اہیب ،اس دحثی رشفی اک رتہمج
زگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدبعارکلمی ،لہنباکبر،اوبوعاۃن،اوبرشب،اہیننبدبعاہللنبریخش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاعمفہینبالسؾافررضحتیلعنبابمرکرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 193

راوی  :احُس بٔ سًامیٕ ،عبیساہلل ،ارسائیٌَ ،وسی ،ابٔ ابوعائظہ ػسيكہ ،غیَلٕ

َ
وسی ص َُو ابِ ُٔ أَبٔی َعائٔظَ َة َع ِٔ
رسائ ٔی ُ
ٌ َع ِٔ َُ َ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُعب َ ِی ُس اہللٔ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا إ ٔ ِ َ
ُق َب كَ َعا َّا َؾ ُكً ُِت إنِّٔی َػائ ِْٔ َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
رخ ِج ُت ََ َع أَبٔی ق ٔ ََلبَ َة فٔی َس َ ٕ
رف َؾ َ َّ
غ َِی ََل َٕ َقا ٍَ َ َ
َُق َب كَ َعا َّا َؾ َكا ٍَ ي ٔ َر ُج ٌٕ ا ِز ُٕ ؾَاك ِ َع ِِ َقا ٍَ إنِّٔی َػائ ِْٔ َقا ٍَ إ ٔ َّٕ اہللَ َو َؿ َع َع ِٔ
رخ َد فٔی َس َ ٕ
رف ؾ َ َّ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َ َ
ـ ايؼَّ ََلة ٔ َو ِّ
ايؼ َی َاّ فٔی َّ
رف ؾَا ِز ُٕ ؾَاك ِ َع ِِ ؾ ََسْ َ ِو ُت ؾ ََلع ُِٔ ُت
ايش َ ٔ
ا ِي ُُ َش ٔ ٔ
اَف ن ِٔؼ َ

ادمحنبامیلسؿ،دیبعاہلل،ارسالیئ،ومیس،انباوباعہشئدصہقی،الیغؿےسرفاتیےہہکںیماکیدؿرفسںیم
اوبالقہبےکاسھتالکناوہنںےناسےنماھکانشیپایک۔ںیمےناہکہکریمارفزہےہ۔رضحتاوبالقہبریضاہللہنع

ےن رفامای روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفس ےئلیک رفاہن وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس
ںیم اھکان شیپ ایک ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش ےس رفامای ہک آاجؤ افر اھکان اھک ول۔اس صخش ےن
رعضایکںیموترفزہرےھک وہےئوہں۔یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایدخافدندقفسےناسمرفوکآدیھامنز
افررفزہاعمػرفامدایےہمآاجافراھکےنںیمرشتکرکول۔ہچنیم ںیماحرضدختموہاافراھکےنںیمرشکی
وہا۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،دیبعاہلل،ارسالیئ،ومیس،انباوباعہشئدصہقی،الیغؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلرفسرفزہہنرےنھکیکتلیضفےسقلعتم
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
احبتلرفسرفزہہنرےنھکیکتلیضفےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 194

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،ابوَعاویہ ،عاػِ احوٍَ ،ورم عحلی ،اْص بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ

اػ ِْ اْلِ َ ِح َو ٍُ َع ِٔ َُ َو ِّر ٕم ا ِي ٔع ِحل ٔ ِّی َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبُو َُ َعاو ٔ َی َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ٔ
أَْ َ ٔص بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َقا ٍَ ُن َّٓا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی َّ
ِط
ايش َ ٔ
رف َؾُٔ َّٓا ايؼَّ ائ ٔ ُِ َو َٔ َّٓا ا ِي ُُؿ ٔ ُ
َؾ َٓزَ ِي َٓا فٔی َی ِوّ ٕ َح ٓ ٕ َّ
اب َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
ِط َ
وٕ ؾ ََش َك ِوا ايرِّک َ َ
ايؼ َّو ُاّ َو َق َاّ ا ِي ُُؿ ٔ ُ
ار َوات َد ِِذَْا ه ََٔل َّّل ؾ ََش َك َم ُّ
وٕ ا ِي َی ِو َّ بٔاْلِ َ ِجر ٔ
ِط َ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َذصَ َب ا ِي ُُؿ ٔ ُ

ااحسؼ نب اربامیہ ،اوباعمفہی ،اعمص اوحؽ ،ومرؼ یلجع ،اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمہاہرفسیکاحتل ںیم ےھتامہرےںیمےس ضعبرضحاتےنرفزہراھک
افر ضعب رضحات ےن ااطفر رفامای ینعی رفزہ ںیہن راھک اکی رفز تہب رگیم یھت مہ ولگ رہھٹے افر اسہی ےئک

وہےئےھتہکرفزہدارکھترکرگےئگافرریغبرفزہفاےلاھٹےئگافرمہےنافوٹنںوکاپینالپای۔روسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایآجےکدؿاکارجفوثابریغبرفزہدارفاےلولوگںےکہصحںیمآایگ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،اوباعمفہی،اعمصاوحؽ،ومرؼیلجع،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿرفسرفزہرانھکااسیےہہکسجرطہقیےساکمؿںیمریغبرفزہےکرانہ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
دفراؿرفسرفزہرانھکااسیےہہکسجرطہقیےساکمؿںیمریغبرفزہےکرانہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 195

راوی َ :حُس بٔ ابإ بًخیَ ،عٔ ،ابٔ ابو ذْب ،زہری ،ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ رضی اہلل عٓہ

إ ا ِي َب ًِخ ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِع ْٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی ذٔئِبٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة بِ ٔٔ َع ِب ٔس
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ أَبَ َ

اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ َع ِبسٔ ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ َع ِو ٕ
ف َقا ٍَ يُ َكا ٍُ ِّ
ايؼ َی ُاّ فٔی َّ
رض
رف ک َ ِاْلٔؾ َِلارٔ فٔی ا ِي َح َ ٔ
ايش َ ٔ

دمحم نب اابؿ یخلب ،نعم ،انب اوب ذبن ،زرہی ،اوبہملس نب دبعارلنمح ریض اہلل ہنع ےن ایبؿ رفامای ہک ولگ ایبؿ
رکےت ےھت ہک دفراؿ رفس رفزہ رانھک ااسی ےہ ہک سج رطہقی ےس رھگ ںیم ینعی دفراؿ ایقؾ ااطفر رکان(ینعی ریغب رفزہ
رانہ)۔
رافی  :دمحمنباابؿیخلب،نعم،انباوبذبن،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

دفراؿرفسرفزہرانھکااسیےہہکسجرطہقیےساکمؿںیمریغبرفزہےکرانہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 196

راوی َ :حُس بٔ یحٌی بٔ ایوب ،حُاز بٔ خیان و ابوعاَر ابٔ ابوذْب ،زہری ،ابوسًُہ ،عبسايرحُٔ بٔ
عوف رضی اہلل عٓہ

وب َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َح َُّازُ ا ِي َدیَّا ٔن َوأَبُو َعا َٔر ٕقَاَّلَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ أَبٔی ذٔئِبٕ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ یَ ِحٌ َی بِ ٔٔ أَ ُّی َ
ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ َع ِو ٕ
ف َقا ٍَ ايؼَّ ائ ٔ ُِ فٔی َّ
رض
ِط فٔی ا ِي َح َ ٔ
ايش َ ٔ
رف کَا ِي ُُؿ ٔ ٔ
دمحمنبییحینب اویب،امحدنبایخطفاوباعرمانباوبذبن،زرہی،اوبہملس،دبعارلنمحنبوعػریضاہللہنعےن
ایبؿرفامایہکدفراؿرفسرفزہرانھکااسییہےہہکسجرطہقیےساحتلایقؾںیم۔ینعیرھگںیمااطفررکان۔
رافی  :دمحم نب ییحی نب اویب ،امحد نب ایخط ف اوباعرم انب اوبذبن ،زرہی ،اوبہملس ،دبعارلنمح نب وعػ ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
دفراؿرفسرفزہرانھکااسیےہہکسجرطہقیےساکمؿںیمریغبرفزہےکرانہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 197

راوی َ :حُس بٔ یحٌی بٔ ایوب ،ابو َعاویہ ،ابٔ ابو ذْب ،زہری ،حُیس بٔ عبسايرحُٔ بٔ عوف رضی اہلل
عٓہ

وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َُ َعاؤیَ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ أَبٔی ذ ٔئِبٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ یَ ِحٌَی بِ ٔٔ أَ ُّی َ

ُح َُ ِی ٔس بِ ٔٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ َع ِو ٕ
ف َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ ايؼَّ ائ ٔ ُِ فٔی َّ
رض
ِط فٔی ا ِي َح َ ٔ
ايش َ ٔ
رف کَا ِي ُُؿ ٔ ٔ
دمحم نبییحی نب اویب ،اوباعمفہی ،انب اوب ذبن ،زرہی ،دیمح نب دبعارلنمح نب وعػ ریض اہللہنع ےن ایبؿ رفامای
ہکرفسےکدفراؿرفزہرےنھکفاالصخشااسیےہہکح ےاحتلایقؾںیمااطفریرکےنفاال۔
رافی  :دمحمنبییحینباویب،اوباعمفہی،انباوبذبن،زرہی،دیمحنبدبعارلنمحنبوعػریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلرفسرفزہرےنھکےسقلعتم
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
احبتلرفسرفزہرےنھکےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 198

راوی َ :حُس بٔ حاتِ ،سویس ،عبساہلل ،طعبة ،حهَِ ،كشِ ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َحات ِٕٔ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُس َویِ ْس َقا ٍَ أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اہللٔ َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ َٔ ِك َش ِٕ َع ِٔ
إ ؾ ََؼ َاّ َحًَّی أَتَی ق َُسیِ ّسا ث ُ َِّ أتُ َٔی بٔ َك َس ٕح َٔ ِٔ َيب َ ٕن
ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
رخ َد فٔی َر ََ َـ َ
ض أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َ َ

ؾَٔ
ِط ص َُو َوأَ ِػ َحابُطُ
ََش َب َوأَؾ َ َ

دمحمنباحم،وسدی،دبعاہلل،شػیة،مکح،مسقم،انبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس امہ راضمؿ اابملرک ںیم (رفس رپ) رفاہن وہےئ وت فہ رفزہ ےس رےہ یتح ہک فہ اقمؾ دقدی وج ہک
دم ہنیےساستزنمؽرپہکمیکاجبنفاعق ےہ ےچنہپرھپ اکی ایپہلدفدھاکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنم
شیپوہاوجہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسافراحصہبرکاؾےنیپایل۔

رافی  :دمحمنباحم،وسدی،دبعاہلل،شػیة،مکح،مسقم،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
احبتلرفسرفزہرےنھکےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 199

راوی  :قاسِ بٔ زْیا ،سعیس بٔ عُرو ،عبَش ،ايعَلء بٔ َشیب ،حهِ بٔ عتيبةَ ،حاہس ،ابٔ عباض
رضی اہلل عٓہ

ئ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب َع ِٔ
ْیَّا َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َسعٔی ُس بِ ُٔ َع ُِر ٕو َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِبث َ ْر َع ِٔ ا ِي َع ََل ٔ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي َكا ٔس ُِ بِ ُٔ َز َ ٔ
ض َقا ٍَ َػ َاّ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َٔ ِٔ ا ِي َُسٔی َٓةٔ
ا ِي َح َه ِٔ بِ ٔٔ عُت َ ِي َب َة َع ِٔ َُ َحاصٔ ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َّ
ِط َحًَّی أَتَی ََ َّه َة
َحًی أَتَی ق َُسیِ ّسا ث ُ َِّ أَؾ َ َ
اقمس نب زرکای ،دیعس نب رمعف ،عتشر ،االعلء نب بیسم ،مکح نب عیتیة ،اجمدہ ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتقدم ہنیرونرہےسرفاہنوہےئوتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفزہراھکاہیںکتہکاقمؾدقدیےچنہپاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفزہااطفررفامایاہیں
کتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہکمرکمہمںیمدالخوہےئ۔
رافی  :اقمسنبزرکای،دیعسنبرمعف،عتشر،االعلءنببیسم،مکحنبعیتیة،اجمدہ،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

احبتلرفسرفزہرےنھکےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 200

راوی  :زْیا بٔ یحٌی ،حشٔ بٔ عیسی ،ابٔ َبارک ،طعبة ،حهَِ ،كشِ ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ْیَّا بِ ُٔ َی ِحٌَی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ا ِي َح َش ُٔ بِ ُٔ ع َٔیسی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُط ِع َب ُة َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َز َ ٔ
ض أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َػ َاّ فٔی َّ
رف َحً َّی أَتَی ق َُسیِ ّسا ث ُ َِّ
ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ َٔ ِك َش ِٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ايش َ ٔ
َز َعا بٔ َك َس ٕح َٔٔ َيب َ ٕن ؾ َ ٔ َ
ِط ص َُو َوأَ ِػ َحاب ُ ُط
ِ
ََش َب ؾَأؾ َ َ

زرکای نب ییحی ،نسح نب یسیع ،انب ابمرک ،شػیة ،مکح ،مسقم ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احبتل رفس رفزہ راھک۔ اہیں کت ہک آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس (اقمؾ)
دقدیںیمفیرفیالےئرھپاکیایپہلدفدھاکبلطرفامای آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفہدفدھایپافرآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاحصہبرکاؾےندفدھایپ۔
رافی  :زرکاینبییحی،نسحنبیسیع،انبابمرک،شػیة،مکح،مسقم،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رافیدحثیوصنمرےکاالتخػےسقلعتم
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رافیدحثیوصنمرےکاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 201

راوی  :اسُاعیٌ بٔ َشعوز ،خايس ،طعبةَٓ ،ؼورَ ،حاہس ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض َقا ٍَ
ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َخاي ٔ ْس َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ َُ َحاصٔ ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
َش َب َقا ٍَ ُط ِع َب ُة
َإ ؾ ََس َعا بٔ َك َس ٕح َؾ َ ٔ
رخ َد َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إلٔ َی ََ َّه َة ؾ ََؼ َاّ َحًَّی أَتَی عُ ِشؿ َ
ََ

ِط
إ ابِ ُٔ َعبَّا ٕ
إ َؾک َ َ
فٔی َر ََ َـ َ
ض َي ُكو ٍُ ََ ِٔ َطا َئ َػ َاّ َو ََ ِٔ َطا َئ أَؾ َ َ

اامسلیعنبوعسمد،اخدل،شػیة،وصنمر،اجمدہ،انبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم یک اجبن رفاہن وہےئ وت رفزے ر ےتھ رےہ۔ اہیں کت ہک اقمؾ نافسؿ ںیم چنہپ ےئگ
افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفاہں رپاکیایپہل وگنماایراضمؿںیم(دفدھایپ)۔ رضحتانبابعس رفامےت
ےھتسجصخشاکدؽاچےہفہدفراؿرفسرفزہرےھکافرسجاکدؽاچےہااطفررکے(ینعیرفزہہنرےھک)۔
رافی  :اامسلیعنبوعسمد،اخدل،شػیة،وصنمر،اجمدہ،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رافیدحثیوصنمرےکاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 202

راوی َ :حُس بٔ قساَة ،جریرَٓ ،ؼورَ ،حاہس ،كاؤض ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

اَف
ض َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ق َُسا ََ َة َع ِٔ َجرٔیر ٕ َع ِٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َع ِٔ َُ َحاصٔ ٕس َع ِٔ كَا ُو ٕ
ض َقا ٍَ َس َ َ
ََش َب ْ َ َض ّارا یَ َرا ُظ
َإ ث ُ َِّ َز َعا بٔإَْٔا ٕئ ؾ َ ٔ
إ ؾ ََؼ َاّ َحًَّی بَ ًَ َؼ عُ ِشؿ َ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی َر ََ َـ َ
ِط
اي َّٓ ُ
اض ث ُ َِّ أَؾ َ َ

دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،اجمدہ،اطؤس،انبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےن راضمؿ اابملرک ںیم رفس رشفع رفامای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس (دفراؿ رفس) رفزہ ر ےتھ
رےہاہیںکتہکاقمؾنافسؿںیمدالخوہےئگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیربنتوگنماایافردؿںیم

اپینیپایلولگہیدےتھکیرےہرھپرفزہںیہنراھک۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،اجمدہ،اطؤس،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رافیدحثیوصنمرےکاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 203

راوی  :حُیس بٔ َشعسة ،سؿیإ ،عواّ بٔ حوطب رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُح َُ ِی ُس بِ ُٔ ََ ِش َع َس َة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ا ِي َع َّواّ ٔ بِ ٔٔ َح ِو َطبٕ َقا ٍَ ُقً ُِت ي ٔ ُُ َحاصٔ ٕس ايؼَّ ِو ُّ فٔی
َّ
ِط
ايش َ ٔ
رف َقا ٍَ ک َ َ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُؼ ُوّ َو ُيؿ ٔ ُ
دیمح نب دعسمة ،ایفسؿ ،وعاؾ نب وحق  ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک ںیم ےن رضحت اجمدہ ےس رعض ایک ہک
دفراؿ رفس رفزہ رانھک اسیک ےہ؟ اوہنں ےن رفامای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ ر ےتھ رےہ افر
ااطفررفامےترےہ۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،ایفسؿ،وعاؾنبوحق ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رافیدحثیوصنمرےکاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 204

راوی  :ہَلٍ بٔ ايعَلء ،حشین ،زہیر ،ابواسحلَ ،حاہس رضی اہلل عٓہ

ئ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا حُ َشی ِ ْن َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُز َصی ِ ْر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو إ ٔ ِس َح َل َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی
أَ ِخب َ َرنٔی ص ََٔل ٍُ بِ ُٔ ا ِي َع ََل ٔ
ِط فٔی َّ
رف
ايش َ ٔ
َُ َحاص ْٔس أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َػ َاّ فٔی َط ِضر ٔ َر ََ َـ َ
إ َوأَؾ َ َ
الہؽ نب االعلء ،نیسح ،زریہ ،اوب ااحسؼ  ،اجمدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنامہراضمؿاابملرکںیمرفزےرےھکافررھپدفراؿرفسرفزہااطفریھبرفامای۔
رافی  :الہؽنباالعلء،نیسح،زریہ،اوباقحس،اجمدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحت زمحہنبرمعفیکرفاتیںیمرضحتامیلسؿنباسیرےکقلعتمرافویںاکاالتخػ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتزمحہنبرمعفیکرفاتیںیمرضحتامیلسؿنباسیرےکقلعتمرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 205

راوی َ :حُس بٔ راؾع ،ازہر بٔ قاسِ ،ہظاّ ،قتازة ،سًامیٕ بٔ يشار ،حُزة بٔ عُرو سًِّم رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َراؾ ٔ ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَ ِزصَرُ بِ ُٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صٔظَ ْاّ َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ ُس ًَ ِ َامی َٕ بِ ٔٔ
َِّم أَْ َّ ُط َسأ َ ٍَ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ ايؼَّ ِوّ ٔفٔی َّ
رف َقا ٍَ
َي َشا ٕر َع ِٔ َح ُِزَ َة بِ ٔٔ َع ُِر ٕو اْلِ َ ِسً ٔ ِّ
ايش َ ٔ

ِط َت
َْ کًَ ٔ َُ ّة ََ ِع َٓا َصا إ ٔ ِٕ ٔطئ َِت ُػ ُِ َت َوإ ٔ ِٕ ٔطئ َِت أَؾ َ ِ
إ ٔ ِٕ ث ُ َِّ ذ َ َ

دمحم نب راعف ،ازرہ نب اقمس ،اشہؾ ،اتقدة ،امیلسؿ نب اسیر ،زمحة نب رمعف یملس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رفامای دفراؿ رفس رفزہ رانھک اسیک ےہ؟ وت آپ

یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایارگاہمترادؽاچےہوتمرفزہرھکولافردؽاچےہوتہنروھک۔
رافی  :دمحمنبراعف،ازرہنباقمس،اشہؾ،اتقدة،امیلسؿنباسیر،زمحةنبرمعفیملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتزمحہنبرمعفیکرفاتیںیمرضحتامیلسؿنباسیرےکقلعتمرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 206

راوی  :قتيبہ ،يیث ،بهیر ،سًامیٕ بٔ يشار ،حُزہ بٔ عُرو

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ ب ُ َهی ِر ٕ َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َي َشارٕ أَ َّٕ َح ُِزَ َة بِ َٔ َع ُِر ٕو َقا ٍَ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ
َٔ ِث ًَ ُط َُ ِر َس ٌْ
ہبیتق ،ثیل ،ریکب ،امیلسؿ نب اسیر ،زمحہ نب رمعف ےن یھب یبن یلص اہلل ہیلع فملس ےس دحثی اسقب یک لثم رفاتی یک
ےہ(ہکدفراؿرفسدؽاچےہوترفزہروھکہناچےہوتہنروھک)
رافی  :ہبیتق،ثیل،ریکب،امیلسؿنباسیر،زمحہنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتزمحہنبرمعفیکرفاتیںیمرضحتامیلسؿنباسیرےکقلعتمرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 207

راوی  :سویس بٔ نِص ،عبساہلل ،عبسايحُیس بٔ جعرف ،عُرإ بٔ ابی اْص ،سًامیٕ بٔ يشار ،حُزہ رضی
اہلل عٓہ

إ بِ ٔٔ أَبٔی أَْ َ ٕص َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا ُس َویِ ُس بِ ُٔ َن ِِصٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ َع ِٔ َع ِب ٔس ا ِي َحُٔی ٔس بِ ٔٔ َج ِع َ ٕ
رف َع ِٔ ع ُِٔ َر َ
ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َي َشا ٕر َع ِٔ َح ُِزَ َة َقا ٍَ َسأ َ ِي ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ ايؼَّ ِوّ ٔ فٔی َّ
رف َقا ٍَ إ ٔ ِٕ
ايش َ ٔ
ٔطئ َِت أَ ِٕ َت ُؼوّ ؾ َُؼِ وإ ٔ ِٕ ٔطئ َِت أَ ِٕ ُتؿ ٔ َ
ِط
َ َِ
ِط ؾَأؾ ٔ ِ
َ
وسدینبرصن،دبعاہلل،دبعادیمحلنبرفعج ،رمعاؿنب ایب اسن،امیلسؿنباسیر،زمحہ ریضاہللہنعےسرفاتیےہ
فہرفامےت ںیہ ہک ںیم ےنیبن یلصاہلل ہیلعفملسےسرفس ںیمرفزہ ےکقلعتموساؽ ایک وت یبن یلصاہلل ہیلعفملس ےن
رفامایہکدفراؿرفسدؽاچےہوترفزہروھکہناچےہوتہنروھک)
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،دبعادیمحلنبرفعج،رمعاؿنبایباسن،امیلسؿنباسیر،زمحہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتزمحہنبرمعفیکرفاتیںیمرضحتامیلسؿنباسیرےکقلعتمرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 208

راوی َ :حُس بٔ بظار ،ابوبْک ،عبسايحُیس بٔ جعرف ،عُرإ بٔ ابواْص ،سًامیٕ بٔ يشار ،حُزة بٔ
عُرو رضی اہلل عٓہ

إ بِ ٔٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو بَ ِْکٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ا ِي َحُٔی ٔس بِ ُٔ َج ِع َ ٕ
رف َع ِٔ ع ُِٔ َر َ
أَْ َ ٕص َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َي َشارٕ َع ِٔ َح ُِزَ َة بِ ٔٔ َع ُِر ٕو َقا ٍَ َسأ َ ِي ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّى اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ ايؼَّ ِوّ ٔ
رف َؾ َكاٍ إ ٔ ِٕ ٔطئ َِت أَ ِٕ َت ُؼوّ ؾ َُؼِ وإ ٔ ِٕ ٔطئ َِت أَ ِٕ ُتؿ ٔ َ
فٔی َّ
ِط
َ َِ
ايش َ ٔ َ
ِط ؾَأؾ ٔ ِ
َ

دمحمنباشبر،اوبرکب،دبعادیمحلنبرفعج،رمعاؿنباوباسن،امیلسؿنباسیر،زمحةنبرمعفریضاہللہنعےسرفاتی
ےہہکںیمدہعوبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیملسلسمرفزےراھکرکاتاھت۔ںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلص
اہللہیلعفآہلفملسایکںیمدفراؿرفسلسلسمرفزےراھکرکفں؟آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہمتراارگ
دؽاچےہوتمرفزہروھکافردؽاچےہوتمااطفررکف(ینعیرفزہہنروھک۔)
رافی  :دمحمنباشبر،اوبرکب،دبعادیمحلنبرفعج،رمعاؿنباوباسن،امیلسؿنباسیر،زمحةنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتزمحہنبرمعفیکرفاتیںیمرضحتامیلسؿنباسیرےکقلعتمرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 209

راوی  :ربیع بٔ سًامیٕ ،ابٔ وہب ،عُرو بٔ حارث ،يیث ،بهیر ،سًامیٕ بٔ يشار ،حُزہ عُرواسًِّم رضی
اہلل عٓہ

َّ
آرخ
ْ ََ
أَ ِخب َ َرَْا اي َّربٔی ُع بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َع ُِرُو بِ ُٔ ا ِي َحار ٔٔث َوايً ِی ُث َؾ َِذ َ َ
َِّم َقا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إنِّٔی أَ ٔج ُس ُق َّو ّة َعل َی ِّ
َع ِٔ ب ُ َهیِر ٕ َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َي َشا ٕر َع ِٔ َح ُِزَ َة بِ ٔٔ َع ُِر ٕو اْلِ َ ِسً ٔ ِّ
ايؼ َیاّ ٔ
َ
فٔی َّ
ِط
ايش َ ٔ
رف َقا ٍَ إ ٔ ِٕ ٔطئ َِت ؾ َُؼ ِِ َوإ ٔ ِٕ ٔطئ َِت ؾَأؾ ٔ ِ
رعیبنبامیلسؿ،انبفبہ،رمعف نباحرث،ثیل،ریکب ،امیلسؿنباسیر،زمحہرمعفایملسریضاہللہنعےسرفاتی
ےہہکفہرفامےتںیہیکںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسںیمرفس
یکاحتلںیمرفزہرےنھکیکاطتقراتھکوہںاہللآپیلصاہللہیلعفملسےنرفامایاہمتراارگدؽاچےہوتمرفزہروھک
افردؽاچےہوتمااطفررکف(ینعیرفزہہنروھک۔)

رافی  :رعیبنبامیلسؿ،انبفبہ،رمعفنباحرث،ثیل،ریکب،امیلسؿنباسیر،زمحہرمعفایملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتزمحہنبرمعفیکرفاتیںیمرضحتامیلسؿنباسیرےکقلعتمرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 210

راوی  :ہاروٕ بٔ عبساہللَ ،حُس بٔ بْک ،عبسايحُیس بٔ جعرف ،عُرإ بٔ ابواْص ،ابوسًُہ بٔ
عبسايرحُٔ ،حُزة بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ

رف َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی
ارو ُٕ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ بَ ِْکٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس ا ِي َحُٔیسٔ بِ ُٔ َج ِع َ ٕ
أَ ِخب َ َرنٔی َص ُ
ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ أَبٔی أَْ َ ٕص َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة بِ ٔٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ َح ُِزَ َة بِ ٔٔ َع ُِر ٕو أََّْطُ َسأ َ ٍَ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
رف َقاٍ إ ٔ ِٕ ٔطئ َِت أَ ِٕ َت ُؼوّ ؾ َُؼِ وإ ٔ ِٕ ٔطئ َِت أَ ِٕ ُتؿ ٔ َ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ ايؼَّ ِوّ ٔفٔی َّ
ِط
َ َِ
ايش َ ٔ َ
ِط ؾَأؾ ٔ ِ
َ

اہرفؿ نب دبع اہلل ،دمحم نب رکب ،دبعادیمحل نب رفعج ،رمعاؿ نب اوباسن ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،زمحة نب رمعف ریض
اہللہنعدفراؿرفسرفزہراھکرکےتےھت۔اوہنںےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکوت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایارگاہمترادؽاچےہوتم(رفسںیم)رفزہرھکولافردؽاچےہوتہنروھک۔
رافی  :اہرفؿ نب دبع اہلل ،دمحم نب رکب ،دبعادیمحل نب رفعج ،رمعاؿ نب اوباسن ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،زمحة نب
رمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

رضحتزمحہنبرمعفیکرفاتیںیمرضحتامیلسؿنباسیرےکقلعتمرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 211

راوی  :عُرإ بٔ بکار ،احُس بٔ خايسَ ،حُس ،عُرإ بٔ ابواْص ،سًامیٕ بٔ يشار و حٓوًة بٔ علی،
حُزة بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ

إ بِ ٔٔ أَبٔی أَْ َ ٕص َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ بَک َّا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َع ِٔ ع ُِٔ َر َ
رس ُز ِّ
ايؼ َی َاّ
ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َي َشا ٕر َو َح ِٓوَ ًَ َة بِ ٔٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَانٔی َجُٔی ّعا َع ِٔ َح ُِزَ َة بِ ٔٔ َع ُِر ٕو َقا ٍَ ُن ِٓ ُت أَ ِ ُ

رسزُ ِّ
ايؼ َی َاّ فٔی َّ
رف َؾ َكا ٍَ إ ٔ ِٕ
ايش َ ٔ
َعل َی َع ِضسٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ُكً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إنِّٔی أَ ِ ُ
َ
ِط
ٔطئ َِت ؾ َُؼ ِِ َوإ ٔ ِٕ ٔطئ َِت ؾَأؾ ٔ ِ
رمعاؿ نب اکبر ،ادمح نب اخدل ،دمحم ،رمعاؿ نب اوباسن ،امیلسؿ نب اسیر ف ذیعلة نب یلع ،زمحة نب رمعف ریض اہلل ہنع
ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ںیم اےنپ ادنر رفس ںیم ینعی وخد ںیم رفزہ رےنھک یک وقت
وسحمسرکاتوہںایکھجمرپدفراؿرفس(رفزہرےنھکںیم)یسکمسقاکوکیئانگہےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامایہیاکی رتصخ افرئاجنشئےہدخافدندقفسیکاجبن ےسسپوجصخشہی رتصخاح لرکےوت
رتہبےہافروجصخشرفزہرانھکاچےہوتاسےکذہمیسکمسقاکوکیئانگہںیہنےہ۔
رافی  :رمعاؿ نب اکبر ،ادمح نب اخدل ،دمحم ،رمعاؿ نب اوباسن ،امیلسؿ نب اسیرف ذیعلة نب یلع ،زمحة نب رمعف ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتزمحہنبرمعفیکرفاتیںیمرضحتامیلسؿنباسیرےکقلعتمرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 212

راوی  :عبیساہلل بٔ سعس بٔ ابراہیِ ،عِّم ،وہ اپٓے وايس سے ،ابٔ اسحل ،عُرإ بٔ ابواْص ،حٓوًة بٔ
علی ،حُزة رضی اہلل عٓہ

إ بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َس ِعسٔ بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِِّّم َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َع ِٔ ابِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ ع ُِٔ َر َ
رسزُ ِّ
ايؼ َی َاّ أَؾَأ َ ُػ ُوّ فٔی َّ
رف
ايش َ ٔ
أَبٔی أَْ َ ٕص َع ِٔ َح ِٓوَ ًَ َة بِ ٔٔ َعل ٔ ٕٓی َع ِٔ َح ُِزَ َة َقا ٍَ ُقً ُِت َیا ْ َ ٔي َّی اہللٔ إنِّٔی َر ُج ٌْ أَ ِ ُ

َ
ِط
َقا ٍَ إ ٔ ِٕ ٔطئ َِت ؾ َُؼ ِِ َوإ ٔ ِٕ ٔطئ َِت ؾَأؾ ٔ ِ

دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ ،یمع ،فہ اےنپ فادل ےس ،انب ااحسؼ  ،رمعاؿ نب اوباسن ،ذیعلة نب یلع ،زمحة ریض اہلل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک ایک ںیم دفراؿ
رفسرفزہروھکں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہمترادؽاچےہوتمرفزہرھکول افرارگدؽاچےہوترفزہہن
روھک۔
رافی  :دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ ،یمع ،فہ اےنپ فادل ےس ،انب اقحس ،رمعاؿ نب اوباسن ،ذیعلة نب یلع ،زمحة
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتزمحہنبرمعفیکرفاتیںیمرضحتامیلسؿنباسیرےکقلعتمرافویںاکاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 213

راوی  :عبیساہلل بٔ سعس ،عِّم ،وہ اپٓے وايس سے ،ابٔ اسحل ،عُرإ بٔ ابواْص ،سًامیٕ بٔ يشار،
ابوَراوح ،حُزة بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َس ِع ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِِّّم َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َع ِٔ ابِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ أَبٔی
أَْ َ ٕص أَ َّٕ ُسً ِ ََامی َٕ بِ َٔ َي َشا ٕر َح َّسثَ ُط أَ َّٕ أَبَا َُ َراو ٔ ٕح َح َّسثَ ُط أَ َّٕ َح ُِزَ َة بِ َٔ َع ُِر ٕو َح َّسثَ ُط أَْ َّ ُط َسأ َ ٍَ َر ُسو ٍَ اہللٔ
َ
إ َر ُج َّل َي ُؼ ُوّ فٔی َّ
ِط
ايش َ ٔ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوک َ َ
رف َؾ َكا ٍَ إ ٔ ِٕ ٔطئ َِت ؾ َُؼ ِِ َوإ ٔ ِٕ ٔطئ َِت ؾَأؾ ٔ ِ
دیبعاہللنب دعس،یمع،فہ اےنپفادلےس،انب ااحسؼ ،رمعاؿ نباوباسن ،امیلسؿنباسیر ،اوبرمافح،زمحة نبرمعف
ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک ںیم
لسلسمرفزےراتھکوہںوت ایک ںیمدفراؿ رفس یھبرفزہروھکں؟آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایارگ
اہمترادؽاچےہوتمرفزہرھکولافرارگدؽاچےہوترفزہہنروھک۔
رافی  :دیبعاہلل نب دعس ،یمع ،فہ اےنپفادل ےس ،انب اقحس ،رمعاؿ نب اوباسن ،امیلسؿ نب اسیر ،اوبرمافح ،زمحة
نبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتزمحہیکرفاتیںیمرضحترعفہرپاالتخػ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتزمحہیکرفاتیںیمرضحترعفہرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 214

راوی  :ربیع بٔ سًامیٕ ،ابٔ وہب ،عُرو ،اسوزْ ،عوة ،ابوَراوح ،حُزة بٔ عُرو

َ
َ
ْع َو َة
َْ َ َ
أَ ِخب َ َرَْا اي َّربٔی ُع بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا َع ُِ ْرو َوذ َ َ
آرخ َع ِٔ أَبٔی اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ ُ ِ

َع ِٔ أَبٔی َُ َراو ٔ ٕح َع ِٔ َح ُِزَ َة بِ ٔٔ َع ُِر ٕو أَْ َّ ُط َقا ٍَ ي ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ٔج ُس ف ٔ َّی ُق َّو ّة َعل َی ِّ
ايؼ َیاّ ٔ فٔی
َّ
رف ؾ ََض ٌِ َعل َ َّی ُج َٓ ْاح َقا ٍَ ه ٔ َی ُر ِخ َؼ ْة َٔ ِٔ اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ ؾ ََُ ِٔ أَ َخ َِذ ب ٔ َضا َؾ َح َش ْٔ َو ََ ِٔ أَ َح َّب أَ ِٕ َي ُؼ َوّ ؾ َََل
ايش َ ٔ

اح َعً َِیطٔ
ُج َٓ َ
رعیبنبامیلسؿ،انبفبہ،رمعف،اوسد،رعفة،اوبرمافح،زمحةنبرمعف،دفراؿرفسرفزہراھکرکےتےھت۔اوہنں
ےن رعض ایک ہک ںیم اےنپ ادنر دفراؿ رفس رفزہ رےنھک یک اطتق ف وقت راتھک وہں وت ایک ھجم رپ یسک مسق اک وکیئ انگہ
ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہی اکی رتصخ ف وہستل ےہ دخافدن دقفس یک رطػ ےس وج
صخشہیرتصخاح لرکےوترتہبےہافروجصخشرفزہرانھکاچےہوتاسرپیسکمسقاکوکیئانگہںیہنےہ۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،انبفبہ،رمعف،اوسد،رعفة،اوبرمافح،زمحةنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسدحثیرشفیںیمرضحتاشہؾنبرعفہرپاالتخػےسقلعتم
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیرشفیںیمرضحتاشہؾنبرعفہرپاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 215

راوی َ :حُس بٔ اسُاعیٌ بٔ ابراہیَِ ،حُس بٔ بَش ،ہظاّ بٔ ْعوة ،وہ اپٓے وايس سے ،حُزة بٔ عُرو
اسًِّم رضی اہلل عٓہ

ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َح ُِزَ َة بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ بٔ ِ ٕ
َش َع ِٔ صٔظَ اّ ٔبِ ٔٔ ُ ِ
َِّم أَْ َّ ُط َسأ َ ٍَ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ُػ ُوّ فٔی َّ
رف َقا ٍَ إ ٔ ِٕ ٔطئ َِت ؾ َُؼ ِِ َوإ ٔ ِٕ ٔطئ َِت
َع ُِر ٕو اْلِ َ ِسً ٔ ِّ
ايش َ ٔ

َ
ِط
ؾَأؾ ٔ ِ

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ ،دمحم نب رشب ،اشہؾ نب رعفة ،فہ اےنپ فادل ےس ،زمحة نب رمعف ایملس ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک (فہ دفراؿ رفس رفزہ راھک رکےت ےھت) اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس

درایتفرفامایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایارگاہمترادؽاچےہوتمرفزہرھکولافرارگدؽاچےہوت
مرفزہہنروھک۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،دمحمنبرشب،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،زمحةنبرمعفایملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیرشفیںیمرضحتاشہؾنبرعفہرپاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 216

راوی  :علی بٔ حشٔ ،عبسايرحیِ رازی ،ہظاّْ ،عوہ ،عائظہ ،حُزہ بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ

َّ
ْع َو َة َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ا ِي َح َش ٔٔ ايَلن ٔ ُّی بٔا ِلهُو َؾ ٔة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ايرَّح ٔٔیِ ايرَّاز ُّٔی َع ِٔ ص ٔظَ اّ ٕ َع ِٔ ُ ِ
َعائٔظَ َة َع ِٔ َح ُِزَ َة بِ ٔٔ َع ُِر ٕو أَْ َّ ُط َقا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إنِّٔی َر ُج ٌْ أَ ُػ ُوّ أَؾَأ َ ُػ ُوّ فٔی َّ
رف َقا ٍَ إ ٔ ِٕ ٔطئ َِت ؾ َُؼ ِِ
ايش َ ٔ
َ
ِط
َوإ ٔ ِٕ ٔطئ َِت ؾَأؾ ٔ ِ
یلع نب نسح ،دبعارلمیح رازی ،اشہؾ ،رعفہ ،اعہشئ ،زمحہ نبرمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک (فہ دفراؿ رفس
رفزہ راھک رکےت ےھت) اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رفامای وت آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایارگاہمترادؽاچےہوتمرفزہرھکولافرارگدؽاچےہوتمرفزہہنروھک۔
رافی  :یلعنبنسح،دبعارلمیحرازی،اشہؾ،رعفہ،اعہشئ،زمحہنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

اسدحثیرشفیںیمرضحتاشہؾنبرعفہرپاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ
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راوی َ :حُس بٔ سًُہ ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،ہظاّ بٔ ْعوة ،وہ اپٓے وايس سے ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل
عٓہا

ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ََاي ٔ ْ
َ َع ِٔ صٔظَ اّ ٔبِ ٔٔ ُ ِ
َعائٔظَ َة َقاي َِت إ ٔ َّٕ َح ُِزَ َة َقا ٍَ ي ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ ُػ ُوّ فٔی اي َّش َ ٔ
رف َوک َ َ
إ َنثٔیرَ
َ
ِّ
ِط
ايؼ َیاّ ٔ َؾ َكا ٍَ َيطُ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ ِٕ ٔطئ َِت ؾ َُؼ ِِ َوإ ٔ ِٕ ٔطئ َِت ؾَأؾ ٔ ِ
دمحم نب ہملس ،انب اقمس ،امکل ،اشہؾ نب رعفة ،فہ اےنپ فادل ےس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتزمحہ ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس! ںیم دفراؿ رفس رفزہ روھکں؟ افر فہ تہب
زایدہرفزےر ےتھےھت۔رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگاہمترادؽاچےہوتمرفزہرھکول
افرارگدؽاچےہوتمرفزہہنروھک۔
رافی  :دمحمنبہملس،انباقمس،امکل،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیرشفیںیمرضحتاشہؾنبرعفہرپاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 218

راوی  :عُرو بٔ ہظاَّ ،حُس بٔ سًُہ ،ابٔ عحَلٕ ،ہظا ّْ ،عوہ ،عائظہ رضی اہلل عٓہ

ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َع ُِرُو بِ ُٔ صٔظَ اّ ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ َع ِح ََل َٕ َع ِٔ صٔظَ اّ ٔبِ ٔٔ ُ ِ

َعائٔظَ َة َقاي َِت إ ٔ َّٕ َح ُِزَ َة َسأ َ ٍَ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ ُػ ُوّ فٔی َّ
رف َؾ َكا ٍَ
ايش َ ٔ
َ
ِط
إ ٔ ِٕ ٔطئ َِت ؾ َُؼ ِِ َوإ ٔ ِٕ ٔطئ َِت ؾَأؾ ٔ ِ
رمعف نب اشہؾ ،دمحم نب ہملس ،انب الجعؿ ،اشہ ؾ ،رعفہ ،اعہشئ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای
رضحتزمحہریضاہللہنعےنانجبروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسےسدرایتف رفامایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامایارگاہمترادؽاچےہوتمرفزہرھکولافرارگدؽاچےہوتمرفزہہنروھک۔
رافی  :رمعفنباشہؾ،دمحمنبہملس،انبالجعؿ،اشہؾ،رعفہ،اعہشئریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسدحثیرشفیںیمرضحتاشہؾنبرعفہرپاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 219

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،عبسہ بٔ سًامیٕ ،ہظاّ بٔ ْعوہ ،عائظہ رضی اہلل عٓہا

َ
ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا َع ِب َسةُ بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صٔظَ ُاّ بِ ُٔ ُ ِ
َِّم َسأ َ ٍَ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ ايؼَّ ِوّ ٔفٔی َّ
ايش َ ٔ
ْسزُ
رف َوک َ َ
َعائٔظَ َة أَ َّٕ َح ُِزَ َة اْلِ َ ِسً ٔ َّ
إ َر ُج َّل َي ِ ُ
َ
ِّ
ِط
ايؼ َی َاّ َؾ َكا ٍَ إ ٔ ِٕ ٔطئ َِت ؾ َُؼ ِِ َوإ ٔ ِٕ ٔطئ َِت ؾَأؾ ٔ ِ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعہ نب امیلسؿ ،اشہؾ نب رعفہ ،اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای
رضحتزمحہریضاہللہنعےنانجبروسؽاہللیلصاہللہیلع فملسےسدرایتفرفامایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامایارگاہمترادؽاچےہوتمرفزہرھکولافرارگدؽاچےہوتمرفزہہنروھک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾنبرعفہ،اعہشئریضاہللاہنع

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

زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاوبرضنہرپاالتخػےسقلعتم
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاوبرضنہرپاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 220

راوی  :یحٌی بٔ حبیب بٔ ْعبی ،حُاز ،سعیس جریری ،ابونرضة ،ابوسعیس رضی اہلل عٓہ

رض َة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبُو
أَ ِخب َ َرَْا َی ِحٌَی بِ ُٔ َحب ٔ ٔ
ْعب ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ َسعٔی ٕس ا ِي ُح َریِر ٔ ِّی َع ِٔ أَبٔی َن ِ َ
یب بِ ٔٔ َ َ
ُ
ٔیب
اَف فٔی َر ََ َـ َ
ِط َو ََّل َيع ُ
ٔیب ايؼَّ ائ ٔ ُِ َعل َی ا ِي ُُؿ ٔ ٔ
ِط ََّل َيع ُ
إ َؾُٔ َّٓا ايؼَّ ائ ٔ ُِ َو َٔ َّٓا ا ِي ُُؿ ٔ ُ
َسعٔی ٕس َقا ٍَ ن َّٓا نُ َش ٔ ُ
ِط َعل َی ايؼَّ ائ ِٔٔ
ا ِي ُُؿ ٔ ُ
ییحینببیبحنبرعیب،امحد،دیعسرجریی،اوبرضنة،اوبدیعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکمہولگامہراضمؿ
اابملرکںیمرضحتیبن رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمہاہرفسایکرکےتےھتوتمہںیمےسوکیئرفزہراتھکافر
امہرےںیمےسوکیئصخشرفزہںیہنراتھکاھتافراکیدفرسےوکوکیئصخشیسکمسقاکبیعہناگلاتاھت۔
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،امحد،دیعسرجریی،اوبرضنة،اوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاوبرضنہرپاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 221

راوی  :سعیس بٔ يعكوب كايكانی ،عبساہلل واسلی ،ابوسًُہ ،ابونرضہ ،ابوسعیس رضی اہلل عٓہ

وب َّ
ايلا ِي َكان ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َوص َُو ابِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ ا ِي َوا ٔس ٔل ُّی َع ِٔ أَبٔی ََ ِشً ََُ َة َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َسعٔی ُس بِ ُٔ َي ِع ُك َ
ُ
ِط َوَّلَ
اَف ََ َع اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾُٔ َّٓا ايؼَّ ائ ٔ ُِ َو َٔ َّٓا ا ِي ُُؿ ٔ ُ
رض َة َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس َقا ٍَ ن َّٓا نُ َش ٔ ُ
أَبٔی َن ِ َ
ِط َعل َی ايؼَّ ائ ِٔٔ
ِط َو ََّل َيع ُ
ٔیب ايؼَّ ائ ٔ ُِ َعل َی ا ِي ُُؿ ٔ ٔ
َيع ُ
ٔیب ا ِي ُُؿ ٔ ُ

دیعس نب وقعیب اطاقلین ،دبعاہلل فایطس ،اوبہملس ،اوبرضنہ ،اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ امہ
راضمؿاابملرکںیمرضحتیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمہاہرفسایکرکےتےھتوتمہںیمےسوکیئرفزہ
راتھکافرامہرےںیمےسوکیئصخشرفزہںیہنراتھکاھتافراکیدفرسےوکوکیئصخشیسکمسقاکبیعہناگلاتاھت۔
رافی  :دیعسنبوقعیباطاقلین،دبعاہللفایطس،اوبہملس،اوبرضنہ،اوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاوبرضنہرپاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 222

راوی  :ابوبْک بٔ علی ،قواریری ،بَش بٔ َٓؼور ،عاػِ احوٍ ،ابونرضة ،جابر رضی اہلل عٓہ

اػ ِٕ اْلِ َ ِح َو ٍٔ َع ِٔ أَبٔی
َش بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ َع ٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي َك َوارٔیر ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بٔ ِ ُ
ِط َب ِع ُـ َٓا
اَفَْا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََؼ َاّ َب ِع ُـ َٓا َوأَؾ َ َ
رض َة َع ِٔ َجابٔر ٕ َقا ٍَ َس َ ِ
َن ِ َ
اوبرکب نب یلع ،وقارریی ،رشب نب وصنمر ،اعمص اوحؽ ،اوبرضنة ،اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولوگں
ےن رضحت یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رفس ایک وت ضعب رضحات ےن امہرے ںیم ےس رفزہ راھک افر
ضعبےنرفزہںیہنراھک۔

رافی  :اوبرکبنبیلع،وقارریی،رشبنبوصنمر،اعمصاوحؽ،اوبرضنة،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرضحتاوبرضنہرپاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 223

راوی  :ایوب بٔ َحُسَ ،روإ ،عاػِ ،ابونرضة َِٓذر ،ابوسعیس و جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

رض َة ا ِي ُُ ِٓ ِٔذرٔ َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس
وب بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِر َوا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ٔ
أَ ِخب َ َرنٔی أَ ُّی ُ
اػ ِْ َع ِٔ أَبٔی َن ِ َ

َ
ِط َوَّلَ
ِط ا ِي ُُؿ ٔ ُ
اَفا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََی ُؼ ُوّ ايؼَّ ائ ٔ ُِ َو ُيؿ ٔ ُ
َو َجابٔر ٔبِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ أْ َّ ُض َُا َس َ َ
ِط َعل َی ايؼَّ ائ ِٔٔ
ٔیب ايؼَّ ائ ٔ ُِ َعل َی ا ِي ُُؿ ٔ ٔ
َيع ُ
ِط َو ََّل ا ِي ُُؿ ٔ ُ

اویب نب دمحم ،رمفاؿ ،اعمص ،اوبرضنة ذنمر ،اوبدیعس ف اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ اؿ دفونں
رضحا تےنرضحتروسؽ رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکرمہاہرفس ایکوت وکیئ صخش رفزہراتھک اھتافروکیئصخش
ااطفررکاتافروکیئصخشاکیدفرسےرپبیعہناگلات۔
رافی  :اویبنبدمحم،رمفاؿ،اعمص،اوبرضنةذنمر،اوبدیعسفاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسمرفےکفاےطسامہراضمؿاابملرکںیماساکاایتخرےہہکفہھچکدؿرفزہرےھکافرھچکدؿہنرےھک
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اسمرفےکفاےطسامہراضمؿاابملرکںیماساکاایتخرےہہکفہھچکدؿرفزہرےھکافرھچکدؿہنرےھک

جًس  :جًس زوّ

حسیث 224

راوی  :قتيبہ ،سؿیإ ،زہری ،عبیساہلل بٔ عبساہلل ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

رخ َد
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض َقا ٍَ َ َ
ط
إ َحًَّی إٔذَا ک َ َ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع َاّ ا ِي َؿ ِتحٔ َػائ ُّٔا فٔی َر ََ َـ َ
إ بٔا ِل َهسٔی ٔس أَ ِؾ َ َ
ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسسج اسؽہکمرکمہمیکحتفوہیئوتآپیلص اہللہیلعفآہلفملس(دم ہنی رونرہےس)ابرہفیرفیالےئ
رفزےر ےتھوہےئافرسجفتقاقمؾدقدیےچنہپوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفزہااطفررفامای۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجوکیئامہراضمؿاابملرکںیمرفزہرےھکرھپفہرفسرکےوترفزہوت ڑ اتکےہ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
وجوکیئامہراضمؿاابملرکںیمرفزہرےھکرھپفہرفسرکےوترفزہوت ڑ اتکےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 225

راوی َ :حُس بٔ راؾع ،یحٌی بٔ آزَّ ،ؿـٌَٓ ،ؼورَ ،حاہس ،كاؤض ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َراؾ ٔ ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ آ َز َّ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُؿ ََّـ ٌْ َع ِٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ َُ َحاصٔ ٕس َع ِٔ
َإ ث ُ َِّ َز َعا
ض َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
كَا ُو ٕ
اَف َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََؼ َاّ َحًَّی بَ ًَ َؼ عُ ِشؿ َ
ض َقا ٍَ َس َ َ
ض
بٔإَْٔا ٕ
ئؾ َ ٔ
إ َقا ٍَ ابِ ُٔ َعبَّا ٕ
ِط َحًَّی َز َخ ٌَ ََ َّه َة ؾَا ِؾت َ َتحَ ََ َّه َة فٔی َر ََ َـ َ
ََش َب ْ َ َض ّارا ئی َ َرا ُظ اي َّٓ ُ
اض ث ُ َِّ أَؾ َ َ

ؾ ََؼ َاّ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی َّ
ِط
ايش َ ٔ
ِط ؾ ََُ ِٔ َطا َئ َػ َاّ َو ََ ِٔ َطا َئ أَؾ َ َ
رف َوأَؾ َ َ
دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ،لضفم،وصنمر،اجمدہ،اطؤس،انبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفس رشفع رفام رک رفزہ راھک سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ نافسؿ
ںیمےچنہپوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیربنتبلطرفامایافردؿںیمآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےناپین
ایپاسفاےطساتہکولگدھکیںیل۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفزہںیہنراھک۔اہیںکتہکہکمرکمہمںیم
راضمؿ ںیم دالخ وہےئ۔ رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناحتلرفسںیم رفزہ راھکافررفزہااطفرایک۔سجاکدؽاچےہرفزہرھکےلافرسجصخشاکدؽاچےہفہ
رفزہااطفررکےینعیہنرےھک۔
رافی  :دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ،لضفم،وصنمر،اجمدہ،اطؤس،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہلموعرتافردفدھالپےنفایلوعرتوکرفزہیکاعمیفےسقلعتمااحدثی
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
احہلموعرتافردفدھالپےنفایلوعرتوکرفزہیکاعمیفےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 226

راوی  :عُرو بٔ َٓؼورَ ،شًِ بٔ ابراہیِ ،وہیب بٔ خايس ،عبساہلل بٔ سوازة قظیری ،وہ اپٓے وايس سے،
اْص بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ ِشً ٔ ُِ بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ ُو َص ِی ٔب بِ ٔٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ
َس َوا َز َة ا ِي ُكظَ ی ِر ُّٔی َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَْ َ ٔص بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َر ُج ٌْ َٔ ِٓ ُض ِِ أََّْطُ أَتَی اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ

بٔا ِي َُسٔی َٓ ٔة َوص َُو یَ َت َػ َّسی َؾ َكا ٍَ َي ُط اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َصًُ َِّ إلٔ َی ا ِي َػ َسا ٔ
ئ َؾ َكا ٍَ إنِّٔی َػائ ِْٔ َؾ َكا ٍَ َيطُ

ط ايؼَّ ََلة ٔ َو َع ِٔ ا ِي ُح ِبل َی
اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ َو َؿ َع ئً ُُِ َش ٔ ٔ
اَف ايؼَّ ِو َّ َو َط ِ َ
َوا ِي ُُ ِر ٔؿ ٔع
رمعفنبوصنمر،ملسمنباربامیہ،فبیہنباخدل،دبعاہللنبوسادةیریشی،فہاےنپفادلےس،اسننبامکلریض
اہلل ہنع ےس رفاتی ہک فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساسفتقدؿاکاھکانانتفؽرفامرےہےھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایآاجؤاھکاناھکول۔اسن
ےنرفامایںیمرفزہداروہں۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایدخافدندقفس ےناسمرفوکرفزہ اعمػ
رفامدایےہافرآدیھامنزیھباعمػرفامدیےہ۔ایسرطہقیےساحہلموعرتافردفدھالپےنفایلوعرتوکرفزہ
اعمػرکدایےہ۔
رافی  :رمعف نب وصنمر ،ملسم نب اربامیہ ،فبیہ نب اخدل ،دبعاہلل نب وسادة یریشی ،فہ اےنپ فادل ےس ،اسن نب
امکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آتیرکہمییکریسفتاکایبؿ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
آتیرکہمییکریسفتاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 227

راوی  :قتيبہ ،بْک ،ابٔ َرض ،عُرو بٔ حارث ،بهیر ،یزیس ،سًُہ بٔ انوع رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا بَ ِْ
یس ََ ِول َی َسً ََُ َة بِ ٔٔ
رض َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ ا ِي َحار ٔٔث َع ِٔ بُهَی ِر ٕ َع ِٔ َیز ٔ َ
ْک َوص َُو ابِ ُٔ َُ ََ
إ
اْلِ َ ِن َو ٔع َع ِٔ َسً ََُ َة بِ ٔٔ اْلِ َ ِن َو ٔع َقا ٍَ َي َُّا َْزَي َِت َص ِٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة َو َعل َی َّاي ِٔذ َ
یٔ یُ ٔلی ُكوْ َ ُط ؾ ِٔسیَ ْة كَ َع ُاّ َٔ ِشهٔی ٕن ک َ َ

ِط َو َي ِؿ َتس َٔی َحًَّی َْزَي َِت ِاْل َی ُة َّائًی َب ِع َس َصا َؾ َٓ َش َد ِت َضا
ََ ِٔ أَ َرا َز َٔ َّٓا أَ ِٕ ُيؿ ٔ َ
ہبیتق ،رکب ،انب رضم ،رمعف نب احرث،ریکب ،سیدی ،ہملس نب اوکع ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک سج فتقآتی
رکہمیانزؽوہیئینعیوجصخشرےنھکیکاطتقراتھکوہفہصخشاکینیکسموکاھکاندےافرارگرفزہےنرانھکاچےہ
وتفہصخشدفہیادارکدے۔اہیںکتہکاسےکدعبیکآتیرکہمیانزؽوہیئ۔
رافی  :ہبیتق،رکب،انبرضم،رمعفنباحرث،ریکب،سیدی،ہملسنباوکعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
آتیرکہمییکریسفتاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 228

راوی َ :حُس بٔ اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ ،یزیس ،ورقاء ،عُرو بٔ زیٓار ،علاء ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َو ِر َقا ُئ َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ زٔی َٓارٕ َع ِٔ
َع َلا ٕ
ض فٔی َق ِوئطٔ َعزَّ َو َج ٌَّ َو َعل َی َّاي ِٔذ َ
یٔ یُ ٔلی ُكوَْطُ ؾ ِٔسیَ ْة كَ َع ُاّ َٔ ِشهٔی ٕن یُ ٔلی ُكوَْطُ یُک َ ًَّ ُؿوَْطُ
ئ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ

آرخ ي َِی َش ِت ب ٔ َُ ِٓ ُشو َخ ٕة َؾ ُض َو َخی ِ ْر َي ُط َوأَ ِٕ
ؾ ِٔس َی ْة كَ َع ُاّ َٔ ِشهٔی ٕن َواح ٔ ٕس ؾ ََُ ِٔ َت َل َّو َع َخی ِ ّرا كَ َع ُاّ َٔ ِشهٔی ٕن َ َ
یل ِّ
ايؼ َی َاّ أَ ِو ََر ٔ ٕ
یف ََّل ي ُِظفَی
َت ُؼو َُوا َخی ِ ْر َلهُ ِِ ََّل یُ َر َّخ ُؽ فٔی َص َِذا إ ٔ ََّّل ي ٔ ًَّ ِٔذی ََّل یُ ٔل ُ

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ ،سیدی ،فراقء ،رمعف نب دانیر ،اطعء ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آتی
رکہمیاکبلطمہیےہنجرضحاتوکرفزہرےنھکیکفیلکتےہینعیاؿرپرفزہرانھکرفضےہاؿوکاکینیکسموک
اھکاندانیاچےیہارگ وکیئصخش اکیدفرسےنیکسم وکاھکاندےدےوت فہاسےکفاےطسرتہبےہ نکیلرفزہرانھک
رتہب ےہ افر فاحض رےہ ہک ہی آتی رکہمی وسنمخ ںیہن ےہ ہکلب اس صخش ےک فاےطس رتصخ ےہ وج ہک رفزہ یک
اطتق ںیہن راتھک۔ سجرطح ہک زمکفر صخش سج وکہک رفزہ رےنھک ےس اصقنؿ اک ادنہشی ےہ ای ااسی امیبر صخش وج ہک

دنترتسںیہنوہاتہکلبلسلسمامیبرراتہےہ۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،سیدی،فراقء،رمعفنبدانیر،اطعء،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہضئےئلیکرفزہہنرےنھکیکااجزت
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
احہضئےئلیکرفزہہنرےنھکیکااجزت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 229

راوی  :علی بٔ ححر ،علی ،ابٔ َشہر ،سعیس ،قتازةَ ،عاذة ايعسویہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ُح ِحر ٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َعل ٔ ٌّی َي ِعىٔی ابِ َٔ َُ ِشضٔر ٕ َع ِٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ َُ َعا َذ َة ا ِي َع َسؤیَّةٔ أَ َّٕ
َ
یف َعل َی َع ِضسٔ
ُحورٔیَّ ْة أَِْتٔ ُن َّٓا ْ َ ٔح ُ
ا َِ َرأَ ّة َسأي َِت َعائٔظَ َة أَ َت ِك ٔضی ا ِي َحائ ُٔف ايؼَّ ََل َة إٔذَا كَ ُض َر ِت َقاي َِت أَ َ ُ
ئ ايؼَّ ََلة ٔ
ئ ايؼَّ ِوّ ٔ َو ََّل َیأ ِ َُرَُْا بٔ َك َـا ٔ
َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ث ُ َِّ ْ َ ِل ُضرُ ؾ ََیأ ِ َُرَُْا بٔ َك َـا ٔ
یلع نب رجح ،یلع ،انب رہسم ،دیعس ،اتقدة،اعمذة ادعلفہی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ ےن رضحت
اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسدرایتفایک ہک ایکاحہضئ اخوتؿسجفتق فہ ضیح ےس اپکوہاجےئ وت فہاخوتؿ
امنزیکاضق رکے؟اوہنںےنوجابدایہکموترحفریوتںیہنوہ(درا ل)دہعوبنییلصاہللہیلعفآہلفملسمہ
وخانیت وک ضیح آای رکات اھت رھپ مہ ضیح ےس اپک وہ اجیت یھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وک رفزہ ےک اضق
رکےناکمکحرفامےتافرامنزاضقرکےناکمکحہنرفامےت۔
رافی  :یلعنبرجح،یلع،انبرہسم،دیعس،اتقدة،اعمذةادعلفہیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
احہضئےئلیکرفزہہنرےنھکیکااجزت

جًس  :جًس زوّ
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راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،یحٌی بٔ سعیس ،ابوسًُہ ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَبَا َسً ََُ َة یُ َح ِّس ُث َع ِٔ
إ ي ََیهُو ُٕ َعل َ َّی ِّ
إ ؾ ََُا أَ ِقـٔیطٔ َحًَّی َیحٔی َئ َط ِع َبا ُٕ
ايؼ َی ُاّ َٔ ِٔ َر ََ َـ َ
َعائٔظَ َة َقاي َِت إ ٔ ِٕ ک َ َ
رمعف نب یلع ،ییحی ،ییحی نب دیعس ،اوبہملس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ راضمؿ اابملرک ےک
رفزےھجمرپالزؾوہےتوتںیماؿیکاضقںیہنرکیتیھت۔اہیںکتہکامہابعشؿآاجات۔(ینعیوفتدشہرفزے
ابعشؿںیمریتھکیھت)۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ییحینبدیعس،اوبہملس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سج فتق وکیئ اخوتؿ ضیح ےس اپک وہاجےئ ای رفس ےس راضمؿ ںیم وکیئ اسمرف فاسپ آاجےئ افر
راضمؿاکدؿابیقوہوتایکرکاناچےیہ؟
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
سجفتقوکیئاخوتؿضیحےساپکوہاجےئایرفسےسراضمؿںیموکیئاسمرففاسپآاجےئافرراضمؿاکدؿابیقوہوتایکرکاناچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ
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راوی  :عبساہلل بٔ احُس بٔ عبساہلل بٔ یوْص ابوحؼین ،عبَش ،حؼین ،طعيیَ ،حُس بٔ ػیفی رضی اہلل

عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ أَ ِح َُ َس بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ یُوْ َُص أَبُو َح ٔؼی ٕن َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِبث َ ْر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا حُ َؼی ِْن َع ِٔ
َّ
ايظ ِع ٔي ِّی َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َػ ِیف ٕٓٔی َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َی ِو َّ َعا ُط َورا َئ أَ َٔ ِٓهُ ِِ أَ َح ْس
وق
أَک َ ٌَ ا ِي َی ِو َّ َؾ َكايُوا َٔ َّٓا ََ ِٔ َػ َاّ َو َٔ َّٓا ََ ِٔ ي َِِ َي ُؼ ِِ َقا ٍَ ؾَأَت ُُّٔوا َبك ٔ َّی َة َی ِو َٔهُ ِِ َوابِ َع ُثوا إلٔ َی أَصِ ٌٔ ا ِي َعرُ ٔ
َؾ ًِيُت ُُّٔوا َبك ٔ َّی َة یَ ِو َٔض ٔ ِِ
دبعاہللنبادمحنبدبعاہللنبویسناوبنیصح،عتشر ،نیصح،یبعش،دمحمنبیفیصریضاہلل ہنعےسرفاتیےہہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اعوشرہ ےک دؿ اراشد رفامای ایک اہمترے ںیم ےس آج ےک دؿ یسک
صخشےنھچکاھکایےہ؟ولوگںےناہکامہرےںیمےسضعبرضحاتےنرفزہرھکایلےہافرضعبےنرفزہںیہن
راھک۔آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفامای م ابیق دؿ لمکم رکول(ینعی دؿ ےک ابیق ہصح ںیم اب م ھچک ہن
اھکؤ) افر ہی ولہکاای اؿ ولوگں وک وج ہک رہش ےک انکرے رےتہ ںیہ ینعی رقبی رقبی اگؤں فاولں وک ہک فہ دؿ وپرا
رکںیابیقہصحاک۔
رافی  :دبعاہللنبادمحنبدبعاہللنبویسناوبنیصح،عتشر،نیصح،یبعش،دمحمنبیفیصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگراتںیمرفزہیکتینںیہنیکوتایکدؿںیمیلفنرفزہرانھکدرتسےہ؟
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ارگراتںیمرفزہیکتینںیہنیکوتایکدؿںیمیلفنرفزہرانھکدرتسےہ؟

جًس  :جًس زوّ
راوی َ :حُس بٔ َثىی ،یحٌی ،یزیس ،سًُہ

حسیث 232

یس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َسً ََُ ُة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ َیز ٔ َ

إ أَک َ ٌَ َؾ ًِيُتٔ َِّ َبك ٔ َّی َة یَ ِو َٔطٔ َو ََ ِٔ ي َِِ َیهُ ِٔ أَک َ ٌَ َؾً َِی ُؼ ِِ
َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ي ٔ َر ُج ٌٕ أَ ِّذ ِٕ َی ِو َّ َعا ُط َورا َئ ََ ِٔ ک َ َ

دمحمنبینثم،ییحی،سیدی،ہملسےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیدؿاکیصخش
ےس اراشد رفامای ہک م اعوشرہ ےک دؿ ہی االعؿ رک دف ہک سج صخش ےن اھکان اھک ایل ےہ فہ دؿ اک ابیق ہصح ھچک ہن
اھکےئےئیپافرسجےنںیہناھکایےہوتفہصخشرفزہرےھک۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،سیدی،ہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ی
خی
رفزہیکتینافر دیسہاعہشئدصہقییکدحثیںیمہحلطنب ٰیےکقلعتماالتخػ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ی
رفزہیکتینافردیسہاعہشئدصہقییکدحثیںیمہحلطنب خیٰیےکقلعتماالتخػ

جًس  :جًس زوّ
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راوی  :عُرو بٔ َٓؼور ،عاػِ بٔ یوسـ ،ابواحوؾ ،كًحہ بٔ یحٌی بٔ كًحہَ ،حاہس ،عائظہ ػسيكہ
رضی اہلل عٓٗا

ؾ َع ِٔ كَ ًِ َح َة بِ ٔٔ َی ِحٌَی
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ٔ
ـ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
اػ ُِ بِ ُٔ یُو ُس َ
بِ ٔٔ كَ ًِ َح َة َع ِٔ َُ َحاصٔ ٕس َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َز َخ ٌَ َعل َ َّی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َی ِو َّا َؾ َكا ٍَ صَ ٌِ

َ ا ِي َی ِوّ ٔ َو َق ِس أُصِس َٔی إلٔ َ َّی َح ِی ْص َؾ َد َبأ ِ ُت َيطُ َٔ ِٓطُ
ع ٔ ِٓ َس ُن ِِ َط ِی ْئ َؾ ُكً ُِت ََّل َقا ٍَ َؾإٔنِّی َػائ ِْٔ ث ُ َِّ ََ َّر بٔی َب ِع َس ذَي ٔ َ
َ َٔ ِٓ ُط َقا ٍَ أَ ِزْٔیطٔ أَ ََا إنِّٔی َق ِس
إ یُ ٔح ُّب ا ِي َح ِی َص َقاي َِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ إْٔ َّ ُط أُصِس َٔی َي َٓا َح ِی ْص َؾ َد َبأ ِ ُت َي َ
َوک َ َ
َخ ُد َٔ ِٔ ََائطٔ ايؼَّ َس َق َة
ٌ اي َّر ُج ٌٔ یُ ِ ٔ
ٌ َػ ِوّ ٔ ا ِي ُُ َت َلوِّ ٔع ََ َث ُ
أَ ِػ َب ِح ُت َوأََْا َػائ ِْٔ ؾَأَک َ ٌَ َٔ ِٓطُ ث ُ َِّ َقا ٍَ إْٔ َّ َُا ََ َث ُ

َؾإ ٔ ِٕ َطا َئ أَ َِ َـا َصا َوإ ٔ ِٕ َطا َئ َح َب َش َضا
رمعف نب وصنمر ،اعمص نب ویفس ،اوباوحص ،ہحلط نب ییحی نب ہحلط ،اجمدہ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی
ےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکیدؿریمےاپسفیرفیالےئافردرایتفرفامایاھکےنےکفاےطس
ھچکوموجدےہ؟ںیمےنرعضایکںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایریماوترفزہےہرھپدفرسے
رفزہفیرفی الےئافرریمےاپسہصحآایاھتیحاک۔ںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکفاےطسفہاپھچ رک
راھک اھت۔ اس فاےطس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یح دنسپ اھت۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس!ریمےاپسیحاکہصحآایےہوجہکںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکفاےطساپھچرکراھکےہ۔آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمفہےلرکآؤ۔ںیمےنرفزہراھکاھت۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
فہ اھکای۔ اس ےک دعب رفامای یلفن رفزہ اک ایسی اثمؽ ےہ ح ے وکیئ صخش اےنپ امؽ ںیم ےس ( لف) دصہق اکنےل اب
اسوکاایتخرےہاچےہفہدصہقدےایہندے۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،اعمصنبویفس،اوباوحص،ہحلطنبییحینبہحلط،اجمدہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ی
رفزہیکتینافردیسہاعہشئدصہقییکدحثیںیمہحلطنب خیٰیےکقلعتماالتخػ

جًس  :جًس زوّ
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راوی  :ابوزاؤز ،یزیس ،رشیَ ،كًحہ بٔ یحٌی بٔ كًحہَ ،حاہس ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

یَ َع ِٔ كَ ًِ َح َة بِ ٔٔ یَ ِحٌَی بِ ٔٔ كَ ًِ َح َة َع ِٔ َُ َحاصٔ ٕس َع ِٔ َعائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا یَزٔی ُس أَْ ِ َبأََْا َ ٔ
رش ْ

َقاي َِت َز َار َعل َ َّی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َز ِو َر ّة َقا ٍَ أَع ٔ ِٓ َس ٔک َط ِی ْئ َقاي َِت ي َِی َص ع ٔ ِٓسٔی َط ِی ْئ
َقا ٍَ ؾَأََْا َػائ ِٔ َقاي َِت ث ُ َِّ َز َار َعل َ َّی َّ
ايثاْ ٔ َی َة َو َق ِس أُصِس َٔی َي َٓا َح ِی ْص َؾحٔئ ُِت بٔطٔ ؾَأَک َ ٌَ ؾ ََعحٔ ِب ُت َٔ ِٓطُ َؾ ُكً ُِت َیا
ْ

َر ُسو ٍَ اہللٔ َز َخً َِت َعل َ َّی َوأَْ ِ َت َػائ ِْٔ ث ُ َِّ أَکًَ َِت َح ِی ّشا َقا ٍَ َن َع ِِ یَا َعائٔظَ ُة إْٔ َّ َُا ََ ِٓز َٔي ُة ََ ِٔ َػ َاّ فٔی غَی ِر ٔ

رخ َد َػ َس َق َة ََائطٔ َؾ َحا َز َٔ ِٓ َضا ب ٔ َُا َطا َئ
إ أَ ِو غَی ِر ٔ َق َـا ٔ
ئ َر ََ َـ َ
َر ََ َـ َ
إ أَ ِو فٔی اي َّت َل ُّو ٔع ب ٔ َُ ِٓز ٔ َي ٔة َر ُج ٌٕ أَ ِ َ
ؾَأ َ َِ َـا ُظ َوبَد ٔ ٌَ َٔ ِٓ َضا ب ٔ َُا بَق ٔ َی ؾَأ َ َِ َش َهطُ
اوبداؤد ،سیدی ،رشکی ،ہحلط نب ییحی نب ہحلط ،اجمدہ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی رمہبت ریمے اپس فیرفی آفری وہیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
درایتفرفامایہکاہمترےاپسھچکاھکےنےکفاےطسںیہ۔ںیمےنرعضایکہکریمےاپسھچکاھکےنےکفاےطس
ںیہن ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ریما وت رفزہ ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے
زندکی دفرسی رمہبت فیرفی الےئ ریمے اپس اس فتق یح (رینپ) اک ہصح اچنہپ اھت۔ ںیم اس وک ےل رک احرض
وہیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ یح اھک ایل۔ ھجم وک اس رپ بجعت وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس اسیج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےلہپ فیرفی الےئ ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک رفزہ اھت
نکیلآپیلصاہلل ہیلعفآہل فملسےنابیحاھکایلےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاہں!اے
اعہشئدصہقیریضاہللعیھا۔اےاعہشئدصہقیریضاہللعیھاوجوکیئرفزہ رےھک نکیلفہ رفزہامہراضمؿ اکہنوہ
افرہنر اضمؿاابملرکیک اضق اکرفزہوہای یلفنرفزہ وہوتاسیکایسی اثمؽےہہک ےسیجیسکصخش ےناےنپامؽےس
دصہق اکنال اس ےک دعب سج دقر اچاہ اخسفت رکےک اس ںیم ےس دےدای افر سج دقر اچاہ وجنکیس رک ےک اس ںیم
ےسرھکایل
رافی  :اوبداؤد،سیدی،رشکی،ہحلطنبییحینبہحلط،اجمدہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ی
رفزہیکتینافردیسہاعہشئدصہقییکدحثیںیمہحلطنب خیٰیےکقلعتماالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 235

راوی  :عبساہلل بٔ ہیثِ ،ابوبْک حٓفی ،سؿیإ ،كًحہ بٔ یحٌیَ ،حاہس ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ا ِي َض ِی َث ِٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو بَ ِْکٕ ا ِي َح َٓف ُّٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ كَ ًِ َح َة بِ ٔٔ یَ ِحٌَی َع ِٔ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َیحٔی ُئ َو َي ُكو ٍُ َص ٌِ ع ٔ ِٓ َس ُن ِِ غَ َسا ْئ
َُ َحاصٔ ٕس َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ک َ َ
َؾ َٓ ُكو ٍُ َّلَ ؾ ََی ُكو ٍُ إنِّٔی َػائ ِْٔ ؾَأ َ َتاَْا یَ ِو َّا َو َق ِس أُصِس َٔی َي َٓا َح ِی ْص َؾ َكا ٍَ َص ٌِ ع ٔ ِٓ َس ُن ِِ َط ِی ْئ ُق ًِ َٓا َن َع ِِ أُصِس َٔی
یس
َي َٓا َح ِی ْص َقا ٍَ أَ ََا إنِّٔی َق ِس أَ ِػ َب ِح ُت أُرٔی ُس ايؼَّ ِو َّ ؾَأَک َ ٌَ َخا َي َؿ ُط َقا ٔس ُِ بِ ُٔ یَز ٔ َ
دبع اہلل نب مثیہ ،اوبرکب یفنح ،ایفسؿ ،ہحلط نب ییحی ،اجمدہ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس فیرفی الےئ افر درایتف رفامےت ہک م ولوگں ےک اپس اھکان
وموجد ےہ؟ مہ رعض رکےت ہک ںیہن۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ںیم رفزہ دار وہں رھپ اکی دؿ
فیرفی الےئ وت مہ ولوگں ےک اپس یح آای اھت ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ےس درایتف رفامای وکیئ زیچ
وموجد ےہ؟ مہ ےن اہک ہک یح آای وہا ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم ےن حبص وک رفزے
رےنھکیکتینرکیلیھترھپاھکاناھکای۔
رافی  :دبعاہللنبمثیہ،اوبرکبیفنح،ایفسؿ،ہحلطنبییحی،اجمدہ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ی
رفزہیکتینافردیسہاعہشئدصہقییکدحثیںیمہحلطنب خیٰیےکقلعتماالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 236

راوی  :احُس بٔ ُحب ،قاسِ ،سؿیإ ،كًحہ بٔ یحٌی ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

ُح ٕب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َقاس ِْٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ كَ ًِ َح َة بِ ٔٔ َی ِحٌَی َع ِٔ َعائٔظَ َة ب ٔ ِٓتٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َ ِ

كَ ًِ َح َة َع ِٔ َعائٔظَ َة أ ُ ِّّ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن َقاي َِت أَ َتاَْا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یَ ِو َّا َؾ ُك ًِ َٓا أُصِس َٔی َي َٓا

َ
ِط
َح ِی ْص َق ِس َج َع ًِ َٓا ي َ
ََ َٔ ِٓ ُط َن ٔؼي ّبا َؾ َكا ٍَ إنِّٔی َػائ ِْٔ ؾَأؾ َ َ
ادمح نب رحب ،اقمس ،ایفسؿ ،ہحلط نب ییحی ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملساکیدؿریمےاپسفیرفیالےئ۔مہےنرعضایکامہرےاپسیحاکہصحآایاھتمہےنآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ہصح رھک ایل ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم رفزہ ےس وہں رھپ رفزہ وت ڑ
ڈاال۔
رافی  :ادمحنبرحب،اقمس،ایفسؿ،ہحلطنبییحی،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ی
رفزہیکتینافردیسہاعہشئدصہقییکدحثیںیمہحلطنب خیٰیےکقلعتماالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 237

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،كًحہ بٔ یحٌی ،عائظہ ػسيكہ بٓت كًحہ ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا كَ ًِ َح ُة بِ ُٔ َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ ِتىٔی َعائٔظَ ُة ب ٔ ِٓ ُت كَ ًِ َح َة
إ َیأِت َٔیضا َوص َُو َػائ ِْٔ َؾ َكا ٍَ أَ ِػ َبحَ ع ٔ ِٓ َس ُن ِِ
َع ِٔ َعائٔظَ َة أ ُ ِّّ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ
َ َؾ َكاي َِت أُصِ ٔس َی ِت َي َٓا َص ٔس َّی ْة َؾ َكا ٍَ ََا ه ٔ َی
َط ِی ْئ تُ ِل ٔعُٔيٓٔیطٔ َؾ َٓ ُكو ٍُ َّلَ ؾ ََی ُكو ٍُ إنِّٔی َػائ ِْٔ ث ُ َِّ َجائ َ َضا بَ ِع َس ذَي ٔ َ
َقاي َِت َح ِی ْص َقا ٍَ َق ِس أَ ِػ َب ِح ُت َػائ ُّٔا ؾَأَک َ ٌَ
رمعف نب یلع ،ییحی ،ہحلط نب ییحی ،اعہشئ دصہقی تنب ہحلط ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس رفزہ یک احتل ںیم فیرفی الےئ افر درایتف رفامےت ہک ھچک
اھکےنےکفاےطسےہ؟مہرعضرکےتہکیجںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتہکںیمرفزہےسوہں۔
رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ابت ےک اکی دؿ ےک دعب فیرفی الےئ ںیم ےن رعض ایک ہک امہرے اپس

(یحاک)ہصحآایےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایایکزیچےہ۔مہےناہکہکیحآایےہ۔آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم ےن وت رفزہ راھک اھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ یح انتفؽ
رفامایل۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ہحلطنبییحی،اعہشئدصہقیتنبہحلط،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ی
رفزہیکتینافردیسہاعہشئدصہقییکدحثیںیمہحلطنب خیٰیےکقلعتماالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 238

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،ونیع ،كًحہ بٔ یحٌی ،عائظہ ػسيكہ بٓت كًحہ ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل
عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َونٔی ْع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا كَ ًِ َح ُة بِ ُٔ یَ ِحٌَی َع ِٔ َع َُّتٔطٔ َعائٔظَ َة ب ٔ ِٓتٔ ك َ ًِ َح َة

َات یَ ِوّ ٕ َؾ َكا ٍَ َص ٌِ
َع ِٔ َعائٔظَ َة أ ُ ِّّ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن َقاي َِت َز َخ ٌَ َعل َ َّی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ذ َ
ع ٔ ِٓ َس ُن ِِ َط ِی ْئ ُق ًِ َٓا َّلَ َقا ٍَ َؾإٔنِّی َػائ ِْٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،فعیک ،ہحلط نب ییحی ،اعہشئ دصہقی تنب ہحلط ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دؿ ریمے اپس فیرفی الےئ افر درایتف رفامای اہمترے اپس
ھچکوموجدےہ؟ںیمےنرعضایکیجںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایریماوترفزہےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،فعیک،ہحلطنبییحی،اعہشئدصہقیتنبہحلط،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ی
رفزہیکتینافردیسہاعہشئدصہقییکدحثیںیمہحلطنب خیٰیےکقلعتماالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 239

راوی  :ابوبْک بٔ علی ،نِص بٔ علی ،وہ اپٓے وايس سے ،قاسِ بٔ َعٔ ،كًحہ بٔ یحٌی ،عائظہ ػسيكہ
بٓت كًحہ و َحاہس ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

ِص بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی َع ِٔ ا ِي َكاس ِٔٔ بِ ٔٔ ََ ِع ٕٔ َع ِٔ كَ ًِ َح َة بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َن ِ ُ
َی ِحٌَی َع ِٔ َعائٔظَ َة ب ٔ ِٓتٔ كَ ًِ َح َة َو َُ َحاصٔ ٕس َع ِٔ َعائٔظَ َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ َتا َصا َؾ َكا ٍَ
آرخ َؾ َكاي َِت َعائٔظَ ُة َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ إ َّْٔا َق ِس أ ُ ِصس َٔی
َص ٌِ ع ٔ ِٓ َس ُن ِِ كَ َع ْاّ َؾ ُكً ُِت َّلَ َقا ٍَ إنِّٔی َػائ ِْٔ ث ُ َِّ َجا َئ َی ِو َّا َ َ
َي َٓا َح ِی ْص ؾ ََس َعا بٔطٔ َؾ َكا ٍَ أَ ََا إنِّٔی َق ِس أَ ِػ َب ِح ُت َػائ ُّٔا ؾَأَک َ ٌَ
اوبرکب نب یلع ،رصن نب یلع  ،فہ اےنپ فادل ےس ،اقمس نب نعم ،ہحلط نب ییحی ،اعہشئ دصہقی تنب ہحلط ف اجمدہ ،اعہشئ
دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک اؿ ےک اپس اکی دؿ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
فیرفیالےئافردرایتفایکہکاہمترےاپساھکےنےکفاےطسھچکوموجدےہ؟اوہنںےنوجابدایہکںیہن۔
آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای ریما وت رفزہ ےہ رھپ اکی افر دؿ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس فیرفیالےئ
رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےنرفامای ہک امہرے اپس یح اک ہفحت آای ےہ ہچنیم  فہ یح اک ہفحت اگنمای ایگ۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایںیم ےنوت حبص وکرفزےیک تین یک یھترھپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اس(یح)ںیمےسھچکانتفؽرفامایل۔
رافی  :اوبرکب نب یلع ،رصن نب یلع ،فہ اےنپ فادل ےس ،اقمس نب نعم ،ہحلط نب ییحی ،اعہشئ دصہقی تنب ہحلط ف اجمدہ،
اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ی
رفزہیکتینافردیسہاعہشئدصہقییکدحثیںیمہحلطنب خیٰیےکقلعتماالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 240

راوی  :عُرو بٔ یحٌی بٔ حارثَ ،عافی بٔ سًامی ٕ ،قاسِ ،كًحہ بٔ یحٌیَ ،حاہس و اّ کًثوّ

أَ ِخب َ َرنٔی َع ُِرُو بِ ُٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ ا ِي َحار ٔٔث َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي ُُ َعافَی بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ا ِي َكا ٔس ُِ َع ِٔ كَ ًِ َح َة بِ ٔٔ
َی ِحٌَی َع ِٔ َُ َحاصٔ ٕس َوأ ُ ِّّ ک ُ ًِ ُثوّ ٕ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َز َخ ٌَ َعل َی َعائٔظَ َة َؾ َكا ٍَ َص ٌِ ع ٔ ِٓ َس ُن ِِ
ُح ٕب َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َر ُج ٌْ َع ِٔ َعائٔظَ َة بِٔٓتٔ
كَ َع ْاّ ْ َ ِح َو ُظ َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ َو َق ِس َر َوا ُظ س َُٔا ُک بِ ُٔ َ ِ

كَ ًِ َح َة
رمعف نب ییحی نب احرث ،اعمیف نب امیلس ؿ ،اقمس ،ہحلط نب ییحی ،اجمدہ ف اؾ موثلؾ ےن یھب رضحت اعہشئ دصہقی ریض
اہللعیھاےسایسمسقیکرفاتیلقنیکےہ۔
رافی  :رمعفنبییحینباحرث،اعمیفنبامیلسؿ،اقمس،ہحلطنبییحی،اجمدہفاؾموثلؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ی
رفزہیکتینافردیسہاعہشئدصہقییکدحثیںیمہحلطنب خیٰیےکقلعتماالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 241

راوی  :ػؿوإ بٔ عُرو ،احُس بٔ خايس ،ارسائیٌ ،سُاک بٔ ُحب ،رجٌ ،عائظہ ػسيكہ بٓت كًحہ،
عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

ُح ٕب َقا ٍَ
رسائ ٔی ُ
ٌ َع ِٔ س َُٔا ٔک بِ ٔٔ َ ِ
أَ ِخب َ َرنٔی َػؿ َِوا ُٕ بِ ُٔ َع ُِر ٕو َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِ َ
َح َّسثَىٔی َر ُج ٌْ َع ِٔ َعائٔظَ َة ب ٔ ِٓتٔ كَ ًِ َح َة َع ِٔ َعائٔظَ َة أ ُ ِّّ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن َقاي َِت َجا َئ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ

رخی َؾ ُكً ُِت یَا
َو َس ًَّ َِ یَ ِو َّا َؾ َكا ٍَ َص ٌِ ع ٔ ِٓ َس ُن ِِ َٔ ِٔ كَ َعاّ ٕ ُقً ُِت َّلَ َقا ٍَ إٔذّا أَ ُػ ُوّ َقاي َِت َو َز َخ ٌَ َعل َ َّی ََ َّر ّة أ ُ ِ َ
َف ِؿ ُت ايؼَّ ِو َّ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َق ِس أُصِس َٔی َي َٓا َح ِی ْص َؾ َكا ٍَ إٔذّا أُؾ ٔ ُ
ِط ا ِي َی ِو َّ َو َق ِس َ َ

وفصاؿ نب رمعف ،ادمح نب اخدل ،ارسالیئ ،امسک نب رحب ،رلج ،اعہشئ دصہقی تنب ہحلط ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل
عیھا ےس رفاتی ےہ اکی رفز رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےندرایتفرفامایہکایک اہمترےاپسھچکاھکان وموجدےہ؟ںیم ےنرعض ایکںیہن۔آپ یلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایوتںیمرفزہرھکاتیلوہں۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکیرمہبتفیرفیالےئوتںیمےن
رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امہرے اپس یح اک اکی ہصح اکی ہگج ےس آای ےہ۔ آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوتںیمفہرفزہااطفرےئکاتیلوہںافرںیموترفزہرفضافرالزؾرکاکچاھت۔
رافی  :وفصاؿ نب رمعف ،ادمح نب اخدل ،ارسالیئ ،امسک نب رحب ،رلج ،اعہشئ دصہقی تنب ہحلط ،اعہشئ دصہقی
ریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتہصفحیکدحثیرشفیںیمرافویںےکاالتخػےسقلعتمدحثی
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتہصفحیکدحثیرشفیںیمرافویںےکاالتخػےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 242

راوی  :قاسِ بٔ زْیا بٔ زیٓار ،سعیس بٔ رشجیٌ ،يیث ،یحٌی بٔ ایوب ،عبساہلل بٔ ابوبْک ،سايِ بٔ
عبساہلل ،عبساہلل بٔ عُر ،حؿؼہ رضی اہلل عٓٗا

رش ِحبٔی ٌَ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرنٔی ا ِي َكا ٔس ُِ بِ ُٔ َز َ ٔ
ْیَّا بِ ٔٔ زٔی َٓا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َسعٔی ُس بِ ُٔ ُ َ
وب َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َع ِٔ َساي ٔ ِٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر َع ِٔ َحؿ َِؼ َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی
أَ ُّی َ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ ي َِِ یُبَی ِِّت ِّ
ايؼ َی َاّ َق ِب ٌَ ا ِي َؿ ِحر ٔؾ َََل ٔػ َی َاّ َيطُ

اقمس نب زرکای نب دانیر ،دیعس نب رشلیج ،ثیل ،ییحی نب اویب ،دبعاہلل نب اوبرکب ،اسمل نب دبع اہلل ،دبعاہلل نب
رمع ،ہصفح ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش
رفزہیکتینہنرکےفتقرجفےسلبقوتاساکرفزہںیہنوہاگ۔
رافی  :اقمس نب زرکای نب دانیر ،دیعس نب رشلیج ،ثیل ،ییحی نب اویب ،دبعاہلل نب اوبرکب ،اسمل نب دبعاہلل،
دبعاہللنبرمع،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتہصفحیکدحثیرشفیںیمرافویںےکاالتخػےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 243

راوی  :عبسايًَُ بٔ طعیب بٔ يیث بٔ سعس ،یحٌی بٔ ایوب ،عبساہلل بٔ ابی بْک ،ابٔ طہاب ،سايِ،
عبساہلل ،حؿؼہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس ا ِي ًَُ ٔ َٔ بِ ُٔ ُط َع ِی ٔب بِ ٔٔ َّ
ايً ِیثٔ بِ ٔٔ َس ِع ٕس َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبٔی َع ِٔ َج ِّسی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی یَ ِحٌَی بِ ُٔ
اب َع ِٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ َع ِٔ َحؿ َِؼ َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
وب َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
أَ ُّی َ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ ي َِِ یُبَی ِِّت ِّ
ايؼ َی َاّ َق ِب ٌَ ا ِي َؿ ِحر ٔؾ َََل ٔػ َی َاّ َيطُ

دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل نب دعس ،ییحی نب اویب ،دبعاہلل نب ایب رکب ،انب اہشب ،اسمل ،دبع اہلل ،ہصفح ریض
اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش رفزہ یک تین ہن

رکےفتقرجفےسلبقوتاساکرفزہںیہنوہاگ۔
رافی  :دبعاکلمل نب بیعش نب ثیل نب دعس ،ییحی نب اویب ،دبعاہلل نب ایب رکب ،انب اہشب ،اسمل ،دبعاہلل،
ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتہصفحیکدحثیرشفیںیمرافویںےکاالتخػےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 244

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ حهِ ،اطہب ،یحٌی بٔ ایوب ،عبساہلل بٔ ابی بْک بٔ َحُس بٔ عُرو بٔ حزّ
ابٔ طہاب ،سايِ بٔ عبساہلل ،وہ اپٓے وايس سے ،حؿؼہ رضی اہلل عٓٗا

آرخ أَ َّٕ َع ِب َس
أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ أَ ِط َض َب َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َی ِحٌَی بِ ُٔ أَ ُّی َ
َْ َ َ
وب َوذ َ َ
اب َع ِٔ َساي ٔ ِٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ
ْک بِ ٔٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َحزِّ ٕ َح َّسثَ ُض َُا َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
اہللٔ بِ َٔ أَبٔی بَ ِ ٔ

َع ِٔ َحؿ َِؼ َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ ي َِِ یُ ِحُٔ ِع ِّ
ايؼ َی َاّ َق ِب ٌَ كًُُو ٔع ا ِي َؿ ِحر ٔؾ َََل َي ُؼ ُوّ

دمحمنبدبعاہللنبمکح،ابہش،ییحینباویب،دبعاہللنبایبرکبنبدمحمنبرمعفنبزحؾانباہشب،اسملنبدبع
اہلل ،فہ اےنپ فادل ےس ،ہصفح ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایوجصخشرفزہیکتینرجفےنلکنےسلبقرکےوتفہصخشرفزہرھکےل۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبمکح،ابہش،ییحینباویب،دبعاہللنبایبرکبنبدمحمنبرمعفنبزحؾانباہشب،اسمل
نبدبعاہلل،فہاےنپفادلےس،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتہصفحیکدحثیرشفیںیمرافویںےکاالتخػےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 245

راوی  :احُس بٔ اَّلزہر ،عبس ايرزام ،ابٔ جریخ ،ابٔ طہاب ،سايِ ،ابٔ عُر ،حؿؼہ رضی اہلل عٓٗا

اب َع ِٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ اْلِ َ ِز َصر ٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
ايؼ َی َاّ َٔ ِٔ َّ
َع ِٔ َحؿ َِؼ َة أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ ي َِِ یُبَی ِِّت ِّ
ايً ِی ٌٔ ؾ َََل ٔػ َی َاّ َيطُ
ادمحنباالزرہ،دبعارلزاؼ،انبرججی،انباہشب،اسمل،انبرمع،ہصفحریضاہللعیھااسدحثیاکرتہمجاسہقب
دحثیاسیجےہ۔
رافی  :ادمحنباالزرہ،دبعارلزاؼ،انبرججی،انباہشب،اسمل،انبرمع،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتہصفحیکدحثیرشفیںیمرافویںےکاالتخػےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 246

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلیَ ،عتُر ،عبیساہلل ،ابٔ طہاب ،سايِ ،عبساہلل ،حؿؼہ رضی اہلل عٓٗا

اب َع ِٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ ِع َتُٔ ْر َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت عُب َ ِی َس اہللٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
ايؼ َی َاّ َٔ ِٔ َّ
َع ِب ٔس اہللٔ َع ِٔ َحؿ َِؼ َة أَْ َّ َضا کَاْ َ ِت َت ُكو ٍُ ََ ِٔ ي َِِ یُ ِحُٔ ِع ِّ
ايً ِی ٌٔ ؾ َََل َي ُؼ ُوّ
دمحم نب دبعاالیلع ،رمتعم ،دیبع اہلل ،انب اہشب ،اسمل ،دبع اہلل ،ہصفح ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک وج صخش

راتےسیہرفزہیکتینہنرکےوتفہصخشرفزہےنرےھک۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،دیبعاہلل،انباہشب،اسمل،دبعاہلل،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتہصفحیکدحثیرشفیںیمرافویںےکاالتخػےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 247

راوی  :ربیع بٔ سًامیٕ ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،حُزة بٔ عبساہلل بٔ عُر ،وہ اپٓے وايس سے ،حؿؼہ
رضی اہلل عٓٗا

اب َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َح ُِز َةُ
أَ ِخب َ َرَْا اي َّربٔی ُع بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َقاي َِت َحؿ َِؼ ُة َز ِو ُد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل ٔػ َی َاّ ي ٔ َُ ِٔ ي َِِ یُ ِحُٔ ِع

َق ِب ٌَ ا ِي َؿ ِحر ٔ
رعیب نب امیلسؿ ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،زمحہ نب دبعاہلل نب رمع ،فہ اےنپ فادل ےس ،ہصفح ریض اہلل عیھا
ےسرفاتیےہہکاوہنںےنایبؿرفامایہکوجصخشرجفےنلکنےسلبقتینرکےوتاساکرفزہںیہنےہ۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،زمحةنبدبعاہللنبرمع،فہاےنپفادلےس،ہصفحریضاہلل
عیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

رضحتہصفحیکدحثیرشفیںیمرافویںےکاالتخػےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 248

راوی  :زْیا بٔ یحٌی ،حشٔ بٔ عیسی ،ابٔ َبارکَ ،عُر ،زہری ،حُزہ بٔ عبساہلل ،عبساہلل بٔ عُر،
حؿؼہ رضی اہلل عٓٗا

یسی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ ا ِي ُُ َب َار ٔى َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َز َ ٔ
ْیَّا بِ ُٔ یَ ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ا ِي َح َش ُٔ بِ ُٔ ع ٔ َ
ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َح ُِزَ َة بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ ُع َُ َر َع ِٔ َحؿ َِؼ َة َقاي َِت ََّل ٔػ َی َاّ ي ٔ َُ ِٔ ي َِِ یُ ِحُٔ ِع َق ِب ٌَ ا ِي َؿ ِحر ٔ
زرکاینبییحی،نسحنبیسیع،انبابمرک،رمعم،زرہی،زمحہنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمع،ہصفحریضاہللعیھاےس
رفاتیےہہکاوہنںےنایبؿرفامایہکوجصخشرجفےنلکنےسلبقتینرکےوتاساکرفزہںیہنےہ۔
رافی  :زرکاینبییحی،نسح نبیسیع،انبابمرک،رمعم،زرہی،زمحہنبدبعاہلل،دبعاہلل نبرمع،ہصفحریضاہلل
عیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتہصفحیکدحثیرشفیںیمرافویںےکاالتخػےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 249

راوی َ :حُس بٔ حاتِ ،حبإ ،عبساہلل ،سؿیإ بٔ عييٓہَ ،عُر ،ايزٖری ،حُزةابٔ عبساہلل بٔ عُر ،ابیہ،
حؿؼہ رضی اہلل عٓٗا

إ بِ ٔٔ عُ َي ِي َٓ َة َو ََ ِع َُر ٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َحات ِٕٔ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َحبَّا ُٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ َع ِٔ ُسؿ َِی َ

َع ِٔ َح ُِزَ َة بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َحؿ َِؼ َة َقاي َِت ََّل ٔػ َی َاّ ي ٔ َُ ِٔ ي َِِ یُ ِحُٔ ِع ِّ
ايؼ َی َاّ َق ِب ٌَ ا ِي َؿ ِحر ٔ
دمحم نب احم ،ةحؿ ،دبع اہلل ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعم ،ازلرھی ،زمحۃانب دبعاہلل نب رمع ،اہیب ،ہصفح ریض اہلل عیھا
اسدحثیاکرتہمجزگہتشرفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحم نب احم ،ةحؿ ،دبعاہلل ،ایفسؿ نب ہنییع ،رمعم ،ازلرھی ،زمحۃانب دبعاہلل نب رمع ،اہیب ،ہصفح ریض
اہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتہصفحیکدحثیرشفیںیمرافویںےکاالتخػےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 250

راوی  :اسحام بٔ ابراٖیِ ،سؿیإ ،ايزہری ،حُزةبٔ عبساہلل بٔ عُر ،حؿؼہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َح ُِزَ َة بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر َع ِٔ َحؿ َِؼ َة
َقاي َِت ََّل ٔػ َی َاّ ي ٔ َُ ِٔ ي َِِ یُ ِحُٔ ِع ِّ
ايؼ َی َاّ َق ِب ٌَ ا ِي َؿ ِحر ٔ
ااحسؼ نب اربامیہ  ،ایفسؿ ،ازلرہی ،زمحۃنب دبعاہلل نب رمع ،ہصفح ریض اہلل عیھا اس دحثی اک رتہمج زگہتش
دحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیھ،ایفسؿ،ازلرہی،زمحۃنبدبعاہللنبرمع،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

رضحتہصفحیکدحثیرشفیںیمرافویںےکاالتخػےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 251

راوی  :احُسبٔ ُحب ،سؿیإ ،ايزہری ،حُزةبٔ عبساہلل ،حؿؼہ رضی اہلل عٓٗا

ُح ٕب َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َح ُِزَ َة بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َع ِٔ َحؿ َِؼ َة َقاي َِت َّلَ ٔػ َی َاّ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َ ِ
ي ٔ َُ ِٔ ي َِِ یُ ِحُٔ ِع ِّ
َ بِ ُٔ أَْ َ ٕص
ايؼ َی َاّ َق ِب ٌَ ا ِي َؿ ِحر ٔأَ ِر َس ًَ ُط ََاي ٔ ُ
ادمحنبرحب،ایفسؿ،ازلرہی،زمحۃنبدبعاہلل،ہصفحریضاہللعیھارتہمجزگہتشرفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی  :ادمحنبرحب،ایفسؿ،ازلرہی،زمحۃنبدبعاہلل،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتہصفحیکدحثیرشفیںیمرافویںےکاالتخػےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 252

راوی َ :حُس بٔ عبس اَّلعلی ،ايُعتُر ،عبیساہللْ ،اؾع ،حرضت عبساہلل بٔ عُر

اب
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ََاي ٔ َْ َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
َقا ٍَ ا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
َع ِٔ َعائٔظَ َة َو َحؿ َِؼ َة َٔ ِث ًَ ُط ََّل َي ُؼ ُوّ إ ٔ ََّّل ََ ِٔ أَ ِج َُ َع ِّ
ايؼ َی َاّ َق ِب ٌَ ا ِي َؿ ِحر ٔ
رتہمجزگہتشرفاتیےکاطمقبےہ
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،ارمتعمل،دیبعاہلل،انعف،رضحتدبعاہللنبرمع

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

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتہصفحیکدحثیرشفیںیمرافویںےکاالتخػےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 253

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلیَ ،عتُر ،عبیساہللْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي ُُ ِع َتُٔرُ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ُعب َ ِی َس اہللٔ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر َقا ٍَ
ٌ ايؼَّ ِو َّ َٔ ِٔ َّ
ايً ِی ٌٔ ؾ َََل َي ُؼ ِِ
إٔذَا ي َِِ یُ ِحُٔ ِع اي َّر ُج ُ
رتہمجزگہتشرفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،دیبعاہلل،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتہصفحیکدحثیرشفیںیمرافویںےکاالتخػےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 254

راوی  :حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ََاي ٔ َْ َع ِٔ َْاؾ ٔ ٕع َع ِٔ
َقا ٍَ ا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
إ َي ُكو ٍُ َّلَ َي ُؼ ُوّ إ ٔ ََّّل ََ ِٔ أَ ِج َُ َع ِّ
ايؼ َی َاّ َق ِب ٌَ ا ِي َؿ ِحر ٔ
ابِ ٔٔ عُ َُ َر أَْ َّ ُط ک َ َ

رضحتدبعاہللنبرمعےسذموکرہومضمؿےکاطمقبرفاتیوقنمؽےہ۔
رافی  :احرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتداؤدےکرفزہےسقلعتم
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتداؤدےکرفزہےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 255

راوی  :قتيبہ ،سؿیإ ،عُرو بٔ زیٓار ،عُرو بٔ اوض ،عبساہلل بٔ عُرو بٔ عاؾ رضی اہلل عٓہ

ض أَْ َّ ُط َسُٔ َع َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ َع ُِرٔو
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ زٔی َٓا ٕر َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ أَ ِو ٕ
اؾ َي ُكو ٍُ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ َح ُّب ِّ
ايؼ َیاّ ٔ إلٔ َی اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ ٔػ َی ُاّ َزا ُو َز
بِ ٔٔ ا ِي َع ٔ
ِط یَ ِو َّا َوأَ َح ُّب ايؼَّ ََلة ٔإلٔ َی اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ َػ ََلةُ َزا ُو َز َعً َِیطٔ َّ
َعً َِیطٔ َّ
إ
ايش ََلّ ک َ َ
ايش ََلّ ک َ َ
إ َي ُؼ ُوّ یَ ِو َّا َو ُيؿ ٔ ُ
ـ َّ
ايً ِی ٌٔ َو َي ُك ُوّ ثًُُ َث ُط َو َی َٓ ُاّ ُس ُس َس ُط
َی َٓ ُاّ ن ِٔؼ َ
ہبیتق،ایفسؿ،رمعف نبدانیر،رمعف نبافس،دبعاہللنبرمعف نباعصریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای امتؾ رفزفں ےس زایدہ دخا وک رضحت داؤد ہیلع االسلؾ اک رفزہ دنسپ ےہ۔ فہ
اکیدؿرفزہر ےتھ افراکیرفزااطفر رفامےتافرامتؾ امنزفںںیم ےسدخافدندقفسوک رضحتداؤدہیلعاالسلؾ
یکامنزدنسپےہ۔فہآدیھراتکتوسایرکےتےھتافراہتیئراتےسدیباررےتہرھپفہراتےکےٹھچہصحںیم
وسےتےھت۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،رمعفنبافس،دبعاہللنبرمعفنباعصریضاہللہنع

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

روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 256

راوی  :قاسِ بٔ زْیا ،عبیساہلل ،يعكوب ،جعرف ،سعیس ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

رف َع ِٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ
وب َع ِٔ َج ِع َ ٕ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي َكا ٔس ُِ بِ ُٔ َز َ ٔ
ْیَّا َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا عُب َ ِی ُس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َي ِع ُك ُ
رف
یف فٔی َح َرضٕ َو ََّل َس َ ٕ
ِط أَیَّ َاّ ا ِيب ٔ ٔ
َعبَّا ٕ
ض َقا ٍَ ک َ َ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّلَ ُيؿ ٔ ُ
اقمس نب زرکای ،دیبع اہلل ،وقعیب ،رفعج ،دیعس ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملساایؾضیبںیمااطفرںیہنرفامےتےھتہنرفسںیمہناحتلایقؾںیم۔
رافی  :اقمسنبزرکای،دیبعاہلل،وقعیب،رفعج،دیعس،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 257

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبة ،ابوبَش ،سعیس بٔ جبیر ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

َش َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ُج َبیِر ٕ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ أَبٔی بٔ ِ ٕ
َّ
ِط َحًَّی َن ُكو ٍَ ََا
ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض َقا ٍَ ک َ َ
ِط َو ُيؿ ٔ ُ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُؼ ُوّ َحًی َن ُكو ٍَ ََّل ُيؿ ٔ ُ

إ َُ ِٓ ُِذ َقس َّٔ ا ِي َُسٔی َٓ َة
یُرٔی ُس أَ ِٕ َي ُؼ َوّ َو ََا َػ َاّ َط ِض ّرا َُت َ َتابٔ ّعا غَی ِ َر َر ََ َـ َ

دمحمنباشبر،دمحم،شػیة،اوبرشب،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس رفزے ر ےتھ ےھت اہیں کت ہک مہ ولگ ےتہک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اب رفزہ ااطفر
ںیہن رفامںیئ ےگ ینعی رفزہ ںیہن وھچ ڑںی ےگ افر بج وھچ ڑےت وت مہ ےتہک ہک اب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رفزے ںیہن رںیھک ےگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھبک اکی امہ کت لسلسم رفزے ںیہن رےھک۔ العفہ
راضمؿاابملرکےکسجفتقےسفہدم ہنیرونرہںیمآےئ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،شػیة،اوبرشب،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 258

راوی َ :حُس بٔ نرض بٔ َشاور َروزی ،حُازَ ،روإ ،ابويبابة ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

إ أَبٔی يُ َبابَ َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ اي َّٓ ِ ٔ
رض بِ ٔٔ َُ َشاو ٔ ٕر ا ِي َُ ِر َوز ُّٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ ََ ِر َو َ
َّ
ِط َحًَّی َن ُكو ٍَ ََا یُرٔی ُس أَ ِٕ
کَ َ
ِط َو ُيؿ ٔ ُ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُؼ ُوّ َحًی َن ُكو ٍَ ََا یُرٔی ُس أَ ِٕ ُيؿ ٔ َ
َي ُؼ َوّ
دمحمنبرضننباسمفررمفزی ،امحد ،رمفاؿ،اوبابلبة،اعہشئ دصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہرضحتروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس بج رفزے ر ےتھ وت مہ ولگ ےتہک ےھت اب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااطفر ںیہن

رفامںیئےگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسااطفررفامےتاہیںکتہکمہولگےتہکہکابآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسرفزہںیہنرںیھکےگ۔
رافی  :دمحمنبرضننباسمفررمفزی،امحد،رمفاؿ،اوبابلبة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 259

راوی  :اسُاعیٌ بٔ َشعوز ،خايس ،سعیس ،قتازة ،زرارة بٔ اوفی ،سعس بٔ ہظاّ ،عائظہ ػسيكہ رضی
اہلل عٓٗا

ٔیس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َق َتا َزةُ َع ِٔ ز َُر َار َة بِ ٔٔ أَ ِوفَی َع ِٔ
ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َع ِٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َسع ْ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
َّ
َّ
َ
إٓ ک ُ ًَّ ُط فٔی ي َِی ًَ ٕة َوَّلَ
ُق َ
َقأَ ا ِي ُ ِ
َس ِع ٔس بِ ٔٔ صٔظَ اّ ٕ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ََّل أ ِع ًَ ُِ ْ َ ٔي َّی اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َ َ
إ
َق َاّ ي َِی ًَ ّة َحًَّی ايؼَّ َبا ٔح َو ََّل َػ َاّ َط ِض ّرا َق ُّم کَا َٔ َّل غَی ِ َر َر ََ َـ َ
اامسلیعنبوعسمد،اخدل،دیعس،اتقدة،زرارةنبافیف،دعسنباشہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہ
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک اس اک ملع ںیہن ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اکی یہ رات ںیم لمکم رقآؿ اپک التفت رفام ایل وہ ای امتؾ یہ رات حبص کت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ابعدت رفامیئ وہ ای یسک امہ وپرے ےک وپرے امہ ےک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفزے رےھک وہں العفہ
راضمؿاابملرکےک۔
رافی  :اامسلیعنبوعسمد،اخدل،دیعس،اتقدة،زرارةنبافیف،دعسنباشہؾ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 260

راوی  :قتيبہ ،حُاز ،ایوب ،عبساہلل بٔ طكیل رضی اہلل عٓہ سے روایت ےہ نہ َیں ےن حرضت عائظہ
ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

یل َقا ٍَ َسأ َ ِي ُت َعائٔظَ َة َع ِٔ ٔػ َیاّ ٔاي َّٓ ٔي ِّی
وب َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َطك ٔ ٕ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ أَ ُّی َ
إ َي ُؼ ُوّ َحًَّی َن ُكو ٍَ َق ِس َػاّ َو ُيؿ ٔ َّ
ِط َو ََا َػ َاّ
َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقاي َِت ک َ َ
َ
ُ
ِط َحًی َن ُكو ٍَ َق ِس أَؾ َ َ
إ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َط ِض ّرا کَا َٔ َّل َُ ِٓ ُِذ َقس َّٔ ا ِي َُسٔی َٓ َة إ ٔ ََّّل َر ََ َـ َ

ہبیتق،امحد،اویب،دبعاہللنب قیقشریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنرضحت اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
ےسدرایتفایکہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکرفزےےکابرےںیموتاوہنںےنرفامایآپ
یلص اہللہیلع فآہلفملس رفزہ راھک رکےت ےھت اہیںکت ہک مہولگ ےتہک اب آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس رفزے
یہرںیھکےگرھپااطفررفامےتاہیںکتہکمہولگےتہکہکابآپیلصاہللہیلعفآہلفملسااطفریہرفامںیئےگ
افررضحتروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس بجےسدم ہنیرونرہفیرفیالےئںیہ (راضمؿےکالعفہ)یھبک
یسکامہےکوپرےرفزےںیہنرےھک۔
رافی  :ہبیتق،امحد،اویب،دبعاہللنبقیقشریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاعہشئدصہقیریض
اہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 261

راوی  :ربیع بٔ سًامیٕ ،ابٔ وہبَ ،عاویہ بٔ ػايح ،عبساہلل بٔ ابوقیص ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل
عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا اي َّربٔی ُع بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َعاؤیَ ُة بِ ُٔ َػاي ٔ ٕح أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ أَبٔی
ايظ ُضورٔ إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ َي ُؼو ََ ُط
إ أَ َح َّب ُّ
َق ِی ٕص َح َّسثَ ُط أَْ َّ ُط َسُٔ َع َعائٔظَ َة َت ُكو ٍُ ک َ َ
إ
إ َي ٔؼًُ ُط ب ٔ َر ََ َـ َ
َط ِع َبا ُٕ بَ ٌِ ک َ َ
رعیب نب امیلسؿ ،انب فبہ ،اعمفہی نب اصحل ،دبعاہلل نب اوبسیق ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امتؾ ونیہمں ںیم رفزہ رےنھک ےک فاےطس ابعشؿ اک ہنیہم دنسپدیہ اھت۔
ہکلبآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسامہوکامہراضمؿاابملرکےکاسھتالمدایرکےتےھت۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،انبفبہ،اعمفہینباصحل،دبعاہللنباوبسیق،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 262

راوی  :ربیع بٔ سًامیٕ بٔ زاؤز ،ابٔ وہبَ ،ايَ و عُرو بٔ حارث ،ابونرض ،ابوسًُہ ،عائظہ ػسيكہ
رضی اہلل عٓہا

َْ
أَ ِخب َ َرَْا اي َّربٔی ُع بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ََاي ٔ ْ
َ َو َع ُِرُو بِ ُٔ ا ِي َحار ٔٔث َوذ َ َ

إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
آرخ َق ِب ًَ ُض َُا أَ َّٕ أَبَا اي َّٓ ِ ٔ
رض َح َّسثَ ُض ِِ َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ک َ َ
ََ
َّ
ِط َحًَّی َن ُكو ٍَ ََا َي ُؼ ُوّ َو ََا َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ِط َو ُيؿ ٔ ُ
َو َس ًَّ َِ َي ُؼ ُوّ َحًی َن ُكو ٍَ ََا ُيؿ ٔ ُ
إ
َو َس ًَّ َِ فٔی َط ِضر ٕأَ ِنثَرَ ٔػ َیا َّا َٔ ِٓ ُط فٔی َط ِع َب َ
رعیب نب امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،امکل ف رمعف نب احرث ،اوبرضن ،اوبہملس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس
رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرفزےراھکرکےتےھتیتحہکمہولگہیےنہکےتگلہک
اب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ ااطفر ہن رفامںیئ ےگ (ینعی رفزے یہ ر ےتھ رںیہ ےگ) افر ںیم ےن رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکیسکہنیہمںیمامہابعشؿےسزایدہرفزےر ےتھںیہنداھکی۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿنبداؤد،انبفبہ،امکلفرمعفنباحرث،اوبرضن،اوبہملس،اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 263

راوی َ :حُوز بٔ غیَلٕ ،ابوزاؤز ،طعبةَٓ ،ؼور ،سايِ بٔ ابوجعس ،ابوسًُہ ،اّ سًُہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا ََ ِح ُُوزُ بِ ُٔ غ َِی ََل َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َزا ُو َز َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُط ِع َب ُة َع ِٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َساي ٔ َِ بِ َٔ أَبٔی
إ ََّل َي ُؼ ُوّ َط ِض َریِ ٔٔ
ا ِي َح ِع ٔس َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أ ُ ِّّ َسً ََُ َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ

إ
إ َو َر ََ َـ َ
َُت َ َتابٔ َعی ِ ٔن إ ٔ ََّّل َط ِع َب َ

ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ،شػیة ،وصنمر ،اسمل نب اوبدعج ،اوبہملس ،اؾ ہملس ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیھبکدفامہ ےپدرےپافر لسلسمرفزےہن ر ےتھالعفہامہابعشؿ افرامہ

راضمؿاابملرکےک(ینعیاؿدفونں ےنیہےکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسلسلسمرفزےر ےتھےھت۔)
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شػیة،وصنمر،اسملنباوبدعج،اوبہملس،اؾہملسریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 264

راوی َ :حُس بٔ ويیسَ ،حُس ،طعبة ،توبةَ ،حُس بٔ ابراہیِ ،ابوسًُہ ،اّ سًُہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي َوئی ٔس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َت ِوبَ َة َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ أَبٔی
َسً ََُ َة َع ِٔ أ ُ ِّّ َسً ََُ َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَْ َّ ُط ي َِِ َیهُ ِٔ َي ُؼ ُوّ َٔ ِٔ َّ
ايش َٓ ٔة َط ِض ّرا َتا ًَّا إ ٔ ََّّل
إ
إ َو َي ٔؼ ُ
ٌ بٔطٔ َر ََ َـ َ
َط ِع َب َ
دمحم نب فدیل ،دمحم ،شػیة ،وتبة ،دمحم نب اربامیہ ،اوبہملس ،اؾ ہملس ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وپرے اسؽ یسک ہنیہم ےک رفزے ہن ر ےتھ ےھت العفہ امہ ابعشؿ ےک افر ابعشؿ ےک
رفزےوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامہراضمؿاابملرکےکاسھتاشلمرفامدےتی۔
رافی  :دمحمنبفدیل،دمحم،شػیة،وتبة،دمحمنباربامیہ،اوبہملس،اؾہملسریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 265

راوی  :عبیساہلل بٔ سعس بٔ ابراہیِ ،عِّم ،وہ اپٓے وايس سے ،ابٔ اسحلَ ،حُس بٔ ابراہیِ ،ابوسًُہ،
عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َس ِعسٔ بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِِّّم َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َع ِٔ ابِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ي َِِ َیهُ ِٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي ٔظَ ِضر ٕأَ ِنثَرَ
إ َي ُؼو َُ ُط أَ ِو َعا ََّ َت ُط
إ ک َ َ
ٔػ َیا َّا َٔ ِٓ ُط ي ٔظَ ِع َب َ

دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ ،یمع ،فہ اےنپ فادل ےس ،انب ااحسؼ  ،دمحم نب اربامیہ ،اوبہملس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل
عیھاےسرفاتیےہرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیسکامہںیمامہابعشؿےسزایدہرفزےںیہنر ےتھ
ےھت افرآپ یلص اہللہیلع فآہلفملس وپرے ابعشؿ ںیم رفزے ر ےتھ ےھت ای امہابعشؿ ےک زایدہ رت ہصح ںیم آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسرفزےر ےتھ۔
رافی  :دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ ،یمع ،فہ اےنپ فادل ےس ،انب اقحس ،دمحم نب اربامیہ ،اوبہملس ،اعہشئ دصہقی
ریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 266

راوی  :عُرو بٔ ہظاَّ ،حُس بٔ سًُہ ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرنٔی َع ُِرُو بِ ُٔ صٔظَ اّ ٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ أَبٔی

إ إ ٔ ََّّل َقً ٔ ّیَل
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُؼ ُوّ َط ِع َب َ
َسً ََُ َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ک َ َ
رمعف نب اشہؾ ،دمحم نب ہملس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسامہابعشؿےکرفزےر ےتھنکیلھچکدؿرفزےہنر ےتھ(ینعیااطفررفامےت)
رافی  :رمعفنباشہؾ،دمحمنبہملس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 267

راوی  :عُرو بٔ عثُإ ،بكیة ،بحیر ،خايس بٔ َعسإ ،جبیر بٔ نؿیر ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

إ َع ِٔ ُج َبی ِر ٔبِ ٔٔ نُ َؿی ِر ٕ
إ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َبك ٔ َّی ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بَ ٔحی ْر َع ِٔ َخاي ٔ ٔس بِ ٔٔ ََ ِع َس َ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ُع ِث َُ َ

إ ک ُ ًَّطُ
إ َي ُؼ ُوّ َط ِع َب َ
أَ َّٕ َعائٔظَ َة َقاي َِت إ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ

رمعف نب امثعؿ ،ثقیة ،ریحب ،اخدل نب دعماؿ ،ریبج نب ریفن ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوپرےامہابعشؿںیمرفزےر ےتھےھت۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،ثقیة،ریحب،اخدلنبدعماؿ،ریبجنبریفن،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 268

راوی  :عُرو بٔ علی ،عبسايرحُٔ ،ثابت بٔ قیص ،ابو غؼٔ طیذ ،ابوسعیس َكبری ،اساَة بٔ زیس رضی
اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َع ِٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ثَاب ٔ ُت بِ ُٔ َق ِی ٕص أَبُو ا ِي ُػ ِؼ ٔٔ َط ِی ْذ َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ ا ِي َُسٔی َٓةٔ

َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو َسعٔی ٕس ا ِي َُ ِكبُر ُّٔی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أ ُ َسا ََ ُة بِ ُٔ َزیِ ٕس َقا ٍَ ُقً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ي َِِ أَ َر َک َت ُؼ ُوّ
إ َوصُ َو
َط ِض ّرا َٔ ِٔ ُّ
إ َقا ٍَ ذَي ٔ َ
َ َط ِض ْر َي ِػ ُؿ ُ
اض َع ِٓطُ بَی ِ َن َر َجبٕ َو َر ََ َـ َ
ايظ ُضورٔ ََا َت ُؼ ُوّ َٔ ِٔ َط ِع َب َ
ٌ اي َّٓ ُ
َط ِض ْر تُ ِر َؾ ُع ؾ ٔیطٔ اْلِ َ ِع َُا ٍُ إلٔ َی َر ِّب ا ِي َعا َئُی َن ؾَأُح ُّٔب أَ ِٕ یُ ِر َؾ َع َع َُلٔی َوأََْا َػائ ِْٔ
ع
رمعف نب یلع ،دبعارلنمح ،اثتب نب سیق ،اوب صن خیش ،اوبدیعس ربقمی ،ااسمة نب زدی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی
ےہہکاوہنںےنایبؿایکہک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکامہابعشؿےک

العفہ یسک دفرسے امہ ںیم اس رطہقی ےس (ینعی اپدنبی ےس) رفزہ راتھک وہا ںیہن داتھکی وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایہیہنیہمفہہنیہمےہہکسجیکربتک(افرتمظع)ےسولگاغلفںیہافرامہربجافر
امہراضمؿےکدرنایؿہیفہہنیہمےہہکسجںیمااسنؿےکاامعؽدخافدندقفسےکاپسااھٹےئاجےتںیہافر
ریمیوخاشہےہہکریمالمعاسفتقشیپوہسجفتقریمارفزہوہ۔
ع
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،اثتبنبسیق،اوب صنخیش،اوبدیعسربقمی،ااسمةنبزدیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 269

راوی  :عُرو بٔ علی ،عبسايرحُٔ ،ثابت بٔ قیص ابوغؼٔ طیذ ،ابوسعیس َكبری ،اساَة بٔ زیس رضی
اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َع ِٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ثَاب ٔ ُت بِ ُٔ َق ِی ٕص أَبُو ا ِي ُػ ِؼ ٔٔ َط ِی ْذ َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ ا ِي َُسٔی َٓةٔ

َ َت ُؼ ُوّ َحًَّی
َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو َسعٔی ٕس ا ِي َُ ِكبُر ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أ ُ َسا ََ ُة بِ ُٔ َزیِ ٕس َقا ٍَ ُقً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إْٔ َّ َ
َ َوإ ٔ ََّّل ُػ ُِ َت ُض َُا َقا ٍَ أَ ُّی
ِط َحًَّی ََّل َتکَا َز أَ ِٕ َت ُؼ َوّ إ ٔ ََّّل َی ِو ََی ِ ٔن إ ٔ ِٕ َز َخ ََل فٔی ٔػ َیا َٔ َ
ِط َو ُتؿ ٔ ُ
ََّل َتکَا َز ُتؿ ٔ ُ
َ یَ ِو ََا ٕٔ ُت ِع َر ُق ؾ ٔیض ٔ َُا اْلِ َ ِع َُا ٍُ َعل َی َر ِّب ا ِي َعا َئُی َن
َی ِو ََی ِ ٔن ُق ًِ ُت َی ِو َّ ٔاَّلث ِ َٓی ِ ٔن َویَ ِو َّ ا ِي َدُٔ ٔ
یص َقا ٍَ ذَاْ ٔ َ
ؾَأُح ُّٔب أَ ِٕ ي ُِع َر َق َع َُلٔی َوأََْا َػائ ِْٔ

ع
رمعفنبیلع،دبعارلنمح،اثتبنبسیقاوب صنخیش،اوبدیعسربقمی،ااسمةنبزدیریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکںیمےنرعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسبجرفزہر ےتھںیہوتاس
دقر رفزے ر ےتھ ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اب ااطفر ںیہن رفامںیئ ےگ افر سج فتق رفزہ رانھک
وھچ ڑےتںیہوتااسی اتگلےہہک ابآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسیھبکرفزہ ںیہنرںیھک ےگافر سجفتقآپیلص
اہللہیلع فآہل فملس رفزہ ااطفر رفامےت ںیہ(ینعی رفزہ رانھک وھچ ڑدےتی ںیہ) وت ااسی وسحمس وہات ےہ ہک آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس دف دؿ ےک العفہ رفزہ ںیہن رںیھک ےگ افر فہ دؿ ارگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رفزفں ےک
درنایؿںیمآاجںیئوترتہبےہںیہنوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساؿدفدؿںیمیھبرفزہرھکےتیلںیہ۔ہینسرک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای فہ دؿ وکؿ ےس ںیہ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک فہ دؿ
(ہک نج ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفزہ رضفر ر ےتھ ںیہ) ریپ افر رعمجات ےک دؿ ںیہ۔ رھپ آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن زمدی اراشد رفامای ہی فہ (ابمرک) دؿ ںیہ نج ںیم دنبفں ےک اامعؽ ابراگہ دخافدنی ںیم شیپ
ےیکاجےتںیہریمیوخاشہےہہکسجفتقریمےاامعؽابراگہدخافدنیںیمشیپ وہںوت ںیماسفتقرفزہ
داروہں۔
ع
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،اثتبنبسیقاوب صنخیش،اوبدیعسربقمی،ااسمةنبزدیریضاہللہنع

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

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 270

راوی  :احُس بٔ سًامیٕ ،زیس بٔ حباب ،ثابت بٔ قیص غؿاری ،ابوسعیس َكبری ،ابوہریرہ ،اساَة بٔ
زیس رضی اہلل عٓٗا

اب َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ثَاب ٔ ُت بِ ُٔ َق ِی ٕص ا ِيػٔؿَار ُّٔی َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َزیِ ُس بِ ُٔ ا ِي ُح َب ٔ
َح َّسثَىٔی أَبُو َسعٔی ٕس ا ِي َُ ِكبُر ُّٔی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو ص َُریِ َر َة َع ِٔ أ ُ َسا ََ َة بِ ٔٔ َزیِ ٕس أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ
ِط َؾ ُی َكا ٍُ ََّل َي ُؼ ُوّ
َو َس ًَّ َِ ک َ َ
ِط َو ُيؿ ٔ ُ
ْسزُ ايؼَّ ِو َّ َؾ ُی َكا ٍُ ََّل ُيؿ ٔ ُ
إ َي ِ ُ

ادمح نب امیلسؿ ،زدی نب ةحب ،اثتب نب سیق افغری ،اوبدیعس ربقمی ،اوبرہریہ ،ااسمة نب زدی ریض اہلل عیھا
ےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسربارب(لسلسم)رفزےراھکرکےتےھتولگےتہک
اب ااطفر ںیہن رفامںیئ ےگ ینعی رفزے یہ ر ےتھ رںیہ ےگ نکیل رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااطفر رفامےت وت
ولگےتہکہکابرفزہہنرںیھکےگ(ینعیااطفریہرفامےترںیہےگ)۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،زدینبةحب،اثتبنبسیقافغری،اوبدیعسربقمی،اوبرہریہ،ااسمةنبزدیریضاہلل
عیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 271

راوی  :عُرو بٔ عثُإ ،بكیة ،بحیر ،خايس بٔ َعسإ ،جبیر بٔ نؿیر ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

إ َع ِٔ ُج َبی ِر ٔبِ ٔٔ نُ َؿی ِر ٕأَ َّٕ َعائٔظَ َة
إ َع ِٔ َبك ٔ َّی َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بَحٔی ْر َع ِٔ َخاي ٔ ٔس بِ ٔٔ ََ ِع َس َ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ عُ ِث َُ َ
یص
إ یَ َت ََّحَّی ٔػ َی َاّ ٔاَّلث ِ َٓی ِ ٔن َوا ِي َدُٔ ٔ
َقاي َِت إ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ

رمعفنب امثعؿ،ثقیة،ریحب،اخدل نبدعماؿ،ریبجنب ریفن ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسریپافررعمجاتےکدؿےکرفزےاک(اخص)ایخؽرفامےتےھت۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،ثقیة،ریحب،اخدلنبدعماؿ،ریبجنبریفن،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 272

راوی  :عُرو بٔ علی ،عبساہلل بٔ زاؤز ،ثور ،خايسبٔ َعسإ ،ربیعة ايحرشی ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل
عٓٗا

یع َة
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َزا ُو َز َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ثَ ِو ْر َع ِٔ َخاي ٔ ٔس بِ ٔٔ ََ ِع َس َ
إ َع ِٔ َرب ٔ َ

یص
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َی َت ََّحَّی یَ ِو َّ ٔاَّلث ِ َٓی ِ ٔن َوا ِي َدُٔ ٔ
ا ِي ُح َر ٔش ِّی َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ک َ َ

رمعفنبیلع،دبعاہللنبداؤد،وثر،اخدلنبدعماؿ،رۃعیبارجلیش،اعہشئدصہقیریضاہللعیھااسدحثیاکرتہمج
اسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔

رافی  :رمعفنبیلع،دبعاہللنبداؤد،وثر،اخدلنبدعماؿ،رۃعیبارجلیش،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 273

راوی  :اسحام بٔ ابراٖیِ ،عبیساہلل بٔ سعیس ،سؿیإ ،ثور ،خايسبٔ َعسإ ،عائظة ػسيكہ رضی اہلل
عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس اْلِ ُ ََو ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ثَ ِو ٕر َع ِٔ
یص
إ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ک َ َ
َخاي ٔ ٔس بِ ٔٔ ََ ِع َس َ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َی َت ََّحَّی ٔاَّلث ِ َٓی ِ ٔن َوا ِي َدُٔ َ
ااحسؼ نب اربامیہ  ،دیبع اہلل نب دیعس ،ایفسؿ ،وثر ،اخدلنب دعماؿ ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا اس دحثی اک
رتہمجاسہقبدحثیاسیجےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیھ،دیبعاہللنبدیعس،ایفسؿ،وثر،اخدلنبدعماؿ،اعۃشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 274

راوی  :احُس بٔ سًامیٕ ،ابوزاؤز ،سؿیإَٓ ،ؼور ،خايس بٔ سعس ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

إ َع ِٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ َخاي ٔ ٔس بِ ٔٔ َس ِع ٕس َع ِٔ َعائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َزا ُو َز َع ِٔ ُسؿ َِی َ

إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َی َت َ َّ
یص
َّحی َی ِو َّ ٔاَّلث ِ َٓی ِ ٔن َوا ِي َدُٔ ٔ
َقاي َِت ک َ َ

ادمح نب امیلسؿ ،اوبداؤد ،ایفسؿ ،وصنمر ،اخدل نب دعس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسریپافررعمجاتےکدؿاک(اخصرطہقیےس)ایخؽرفامایرکےتےھت۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،اوبداؤد،ایفسؿ،وصنمر،اخدلنبدعس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 275

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ بٔ حبیب بٔ طہیس ،یحٌی بٔ یُإ ،سؿیإ ،عاػَِ ،شیب بٔ راؾع ،سواء
خزاعی ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

یب بِ ٔٔ َّ
اػ ِٕ
إ َع ِٔ َع ٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ َحب ٔ ٔ
ايظضٔی ٔس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َی َُا ٕٕ َع ِٔ ُسؿ َِی َ
إ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُؼ ُوّ
َع ِٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب بِ ٔٔ َراؾ ٕٔع َع ِٔ َس َوا ٕ
ئ ا ِي ُدزَاعٔ ِّی َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ک َ َ

یص
ٔاَّلث ِ َٓی ِ ٔن َوا ِي َدُٔ َ

ااحسؼ نب اربامیہ نب بیبح نب  دیہ ،ییحی نب امیؿ ،ایفسؿ ،اعمص ،بیسم نب راعف ،وساء عاایع ،اعہشئ دصہقی
ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریپ افر رعمجات اک رفزہ راھک رکےت
ےھت۔

رافی  :اقحس نب اربامیہ نب بیبح نب  دیہ ،ییحی نب امیؿ ،ایفسؿ ،اعمص ،بیسم نب راعف ،وساء عاایع ،اعہشئ
دصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 276

راوی  :ابوبْک بٔ علی ،ابونِص تُاز ،حُاز بٔ سًُہ ،عاػِ ،سواء ،اّ سًُہ رضی اہلل عٓٗا

ئ
اػ ِٕ َع ِٔ َس َوا ٕ
ْک بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َن ِِصٕ اي َّت َُّا ُر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ُز بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ َع ٔ
أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو بَ ِ ٔ

إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُؼ ُوّ َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕثَ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕ ٔاَّلث ِ َٓی ِ ٔن
َع ِٔ أ ُ ِّّ َسً ََُ َة َقاي َِت ک َ َ

یص َٔ ِٔ َص ِٔذظ ٔا ِي ُح ُُ َع ٔة َو ٔاَّلث ِ َٓی ِ ٔن َٔ ِٔ ا ِي ُُ ِكب ٔ ًَةٔ
َوا ِي َدُٔ َ

اوبرکب نب یلع ،اوبرصن امتد ،امحد نب ہملس ،اعمص ،وساء ،اؾ ہملس ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ امہ ںیم نیت نیت رفزے راھک رکےت ےھت اکی وت ہتفہ ںیم ریپ افر رعمجات وک افر
دفرسےہتفہےکریپوک(رفزہر ےتھےھت)
رافی  :اوبرکبنبیلع،اوبرصنامتد،امحدنبہملس،اعمص،وساء،اؾہملسریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 277

راوی  :زْیا بٔ یحٌی ،اسحل ،نرضٍ حُاز ،عاػِ بٔ ابوْحوز ،سواء ،حؿؼہ رضی اہلل عٓٗا

َ
اػ ِٔ بِ ٔٔ أَبٔی اي َّٓ ُحوز ٔ
رض َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َح َُّا ْز َع ِٔ َع ٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َز َ ٔ
ْیَّا بِ ُٔ َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا إ ٔ ِس َح ُل َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا اي َّٓ ِ ُ

یص
َع ِٔ َس َوا ٕ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُؼ ُوّ َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕیَ ِو َّ ا ِي َدُٔ ٔ
ئ َع ِٔ َحؿ َِؼ َة َقاي َِت ک َ َ
َو َیوّ ٔاَّلث ِ َٓی ِ ٔن َو َٔ ِٔ ا ِي ُحُع ٔة َّ
ايثاْ ٔ َی ٔة یَ ِو َّ ٔاَّلث ِ َٓی ِ ٔن
َُ
َِ
زرکای نب ییحی،ااحسؼ ،رضنؽ امحد،اعمص نباوبوجند،وساء ،ہصفحریضاہللعیھاےسرفاتیےہ ہکرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرہامہوکریپافررعمجاتوکرفزہر ےتھےھترھپدفرسےہتفہےکریپوکرفزہر ےتھےھت۔
رافی  :زرکاینبییحی،اقحس،رضنؽامحد،اعمصنباوبوجند،وساء،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 278

راوی  :قاسِ بٔ زْیا بٔ زیٓار ،حشین ،زائسة ،عاػَِ ،شیب ،حؿؼہ رضی اہلل عٓٗا

اػ ِٕ َع ِٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب َع ِٔ َحؿ َِؼ َة
ْیَّا بِ ٔٔ زٔی َٓارٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُح َشی ِْن َع ِٔ َزائ َٔس َة َع ِٔ َع ٔ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي َكا ٔس ُِ بِ ُٔ َز َ ٔ

إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إٔذَا أَ َخ َِذ ََ ِـ َح َعطُ َج َع ٌَ َن َّؿطُ ا ِي ُی ُِى َی َت ِح َت َخ ِّسظ ٔ اْلِ َیِ َُ ٔٔ
َقاي َِت ک َ َ
یص
َوک َ َ
إ َي ُؼ ُوّ ٔاَّلث ِ َٓی ِ ٔن َوا ِي َدُٔ َ
اقمس نب زرکای نب دانیر ،نیسح ،زادئة ،اعمص ،بیسم ،ہصفح ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق وسےت ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ داںیئ رطػ یک یلیھتہ وک

داںیئراسخرابمرکےکےچینر ےتھےھتافرریپافررعمجاتوکرفزہر ےتھےھت۔
رافی  :اقمسنبزرکاینبدانیر،نیسح،زادئة،اعمص،بیسم،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 279

راوی َ :حُس بٔ علی بٔ حشٔ بٔ طكیل ،ابو حُزة ،عاػِ ،زر ،عبساہلل بٔ َشعوز رضی اہلل عٓہ

اػ ِٕ َع ِٔ ز ٕٓٔر َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ
یل َقا ٍَ أَبٔی أَْ ِ َبأََْا أَبُو َح ُِزَ َة َع ِٔ َع ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َعل ٔ ِّی بِ ٔٔ ا ِي َح َش ٔٔ بِ ٔٔ َطك ٔ ٕ

ِط
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُؼ ُوّ ث َ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ ُ َّ
بِ ٔٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ ک َ َ
ُغة ٔکٌُِّ َط ِضر ٕ َو َق ًَّ َُا ُيؿ ٔ ُ
َی ِو َّ ا ِي ُح ُُ َعةٔ

دمحم نب یلع نب نسح نب قیقش ،اوب زمحة ،اعمص ،زر ،دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ امہ ںیم رشفع ےس (ینعی ہنیہم یک یلہپ اترخی ےس) نیت رفزے راھک رکےت
ےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہعمجےکرفزمکااطفررکےت(ینعیہعمجےکدؿزایدہرترفزہراھکرکےتےھت)
رافی  :دمحمنبیلعنبنسحنبقیقش،اوبزمحة،اعمص،زر،دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 280

راوی  :زْیا بٔ یحٌی ،ابوکاٌَ ،ابوعواْة ،عاػِ بٔ بہسية ،رجٌ ،اسوزبٔ ہَلٍ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

اػ ِٔ بِ ٔٔ بَ ِض َس َي َة َع ِٔ َر ُج ٌٕ
ْیَّا بِ ُٔ َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو کَا َٔ ٌٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َع َواْ َ َة َع ِٔ َع ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َز َ ٔ
ايـ َهی َوأَ ِٕ َّلَ
َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ٔٔ ص ََٔل ٍٕ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ أَ ََ َرنٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ٔ َر ِن َعً َ ِی ُّ

أَْ َ َاّ إ ٔ ََّّل َعل َی و ٔ ِتر ٕ َو ٔػ َیاّ ٔثَ ََلثَ ٔة أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ َّ
ايظ ِضر ٔ

زرکاینبییحی،اوباکلم،اوبوعابة،اعمصنبدہبلة،رلج،اوسدنبالہؽ،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکامنزاچتشیکدفراعکتڑپےنھاکمکحدایافراراشدرفامایمولگاس
فتق کت ہن وسای رکف ہک سج فتق کت امنز فرت ہن ڑپھ ول افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رہ امہ نیت رفزے
رےنھکاکمکحرفامای۔
رافی  :زرکاینبییحی،اوباکلم،اوبوعابة،اعمصنبدہبلة،رلج،اوسدنبالہؽ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 281

راوی  :قتيبہ ،سؿیإ ،عبیساہلل سے روایت ےہ نہ ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض َو ُسئ ٔ ٌَ َع ِٔ ٔػ َیاّ ٔ َعا ُط َورا َئ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ُعب َ ِی ٔس اہللٔ أَْ َّ ُط َسُٔ َع ابِ َٔ َعبَّا ٕ
ََا َعً ٔ ُِ ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َػ َاّ َی ِو َّا َی َت َ َّ
َّحی ؾ َِـ ًَ ُط َعل َی اْلِ َیَّاّ ٔ إ ٔ ََّّل َص َِذا ا ِي َی ِو َّ َي ِعىٔی َط ِضرَ
إ َویَ ِو َّ َعا ُط َورا َئ
َر ََ َـ َ

ہبیتق،ایفسؿ،دیبعاہللےسرفاتیےہہکانبابعسریض اہللہنعےس یسکےندرایتف ایکہکاعوشرہےکرفزے
ےک ابرے ںیم ایک راےئ ےہ؟ وت اوہنں ےن رفامای ہک ھجم وک اس اک ملع ںیہن ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناسدؿےکالعفہیسکافردؿاکرفزہافردونںےکاقمہلبںیمرتہبھجمسرکراکوہینعیراضمؿاابملرکافر
اعوشرہےکدؿاک۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،دیبعاہللےسرفاتیےہہکانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 282

راوی  :قتيبہ ،سؿیإ ،زہری ،حُیس بٔ عبسايرحُٔ بٔ عوف رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُح َُ ِیسٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ َع ِو ٕ
ف َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َُ َعاو ٔ َی َة یَ ِو َّ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َع ِٔ ُسؿ َِی َ
َعا ُط َورا َئ َوص َُو َعل َی ا ِئُ ِٓبَر ٔ َي ُكو ٍُ َیا أَصِ ٌَ ا ِي َُسٔی َٓ ٔة أَیِ َٔ عًُ ََُا ُؤ ُن ِِ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ فٔی َص َِذا ا ِي َی ِوّ ٔإن ِّٔی َػائ ِْٔ ؾ ََُ ِٔ َطا َئ أَ ِٕ َي ُؼ َوّ َؾً َِی ُؼ ِِ

ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،دیمحنبدبعارلنمحنبوعػریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاعمفہینبایب
ایفسؿ ریض اہلل ہنع ےس انس ہک فہ اعوشرہ ےک دؿ (دجسم ےک) رپ ربنم ےھت اس فتق ںیم ےن اؿ ےس انس فہ رفامای
رکےتہکاےالہدم ہنی!مولوگںےکاملعءاہکںںیہ؟ںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسآجےکدؿرفامےتےھتںیمرفزہداروہں۔سجاکدؽاچےہفہرفزہرھکےل۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،دیمحنبدبعارلنمحنبوعػریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفزہ!ریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپرقابؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 283

راوی  :زْیا بٔ یحٌی ،طيبإ ،ابوعواْةُ ،ح بٔ ػیاح ،ہٓیسة بٔ خايس رضی اہلل عٓہ

ْیَّا بِ ُٔ َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َط ِي َبا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َع َواْ َ َة َع ِٔ ا ِي ُ ِّ
َّح بِ ٔٔ َػیَّا ٕح َع ِٔ صُ َٓ ِی َس َة بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َز َ ٔ
ئ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َخاي ٔ ٕس َع ِٔ ا َِ َرأَتٔطٔ َقاي َِت َح َّسثَ ِتىٔی َب ِع ُف ن َٔشا ٔ

ايظ ِضر ٔأَ َّو ٍَ اث ِ َٓی ِ ٔن َٔ ِٔ َّ
إ َي ُؼ ُوّ یَ ِو َّ َعا ُط َورا َئ َوتٔ ِش ّعا َٔ ِٔ ذٔی ا ِي ٔح َّح ٔة َوثَ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ َّ
ايظ ِضر ٔ
َو َس ًَّ َِ ک َ َ

یشی ِ ٔن
َو َخُٔ َ
زرکای نب ییحی ،ابیشؿ ،اوبوعابة ،رح نب ایصح ،ہة نب اخدل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اینپ اہیلہ
ےسانساوہنںےناہکےھجمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاکیزفہجےنایبؿرفامایہکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملساعوشرہےکدؿاکرفزہراھکرکےتےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامہذیاہجحلےکوندؿںیمافررہامہےک
نیتدؿںیماکیےلہپریپافردفرعمجاتوک(رفزہر ےتھےھت)۔
رافی  :زرکاینبییحی،ابیشؿ،اوبوعابة،رحنبایصح،ہةنباخدلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زریرظندحثیرشفیںیماطعءرافیرپاالتخػ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیماطعءرافیرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 284

راوی  :حاجب بٔ سًامیٕ ،حارث بٔ علیة ،اوزاعی ،علاء بٔ ابورباح ،عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

ئ بِ ٔٔ أَبٔی َربَاحٕ
أَ ِخب َ َرنٔی َحا ٔج ُب بِ ُٔ ُس ًَ ِ َامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َع ٔل َّی َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َع ِٔ َع َلا ٔ
َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َػ َاّ اْلِ َبَ َس ؾ َََل َػ َاّ
احبج نب امیلسؿ ،احرث نب عػیة ،افزایع ،اطعء نب اوبرابح ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجصخشےنہشیمہرفزہراھکوتاسصخشےنہنوترفزہ
راھکافرہنیہااطفرایک۔
رافی  :احبجنبامیلسؿ،احرثنبعػیة،افزایع،اطعءنباوبرابح،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیماطعءرافیرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 285

راوی  :عیسی بٔ َشاور ،ويیس ،اوزاعی ،علاء ،عبساہللَ ،حُس بٔ عبساہلل ،ويیس ،اوزاعی ،علاء ،عبساہلل
بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

َح َّسثَ َٓا ع َٔیسی بِ ُٔ َُ َشاو ٔ ٕر َع ِٔ ا ِي َوئیسٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َع َلائْ َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ ح َوأَْ ِ َبأََْا
َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ا ِي َوئی ُس َع ِٔ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع َلائْ َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر َقا ٍَ َقا ٍَ
ِط
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َػ َاّ اْلِ َبَ َس ؾ َََل َػ َاّ َو ََّل أَؾ َ َ

یسیعنباسمفر،فدیل،افزایع،اطعء،دبعاہلل،دمحمنبدبعاہلل،فدیل،افزایع،اطعء،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعےس

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش ہشیمہ رفزہ رےھک وت اس صخش
ےنہنوترفزہراھکافرہنیہااطفرایک۔
رافی  :یسیعنباسمفر،فدیل،افزایع،اطعء،دبعاہلل،دمحمنبدبعاہلل،فدیل،افزایع،اطعء،دبعاہللنبرمعریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیماطعءرافیرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 286

راوی  :عباض بٔ ويیس ،وہ اپٓے وايس سے ،وازاعی ،علاء ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

َّاض بِ ُٔ ا ِي َوئی ٔس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َوعُ ِك َب ُة َع ِٔ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َع َلائْ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ََ ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي َعب ُ
َسُٔ َع ابِ َٔ ُع َُ َر َي ُكو ٍُ َقا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َػ َاّ اْلِ َبَ َس ؾ َََل َػ َاّ
ابعسنبفدیل،فہاےنپفادلےس،فازایع،اطعء،انبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجصخشہشیمہرفزہرےھکوتاسصخشےنہنوترفزہراھکافرہنیہااطفرایک۔(ینعی
اساکہیلمعدنسپدیہںیہنےہ)۔
رافی  :ابعسنبفدیل،فہاےنپفادلےس،فازایع،اطعء،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

زریرظندحثیرشفیںیماطعءرافیرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 287

راوی  :عباض بٔ ويیس ،وہ اپٓے وايس سے ،اوزاعی ،علاء ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

وسی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َع ِٔ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َع ِٔ َع َلا ٕئ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َُ َ
ٌ بِ ُٔ َي ِع ُك َ
َح َّسثَىٔی ََ ِٔ َسُٔ َع ابِ َٔ عُ َُ َر أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ َػ َاّ اْلِ َبَ َس ؾ َََل َػ َاّ
الیعمسنبوقعیب،دمحمنبومیس،افزایع،اطعء،انبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجصخشہشیمہرفزہرےھکوتاسصخشےنہنوترفزہراھکافرہنیہااطفرایک۔(ینعی
اساکہیلمعدنسپدیہںیہنےہ)۔
رافی  :ابعسنبفدیل،فہاےنپفادلےس،افزایع،اطعء،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیماطعءرافیرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 288

راوی  :احُس بٔ ابراٖیِ بٔ َحُس ،ابٔ عائِذ ،یحٌی ،اَّلوزاعی ،علاء ،عبساہلل بٔ عُروبٔ ايعاؾ رضی
اہلل عٓہ

ئ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َعائ ٔ ِٕذ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َع ِٔ َع َلا ٕ

اؾ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
أََّْطُ َح َّسثَطُ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ََ ِٔ َسُٔ َع َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ ا ِي َع ٔ

ِط
َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َػ َاّ اْلِ َبَ َس ؾ َََل َػ َاّ َو ََّل أَؾ َ َ
ادمحنباربامیہنبدمحم،انباعذئ،ییحی،االفزایع،اطعء،دبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللہنعےسیھبایسمسقیک
رفاتیذموکرےہ۔
رافی  :ادمحنباربامیھنبدمحم،انباعذئ،ییحی،االفزایع،اطعء،دبعاہللنبرمعفنبااعلصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیماطعءرافیرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 289

راوی  :ابراہیِ بٔ حشٔ ،ححاد بٔ َحُس ،ابٔ جریخ ،علاء ،عبساہلل بٔ عُرو بٔ عاؾ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ ا ِي َح َش ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َححَّا ُد بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َقا ٍَ ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َسُٔ ِع ُت َع َل ّ
ائ أَ َّٕ أَبَا
ا ِي َعبَّا ٔ َّ
اؾ َقا ٍَ بَ ًَ َؼ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
اْع أَ ِخب َ َر ُظ أََّْطُ َسُٔ َع َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ ا ِي َع ٔ
ض ايظ ٔ َ
ام ا ِي َحس َ
رسزُ ايؼَّ ِو َّ َو َس َ
َْ ٔػ َی َاّ اْلِ َبَ ٔس ََّل َػ َاّ ََ ِٔ
ٔیث َقا ٍَ َقا ٍَ َع َلائْ ََّل أَ ِزرٔی َن ِی َ
أَنِّی أَ ُػ ُوّ أَ ِ ُ
ـذ َ َ

َػ َاّ اْلِ َبَ َس

اربامیہنبنسح،اجحجنبدمحم،انبرججی،اطعء،دبعاہلل نبرمعفنباعصریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک االطع یچنہپ ہک ںیم رفزہ راتھک وہں رھپ دحثی لقن رفامیئ۔اطعء رافی ےن ایبؿ ایک
ہک ےھجم ہی ابت اید افر وفحمظ ںیہن ریہ نکیل اس دقر اید ےہ ہک اس رطہقی ےس اہک سج صخش ےن ہشیمہ رفزے
رےھکوگایاسصخشےنرفزےرےھکیہںیہن۔
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحجنبدمحم،انبرججی،اطعء،دبعاہللنبرمعفنباعصریضاہللہنع

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

ہشیمہ(البانہغ)رفزہرےنھکےکونممعوہےنےسقلعتم
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ہشیمہ(البانہغ)رفزہرےنھکےکونممعوہےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 290

راوی  :علی بٔ ححر ،اسُاعیٌ ،جریری ،یزیس بٔ عبساہلل بٔ طدیرَ ،طف ،عُرإ رضی اہلل عٓہ

یس بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ ِّ
ايظ ِّدیر ٔ َع ِٔ أَخٔیطٔ
ٌ َع ِٔ ا ِي ُح َریِر ٔ ِّی َع ِٔ َیز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ُح ِحر ٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ِط ْ َ َض ّارا َّ
ط ٕ
ِط
َُ َ ِّ
ف َع ِٔ ع ُِٔ َر َ
إ َقا ٍَ قٔی ٌَ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ ُؾ ََلّْا ََّل ُيؿ ٔ ُ
ايسص َِر َقا ٍَ ََّل َػ َاّ َو ََّل أَؾ َ َ

یلعنبرجح،اامسلیع،رجریی،سیدینبدبعاہللنبریخش،رطمػ،رمعاؿریضاہللہنعےسرفاتیےہہکولوگںےن
رعض ایک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسالفںصخش یھبکدؿںیمااطفر ںیہنرکات ےہآپ یلصاہلل ہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایاسصخشےنہنوترفزہراھکافرہنااطفرایک۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،رجریی،سیدینبدبعاہللنبریخش،رطمػ،رمعاؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ہشیمہ(البانہغ)رفزہرےنھکےکونممعوہےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 291

راوی  :عُرو بٔ ہظاَّ ،دًس ،اوزاعی ،قتازةَ ،طف بٔ عبساہلل بٔ طدیر رضی اہلل عٓہ

ط ٔ
ف بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َع ُِرُو بِ ُٔ صٔظَ اّ ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِدً َْس َع ِٔ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ َُ َ ِّ
َّ
َّ
ِّ
ْ ع ٔ ِٓ َس ُظ َر ُج ٌْ َي ُؼو ُّ َّ
ايسص َِر َقا ٍَ ََّل
ايظ ِّدیر ٔأَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی أَْ َّ ُط َسُٔ َع َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َوذُ ٔ َ

ِط
َػ َاّ َو ََّل أَؾ َ َ

رمعفنباشہؾ،دلخم،افزایع،اتقدة ،رطمػنبدبعاہللنبریخشریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےنرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنماکیآدیماکذترکہوہاوجہک
ہشیمہرفزہراھکرکاتاھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکہنوتاسےنرفزہراھکافرہنیہااطفرایک۔
رافی  :رمعفنباشہؾ،دلخم،افزایع،اتقدة،رطمػنبدبعاہللنبریخشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ہشیمہ(البانہغ)رفزہرےنھکےکونممعوہےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 292

راوی َ :حُس بٔ َثىی ،ابوزاؤز ،طعبة ،قتازةَ ،طف بٔ عبساہلل بٔ طدیر رضی اہلل عٓہ

ط َف بِ َٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َق َتا َز َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َُ َ ِّ
َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ِّ
ايظ ِّدیر ٔیُ َح ِّس ُث َع ِٔ أَبٔیطٔ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ فٔی َػ ِوّ ٔ َّ
ايسصِر َّٔلَ َػ َاّ

ِط
َو ََّل أَؾ َ َ

دمحمنبینثم،اوبداؤد،شػیة،اتقدة،رطمػنب دبعاہللنبریخشریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنہشیمہلقتسمرفزہرےنھکےسقلعتماراشدرفامایہنوتفہرفزہےہافرہنفہااطفرےہ۔

رافی  :دمحمنبینثم،اوبداؤد،شػیة،اتقدة،رطمػنبدبعاہللنبریخشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زریرظندحثیرشفیںیمرافیالیغؿرپاالتخػ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرافیالیغؿرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 293

راوی  :ہاروٕ بٔ عبساہلل ،حشٔ بٔ َوسی ،ابوہَلٍ ،غیَلٕ ،ابٔ جریر ،عبساہلل ،ابٔ َعبس زَانی،
ابوقتازة ،عُر رضی اہلل عٓہ

وسی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا أَبُو ص ََٔل ٍٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا غ َِی ََل ُٕ َوص َُو
أَ ِخب َ َرنٔی َص ُ
ارو ُٕ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ا ِي َح َش ُٔ بِ ُٔ َُ َ
ابِ ُٔ َجرٔیر ٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس اہللٔ َوص َُو ابِ ُٔ ََ ِع َب ٕس ايزِّ ََّان ٔ ُّی َع ِٔ أَبٔی َق َتا َز َة َع ِٔ عُ َُ َر َقا ٍَ ُن َّٓا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ

ِط َُ ِٓ ُِذ َن َِذا َو َن َِذا َؾ َكا ٍَ ََّل َػ َاّ َوَّلَ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََُ َر ِرَْا ب ٔ َر ُج ٌٕ َؾ َكايُوا یَا ْ َ ٔي َّی اہللٔ َص َِذا ََّل ُيؿ ٔ ُ
ِط
أَؾ َ َ

اہرفؿنبدبعاہلل،نسحنبومیس،اوبالہؽ،الیغؿ،انبرجری،دبعاہلل،انبدبعمزامین،اوباتقدة،رمعریضاہللہنع
ےس رفاتی ےہہک مہولگ روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک اسھت ےھت امہرا اکی صخش ےک اپس ےس زگر
وہا۔ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس! ہی صخش اےنت زامہن ےس ااطفر ںیہنرکات۔ آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہن وت اس صخش ےن رفزہ راھک افر ہن ااطفر ایک (ینعی ااسی صخش رفزہ ےک وثاب ےس
رحمفؾےہویکہکنوھبکایپساسیکاعدتنبیئگےہ)۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،نسحنبومیس،اوبالہؽ،الیغؿ،انبرجری،دبعاہلل،انبدبعمزامین،اوباتقدة،رمعریض

اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمرافیالیغؿرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 294

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبة ،غیَلٕ ،عبساہلل بٔ َعبس زَانی ،ابوقتازة رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظارٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ غ َِی ََل َٕ أَْ َّ ُط َسُٔ َع َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ ََ ِع َب ٕس
ٔب َؾ َكا ٍَ عُ َُرُ َرؿٔي َٓا
ايزِّ ََّان ٔ َّی َع ِٔ أَبٔی َق َتا َز َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُسئ ٔ ٌَ َع ِٔ َػ ِو َٔطٔ َؾ َػـ َ

بٔاہللٔ َربًّا َوب ٔ ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ زٔی ّٓا َوب ٔ ُُ َح َُّ ٕس َر ُس ّوَّل َو ُسئ ٔ ٌَ َع َُّ ِٔ َػ َاّ َّ
ِط أَ ِو ََا َػ َاّ
ايسص َِر َؾ َكا ٍَ ََّل َػ َاّ َو ََّل أَؾ َ َ
ِط
َو ََا أَؾ َ َ
دمحم نب اشبر ،دمحم ،شػیة ،الیغؿ ،دبعاہلل نب دبعم زامین ،اوباتقدة ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک دقر رفزہ ر ےتھ
ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وساؽ ےس انراض وہےئگ (ویکہکن اس صخش اک ہی وساؽ انانمبس افر ےب
ومعق اھت) اس وک ہی وساؽ رکان اچےیہ اھت ہک ےھجم سک دقر رفزے رانھک اچےیہ اتہک اس یک وقت ےک اطمقب آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملساسوکمکحرشحاراشدرفامےت۔رضحترمعریضاہللہنعےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملساک
ہصغ مک رکےن ےک فاےطس رفامای مہ ولگ دخافدن دقفس ےک وبعمد ربقح افر االسؾ ےک دنی وہےن افر رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکروسؽوہےنرپراضدنمںیہ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتف
ایکایگہکہشیمہرفزےرانھکاسیکےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشاسرطہقیےسرکےوت(وگای
ہک)اسےنہنوترفزہراھکافرہنیہااطفرایک۔

رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،شػیة،الیغؿ،دبعاہللنبدبعمزامین،اوباتقدةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےپدرےپرفزےرےنھکےسقلعتمدحثی
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
ےپدرےپرفزےرےنھکےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 295

راوی  :یحٌی بٔ حبیب بٔ ْعبی ،حُاز ،ہظاّ ،وہ اپٓے وايس سے ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

ْعب ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ صٔظَ اّ ٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة أَ َّٕ َح ُِزَ َة بِ َٔ َع ُِر ٕو
أَ ِخب َ َرَْا َی ِحٌَی بِ ُٔ َحب ٔ ٔ
یب بِ ٔٔ َ َ
اْلِ َسً ٔ َّ َ
رسزُ ايؼَّ ِو َّ أَؾَأ َ ُػ ُوّ فٔی
ِ
َِّم َسأ ٍَ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إنِّٔی َر ُج ٌْ أَ ِ ُ
َّ
ِط إ ٔ ِٕ ٔطئ َِت
ايش َ ٔ
رف َقا ٍَ ُػ ِِ إ ٔ ِٕ ٔطئ َِت أَ ِو أَؾ ٔ ِ
ییحینببیبحنبرعیب،امحد،اشہؾ،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکرضحتزمحہ
نبرمعفایملسریضاہللہنعےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفرفامایںیمہشیمہرفزہراتھک
وہں ایک ںیم دفراؿ رفس یھب رفزہ رھکولں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ اہمترا دؽ اچےہ وت م
رفزہرھکولافرماچوہوتااطفررکول(ینعیرفزہہنروھک)
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،امحد،اشہؾ،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفدؿرفزہرانھکافراکیدؿانہغرکان

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
دفدؿرفزہرانھکافراکیدؿانہغرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 296

راوی َ :حُس بٔ بظار ،عبسايرحُٔ ،سؿیإ ،اعُع ،ابو عُار ،عُرو بٔ رشجیٌ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ أَبٔی َع َُّارٕ َع ِٔ
اب اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ قٔی ٌَ ئً َّٓ ٔي ِّی َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ
رش ِحبٔی ٌَ َع ِٔ َر ُج ٌٕ َٔ ِٔ أَ ِػ َح ٔ
َع ُِرٔو بِ ٔٔ ُ َ
ايسص َِر َقا ٍَ َوز ٔ ِز ُت أََّْطُ ي َِِ یَ ِل َع ِِ َّ
َو َس ًَّ َِ َر ُج ٌْ َي ُؼ ُوّ َّ
ايسص َِر َقايُوا َؾ ُثًُ َث ِیطٔ َقا ٍَ أَ ِنثَرَ َقايُوا َؾٓ ٔ ِؼ َؿ ُط َقا ٍَ أَ ِنثَرَ
ُح ايؼَّ ِسرٔ َػ ِو ُّ ثَ ََلثَ ٔة أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕ
ث ُ َِّ َقا ٍَ أَ ََّل أ ُ ِخبٔرُ ُن ِِ ب ٔ َُا یُ ِِذص ُٔب َو َ َ

دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،اشمع ،اوب امعر ،رمعف نب رشلیج اکی احصیب ےس لقن رفامےت ںیہ ہک آرضحنت
یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک اسےنم اکی آدیم اکذرک ایکایگ وج ہک ہشیمہ رفزہ دار راہرکات اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہکاسےس الضفہیاھتہکفہآدیمیھبکھچکہناھکات۔اسرپولوگںےنرعضایکارگفہصخشدفدؿ
رفزے رےھک افر اکی دؿ رفزہ وھچ ڑ دے؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی یھب زایدہ ےہ۔ احصہب ےن
رعضایکارگفہصخشاکیدؿرفزہوھچ ڑدے؟وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہییھبزایدہےہرھپآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایںیمموکاسمسقاکلمعہنالتبدفںہکسجےسبلقےکفوسےسزالئوہ
اجںیئ۔فہہیرہامہنیتدؿےکرفزےرھکانیل۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،اشمع،اوبامعر،رمعفنبرشلیج
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

دفدؿرفزہرانھکافراکیدؿانہغرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 297

راوی َ :حُس بٔ عَلء ،ابوَعاویہ ،اعُع ،ابوعُار ،عُرو بٔ رشحبیٌ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي َع ََل ٔء َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َُ َعاو ٔ َی َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اْلِ َ ِع َُ ُع َع ِٔ أَبٔی َع َُّا ٕر َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ
رش ِحبٔی ٌَ َقا ٍَ أَتَى َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّى اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َر ُج ٌْ َؾ َكا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ََا َت ُكو ٍُ فٔی َر ُج ٌٕ َػ َاّ
َُ

ايسص َِر ک ُ ًَّ ُط َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّى اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوز ٔ ِز ُت أَْ َّ ُط ي َِِ یَ ِل َع ِِ َّ
َّ
ايسص َِر َط ِیئّا َقا ٍَ َؾ ُثًُ َث ِیطٔ َقا ٍَ
ُح ايؼَّ ِسرٔ َقايُوا بَل َى َقا ٍَ ٔػ َی ُاّ ث َ ََلثَ ٔة أَیَّاّ ٕ
أَ ِنث َ َر َقا ٍَ َؾٓ ٔ ِؼ َؿطُ َقا ٍَ أَ ِنث َ َر َقا ٍَ أَؾ َََل أ ُ ِخبٔرُ ُن ِِ ب ٔ َُا یُ ِِذص ُٔب َو َ َ

َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕ

دمحم نبالعء ،اوباعمفہی ،اشمع ،اوبامعر،رمعف نب رشلیبح،اس دحثی رشفی اکفیہ رتہمج ےہ وجہک ذموکر وہا اس
دحثی ںیم ےہ ہک اکی آدیم دختم یبن یلص اہلل ہیلع فملس ںیم احرض وہا افر درایتف ایک ہک آپ ایک رفامےت ںیہ
اسصخشےکقلعتموجہکہشیمہرفزہداررےہ۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوباعمفہی،اشمع،اوبامعر،رمعفنبرشلیبح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
دفدؿرفزہرانھکافراکیدؿانہغرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 298

راوی  :قتيبہ ،حُاز ،غیَلٕ بٔ جریر ،عبساہلل بٔ َعبس زَانی ،ابوقتازة رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ غَ ِی ََل َٕ بِ ٔٔ َجرٔیر ٕ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ََ ِع َب ٕس ايزِّ ََّان ٔ ِّی َع ِٔ أَبٔی َق َتا َز َة َقا ٍَ
ـ ب ٔ َُ ِٔ َي ُؼ ُوّ َّ
ِط َقا ٍَ َیا
َقا ٍَ عُ َُرُ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ َن ِی َ
ِط أَ ِو ي َِِ َي ُؼ ِِ َو َي ِِ ُيؿ ٔ ِ
ايسص َِر ک ُ ًَّطُ َقا ٍَ َّلَ َػ َاّ َو ََّل أَؾ َ َ
ـ ب ٔ َُ ِٔ َي ُؼ ُوّ یَ ِو َّا
ِط یَ ِو َّا َقا ٍَ أَ َو یُ ٔل ُ
یل ذَي ٔ َ
َ أَ َح ْس َقا ٍَ َؾ َه ِی َ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َن ِی َ
ـ ب ٔ َُ ِٔ َي ُؼ ُوّ یَ ِو ََی ِ ٔن َو ُيؿ ٔ ُ
َ َػ ِو ُّ َزا ُو َز َعً َِیطٔ َّ
ِط یَ ِو ََی ِ ٔن َقا ٍَ
ِط یَ ِو َّا َقا ٍَ ذَي ٔ َ
ايش ََلّ َقا ٍَ َؾ َه ِی َ
ـ ب ٔ َُ ِٔ َي ُؼ ُوّ یَ ِو َّا َو ُيؿ ٔ ُ
َو ُيؿ ٔ ُ
إ َص َِذا ٔػ َی ُاّ َّ
ايسصِر ٔک ُ ًِّطٔ
َوز ٔ ِز ُت أَنِّی أُك ُ
ٔیل ذَي ٔ َ
َ َقا ٍَ ث ُ َِّ َقا ٍَ ثَ ََل ْث َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕ َو َر ََ َـا ُٕ إلٔ َی َر ََ َـ َ
ہبیتق ،امحد ،الیغؿ نب رجری ،دبعاہلل نبدبعم زامین ،اوباتقدة ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک رضحترمع ریض اہلل
ہنعےنرعض ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملسہشیمہرفزہداررانہاسیکےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامایہنوتفہرفزہےہافرہنااطفرےہ۔رھپاوہنںےناہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!وجصخشدفدؿرفزہرےھک
افراکیدؿااطفررکےآپیلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامایاسیکوکؿصخشاطتقراتھکےہرھپاوہنںےناہک
وجصخشاکیرفزہرےھکافر اکیرفزااطفررکےآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہیداؤدہیلع االسلؾاکرفزہ
ےہ۔ رھپ اوہنں ےن رفامای وج وکیئ اکی دؿ رفزہ رےھک افر دف دؿ ااطفر رکے؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایریمیوخاشہےہہکاسدقراطتقروھکںرھپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایرہامہںیم نیترفزے
رانھکافرراضمؿےکرفزےرانھکہشیمہرفزےرےنھکےکرباربںیہ۔
رافی  :ہبیتق،امحد،الیغؿنبرجری،دبعاہللنبدبعمزامین،اوباتقدةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیدؿرفزہرانھکافراکیدؿااطفررکاناسیکےہ؟
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اکیدؿرفزہرانھکافراکیدؿااطفررکاناسیکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 299

راوی  :احُس بٔ َٓیع ،ہظیِ ،حؼین و َػیرةَ ،حاہس ،عبساہلل بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ

َقأَ َع ًَ ِي َٓا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ََٓٔی ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صُظَ ِی ِْ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا حُ َؼی ِ ْن َو َُػٔی َرةُ َع ِٔ َُ َحاصٔ ٕس َع ِٔ َع ِبسٔ
َقا ٍَ َوؾ ٔ َامی َ َ
ٌ ِّ
إ
اہللٔ بِ ٔٔ َع ُِر ٕو َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَؾ َِـ ُ
ايؼ َیاّ ٔ ٔػ َی ُاّ َزا ُو َز َعً َِیطٔ اي َّش ََلّ ک َ َ
ِط یَ ِو َّا
َي ُؼ ُوّ یَ ِو َّا َو ُيؿ ٔ ُ
ادمحنبعینم،میشہ،نیصحفریغمة،اجمدہ،دبعاہللنبرمعفریضاہللہنعےسرفاتیےہ ہکرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرتہبنیرفزہداؤدہیلعاالسلؾاکےہہکفہاکیدؿرفزہر ےتھافراکیدؿااطفررفامےت
(ینعیرفزہےنر ےتھ)
رافی  :ادمحنبعینم،میشہ،نیصحفریغمة،اجمدہ،دبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اکیدؿرفزہرانھکافراکیدؿااطفررکاناسیکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 300

راوی َ :حُس بٔ َعُر ،یحٌی بٔ حُاز ،ابوعواْةَ ،ػیرةَ ،حاہس ،عبساہلل بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِع َُر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَ ِحٌَی بِ ُٔ َح َُّاز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َع َواْ َ َة َع ِٔ َُػٔی َر َة َع ِٔ َُ َحاصٔ ٕس َقا ٍَ
إ َیأِت َٔیضا ؾ ََی ِشأ َ ُي َضا َع ِٔ َب ِعً ٔ َضا َؾ َكاي َِت ن ِٔع َِ
َقا ٍَ لٔی َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َع ُِر ٕو أَْ ِ َه َحىٔی أَبٔی ا َِ َرأَ ّة ذ َ
َات َح َشبٕ َؾک َ َ
َف ّ
ٌ َٔ ِٔ َر ُج ٌٕ ي َِِ َی َلأ ِ َي َٓا َٔ
َ ئً َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ْ ذَي ٔ َ
اي َّر ُج ُ
اطا َوي َِِ ُي َؿ ِّت ِع َي َٓا َن َٓؿّا َُ ِٓ ُِذ أَ َت ِي َٓا ُظ ؾ ََِذ َ َ
ـ َت ُؼ ُوّ ُقً ُِت ک ُ ٌَّ یَ ِوّ ٕ َقا ٍَ ُػ ِِ َٔ ِٔ کٌُِّ ُج ُُ َع ٕة ث َ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕ
َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ ائِتٔىٔی بٔطٔ ؾَأ َ َت ِي ُت ُط ََ َع ُط َؾ َكا ٍَ َن ِی َ
َ َقا ٍَ ُػ ِِ
ِط َی ِو َّا َقا ٍَ إنِّٔی أُك ُ
ُقً ُِت إنِّٔی أُك ُ
ٔیل أَؾ َِـ ٌَ َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
ٔیل أَؾ َِـ ٌَ َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
َ َقا ٍَ ُػ ِِ َی ِو ََی ِ ٔن َوأَؾ ٔ ِ

أَؾ َِـ ٌَ ِّ
ايؼ َیاّ ٔ ٔػ َی َاّ َزا ُو َز َعً َِیطٔ َّ
ٔط َی ِوّ ٕ
ايش ََلّ َػ ِو ُّ یَ ِوّ ٕ َوؾ ِ ُ
دمحمنبرمعم،ییحینبامحد،اوبوعابة،ریغمة،اجمدہ،دبعاہللنبرمعفریضاہللہنعےسرفاتیےہہکریمےفادلےن
ریما اکنح اکی ایلع اخدناؿ یک وعرت ےس رک دای وت فہ اس اخوتؿ ےک اپس آےئ افر اس ےک وشرہ یک احتل ینعی
ریمیریختیدرایتفرفامیئ۔اساخوتؿےناہکہکفہتہبدمعہآدیمےہاسےنآجکتامہرےرتسبوکاامعتسؽ
ںیہن ایک افر ہناس ےن یھبک اھکایہکاس وک ااجتبیک رضفرتشیپ آیت (بلطم ہی ےہ ہکتہب زایدہ وسکی افر داین
ےساگلدنلقرصخشےہ)سج فتقےسمہولگاسےکاپسآےئںیہ۔ریمےفادلاصبحےناساکذترکہ
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس صخش وک
ریمےاپس ےل رکآؤ۔ ںیم اےنپفادل ےک اسھت آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےکاپس ایگ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےنرفامایرہہتفہںیممنیترفزےراھکرکف۔ںیمےنرعضایکھجموکاسےسزایدہیکوقتےہ۔آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکمدفرفزرفزےراھکرکفافراکیرفزااطفرایکرکف۔(ینعیرفزےےنراھک
رکف) اس رپ ںیم ےن رعض ایک ھجم ںیم اس ےس زایدہ یک وقت ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت امتؾ
رفزفں ےس زایدہ الضف رفزے رھک افرفہدادہیلع االسلؾ ےک رفزے ںیہ۔ ینعی اکیدؿ رفزہ افر اکی دؿ ااطفر
رکف۔(ینعیاکیدؿرفزہوھچ ڑدف)۔
رافی  :دمحمنبرمعم،ییحینبامحد،اوبوعابة،ریغمة،اجمدہ،دبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اکیدؿرفزہرانھکافراکیدؿااطفررکاناسیکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 301

راوی  :ابوحؼین عبساہلل بٔ احُس بٔ عبساہلل بٔ یوْص ،عبَش ،حؼینَ ،حاہس ،عبساہلل بٔ عُرو رضی
اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َح ٔؼی ٕن َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ أَ ِح َُ َس بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ یُوْ َُص َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِبث َ ْر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُح َؼی ِْن َع ِٔ
ـ َت َریِ َٔ َب ِعً ََٔ َؾ َكاي َِت
َُ َحاصٔ ٕس َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ُِر ٕو َقا ٍَ َز َّو َجىٔی أَبٔی ا َِ َرأَ ّة َؾ َحا َئ َیزُو ُر َصا َؾ َكا ٍَ َن ِی َ
ٌ َٔ ِٔ َر ُج ٌٕ ََّل یَ َٓ ُاّ َّ
َ ا َِ َرأَ ّة َٔ ِٔ ا ِي ُُ ِشًُٔٔی َن
ِط اي َّٓ َض َار ؾ ََو َق َع بٔی َو َقا ٍَ َز َّو ِج ُت َ
ن ِٔع َِ اي َّر ُج ُ
ايً ِی ٌَ َوَّلَ ُيؿ ٔ ُ
َ اي َّٓ ٔي َّی
ؾ ََع َـ ًِ َت َضا َقا ٍَ َؾ َح َعً ُِت ََّل أَ ِي َتؿ ُٔت إلٔ َی َق ِوئطٔ َٔ َُّا أَ َری ع ٔ ِٓسٔی َٔ ِٔ ا ِي ُك َّوة ٔ َو ٔاَّل ِجت َٔضاز ٔ ؾ ََب ًَ َؼ َذي ٔ َ
ِط َقا ٍَ ُػ ِِ َٔ ِٔ کٌُِّ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ َل ٔهىِّی أََْا أَق ُ
ِط َؾ ُك ِِ َوْ َ ِِ َو ُػ ِِ َوأَؾ ٔ ِ
ُوّ َوأَْ َ ُاّ َوأَ ُػ ُوّ َوأُؾ ٔ ُ

َ َقا ٍَ ُػ ِِ َػ ِو َّ َزا ُو َز َعً َِیطٔ َّ
ط یَ ِو َّا ُقً ُِت
َط ِضر ٕث َ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕ َؾ ُكً ُِت أََْا أَق َِوی َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
ايش ََلّ ُػ ِِ یَ ِو َّا َوأَ ِؾ ٔ ِ
َ
َش َة َوأََْا أَقُو ٍُ أََْا أَق َِوی َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
أََْا أَق َِوی َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
ُق َ
إٓ فٔی ک ٌُِّ َط ِضر ٕث ُ َِّ اْ ِ َت َهی إلٔ َی َخ ُِ َص َع ِ َ
اَقأ ِا ِي ُ ِ
َ َقا ٍَ ِ َ
اوبنیصحدبعاہلل نبادمح نب دبعاہللنبویسن،عتشر ،نیصح،اجمدہ،دبعاہلل نبرمعف ریضاہلل ہنع ےسرفاتیےہ
ہک ریمے فادل ےن ریما اکنح اکی وعرت ےس رک دای رھپ فہ اس وک دےنھکی ےک فاےطس فیرفی الےئ افر اؿ ےس
درایتفایکہک اہمتراوشرہاسیک ےہ؟اسےنرعضایکایکوخبےہفہاکیااھچااسنؿےہہکراتںیمںیہنوسات
ےہافرہندؿںیمااطفررکاتےہاسابترپفہ ھجمےساڑےنگلےئگافر رفامےنےگلہکمےناکی ملسماخوتؿ
وک اذیاء اچنہپیئ ےہ ںیم ےن اؿ یک ابت اک دایھؿ ںیہن دای ویکہکن ںیم اےنپ ادنر اطتق وسحمس رکات وہں۔ ہی ربخ
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت چنہپ یئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم وت رات ںیم
ابعدت ںیم وغشمؽ راتہ وہں افر وسات یھب وہں رفزہ یھب راتھک وہں ااطفر یھب رکات وہں م یھب ابعدت ایہل ںیم
وغشمؽروہافرراتںیمآراؾایکرکفافررفزہراھکرکفافرااطفررکےتروہ(ینعیرفزہوھچ ڑےتراہرکف۔آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمرہامہںیمنیترفزےراھکرکف۔ںیمےنرعضایکھجموکاسےسزایدہوقت
ےہ۔آپیلص اہللہیلعفآہل فملسےناراشدرفامایمرضحتدادہیلعاالسلؾاکرفزہروھک فہ اکیرفزرفزہر ےتھافر
اکی رفز ااطفر رکےت ےھت۔ ںیم ےن رعض ایک ہک ریمے ادنر اس ےس زایدہ وقت ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامایمرضحتدادہیلعاالسلؾاکرفزہروھکاکیدؿرفزہافراکیرفزااطفر(ینعیوصؾدادیہیےہ
ہک اکی رفز رفزہ روھک افر اکی رفز انہغ رکف) اس رپ ںیم ےن رعض ایک ہک ریمے ادنر اس ےس زایدہ وقت ےہ۔
آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایاکیامہںیم لمکمرقآؿرکمی متخرکفرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
مکرفامےترفامےتردنرہرفزکتچنہپےئگافرںیمفیہابت اتہاجاتاھتہکھجمںیماسےسزایدہوقتےہ۔

رافی  :اوبنیصحدبعاہللنبادمحنبدبعاہللنبویسن،عتشر،نیصح،اجمدہ،دبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اکیدؿرفزہرانھکافراکیدؿااطفررکاناسیکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 302

راوی  :یحٌی بٔ زرست ،ابواسُاعیٌ ،یحٌی بٔ ابونثیر ،ابوسًُة ،عبساہلل بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َی ِحٌَی بِ ُٔ زُ ُر ِس َت َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ أَبٔی َنثٔیر ٕأَ َّٕ أَبَا َسً ََُ َة َح َّسثَ ُط

َ َت ُك ُوّ َّ
ايً ِی ٌَ
أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ َقا ٍَ َز َخ ٌَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُح ِح َرت ٔی َؾ َكا ٍَ أَ َي ِِ أ ُ ِخب َ ِر أَْ َّ َ
َ َحكًّا َوإ ٔ َّٕ ي ٔ َح َش ٔس َک
َ َعً َِی َ
ِط َؾإ ٔ َّٕ ي ٔ َع ِيٓ ٔ َ
َو َت ُؼ ُوّ اي َّٓ َض َار َقا ٍَ بَل َی َقا ٍَ ؾ َََل َتؿ َِعًََّٔ ْ َ ِِ َوق ُِِ َو ُػ ِِ َوأَؾ ٔ ِ

َ َحكًّا َوإْٔ َّ ُط َع َسی أَ ِٕ
َ َعً َِی َ
َ َحكًّا َوإ ٔ َّٕ ي ٔ َؼسٔيك ٔ َ
َٔ َع ًَ ِی َ
َ َحكًّا َوإ ٔ َّٕ ي ٔ َـ ِیؿ َ
َ َحكًّا َوإ ٔ َّٕ ئزَ ِو َجت ََٔ َعً َِی َ
َعً َِی َ
َ ٔػ َی ُاّ َّ
َش
ايسصِر ٔک ُ ًِّطٔ َوا ِي َح َش َٓ ُة بٔ َع ِ ٔ
َ أَ ِٕ َت ُؼ َوّ َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕث َ ََلثّا ؾ ََِذي ٔ َ
َ عُ ُُ ْر َوإْٔ َّ ُط َح ِشبُ َ
َی ُلو ٍَ ب ٔ َ

أَ َِ َثاي ٔ َضا ُقً ُِت إنِّٔی أَ ٔج ُس ُق َّو ّة َؾظَ َّس ِز ُت ؾ َُظ ِّس َز َعل َ َّی َقا ٍَ ُػ ِِ َٔ ِٔ کٌُِّ ُج ُُ َع ٕة ث َ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕ ُقً ُِت إنِّٔی أُك ُ
ٔیل أَ ِنثَرَ
َ َؾظَ َّس ِز ُت ؾ َُظ ِّس َز َعل َ َّی َقا ٍَ ُػ ِِ َػ ِو َّ ْ َ ٔي ِّی اہللٔ َزا ُو َز َعً َِیطٔ َّ
إ َػ ِو ُّ َزا ُو َز
َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
ايش ََلّ ُقً ُِت َو ََا ک َ َ

ـ َّ
ايسصِر ٔ
َقا ٍَ ن ِٔؼ ُ

ییحی نب درتس ،اوباامسلیع ،ییحی نب اوبریثک ،اوبشلمة ،دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسریمےرمکہںیمفیرفیالےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای
ہک ھجم وک ہی ربخ  یل ےہ ہک م امتؾ رات ابعدت ںیم وغشمؽ رےتہ وہ افر م دؿ ںیم رفزہ دار رےتہ وہ۔ اس رپ ںیم
ےن رعض ایک ہک یج اہں چس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م اس رطہقی ےس ہن رکف نکیل م
ابعدتںیموغشمؽروہافرمرفزہروھکافرااطفررکفویکہکناہمترےذہماہمتریآوھکنںاکیھبقحےہ(فہآراؾ

رکان اچیتہ ںیہ) افر اہمترے ذہم یمماری اہیلہ اک یھب قح ےہ افر اہمترے اپس آےن فاےل امہمؿ اک یھب اہمترے
ذہم قح ےہ افر وہ  اتک ےہ ہک اہمتری یبمل رمع وہ (ہچنیم  فاعق ایس رطح ےس شیپ آای ہک رضحت دبعاہلل نب رمع
ریض اہلل ہنع تہب زایدہ فیعض ارمعل وہ رک فافت وہےئ) افر اہمترے فاےطس رہ امہ ںیم نیت رفزہ رانھک اکیف ںیہ
(بج ہک زدنیگ زایدہ وہاجےئ وت ایس دقر رفزے اکیف اثتب وہں ےگ) افر ای ہشیمہ رفزہ رےنھک ےک ربارب ںیہ
(بلطم ہی ےہہکاس دقر ارجف وثاب ےہ) ویکہکن رہ اکی کین لمع اک ارجدس انگ وہات ےہ ںیم ےن رعض ایک ہک
ھجمںیماسےسزایدہیکوقتےہ۔افرںیمےناےنپذہمیتخسرکیل۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیھبدشت
افریتخسرفامیئافراراشدرفامایرہاکیامہںیممنیترفزےروھکاسرپںیمےنرعضایکھجمںیماسےسزایدہیک
وقت ےہ افر ںیم ےن اےنپ ذہم دشت افر یتخس یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب دشت یک افر رفامای ہک
رضحت داد ہیلع االسلؾ اک م رفزہ راھک رکف۔ ںیم ےن رعض ایک فہ رفزہ اسیک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایآداھزامہن(ینعیاکیرفزرفزہافراکیرفزااطفر)۔
رافی  :ییحینبدرتس،اوباامسلیع،ییحینباوبریثک،اوبشلمة،دبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اکیدؿرفزہرانھکافراکیدؿااطفررکاناسیکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 303

راوی  :ربیع بٔ سًامیٕ ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،سعیس بٔ َشیب و ابو سًُہ بٔ عبسايرحُٔ،
عبساہلل بٔ عُرو بٔ عاؾ رضی اہلل عٓہ

اب َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َسعٔی ُس
أَ ِخب َ َرَْا اي َّربٔی ُع بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
ْ ي ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی
بِ ُٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب َوأَبُو َسً ََُ َة بِ ُٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ ا ِي َع ٔ
اؾ َقا ٍَ ذُ ٔ َ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَْ َّ ُط َي ُكو ٍُ َْلَقُو َََّٔ َّ
ايً ِی ٌَ َو َْل َ ُػو َََّٔ اي َّٓ َض َار ََا ع ِٔظ ُت َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ

َ َؾ ُكً ُِت َي ُط َق ِس ُق ًِ ُت ُط یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َو َس ًَّ َِ أَْ ِ َت َّاي ِٔذی َت ُكو ٍُ ذَي ٔ َ
ِط َوْ َ ِِ َوق ُِِ َو ُػ ِِ َٔ ِٔ َّ
َش أَ َِ َثاي ٔ َضا
ايظ ِضر ٔثَ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕ َؾإ ٔ َّٕ ا ِي َح َش َٓ َة بٔ َع ِ ٔ
َ َّلَ َت ِش َت ٔلی ُع ذَي ٔ َ
َؾإْٔ َّ َ
َ ؾ َُؼ ِِ َوأَؾ ٔ ِ

ٌ ٔػ َیاّ ٔ َّ
ِط یَ ِو ََی ِ ٔن َؾ ُك ًِ ُت إنِّٔی
ايسصِر ٔ ُقً ُِت َؾإٔنِّی أُك ُ
ٔیل أَؾ َِـ ٌَ َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
َوذَي ٔ َ
َ َٔ ِث ُ
َ َقا ٍَ ُػ ِِ یَ ِو َّا َوأَؾ ٔ ِ
َ ٔػ َی ُاّ َزا ُو َز َوص َُو أَ ِع َس ٍُ ِّ
أُكٔ ُ
ايؼ َیاّ ٔ
ِط َی ِو َّا َوذَي ٔ َ
یل أَؾ َِـ ٌَ َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
َ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ َقا ٍَ ؾ َُؼ ِِ یَ ِو َّا َوأَؾ ٔ ِ
َ َقا ٍَ َع ِب ُس
ُقً ُِت َؾإٔنِّی أُك ُ
َ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل أَؾ َِـ ٌَ َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
ٔیل أَؾ َِـ ٌَ َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
وٕ َقبًٔ ُِت َّ
ايث ََلثَ َة اْلِ َیَّ َاّ َّائًی َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ َح ُّب إلٔ َ َّی َٔ ِٔ
اہللٔ بِ ُٔ َع ُِر ٕو َْلَ ِٕ أَ ُن َ

أَصِلٔی َو ََالٔی

رعیب نب امیلسؿ ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ف اوب ہملس نب دبعارلنمح ،دبعاہلل نب رمعف نب
اعص ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس یسکصخش ےن رعض ایک۔
ںیم رعض رکات وہںہکامتؾ رات ابعدت ںیم وغشمؽ روہں اگ افردؿ ںیم رفزہ روھکں اگ۔ سجفتقکت زدنہ
روہں اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس اراشد رفامای ہک م ہی ابت ےتہک ےھت۔ ںیم ےن رعض ایک ہک ای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس البہبش ںیم ےن ہی اہک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اس دقر اطتق
ںیہن ر ےتھ وہ۔ م رفزہ روھک افر ااطفر رکف افر م ابعدت رکف افر رہ امہ ںیم نیتدؿ رفزے روھک ویکہکن کین لمع اک
ارجفوثابدسانگوہاتےہافرہیہشیمہرفزہرےنھکےکربارب ےہ۔ںیمےنرعضایک ھجم ںیماسےسزایدہرتہبیک
وقت ےہ۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامایرتہب ےہ ہک م اکیدؿ رفزہ روھک افر دف رفز ااطفررکف۔ ںیم ےن
رعضایکھجمںیم اسےسزایدہرتہبیکوقتےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایااھچاکیرفزمرفزہروھک
افراکیدؿمااطفررکف رضحتداؤدہیلعاالسلؾاکہیرفزہتہبزایدہانمبسافردتعمؽ ےہ۔ںیمےنرعضایک
ھجم ںیم اس ےس زایدہ رتہب یک وقت ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اس ےس رتہب ھچک ںیہن ےہ۔
دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ارگ ںیم یلہپ ابت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک وبقؽ رکات
ینعینیترفزرہامہرفزہراتھکوتفہریمےفاےطسھجموکریمےرھگافرریمےالہفایعؽافردفتلےسزایدہبوبحب
وہات۔
رافی  :رعیب نب امیلسؿ ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ف اوب ہملس نب دبعارلنمح ،دبعاہلل نب

رمعفنباعصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اکیدؿرفزہرانھکافراکیدؿااطفررکاناسیکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 304

راوی  :احُس بٔ بکارَ ،حُس ،ابٔ سًُہ ،ابٔ اسحلَ ،حُس بٔ ابراہیِ ،ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ رضی
اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ بَکَّارٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َوص َُو ابِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ
ََ َر ُسو ٍُ
أَبٔی َسً ََُ َة بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َز َخً ُِت َعل َی َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ُِر ٕو ُقً ُِت أَ ِی َع ِِّ َح ِّسثِىٔی َع َُّا َقا ٍَ ي َ
ٔیسا َحًَّی
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َیا ابِ َٔ أَخٔی إنِّٔی َق ِس ُن ِٓ ُت أَ ِج َُ ِع ُت َعل َی أَ ِٕ أَ ِج َتض ٔ َس ا ِجت َٔضا ّزا َطس ّ
ُقً ُِت َْل َ ُػو َََّٔ َّ َ
َ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
إٓ فٔی کٌُِّ یَ ِوّ ٕ َوي َِی ًَ ٕة ؾ ََشُٔ َع ب ٔ َِذي ٔ َ
ُق َ
َقأَ َّٕ ا ِي ُ ِ
ايسص َِر َو َْل ِ َ
َ ُقً َِت َْل َ ُػو َََّٔ َّ
إٓ َؾ ُكً ُِت َق ِس
ايسص َِر َو َْل َ َِ
ؾَأ َ َتانٔی َحًَّی َز َخ ٌَ َعل َ َّی فٔی َزارٔی َؾ َكا ٍَ بَ ًَ َػىٔی أَْ َّ َ
ُق َ
َقأَ َّٕ ا ِي ُ ِ
َ
َ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َقا ٍَ ؾ َََل َتؿ َِع ٌِ ُػ ِِ َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕثَ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕ ُقً ُِت إنِّٔی أَق َِوی َعل َی أَ ِنث َ َر َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
ُقً ُِت ذَي ٔ َ
یص ُقً ُِت َؾإٔنِّی أَق َِوی َعل َی أَ ِنث َ َر َٔ ِٔ ذَي ٔ َٔ َقا ٍَ َؾ ُؼ ِِ ٔػ َی َاّ
َقا ٍَ ؾ َُؼ ِِ َٔ ِٔ ا ِي ُح ُُ َع ٔة یَ ِو ََی ِ ٔن ٔاَّلث ِ َٓی ِ ٔن َوا ِي َدُٔ َ
ايش ََلّ َؾإَّْٔطُ أَ ِع َس ٍُ ِّ
َزا ُو َز َعً َِیطٔ َّ
ـ
ِطا َوإْٔ َّ ُط ک َ َ
إ إٔذَا َو َع َس ي َِِ یُ ِدً ٔ ِ
ايؼ َیاّ ٔ ع ٔ ِٓ َس اہللٔ َی ِو َّا َػائ ُّٔا َو َی ِو َّا َُؿ ٔ ّ

رف
َوإٔذَا ََّلقَی ي َِِ َي ٔ َّ
ادمح نب اکبر ،دمحم ،انب ہملس ،انب ااحسؼ  ،دمحم نب اربامیہ ،اوبہملس نب دبعارلنمح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ںیم رضحت دبعاہلل نب رمعف یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک اے اچچ اجؿ! م ھجم ےس فہ ایبؿ رکف وج ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن م ےس ایبؿ رفامای وہ۔ اوہنں ےن رفامای ہک اے ریمے ےجیتھب

ریمے اھبیئ ےک اڑےک! ںیم ےن اس اک ارادہ ایک ہک ںیم تہب زایدہ وکشش ابعدت ںیم رکفں اہیں کت ہک ںیم
امتؾزدن یگرفزہروھکںاگ۔افررہاکیراتدؿںیمرقآؿرکمیڑپاھرکفںاگ۔رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن ہی االطع ینس وت فہ ریمے اپس فیرفی الےئ افر ریمے اکمؿ ںیم دالخ وہےئگ افر اراشد رفامای۔
ںیمےنانسےہمےنہیاہکےہہکںیمامتؾزدنیگرفزہدارروہںاگ افررقآؿرکمییکالتفترکفںاگ۔ںیمےن
رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس! البہبش ںیم ےن ایسرطح ےسایبؿ ایک ےہ۔آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس
ےنرفامای مااسی ہنرکف افر م رہامہ ےک نیترفزےروھک ںیم ےن اہکریمےادنراس ےس زایدہ یکوقتےہ۔آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م رہ اکی ہتفہ ںیم دف رفز ریپ افر رعمجات ےک دؿ اک رفزہ رھک ایل رکف۔ ںیم ےن
رعضایکھجمںیماسےسزایدہیکوقتےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمدادہیلعاالسلؾاکرفزہرھکایل
رکففہامتؾرفزفںےسزایدہ ادتعاؽفاال ےہ دخافدندقفس ےکاپس۔فہاکیدؿرفزہراھکرکےت ےھت افر اکی
رفز ااطفر رفامےت ےھت افر فہ سجفتق یسک ابت اک فدعہ رفامےت وت اس ےک الخػ ےن رفامےت افر سج فتق گنج
رشفعرفامےتوترھپدیماؿےسےھچیپہنےتٹہ۔
رافی  :ادمحنباکبر،دمحم،انبہملس،انباقحس،دمحمنباربامیہ،اوبہملسنبدبعارلنمحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفزفںںیمیمکیشیبےسقلعتمااحدثیابمرہکاکایبؿ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رفزفںںیمیمکیشیبےسقلعتمااحدثیابمرہکاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 305

راوی َ :حُس بٔ َثىیَ ،حُس ،طعبة ،زیاز بٔ ؾیاق ،ابوعیاق ،عبساہلل بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ زٔ َیاز ٔبِ ٔٔ َؾیَّاقٕ َسُٔ ِع ُت أَبَا ع َٔیاقٕ

ََ أَ ِجرُ ََا بَق ٔ َی
یُ َح ِّس ُث َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ُِر ٕو أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َي ُط ُػ ِِ یَ ِو َّا َوي َ
َ َقا ٍَ ُػ ِِ
ََ أَ ِجرُ ََا بَق ٔ َی َقا ٍَ إنِّٔی أُك ُ
َقا ٍَ إنِّٔی أُك ُ
ٔیل أَ ِنث َ َر َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
َ َقا ٍَ ُػ ِِ یَ ِو ََی ِ ٔن َوي َ
ٔیل أَ ِنث َ َر َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
ََ أَ ِجرُ ََا بَق ٔ َی َقا ٍَ إنِّٔی
ََ أَ ِجرُ ََا بَق ٔ َی َقا ٍَ إنِّٔی أُك ُ
َ َقا ٍَ ُػ ِِ أَ ِر َب َع َة أَیَّاّ ٕ َوي َ
ٔیل أَ ِنث َ َر َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
ثَ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕ َوي َ
َ َقا ٍَ ُػ ِِ أَؾ َِـ ٌَ ِّ
ايؼ َیاّ ٔع ٔ ِٓ َس اہللٔ َػ ِو َّ َزا ُو َز َعً َِیطٔ َّ
ِط
أُك ُ
ٔیل أَ ِنث َ َر َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
ايش ََلّ ک َ َ
إ َي ُؼ ُوّ َی ِو َّا َو ُيؿ ٔ ُ
َی ِو َّا
دمحمنبینثم ،دمحم،شػیة،زاید نبایفض،اوبایعض،دبعاہلل نبرمعفریضاہلل ہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن اراشدرفامایہکماکیدؿرفزہروھکموکاساکارجےلماگابیقونرفزےکرفزفںاک
(ینعیدسرفزںیمےساکیرفزاکرفزہروھک)اوہنںےنایبؿرفامایہکریمےادنراسےسزایدہوقتےہ۔آپ
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک م دف رفز اک رفزہ روھک افر ابیق اایؾ اک م وک ارج ےلم اگ۔ اوہنں ےن اہک ہک ریمے
ادنراسےسزایدہوقتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمنیتدؿےکرفزےروھکافرموکابیقدؿ
اک ارج یھب ےلم اگ۔ اوہنں ےن اہک ہک ھجم وک اس ےس زایدہ یک وقت ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای امتؾ
رفزفں ںیم بس ےس الضف رفزہ داؤد ہیلع االسلؾ اک ےہ افر م داؤد ہیلع االسلؾ اک رفزہ روھک فہ اکی دؿ رفزہ ر ےتھ
ےھتافراکیرفزااطفررفامےت۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحم،شػیة،زایدنبایفض،اوبایعض،دبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رفزفںںیمیمکیشیبےسقلعتمااحدثیابمرہکاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 306

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلیَ ،عتُر ،وہ اپٓے وايس سے ،ابوايعَلءَ ،طف ،ابٔ ابو ربیعة ،عبساہلل بٔ عُرو

رضی اہلل عٓہ

ط ٕ
ف َع ِٔ
ئ َع ِٔ َُ َ ِّ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي ُُ ِع َتُٔرُ َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو ا ِي َع ََل ٔ
َْ ُت ئً َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ايؼَّ ِو َّ َؾ َكا ٍَ ُػ ِِ َٔ ِٔ
ابِ ٔٔ أَبٔی َرب ٔ َ
یع َة َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ُِر ٕو َقا ٍَ ذ َ ِ

َ َقا ٍَ ُػ ِِ َٔ ِٔ کٌُِّ تٔ ِش َعةٔ أَیَّاّ ٕیَ ِو َّا
َِ اي ِّت ِش َع ٔة َؾ ُكً ُِت إنِّٔی أَق َِوی َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
ََ أَ ِجرُ تًٔ َ
َشة ٔأَیَّاّ ٕ َی ِو َّا َوي َ
کٌُِّ َع َ َ
َ
َ أَ ِجرُ ت ٔ ًِ َ
َ َقا ٍَ ؾ َُؼ ِِ َٔ ِٔ کٌُِّ ثَ َُاْ ٔ َیةٔ أَیَّاّ ٕ یَ ِو َّا َو َي َ
َ اي َّث َُاْ ٔ َیةٔ ُقً ُِت إنِّٔی أَق َِوی ََ ِٔ ذَي ٔ َ
ََ أَ ِجرُ ت ٔ ًِ َ
َوي َ
َّ
َّ
ِط َی ِو َّا
ايش ِب َع ٔة ُقً ُِت إنِّٔی أَق َِوی َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
َ َقا ٍَ َؾً َِِ َیزَ ٍِ َحًی َقا ٍَ ُػ ِِ یَ ِو َّا َوأَؾ ٔ ِ
دمحم نب دبعاالیلع ،رمتعم ،فہ اےنپ فادل ےس ،اوباالعلء ،رطمػ ،انب اوب ربیعة ،دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفزفں ےک قلعتم رعض ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےن رفامای رہ اکی دس رفز ںیم م اکی رفزہ روھک افر م وک ابیق ون رفز اک ارج ےلم اگ۔ ںیم ےن رعض ایک ھجم
ںیماسےسزایدہیکوقتےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایااھچرہاکیونرفزںیمےساکیرفز
رفزہروھکافرموکارجابیقآھٹرفزفںاکےلماگ۔ںیمےن رعضایکھجمںیماسےسزایدہیکوقتےہ۔آپیلص
اہللہیلعفآہل فملسےنرفامایرہاکیآھٹرفزںیماکیرفزرفزہروھکافرموکابیقاستدونںےکرفزفںاکیھبارج
ےلماگ۔ںیم ےس رعض ایکریمےادنراسےسزایدہیکوقتےہ۔اس ےکدعبآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسایس
رطہقی ےس ایبؿ رفامےت رےہ۔ اہیں کت ہکآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای م اکیدؿ اک رفزہ روھک افر م
اکیرفزااطفررکف۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،فہاےنپفادلےس،اوباالعلء،رطمػ،انباوبربیعة،دبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رفزفںںیمیمکیشیبےسقلعتمااحدثیابمرہکاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 307

راوی َ :حُس بٔ اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ ،یزیس ،حُاز ،زْیا بٔ یحٌی ،عبساَّلعلی ،حُاز ،ثابت ،طعیب بٔ
عبساہلل بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ

ْیَّا بِ ُٔ َی ِحٌَی
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز ح و أَ ِخب َ َرنٔی َز َ ٔ
َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ ثَاب ٔ ٕت َع ِٔ ُط َع ِی ٔب بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ
َ
َشة ٔ َؾ ُكً ُِت زٔ ِزنٔی َؾ َكا ٍَ ُػ ِِ یَ ِو ََی ِ ٔن َو َي َ
َقا ٍَ لٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُػ ِِ َی ِو َّا َوي َ
ََ أَ ِجرُ َع َ َ
ط ٕ
ف َؾ َكا ٍَ ََا
َ ي ٔ ُُ َ ِّ
ْ ُت ذَي ٔ َ
أَ ِجرُ تٔ ِش َع ٕة ُقً ُِت زٔ ِزنٔی َقا ٍَ ُػ ِِ ثَ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕ َو َي َ
َ أَ ِجرُ ث َ َُاْ ٔ َی ٕة َقا ٍَ ثَاب ٔ ْت ؾ ََِذ َ ِ
أ ُ َرا ُظ إ ٔ ََّّل َیز ِ َزا ُز فٔی ا ِي َع َُ ٌٔ َویَ ِٓ ُك ُؽ َٔ ِٔ اْلِ َ ِجر ٔ َو َّ
ايًؿ ُِى ي ٔ ُُ َح َُّ ٕس

دمحمنباامسلیعنباربامیہ،سیدی،امحد ،زرکاینبییحی،دبعاالیلع،امحد ،اثتب،بیعش نب دبعاہللنبرمعفریضاہلل
ہنعےسرفاتیےہ ہک رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملس ےناراشدرفامای م اکیرفزرفزہروھکدسرفز
ےک رفزفں اک م وک ارج ےلم اگ۔ ںیم ےن رعض ایک اس ںیم ااضہف رکںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دف
رفزرفزہرھکولموکاسرطحےسوندؿےکرفزفںاکارجےلماگ۔ںیمےنرعضایکاسںیمافرااضہفرفامںیئ۔
اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای م نیترفز اکرفزہروھک موکآھٹرفزفں اکارجےلماگ۔رضحت اثتب
ریضاہللہنعےنایبؿایکہکںیمےنرضحترطمػےسہیدحثیلقنیکاوہنںےنرفامایھجموکااسیوسحمسوہات
ےہسجدقرلمعںیمااضہفوہاگایسدقرارجںیمیمکفاعقوہیتاجےئیگ۔
رافی  :دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ ،سیدی ،امحد ،زرکای نب ییحی ،دبعاالیلع ،امحد ،اثتب ،بیعش نب دبعاہلل نب رمعف
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہ ےنیہںیمدسرفزےرےنھکاکایبؿ

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رہ ےنیہںیمدسرفزےرےنھکاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 308

راوی َ :حُس بٔ عبیس ،اسبانَ ،طف ،حبیب بٔ ابوثابت ،ابوعباض ،عبساہلل بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ

ط ٕ
ض َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ُعب َ ِی ٕس َع ِٔ أَ ِس َبا ٕن َع ِٔ َُ َ ِّ
ف َع ِٔ َحب ٔ ٔ
یب بِ ٔٔ أَبٔی ثَاب ٔ ٕت َع ِٔ أَبٔی ا ِي َعبَّا ٔ

َ َت ُك ُوّ َّ
ايً ِی ٌَ َو َت ُؼ ُوّ اي َّٓ َض َار ُقً ُِت
بِ ٔٔ َع ُِر ٕو َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إْٔ َّ ُط بَ ًَ َػىٔی أَْ َّ َ
َ َعل َی َػ ِوّ ٔ َّ
ايسصِر ٔ
َ إ ٔ ََّّل ا ِي َدیِرَ َقا ٍَ ََّل َػ َاّ ََ ِٔ َػ َاّ اْلِ َبَ َس َو َله ِٔٔ أَزُ ُّي َ
یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ََا أَ َر ِز ُت ب ٔ َِذي ٔ َ

ثَ ََلثَ ُة أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ َّ
ٔیل
َ َقا ٍَ ُػ ِِ َخ ُِ َش َة أَیَّاّ ٕ ُقً ُِت إنِّٔی أُك ُ
ايظ ِضر ٔ ُقً ُِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ إنِّٔی أُك ُ
ٔیل أَ ِنث َ َر َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
َ َقا ٍَ ُػ ِِ َػ ِو َّ َزا ُو َز َعً َِیطٔ َّ
إ
َشا َؾ ُكً ُِت إنِّٔی أُك ُ
ٔیل أَ ِنث َ َر َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
أَ ِنث َ َر َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
ايش ََلّ ک َ َ
َ َقا ٍَ ؾ َُؼ ِِ َع ِ ّ

ِط یَ ِو َّا
َي ُؼو ُّ یَ ِو َّا َو ُيؿ ٔ ُ
دمحم نب دیبع ،اابسط ،رطمػ ،بیبح نب اوباثتب ،اوبابعس ،دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ھجم ےس اراشد رفامایہک ںیم ےن انس ےہہک مامتؾ یہ رات ابعدت
ںیموغشمؽرےتہوہافررفزا ہنیہرفزہر ےتھوہ۔ںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمیتین
ہنیھتنکیلوثابیکتین(رضفر)یھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکسجصخشےنہشیمہرفزہ
راھک وت اس ےن درا ل رفزہ ںیہن راھک نکیل ںیم م وک ہشیمہ رفزے اک ارج التبات وہں۔ رہ امہ ںیم نیت رفز رفزے
روھکںیم ےنرعض ایکایروسؽاہللیلصاہلل یلصاہللہیلع فملس! ھجم ںیماس ےسزایدہ یکوقتےہ۔آپ یلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م رہ امہ ںیم اپچن دؿ رفزے روھک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسریمےادنراسےسزایدہیکوقتےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرہہنیہمںیمدسرفزرفزہ
روھک۔ںیم ےنرعض ایک ایروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ھجم ںیماس ےسزایدہ یکوقتےہآپ یلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایہک (رہامہںیم) مرضحتداؤد ہیلعاالسلؾ اکرفزہروھک۔فہ اکیرفزرفزہر ےتھ ےھت افر

اکیرفزفہااطفررفامےتےھت(ینعیرفزہوھچ ڑےتےھت۔)
رافی  :دمحمنبدیبع،اابسط،رطمػ،بیبحنباوباثتب،اوبابعس،دبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رہ ےنیہںیمدسرفزےرےنھکاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 309

راوی  :علی بٔ ايحشین ،اَیہ ،طعبہ ،حبیب ،ابوعباض ،اہٌ طاّ کا ایَ آزمی جوطاْع اور سرا تٗا،
عبساہلل بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ

إ َر ُج َّل
ض َوک َ َ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ا ِي ُح َشی ِ ٔن َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أ ُ ََ َّی ُة َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ َحبٔیبٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو ا ِي َعبَّا ٔ
َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ َّ
إ َػ ُسوقّا َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َع ُِر ٕو َقا ٍَ َقا ٍَ لٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
اْعا َوک َ َ
ايظاّ ٔ َوک َ َ
إ َط ٔ ّ
ام ا ِي َحس َ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َس َ
ٔیث
یلعنبانیسحل،اہیم،ہبعش،بیبح،اوبابعس،الہاشؾاک اکیآدیموجاشرعافراچساھت ،دبعاہللنبرمعفریضاہلل
ہنعاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :یلع نب انیسحل ،اہیم ،ہبعش ،بیبح ،اوبابعس ،الہ اشؾ اک اکیآدیم وجاشرع افر اچس اھت ،دبعاہلل نب رمعف
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

رہ ےنیہںیمدسرفزےرےنھکاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 310

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،طعبة ،حبیب بٔ ابوثابت ،ابوعباض ،عبساہلل بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ

یب بِ ُٔ أَبٔی ثَاب ٔ ٕت َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َحب ٔ ُ
َّ
اْع یُ َح ِّس ُث َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ُِر ٕو َقا ٍَ َقا ٍَ لٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َسُٔ ِع ُت أَبَا ا ِي َعبَّا ٔ
ض ص َُو ايظ ٔ ُ

ايسص َِر َو َت ُك ُوّ َّ
َ َت ُؼ ُوّ َّ
َ َص َح َُ ِت ا ِي َعی ِ ُن
َ إٔذَا ؾ ََعً َِت ذَي ٔ َ
ايً ِی ٌَ َوإْٔ َّ َ
َو َس ًَّ َِ َیا َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ َع ُِر ٕو إْٔ َّ َ
ايسصِر ٔثَ ََلثَ ُة أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ َّ
ايظ ِضر ٔ َػ ِو ُّ َّ
َو َنؿ َٔض ِت َي ُط اي َّٓؿ ُِص ََّل َػ َاّ ََ ِٔ َػ َاّ اْلِ َبَ َس َػ ِو ُّ َّ
ايسصِر ٔک ُ ًِّطٔ ُقً ُِت إنِّٔی
رف إٔذَا ََّلقَی
أُك ُ
ٔیل أَ ِنث َ َر َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
َ َقا ٍَ ُػ ِِ َػ ِو َّ َزا ُو َز ک َ َ
إ َي ُؼ ُوّ یَ ِو َّا َو ُيؿ ٔ ُ
ِط یَ ِو َّا َو ََّل َي ٔ ُّ

دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،شػیة ،بیبح نب اوباثتب ،اوبابعس ،دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن ھجم ےس اراشد رفامای ہک اے دبعاہلل م ہشیمہ رفزے ر ےتھ وہ افر
امتؾ رات م ابعدت ںیم وغشمؽ رےتہ وہ سج فتق م اس رطح ےس رکف ےگ وت اہمتری آھکن ادنر یہ یک رطػ
وہاجںیئیگافراہمتریتعیبطںیمنکھتآاجےئیگہکسجےنہشیمہرفزہراھکاسےنرفزہںیہنراھک۔رہامہںیم
نیترفزےراھکرکفہیہشیمہرفزےےکرباربےہ۔ںیمےن رعضایکہکریمےادنراسےسزایدہیکوقتےہ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاکیدؿمرفزہروھکافراکیرفزااطفررکف۔سجرطہقیےسہکداؤد
ہیلعاالسلؾایکرکےتےھتافرفہاڑایئےسںیہناھبےتگےھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،شػیة،بیبحنباوباثتب،اوبابعس،دبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

رہ ےنیہںیمدسرفزےرےنھکاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 311

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبة ،عُرو بٔ زیٓار ،ابوعباض ،عبساہلل بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ

ض َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ زٔی َٓارٕ َع ِٔ أَب ٔی ا ِي َعبَّا ٔ
َّ
َّ
إٓ فٔی َط ِضر ٕ ُقً ُِت إنِّٔی أُك ُ
ُق َ
ٔیل أَ ِنثَرَ
اَقأِ ا ِي ُ ِ
َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ُِر ٕو َقا ٍَ َقا ٍَ لٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ ِ َ
َ َؾً َِِ أَ َز ٍِ أَكًُِ ُب إٔي َِیطٔ َحًَّی َقا ٍَ فٔی َخ ُِ َش ٔة أَیَّاّ ٕ َو َقا ٍَ ُػ ِِ ثَ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ َّ
ٔیل
ايظ ِضر ٔ ُقً ُِت إنِّٔی أُك ُ
َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
أَ ِنث َ َر َٔ ِٔ ذَي ٔ َٔ َؾً َِِ أَ َز ٍِ أَكًُِ ُب إٔي َِیطٔ َحًَّی َقا ٍَ ُػ ِِ أَ َح َّب ِّ
إ َي ُؼ ُوّ
ايؼ َیاّ ٔ إلٔ َی اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ َػ ِو َّ َزا ُو َز ک َ َ
ِط یَ ِو َّا
َی ِو َّا َو ُيؿ ٔ ُ
دمحمنباشبر،دمحم،شػیة،رمعفنبدانیر،اوبابعس،دبعاہللنبرمعفریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےنھجمےساراشدرفامایمرقآؿرکمیاکیامہںیمڑپوھںیمےنرعضایکریمےادنراسےس
زایدہ ڑپےنھ یک وقت ےہ رھپ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس یہی رعض رکات راہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل
ہیلعفآہل فملس ےن رفامای م رقآؿ رکمی اپچن رفز ںیم ڑپوھ۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای م رہامہ ںیم نیت
رفزےروھک۔ ںیم ےنرعض ایکریمے ادنراسےسزایدہیکوقتےہ۔رھپ ںیم یہی رعضرکاتراہیتحہکآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایامتؾرفزفں ںیم دخافدن دقفس وکداؤداکرفزہدنسپدیہےہفہاکیرفزرفزہر ےتھ
ےھتافراکیرفزااطفررفامےت۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،شػیة،رمعفنبدانیر،اوبابعس،دبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

رہ ےنیہںیمدسرفزےرےنھکاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 312

راوی  :ابراہیِ بٔ حشٔ ،ححاد ،ابٔ جریخ ،علاء ،ابوعباض ،عبساہلل بٔ عُرو بٔ عاؾ رضی اہلل عٓہ

َّاد َقا ٍَ َقا ٍَ ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َسُٔ ِع ُت َع َل ّ
ض
أَ ِخب َ َرَْا إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ ا ِي َح َش ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحح ْ
ائ َي ُكو ٍُ إ ٔ َّٕ أَبَا ا ِي َعبَّا ٔ
َّ
اؾ َقا ٍَ بَ ًَ َؼ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَن ِّی أَ ُػ ُوّ
اْع أَ ِخب َ َر ُظ أَْ َّ ُط َسُٔ َع َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ ا ِي َع ٔ
ايظ ٔ َ
ط َو ُت َؼل ِّی َّ
رسزُ ايؼَّ ِو َّ َوأ ُ َػل ِّی َّ
ايً ِی ٌَ
ايً ِی ٌَ ؾَأ َ ِر َس ٌَ إٔي َِیطٔ َوإ ٔ ََّا َيك ٔ َی ُط َقا ٍَ أَي َِِ أ ُ ِخبَرِ أَْ َّ َ
َ َت ُؼ ُوّ َوَّلَ ُت ِؿ ٔ ُ
أَ ِ ُ
َشة ٔأَیَّاّ ٕ
َ َح ًّوا َو ْٔلَصًِ ٔ َ
َ َح ًّوا َوي ٔ َٓ ِؿ ٔش َ
ؾ َََل َتؿ َِع ٌِ َؾإ ٔ َّٕ ي ٔ َع ِيٓ ٔ َ
ِط َو َػٌِّ َوْ َ ِِ َو ُػ ِِ َٔ ِٔ کٌُِّ َع َ َ
َ َح ًّوا َو ُػ ِِ َوأَؾ ٔ ِ
إ
ََ أَ ِجرُ تٔ ِش َع ٕة َقا ٍَ إنِّٔی أَق َِوی ي ٔ َِذي ٔ َ
َی ِو َّا َوي َ
ـکَ َ
َ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ َقا ٍَ ُػ ِِ ٔػ َی َاّ َزا ُو َز إٔذّا َقا ٍَ َو َن ِی َ
رف إٔذَا ََّلقَی َقا ٍَ َو ََ ِٔ لٔی ب ٔ َض َِذا یَا ْ َ ٔي َّی اہللٔ
ٔػ َی ُاّ َزا ُو َز َیا ْ َ ٔي َّی اہللٔ َقا ٍَ ک َ َ
إ َي ُؼ ُوّ یَ ِو َّا َو ُيؿ ٔ ُ
ِط َی ِو َّا َو ََّل َي ٔ ُّ

اربامیہ نب نسح ،اجحج ،انب رججی ،اطعء ،اوبابعس ،دبعاہلل نب رمعف نب اعص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاالطع یلہکںیمہشیمہرفزہراتھکوہںافرراتںیمامنزںیموغشمؽ
راتہوہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکبلطرفامایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوخدھجمےسالماقت
رفامیئ افر اراشد رفامای ھجم وک اس ابت اک ملع وہا ےہ ہک م رفزہ دار رےتہ وہ افر ااطفر ںیہن رکےت (ینعی م لقتسم
رفزےیہرفزےر ےتھرےتہوہافرامتؾراتامنز ںیم وغشمؽرےتہوہ۔ماس رطحےسہنرکفویکہکن اہمتری
آوھکنںاکیھبقحےہافراہمترےسفناکیھباکیقحےہافرمرپاہمتریویبیاکیھباکیہصح(افرقح)ےہ
م رفزہ روھک افر ااطفر رکف ینعی (رفزہ وھچ ڑ دف) افر م وک اقبای ونرفزفں اک یھب ارجےلم اگ۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ریمے ادنر اس ےس زایدہ یک وقت ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای
ہک م رضحت داد ہیلع االسلؾ اک رفزہ رھک ول۔ ںیم ےن رعض ایک ہک اؿ اک رفزہ سک مسق اک وہا رکات اھت۔ ای روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای فہ اکی دؿ وت رفزہ ر ےتھ ےھت افر اکی رفز
رفزہااطفررفامےت(ینعیوھچ ڑدےتی) افرسجفتقگنج ںیماقمہلبوہاتوتآپراہرفاراایتخرہنرکےت۔ںیمےن

رعضایکہکوکؿصخشہیرک اتکےہایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس۔
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،اطعء،اوبابعس،دبعاہللنبرمعفنباعصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہامہاپچنرفزےرےنھکےسقلعتمااحدثی
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رہامہاپچنرفزےرےنھکےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 313

راوی  :زْیا بٔ یحٌی ،وہب بٔ بكیة ،خايس ،خايس ،ابوقَلبة ،ابوًَیح ،عبساہلل بٔ عُرو

ْیَّا ُئ بِ ُٔ َی ِحٌ َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َوص ُِب بِ ُٔ َبك ٔ َّی َة َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َخاي ٔ ْس َع ِٔ َخاي ٔ ٕس َوص َُو ا ِي َح َِّذا ُئ َع ِٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا َز َ ٔ
َ َزیِ ٕس َعل َی َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َع ُِر ٕو َؾ َح َّس َث أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی
ق ٔ ََلبَ َة َع ِٔ أَبٔی ا ِي ًَُ ٔیحٔ َقا ٍَ َز َخً ُِت ََ َع أَبٔی َ
َ
َّ
یـ َؾ َح ًَ َص َعل َی
ْ َي ُط َػ ِومٔی ؾ ََس َخ ٌَ َعل َ َّی ؾَأ ِي َك ِی ُت َي ُط و ٔ َسا َز َة أَ َزّ ٕ َربِ َع ّة َح ِظ ُوصَا ي ٔ ْ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ ذُ ٔ َ
ٔیَ َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕث َ ََلثَ ُة أَیَّاّ ٕ ُق ًِ ُت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ
اْلِ َ ِر ٔ
ق َو َػ َار ِت ا ِيو ٔ َسا َزةُ ؾ ٔ َامی بَ ِیىٔی َوبَ ِي َٓ ُط َقا ٍَ أَ ََا یَهِؿ َ
َقا ٍَ َخ ُِ ّشا ُقً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َقا ٍَ َس ِب ّعا ُقً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َقا ٍَ تٔ ِش ّعا ُقً ُِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ َقا ٍَ إ ٔ ِح َسی

ط َّ
ايسصِر ٔ ٔػ َی ُاّ
َع ِ َ
َش َة ُقً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل َػ ِو َّ ؾ َِو َم َػ ِوّ ٔ َزا ُو َز َط ِ َ
ٔط َی ِوّ ٕ
َی ِوّ ٕ َوؾ ِ ُ
زرکاینبییحی،فبہنبثقیة،اخدل،اخدل،اوبالقبة،اوبحیلم،دبعاہللنبرمعفےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےک اسےنمریمےرفزفںاکذترکہ وہاآپ یلصاہللہیلعفآہل فملسفیرفیالےئ ںیمےن
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس ڑمچے اک انب وہا اکی ہیکت اھچبای ہک سج ےک ادنر وجھکرفں یک اھچؽ رھبی

وہیئیھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسز نیرپفیرفیرفاموہےئافرریمےافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
درنایؿ ہیکت احلئ وہایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک م وک رہ امہ ںیم نیت رفزے رانھک اکیف ںیہن
ںیہ؟ںیم ےن رعض ایک ایروسؽاہللآپ یلصاہللہیلعفآہل فملس ےناراشدرفامایاپچن۔ںیم ےنرعضیک ای روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد رفامایاست۔رھپںیمےنرعضایکایروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکون۔رھپںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملس!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکایگرہ۔ںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکرضحتداؤدہیلعاالسلؾےکرفزہےسڑبھرکوکیئدفرسارفزہںیہنےہفہ
آدےھزامہنںیمرفزہر ےتھےھتافراسرطہقیےسہکاکیرفزرفزہر ےتھافراکیرفزااطفررفامےت۔
رافی  :زرکاینبییحی،فبہنبثقیة،اخدل،اخدل،اوبالقبة،اوبحیلم،دبعاہللنبرمعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہامہاچررفزےرانھک
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رہامہاچررفزےرانھک

جًس  :جًس زوّ

حسیث 314

راوی  :ابراہیِ بٔ حشٔ ،ححاد بٔ َحُس ،طعبة ،زیاز بٔ ؾیاق ،عیاق ،عبساہلل بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ ا ِي َح َش ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َححَّا ُد بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ُط ِع َب ُة َع ِٔ زٔ َیاز ٔبِ ٔٔ َؾیَّاقٕ َقا ٍَ
َسُٔ ِع ُت أَبَا ع َٔیاقٕ َقا ٍَ َقا ٍَ َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َع ُِر ٕو َقا ٍَ لٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُػ ِِ َٔ ِٔ َّ
ايظ ِضر ٔ
ٔیل
ََ أَ ِجرُ ََا بَق ٔ َی ُقً ُِت إنِّٔی أُك ُ
َ أَ ِجرُ ََا بَق ٔ َی ُقً ُِت إنِّٔی أُك ُ
َ َقا ٍَ ؾ َُؼ ِِ َی ِو ََی ِ ٔن َوي َ
ٔیل أَ ِنث َ َر َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
َی ِو َّا َو َي َ

َ َقا ٍَ ُػ ِِ أَ ِر َب َع َة
ََ أَ ِجرُ ََا بَق ٔ َی ُقً ُِت إنِّٔی أُك ُ
ٔیل أَ ِنث َ َر َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
َ َقا ٍَ ؾ َُؼ ِِ ثَ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕ َوي َ
أَ ِنث َ َر َٔ ِٔ ذَي ٔ َ

ٌ
ََ أَ ِجرُ ََا بَق ٔ َی ُقً ُِت إنِّٔی أُك ُ
ٔیل أَ ِنث َ َر َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
أَیَّاّ ٕ َوي َ
َ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَؾ َِـ ُ
ِط یَ ِو َّا
ايؼَّ ِوّ ٔ َػ ِو ُّ َزا ُو َز ک َ َ
إ َي ُؼ ُوّ َی ِو َّا َو ُيؿ ٔ ُ

اربامیہ نب نسح ،اجحج نب دمحم ،شػیة ،زاید نب ایفض ،ایعض ،دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن ھجمےساراشدرفامایہکمرہامہںیمماکیرفزہراھکرکفافرموکابیقوندؿ
اکارجےلماگ۔ںیمےنرعضایکہکریمےادنراسےسزایدہیکوقتےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامای مدف رفز رفزہ رھکول افر م وک ابیق اایؾ ےک رفزے اک ارج لم اجےئ اگ۔ ںیم ےن رعض ایکہک ریمے ادنر اس
ےس زایدہ یک وقت ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رہ امہ نیت رفز رفزہ رھک ول افر م وک ابیق دؿ ےک
رفزےاکارجےلماگ۔ ںیمےن رعض ایکہکریمے ادنراس ےسزایدہ یکوقتےہ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای ہک م اچر رفز رفزے رھک ول افر م وک ابیق دؿ ےک رفزے اک وثاب لم اجےئ اگ۔ ںیم ےس رعض ایک ہک
ریمےادنراسےسزایدہیکوقتےہ۔اسرپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکامتؾ
رفزفں ںیم بس ےس رتہب رضحت داؤد ہیلع االسلؾ اک رفزہ ےہ فہ اکی رفز رفزہ ر ےتھ ےھت افر اکی رفز ااطفر
رفامےت(ینعیرفزہوھچ ڑےت)
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحجنبدمحم،شػیة،زایدنبایفض،ایعض،دبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہامہنیترفزےرےنھکےکقلعتمااحدثیرشہفی
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رہامہنیترفزےرےنھکےکقلعتمااحدثیرشہفی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 315

راوی  :علی بٔ ححر ،اسُاعیٌَ ،حُس بٔ ابوُحًَة ،علاء بٔ يشار ،ابوذر رضی اہلل عٓہ

ئ بِ ٔٔ َي َشارٕ َع ِٔ
ُح ََ ًَ َة َع ِٔ َع َلا ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ُح ِحر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ٌ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ أَبٔی َ ِ
أَبٔی ذ ٓ َٕر َقا ٍَ أَ ِو َػانٔی َحبٔی ٔيی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ٔ َث ََلثَ ٕة ََّل أَ َزعُ ُضَّٔ إ ٔ ِٕ َطا َئ اہللُ َت َعال َی أَبَ ّسا أَ ِو َػانٔی
ايـ َهی َوبٔا ِي َو ِتر ٔ َق ِب ٌَ اي َّٓ ِوّ ٔ َوبٔ ٔؼ َیاّ ٔثَ ََلثَ ٔة أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕ
بٔ َؼ ََلة ٔ ُّ

یلع نب رجح ،اامسلیع ،دمحم نب اوبرحملة ،اطعء نب اسیر ،اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک ریمے بوبحب
ایہلےنفتیصرفامیئ(دخافدندقفساؿرپالس یتمافررتمحانزؽرفامےئ)اوہنںےنھجموکنیتابتیکفتیص
رفامیئاکیوتامنزاچتشیکافروسےنےسلبقامنزفرتادارکےنیکافررسیتےرہامہںیمنیترفزرفزہرےنھکیک۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،دمحمنباوبرحملة،اطعءنباسیر،اوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رہامہنیترفزےرےنھکےکقلعتمااحدثیرشہفی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 316

راوی َ :حُس بٔ علی بٔ حشٔ ،وہ اپٓے وايس سے ،ابوحُزة ،عاػِ ،اسوز بٔ ہَلٍ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

اػ ِٕ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ٔٔ ص ََٔل ٍٕ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َعل ٔ ِّی بِ ٔٔ ا ِي َح َش ٔٔ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَبٔی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا أَبُو َح ُِزَ َة َع ِٔ َع ٔ
َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ أَ ََ َرنٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ٔ َث ََل ٕث ب ٔ َٓ ِوّ ٕ َعل َی و ٔ ِتر ٕ َوا ِي ُػ ِش ٌٔ َی ِو َّ ا ِي ُح ُُ َعةٔ

َو َػ ِوّ ٔثَ ََلثَةٔ أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕ

دمحم نب یلع نب نسح ،فہ اےنپ فادل ےس ،اوبزمحة ،اعمص ،اوسد نب الہؽ ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت روس ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک نیت ابوتں اک مکح رفامای اکی وت وسےن ےس لبق امنز فرت اک افر
دفرسےہعمجےکرفزلسغرکےناکافررسیتےرہامہںیمنیتدؿرفزےرےنھکاک۔

رافی  :دمحمنبیلعنبنسح،فہاےنپفادلےس،اوبزمحة،اعمص،اوسدنبالہؽ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رہامہنیترفزےرےنھکےکقلعتمااحدثیرشہفی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 317

راوی  :زْیا بٔ یحٌی ،ابو کاٌَ ،ابوعواْة ،عاػِ بٔ بہسية ،رجٌ ،اسوز بٔ ہَلٍ ،ابوہریرہ رضی اہلل
عٓہ

اػ ِٔ بِ ٔٔ بَ ِض َس َي َة َع ِٔ َر ُج ٌٕ
ْیَّا بِ ُٔ َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو کَا َٔ ٌٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َع َواْ َ َة َع ِٔ َع ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َز َ ٔ
ايـ َهی َوأَ ِٕ َّلَ
َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ٔٔ ص ََٔل ٍٕ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ أَ ََ َرنٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ٔ َر ِن َعً َ ِی ُّ
أَْ َ َاّ إ ٔ ََّّل َعل َی و ٔ ِتر ٕ َو ٔػ َیاّ ٔثَ ََلثَ ٔة أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕ

زرکاینبییحی،اوباکلم،اوبوعابة،اعمصنبدہبلة،رلج،اوسدنب الہؽ،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکدفرتعکامنزاچتشادارکےناکمکحرفامایافرریغبفرتیکامنز
ڑپےنھہنوسےناکافررہامہںیمنیترفزےرےنھکاک۔
رافی  :زرکاینبییحی،اوباکلم،اوبوعابة،اعمصنبدہبلة،رلج،اوسدنبالہؽ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رہامہنیترفزےرےنھکےکقلعتمااحدثیرشہفی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 318

راوی َ :حُس بٔ راؾع ،ابو نرض ،ابوَعاویہ ،عاػِ ،اسوز بٔ ہَلٍ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

اػ ِٕ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ٔٔ ص ََٔل ٍٕ َع ِٔ أَبٔی
رض َح َّسثَ َٓا أَبُو َُ َعاو ٔ َی َة َع ِٔ َع ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َراؾ ٕٔع َح َّسثَ َٓا أَبُو اي َّٓ ِ ٔ
ص َُریِ َر َة َرض َٔی اہللُ َع ِٓطُ َقا ٍَ أَ ََ َرنٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ٔ َٓ ِوّ ٕ َعل َی َو ِتر ٕ َوا ِي ُػ ِش ٌٔ یَ ِو َّ ا ِي ُح ُُ َعةٔ

َو ٔػ َیاّ ٔث َ ََلثَ ٔة أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕ

دمحم نب راعف ،اوب رضن ،اوباعمفہی ،اعمص ،اوسد نب الہؽ ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنھجموک امنزفرتادارکےن ےکدعبوسےن اکمکحرفامای افر ہعمج ےکدؿلسغرکےناک
افررہامہںیمنیترفزےرےنھکاک۔
رافی  :دمحمنبراعف،اوبرضن،اوباعمفہی،اعمص،اوسدنبالہؽ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتاوبرہریہیکدحثیںیمرضحتامثعؿرپاالتخػ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوبرہریہیکدحثیںیمرضحتامثعؿرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 319

راوی  :زْیا بٔ یحٌی ،عبساَّلعلی ،حُاز بٔ سًُہ ،ثابت ،ابوعثُإ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

إ
أَ ِخب َ َرَْا َز َ ٔ
ْیَّا بِ ُٔ َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّازُ بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ ثَاب ٔ ٕت َع ِٔ أَبٔی عُ ِث َُ َ
أَ َّٕ أَبَا ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ َط ِضرُ ايؼَّ بِر ٔ َوثَ ََلثَ ُة أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕ

َػ ِو ُّ َّ
ايسصِر ٔ
زرکای نب ییحی ،دبعاالیلع ،امحد نب ہملس ،اثتب ،اوبامثعؿ ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکامہراضمؿاابملرک
ںیمافررہامہںیمنیترفزرفزےرانھکہشیمہرفزےرےنھکےکرباربےہ۔
رافی  :زرکاینبییحی،دبعاالیلع،امحدنبہملس،اثتب،اوبامثعؿ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوبرہریہیکدحثیںیمرضحتامثعؿرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 320

راوی  :علی بٔ حشٔ ،عبسايرحیِ ،ابٔ سًامیٕ ،عاػِ احوٍ ،ابوعثُإ ،ابوذر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َعلٔی بِ ُٔ ا ِي َح َش ٔٔ َّ
اػ ِٕ اْلِ َ ِح َو ٍٔ َع ِٔ أَبٔی
ايَلن ٔ ُّی بٔا ِلهُو َؾ ٔة َع ِٔ َع ِب ٔس ايرَّح ٔٔیِ َوص َُو ابِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ َع ٔ
ُّ
إ َع ِٔ أَبٔی ذ َٓرٕ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َػ َاّ ث َ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ َّ
ايظ ِضر ٔ َؾ َك ِس
عُ ِث َُ َ
َػ َاّ َّ
َش أَ َِ َثاي ٔ َضا
ايسص َِر ک ُ ًَّ ُط ث ُ َِّ َقا ٍَ َػ َس َم اہللُ فٔی ن ٔ َتابٔطٔ ََ ِٔ َجا َئ بٔا ِي َح َش َٓ ٔة َؾ ًَ ُط َع ِ ُ

یلع نب نسح ،دبعارلمیح ،انب امیلسؿ ،اعمص اوحؽ ،اوبامثعؿ ،اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش ہنیہم ںیم نیت رفزے رےھک رھپ ایبؿ ایک ہک دخافدن
دقفسےنرقآؿںیمچساراشدرفامایوجوکیئاکیکینلمعرکےوتاسصخشوکدسانگارجےلماگ۔
رافی  :یلعنبنسح،دبعارلمیح،انبامیلسؿ،اعمصاوحؽ،اوبامثعؿ،اوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوبرہریہیکدحثیںیمرضحتامثعؿرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 321

راوی َ :حُس بٔ حاتِ ،حبإ ،عبساہلل ،عاػِ ،ابوعثُإ ،ابوذر رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ َر ُج ٌٕ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َحات ِٕٔ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا حٔبَّا ُٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ َع ِٔ َع ٔ
اػ ِٕ َع ِٔ أَبٔی عُ ِث َُ َ
أَبُو ذ ٓ َٕر َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ََ ِٔ َػ َاّ ثَ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕ َؾ َك ِس َت َِّ َػ ِو ُّ

ايظ ِضر ٔأَ ِو َؾ ًَ ُط َػ ِو ُّ َّ
َّ
ايظ ِضر ٔ َط َّ
اػ ِْ
َ َع ٔ

دمحم نب احم ،ةحؿ ،دبع اہلل ،اعمص ،اوبامثعؿ ،اوبذر ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽرکمی یلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت وج صخش ہنیہم ںیم نیت رفزے رےھک وت اس وک
وپرےامہےکرفزفںاکوثابےہ۔
رافی  :دمحمنباحم،ةحؿ،دبعاہلل،اعمص،اوبامثعؿ،اوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوبرہریہیکدحثیںیمرضحتامثعؿرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 322

راوی  :قتيبہ ،يیث ،یزیس بٔ ابوحبیب ،سعیس بٔ ابوہٓسَ ،طف ،عثُإ بٔ ابوعاؾ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
طؾّا َح َّسثَ ُط أَ َّٕ
یس بِ ٔٔ أَبٔی َحبٔیبٕ َع ِٔ َسعٔیسٔ بِ ٔٔ أَبٔی صٔ ِٓ ٕس أَ َّٕ َُ َ ِّ
ايً ِی ُث َع ِٔ َیز ٔ َ

اؾ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ٔػ َی ْاّ َح َش ْٔ ثَ ََلثَ ُة أَیَّاّ ٕ
إ بِ َٔ أَبٔی ا ِي َع ٔ
ُع ِث َُ َ

َٔ ِٔ َّ
ايظ ِضر ٔ

ہبیتق ،ثیل ،سیدی نب اوببیبح ،دیعس نب اوبدنہ ،رطمػ ،امثعؿ نب اوباعص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
ےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکاےھچرفزےرہ
امہںیمنیتدؿرفزےرانھکےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،سیدینباوببیبح،دیعسنباوبدنہ،رطمػ،امثعؿنباوباعصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوبرہریہیکدحثیںیمرضحتامثعؿرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 323

راوی  :زْیا بٔ یحٌی ،ابوَؼعبَ ،ػیرہ بٔ عبسايرحُٔ ،عبساہلل بٔ سعیس بٔ ابو ہٓسَ ،حُس بٔ
اسحام ،سعیس بٔ ابوہٓس ،عثُإ بٔ ابوايعاؾ رضی اہلل عٓہ

ْیَّا بِ ُٔ َی ِحٌَی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا أَبُو َُ ِؼ َعبٕ َع ِٔ َُػٔی َر َة بِ ٔٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َز َ ٔ
اؾ ْ َ ِح َو ُظ َُ ِر َس ٌْ
أَبٔی صٔ ِٓ ٕس َع ِٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ َسعٔیسٔ بِ ٔٔ أَبٔی صٔ ِٓ ٕس َقا ٍَ عُ ِث َُا ُٕ بِ ُٔ أَبٔی ا ِي َع ٔ
زرکاینبییحی،اوببعصم،ریغمہنبدبعارلنمح،دبعاہللنبدیعسنباوبدنہ،دمحمنبااحسؼ،دیعسنباوبدنہ ،امثعؿ
نباوبااعلصریضاہللہنعاساکومضمؿاسہقبرفاتیاسیجےہ۔
رافی  :زرکای نب ییحی ،اوببعصم ،ریغمہ نب دبعارلنمح ،دبعاہلل نب دیعس نب اوب دنہ ،دمحم نب ااحسؼ ،دیعس نب
اوبدنہ،امثعؿنباوبااعلصریضاہللہنع

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

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رضحتاوبرہریہیکدحثیںیمرضحتامثعؿرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 324

راوی  :یوسـ بٔ سعیس ،ححاد ،رشیَُ ،ح بٔ ػیاح ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

رش ٕ
یَ َع ِٔ ا ِي ُ ِّ
َّح بِ ٔٔ َػیَّا ٕح َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ابِ َٔ ُع َُ َر َي ُكو ٍُ
َّاد َع ِٔ َ ٔ
ـ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحح ْ
أَ ِخب َ َرَْا یُو ُس ُ
إ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُؼ ُوّ ث َ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕ
کَ َ
ویفس نب دیعس ،اجحج ،رشکی ،رح نب ایصح ،انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسرہامہںیمنیترفزےراھکرکےتےھت۔
رافی  :ویفسنبدیعس،اجحج،رشکی،رحنبایصح،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہامہںیمنیترفزےسکرطہقیےسرےھکاجںیئ؟
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رہامہںیمنیترفزےسکرطہقیےسرےھکاجںیئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 325

راوی  :حشٔ بٔ َحُس زعرفانی ،سعیس بٔ سًامیٕ ،رشیَُ ،ح بٔ ػیاح ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

رش ٕ
یَ َع ِٔ ا ِي ُ ِّ
َّح بِ ٔٔ َػیَّا ٕح َع ِٔ
رفان ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َسعٔی ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ َ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي َح َش ُٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس ايزَّ ِع َ َ
إ َي ُؼ ُوّ ثَ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕیَ ِو َّ ٔاَّلث ِ َٓی ِ ٔن َٔ ِٔ أَ َّو ٍٔ
ابِ ٔٔ عُ َُ َر أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ
َّ
یص َّاي ِٔذی یًَٔیطٔ
یص َّاي ِٔذی یًَٔیطٔ ث ُ َِّ ا ِي َدُٔ ٔ
ايظ ِضر ٔ َوا ِي َدُٔ ٔ

نسح نب دمحم زرفعاین ،دیعس نب امیلسؿ ،رشکی ،رح نب ایصح ،انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ امہ ںیم نیت رفزے ر ےتھ ےھت اکی وت ےلہپ ریپ وک افر دفرسا اس ےک دعب یک
رعمجاتوکافررسیتااسےکدعبیکرعمجاتوک۔
رافی  :نسحنبدمحمزرفعاین،دیعسنبامیلسؿ،رشکی،رحنبایصح،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رہامہںیمنیترفزے سکرطہقیےسرےھکاجںیئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 326

راوی  :علی بٔ َحُس بٔ علی ،خًـ بٔ تُیِ ،زہیرُ ،ح بٔ ػیاح ،ہٓیسة خزاعی رضی اہلل عٓہ

َـ بِ ُٔ َتُٔ ٕیِ َع ِٔ ُز َصیِر ٕ َع ِٔ ا ِي ُ ِّ
َّح بِ ٔٔ ايؼَّ یَّا ٔح َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخً ُ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
صُ َٓ ِی َس َة ا ِي ُدزَاعٔ َّی َقا ٍَ َز َخً ُِت َعل َی أ ُ ِّّ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن َسُٔ ِعت َُضا َت ُكو ٍُ ک َ َ

َي ُؼ ُوّ َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕثَ ََلث َ َة أَیَّاّ ٕأَ َّو ٍَ اث ِ َٓی ِ ٔن َٔ ِٔ َّ
یص َّاي ِٔذی یًَٔیطٔ
یص ث ُ َِّ ا ِي َدُٔ َ
ايظ ِضر ٔث ُ َِّ ا ِي َدُٔ َ

یلعنبدمحمنبیلع،فلخنبمیمت،زریہ،رحنبایصح،ہةعاایعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمرضحتاؾ
اوملنینم (رضحت ہصفح) ریض اہلل عیھا یک دختم ںیم احرض وہافہ رفامیت ںیھت ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسرہامہںیمنیترفزےراھکرکےتےھت۔اکیوتےلہپریپوکافردفرسےرعمجاتوکرھپاکیدفرسی

رعمجاتوک۔
رافی  :یلعنبدمحمنبیلع،فلخنبمیمت،زریہ،رحنبایصح،ہةعاایعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رہامہںیمنیترفزےسکرطہقیےسرےھکاجںیئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 327

راوی  :ابوبْک بٔ ابونرضٍ ابونرض ،ابواسحل اطحعی ،عُرو بٔ قیصََ ،لعیُ ،ح بٔ ػیاح ،ہٓیس ة بٔ
خايس خزاعی ،حؿؼہ رضی اہلل عٓہا

رض َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبُو إ ٔ ِس َح َل اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّی ُنوف ٔ ٌّی َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ
رض َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو اي َّٓ ِ ٔ
ْک بِ ُٔ أَبٔی اي َّٓ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو بَ ِ ٔ
َق ِی ٕص ا ِي ُُ ََلئٔ ِّی َع ِٔ ا ِي ُ ِّ
َّح بِ ٔٔ ايؼَّ یَّا ٔح َع ِٔ صُ َٓ ِی َس َة بِ ٔٔ َخاي ٔ ٕس ا ِي ُدزَاعٔ ِّی َع ِٔ َحؿ َِؼ َة َقاي َِت أَ ِربَ ْع ي َِِ َیهُ ِٔ
َش َوثَ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕ َو َر ِن َع َتی ِ ٔن
یَ َسعُ ُضَّٔ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ٔػ َی َاّ َعا ُط َورا َئ َوا ِي َع ِ َ

َق ِب ٌَ ا ِي َػ َساة ٔ

اوبرکب نب اوبرضنؽ اوبرضن ،اوب ااحسؼ ا،یعج ،رمعف نب سیق ،المیع ،رح نب ایصح ،ہة نب اخدل عاایع ،ہصفح ریض
اہللاہنعےسرفاتی ےہہک رضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسیھبکاعوشرہ ےکرفزےوک ںیہنوھچ ڑےت
ےھتافردفرسےامہذیاہجحل ےکدسرفزفںوک افررسیتےرہامہ ےک نیترفزفںوک افروچےھترجف ےسلبقیک دف
رتعکوکںیہنوھچ ڑارکےتےھت۔
رافی  :اوبرکبنباوبرضنؽاوبرضن،اوباقحسا،یعج،رمعفنبسیق،المیع،رحنبایصح،ہةنباخدلعاایع،ہصفح
ریضاہللاہنع

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

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رہامہںیمنیترفزےسکرطہقیےسرےھکاجںیئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 328

راوی  :احُس بٔ یحٌی ،ابونعیِ ،ابوعواْةُ ،ح بٔ ػیاح ،ہٓیسة بٔ خايس

أَ ِخب َ َرنٔی أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َی ِحٌَی َع ِٔ أَبٔی نُ َع ِی ِٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َع َواْ َ َة َع ِٔ ا ِي ُ ِّ
َّح بِ ٔٔ ايؼَّ یَّا ٔح َع ِٔ صُ َٓ ِی َس َة بِ ٔٔ َخاي ٔ ٕس

إ
َع ِٔ ا َِ َرأَتٔطٔ َع ِٔ َب ِع ٔف أَ ِز َوا ٔد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ
َي ُؼ ُوّ تٔ ِش ّعا َٔ ِٔ ذٔی ا ِي ٔح َّح ٔة َویَ ِو َّ َعا ُط َورا َئ َوث َ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕ أَ َّو ٍَ اث ِ َٓی ِ ٔن َٔ ِٔ َّ
ايظ ِضر ٔ

یشی ِ ٔن
َو َخُٔ َ
ادمح نب ییحی ،اوبمیعن ،اوبوعابة ،رح نب ایصح ،ہة نب اخدل ،رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اکی
زفہج رہطمہےسرفاتیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامہذفاہجحلںیمونرفزےر ےتھےھت(ینعی مکاترخیےس
ےل رک ون اترخی کت) افر اعوشرہ ےک رفز ینعی افںی رحمؾ وک رفزہ ر ےتھ ےھت افر رہ امہ ںیم نیت رفزے ر ےتھ ےھت
اکیریپاکرفزہافردفرعمجاتاکرفزہ۔
رافی  :ادمحنبییحی،اوبمیعن،اوبوعابة،رحنبایصح،ہةنباخدل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رہامہںیمنیترفزےسکرطہقیےسرےھکاجںیئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 329

راوی َ :حُس بٔ عثُإ بٔ ابوػؿوإ ثكفی ،عبسايرحُٔ ،ابوعواْةُ ،ح بٔ ػیاح ،ہٓیسة بٔ خايس رضی
اہلل عٓہ

إ َّ
ايث َكف ُّٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َع َواْ َ َة َع ِٔ
إ بِ ٔٔ أَبٔی َػؿ َِو َ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ عُ ِث َُ َ
ا ِي ُ ِّ
َّح بِ ٔٔ ايؼَّ یَّا ٔح َع ِٔ صُ َٓ ِی َس َة بِ ٔٔ َخاي ٔ ٕس َع ِٔ ا َِ َرأَتٔطٔ َع ِٔ َب ِع ٔف أَ ِز َوا ٔد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقاي َِت

یص
کَ َ
َش َوثَ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕ ٔاَّلث ِ َٓی ِ ٔن َوا ِي َدُٔ َ
إ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُؼ ُوّ ا ِي َع ِ َ

دمحم نب امثعؿ نب اوبوفصاؿ یفقث ،دبعارلنمح ،اوبوعابة ،رح نب ایصح ،ہة نب اخدل ریض اہلل ہنع رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاکیزفہجرہطمہےسرفاتیےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامہذفاہجحلےکدس
دونں ںیم رفزہ ر ےتھ ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رہ امہ ںیم نیت دؿ اکی ریپ افر دف دف رعمجات اک رفزہ
ر ےتھےھت۔
رافی  :دمحمنبامثعؿنباوبوفصاؿیفقث،دبعارلنمح،اوبوعابة،رحنبایصح،ہةنباخدلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رہامہںیمنیترفزےسکرطہقیےسرےھکاجںیئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 330

راوی  :ابراہیِ بٔ سعیس جوہریَ ،حُس بٔ ؾـیٌ ،حشٔ بٔ عبیساہلل ،ہٓیسة خزاعی ،اَہ ،اّ سًُہ
رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ َسعٔی ٕس ا ِي َح ِو َصر ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ُؾ َـ ِی ٌٕ َع ِٔ ا ِي َح َش ٔٔ بِ ٔٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ َع ِٔ

إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َیأ ِ َُرُ بٔ ٔؼ َیاّ ٔ ث َ ََلثَةٔ
صُ َٓ ِی َس َة ا ِي ُدزَاعٔ ِّی َع ِٔ أ ُ َِّطٔ َع ِٔ أ ُ ِّّ َسً ََُ َة َقاي َِت ک َ َ

أَیَّاّ ٕأَ َّو ٍٔ َخُٔ ٕ
یص َو ٔاَّلث ِ َٓی ِ ٔن َو ٔاَّلث ِ َٓی ِ ٔن

اربامیہنبدیعسوجرہی،دمحمنبلیضف،نسحنبدیبعاہلل،ہةعاایع،اہم،اؾہملسریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس نیت دؿ رفزہ رےنھک اک مکح رفامےت اکی وت ون دنچی رعمجات وک افر
دفرسےریپوکرسیتےاسےکدعبفاےلریپوک۔
رافی  :اربامیہنبدیعسوجرہی،دمحمنبلیضف،نسحنبدیبعاہلل،ہةعاایع،اہم ،اؾہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
رہامہںیمنیترفزےسکرطہقیےسرےھکاجںیئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 331

راوی َ :دًس بٔ حشٔ ،عبیساہلل ،زیس بٔ ابواْیشة ،ابواسحام ،جریر بٔ عبساہلل

أَ ِخب َ َرَْا ََ ِد ًَ ُس بِ ُٔ ا ِي َح َش ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا عُب َ ِی ُس اہللٔ َع ِٔ َزیِ ٔس بِ ٔٔ أَبٔی أُْ َ ِی َش َة َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ َجرٔیر ٔبِ ٔٔ
َع ِب ٔس اہللٔ َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ٔػ َی ُاّ ثَ ََلثَ ٔة أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕ ٔػ َی ُاّ َّ
ايسصِر ٔ َوأَیَّ ُاّ
َش َة
ا ِيب ٔ ٔ
َش َة َو َخ ُِ َص َع ِ َ
َش َة َوأَ ِربَ َع َع ِ َ
یف َػبٔی َح َة ثَ ََل َث َع ِ َ

دلخمنب نسح ،دیبعاہلل،زدی نباوبابتشة،اوبااحسؼ،رجری نبدبعاہلل ےسرفاتی ےہ ہکرضحتروسؽرکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکرہامہںیمنیت رفزرفزےرھکانیلہشیمہرفزہےکرےنھکےکرباربےہافراایؾ
ضیب(ینعی46فںیراتیکرجفےس4 7فںی84فںیکتںیہاؿوکاایؾضیباسفہجےسےتہکںیہہکاؿیکرات
اچدنیکرفینشرفنشافراصػولعمؾوہیتےہ۔

رافی  :دلخمنبنسح،دیبعاہلل،زدینباوبابتشة،اوبااحسؼ،رجرینبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زریرظندحثیرشفیںیمومٰیسنبہحلطرپاالتخػ
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمومٰیسنبہحلطرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 332

َوسی بٔ كًحہ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ
راوی َ :حُس بٔ َعُر ،حبإ ،ابوعواْة ،عبسايًَُ بٔ عُیرٰ ،

وسی
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِع َُر ٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َحبَّا ُٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبُو َع َواْ َ َة َع ِٔ َع ِب ٔس ا ِي ًَُ ٔ َٔ بِ ٔٔ ُع َُی ِر ٕ َع ِٔ َُ َ
َ
َ
ْعاب ٔ ٌّی إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔأ َ ِرْ َبٕ َق ِس َط َوا َصا
بِ ٔٔ كَ ًِ َح َة َع ِٔ أبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َجا َئ أ ِ َ
َ
َ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾً َِِ یَأ ِک ُ ٌِ َوأَ ََ َر ا ِي َك ِو َّ أَ ِٕ یَأِکًُُوا َوأَ َِ َش َ
ؾ ََو َؿ َع َضا بَی ِ َن یَ َسیِطٔ ؾَأ َ َِ َش َ
َ أَ ِٕ َتأِک ُ ٌَ َقا ٍَ إنِّٔی َػائ ِْٔ ث َ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ َّ
َ
ايظ ِضر ٔ
ْعاب ٔ ُّی َؾ َكا ٍَ َي ُط اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََا َی ُِ َٓ ُع َ
اْلِ ِ َ
َقا ٍَ إ ٔ ِٕ ُن ِٓ َت َػائ ُّٔا ؾ َُؼ ِِ ا ِي ُػ َّر
دمحم نب رمعم ،ةحؿ ،اوبوعابة ،دبعاکلمل نب ریمع ،ومٰیس نب ہحلط ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی
داہییت ابدنشہ اکی رفز دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر اس ےن اکی رخوگش وھبؿ رک اکپای
اس ےن فہ انھب وہا رخوگش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم شیپ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس ےک
اھکےنےسرکےئگافررخوگشںیہناھکاینکیلولوگںوکمکحرفامایوتاوہنںےناھکایلافرفہاگؤںفاالیھباھکےن
ےسابزراہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمسکفہجےسںیہناھکےتوہ؟اسےنرعضایکہکںیم
رہ امہ ںیم نیت رفزے راتھک وہںآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ارگ م رفزے ر ےتھ وہ وت اچدنین ےک دونں
ںیمرفزہراھکرکف۔(ینعیاترخیوک)

رافی  :دمحمنبرمعم،ةحؿ،اوبوعابة،دبعاکلملنبریمع،ومٰیسنبہحلط،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمومٰیسنبہحلطرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 333

َوسی بٔ كًحہ ،ابوذر رضی اہلل عٓہ
راوی َ :حُس بٔ عبسايعزیز ،ؾـٌ بٔ َوسی ،ؾط ،یحٌی بٔ ساّٰ ،

وسی بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ ا ِي َعزٔیز ٔ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ا ِيؿ َِـ ُ
وسی َع ِٔ ؾ ِٔطٕ َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َساّ ٕ َع ِٔ َُ َ
ٌ بِ ُٔ َُ َ
كَ ًِ َح َة َع ِٔ أَبٔی ذ ٓ َٕر َقا ٍَ أَ ََ َرَْا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ َن ُؼ َوّ َٔ ِٔ َّ
یف
ايظ ِضر ٔثَ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕ ا ِيب ٔ َ

َش َة
َش َة َو َخ ُِ َص َع ِ َ
َش َة َوأَ ِربَ َع َع ِ َ
ثَ ََل َث َع ِ َ

دمحم نب دبعازعلسی ،لضف نب ومیس ،رطف ،ییحی نب اسؾ ،ومٰیس نب ہحلط ،اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملسےنمہولوگںوکہنیہمںیمنیترفزےرےنھکاکمکحرفامایینعیاایؾضیب
ےکرفزفںاکمکحرفامای(ینعیاترخیوک)
رافی  :دمحمنبدبعازعلسی،لضفنبومیس،رطف،ییحینباسؾ،ومٰیسنبہحلط،اوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمومٰیسنبہحلطرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 334

َوسی بٔ كًحہ ،ابوذر رضی اہلل عٓہ
راوی  :عُرو بٔ یزیس ،عبس ايرحُٔ ،طعبہ ،اَّلعُع ،یحٌی بٔ ساّٰ ،

یس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت یَ ِحٌَی بِ َٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ یَز ٔ َ
وسی بِ ٔٔ كَ ًِ َح َة َع ِٔ أَبٔی ذ ٓ َٕر َقا ٍَ أَ ََ َرَْا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ َن ُؼ َوّ َٔ ِٔ َّ
ايظ ِضر ٔ
َساّ ٕ َع ِٔ َُ َ

َش َة
ثَ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕا ِيب ٔ َ
َش َة َو َخ ُِ َص َع ِ َ
َش َة َوأَ ِربَ َع َع ِ َ
یف ثَ ََل َث َع ِ َ

رمعف نب سیدی ،دبع ارلنمح ،ہبعش ،االشمع ،ییحی نب اسؾ ،ومٰیس نب ہحلط ،اوبذر ریض اہلل ہنع اس دحثی اک رتہمج
زگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رمعفنبسیدی،دبعارلنمح،ہبعش،االشمع،ییحینباسؾ،ومٰیسنبہحلط،اوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمومٰیسنبہحلطرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 335

َوسی بٔ كًحہ ،ابوذر رضی اہلل عٓہ
راوی  :عُرو بٔ یزیس ،عبسايرحُٔ ،طعبة ،اعُع ،یحٌی بٔ ساّٰ ،

یس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َی ِحٌَی بِ َٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َیز ٔ َ
وسی بِ ٔٔ كَ ًِ َح َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَبَا ذ ٓ َٕر بٔاي َّربَ َِذة ٔ َقا ٍَ َقا ٍَ لٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َساّ ٕ َع ِٔ َُ َ

إٔذَا ُػ ُِ َت َط ِیئّا َٔ ِٔ َّ
َش َة
َش َة َو َخ ُِ َص َع ِ َ
َش َة َوأَ ِربَ َع َع ِ َ
ايظ ِضر ٔؾ َُؼ ِِ ثَ ََل َث َع ِ َ

رمعف نب سیدی ،دبعارلنمح ،شػیة ،اشمع ،ییحی نب اسؾ ،ومٰیس نب ہحلط ،اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجفتقمولگہنیہمںیمرفزہراھکرکفوتم46فںی
47فںی48افرفںیاترخیاکرفزہروھک۔

رافی  :رمعفنبسیدی،دبعارلنمح،شػیة،اشمع،ییحینباسؾ،ومٰیسنبہحلط،اوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمومٰیسنبہحلطرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 336

َوسی بٔ كًحہ ،ابٔ حوتهیة ،ابوذر رضی اہلل عٓہ
راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،بیإ بٔ بَشٰ ،

وسی بِ ٔٔ كَ ًِ َح َة َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َح ِو َت ٔه َّی ٔة َع ِٔ
إ َع ِٔ بَ َیا ٕٔ بِ ٔٔ بٔ ِ ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ ُسؿ َِی َ
َش َع ِٔ َُ َ
َش َة َو َخ ُِ َص
أَبٔی ذ ٓ َٕر أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ي ٔ َر ُج ٌٕ َعً َِی َ
َش َة َوأَ ِربَ َع َع ِ َ
َ بٔ ٔؼ َیاّ ٔ ثَ ََل َث َع ِ َ
إ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اث ِ َٓا ٕٔ ؾ ََش َك َم
َش َة َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ َص َِذا َخ َلأ ْ ي َِی َص َٔ ِٔ َحسٔیثٔ بَ َیا ٕٕ َوي ََع ٌَّ ُسؿ َِی َ
َع ِ َ
إ
اْلِ َي ٔ ُ
ـ ؾ ََؼ َار بَ َی ْ
دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،ایبؿ نب رشب ،ومٰیس نب ہحلط ،انب وحبکیة ،اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیصخشےساراشدرفامایمولگاےنپافرپ46فںی47فںیافر48فںی
اترخیاکرفزہرانھکالزؾرکول۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،ایبؿنبرشب،ومٰیسنبہحلط،انبوحبکیة،اوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمومٰیسنبہحلطرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 337

َوسی بٔ كًحہ ،ابٔ حوتهیة ،ابوذر رضی اہلل
راوی َ :حُس بٔ َثىی ،سؿیإ ،رجَلٕ َحُس و حهیِٰ ،
عٓہ

وسی بِ ٔٔ كَ ًِ َح َة
ٔیِ َع ِٔ َُ َ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َر ُج ََل ٕٔ َُ َح َُّ ْس َو َحه ْ

َش َة َوأَ ِربَ َع
َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َح ِو َت ٔه َّیةٔ َع ِٔ أَبٔی ذ ٓ َٕر أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ََ َر َر ُج َّل بٔ ٔؼ َیاّ ٔ ثَ ََل َث َع ِ َ
َش َة
َش َة َو َخ ُِ َص َع ِ َ
َع ِ َ
دمحم نب ینثم ،ایفسؿ ،رالجؿ دمحم ف میکح ،ومٰیس نب ہحلط ،انب وحبکیة ،اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش ےس اراشد رفامای م 46فںی  47فںی افر 48فںی اترخی اک رفزہ
الزؾرکول۔
رافی  :دمحمنبینثم،ایفسؿ،رالجؿدمحمفمیکح،ومٰیسنبہحلط،انبوحبکیة،اوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمومٰیسنبہحلطرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 338

َوسی بٔ كًحہ ،ابٔ حوتهیہ
راوی  :احُس بٔ عثُإ بٔ حهیِ ،بْک ،عیسیَ ،حُس ،حهِٰ ،

وسی بِ ٔٔ كَ ًِ َح َة َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ عُ ِث َُ َ
إ بِ ٔٔ َحه ٕٔیِ َع ِٔ بَ ِْکٕ َع ِٔ ع َٔیسی َع ِٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ َُ َ
َ
َ
ْعاب ٔ ٌّی إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو ََ َع ُط أَ ِرْ َ ْب َق ِس َط َوا َصا
ابِ ٔٔ ا ِي َح ِو َت ٔه َّی ٔة َقا ٍَ َقا ٍَ أبٔی َجا َئ أ ِ َ

َو ُخ ِبزْ ؾ ََو َؿ َع َضا بَی ِ َن َی َس ِی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ث ُ َِّ َقا ٍَ إنِّٔی َو َج ِستُ َضا َت ِسمَی َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی

َّ
ْعاب ٔ ِّی ک ُ ٌِ َقا ٍَ إنِّٔی َػائ ِْٔ َقا ٍَ َػ ِو ُّ ََاذَا َقا ٍَ َػ ِو ُّ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ ْٔلَ ِػ َحابٔطٔ ََّل َي ُ ُّ
رض کًُُوا َو َقا ٍَ ي ٔ ِ َْل ِ َ
ثَ ََلثَ ٔة أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ َّ
َش َة َو َخ ُِ َص
َ بٔا ِي ُػ ِّر ا ِيب ٔ ٔ
ايظ ِضر ٔ َقا ٍَ إ ٔ ِٕ ُن ِٓ َت َػائ ُّٔا ؾ ََعً َِی َ
َش َة َوأَ ِربَ َع َع ِ َ
یف ثَ ََل َث َع ِ َ
اب ذ ٌَّر َؾك ٔی ٌَ أَبٔی
وٕ َو َق َع َٔ ِٔ ا ِلهُ َّت ٔ
اب َع ِٔ أَبٔی ذ ٓ َٕر َوي ُِظبٔطُ أَ ِٕ یَهُ َ
َش َة َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ ايؼَّ َو ُ
َع ِ َ

ادمحنبامثعؿنبمیکح،رکب،یسیع ،دمحم،مکح،ومٰیسنبہحلط،انبوحہیکتےسرفاتیےہہکریمےفادلےنرفامایہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اکی داہییت صخش احرض وہا وج ہک اکی رخوگش ےیل
وہےئ اھت سج وک اس صخش ےن وھبان اھت افر اس ےک اسھت رفیٹ یھب یھت۔ اس ےن (فہ اھکان) رضحت روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم راھک افر اس ےن رعض ایک ہک ںیم ےن داھکی ہک ہی رخوگش وخؿ اہب راہ اھت (ینعی
ضیحاکوخؿاسںیمےسلکنراہاھتویکہکنرخوگشفہاجونرےہہکسجوکہکوعرتیکرطحضیحآاتےہ)آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احصہب ےس رفامای وکیئ رحج ںیہن ےہ م ولگ ہی رخوگش اھک افر اس اگؤں ےک رےنہ
فاےل ےس رفامای م یھب ہی اھک ول۔ اس صخش ےن رعض ایک ریما وت رفزہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
اہمتراسکرطحاکرفزہےہ؟اسصخشےنرعضایکہنیہمںیمنیترفزےںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشد رفامای ارگ م ہی رفزے راھک رکف وت ا دی رفنش راوتں ںیم راھک رکف۔ ینعی 64فںی 47فںی 84فںی اترخی وک
رفزہ راھک رکف۔ اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہک حیحص ےہ ہک انب وحہیکت ےن رضحت اوبذر ےس انس نکیل وہ  اتک ےہ ہک وھبؽ
ےساجبےئرضحتاوبذرریضاہللہنعےکایباھکلایگ۔
رافی  :ادمحنبامثعؿنبمیکح،رکب،یسیع،دمحم،مکح،ومٰیسنبہحلط،انبوحہیکت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمومٰیسنبہحلطرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 339

َوسی بٔ كًحہ رضی
راوی  :عُرو بٔ یحٌی بٔ حارثَ ،عافی بٔ سًامیٕ ،قاسِ بٔ َعٔ ،كًحہ بٔ یحٌیٰ ،

اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ یَ ِحٌَی بِ ٔٔ ا ِي َحار ٔٔث َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي ُُ َعافَی بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي َكا ٔس ُِ بِ ُٔ ََ ِع ٕٔ َع ِٔ
إ اي َّٓ ٔي ُّی
وسی بِ ٔٔ كَ ًِ َح َة أَ َّٕ َر ُج َّل أَتَی اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔأ َ ِرَْبٕ َوک َ َ
كَ ًِ َح َة بِ ٔٔ َی ِحٌَی َع ِٔ َُ َ

َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ َّس یَ َس ُظ إٔي َِی َضا َؾ َكا ٍَ َّاي ِٔذی َجا َئ ب ٔ َضا إنِّٔی َرأَیِ ُت ب ٔ َضا َز َّا َؾهَ َّ
ـ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
إ فٔی ا ِي َك ِوّ ٔ َر ُج ٌْ َُ ِٓت َبِٔذْ َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یَ َس ُظ َوأَ ََ َر ا ِي َك ِو َّ أَ ِٕ یَأِکًُُوا َوک َ َ
َش َة
ََ َقا ٍَ إنِّٔی َػائ ِْٔ َؾ َكا ٍَ َي ُط اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََض ََّل ثَ ََل َث ا ِيب ٔ ٔ
ََا ي َ
َش َة َوأَ ِربَ َع َع ِ َ
یف ثَ ََل َث َع ِ َ
َش َة
َو َخ ُِ َص َع ِ َ

رمعفنبییحینباحرث،اعمیفنبامیلسؿ،اقمسنبنعم،ہحلطنبییحی،ومٰیسنبہحلطریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکاکیآدیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافرفہرخوگشےلرکآای۔آپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن ابمرک اہھت اس یک اجبنڑباھای (رخوگش اھکےن ےک فاےطس) اس صخش ےن رعض ایک ہک ںیم
ےن داھکی اھت ہک اس رخوگش وک وخؿ آراہ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اانپ ابمرک اہھت رفک ایل افر اؿ
رضحات وک مکح رفامای اس ےک اھکےن ےک فاےطس اکی آدیم دفر اھٹیب وہا اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس
صخش ےس درایتف ایک م وک ایک وہایگ ےہ۔ اس صخش ےن اہک ںیم وت رفزہ دار وہں آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایاایؾضیبےکسکفہجےسرفزےںیہنر ےتھوہ۔46فںی47فںی48فںیاترخیوک(رفزہراھکرکف)
رافی  :رمعفنبییحینباحرث،اعمیفنبامیلسؿ،اقمسنبنعم،ہحلطنبییحی،ومٰیسنبہحلطریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمومٰیسنبہحلطرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 340

َوسی بٔ كًحہ رضی اہلل عٓہ
راوی َ :حُس بٔ اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ ،يعلی ،كًحہٰ ،

وسی بِ ٔٔ كَ ًِ َح َة
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َي ِعل َی َع ِٔ كَ ًِ َح َة بِ ٔٔ یَ ِحٌَی َع ِٔ َُ َ
َقا ٍَ أتُ َٔی اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔأ َ ِرَْبٕ َق ِس َط َواصَا َر ُج ٌْ َؾ ًَ َُّا َق َّس ََ َضا إٔي َِیطٔ َقا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إنِّٔی َق ِس
َرأَیِ ُت ب ٔ َضا َز َّا َؾت َ َر َن َضا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾً َِِ َیأِکًُ َِضا َو َقا ٍَ ي ٔ َُ ِٔ ع ٔ ِٓ َس ُظ کًُُوا َؾإٔنِّی ي َِو
ِ
اط َت َض ِيت َُضا أَک َ ًِت َُضا َو َر ُج ٌْ َجاي ٔ ْص َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِز ُٕ َؾک ُ ٌِ ََ َع ا ِي َك ِوّ ٔ َؾ َكا ٍَ یَا
َش َة َو َخ ُِ َص
َر ُسو ٍَ اہللٔ إنِّٔی َػائ ِْٔ َقا ٍَ ؾ ََض ََّل ُػ ُِ َت ا ِيب ٔ َ
َش َة َوأَ ِربَ َع َع ِ َ
یف َقا ٍَ َو ََا صَُّٔ َقا ٍَ ثَ ََل َث َع ِ َ

َش َة
َع ِ َ
دمحمنباامسلیعنباربامیہ،یلعی،ہحلط،ومٰیسنبہحلطریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےکاپساکیرخوگشآایسج وکاکیآدیم(اےنپاھکےن ےکفاےطس) وھبؿرکالایاھت۔ سجفتق
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم فہ رخوگش شیپ ایک ایگ وت اس صخش ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسںیمےن داھکیےہہکاسوک(ضیحاک)وخؿآراہاھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیابتنسرک
اس وک وھچ ڑدای افر ںیہن اھکای افر وجولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےک اپس ےھٹیب ےھت اؿ ےس ایبؿ ایک ہک م ہی
رخوگشاھکولویکہکنریمادؽاچاتہوتںیمیھبفہرخوگشاھکات۔اکیدفرساصخشفاہںرپاھٹیبوہااھت۔آپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش ےس رفامای ہک م زندکی آاجؤ افر م ولوگں ےک اسھت اھکےن ںیم رشتک رک ول۔ اس
صخش ےنرعضایک ہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ںیموترفزہداروہں۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفام ای م ےن ضیب ےک رفزے سک فہج ےس ںیہن رےھک؟ ہی درایتف ایک ایگ ہک ضیب ےک رفزے سک رطح ےک
وہےتںیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای46فںی47فںی48فںیاترخیوک۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،یلعی،ہحلط،ومٰیسنبہحلطریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی

زریرظندحثیرشفیںیمومٰیسنبہحلطرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 341

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،طعبة ،اْص بٔ سیریٔ ،رجٌ ،عبسايًَُ رضی اہلل عٓہ

یٔ َع ِٔ َر ُج ٌٕ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َع ِٔ ُط ِع َب َة َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا أَْ َ ُص بِ ُٔ سٔیر ٔ َ
إ یَأ ِ َُرُ ب ٔ َض ِٔذظ ٔ اْلِ َیَّاّ ٔ
ُي َكا ٍُ َي ُط َع ِب ُس ا ِي ًَُ ٔ َٔ یُ َح ِّس ُث َع ِٔ أَبٔیطٔ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ
َّ
یف َو َي ُكو ٍُ صَُّٔ ٔػ َی ُاّ َّ
ايث ََل ٔث ا ِيب ٔ ٔ
ايظ ِضر ٔ

دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،شػیة ،اسن نب ریسنی ،رلج ،دبعاکلمل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن
اےنپ فادل امدج ےس انس ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اایؾ ضیب ےک نیت رفزے رےنھک اک مکح رفامای
رکےت ےھت افر رفامای رکےت ےھت ہی رفزے ہنیہم ےک ربارب ںیہ (ینعی اؿ رفزفں یک تلیضف اکی امہ ےک رفزے
رےنھکیسیجےہ)
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،شػیة،اسننبریسنی،رلج،دبعاکلملریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمومٰیسنبہحلطرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 342

راوی َ :حُس بٔ حاتِ ،حبإ ،عبساہلل ،طعبة ،اْص بٔ سیریٔ ،عبسايًَُ بٔ َٓہاٍ رضی اہلل عٓہ

یٔ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َحات ِٕٔ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا حٔبَّا ُٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ أَْ َ ٔص بِ ٔٔ سٔیر ٔ َ

َسُٔ ِع ُت َع ِب َس ا ِي ًَُ ٔ َٔ بِ َٔ أَبٔی ا ِئُ ِٓ َضا ٍٔ یُ َح ِّس ُث َع ِٔ أَبٔیطٔ أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ََ َرص ُِِ بٔ ٔؼ َیاّ ٔ
یف َقا ٍَ هٔی َػ ِو ُّ َّ
ثَ ََلثَ ٔة أَیَّاّ ٕا ِيب ٔ ٔ
ايظ ِضر ٔ
َ
دمحم نب احم ،ةحؿ ،دبع اہلل ،شػیة ،اسن نب ریسنی ،دبعاکلمل نب اہنمؽ ریض اہلل ہنع اےنپ فادل امدج ےس لقن
رکےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ یہ اایؾ ضیب ےک نیت رفزے رےنھک اک مکح رفامای
افراراشدرفامایہیوپرےامہےکرفزےںیہ۔
رافی  :دمحمنباحم،ةحؿ،دبعاہلل،شػیة،اسننبریسنی،دبعاکلملنباہنمؽریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفیںیمومٰیسنبہحلطرپاالتخػ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 343

راوی َ :حُس بٔ َعُر ،حبإ ،ہُاّ ،اْص بٔ سیریٔ ،عبسايًَُ بٔ قساَة بٔ ًَحإ

یٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِع َُر ٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َحبَّا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صَ َُّ ْاّ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَْ َ ُص بِ ُٔ سٔیر ٔ َ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ َیأ ِ َُرَُْا بٔ َؼ ِوّ ٔ
إ َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ ک َ َ
َع ِب ُس ا ِي ًَُ ٔ َٔ بِ ُٔ ق َُسا ََ َة بِ ٔٔ َٔ ًِ َح َ

أَیَّاّ ٔ َّ
َش َة
ايً َیالٔی ا ِي ُػ ِّر ا ِيب ٔ ٔ
َش َة َو َخ ُِ َص َع ِ َ
َش َة َوأَ ِربَ َع َع ِ َ
یف ث َ ََل َث َع ِ َ

دمحم نب رمعم ،ةحؿ ،امہؾ ،اسن نب ریسنی ،دبعاکلمل نب دقامة نب احلمؿ اےنپ فادل امدج ےس لقن رکےت ںیہ اراشد
رفامای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اچدنین راوتں ہک دونں ںیم رفزے رےنھک اک مکح رفامای رکےت
ےھتافرفہ46،4 7افر48اترخیںیہ۔
رافی  :دمحمنبرمعم،ةحؿ،امہؾ،اسننبریسنی،دبعاکلملنبدقامةنباحلمؿ

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

اکیامہےکدفرفزےرانھک
ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اکیامہےکدفرفزےرانھک

جًس  :جًس زوّ

حسیث 344

راوی  :عُرو بٔ علی ،سیـ بٔ عبیساہلل ،خیار ايدًل ،اسوز بٔ طيبإ ،ابوْوؾٌ بٔ ابوعُقب رضی اہلل
عٓہ

ـ بِ ُٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ َٔ ِٔ خ َٔیارٔ ا ِي َدً ِٔل َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اْلِ َ ِس َو ُز بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َس ِی ُ
ُق ٕب َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َسأ َ ِي ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ ايؼَّ ِوّ ٔ
َط ِي َب َ
إ َع ِٔ أَبٔی ْ َ ِو َؾ ٌٔ بِ ٔٔ أَبٔی َع ِ َ

َؾ َكا ٍَ ُػ ِِ یَ ِو َّا َٔ ِٔ َّ
ايظ ِضر ٔ ُقً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ زٔ ِزنٔی زٔ ِزنٔی َقا ٍَ َت ُكو ٍُ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ زٔ ِزنٔی زٔ ِزنٔی َی ِو ََی ِ ٔن َٔ ِٔ
کٌُِّ َط ِضر ٕ ُقً ُِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ زٔ ِزنٔی زٔ ِزنٔی إنِّٔی أَ ٔج ُسنٔی َقؤیًّا َؾ َكا ٍَ زٔ ِزنٔی زٔ ِزنٔی أَ ٔج ُسنٔی َقو ٔ ًّیا ؾ ََشهَ َت َر ُسو ٍُ اہللٔ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َحًَّی هَ َٓ ِٓ ُت أَْ َّ ُط َيیَرُ ُّزنٔی َقا ٍَ ُػ ِِ ث َ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕ

رمعف نبیلع،فیس نبدیبع اہلل،ایخراقلخل،اوسدنبابیشؿ،اوبونلف نباوبرقعبریضاہللہنع ےسرفاتی ےہ
ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس رفزفں ےک قلعتمدرایتف ایک وتآپ ےن اراشد رفامای
ہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسںیمااضہفرفامدںیاسںیمااضہف رفامںیئ۔رعضایکایروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس اس ںیم ااضہف رفامںیئ رہ امہ ںیم دف رفزے۔ رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
اس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااضہف رفامںیئ ںیم اےنپ ادنر اطتق ف وقت وسحمس رکات وہں (ینعی زایدہ
رفزے رھک  اتک وہں) ہی ابت نس رک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش رےہ۔ اہیں کت ہک ںیم ےن ہی
ھجمسایلہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسریمیرتددیرفامدںیےگ۔ینعیااضہفںیہنرفامںیئےگرھپآپیلصاہللہیلع

فآہلفملسےناراشدرفامایمرہامہںیمنیترفزےروھک۔
رافی  :رمعفنبیلع،فیسنبدیبعاہلل،ایخراقلخل،اوسدنبابیشؿ،اوبونلفنباوبرقعبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :رفزفںےسہقلعتمااحدثی
اکیامہےکدفرفزےرانھک

جًس  :جًس زوّ

حسیث 345

راوی  :عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سَلّ ،یزیس بٔ ہاروٕ ،اسوز بٔ طيبإ ،ابوْوؾٌ بٔ ابوعُقب رضی اہلل
عٓہ

إ
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َس ََّلّ ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس بِ ُٔ صَ ُ
وٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا اْلِ َ ِس َوزُ بِ ُٔ َط ِي َب َ
ار َ
ُق ٕب َع ِٔ أَبٔیطٔ أَْ َّ ُط َسأ َ ٍَ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ ايؼَّ ِوّ ٔ َؾ َكا ٍَ ُػ ِِ َی ِو َّا
َع ِٔ أَبٔی ْ َ ِو َؾ ٌٔ بِ ٔٔ أَبٔی َع ِ َ
َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕ َوا ِس َتزَا َز ُظ َقا ٍَ بٔأبَٔی أَْ ِ َت َوأُم ِّی أَ ٔج ُسنٔی َقؤیًّا َؾزَا َز ُظ َقا ٍَ ُػ ِِ یَ ِو ََی ِ ٔن َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕ َؾ َكا ٍَ بٔأبَٔی
أَْ ِ َت َوأُم ِّی یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إنِّٔی أَ ٔج ُسنٔی َقو ٔ ًّیا َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إنٔ ِّی أَ ٔج ُسنٔی َقو ٔ ًّیا إنِّٔی أَ ٔج ُسنٔی

یس ُظ َؾ ًَ َُّا أَي ََّح َعً َِیطٔ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُػ ِِ ثَ ََلث َ َة أَیَّاّ ٕ َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِضر ٕ
َقو ٔ ًّیا ؾ ََُا کَا َز أَ ِٕ َیز ٔ َ
دبعارلنمحنبدمحمنبالسؾ،سیدینباہرفؿ،اوسدنبابیشؿ،اوبونلفنباوبرقعبریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکاوہنں ےنرضحتروسؽ رکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےسرفزےےک قلعتم درایتفرفامای۔آپ ےناراشد
رفامایمرہامہ ںیم اکیرفزہ روھکافراسںیمااضہفیکوخاشہیکرضحتاوبرقعبےن رعض ایکریمےفادلنی
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپدفاوہاجںیئںیموخدںیماکیوقتوسحمسرکاتوہںاطتقوسحمسرکاتوہںرھپ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناسںیمزمدیااضہفںیہنرفامایسجفتقکتاحصیبےنتہبزایدہاعیزیاکااہظر
ایکوترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکمرہامہںیمنیترفزےراھکرکف۔

رافی  :دبعارلنمحنبدمحمنبالسؾ،سیدینباہرفؿ،اوسدنبابیشؿ،اوبونلفنباوبرقعبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
رفتیضزوکة
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
رفتیضزوکة

جًس  :جًس زوّ

حسیث 346

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ عُارَ ،عافی ،زْیا بٔ اسحل َکی ،یحٌی بٔ عبساہلل بٔ ػیفی ،ابوَعبس،
ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ْیَّا بِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل ا ِي َُک ِّ ِّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َع َُّارٕ ا ِي َُ ِو ٔػل ٔ ُّی َع ِٔ ا ِي ُُ َعافَی َع ِٔ َز َ ٔ

ض َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َی ِحٌَی بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َػ ِیف ٕٓٔی َع ِٔ أَبٔی ََ ِع َب ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
اب َؾإٔذَا ٔجئِ َت ُض ِِ ؾَا ِزعُ ُض ِِ إلٔ َی أَ ِٕ َي ِظ َض ُسوا أَ ِٕ ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل
َ َتأتِ ٔی َق ِو َّا أَصِ ٌَ ن ٔ َت ٕ
ي ٔ ُُ َعاذ ٕح ٔی َن َب َع َثطُ إلٔ َی ا ِي َی َُ ٔٔ إْٔ َّ َ
اہللُ وأَ َّٕ َُح َُّ ّسا َر ُسو ٍُ اہللٔ َؾإ ٔ ِٕ صُِ أَكَاعُو َک ب ٔ َِذي ٔ َ َ
َ
َف َق َعً َِیض ٔ ِِ َخ ُِ َص
َ
َ
ِ
َ ؾَأ ِخبٔرِص ُِِ أ َّٕ اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ َ َ
وک ب ٔ َِذي ٔ َ َ
َ
َػً ََوا ٕ
َف َق َعً َِیض ٔ ِِ َػ َس َق ّة
ت فٔی یَ ِوّ ٕ َوي َِی ًَ ٕة َؾإ ٔ ِٕ ص ُِِ َي ِعىٔی أَكَاعُ َ
َ ؾَأ ِخب ٔ ِرص ُِِ أ َّٕ اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ َ َ
َ ؾ ََّات ٔل َز ِع َو َة ا ِي َُوِ ًُوّ ٔ
ُقائ ٔض ٔ ِِ َؾإ ٔ ِٕ ص ُِِ أَكَاعُ َ
وک ب ٔ َِذي ٔ َ
تُ ِؤ َخ ُِذ َٔ ِٔ أَغِٓ ٔ َیائ ٔض ٔ ِِ َؾت ُ َر ُّز َعل َی ُؾ َ َ

دمحمنبدبعاہللنبامعر،اعمیف،زرکاینبااحسؼیکم،ییحینب دبعاہللنبیفیص،اوبدبعم،انبابعسریضاہللہنعےس
رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنسجفتقرضحتاعمذریضاہللہنعوککلمنمییک

اجبن اجیھب وت اؿ ےس اراشد رفامایہک م اکی ایسی وقؾ ےک اپس ےس زگرف ےگ وج ہک الہ اتکب ںیہ (بلطم ہی ےہ
ہکدوہدفاصنرییکرطػ)رھپسجفتقماؿےکاپسوچنہپےگوتمالبرکاؿےسانہکہکفہوگایہدںیاسابت
یکہکدخاےکالعفہوکیئیھبابعدتےکالقئںیہنےہافردمحمیلصاہللہیلعفآہلفملساسےکدنبےںیہافراس
یک رطػ ےس ےجیھب وہےئ ںیہ ارگ فہ اہمترا مکح میلست رک ںیل رھپ م اؿ ےس انہک ہک دخافدن دقفس ےن اؿ رپ اپچن
فتق یک امنزںی رفض افر الزؾ رقار دی ںیہ اکی دؿ افر رات ںیم ارگ فہ اس وک میلست رک ںیل رھپ اؿ ےس وہک ہک
دخافدن دقفس ےن اؿ رپ دصہق زوکة وک رفض افر الزؾ رقار دای ےہ وج ہک امدلارفں ےس فوصؽ یک اجیت ےہ ارگ فہ
اسوکمیلسترکںیلوتمولظمؾیکدبداعےسوفحمظرانہ
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبامعر،اعمیف،زرکاینباقحسیکم،ییحینبدبعاہللنبیفیص،اوبدبعم،انبابعسریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
رفتیضزوکة

جًس  :جًس زوّ

حسیث 347

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلیَ ،عتُر ،بہز بٔ حهیِ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ ِع َتُٔ ْر َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت بَ ِضزَ بِ َٔ َحه ٕٔیِ یُ َح ِّس ُث َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َج ِّسظ ٔ
َ
َ َو ََّل آت َٔی زٔی َٓ َ
َ َحًَّی َح ًَؿ ُِت أَ ِنثَرَ َٔ ِٔ َع َسزٔصَّٔٔ ْٔلَ َػاب ٔ ٔع یَ َسیِطٔ أَ ِٕ ََّل آت َٔی َ
َقا ٍَ ُقً ُِت یَا ْ َ ٔي َّی اہللٔ ََا أَ َت ِي ُت َ
َ
َ َربُّ َ
َ ب ٔ َووِ ٔی اہللٔ ب ٔ َُا َب َع َث َ
ٌ َط ِیئّا إ ٔ ََّّل ََا َع ًَّ َُىٔی اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َو َر ُسو ُي ُط َوإنِّٔی أَ ِسأ َ ُي َ
َوإنِّٔی ُن ِٓ ُت ا َِ َرأّ ََّل أَ ِعك ٔ ُ
یِ
إ ٔ َي ِي َٓا َقا ٍَ ب ٔ ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ ُقً ُِت َو ََا آیَ ُ
ات ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ َقا ٍَ أَ ِٕ َت ُكو ٍَ أَ ِسً َُِ ُت َو ِجهٔی إلٔ َی اہللٔ َو َت َد ًَّ ِی ُت َو ُتك ٔ َ
ايؼَّ ََل َة َوتُ ِؤت َٔی ايزَّکَا َة

دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،زہبنبمیکحریضاہللہنعےسرفاتیےہہکفہاےنپفادلامدجےسافرفہاؿےکداداےس
رفاتیلقنرکےتںیہاوہنںےنایبؿایکہکںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!ںیمےنآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسیکدختمادقسںیماحرضیےسلبقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیک دختمںیمہنآےنیک
اینپ اویلگنں ےس زایدہ دعتاد ںیم ںیمسق اھکیئ ںیھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم ںیم (یھبک)
احرض ںیہن وہں اگ افر ہن یہ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ذمبہ وک میلست رکفں اگ افر ںیم اس رطح اک
ااسنؿاھتہکلقعفوعشرہناھتافرہیہکوجھچکاہللافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسسجےنھجموکالھکسای
ںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدخافدندقفسیکفیحیکمسقدےرکوساؽرکاتوہںہکدخافدندقفسےن
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک امہری اجبن سک زیچ ےک فاےطس اجیھب ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامایاالسؾےکاسھت۔ںیمےنرعضایکاالسؾیکوکیسناشناینںںیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای
موہکہکںیمےناانپرہچہدخافدندقفسیکاجبنرھکدایینعیاساکوجیھبمکح وہاگاسیکک لیمرکفںاگافرایساک
وہایگافرامنزڑپوھافرزوکةادارکف۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،زہبنبمیکحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
رفتیضزوکة

جًس  :جًس زوّ

حسیث 348

راوی  :عیسی بٔ َشاورَ ،حُس بٔ طعیب بٔ طابو رَ ،عاویہ بٔ سَلّ ،عبسايرحُٔ بٔ غِٓ ،ابوَايَ
اطعری رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ع َٔیسی بِ ُٔ َُ َشاو ٔ ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ُط َع ِی ٔب بِ ٔٔ َطاب ُ َور َع ِٔ َُ َعاؤیَ َة بِ ٔٔ َس ََّلّ ٕ َع ِٔ أَخٔیطٔ
َزیِ ٔس بِ ٔٔ َس ََّلّ ٕأَْ َّ ُط أَ ِخب َ َر ُظ َع ِٔ َج ِّسظ ٔأَبٔی َس ََّلّ ٕ َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ غُ ِٓ ِٕ أَ َّٕ أَبَا ََاي ٔ َٕ اْلِ َ ِط َعر ٔ َّی َح َّسثَ ُط أَ َّٕ

إ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ إ ٔ ِس َباؽ ُ ا ِي ُو ُؿو ٔ
ط ِاْل ٔ َیُا ٕٔ َوا ِي َح ُِ ُس ِهَّلِل َت ُِ َْلُ ا ِئُیزَ َ
ئ َط ِ ُ
َواي َّت ِشبٔیحُ َواي َّتهِبٔیرُ َی ُِ َْلُ َّ
ايش َُ َوا ٔ
ُقآ ُٕ ُح َّح ْة
ت َواْلِ َ ِر َق َوايؼَّ ََلةُ ْ ُْور َوايزَّکَاةُ ب ُ ِر َص ْ
إ َوايؼَّ بِرُ ؿ َٔیائْ َوا ِي ُ ِ

َ
ََ أَ ِو َعً َِی َ
ي َ

یسیعنباسمفر،دمحمنببیعشنباشوبر،اعمفہینبالسؾ،دبعارلنمحنبمنغ،اوبامکلارعشیریضاہللہنعےس
رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایایھچرطحفوضاکرکانفصناامیؿےہ
ہ
ہ
اس ےئل ہک اامیؿ ےس امتؾ انگہ اعمػ رک دی اجےت ںیہ افرفوض ےس وھچےٹانگہ اعمػ رک دی اجےت ںیہ افر
ادمحل انہک رتازف وک (انہم اامعؽ) وک رھب دے اگ افر اہلل اربک رھب دےتی ںیہ آامسؿ افر ز نی وک (اےنپ ارج فوثاب ےس)
افر امنز وت ونر ےہ (ایقتم ےک دؿ) افر زوکة دلیل افر تجح ےہ افر ربص رفینش ےہ افر رقآؿ رکمی دلیل ےہ
اہمترےفاےطس(ارگمقحرپوہایفہمرپدلیلےہارگابلطرپاقمئوہ)۔
رافی  :یسیعنباسمفر،دمحمنببیعشنباشوبر،اعمفہینبالسؾ،دبعارلنمحنبمنغ،اوبامکلارعشیریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
رفتیضزوکة

جًس  :جًس زوّ

حسیث 349

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايحهِ ،طعیب ،يیث ،خايس ،ابٔ ابوہَلٍ ،نعیِ َحُر ابوعبساہلل،
ػہیب ،ابوسعیس ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ َّ
ايً ِیثٔ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َخاي ٔ ْس َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی ص ٔ ََل ٍٕ
َع ِٔ نُ َع ِی ِٕ ا ِي ُُ ِحُٔر ٔأَبٔی َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ُػ َض ِی ْب أَْ َّ ُط َسُٔ َع َٔ ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َو َٔ ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس َي ُك َوَّل ٕٔ َخ َلب َ َٓا

َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یَ ِو َّا َؾ َكا ٍَ َو َّاي ِٔذی َن ِؿ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔثَ ََل َث ََرَّا ٕ
ت ث ُ َِّ أَ َن َّب َؾأ َ َن َّب ک ُ ٌُّ َر ُج ٌٕ
َشی َؾکَاْ َ ِت أَ َح َّب إ ٔ َي ِي َٓا َٔ ِٔ حُ ُِر ٔاي َّٓ َع ِٔ
َٔ َّٓا َی ِبکٔی َّلَ ْ َ ِسرٔی َعل َی ََاذَا َحً َ
َـ ث ُ َِّ َر َؾ َع َرأِ َسطُ فٔی َو ِجضٔطٔ ا ِيبُ ِ َ

َخ ُد ايزَّکَا َة َویَ ِحتَٓ ٔ ُب ا ِلهَ َبائ ٔ َر َّ
ث ُ َِّ َقا ٍَ ََا َٔ ِٔ َع ِب ٕس ي َُؼل ِّی ايؼَّ ً ََوا ٔ
ايش ِب َع
إ َویُ ِ ٔ
ت ا ِي َد ُِ َص َو َي ُؼ ُوّ َر ََ َـ َ
اب ا ِي َح َّٓ ٔة َؾكٔی ٌَ َي ُط ا ِز ُخ ٌِ بٔ َش ََلّ ٕ
إ ٔ ََّّل ُؾ ِّت َح ِت َي ُط أَبِ َو ُ
م
دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل ،بیعش ،ثیل ،اخدل ،انب اوبالہؽ ،میعن حمر اوبدبع اہلل ،بیہص ،اوبدیعس ،اوبرہریہ
ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسےن اکیدؿمہوکہبطخانسای وتاراشد
رفامایاسذاتیکمسقہکسجےک ہضبقںیمریمیاجؿےہنیترمہبتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس کھےئگافررہ
اکی صخش امہرے ںیم ےس  کھ رک رفےن گل ایگ نکیل مہ وک ملع ںیہن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن سک
رطحےسمسقاھکیئرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرسااھٹایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرہچہرپوخیش
یھتمہوکہیابترسخرگنےکافٹنےسزایدہدمعہ ولعمؾوہیئ(فاحض رےہہکرعب ںیمالؽرگنےکافٹن
زایدہ یتمیق وہےت ںیہ) رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج دنبہ اپچن فتق یک امنز ادا رکےن افر امہ
راضمؿ اابملرک ےک رفزے رےھک افر زوکة اکنےل افر است ڑبے ڑبے انگہ ےس وفحمظ رےہ وت اس ےک فاےطس
ہ
تنجےکدرفازےوھکؽدیاجںیئےگافراسےساہکاجےئاگہکاجؤادنرالس یتمےکاسھت۔
م
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل ،بیعش ،ثیل ،اخدل ،انب اوبالہؽ ،میعن حمر اوبدبعاہلل ،بیہص ،اوبدیعس،
اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
رفتیضزوکة

جًس  :جًس زوّ

حسیث 350

راوی  :عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس بٔ نثیر ،وہ اپٓے وايس سے ،طعیب ،زہری ،حُیس بٔ عبسايرحُٔ،

ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

إ بِ ٔٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ َنثٔیر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َع ِٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی حُ َُ ِی ُس
أَ ِخب َ َرنٔی َع ُِرُو بِ ُٔ عُ ِث َُ َ
بِ ُٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ أَ َّٕ أَبَا ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ََ ِٔ أَ ِنؿ ََل َز ِو َجی ِ ٔن

اب
َٔ ِٔ َط ِی ٕئ َٔ ِٔ اْلِ َ ِط َیا ٔ
اب ا ِي َح َّٓةٔ َیا َع ِب َس اہللٔ َص َِذا َخی ِ ْر ي َ
ئ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ زُعٔ َی َٔ ِٔ أَبِ َو ٔ
ََ َوي ٔ ًِ َح َّٓةٔ أَبِ َو ْ
اب ا ِيحٔ َضاز ٔ
إ َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ ا ِيح ٔ َضاز ٔ زُعٔ َی َٔ ِٔ بَ ٔ
إ َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ ايؼَّ ََلة ٔ زُعٔ َی َٔ ِٔ بَ ٔ
اب ايؼَّ ََلة ٔ َو ََ ِٔ ک َ َ
ؾ ََُ ِٔ ک َ َ
إ َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ ِّ
اب اي َّریَّا ٕٔ
ايؼ َیاّ ٔ ُزعٔ َی َٔ ِٔ بَ ٔ
إ َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ ايؼَّ َس َق ٔة زُعٔ َی َٔ ِٔ بَ ٔ
اب ايؼَّ َس َقةٔ َو ََ ِٔ ک َ َ
َو ََ ِٔ ک َ َ

ورة ٕ ؾ ََض ٌِ یُ ِسع َی َٔ ِٓ َضا ک ُ ًِّ َضا أَ َح ْس یَا َر ُسو ٍَ
َِ اْلِ َبِ َو ٔ
َقا ٍَ أَبُو بَ ِْکٕ َص ٌِ َعل َی ََ ِٔ یُ ِسع َی َٔ ِٔ تًٔ َ
ض َ
اب َٔ ِٔ َ ُ
وٕ َٔ ِٓ ُض ِِ َي ِعىٔی أَبَا بَ ِْکٕ
اہللٔ َقا ٍَ َن َع ِِ َوإنِّٔی أَ ِر ُجو أَ ِٕ َتهُ َ
رمعفنبامثعؿنبدیعسنبریثک،فہاےنپفادلےس،بیعش،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللہنعےس
رفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساراشدرفامےتےھتوجوکیئیسکیئشاکاکیوج ڑارخچرکےراہدخا
ںیموتفہصخشتنجےکدرفازفںےساکپرااجےئاگاےدخایکدنبے!ہیدرفازہرتہبےہافرتنجےکدرفازفں
ںیموجامنزیوہاگوتفہصخشامنزےکدرفزےےسالبایاجےئاگافرداینںیموجصخشدصہقریخاترکےنفاالوہاگ
وتاسوکدصہقےکدرفازےےسالبایاجےئاگافروجصخشرفزہرےنھکفاالوہاگوتاسوکاببارلایؿےساکپرااجےئ
اگ۔ہینسرکاوبرکبریضاہللہنعےناہکای روسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!وجصخشاؿدرفازفںےسالبایاجےئوتاس
وک یسک مسق یک وکیئ رکف ںیہن ےہ نکیل ایک وکیئ صخش اس مسق اک یھب وہاگ ہک سج وک امتؾ درفازفں ےس البای اجےئ؟
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہں!افرھجموکاسابتیکوتعقےہہکماؿیہںیمےسوہںےگ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعسنبریثک،فہاےنپفادلےس،بیعش،زرہی،دیمحنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زوکةاداےنرکےنیکفدیعافرذعابےسقلعتمااحدثی

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
زوکةاداےنرکےنیکفدیعافرذعابےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 351

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،ابوَعاویہ ،اعُعَ ،عروربٔ سویس ،ابوذر رضی اہلل عٓہ

ايْس ِّی فٔی َحسٔیثٔطٔ َع ِٔ أَبٔی َُ َعاؤیَ َة َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ ا ِي َُ ِعرُورٔ بِ ٔٔ ُس َویِ ٕس َع ِٔ أَبٔی ذ ٓ َٕر َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َص َّٓا ُز بِ ُٔ َّ ٔ
وٕ
ْس َ
ٔجئ ُِت إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوص َُو َجاي ٔ ْص فٔی ه ٌِّٔ ا ِل َه ِع َب ٔة َؾ ًَ َُّا َرآنٔی َُ ِكب ٔ َّل َقا ٍَ ص ُِِ اْلِ َ ِخ َ ُ
وٕ أَ َِ َو ّاَّل إ ٔ ََّّل ََ ِٔ
َو َر ِّب ا ِل َه ِع َبةٔ َؾ ُكً ُِت ََا لٔی ي ََعل ِّی أُِْز ٔ ٍَ ف ٔ َّی َط ِی ْئ ُقً ُِت ََ ِٔ ص ُِِ ؾ َٔسا َک أَبٔی َوأُم ِّی َقا ٍَ اْلِ َ ِنثَرُ َ
وت
َقا ٍَ صَ َه َِذا َو َص َه َِذا َو َص َه َِذا َحًَّی بَی ِ َن َی َسیِطٔ َو َع ِٔ َیُٔيٓٔطٔ َو َع ِٔ ٔط َُائطٔ ث ُ َِّ َقا ٍَ َو َّاي ِٔذی َن ِؿ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ ََّل َی ُُ ُ

َر ُج ٌْ ؾ ََی َس ُع إٔب ٔ َّل أَ ِو َب َ ُّقا ي َِِ یُ َؤ ِّز َزکَا َت َضا إ ٔ ََّّل َجائ َ ِت یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة أَ ِعوَ َِ ََا کَاْ َ ِت َوأَ ِس َُ َٓ ُط َت َل ُؤ ُظ بٔأ َ ِخؿَاؾ َٔضا
ض
رخاصَا أُع َ
ٔیس ِت أ ُ َوَّل َصا َحًَّی يُ ِك َضی بَی ِ َن اي َّٓا ٔ
ُقوْ ٔ َضا ک ُ ًَّ َُا َنؿ َٔس ِت أ ُ ِ َ
َو َت ِٓ َل ُح ُط بٔ ُ ُ
انہد نب رسی ،اوباعمفہی ،اشمع،رعمفرنب وسدی ،اوبذر ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم رضحت روسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا۔ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس تیب اہلل رشفی
ےک اسہی ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک اینپ اجبن آےت وہےئ داھکی وت
اراشد رفامای فہ یہ ولگ اصقنؿ افر وٹےٹ فاےل ںیہ افر اخہن ہبعک ےک رپفرداگر یک مسق ںیم ےن رعض ایک ہک ایک
اراشد ےہ؟ وہ  اتک ےہ ہک ھجم ےس قلعتم وکیئ مکح انزؽ وہا وہ۔ ںیم ےن درایتف ایک وکؿ رضحات ںیہ۔ ریمے
فادلنی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ وہاجںیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج ولگ تہب
دفتل عمج ر ےتھ ںیہ نکیل وج اس مسق ےک ولگ ںیہ افر اس اجبن ااشرہ ایک اہیں کت ہک اسےنم افر داںیئ ابںیئ
اجبنیھب(رمادہی ےہہک رہ اجبنےس رضفرت دنمولوگںاک ایخؽر ےتھ ںیہ) رھپاراشدرفامای ہکلباسذاتیک
مسقہکسجےکہضبقںیمریمیاجؿےہ۔وجوکیئافٹنافرلیبوھچ ڑرکوفتوہاجےئہکنجیکاسےنزوکةادا
ہنیکوہوتفہافٹنافرلیبایقتمےکدؿڑبےوہرکاحرضوہںےگافراسزوکةاداہنرکےنفاےلصخشوکاےنپ
دقؾےسرفدنڈاںیلےگافراےنپوگنیسںےساسوکامراگلںیئےگسجفتقبسےسآرخیاجونراسصخشےک

اسھتہیفیلکتدہلمعرکےاگوترھپدفابرہےسیہیفیلکتدہاکؾرشفعرکںیےگ(ینعیدفابرہامرانرشفعرکدںی
ےگ)اہیںکتہکااسنونںںیممکحوہینعیولوگںےکدفز یافر یتنوہےناک۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباعمفہی،اشمع،رعمفرنبوسدی،اوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
زوکةاداےنرکےنیکفدیعافرذعابےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 352

راوی َ :حاہس بٔ َوسی ,ابٔ عييٓہ ،جاَع بٔ ابوراطس ،ابووائٌ ،عبساہلل بٔ َشعوز رضی اہلل عٓہ

وسی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ُع َي ِي َٓ َة َع ِٔ َجا َٔ ٔع بِ ٔٔ أَبٔی َرا ٔط ٕس َع ِٔ أَبٔی َوائ ٔ ٌٕ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َحاصٔ ُس بِ ُٔ َُ َ

اٍ ََّل یُ َؤ ِّزی َح َّل ََائطٔ إ ٔ ََّّل ُج ٔع ٌَ َي ُط كَ ِوقّا فٔی
َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََا َٔ ِٔ َر ُج ٌٕ َي ُط ََ ْ
ُ
َ
اب اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ َُ َح َُّس بِٔ ََا َج َة
َقأَ َٔ ِؼ َسا َق ُط َٔ ِٔ ن ٔ َت ٔ
َق ُع َوص َُو َي ٔ ُّ
رف َٔ ِٓ ُط َوص َُو َیت ِ َب ُع ُط ث َِّ َ َ
ُعُٓكٔطٔ ُط َحا ْع أ ِ َ
وٕ ب ٔ َُا آ َتاص ُِِ اہللُ َٔ ِٔ ؾ َِـًٔطٔ ص َُو َخی ِ ّرا َي ُض ِِ بَ ٌِ صُ َو َ ٌّرش َي ُض ِِ
َو ََّل َت ِح َشب َ َّن َُ َح َُّس بِٔ ََا َج َة َّاي ِٔذ َ
یٔ یَ ِب َدًُ َ
ُوٕ ََا بَدًُٔوا بٔطٔ یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََةٔ ِاْلیَ َة
َس ُی َل َّوق َ
اجمدہ نب ومیس ,انب ہنییع ،اجعم نب اوبرادش ،اوبفالئ ،دبعاہلل نب وعسمد ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ

رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجصخشامدلاروہافرفہصخشامؽفدفتلیکزوکةہندےوتدفتلاس
صخش یکرگدؿاکابروہیگ اکیئاجناسپننب رک۔فہاس ےساھبےنگےگل اگافراسصخشےکاسھتہیلمعوہاگ۔
رھپاسیکدصتقیفاتدیئےکفاےطسآپےنآتیالتفترفامیئہنوھجمساؿولوگںوکوجہکوجنکیسرکےتںیہاس
دفتل ےک اسھت وج ہک دخافدن دقفس ےن اؿ وک اےنپ لضف ف رکؾ ےس اطع رفامای ےہ ہک ہی دفتل اؿ ولوگں ےک
فاےطسرتہبےہہکلبفہدفتلربیےہاؿےکفاےطسسجےکاسھتفہولگوجنکیسرکےتںیہفہایقتمےکدؿاؿ

یکرگدؿاکاہرانبیئاجےئیگ۔
رافی  :اجمدہنبومیس,انبہنییع،اجعمنباوبرادش،اوبفالئ،دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
زوکةاداےنرکےنیکفدیعافرذعابےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 353

راوی  :اسُاعیٌ بٔ َشعو ز ،یزیس بٔ زریع ،سعیس بٔ ابوْعوبة ،قتازة ،ابوعُرو غسانی ،ابوہریرہ رضی
اہلل عٓہ

ْعوبَ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس بِ ُٔ ز َُریِ ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َسعٔی ُس بِ ُٔ أَبٔی َ ُ

َق َتا َزةُ َع ِٔ أَبٔی َع ُِر ٕو ا ِي ُػ َسان ٔ ِّی أَ َّٕ أَبَا ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ أَ ُّی َُا َر ُج ٌٕ
ْسصَا
کَاْ َ ِت َيطُ إٔب ٔ ٌْ َّلَ ي ُِع ٔلی َح َّك َضا فٔی ْ َ ِح َست َٔضا َور ِٔسً ٔ َضا َقايُوا یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ََا ْ َ ِح َستُ َضا َور ِٔسًُ َضا َقا ٍَ فٔی عُ ِ ٔ
آرشظ ٔیُ ِب َل ُح ي ََضا بٔ َكا ٕع َ َِق ََقٕ َؾ َت َل ُؤ ُظ بٔأ َ ِخؿَاؾ َٔضا
َوي ِ ٔ
ُْس َصا َؾإْٔ َّ َضا َتأتِ ٔی َی ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة َنأَغ َِِّذ ََا کَاْ َ ِت َوأَ ِس َُٓٔطٔ َو َ ٔ
ض
رخاصَا أُع َ
ٔیس ِت َعً َِیطٔ أ ُ َوَّل َصا فٔی یَ ِوّ ٕ ک َ َ
ـ َس َٓ ٕة َحًَّی يُ ِك َضی بَی ِ َن اي َّٓا ٔ
إ َٔ ِك َس ُار ُظ َخ ُِ ٔشی َن أَ ِي َ
إٔذَا َجائ َ ِت أ ُ ِ َ
ُق ََّل ي ُِع ٔلی َح َّك َضا فٔی ْ َ ِح َست َٔضا َورٔ ِسً ٔ َضا َؾإْٔ َّ َضا َتأتِ ٔی یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة أَغ ََِّذ
َؾی َ َری َسبٔی ًَ ُط َوأَ ُّی َُا َر ُج ٌٕ کَاْ َ ِت َي ُط َب َ ْ

ُقْ ٔ َضا َو َت َل ُؤ ُظ ک ُ ٌُّ ذَا ٔ
آرش ُظ یُ ِب َل ُح ي ََضا بٔ َكا ٕع َ َِق ََقٕ َؾت َ ِٓ َل ُح ُط ک ُ ٌُّ ذَا ٔ
ت هًٔ ِٕـ
ََا کَاْ َ ِت َوأَ ِس َُ َٓ ُط َو َ َ
ت َ َِق ٕٕ بٔ َ ِ
ـ َس َٓ ٕة َحًَّی ُي ِك َضی
رخاصَا أُع َ
ٔیس ِت َعً َِیطٔ أ ُ َوَّل َصا فٔی َی ِوّ ٕ ک َ َ
إ َٔ ِك َسا ُر ُظ َخ ُِ ٔشی َن أَ ِي َ
ب ٔ ٔو ًِؿ َٔضا إٔذَا َجا َو َز ِت ُط أ ُ ِ َ
ض َؾی َ َری َسبٔی ًَطُ َوأَ ُّی َُا َر ُج ٌٕ کَاْ َ ِت َيطُ غَ َٓ ِْ ََّل ي ُِع ٔلی َح َّك َضا فٔی ْ َ ِح َست َٔضا َور ِٔسً ٔ َضا َؾإْٔ َّ َضا َتأتِ ٔی یَ ِو َّ
بَی ِ َن اي َّٓا ٔ
آرشظ ٔث ُ َِّ یُ ِب َلحُ ي ََضا بٔ َكا ٕع َ َِق ََقٕ َؾ َت َل ُؤ ُظ ک ُ ٌُّ ذَا ٔ
ت هًٔ ِٕـ ب ٔ ٔو ًِؿ َٔضا
ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة َنأَغ َِِّذ ََا کَاْ َ ِت َوأَ ِنثَرٔظ ٔ َوأَ ِس َُٓٔطٔ َو َ ٔ
َو َت ِٓ َل ُح ُط ک ُ ٌُّ ذَا ٔ
ٔیس ِت َعً َِیطٔ
رخا َصا أُع َ
ُقْ ٔ َضا ي َِی َص ؾ َٔیضا َع ِك َؼا ُئ َو ََّل َع ِـ َبا ُئ إٔذَا َجا َو َز ِتطُ أ ُ ِ َ
ت َ َِق ٕٕ بٔ َ ِ

ض َؾی َ َری َسبٔی ًَ ُط
أ ُ َوَّل َصا فٔی َی ِوّ ٕک َ َ
ـ َس َٓ ٕة َحًَّی يُ ِك َضی بَی ِ َن اي َّٓا ٔ
إ َٔ ِك َسا ُر ُظ َخ ُِ ٔشی َن أَ ِي َ
اامسلیعنبوعسمد،سیدینبزرعی،دیعسنباوبرعفبة،اتقدة،اوبرمعفنااین،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتسجصخشےکاپس
افٹن وہں افر فہ صخش اؿ یک زوکة ادا ہن رکے یگنت افر فتعس ںیم (بلطم ہی ےہ ہک سج فتق افٹن ومےٹ
صیح
اتزےوہںافردفتل حاحتلںیموہوت)اسفتقزوکةاداہنرکےاسےئلہکدمعہومےٹاتزےمسقےک
افٹندصہق رکانزایدہاھبری زگراتےہافر سجفتق فہ افٹندےلبےلتپوہ اجںیئوت اؿ وکرباافررخابایخؽرک
ےک زوکة ریخات رکے ای سج فتق طحق اسیل اک زامہن وہ وت زوکة ہن ادا رکے۔ اس رپ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! یگنت افرفتعس ےس ایک رماد ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای لکشم افر
دوشاری ےک دفر ںیم وت فہ افٹن ایقتم ےک دؿ وخب ومےٹ اتزے افر رفہب وہ رک آںیئ ےگ افر اؿ اک امکل اؿ
افوٹنں ےک اسےنم اکی اصػ ربارب دیماؿ ںیم اےٹل  ہن اکٹلای اجےئ اگ افر فہ افٹن اس وک رفدن ڈاںیل ےگ اےنپ
دقومں ےس افر سج فتق آرخ اک افٹن اس وک اےنپ دقؾ ےس رفدن ےکچ اگ وت رھپ از رس ون ےلہپ فاےل افٹن وک الای
اجےئاگامتؾدؿایسرطہقی ےسوجاچپسازاراسؽےکرباربوہاگاہیںکتہک ہلصیوہولوگںےکدرنایؿافرفہ
ولگ اانپ راہتس دھکی ںیل ینعی اےنپ ااجنؾ وک چنہپ اجںیئ افر سج ےک اپس رکبایں وہں یگ افر فہ اؿ یک زوکة یگنت افر
آاسین ےک فتق ہن ادا رکے وتایقتم ےکدؿ فہ رکبایں ومیٹ افر زیت وہں یگ افر اچالک نب رک آںیئ یگ رھپ اس
ےکامکلوکاےٹل ہناکٹلایاجےئاگاکیومہارافراشکدہدیماؿںیمافررہاکیدقؾفایلرکبیاسوکاےنپدقؾےس
رفدنےلیگافروگنیسںفایلاےنپگنیسےسامرےیگافروکیئاؿںیمڑمےوہےئگنیسیکایوٹےٹوہےئگنیس
یکںیہنوہیگہکلب امتؾےکامتؾگنیسدیسےھافراطوتقروہںےگاتہک امکلوکزایدہےس زایدہافردشدیفیلکت وہ
افرسجفتقآرخیکرکبیلکناجےئیگوترھپدفابرہیلہپفایلرکبیوکالایاجےئاگامتؾدؿوجہکاچپسازاراسؽاک
وہاگاہیںکتہکولوگںاک ہلصیوہافرولگاےنپاےنپاکھٹہنّینعی(تنجافردفزخ)ںیمچنہپاجںیئ۔
رافی  :اامسلیعنبوعسمد،سیدینبزرعی،دیعسنباوبرعفبة،اتقدة،اوبرمعفنااین،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشزوکةاداےنرکےاسےسقلعتم
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
وجصخشزوکةاداےنرکےاسےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 354

راوی  :قتيبہ ،يیث ،عكیٌ ،زہری ،عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ عتبة بٔ َشعوز ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ ُع َك ِی ٌٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ُعت ِ َب َة

ـ أَبُو بَ ِْکٕ َب ِع َس ُظ
بِ ٔٔ ََ ِش ُعوز ٕ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َي َُّا تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوا ِس ُت ِدً ٔ َ
اض َو َق ِس َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ـ ُت َكات ٔ ُ
رف َٔ ِٔ ا ِي َع َر ٔب َقا ٍَ عُ َُرُ ْٔلَبٔی بَ ِْکٕ َن ِی َ
ٌ اي َّٓ َ
رف ََ ِٔ َن َ َ
َو َن َ َ

اض َحًَّی َي ُكويُوا َّلَ إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل اہللُ ؾ ََُ ِٔ َقا ٍَ َّلَ إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل اہللُ َع َؼ َِ َٔىِّی ََا َي ُط َو َنؿ َِشطُ
َو َس ًَّ َِ أ ُ َٔ ِر ُت أَ ِٕ أ ُ َقات ٔ ٌَ اي َّٓ َ
َف َم بَی ِ َن ايؼَّ ََلة ٔ َوايزَّکَاة ٔ َؾإ ٔ َّٕ
إ ٔ ََّّل ب ٔ َح ِّكطٔ َوح َٔشابُطُ َعل َی اہللٔ َؾ َكا ٍَ أَبُو بَ ِْکٕ َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َْل ُ َقاتًََّٔٔ ََ ِٔ َ َّ
ايزَّکَا َة َح ُّل ا ِي َُا ٍٔ َواہللٔ ي َِو ََ َٓ ُعونٔی ع ٔ َك ّاَّل کَاْ ُوا یُ َؤ ُّزوْ َ ُط إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي َكا َت ًِ ُت ُض ِِ َعل َی

رش َح َػ ِس َر أَبٔی بَ ِْکٕ ي ٔ ًِك ٔ َتا ٍٔ ؾ ََع َرؾ ُِت أََّْطُ
ََ ِٓ ٔعطٔ َقا ٍَ ُع َُرُ َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط ؾ ََواہللٔ ََا ص َُو إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َرأَیِ ُت اہللَ َ َ
ا ِي َح ُّل
ہبیتق ،ثیل ،لیقع،زرہی ،دیبعاہللنبدبعاہللنبعتیةنب وعسمد،اوبرہریہریضاہلل ہنع ےسرفاتیےہ ہکسج
فتقروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکفافتوہیئ افر رضحتاوبرکبریضاہللہنع ہفیلخرقمر رفامےئ ےئگوت
رضحترمعافرفؼریضاہللہنع ےنرضحتاوبرکبریض اہللہنعےسرفامایہکمسک رطہقیےساہجدرکف ےگینعی
اؿولوگںےسسکرطحاہجدرکفےگوجزوکةادا ںیہن رکےتاحالہکنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامایھجموکمکحوہاےہولوگںےساہجدرکےناک اہیںکتہکفہولگںیہکہک دخافدندقفسےکالعفہ
وکیئاچسرپفرداگرںیہنےہوتسجصخشےناسابتاکارقارایکوتاسصخشےناےنپامؽافراجؿوکھجمےسوفحمظ
رکایلنکیلیسکےکقحےکوعض(رمادہیےہہکارگیسکرپزایدیتیکوہیگوتاسےکاسھتوتفاسییہولسکوہاگ)

ایارگیسکیکدفتلفریغہ بصغیکوہیگوتاسےکاسھتیھبفیہاعمہلموہاگ)اساکاسحبدخافدندقفسرپےہ
رضحتاوبرکبریضاہللہنع ےنرفامایہکںیماسصخش ےسگنجرکفں اگوجہک امنزافرزوکةےکدرنایؿرفتقی
رکے اگ (ینعی امنز وت ڑپےھ نکیل زوکة ادا ہن رکے اس ےئل ہک زوکة درا ل دفتل ںیم اکی قح ےہ سج رطح
ےسامنزدخافدندقفسیکرطػےساکیقحےہافررفضےہاسرطحےسزوکةیھب)افردخایکمسقارگاکی
رکبی اک ہچب آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم شیپ رکےت ےھت افر ھجم وک ںیہن دںی ےگ وت ںیم اؿ
ولوگں ےس اہجد رکفں اگ اس ےک ادا ےن رکےن رپ۔ ہی نس رک رضحت رمع افرفؼ ریض اہلل ہنع ےن رفامای دخافدن
دقفس یک مسق ےہ ھچک ںیہن اھت نکیل ھجم وکاس اک ملع ےہہک دخافدن دقفس ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع اک ہنیس
وھکؽدایےہاہجدےکفاےطسرھپںیمےنہیاجؿایلہکیہیقحےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،لیقع،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبعتیةنبوعسمد،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجوکیئزوکةاداہنرکےاسیکفدیع
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
وجوکیئزوکةاداہنرکےاسیکفدیع

جًس  :جًس زوّ

حسیث 355

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،بہز بٔ حهیِ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا بَ ِضز ُ بِ ُٔ َحه ٕٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبٔی َع ِٔ َج ِّسی َقا ٍَ
ُرف ُم إٔب ٔ ٌْ َع ِٔ
َسُٔ ِع ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ فٔی کٌُِّ إٔب ٔ ٌٕ َسائ َُٔ ٕة فٔی کٌُِّ أَ ِر َبعٔی َن ابِ َٓ ُة َيبُو ٕٕ ََّل ي َ َّ
ط إٔبًٔٔطٔ َعزِ ََ ْة َٔ ِٔ َعزَ ََا ٔ
ت َربِّ َٓا َّلَ
ح َٔشاب ٔ َضا ََ ِٔ أَ ِع َلا َصا َُ ِؤ َتح ٔ ّرا َؾ ًَ ُط أَ ِجرُ َصا َو ََ ِٔ أَبَی َؾإَّْٔا آخ ُِٔذو َصا َو َط ِ َ
َی ٔح ٌُّ ْلٔ ٍٔ َُ َح َُّ ٕس َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َٔ ِٓ َضا َط ِی ْئ

رمعفنبیلع،ییحی،زہبنبمیکحریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےنانساےنپفادلےساوہنںےناؿےکدادا
ےس انس اوہنں ےن رفامای ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت
ےھتہکرہ اکی اچسیل افٹن ںیموج  لگن ںیمرچاےئ اجےتوہںاکیدف اسؽیک افینٹنزوکة ںیمادا رکانرضفری
ےہ افر افٹن گدحیہ ںیہن ےئک اجںیئ ےگ اےنپ اسحب ےس (زوکة ےس ےنچب یک فاےطس) افر وج صخش زوکة وثاب ےک
فاےطس دے اگ وت اس وک وثاب لم اجےئ اگ افر وج صخش ااکنر رکے مہ اس ےس زوکة یھب ںیل ےگ۔ افر اس ےس
آدےھ افٹن اس ےک ےل ںیل ےگ۔ ہی اکی زسا ےہ امہرے رپفرداگر یک زساؤں ںیم ےس۔ اس امؽ دفتل ںیم
ےسیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسیکافالدفالہفایعؽےکفاےطسھچکانیلدرتسںیہنےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،زہبنبمیکحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افوٹنںیکزوکةےسقلعتم
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
افوٹنںیکزوکةےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 356

راوی  :عبیساہلل بٔ سعیس ،سؿیإ ،عُرو بٔ یحٌیَ ،حُس بٔ َثىی و َحُس بٔ بظار ،عبسايرحُٔ،
سؿیإ و طعبة و َايَ ،عُرو بٔ یحٌی ،وہ اپٓے وايس سے ،ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َع ُِرُو بِ ُٔ َی ِحٌَی ح و أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ
إ َو ُط ِع َب َة َو ََاي ٔ َٕ َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ یَ ِحٌَی َع ِٔ أَبٔیطٔ
ا ِي ُُ َثىَّی َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ ُسؿ َِی َ

وٕ َخ ُِ َشةٔ أَ ِو ُس ٕل َػ َس َق ْة
َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس ا ِيد ُِسر ِّٔی أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ي َِی َص ؾ ٔ َامی ُز َ
وٕ َخ ُِ َش ٔة أَ َوا ٕم َػ َس َق ْة
وٕ َخ ُِ ٔص َذ ِوز ٕ َػ َس َق ْة َو ََّل ؾ ٔ َامی ُز َ
َو ََّل ؾ ٔ َامی ُز َ

دیبعاہللنبدیعس،ایفسؿ،رمعف نبییحی،دمحمنبینثمفدمحمنب اشبر،دبعارلنمح،ایفسؿف شػیةف امکل،رمعفنب ییحی،فہ
اےنپ فادل ےس ،اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایاپچنفقسےسمکا ہںیم(وجہکز نیےسادیاوہ)زوکةںیہنےہافراپچنافوٹنںےسمکںیمزوکةالزؾںیہن
ےہافراپچنافہیقےسمکاچدنیںیمزوکةںیہنےہ(افراپچنفقسا ہےسمکںیمزوکةالزؾںیہنےہ)۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ایفسؿ،رمعفنبییحی،دمحمنبینثمفدمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿفشػیةفامکل،رمعفنب
ییحی،فہاےنپفادلےس،اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
افوٹنںیکزوکةےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 357

راوی  :عیسی بٔ حُاز ،يیث ،یحٌی بٔ سعیس ،عُرو بٔ یحٌی بٔ عُارة ،وہ اپٓے وايس سے ،ابوسعیس خسری
رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ع َٔیسی بِ ُٔ َح َُّاز ٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ عُ َُ َار َة َع ِٔ أَبٔیطٔ

وٕ َخ ُِ َشةٔ َذ ِوز ٕ َػ َس َق ْة
َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس ا ِي ُد ِسر ِّٔی أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ي َِی َص ؾ ٔ َامی ُز َ
وٕ َخ ُِ َش ٔة أَ ِو ُس ٕل َػ َس َق ْة
وٕ َخ ُِ َش ٔة أَ َوا ٕم َػ َس َق ْة َوي َِی َص ؾ ٔ َامی ُز َ
َوي َِی َص ؾ ٔ َامی ُز َ
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راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ َبارکَ ،ورف بٔ َسرک ابوکاٌَ ،حُاز بٔ سًُہ ،ثُاَة بٔ عبساہلل بٔ
اْص بٔ َايَ ،اْص بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ

رف بِ ُٔ َُ ِسرٔ ٕک أَبُو کَا َٔ ٌٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّازُ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي ُُوَ َّ ُ
اب َٔ ِٔ ث ُ َُا ََ َة بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَْ َ ٔص بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ أَْ َ ٔص بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ
بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ أَ َخ ِِذ ُت َص َِذا ا ِل ٔه َت َ
َّ
َ َ
َف َق َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َعل َی
َفائ ُٔف ايؼَّ َس َقةٔ ائًی َ َ
أ َّٕ أبَا بَ ِْکٕ َن َت َب َي ُض ِِ إ ٔ َّٕ َص ِٔذظ ٔ َ َ
ا ِي ُُ ِشًُٔٔی َن َّائًی أَ ََ َر اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ ب ٔ َضا َر ُسو َي ُط َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََُ ِٔ ُسئًٔ ََضا َٔ ِٔ ا ِي ُُ ِشًُٔٔی َن َعل َی

یٔ َٔ ِٔ ِاْلٔب ٔ ٌٔ فٔی کٌُِّ َخ ُِ ٔص َذ ِوز ٕ
َٔش َ
وٕ َخ ُِ ٕص َوع ِ ٔ
َو ِجض ٔ َضا َؾ ًِ ُی ِع ٔم َو ََ ِٔ ُسئ ٔ ٌَ ؾ َِو َم ذَي ٔ َ
َ ؾ َََل ي ُِع ٔم ؾ ٔ َامی زُ َ

ٔیضا ب ٔ ِٓ ُت ََ َداقٕ إلٔ َی َخ ُِ ٕص َوثَ ََلث ٔی َن َؾإ ٔ ِٕ ي َِِ َتهُ ِٔ ب ٔ ِٓ ُت ََ َداقٕ
َٔش َ
َطا ْة َؾإٔذَا بَ ًَ َػ ِت َخ ُِ ّشا َوع ِ ٔ
یٔ َؾؿ َ
ٔیضا ب ٔ ِٓ ُت َيبُو ٕٕ إلٔ َی َخ ُِ ٕص َوأَ ِر َبعٔی َن َؾإٔذَا بَ ًَ َػ ِت ٔس َّت ّة
َْ َؾإٔذَا بَ ًَ َػ ِت ٔس ًّتا َوث َ ََلث ٔی َن َؾؿ َ
ؾَابِ ُٔ َيبُو ٕٕ ذ َ ْ
َوأَ ِر َبعٔی َن َؾؿ َ َّ
ٔیضا َج َِذ َع ْة إلٔ َی َخ ُِ ٕص
َطو َق ُة ا ِي َؿ ِح ٌٔ إلٔ َی ٔس ِّتی َن َؾإٔذَا بَ ًَ َػ ِت إ ٔ ِح َسی َو ٔس ِّتی َن َؾؿ َ
ٔیضا ح ٔك ْة َ ُ

ٔیضا
ٔیضا ب ٔ ِٓ َتا َيبُو ٕٕ إلٔ َی تٔ ِشعٔی َن َؾإٔذَا بَ ًَ َػ ِت إ ٔ ِح َسی َوتٔ ِشعٔی َن َؾؿ َ
َو َس ِبعٔی َن َؾإٔذَا بَ ًَ َػ ِت ٔس ًّتا َو َس ِبعٔی َن َؾؿ َ
َّ
یٔ َو َٔائ َ ٕة َؾف ٔی کٌُِّ أَ ِر َبعٔی َن ب ٔ ِٓ ُت َيبُو ٕٕ
َٔش َ
َٔش َ
یٔ َو َٔائ َ ٕة َؾإٔذَا َزا َز ِت َعل َی ع ِ ٔ
َطو َق َتا ا ِي َؿ ِح ٌٔ إلٔ َی ع ِ ٔ
ح ٔك َتا ٕٔ َ ُ
ت ؾ ََُ ِٔ بَ ًَ َػ ِت ع ٔ ِٓ َس ُظ َػ َس َق ُة ا ِي َح َِذ َعةٔ
َفائ ٔٔف ايؼَّ َس َقا ٔ
َوفٔی کٌُِّ َخ ُِ ٔشی َن ح ٔ َّك ْة َؾإٔذَا َت َبا َی َٔ أَ ِس َٓا ُٕ ِاْلٔب ٔ ٌٔ فٔی ََ
ْس َتا َي ُط أَ ِو
ٌ َٔ ِٓ ُط ا ِي ٔح َّك ُة َو َی ِح َع ُ
َوي َِی َش ِت ع ٔ ِٓ َس ُظ َج َِذ َع ْة َوع ٔ ِٓ َس ُظ ح َّٔك ْة َؾإْٔ َّ َضا ُت ِك َب ُ
ٌ ََ َع َضا َطا َتی ِ ٔن إ ٔ ِٕ ِ
است َ ِی َ َ

َٔش َ
عِ ٔ
ٌ َٔ ِٓطُ
یٔ ز ٔ ِرصَ ُّا َو ََ ِٔ بَ ًَ َػ ِت ع ٔ ِٓ َس ُظ َػ َس َق ُة ا ِي ٔح َّكةٔ َوي َِی َش ِت ع ٔ ِٓ َس ُظ ح َّٔك ْة َوع ٔ ِٓ َس ُظ َج َِذ َع ْة َؾإْٔ َّ َضا ُت ِك َب ُ
ْس َتا َي ُط َو ََ ِٔ بَ ًَ َػ ِت ع ٔ ِٓ َس ُظ َػ َس َق ُة ا ِي ٔح َّكةٔ
َٔش َ
َوي ُِع ٔلیطٔ ا ِي ُُؼَّ ِّس ُم ع ِ ٔ
یٔ ز ٔ ِرصَ ُّا أَ ِو َطا َتی ِ ٔن إ ٔ ِٕ ا ِست َِی َ َ
یٔ
َٔش َ
ْس َتا َي ُط أَ ِو ع ِ ٔ
ٌ َٔ ِٓ ُط َویَ ِح َع ُ
َوي َِی َش ِت ع ٔ ِٓ َس ُظ َوع ٔ ِٓ َس ُظ ب ٔ ِٓ ُت َيبُو ٕٕ َؾإْٔ َّ َضا ُت ِك َب ُ
ٌ ََ َع َضا َطا َتی ِ ٔن إ ٔ ِٕ ِ
است َِی َ َ
ٌ َٔ ِٓ ُط َوي ُِع ٔلیطٔ ا ِي ُُؼَّ ِّس ُم
ز ٔ ِرصَ ُّا َو ََ ِٔ بَ ًَ َػ ِت ع ٔ ِٓ َس ُظ َػ َس َق ُة ابِ َٓةٔ َيبُو ٕٕ َوي َِی َش ِت ع ٔ ِٓ َس ُظ إ ٔ ََّّل ح َّٔك ْة َؾإْٔ َّ َضا ُت ِك َب ُ
یٔ ز ٔ ِرصَ ُّا أَ ِو َطا َتی ِ ٔن َو ََ ِٔ بَ ًَ َػ ِت ع ٔ ِٓ َس ُظ َػ َس َق ُة ابِ َٓ ٔة َيبُو ٕٕ َوي َِی َش ِت ع ٔ ِٓ َس ُظ ب ٔ ِٓ ُت َيبُو ٕٕ َوع ٔ ِٓ َس ُظ ب ٔ ِٓ ُت
َٔش َ
عِ ٔ

یٔ ز ٔ ِر َص َُا َو ََ ِٔ بَ ًَ َػ ِت ع ٔ ِٓ َس ُظ
َٔش َ
ْس َتا َيطُ أَ ِو ع ِ ٔ
ٌ َٔ ِٓ ُط َویَ ِح َع ُ
ََ َداقٕ َؾإْٔ َّ َضا ُت ِك َب ُ
ٌ ََ َع َضا َطا َتی ِ ٔن إ ٔ ِٕ ا ِست َِی َ َ
َّ
ٌ َٔ ِٓ ُط َوي َِی َص ََ َع ُط َط ِی ْئ َو ََ ِٔ ي َِِ َیهُ ِٔ
َْ َؾإْٔ َّ ُط يُ ِك َب ُ
َػ َس َق ُة ابِ َٓ ٔة ََ َداقٕ َوي َِی َص ع ٔ ِٓ َس ُظ إَّٔل ابِ ُٔ َيبُو ٕٕ ذ َ ْ
ع ٔ ِٓ َس ُظ إ ٔ ََّّل أَ ِربَ ْع َٔ ِٔ ِاْلٔب ٔ ٌٔ َؾً َِی َص ؾ َٔیضا َط ِی ْئ إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َيظَ ا َئ َربُّ َضا َوفٔی َػ َس َقةٔ ا ِي َػ َٓ ِٔ فٔی َسائ َُٔت َٔضا إٔذَا کَاْ َ ِت
ٔیضا َطا َتا ٕٔ إلٔ َی َٔائ َ َتی ِ ٔن َؾإٔذَا َزا َز ِت َواح َٔس ّة
َٔش َ
ٔیضا َطا ْة إلٔ َی ع ِ ٔ
یٔ َو َٔائ َ ٕة َؾإٔذَا َزا َز ِت َواح َٔس ّة َؾؿ َ
أَ ِر َبعٔی َن َؾؿ َ

َات
ٔیضا ثَ ََل ُث ٔط َیاظ ٕ إلٔ َی ثَ ََل ٔث َٔائ َ ٕة َؾإٔذَا َزا َز ِت َؾف ٔی کٌُِّ َٔائ َ ٕة َطا ْة َو ََّل یُ ِؤ َخ ُِذ فٔی ايؼَّ َس َق ٔة َصر ٔ ََ ْة َو ََّل ذ ُ
َؾؿ َ
ُرف ُم بَی ِ َن َُ ِح َتُٔ ٕع َخ ِظ َی َة
َع َوارٕ َو ََّل َت ِی ُص ا ِي َػ َٓ ِٔ إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َيظَ ا َئ ا ِي ُُؼَّ ِّس ُم َو ََّل یُ ِح َُ ُع بَی ِ َن َُ َت َ ِّرف ٕم َو ََّل ي َ َّ
إ َٔ ِٔ َخً ٔ َیلی ِ ٔن َؾإْٔ َّ ُض َُا یَت َ َرا َج َعا ٕٔ بَ ِي َٓ ُض َُا ب ٔ َّ
ايشؤیَّةٔ َؾإٔذَا کَاْ َ ِت َسائ َُٔ ُة ايرَّ ُج ٌٔ َْاق ٔ َؼ ّة
ايؼَّ َس َق ٔة َو ََا ک َ َ

َش َؾإ ٔ ِٕ ي َِِ َتهُ ِٔ إ ٔ ََّّل
َٔ ِٔ أَ ِر َبعٔی َن َطا ّة َواح َٔس ْة َؾً َِی َص ؾ َٔیضا َط ِی ْئ إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َيظَ ا َئ َربُّ َضا َوفٔی اي ِّر َق ٔة ُربِ ُع ا ِي ُع ِ ٔ
تٔ ِشعٔی َن َو َٔائ َ َة ز ٔ ِر َص ِٕ َؾً َِی َص ؾ َٔیضا َط ِی ْئ إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َيظَ ا َئ َربُّ َضا
دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،رفظم نب دمرک اوباکلم ،امحد نب ہملس ،امثمة نب دبعاہلل نب اسن نب امکل ،اسن نب
امکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنعےناؿوکرحتریرفامایہیزوکةےکرفاضئ
ہ
ںیہوجہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنالہاالسؾرپدخافدندقفسےنمکحےسالزؾرقاردی
ںیہہچنیم سجاملسمؿےساسےکوماقفبلطایکاجےئوتفہ(اسےکوماقف)ادارکےافرسجےساسےس
زایدہاماگناجےئفہےسمکافوٹنںںیمےسرہاکیاپچنافٹنرپاکیرکبیزوکةےہافرسجفتقاؿیکدعتاد58
کت چنہپ اجےئ وت اکی تنب اخمض ےہ (ینعی فہ افینٹن وج اکی اسؽ لمکم وہ رک دفرسے اسؽ ںیم گل یئگ وہ) ارگ
اکیاسؽیکافینٹنہنوہوتدفاسؽاکافٹنےلسجفتق 69افٹنوہاجںیئوتاؿںیمدفاسؽیکافینٹنےہ458

افٹن کت افر سج فتق  79افٹن وہ اجںیئ وت اؿ ںیم نیت اسؽیک افینٹن ےہ(وجہک زوکة ادارکےن ےک اقلب وہ
بلطمہیےہہکفہاینپوجاینوکچنہپیکچوہ)اسھٹافٹنکتافرسجفتق94افٹنوہاجںیئوتاؿںیماچراسؽ
یکافینٹنےہوجہکاپوچنںیاسؽںیمگلیئگوہ:8افٹنکتافرسجفتق :9وہاجںیئوتاؿںیمدفافینٹنںیہافر
دفاسؽیکونےافٹنکتافرسجفتق <4وہاجںیئوتاؿںیمدفافینٹنںیہنیتاسؽیکہکنجرپرنوکدےےکس
ینعی نج ےس ذمرک یتفج رک ےکس (ینعی وپری رطح ےس وجاؿ وہ اجںیئ) اکی وس سیب افٹن کت افر سجفتق اکی
وسسیبےسزایدہافٹنوہاجںیئوترہاکیاچسیلافٹنںیماکیافینٹنےہدفاسؽیکافراکیوساچپسںیماکی
افینٹن ےہ نیت اسؽ یک ارگ افوٹنں ےک داوتنں ںیم االتخػ وہ اجےئ ینعی زوکة ےک القئ افٹن ہن وہں اس ےس
ڑبےایوھچےٹوہںالثمسجآدیمرپاچراسؽیکافینٹندانیالزؾےہافراسےکاپساچراسؽیکافینٹنہنوہنکیل
نیتاسؽیکافینٹنوہوتفہاسوکدےےکسافردفرکبےادارکےارگاسےکوہےکسفرہنوتسیبدرمہادارکے
افر سج ےن نیت اسؽیک افینٹندانی وہ افراس ےک اپس اچر اسؽیک افینٹن وہ وتاس ےس فیہ ےل یل اجےئ افر زوکة
فوصؽ رکےن فاال صخش (سج وک االطصع رشتعی ںیم دصمؼ اہک اجات ےہ وج ہک اامؾ یک اجبن ےس رقمر وہات ےہ
زوکةفوصؽ رکےن ےکفاےطس)اس وک سیبدرمہفاسپ رک دے اگ ایدف رکبی ادارک دے اگ افر سجصخش ےن نیت
اسؽ یک ا فینٹن ادا رکان وہ افر فہ اس ےک اپس ہن وہ وت دف اسؽ یک افینٹن ادا رک دے افر اس ےک اسھت دف رکبی دے
دے ای سیبدرمہ ادا رکے افر یسک صخش ےن دفاسؽیک افینٹن دانی وہں افر اس ےک اپس نیت اسؽ یک افینٹن وہ وت
اس ےس فیہ یہ فوصؽ رکںیل ےگ افر زوکة فوصؽ رکےن فاال صخش اس وک سیب درمہ ای دف رکبی دے دے اگ افر
سجصخشوکدفاسؽیکافینٹنزوکةںیمادارکانےہافراسےکاپسفہہنوہنکیلاکی اسؽیکافینٹناسےکاپس
وموجد وہ افر اس وک آاسین وہ وت اس ےکاسھت دف رکبی زوکة ںیم ادا رک دےفرہن سیبدرمہ ادا رکے افر ارگ یسک
ےک ذہم اکی اس ؽ یک افینٹن فابج وہ افر اس ےک اپس دف اسؽ اک افٹن وہ وت اس ےس فیہ فوصؽ رک ںیل ےگ افر
اس وک ھچک ںیہن دںی ےگ افر ہن اس ےس ھچک ںیل ےگ۔ رھپ ارگ یسک صخش ےک اپس رصػ اچر افٹن وموجد وہں وت
اؿرپوکیئ یسکمسقیکزوکةفابجںیہن ےہا ہتبارگ امکل اینپرمیض ےسھچکادا رکاناچےہوت فہدفرسیابت ےہ
رھپرچےنفایلرکبویںیکدعتادارگاچسیلوہاجےئوت  453کتاکیرکبی 454ےسافرپکتدفرکبیافر534
ےسےلرکنیتوسرکبویںکتنیترکبایںافراسےکدعبرہاکیوسرپاکیرکبیزوکةادایکاجےئیگرھپزوکة
ںیم وب ڑےھ افر اکی آھکن فاےل افر بیع دار ای ذموکر اجونر ہن وبقؽ ےئک اجںیئ رگم ہی ہک دصہق وبقؽ رکےن فاال
صخشاچےہوتفہےل اتکےہافرزوکةےسچباجےنےکفاےطسدفامؽوکعمجہنایکاجےئافرہنیہاکیامؽوکاگلایک

اجےئ رھپ ارگ یسک دفتل ںیم دف آدیم ہصح دار وہں وت فہ دفونں ابیمہ رطہقی ےس اکی دفرسے ےس ربارب ربارب
اسحبرکںیل۔ اچسیلےسمک رکبویںرپیسک مسقیکزوکةفابجںیہنےہرگمہیہک امکلوجزوکةادارکاناچےہرھپ
ارگدفوسدرمہاچدنی وہ اجےئارگدف وسدرمہ وہاجےئوتاساک اچوسیلاںہصحزوکةادایکاجےئ۔ نکیلارگ4<3
درمہوہںوتاؿرپزوکةفابجںیہنےہرگمہیہکامکلوخیشےسزوکةادارکاناچےہ۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،رفظم نب دمرک اوباکلم ،امحد نب ہملس ،امثمة نب دبعاہلل نب اسن نب امکل،
اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افوٹنںیکزوکةےندےنیفاےلےکقلعتمااحدثی
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
افوٹنںیکزوکةےندےنیفاےلےکقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 359

راوی  :عُرإ بٔ بکار ،علی بٔ عیاغ ،طعیب ،ابوزْاز ،عبسايرحُٔ اْعد ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

غ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط َع ِی ْب َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو ايزَِّْاز ٔ َٔ َُّا
أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ بَکَّا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ َعیَّا ٕ

َ
َْ أََّْطُ َسُٔ َع أَبَا ص َُریِ َر َة یُ َح ِّس ُث بٔطٔ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ْع ُد َٔ َُّا ذ َ َ
َح َّسثَ ُط َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ اْلِ ِ َ
ٌ َعل َی َرب َِّضا َعل َی َخی ِر ٔ ََا کَاْ َ ِت إٔذَا ه ٔ َی ي َِِ ي ُِع ٔم ؾ َٔیضا َح َّك َضا َت َل ُؤ ُظ بٔأ َ ِخؿَاؾ َٔضا َو َتأتِ ٔی ا ِي َػ َٓ ُِ
َو َس ًَّ َِ َتأتِ ٔی ِاْلٔب ٔ ُ
َ
َّ
ُقوْ ٔ َضا َقا ٍَ َو َٔ ِٔ َح ِّك َضا
َعل َی َرب َِّضا َعل َی َخی ِر ٔ ََا کَاْ َ ِت إٔذَا ي َِِ ي ُِع ٔم ؾ َٔیضا َحك َضا َت َل ُؤ ُظ بٔأهِ ََلؾ َٔضا َو َت ِٓ َل ُح ُط بٔ ُ ُ
ئ أَ ََّل َّلَ یَأِتٔی َ َّن أَ َح ُس ُن ِِ یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة ب ٔ َبعٔیر ٕیَ ِحًُُٔ ُط َعل َی َر َقبَتٔطٔ َي ُط ُرغَائْ ؾ ََی ُكو ٍُ یَا
أَ ِٕ تُ ِحً ََب َعل َی ا ِي َُا ٔ
َ َط ِیئّا َق ِس بَ ًَّ ِػ ُت أَ ََّل ََّل َیأِتٔی َ َّن أَ َح ُس ُن ِِ َی ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة بٔظَ اة ٕ َی ِحًُُٔ َضا َعل َی َر َقبَتٔطٔ
َُ َح َُّ ُس ؾَأَقُو ٍُ ََّل أَ ًَِ ٔ ُ
َ َي َ
َ َط ِیئّا َق ِس بَ ًَّ ِػ ُت َقا ٍَ َویَهُو ُٕ َن ِٓز ُ أَ َح ٔسص ِِٔ یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََةٔ
ي ََضا ي َُع ْار ؾ ََی ُكو ٍُ َیا َُ َح َُّ ُس ؾَأَقُو ٍُ ََّل أَ ًَِ ٔ ُ
َ َي َ

َ
رف َٔ ِٓ ُط َػاحٔبُ ُط َویَ ِلًُبُ ُط أََْا َن ِٓز ُ َک ؾ َََل َیزَا ٍُ َحًَّی یُ ًِك ٔ َُ ُط أ ُ ِػبُ َع ُط
َق َع َي ٔ ُّ
ُط َحا ّعا أ ِ َ
رمعاؿ نب اکبر ،یلع نب ایعش ،بیعش ،اوبزاند ،دبعارلنمح ارعج ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ر وسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ افوٹنں ےک امکل ےن اؿ یک زوکة ہن دی وہیگ وت فہ داین ےک
اقمہلبںیماسمسقیکاحتلںیمرفہبوہرکاےنپامکلیکاجبندف ڑںیےگافراسوکاپؤںےکےچینرفدنڈاںیلےگ
اسرطہقیےسرکبایںیھبارگاؿیکزوکةںیہنا دایکیئگوہیگوتاےنپامکلےکاپسرفہبوہرکآںیئیگافراسوک
اےنپدقؾےکےچینرفدنڈاںیلےگافراسوکاےنپگنیسےسامرںیںیگ۔اؿےکوقحؼںیمےسہییھبےہہکاؿ
اکدفدھاسفتقاکنالاجےئسجفتقہکاؿوکاپینالپےنےکفاےطسالایاجےئ۔ربخدارااسیہنوہہکاہمترےںیم
ےسایقتمےکرفزوکیئاےنپ افٹنوکاینپرگدؿرپوساروہرکاحرضوہافر خیفاکپررکات وہاےہکہکاےدمحم یلص
اہللہیلعفآہلفملس(ریمےفاےطسافشتعرکںی) ںیموہکںاگہک ںیماہمترےفاےطس ھچکںیہنرک اتک ںیمےن وت
(دخافدندقفساکاغیپؾ)اچنہپدایاھت۔اسرطہقیےس(آاگہروہ)اہمترےںیمےسوکیئآدیمایقتمےکرفزاینپ
رکبیوکاینپرگدؿرپوساررکےکاتخیچوہاہنآےئافرہیےہکہکاےدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملس(ھجموکاسفیلکت
دہ افر تخس رتنی ذعاب ےس اجنت دال دںی) افر ںیم اس صخش ےس(اصػ)  ہہ دفں اگ ہک ںیم اہمترے فاےطس
ہ
ھچکںیہنرک اتکںیمےنوتدخافدندقفسےکااکحؾمکتاچنہپدیےھت۔رھپاہمترےںیمےسیسکاکعااہن(ہک
سجیکفہصخشزوکةںیہن دایرکاتاھت)ایقتمےکرفزاکی ئاجناسپن نبرکآےئاگ اس اک امکلاسےس(وخػ
زدہ وہ رک) اھبگ ڑھکا وہاگ افر فہ ا س ےک ےھچیپ اھباتگ وہا ےہک اگ ہک ںیم اہمترا عااہن وہں اہیں کت ہک فہ اینپ ایلگن
اس(اژداہ)ےک ہنںیمڈاؽدےاگ۔
رافی  :رمعاؿنباکبر،یلعنبایعش،بیعش،اوبزاند،دبعارلنمحارعج،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رھگولیاامعتسؽےئلیکرےھکوہےئافوٹنںرپزوکةاعمػےہ
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی

رھگولیاامعتسؽےئلیکرےھکوہےئافوٹنںرپزوکةاعمػےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 360

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلیَ ،عتُر ،بہز بٔ حهیِ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ ِع َتُٔ ْر َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت بَ ِضزَ بِ َٔ َحه ٕٔیِ یُ َح ِّس ُث َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َج ِّسظ ٔ

َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ فٔی کٌُِّ إٔب ٔ ٌٕ َسائ َُٔ ٕة َٔ ِٔ کٌُِّ أَ ِر َبعٔی َن ابِ َٓ ُة َيبُو ٕٕ َّلَ

ط إٔب ًٔٔطٔ َعزِ ََ ّة
ُت َ َّ
رف ُم إٔب ٔ ٌْ َع ِٔ ح َٔشاب ٔ َضا ََ ِٔ أَ ِع َلاصَا َُ ِؤ َتحٔ ّرا َي ُط أَ ِجرُصَا َو ََ ِٔ ََ َٓ َع َضا َؾإَّْٔا آخ ُِٔذو َصا َو َط ِ َ

َٔ ِٔ َعزَ ََا ٔ
ت َربِّ َٓا ََّل َی ٔح ٌُّ ْلٔ ٍٔ َُ َح َُّ ٕس َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َٔ ِٓ َضا َط ِی ْئ

دمحم نب دبعاالیلع ،رمتعم ،زہب نب میکح ،اےنپ فادل امدج ےس افر فہ اؿ ےک دادا ےس رفاتی لقن رکےت ںیہ۔ روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایارگوخدرچےنفاےل(اھگساھکےنفاےل)افٹنوہںوترہاکیںیم
اچسیلافوٹنںرپدفاسؽیکاکیافینٹنزوکةےہزینافوٹنںےکدرنایؿیسکمسقاکرفؼہنایکاجےئافروجآدیمارج
فوثابیکتینےسزوکةادارکےاگوتاسوکارجفوثاباح لوہاگافروجوکیئزوکةادارکےنےسااکنررکےاگ
وتمہاسےسزوکةیھبفوصؽرکںیےگافرآدےھافٹنیھبفوصؽرکںیےگ۔اسےئلہکہیامہرےرپفرداگر
یک اجبن ےسفابج افر الزؾ یک وہیئ ااثیر ںیم ےس اکیفابج ےہ افر دمحم یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکفاےطس اس
ںیمےسھچکانیلالحؽںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،زہبنبمیکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اگےئلیبیکزوکةےسقلعتم
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی

اگےئلیبیکزوکةےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 361

راوی َ :حُس بٔ راؾع ،یحٌی بٔ آزَّ ،ؿـٌ ،ابٔ َہًہٌ ،اعُع ،طكیلَْ ،سومَ ،عاذ رضی اہلل
عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َراؾ ٕٔع َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ آ َز َّ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َُؿ ََّـ ٌْ َوص َُو ابِ ُٔ َُ َضً َِض ٌٕ َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع
ْسو ٕم َع ِٔ َُ َعاذ ٕأَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بَ َع َثطُ إلٔ َی ا ِي َی َُ ٔٔ َوأَ ََ َر ُظ أَ ِٕ َیأ ِ ُخ َِذ
َع ِٔ َطك ٔ ٕ
یل َع ِٔ ََ ِ ُ
َ
یع ّة َو َٔ ِٔ کٌُِّ أَ ِر َبعٔی َن َُ ٔش َّٓ ّة
اَف َو َٔ ِٔ ا ِي َب َ ٔ
ُق َٔ ِٔ ث َ ََلث ٔی َن َتبٔی ّعا أَ ِو َتب ٔ َ
َٔ ِٔ کٌُِّ َحاي ٔ ِٕ زٔی َٓ ّارا أ ِو ع ِٔس َي ُط ََ َع ٔ َ
دمحم نب راعف ،ییحی نب آدؾ ،لضفم ،انب لہلہم ،اشمع ،قیقش ،رسمفؼ ،اعمذ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوککلمنمیرفاہنرفامایوتاؿوکمکحرفامایہکرہاکیابغلصخشےساکیدانیرای
اس ےکرباربڑپکایزہی(االسیمسکیٹ)فوصؽ رک ںیلاس ےکدعب رہاکیسیت اگےئ ولیبں رپاکی اسؽ اک لیبای
اگےئافراچسیلاسؽرپدفاسؽیکاگےئزوکةفوصؽرکںی۔
رافی  :دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ،لضفم،انبلہلہم،اشمع،قیقش،رسمفؼ،اعمذریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
اگےئلیبیکزوکةےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 362

راوی  :احُس بٔ سًامی ٕ ،يعلی ،ابٔ عبیس ،اعُع ،طكیلَْ ،سوم و اعُع ،ابراہیَِ ،عاذ رضی اہلل عٓہ

یل َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َي ِعل َی َوص َُو ابِ ُٔ عُب َ ِی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اْلِ َ ِع َُ ُع َع ِٔ َطك ٔ ٕ

ْسو ٕم َواْلِ َ ِع َُ ُع َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َق َاَّل َقا ٍَ َُ َعا ْذ َب َع َثىٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إلٔ َی ا ِي َی َُ ٔٔ
ََ ِ ُ
ؾَأ َ ََ َرنٔی أَ ِٕ آ ُخ َِذ َٔ ِٔ کٌُِّ أَ ِر َبعٔی َن َب ََ
ُق ّة ثَٓ ٔ َّی ّة َو َٔ ِٔ کٌُِّ ثَ ََلث ٔی َن َتبٔی ّعا َو َٔ ِٔ کٌُِّ َحاي ٔ ِٕ زٔی َٓ ّارا أَ ِو ع ِٔس َيطُ

اَف
ََ َع ٔ َ

ادمحنبامیلسؿ،یلعی،انبدیبع،اشمع ،قیقش ،رسمفؼف اشمع،اربامیہ،اعمذریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک کلم نمی رفاہن رفامای وت مکح رفامای ہک ارگ اچسیل اگےئ وموجد وہں وت
اسےسدفاسؽیکاگےئافرارگسیتوموجدوہںوتاکیاسؽیکاگےئزوکةںیمفوصؽرکانرھپرہاکیابغلصخش
ےساکیدانیرایاستمیقاکڑپکاوطبریزہیفوصؽرکان۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،یلعی،انبدیبع،اشمع،قیقش،رسمفؼفاشمع،اربامیہ،اعمذریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
اگےئلیبیکزوکةےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 363

راوی  :احُس بٔ ُحب ،ابوَعاویہ ،اَّلعُع ،ابراٖیَِْ ،سومَ ،عاذ رضی اہلل عٓہ

ْسو ٕم َع ِٔ َُ َعاذ ٕ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َ ِ
ُح ٕب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َُ َعاؤیَ َة َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ ََ ِ ُ
ُق َتبٔی ّعا أَ ِو
َي َُّا َب َع َثطُ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إلٔ َی ا ِي َی َُ ٔٔ أَ ََ َر ُظ أَ ِٕ یَأ ِ ُخ َِذ َٔ ِٔ کٌُِّ ث َ ََلث ٔی َن َٔ ِٔ ا ِي َب َ ٔ
َ
َ
اَف
َتب ٔ َ
یع ّة َو َٔ ِٔ کٌُِّ أ ِر َبعٔی َن َُ ٔش َّٓ ّة َو َٔ ِٔ کٌُِّ َحاي ٔ ِٕ زٔی َٓ ّارا أ ِو ع ِٔس َي ُط ََ َع ٔ َ

ادمح نب رحب ،اوباعمفہی ،االشمع ،اربامیہ  ،رسمفؼ ،اعمذ ریض اہلل ہنع اس اک ومضمؿ اسہقب دحثی ےک اطمقب
ےہ۔

رافی  :ادمحنبرحب،اوباعمفہی،االشمع،اربامیھ،رسمفؼ،اعمذریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
اگےئلیبیکزوکةےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 364

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ايلوسی ،يعكوب ،وہ اپٓے وايس سے ،ابٔ اسحام ،سًامیٕ ،اعُع ،ابووائٌ بٔ
سًُہَ ،عاذ بٔ جبٌ رضی اہلل عٓہ

وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َع ِٔ ابِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ ُّ
ايلو ٔس ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َي ِع ُك ُ
ُسً ِ ََامی ُٕ اْلِ َ ِع َُ ُع َع ِٔ أَبٔی َوائ ٔ ٌٔ بِ ٔٔ َسً ََُ َة َع ِٔ َُ َعاذ ٔ بِ ٔٔ َج َب ٌٕ َقا ٍَ أَ ََ َرنٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ

ٔیضا
َو َس ًَّ َِ ح ٔی َن َب َع َثىٔی إلٔ َی ا ِي َی َُ ٔٔ أَ ِٕ َّلَ آ ُخ َِذ َٔ ِٔ ا ِي َب َ ٔ
ُق َط ِیئّا َحًَّی َت ِبًُ َؼ ثَ ََلث ٔی َن َؾإٔذَا بَ ًَ َػ ِت ثَ ََلث ٔی َن َؾؿ َ
ُق ْة َُ ٔش َّٓ ْة
ع ٔ ِح ٌْ َتاب ٔ ْع َج َِذ ْع أَ ِو َج َِذ َع ْة َحًَّی َت ِبًُ َؼ أَ ِر َبعٔی َن َؾإٔذَا بَ ًَ َػ ِت أَ ِر َبعٔی َن َؾؿ َ
ٔیضا َب َ َ

دمحم نب وصنمر اوطلیس ،وقعیب ،فہ اےنپ فادل ےس ،انب ااحسؼ ،امیلسؿ ،اشمع ،اوبفالئ نب ہملس ،اعمذ نب لبج
ریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموککلمنمیرفاہنرفامایوتمکحرفامای
ارگ یسکصخش ےکاپسسیت اگےئ لیبوہں وت اؿےسھچک فوصؽہن رکان افرارگسیتوہاجںیئ وت اگےئ اکاکیہچب
وجہکدفدھیپراہوہایاساسؽاکذمرکایؤمثنوطبرزوکةفوصؽرکاناہیںکتہکفہاچسیلوہاجںیئوتاکیدفاسؽ
یکاگےئفوصؽرکان۔
رافی  :دمحمنبوصنمراوطلیس،وقعیب،فہاےنپفادلےس،انبااحسؼ،امیلسؿ،اشمع،اوبفالئنبہملس،اعمذنب
لبجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اگےئلیبیکزوکةاداہنرکےوتایکزساےہاسےکقلعتم؟
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
اگےئلیبیکزوکةاداہنرکےوتایکزساےہاسےکقلعتم؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 365

راوی  :واػٌ بٔ عبساَّلعلی ،ابٔ ؾـیٌ ،عبسايًَُ بٔ ابوسًامیٕ ،ابوزبیر ،جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل
عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َو ٔ
ٌ بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َع ِٔ ابِ ٔٔ ُؾ َـ ِی ٌٕ َع ِٔ َع ِب ٔس ا ِي ًَُ ٔ َٔ بِ ٔٔ أَبٔی ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ َجابٔر ٔ
اػ ُ
ُق َو ََّل غَ َٓ ِٕ ََّل یُ َؤ ِّزی
بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََا َٔ ِٔ َػاح ٔٔب إٔب ٔ ٌٕ َو ََّل بَ َ ٕ

َات اْلِ َهِ ََل ٔ
ُقو ٕٔ
ف بٔأَهِ ََلؾ َٔضا َو َت ِٓ َل ُح ُط ذ ُ
ـ ي ََضا َی ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة بٔ َكا ٕع َ َِق ََقٕ َت َل ُؤ ُظ ذ ُ
َح َّك َضا إ ٔ ََّّل ُوق ٔ َ
َات ا ِي ُ ُ

َط ُام
ُق ٕٔ ُق ًِ َٓا َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ َو ََاذَا َحك َُّضا َقا ٍَ إ ٔ ِ َ
ُقوْ ٔ َضا ي َِی َص ؾ َٔیضا َی ِو ََئ ٔ ِٕذ َج َُّا ُئ َو ََّل ََهِ ُش َورةُ ا ِي َ ِ
بٔ ُ ُ
ٌ َي ُط یَ ِو َّ
َؾ ِحً ٔ َضا َوإ ٔ َع َارةُ َز ِيؤصَا َو َح ُِ ٌْ َعً َِی َضا فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َو ََّل َػاح ٔٔب ََا ٍٕ َّلَ یُ َؤ ِّزی َح َّكطُ إ ٔ ََّّل یُ َد َّی ُ
َ
ٌ بٔطٔ َؾإٔذَا َرأَی
رف َٔ ِٓ ُط َػاحٔبُ ُط َوص َُو َیتَّب ٔ ُع ُط َي ُكو ٍُ َي ُط َص َِذا َن ِٓز ُ َک َّاي ِٔذی ُن ِٓ َت َت ِب َد ُ
َق ُع َي ٔ ُّ
ا ِيك ٔ َیا ََةٔ ُط َحا ْع أ ِ َ
ٌ
أَْ َّ ُط َّلَ ب ُ َّس َيطُ َٔ ِٓطُ أَ ِز َخ ٌَ َی َس ُظ فٔی ؾ ٔیطٔ َؾ َح َع ٌَ َي ِك َـ ُُ َضا َن َُا َي ِك َـ ُِ ا ِي َؿ ِح ُ

فا لنبدبعاالیلع،انبلیضف،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،اوبزریب،اجربنبدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکرضحتروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملس ےناراشد رفامایوج صخشافٹن ای لیبای رکبایںراتھکوہ افرفہ صخش
اؿاکقحاداہنرکے(ینعیزوکةاداہنرکے)وتایقتمےکدؿفہصخشاکیومہاراصػختیلدیماؿںیمڑھکا
ایکاجےئاگافراسوکرھکفاےلاجونراےنپرھکفںےسرفدنڈاںیلےگافرگنیسفاےلاجونراسوکوگنیسںےسامر
ڈاںیل ےگ افر وکیئ اؿ ںیم گنیس وٹاٹ وہا ہن وہاگ۔ مہ ولوگں ےن اس رپ رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس اؿ اک ایک قح ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ذمرک اجونر وک یتفج دانی (افر اس رپ وعض ہن

فوصؽ رکان) افر اپین الپےن اک ڈفؽ امےنگن فاےل صخش وک دانی افر راہ دخا ںیم (رماد ہی ےہ ہک اہجد ںیم وساری افر
فزؿ) الےن ےل اجےن ےک فاےطس (انیل) افر وج امدلار صخش دفتل اک قح ںیہن ادا رکے اگ وت ایقتم ےک رفز فہ
دفتلاسےکفاےطسئاجناژداہنبرکآےئیگافراسدفتلاکامکلاسوکدھکیرکاھبےنگےگلاگافرفہاژداہاسےک
اسھتاسھت(دف ڑات)وہاگافرفہاژداہےہکاگہکہیریتاعااہنےہسجرپہکوت(داینںیم)وجنکیسایکرکاتاھتسجفتق
فہ صخش دےھکی اگہک اب وکیئ العج ںیہن راہ(ینعیاس اژداہ ےس چبےنلکن اک وکیئ راہتس ںیہن رہایگ) وت فہ وبجمر وہرک فہ
صخشاانپاہھتاسا ژداہےک ہنںیمڈاؽدےاگافرفہاژداہاسصخشےکاہھتوکافٹنیکرطحےسابچےلاگ۔
رافی  :فا لنبدبعاالیلع،انبلیضف،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،اوبزریب،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکبویںیکزوکةےسقلعتمااحدثی
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
رکبویںیکزوکةےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 366

راوی  :عبیساہلل بٔ ؾـاية بٔ ابراہیِ نشائی ،رشیح بٔ نعُإ ،حُاز بٔ سًُہ ،ثُاَة بٔ عبساہلل بٔ
اْص بٔ َايَ ،اْص بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ

َ
رشیِ ُح بِ ُٔ اي ُّٓ ِع َُا ٕٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّازُ بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ ؾ ََـا َي َة بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ اي َّٓ َشائ ُّٔی َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا ُ َ
َسً ََُ َة َع ِٔ ث ُ َُا ََ َة بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَْ َ ٔص بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ أَْ َ ٔص بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ أَ َّٕ أَبَا بَ ِْکٕ َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َن َت َب

َّ
َ
َف َق َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َعل َی ا ِي ُُ ِشًُٔٔی َن َّائًی أَ ََ َر اہللُ
َفائ ُٔف ايؼَّ َس َق ٔة ائًی َ َ
َي ُط أ َّٕ َص ِٔذظ ٔ َ َ

ب ٔ َضا َر ُسو َي ُط َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََُ ِٔ ُسئًٔ ََضا َٔ ِٔ ا ِي ُُ ِشًُٔٔی َن َعل َی َو ِجض ٔ َضا َؾ ًِ ُی ِع ٔل َضا َو ََ ِٔ ُسئ ٔ ٌَ ؾ َِو َق َضا
ٔیضا
َٔش َ
َٔش َ
یٔ َٔ ِٔ ِاْلٔب ٔ ٌٔ فٔی َخ ُِ ٔص َذ ِوز ٕ َطا ْة َؾإٔذَا بَ ًَ َػ ِت َخ ُِ ّشا َوع ِ ٔ
وٕ َخ ُِ ٕص َوع ِ ٔ
ؾ َََل ي ُِع ٔلطٔ ؾ ٔ َامی ُز َ
یٔ َؾؿ َ

َْ َؾإٔذَا بَ ًَ َػ ِت ٔس َّت ّة َوثَ ََلث ٔی َن
ب ٔ ِٓ ُت ََ َداقٕ إلٔ َی َخ ُِ ٕص َوث َ ََلث ٔی َن َؾإ ٔ ِٕ ي َِِ َتهُ ٔٔ ابِ َٓ ُة ََ َداقٕ ؾَابِ ُٔ َيبُو ٕٕ ذ َ ْ
ٔیضا ب ٔ ِٓ ُت َيبُو ٕٕ إلٔ َی َخُ ٕص َوأَ ِر َبعٔی َن َؾإٔذَا بَ ًَ َػ ِت ٔس َّت ّة َوأَ ِر َبعٔی َن َؾؿ َ َّ
َطو َق ُة ا ِي َؿ ِح ٌٔ إلٔ َی ٔس ِّتی َن
َؾؿ َ
ِ
ٔیضا ح ٔك ْة َ ُ

ٔیضا ابِ َٓ َتا
ٔیضا َج َِذ َع ْة إلٔ َی َخ ُِ َش ٕة َو َس ِبعٔی َن َؾإٔذَا بَ ًَ َػ ِت ٔس َّت ّة َو َس ِبعٔی َن َؾؿ َ
َؾإٔذَا بَ ًَ َػ ِت إ ٔ ِح َسی َو ٔس ِّتی َن َؾؿ َ
َيبُو ٕٕ إلٔ َی تٔ ِشعٔی َن َؾإٔذَا بَ ًَ َػ ِت إ ٔ ِح َسی َوتٔ ِشعٔی َن َؾؿ َ َّ
یٔ َو َٔائ َ ٕة َؾإٔذَا
َٔش َ
َطو َق َتا ا ِي َؿ ِح ٌٔ إلٔ َی ع ِ ٔ
ٔیضا ح ٔك َتا ٕٔ َ ُ
یٔ َو َٔائ َ ٕة َؾف ٔی کٌُِّ أَ ِر َبعٔی َن ابِ َٓ ُة َيبُو ٕٕ َوفٔی کٌُِّ َخ ُِ ٔشی َن ح َّٔك ْة َؾإٔذَا َت َبا َی َٔ أَ ِس َٓا ُٕ ِاْلٔب ٔ ٌٔ فٔی
َٔش َ
َزا َز ِت َعل َی ع ِ ٔ
َفائ ٔٔف ايؼَّ َس َقا ٔ
ٌ
ت ؾ ََُ ِٔ بَ ًَ َػ ِت ع ٔ ِٓ َس ُظ َػ َس َق ُة ا ِي َح َِذ َع ٔة َوي َِی َش ِت ع ٔ ِٓ َس ُظ َج َِذ َع ْة َوع ٔ ِٓ َس ُظ ح َّٔك ْة َؾإْٔ َّ َضا ُت ِك َب ُ
ََ
یٔ ز ٔ ِر َص ُّا َو ََ ِٔ بَ ًَ َػ ِت ع ٔ ِٓ َس ُظ َػ َس َق ُة ا ِيحٔ َّكةٔ
َٔش َ
ْس َتا َي ُط أَ ِو ع ِ ٔ
َٔ ِٓ ُط ا ِيحٔ َّك ُة َو َی ِح َع ُ
ٌ ََ َع َضا َطا َتی ِ ٔن إ ٔ ِٕ ِ
است َِی َ َ
یٔ ز ٔ ِر َص ُّا أَ ِو َطا َتی ِ ٔن َو ََ ِٔ بَ ًَ َػ ِت
َٔش َ
ٌ َٔ ِٓطُ َوي ُِع ٔلیطٔ ا ِي ُُؼَّ ِّس ُم ع ِ ٔ
َوي َِی َش ِت ع ٔ ِٓ َس ُظ إ ٔ ََّّل َج َِذ َع ْة َؾإْٔ َّ َضا ُت ِك َب ُ
ٌ ََ َع َضا َطا َتی ِ ٔن إ ٔ ِٕ
ٌ َٔ ِٓ ُط َویَ ِح َع ُ
ع ٔ ِٓ َس ُظ َػ َس َق ُة ا ِيحٔ َّك ٔة َوي َِی َش ِت ع ٔ ِٓ َس ُظ َوع ٔ ِٓ َس ُظ ابِ َٓ ُة َيبُو ٕٕ َؾإْٔ َّ َضا ُت ِك َب ُ
یٔ ز ٔ ِر َص ُّا َو ََ ِٔ بَ ًَ َػ ِت ع ٔ ِٓ َس ُظ َػ َس َق ُة ب ٔ ِٓتٔ َيبُو ٕٕ َوي َِی َش ِت ع ٔ ِٓ َس ُظ إ ٔ ََّّل ح َّٔك ْة َؾإْٔ َّ َضا
َٔش َ
ْس َتا َي ُط أَ ِو ع ِ ٔ
ِ
است َِی َ َ
یٔ ز ٔ ِرصَ ُّا أَ ِو َطا َتی ِ ٔن َو ََ ِٔ بَ ًَ َػ ِت ع ٔ ِٓ َس ُظ َػ َس َق ُة ب ٔ ِٓتٔ َيبُو ٕٕ َوي َِی َش ِت
َٔش َ
ٌ َٔ ِٓطُ َوي ُِع ٔلیطٔ ا ِي ُُؼَّ ِّس ُم ع ِ ٔ
ُت ِك َب ُ

ْس َتا َيطُ أَ ِو
ٌ َٔ ِٓطُ َویَ ِح َع ُ
ع ٔ ِٓ َس ُظ ب ٔ ِٓ ُت َيبُو ٕٕ َوع ٔ ِٓ َس ُظ ب ٔ ِٓ ُت ََ َداقٕ َؾإْٔ َّ َضا ُت ِك َب ُ
ٌ ََ َع َضا َطا َتی ِ ٔن إ ٔ ِٕ ِ
است َِی َ َ
َّ
ٌ
َٔش َ
عِ ٔ
َْ َؾإْٔ َّ ُط ُي ِك َب ُ
یٔ ز ٔ ِرصَ ُّا َو ََ ِٔ بَ ًَ َػ ِت ع ٔ ِٓ َس ُظ َػ َس َق ُة ابِ َٓ ٔة ََ َداقٕ َوي َِی َش ِت ع ٔ ِٓ َس ُظ إَّٔل ابِ ُٔ َيبُو ٕٕ ذ َ ْ
َٔ ِٓ ُط َوي َِی َص ََ َع ُط َط ِی ْئ َو ََ ِٔ ي َِِ َیهُ ِٔ ع ٔ ِٓ َس ُظ إ ٔ ََّّل أَ ِر َب َع ْة َٔ ِٔ ِاْلٔب ٔ ٌٔ َؾً َِی َص ؾ َٔیضا َط ِی ْئ إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َيظَ ا َئ َربُّ َضا

ٔیضا
َٔش َ
ٔیضا َطا ْة إلٔ َی ع ِ ٔ
یٔ َو َٔائ َ ٕة َؾإٔذَا َزا َز ِت َواح َٔس ّة َؾؿ َ
َوفٔی َػ َس َق ٔة ا ِي َػ َٓ ِٔ فٔی َسائ َُٔت َٔضا إٔذَا کَاْ َ ِت أَ ِربَعٔی َن َؾؿ َ

ٔیضا ث َ ََل ُث ٔط َیاظ ٕ إلٔ َی ث َ ََل ٔث َٔائ َ ٕة َؾإٔذَا َزا َز ِت َواح َٔس ّة َؾف ٔی کٌُِّ
َطا َتا ٕٔ إلٔ َی َٔائ َ َتی ِ ٔن َؾإٔذَا َزا َز ِت َواح َٔس ّة َؾؿ َ
َات َع َوارٕ َو ََّل َت ِی ُص ا ِي َػ َٓ ِٔ إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َيظَ ا َئ ا ِي ُُؼَّ ِّس ُم َو ََّل یُ ِح َُ ُع
َٔائ َ ٕة َطا ْة َوَّلَ تُ ِؤ َخ ُِذ فٔی ايؼَّ َس َق ٔة َصر ٔ ََ ْة َو ََّل ذ ُ
إ َٔ ِٔ َخً ٔ َیلی ِ ٔن َؾإْٔ َّ ُض َُا یَت َ َرا َج َعا ٕٔ بَ ِي َٓ ُض َُا
بَی ِ َن َُ َت َ ِّرف ٕم َو ََّل ي َ َّ
ُرف ُم بَی ِ َن َُ ِح َتُٔ ٕع َخ ِظ َی َة ايؼَّ َس َقةٔ َو ََا ک َ َ

ب ٔ َّ
ايشؤیَّةٔ َوإٔذَا کَاْ َ ِت َسائ َُٔ ُة اي َّر ُج ٌٔ ْ َاق ٔ َؼ ّة َٔ ِٔ أَ ِر َبعٔی َن َطا ّة َواح َٔس ّة َؾً َِی َص ؾ َٔیضا َط ِی ْئ إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َيظَ ا َئ
َش َؾإ ٔ ِٕ ي َِِ َیهُ ِٔ ا ِي َُا ٍُ إ ٔ ََّّل تٔ ِشعٔی َن َو َٔائ َ ّة َؾً َِی َص ؾ ٔیطٔ َط ِی ْئ إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َيظَ ا َئ َربُّ َضا
َربُّ َضا َوفٔی اي ِّر َق ٔة ُربِ ُع ا ِي ُع ِ ٔ
دیبع اہلل نب اضفلة نب اربامیہ اسنیئ ،رشحی نب امعنؿ ،امحد نب ہملس ،امثمة نب دبعاہلل نب اسن نب امکل ،اسن نب

امکلریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنعےناؿےکفاےطسہیرحتریرفامایہیزوکة
ےک رفاضئ ںیہ وج ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن املسمونں رپ رقمر رفامےئ ںیہ ہک نج اک
دخافدندقفسےناےنپروسؽ(یلصاہللہیلعفآہلفملس)وکمکحرفامای۔آرخدحثیکتایبؿرفامایابیقومضمؿفیہ
ےہ وج ہک اسقب ںیم زگر ایگ ےہ افر افٹن افر رکبویں یک زوکة ےک قلعتم ومفل ےن اس دحثی رشفی وک رکمر
ایبؿرفامدای۔اسےکرتہمجیکرضفرتںیہنویکہکنہکاسقبںیماسدحثیرشفیاکرتہمجہنیعبزگراکچےہ۔
رافی  :دیبعاہلل نب اضفلة نب اربامیہ اسنیئ ،رشحی نب امعنؿ ،امحد نب ہملس ،امثمة نب دبعاہلل نب اسن نب امکل،
اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکبویںیکزوکةاداہنرکےنےکابرےںیم
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
رکبویںیکزوکةاداہنرکےنےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 367

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک ،ونیع ،اعُعَ ،عرور بٔ سویس ،ابوذر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َونٔی ْع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اْلِ َ ِع َُ ُع َع ِٔ ا ِي َُ ِعرُورٔ بِ ٔٔ ُس َویِسٕ

ُق َو ََّل غَ َٓ ِٕ ََّل یُ َؤ ِّزی
َع ِٔ أَبٔی ذ ٓ َٕر َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََا َٔ ِٔ َػاح ٔٔب إٔب ٔ ٌٕ َو ََّل َب َ ٕ
َّ
ُقوْ ٔ َضا َو َت َل ُؤ ُظ بٔأ َ ِخؿَاؾ ٔ َضا ک ُ ًَّ َُا َنؿ َٔس ِت
َزکَا َت َضا إَّٔل َجائ َ ِت َی ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة أَ ِعوَ َِ ََا کَاْ َ ِت َوأَ ِس َُ َٓطُ َت ِٓ َل ُح ُط بٔ ُ ُ
ض
رخا َصا أَ َعا َز ِت َعً َِیطٔ أ ُ َوَّلصَا َحًَّی يُ ِك َضی بَی ِ َن اي َّٓا ٔ
أُ ِ َ
دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،فعیک ،اشمع ،رعمفر نب وسدی ،اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش افٹن افر اگےئ افر رکبایں راتھک وہ افر فہ صخش اس اک قح

زوکةاداہنرکاتوہوتایقتم ےکدؿفہاجونروخبومےٹاتزےوہرکآںیئےگافراےنپوگنیسںےس(دفتلافر
اؿےکاجونر)امکلوکامرںیےگافراےنپدقومںےساسوکرفدنڈاںیلےگسجفتقآرخیاجونرلکناجےئاگوت
رھپالہپاجونرآےئاگاسرطہقیےسولوگںےکاےنپاےنپاکھٹونںےکچنہپاجےنکت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،فعیک،اشمع،رعمفرنبوسدی،اوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امؽدفتلوکالمانافرےلموہےئامؽوکاگلرکانونممعےہ
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
امؽدفتلوکالمانافرےلموہےئامؽوکاگلرکانونممعےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 368

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،ہظیِ ،ہَلٍ بٔ خبابَ ،یْسة ابوػايح ،سویس بٔ غؿًہ رضی اہلل عٓہ

ْس َة أَبٔی َػاي ٔ ٕح َع ِٔ ُس َویِسٔ بِ ٔٔ غَ َؿ ًَ َة َقا ٍَ
ايْس ِّی َع ِٔ صُظَ ِی ِٕ َع ِٔ ص ََٔل ٍٔ بِ ٔٔ َخب ٕ
أَ ِخب َ َرَْا صَ َّٓازُ بِ ُٔ َّ ٔ
َّاب َع ِٔ ََ ِی َ َ
أَ َتاَْا َُ َؼ ِّس ُم اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ َت ِي ُت ُط َؾ َحً َِش ُت إٔي َِیطٔ ؾ ََشُٔ ِع ُت ُط َي ُكو ٍُ إ ٔ َّٕ ف ٔی َع ِضسٔی أَ ِٕ َّلَ

َْأ ِ ُخ َِذ َرا ٔؿ َع َيب َ ٕن َو ََّل ْ َ ِح َُ َع بَی ِ َن َُ َت َ ِّرف ٕم َو ََّل نُ َ ِّرف َم بَی ِ َن َُ ِح َتُٔ ٕع ؾَأ َ َتا ُظ َر ُج ٌْ ب ٔ َٓا َق ٕة َن ِو ََا َئ َؾ َكا ٍَ
ُخ ِِذ َصا ؾَأبََی
انہد نب رسی ،میشہ ،الہؽ نب ابخب ،رسیمة اوباصحل ،وسدی نب ہلفغ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکزوکةفوصؽرکےنفاالصخشامہرےاپساچنہپ۔ںیماسصخشےکاپساجرک
ھٹیب ایگ۔ ںیم ےن انس فہ ایبؿ رکات اھت ہک مہ ولوگں ےس ارقار ایل ایگ ےہ افر امہرے فاےطس مکح رفامای ایگ ےہ ہک مہ
ولگ دفدھ الپےن فاےل اجونر وک (زوکة ںیم) فوصؽ ںیہن رکںی ےگ افر اگل امؽ وک اکی ہگج فوصؽ ںیہن رکںی
ےگافر یلوہیئدفتلوکگدحیہںیہنرکںیےگافراگلامؽوکاکیہگجںیہنرکںیےگزوکةںیمااضہفرکےنےک

فاےطس۔اکیآدیماؿاصبحےکاپسدنلبوکاہؿفایلزربدتسمسقیکاکیافینٹنےلرکاچنہپافرےنہکاگلاسےن
ااکنررکدای۔
رافی  :انہدنبرسی،میشہ،الہؽنبابخب،رسیمةاوباصحل،وسدینبہلفغریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
امؽدفتلوکالمانافرےلموہےئامؽوکاگلرکانونممعےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 369

راوی  :ہاروٕ بٔ زیس بٔ یزیس ،ابٔ ابوزرقاء ،وہ اپٓے وايس سے ،سؿیإ ،عاػِ بٔ کًیب ،وہ اپٓے وايس سے،
وائٌ بٔ ححر رضی اہلل عٓہ

اػ ِٔ
ئ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ٔ
یس َي ِعىٔی ابِ َٔ أَبٔی ايزَّ ِر َقا ٔ
ارو ُٕ بِ ُٔ َزیِسٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَْا صَ ُ
بِ ٔٔ کًُ َِیبٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َوائ ٔ ٌٔ بِ ٔٔ حُ ِحر ٕأَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َب َع َث َساع ٔ ّیا ؾَأتَ َی َر ُج َّل ؾَآ َتا ُظ

ؾ َٔؼ ّیَل ََ ِدًُ ّوَّل َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َب َع ِث َٓا َُ َؼ ِّس َم اہللٔ َو َر ُسوئطٔ َوإ ٔ َّٕ ُؾ ََلّْا أَ ِع َلا ُظ ؾ َٔؼ ّیَل

ََ ِدًُ ّوَّل َّ
وب إلٔ َی اہللٔ َعزَّ
ايً ُض َِّ َّلَ تُ َبارٔ ِک ؾ ٔیطٔ َو ََّل فٔی إٔبًٔٔطٔ ؾ ََب ًَ َؼ ذَي ٔ َ
َ ايرَّ ُج ٌَ َؾ َحا َئ ب ٔ َٓا َق ٕة َح ِش َٓا َئ َؾ َكا ٍَ أَتُ ُ

َو َج ٌَّ َوإلٔ َی َْب ٔ ِّیطٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔيی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّ
ايً ُض َِّ بَارٔ ِک ؾ ٔیطٔ َوفٔی إ ٔبًٔٔطٔ
ُّ

اہرفؿ نب زدی نب سیدی ،انب اوبزراقء ،فہ اےنپ فادل ےس ،ایفسؿ ،اعمص نب بیلک ،فہ اےنپ فادل ےس ،فالئ نب رجح
ریضاہللہنعےسرفا تیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیآدیموکزوکةفوصؽرکےناجیھب۔فہ
اکی صخش ےک اپس اچنہپ۔ اس صخش ےن (زوکة ںیم) اکی دالب التپ افٹن اک ہچب دای ہی دھکی رک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اراشد رفامای مہ ےن دخا افر اس ےک روسؽ ےک دصمؼ (ینعی زوکة فوصؽ دننکہ وک) الفں آدیم ےک اپس
اجیھبنکیلالفںصخشےناسوکاکیافٹناکدالبالتپہچبدےدایےہ۔دخافدندقفساسےکامؽدفتلافرافٹن

ںیمربتکاطعہنرکے۔ہیاالطعاسآدیمکتچنہپیئگرھپفہاکیدمعہمسقیکافینٹنےلرکاحرضوہاافرےنہکاگل
ںیمےناہللافر اسےکروسؽ(یلصاہللہیلعفآہلفملس)یکرطػوتہبیک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
اےاہلل!اسںیمافراسےکافوٹنںںیمربتکاطعرفام۔
رافی  :اہرفؿنبزدینبسیدی،انباوبزراقء،فہاےنپفادلےس،ایفسؿ،اعمصنببیلک،فہاےنپفادلےس،فالئ
نبرجحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زوکةاکنےنلفاےلےکقحںیمداعےئریخےسقلعتم
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
زوکةاکنےنلفاےلےکقحںیمداعےئریخےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 370

راوی  :عُرو بٔ یزیس ،بہز بٔ اسس ،طعبة ،عُرو بٔ َرة ،عبساہلل بٔ ابی اوفی رضی اہلل عٓہ

یس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بَ ِضز ُبِ ُٔ أَ َس ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ َع ُِرُو بِ ُٔ َُرَّ َة أَ ِخب َ َرنٔی َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َیز ٔ َ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إٔذَا أَ َتا ُظ َق ِو ّْ بٔ َؼ َس َقتٔض ٔ ِِ َقا ٍَ َّ
ايً ُض َِّ َػٌِّ
َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ أَبٔی أَ ِوفَی َقا ٍَ ک َ َ

َعل َی آ ٍٔ ُؾ ََل ٕٕ ؾَأ َ َتا ُظ أَبٔی بٔ َؼ َس َقتٔطٔ َؾ َكا ٍَ َّ
ايً ُض َِّ َػٌِّ َعل َی آ ٍٔ أَبٔی أَ ِوفَی

رمعف نب سیدی ،زہب نب ادس ،شػیة ،رمعف نب رمة ،دبعاہلل نب ایب افیف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم سج فتق وکیئ وقؾ زوکة ےل رک احرض وہیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
اراشد رفامےت اے اہلل! الفں صخش رپ رتمح انزؽ رفام افر الفں صخش ےک الہ ف ایعؽ ںیم ریخف ربتک اطع رفام۔
بجریمےفادلامدجزوکةےلرکاحرضوہےئوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاےرپفرداگر!انب

ایبافیفےکالہفایعؽںیمرتمحانزؽرفام۔
رافی  :رمعفنبسیدی،زہبنبادس،شػیة،رمعفنبرمة،دبعاہللنبایبافیفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقدصہقوبقؽرکےنںیمفوصؽرکےنفاالیسکمسقیکزایدیتےساکؾےل
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
سجفتقدصہقوبقؽرکےنںیمفوصؽرکےنفاالیسکمسقیکزایدیتےساکؾےل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 371

راوی َ :حُس بٔ َثىی و َحُس بٔ بظار ،یحٌیَ ،حُس بٔ ابواسُاعیٌ ،عبسايرحُٔ بٔ ہَلٍ رضی اہلل
عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َو َّ
ايً ِؿ ُى َي ُط قَاَّلَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ أَبٔی إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ
َ
اب َؾ َكايُوا َیا
ْع ٔ
َع ِٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ ص ََٔل ٍٕ َقا ٍَ َقا ٍَ َجر ٔ ْیر أَتَی اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ْ َ ْ
اض َٔ ِٔ اْلِ ِ َ
ِ
وٕ َقا ٍَ أَ ِر ُؿوا َُ َؼ ِّسقٔیهُ ِِ َقايُوا َوإ ٔ ِٕ هَ ً ََِ َقا ٍَ أَ ِر ُؿوا
اض َٔ ِٔ َُ َؼ ِّسق ٔ َ
یَ یَوِ ً ٔ ُُ َ
َر ُسو ٍَ اہللٔ یَأت ٔي َٓا ْ َ ْ

َُ َؼ ِّسقٔیهُ ِِ ث ُ َِّ َقايُوا َوإ ٔ ِٕ هَ ً ََِ َقا ٍَ أَ ِر ُؿوا َُ َؼ ِّسقٔیهُ ِِ َقا ٍَ َجر ٔ ْیر ؾ ََُا َػ َس َر َعىِّی َُ َؼ ِّس ْم َُ ِٓ ُِذ َسُٔ ِع ُت
َٔ ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ ََّّل َوص َُو َراقٕ
دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر ،ییحی ،دمحم نب اوباامسلیع ،دبعارلنمح نب الہؽ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
رجدیریضاہللہنعےنرفامایہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمرعبےکدنچرضحات
آےئ افر ےنہک ےگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن ےس مہ ولوگں ےک اپس
زوکة فوصؽ رکےن فاےل ےتچنہپ ںیہ افر فہ ولگ مہ ولوگں رپ زایدیت رکےت ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشد رفامای م ولگ اےنپ زوکة فوصؽ رکےن فاولں وک راضدنم رکول ولوگں ےن رعض ایک ارگہچ فہ زوکة فوصؽ

رکےنفاالملظرکے۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایماےنپدصمؼوکراضدنمرکولرھپولوگںےن
رعضایکارگفہملظفزایدیت رکے۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایماےنپدصمؼوکراضدنمرکول۔
رضحترجدی رفامےتںیہہکاسدؿےسوکیئزوکةفوصؽرکےنفاالریمےاپسںیہنایگراضدنموہےئریغببج
ےسںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکذموکرہاراشدرفامےتانس۔
رافی  :دمحمنبینثمفدمحمنباشبر،ییحی،دمحمنباوباامسلیع،دبعارلنمحنبالہؽریضاہللہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
سجفتقدصہقوبقؽرکےنںیمفوصؽرکےنفاالیسکمسقیکزایدیتےساکؾےل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 372

راوی  :زیاز بٔ ایوب ،اسُاعیٌ ،ابٔ عًیة ،زاؤز ،طعيی رضی اہلل عٓہ

ٌ ص َُو ابِ ُٔ ُع ًَ َّی َة َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َزا ُوزُ َع ِٔ َّ
ايظ ِع ٔي ِّی َقا ٍَ َقا ٍَ َجر ٔ ْیر
وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
أَ ِخب َ َرَْا زٔیَازُ بِ ُٔ أَ ُّی َ
َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إٔذَا أَ َتا ُن ِِ ا ِي ُُؼَّ ِّس ُم َؾً َِی ِؼ ُس ِر َوص َُو َع ِٓهُ ِِ َراقٕ
زاید نب اویب ،اامسلیع ،انب علیة ،داؤد ،یبعش ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامایہکارگمولوگںےکاپسوکیئدصمؼےچنہپوتماسوکراضدنمرکولافراسوکراضدنمرکےک
فاسپرکاناچےیہ۔
رافی  :زایدنباویب،اامسلیع،انبعلیة،داؤد،یبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفتلاکامکلوخدیہزوکةاگلرکادارک اتکےہ
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دفتلاکامکلوخدیہزوکةاگلرکادارک اتکےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 373

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک ،ونیع ،زْیا بٔ اسحل ،عُرو بٔ ابوسؿیإَ ،شًِ بٔ ثؿٓہ رضی
اہلل عٓہ

ْیَّا بِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َونٔی ْع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َز َ ٔ
َ
ْعا َؾ ٔة َق ِو َٔطٔ َوأَ ََ َر ُظ أَ ِٕ ي َُؼ ِّس َق ُض ِِ
أَبٔی ُسؿ َِی َ
إ َع ِٔ َُ ِشً ٔ ِٔ بِ ٔٔ َث ٔؿ َٓ َة َقا ٍَ ِ
اس َت ِع َُ ٌَ ابِ ُٔ َع ًِ َك َُ َة أبٔی َعل َی ٔ َ
ََخ ِج ُت َحًَّی أَ َت ِی ُت َعل َی َط ِی ٕذ َنبٔیر ٕ ُي َكا ٍُ َي ُط َس ِع ْر َؾ ُكً ُِت
َؾ َب َع َثىٔی أَبٔی إلٔ َی كَائ ٔ َؿ ٕة َٔ ِٓ ُض ِِ ْلٔ ت َٔی ُط بٔ َؼ َس َقتٔض ٔ ِِ ؾ َ َ
َ ي ٔ ُت َؤ ِّز َی َػ َس َق َة غَ َُٓٔ َ
إ ٔ َّٕ أَبٔی َب َع َثىٔی إٔي َِی َ
وٕ ُقً ُِت ْ َ ِد َتا ُر َحًَّی إَّْٔا َي َٓ ِظبُرُ
َ َقا ٍَ ابِ َٔ أَخٔی َوأَ ُّی ْ َ ِحو ٕ َتأ ِ ُخ ُِذ َ
َ أَنِّی ُن ِٓ ُت فٔی ٔط ِعبٕ َٔ ِٔ َص ِٔذظ ٔ ِّ
اب َعل َی َع ِض ٔس َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی
ايظ َع ٔ
ضو َع ا ِي َػ َٓ ِٔ َقا ٍَ ابِ َٔ أَخٔی َؾإٔنِّی أ ُ َح ِّسث ُ َ
ُُ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی غَ َٓ ِٕ لٔی َؾ َحائَىٔی َر ُج ََل ٕٔ َعل َی َبعٔیر ٕ َؾ َك َاَّل إَّْٔا َر ُس َوَّل َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َ
ْعؾ ُِت ََکَاْ َ َضا
َ ي ٔ ُت َؤ ِّز َی َػ َس َق َة غَ َُٓٔ َ
إٔي َِی َ
َ َقا ٍَ ُقً ُِت َو ََا َعل َ َّی ؾ َٔیضا قَاَّلَ َطا ْة ؾَأ ِعُٔ ُس إلٔ َی َطاة ٕ َق ِس ََ
ايظاؾ ٔ ُع َو َّ
َُ ُِ َتًٔئَ ٕة ََ ِح ّـا َو َط ِح ُّا ؾَأ َ ِرخ ِجت َُضا إ ٔي َِیضُٔا َؾ َكا ٍَ َص ِٔذظ ٔ َّ
ٌ َو َق ِس ْ َ َضاَْا َر ُسو ٍُ اہللٔ
ايظاؾ ٔ ُع ا ِي َحائ ٔ ُ
َ
َ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ َْأ ِ ُخ َِذ َطاؾ ٔ ّعا َقا ٍَ ؾَأ َ ِعُٔ ُس إلٔ َی َع َٓا ٕم َُ ِع َتا ٕن َوا ِي ُُ ِع َت ُان َّائًی ي َِِ َتً ٔ ِس َوي َّسا َو َق ِس
َ
َفؾ َِعت َُضا إٔي َِیض ٔ َُا َؾ َح َع ََلصَا ََ َع ُض َُا َعل َی َبعٔیرٔص َُٔا ث ُ َِّ اْ ِ َل ًَ َكا
رخ ِجت َُضا إٔي َِیض ٔ َُا َؾ َك َاَّل َْاو ٔ ِي َٓا َصا ََ
َح َ
إ و ٔ ََّلزُ َصا ؾَأ ِ َ
دمحمنبدبعاہللنبابمرک،فعیک،زرکاینبااحسؼ،رمعفنباوبایفسؿ،ملسمنبثفیہریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہک رضحت انب ہمقلع ریض اہلل ہنع ےن ریمے فادل وک اینپ وقؾ یک رعاتف رپ رقمر رفامای افر اؿ وک دصہق فوصؽ
رکےناکمکحرفامایریمےفادلاصبحےنھجموکاکیامجتعیکاجبنرفاہنرفامایہچنیم ںیماؿولوگںےسزوکة
فوصؽرکےن ےکفاےطسالکن افرںیماکیوب ڑےھ آدیمےک اپس اچنہپ سجوکشغر اہکاجات اھت۔ںیم ےنرعض ایکہک

ریمےفادلاصبحےنھجموکاہمترےاپساجیھبےہاتہکمھجموکاینپرکبویںاکدصہقدف۔اؿزبرگصخشےن
رفامای ہک م سک رطہقی ےس دصہق فوصؽ ایک رکےت وہ؟ںیم ےن رعض ایک ہک مہ رکبویں ےک ونھتں وک اہھت ےس
التش رکےت ںیہ۔ بلطم ہی ےہہک دمعہ مسق اک امؽالتش رک ےتیل ںیہاس صخش ےن اہک اے ریمے ےجیتھب! ںیم م
ےس دحثی لقن رکات وہں ہک اکی رمہبت ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اؿ یہ
اھگویٹں ںیم ےس اکی اھگیٹ ںیم اینپ رکبایں اسھت ےئل راتھک اھت ہک اس دفراؿ دف آدیم اکی افٹن رپ وسار وہ رک
ریمےاپسآےئافرفہولگھجمےسےنہکےگلہکمہولگروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاجبنےسےجیھب
وہےئںیہاتہکماینپ رکبویںیکزوکةادارکفںیم ےندرایتفایکہکریمےذےم اؿ رکبویںںیمسکدقرزوکة
فابجےہ؟اوہنںےنرفامایاکیرکبی۔ںیم ےنارادہایکہکاکیرکبییکاجبنسجےکدرہجےسںیمفافق
اھت فہ رکبی دفدھ ےس رھبی وہیئ یھت (بلطم ہی ےہ ہک فہ تہب زایدہ دفدھ دےنی فایل رکبی یھت) افر اس ںیم
اکیفرچیبیھتافراسوکںیماؿیکاجبناکنؽرکےلآای۔اوہنںےنایبؿایکہکہیرکبیہچبفایلےہافررضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہولوگںوکہچبفایلرکبیےکوبقؽرکےنیکاممتعنایبؿرفامیئےہ۔رھپ
ںیم ےن ارادہ ایک ہک دفرسی رکبی ےک دےنی اک۔ وج ہک اکی اسؽ یک یھت وج ہک احہلم یھت۔ نکیل اس ےن یھبک ہچب
ادیاںیہنایکاھت۔ نکیلاباسےکہچبادیاوہےن فاالاھت۔ ںیماسوکاکنؽرکالای۔اوہنںےنرفامایمہوکفہرکبی
دےدفہچنیم ںیمےنفہرکبیاؿوکدےدی۔اوہنںےنفہرکبیافٹنرپرھکیلافررفاہنوہےئگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،فعیک،زرکاینباقحس،رمعفنباوبایفسؿ،ملسمنبثفیہریضاہللہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دفتلاکامکلوخدیہزوکةاگلرکادارک اتکےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 374

راوی  :ہاروٕ بٔ عبساہلل ،روح ،زْیا بٔ اسحام ،عُرو بٔ ابو سؿیإَ ،شًِ بٔ ثؿٓہ ،ابٔ عًكُہ رضی

اہلل عٓہ

ْیَّا بِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َع ُِرُو بِ ُٔ أَبٔی
ارو ُٕ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َر ِو ْح َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َز َ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َص ُ
ام ا ِي َحس َ
إ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َُ ِشً ٔ ُِ بِ ُٔ َث ٔؿ َٓ َة أَ َّٕ ابِ َٔ َع ًِ َك َُ َة ا ِس َت ِع َُ ٌَ أَبَا ُظ َعل َی َػ َس َق ٔة َق ِو َٔطٔ َو َس َ
ٔیث
ُسؿ َِی َ
اہرفؿ نب دبع اہلل ،رفح ،زرکای نب ااحسؼ ،رمعف نب اوب ایفسؿ ،ملسم نب ثفیہ ،انب ہمقلع ریض اہلل ہنع رتہمج اسہقب
دحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،رفح،زرکاینبااحسؼ،رمعفنباوبایفسؿ،ملسمنبثفیہ،انبہمقلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دفتلاکامکلوخدیہزوکةاگلرکادارک اتکےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 375

راوی  :عُرإ بٔ بکار ،علی بٔ عیاغ ،طعیب ،ابوزْاز ،عبسايرحُٔ اْعد ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

غ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط َع ِی ْب َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو ايزَِّْاز ٔ َٔ َُّا
أَ ِخب َ َرنٔی ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ بَکَّا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ َعیَّا ٕ
َ
َْ أََّْطُ َسُٔ َع أَبَا ص َُریِ َر َة یُ َح ِّس ُث َقا ٍَ َو َقا ٍَ عُ َُرُ أَ ََ َر َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
ْع ُد َٔ َُّا ذ َ َ
َح َّسثَ ُط َع ِب ُس ايرَّ ِح َُ ٔٔ اْلِ ِ َ

َّاض بِ ُٔ َع ِب ٔس ا ِي ُُ َّلً ٔ ٔب َؾ َكا ٍَ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔ َؼ َس َق ٕة َؾكٔی ٌَ ََ َٓ َع ابِ ُٔ َجُٔ ٕ
یٌ َو َخاي ٔ ُس بِ ُٔ ا ِي َوئی ٔس َو َعب ُ
إ َؾكٔی ّرا ؾَأَغِ َٓا ُظ اہللُ َوأَ ََّا َخاي ٔ ُس بِ ُٔ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََا َی ِٓك ٔ ُِ ابِ ُٔ َجُٔ ٕ
یٌ إ ٔ ََّّل أَْ َّ ُط ک َ َ

َّاض بِ ُٔ َع ِبسٔ
ا ِي َوئیسٔ َؾإَّْٔهُ ِِ َتوِ ً ٔ ُُ َ
وٕ َخاي ٔ ّسا َق ِس ا ِحت ََب َص أَ ِز َرا َعطُ َوأَ ِعت َُس ُظ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َوأَ ََّا ا ِي َعب ُ
ا ِي ُُ َّلً ٔ ٔب َع ُِّ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾه ٔ َی َعً َِیطٔ َػ َس َق ْة َو َٔ ِثًُ َضا ََ َع َضا
رمعاؿ نب اکبر ،یلع نب ایعش ،بیعش ،اوبزاند ،دبعارلنمح ارعج ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

رضحترمعریضاہللہنعےنرفامایروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندصہقاکمکحرفامای۔
رافی  :رمعاؿنباکبر،یلعنبایعش،بیعش،اوبزاند،دبعارلنمحارعج،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دفتلاکامکلوخدیہزوکةاگلرکادارک اتکےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 376

راوی  :احُس بٔ حكف ،ابی ،ابراٖیِ بٔ كہُإَ ،وسی ،ابوزْاز ،عبسايرحُٔ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

وسی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َحؿ ِٕؽ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبٔی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ ك َ ِض َُ َ
إ َع ِٔ َُ َ
ايزَِّْاز ٔ َع ِٔ َع ِبسٔ ايرَّ ِح َُ ٔٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ أَ ََ َر َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔ َؼ َس َق ٕة َٔ ِث ًَ ُط َس َو ّ
ائ
ادمح نب ذقض ،ایب ،اربامیہ نب امہطؿ ،ومیس ،اوبزاند ،دبعارلنمح ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اس دحثی اک رتہمج
ذموکرہابالدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :ادمحنبذقض،ایب،اربامیھنبامہطؿ،ومیس،اوبزاند،دبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دفتلاکامکلوخدیہزوکةاگلرکادارک اتکےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 377

راوی  :عُرو بٔ َٓؼور و َحُوز بٔ غیَلٕ ،ابونعیِ ،سؿیإ ،ابراہیِ بٔ َیْسة ،عثُإ بٔ عبساہلل بٔ
اسوز ،عبساہلل بٔ ہَلٍ ثكفی رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َو ََ ِح ُُو ُز بِ ُٔ غ َِی ََل َٕ َق َاَّل َح َّسثَ َٓا أَبُو نُ َع ِی ِٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ
إ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ اْلِ َ ِسوز ٔ َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ ص ََٔل ٍٕ َّ
ايث َكف ٔ ِّی َقا ٍَ َجا َئ َر ُج ٌْ إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی
ْس َة َع ِٔ ُع ِث َُ َ
َ
ََ ِی َ َ

ٌ َب ِع َس َک فٔی َع َٓا ٕم أَ ِو َطاة ٕ َٔ ِٔ ايؼَّ َس َقةٔ َؾ َكا ٍَ ي َِوَّلَ أَْ َّ َضا ُت ِع َلی
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ ن ٔ ِس ُت أ ُ ِق َت ُ
یٔ ََا أَ َخ ِِذتُ َضا
ُقا َئ ا ِي ُُ َضا ٔجر ٔ َ
ُؾ َ َ
رمعف نب وصنمر ف ومحمد نب الیغؿ ،اوبمیعن ،ایفسؿ ،اربامیہ نب رسیمة ،امثعؿ نب دبعاہلل نب اوسد ،دبعاہلل نب الہؽ
یفقث ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکیآدیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر اس ےن
رعض ایکہک ایروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسہی نیعنکمم اھتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس یکفافتےکدعب
رکبیےکاکیہچبایرکبییکزوکةیکفہجےسںیمالہکہنوہاجؤں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکارگ
ہیزوکةاہمرجنیےکرغابافررقفاءوکہندیاجیتوتںیمہیزوکةفریغہفوصؽہنرکات۔
رافی  :رمعف نب وصنمر ف ومحمد نب الیغؿ ،اوبمیعن ،ایفسؿ ،اربامیہ نب رسیمة ،امثعؿ نب دبعاہلل نب اوسد ،دبعاہلل
نبالہؽیفقثریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگ ڑفںیکزوکةےسقلعتم
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
وھگ ڑفںیکزوکةےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 378

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک ،ونیع ،طعبة و سؿیإ ،عبساہلل بٔ زیٓار ،سًامیٕ بٔ يشارْ ،عاک

بٔ َايَ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َونٔی ْع َع ِٔ ُط ِع َب َة َو ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ زٔی َٓارٕ

ْعا ٔک بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َي َشارٕ َع ِٔ ٔ َ
َف ٔسطٔ َػ َس َق ْة
ي َِی َص َعل َی ا ِي ُُ ِشً ٔ ِٔ فٔی َع ِب ٔسظ ٔ َو ََّل َ َ
دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،فعیک ،شػیة ف ایفسؿ ،دبعاہلل نب دانیر ،امیلسؿ نب اسیر ،رعاک نب امکل ،اوبرہریہ
ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاملسمؿےکذہماس
ےکالغؾافروھگ ڑےیکزوکةفابجںیہنےہ۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،فعیک ،شػیة ف ایفسؿ ،دبعاہلل نب دانیر ،امیلسؿ نب اسیر ،رعاک نب امکل،
اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
وھگ ڑفںیکزوکةےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 379

راوی َ :حُس بٔ علی بٔ ُحب ايُروزیََّ ،حز بٔ ايوؿاح ،اسُاعیٌ بٔ اَیةَ ،هحوٍْ ،عاک بٔ
َايَ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َّح ُز بِ ُٔ ا ِي َو َّؿاحٔ َع ِٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ َوصُ َو ابِ ُٔ أ ُ ََ َّی َة
ُح ٕب ا ِي َُ ِر َوز ُّٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َعل ٔ ِّی بِ ٔٔ َ ِ

ْعا ٔک بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل َزکَا َة َعل َی
َع ِٔ ََهِ ُحو ٍٕ َع ِٔ ٔ َ
َف ٔسطٔ
اي َّر ُج ٌٔ ا ِي ُُ ِشً ٔ ِٔ فٔی َع ِب ٔسظ ٔ َو ََّل َ َ

دمحمنبیلعنبرحب ارملفزی ،رحمزنباولاضح،اامسلیعنباۃیم،وحکمؽ،رعاکنب امکل ،اوبرہریہریضاہللہنع
ےسرفاتیےہ ہکرضحت روسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایاملسمؿ ےکذہماس ےکالغؾ افر
وھگ ڑےیکزوکةفابجںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبیلعنبرحبارملفزی،رحمزنباولاضح،اامسلیعنباۃیم،وحکمؽ،رعاکنبامکل،اوبرہریہریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
وھگ ڑفںیکزوکةےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 380

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،ایوب بٔ َوسیَ ،هحوٍ ،سًامیٕ بٔ يشارْ ،عاک بٔ َايَ ،ابوہریرہ
رضی اہلل عٓہ

وسی َع ِٔ ََهِ ُحو ٍٕ َع ِٔ ُس ًَ ِ َامی َٕ
وب بِ ُٔ َُ َ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَ ُّی ُ
ْعا ٔک بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َی ِر َؾ ُع ُط إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ي َِی َص َعل َی
بِ ٔٔ َي َشا ٕر َع ِٔ ٔ َ
َف ٔسطٔ َػ َس َق ْة
ا ِي ُُ ِشً ٔ ِٔ فٔی َع ِب ٔسظ ٔ َو ََّل فٔی َ َ
دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،اویب نب ومیس ،وحکمؽ ،امیلسؿ نب اسیر ،رعاک نب امکل ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای املسمؿ ےک ذہم اس ےک الغؾ افر
وھگ ڑےیکزوکةفابجںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اویبنبومیس،وحکمؽ،امیلسؿنباسیر،رعاکنبامکل،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغومںیکزوکةےسقلعتمااحدثی
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
الغومںیکزوکةےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 381

راوی  :عبیساہلل بٔ سعیس ،یحٌی ،خثیِ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ ُخ َث ِی ِٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی
َف ٔسطٔ َو ََّل فٔی ََ ًُُِونٔطٔ َػ َس َق ْة
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ي َِی َص َعل َی ا ِي َُرِ ٔ
ئ فٔی َ َ

دیبعاہللنبدیعس،ییحی،میثخ،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اراشد رفامای املسمؿ ےک ذہم اس ےک الغؾ افر وھگ ڑے یک زوکة فابج ںیہن ےہ۔ بلطم ہی ےہ ہک وھگ ڑے
افرالغؾںیمزوکةفابجںیہنےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،میثخ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
الغومںیکزوکةےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 382

راوی َ :حُس بٔ سًُة ،حارث بٔ َشهین ،ابٔ ايكاسَِ ،ايَ ،عبساہلل بٔ زیٓار ،سًامیٕ بٔ يشار،

ْعاک بٔ َايَ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن َٔقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َو َّ
ايًؿ ُِى َي ُط َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ
َ
ْعا ٔک بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ
َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ََاي ٔ ْ
َ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ زٔی َٓارٕ َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َي َشا ٕر َع ِٔ ٔ َ
َّ
َّ
َف ٔسطٔ َػ َس َق ْة
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َقا ٍَ ي َِی َص َعل َی ا ِي ُُ ِشً ٔ ِٔ فٔی َع ِب ٔسظ ٔ َو ََّل فٔی َ َ

دمحم نب ۃملس ،احرث نب نیکسم ،انب ااقلمس ،امکل ،دبعاہلل نب دانیر ،امیلسؿ نب اسیر ،رعاک نب امکل ،اوبرہریہ
ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاملسمؿےکذہماس
ےکالغؾافروھگ ڑےیکزوکةفابجںیہنےہ۔بلطمہیےہہکوھگ ڑےافرالغؾںیمزوکةفابجںیہنےہ۔
رافی  :دمحم نب ۃملس ،احرث نب نیکسم ،انب ااقلمس ،امکل ،دبعاہلل نب دانیر ،امیلسؿ نب اسیر ،رعاک نب امکل،
اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
الغومںیکزوکةےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 383

راوی  :قتيبہ ،حُاز ،خثیِ بٔ ْعاکَ ،ايَ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َ
ْعا ٔک بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی
أ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ ُخ َث ِی ِٔ بِ ٔٔ ٔ َ
َّ
َف ٔسطٔ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َقا ٍَ ي َِی َص َعل َی ا ِي ُُ ِشً ٔ ِٔ َػ َس َق ْة فٔی غ ََُل َٔطٔ َو ََّل فٔی َ َ

ہبیتق،امحد،میثخنبرعاک،امکل،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایوھگ ڑےافرالغؾںیمزوکةںیہنےہ۔

رافی  :ہبیتق،امحد،میثخنبرعاک،امکل،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اچدنییکزوکةےسقلعتمااحدثی
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
اچدنییکزوکةےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 384

راوی  :یحٌی بٔ حبیب بٔ ْعبی ،حُاز ،یحٌی ،ابٔ سعیس ،عُرو بٔ یحٌی ،وہ اپٓے وايس سے ،ابوسعیس
خسری رضی اہلل عٓہ

ْعب ٔ ٕٓی َع ِٔ َح َُّاز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َوص َُو ابِ ُٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َی ِحٌَی َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َی ِحٌَی بِ ُٔ َحب ٔ ٔ
یب بِ ٔٔ َ َ
وٕ َخ ُِ َشةٔ أَ َوا ٕم
أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس ا ِيد ُِسر ِّٔی َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َِی َص ؾ ٔ َامی زُ َ
وٕ َخ ُِ ٔص أَ ِو ُس ٕل َػ َس َق ْة
وٕ َخ ُِ ٔص َذ ِوز ٕ َػ َس َق ْة َوي َِی َص ؾ ٔ َامی ُز َ
َػ َس َق ْة َو ََّل ؾ ٔ َامی ُز َ

ییحی نب بیبح نب رعیب ،امحد ،ییحی ،انب دیعس ،رمعف نب ییحی ،فہ اےنپ فادل ےس ،اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاپچنافہیقےسمکاچدنیںیمزوکةفابج
ںیہنےہ۔
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،امحد،ییحی،انبدیعس،رمعفنبییحی،فہاےنپفادلےس،اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی

اچدنییکزوکةےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 385

راوی َ :حُس بٔ سًُہ ،ابٔ قاسَِ ،ايََ ،حُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايرحُٔ ،ابوػعشؼہ َازنی،
ابوسعیسخسری رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ
اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ أَبٔی َػ ِع َؼ َع َة ا ِي َُازٔن ٔ ُّی َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس ا ِيد ُِسر ِّٔی أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
وٕ َخ ُِ ٔص أَ َوا ٕم َٔ ِٔ ا ِي َورٔ ٔم َػ َس َق ْة
وٕ َخ ُِ ٔص أَ ِو ُس ٕل َٔ ِٔ اي َّت ُِر ٔ َػ َس َق ْة َوي َِی َص ؾ ٔ َامی ُز َ
َقا ٍَ ي َِی َص ؾ ٔ َامی ُز َ
وٕ َخ ُِ ٔص َذ ِوز ٕ َٔ ِٔ ِاْلٔب ٔ ٌٔ َػ َس َق ْة
َوي َِی َص ؾ ٔ َامی زُ َ
دمحم نب ہملس ،انب اقمس ،امکل ،دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلنمح ،اوبصػسصہ امزین ،اوبدیعسدخری ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اپچن افہیق ےس مک
اچدنیںیمزوکةفابجںیہنےہاپچنےسمکافوٹنںںیمزوکةںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبہملس،انب اقمس،امکل ،دمحم نبدبعاہلل نب دبعارلنمح،اوبصػسصہامزین ،اوبدیعسدخریریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
اچدنییکزوکةےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 386

راوی  :ہاروٕ بٔ عبساہلل ،ابواساَہ ،ويیس بٔ نثیرَ ،حُس بٔ عبسايرحُٔ بٔ ابی ػعؼہ۔ یحٌی بٔ

عُارہ ،عباز بٔ تُیِ ،ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

ارو ُٕ بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو أ ُ َسا ََ َة َع ِٔ ا ِي َوئی ٔس بِ ٔٔ َنثٔیر ٕ َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا صَ ُ
بِ ٔٔ أَب ٔی َػ ِع َؼ َع َة َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ ُع َُ َار َة َو َعبَّاز ٔبِ ٔٔ َتُٔ ٕیِ َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس ا ِي ُد ِسر ِّٔی أَْ َّ ُط َسُٔ َع َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی
وٕ َخ ُِ ٔص أَ َوا ٕم َٔ ِٔ ا ِي َورٔ ٔم
وٕ َخ ُِ ٔص أَ ِو َسا ٕم َٔ ِٔ اي َّت ُِر ٔ َوَّلَ ؾ ٔ َامی ُز َ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ َّلَ َػ َس َق َة ؾ ٔ َامی ُز َ

وٕ َخ ُِ ٔص َذ ِوز ٕ َٔ ِٔ ِاْلٔب ٔ ٌٔ َػ َس َق ْة
َػ َس َق ْة َو ََّل ؾ ٔ َامی زُ َ
اہرفؿ نب دبع اہلل ،اوبااسہم ،فدیل نب ریثک ،دمحم نب دبعارلنمح نب ایب صػصہ۔ ییحی نب امعرہ ،ابعد نب میمت ،اوبدیعس
دخریریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاپچنفقسےس
مک وجھکرفں ںیم زوکة ںیہن ،اپچن افہیق ےس مک اچدنی ںیم زوکة فابج ںیہن ےہ اپچن ےس مک افوٹنں ںیم زوکة ںیہن
ےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل ،اوبااسہم ،فدیلنبریثک ،دمحمنبدبعارلنمحنبایبصػصہ۔ییحی نبامعرہ،ابعدنب میمت،
اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
اچدنییکزوکةےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 387

راوی َ :حُس بٔ َٓؼوركوسی ،يعكوب ،ابٔ اسحامَ ،حُس بٔ یحٌی بٔ حبإَ ،حُس بٔ عبساہلل بٔ
عبسايرحُٔ بٔ ابی ػعؼہ ،یحٌی بٔ عُارہ بٔ ابی حشٔ ،عبازبٔ تُیِ ،ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَب ٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر ُّ
ايلوس ُّٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َي ِع ُك ُ
َّإ َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ أَبٔی َػ ِع َؼ َع َة َوکَاَْا ٔث َك ّة
َح َّسثَىٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ حٔب َ

َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ ُع َُ َار َة بِ ٔٔ أَبٔی َح َش ٕٔ َو َعبَّاز ٔ بِ ٔٔ َتُٔ ٕیِ َوک َاَْا ٔث َك ّة َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس ا ِيد ُِسر ِّٔی َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت
وٕ
وٕ َخ ُِ ٔص أَ َوا ٕم َٔ ِٔ ا ِي َورٔ ٔم َػ َس َق ْة َوي َِی َص ؾ ٔ َامی ُز َ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ي َِی َص ؾ ٔ َامی ُز َ

وٕ َخ ُِ َش ٔة أَ ِو ُس ٕل َػ َس َق ْة
َخ ُِ ٕص َٔ ِٔ ِاْلٔب ٔ ٌٔ َػ َس َق ْة َوي َِی َص ؾ ٔ َامی زُ َ

دمحم نب وصنمروطیس ،وقعیب ،انب ااحسؼ ،دمحم نب ییحی نب ةحؿ ،دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب صػصہ ،ییحی
نب امعرہ نب ایب نسح ،ابعدنب میمت ،اوبدیعس دخری ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامای اپچنفقسےس مکوجھکرفں ںیم زوکةںیہن،اپچن افہیق ےسمک اچدنیںیمزوکةفابج
ںیہنےہاپچنےسمکافوٹنںںیمزوکةںیہنےہ۔
رافی  :دمحم نب وصنمروطیس ،وقعیب ،انب ااحسؼ ،دمحم نب ییحی نب ةحؿ ،دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلنمح نب ایب
صػصہ،ییحینبامعرہنبایبنسح،ابعدنبمیمت،اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
اچدنییکزوکةےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 388

راوی َ :حُوز بٔ غیَلٕ ،ابواساَة ،سؿیإ ،ابواسحل ،عاػِ بٔ ؿُرة ،علی رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ََ ِح ُُو ُز بِ ُٔ غ َِی ََل َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو أ ُ َسا ََ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ َعا ٔػ ِٔ بِ ٔٔ
یل
َؿ ُِ َر َة َع ِٔ َعل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َق ِس َعؿ َِو ُت َع ِٔ ا ِي َد ِی ٌٔ َواي َّرق ٔ ٔ
ؾَأ َ ُّزوا َزکَا َة أَ َِ َوالٔهُ ِِ َٔ ِٔ کٌُِّ َٔائ َ َتی ِ ٔن َخ ُِ َش ّة
ومحمدنبالیغؿ،اوبااسمة،ایفسؿ،اوبااحسؼ،اعمصنبرمضة،یلعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملس ےناراشد رفامایںیمےنوھگ ڑفںافر الغومںںیمزوکةاعمػرکدی ےہاسےئل مولگامؽف

دفتلیکزوکةاداایکرکفافردفوسدرمہںیمےساپچندرمہ(اچوسیلاںہصح)زوکةںیماکنالرکف۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبااسمة،ایفسؿ،اوباقحس،اعمصنبرمضة،یلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
اچدنییکزوکةےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 389

راوی  :حشین بٔ َٓؼور ،ابٔ ُْیر ،اعُع ،ابواسحل ،عاػِ بٔ ؿُرة ،علی رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ْ َُُیِر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اْلِ َ ِع َُ ُع َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ َعا ٔػ ِٔ بِ ٔٔ
یل
َؿ ُِ َر َة َع ِٔ َعل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َق ِس َعؿ َِو ُت َع ِٔ ا ِي َد ِی ٌٔ َواي َّرق ٔ ٔ

وٕ َٔائ َ َتی ِ ٔن َزکَا ْة
َوي َِی َص ؾ ٔ َامی زُ َ

نیسحنبوصنمر،انبریمن،اشمع،اوبااحسؼ،اعمصنبرمضة،یلعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلع فآہلفملسےناراشدرفامایںیمےنوھگ ڑفںافرالغومںیکزوکةاعمػرکدیےہافردفوسدرمہ
ےسمکںیمزوکةںیہنےہ۔
رافی  :نیسحنبوصنمر،انبریمن،اشمع،اوباقحس،اعمصنبرمضة،یلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زویریکزوکةےکقلعتمااحدثی
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی

زویریکزوکةےکقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 390

راوی  :اسُاعیٌ بٔ َشعوز ،خايس ،حشین ،عُرو بٔ طعیب ،عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َع ِٔ حُ َشی ِ ٕن َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َج ِّسظ ٔأَ َّٕ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ا َِ َرأَ ّة َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ ا ِي َی َُ ٔٔ أَ َت ِت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوب ٔ ِٓ ْت ي ََضا فٔی َی ٔس ابِ َٓت ٔ َضا ََ َشهَ َتا ٕٔ

ْس ٔک أَ ِٕ ي َُشو َِّر ٔک اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ بٔض ٔ َُا یَ ِو َّ
غًَٔیوَ َتا ٕٔ َٔ ِٔ ذَصَبٕ َؾ َكا ٍَ أَتُ َؤ ِّز َ
یٔ َزکَا َة َص َِذا َقاي َِت َّلَ َقا ٍَ أَ َي ُ ُّ
ا ِيك ٔ َیا ََةٔ س َٔو َاریِ ٔٔ َٔ ِٔ َْا ٕر َقا ٍَ َؾ َدً ََع ِت ُض َُا ؾَأ َ ِي َك ِت ُض َُا إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكاي َِت ص َُُا

ِهَّلِل َوي ٔ َر ُسوئطٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ

اامسلیع نب وعسمد ،اخدل ،نیسح ،رمعف نب بیعش ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ وج
ہک کلم نمی یک ابدنشہ یھت اکی رفز فہ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ۔ اس ےک اسھت اکی
اڑیکیھبیھت۔اسےکاہھتںیمدفدعدومےٹومےٹوسےنےکنگنکےھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناس
ےسدرایتفرفامایہکماؿیکزوکةادارکیتوہ؟اسےنوجابدایہکںیہنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفام ای ایک م وک ہی ااھچ اتگل ےہ ہکایقتم ےکدؿ دخافدن دقفس م وکآگ ےک دف نگنک ئانہےئ۔ ہی ابت نس رک اس
ہ
ےندفونںنگنکااتردیافررعضایکہیدفونںنگنکدخاافراسےکروسؽ(یلصاہللہیلعفآہلفملس)ےکےیل
ںیہ۔
رافی  :اامسلیعنبوعسمد،اخدل،نیسح،رمعفنببیعش،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
زویریکزوکةےکقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 391

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلیَ ،عتُر بٔ سًامیٕ ،حشین ،عُرو بٔ طعیب ،ابوعبسايرحُٔ خايسَ ،عتُر
رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ا ِي ُُ ِع َتُٔرُ بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت حُ َش ِي ّٓا َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َع ُِرُو
بِ ُٔ ُط َع ِیبٕ َقا ٍَ َجائ َ ِت ا َِ َرأَ ْة َو ََ َع َضا ب ٔ ِٓ ْت ي ََضا إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوفٔی َیسٔ ابِ َٓت َٔضا
ََ َش َه َتا ٕٔ ْ َ ِح َو ُظ َُ ِر َس ٌْ َقا ٍَ أَبُو َع ِبس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َخاي ٔ ْس أَث ِ َب ُت َٔ ِٔ ا ِي ُُ ِع َتُٔر ٔ

دمحم نب دبعاالیلع ،رمتعم نب امیلسؿ ،نیسح ،رمعف نب بیعش ،اوبدبعارلنمح اخدل ،رمتعم ریض اہلل ہنع ےس دحثی
اسقبیکرطحرمفیےہ(ہکاکیاخوتؿوجہککلمنمییکابدنشہیھتاکیرفزفہدختموبنییلصاہللہیلعفآہل
فملس ںیم احرض وہیئ۔اس ےکاسھت اکیاڑیک یھب یھت۔اس ےکاہھت ںیمدف دعد ومےٹ ومےٹ وسےن ےکنگنک
ےھت۔ آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسدرایتفرفامایہکم اؿ یکزوکةادارکیت وہ؟اس ےنوجابدای ہک
ںیہن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ایک م وک ہی ااھچ اتگل ےہ ہک ایقتم ےک دؿ دخافدن دقفس م وک
ہ
آگےکدفنگنکئانہےئ۔ہیابتنسرکاسےندفونںنگنکااتردیافررعضایک ہیدفونںنگنکدخاافراس
ےکروسؽ(یلصاہللہیلعفآہلفملسےکےیلںیہ)۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعمنبامیلسؿ،نیسح،رمعفنببیعش،اوبدبعارلنمحاخدل،رمتعمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امؽدفتلیکزوکةاداہنرکےنےسقلعتمزسا
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
امؽدفتلیکزوکةاداہنرکےنےسقلعتمزسا

جًس  :جًس زوّ

حسیث 392

راوی  :ؾـٌ بٔ سہٌ ،ابونرض ہاطِ بٔ قاسِ ،عبسايعزیز بٔ عبساہلل بٔ ابوسًُہ ،عبساہلل بٔ زیٓار،
ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

رض صَا ٔط ُِ بِ ُٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ا ِي َعزٔیز ٔبِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ
ٌ بِ ُٔ َس ِض ٌٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو اي َّٓ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِيؿ َِـ ُ

بِ ٔٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ز ٔی َٓا ٕر َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ َّاي ِٔذی

َ
َق َع َي ُط َزبٔيب َ َتا ٕٔ َقا ٍَ ؾ ََی ًِ َتز ٔ َُ ُط أَ ِو یُ َلوِّ ُقطُ
ََّل یُ َؤ ِّزی َزکَا َة ََائطٔ یُ َد َّی ُ
ٌ إٔي َِیطٔ ََايُ ُط یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة ُط َحا ّعا أ ِ َ
َقا ٍَ َي ُكو ٍُ أََْا َن ِٓز ُ َک أََْا َن ِٓز ُ َک
لضف نب  لہ ،اوبرضن اہمش نب اقمس ،دبعازعلسی نب دبعاہلل نب اوبہملس ،دبعاہلل نب دانیر ،انب رمع ریض اہلل ہنع
ےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجصخشاےنپامؽدفتلیکزوکةادا
ہن رکے وت ایقتم ےک دؿ اس صخش اک امؽ اکی ئاجن اسپن نب رک آےئ اگ افر اس ےک آوھکنں رپ دف ےطقن اکےل
رگنےکوہںےگفہاسپناسصخشےسٹپلاجےئاگافرےہکاگہکںیمریتاعااہنوہں۔
رافی  :لضف نب  لہ ،اوبرضناہمش نب اقمس ،دبعازعلسی نب دبعاہلل نب اوبہملس ،دبعاہلل نب دانیر ،انب رمع ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
امؽدفتلیکزوکةاداہنرکےنےسقلعتمزسا

جًس  :جًس زوّ

حسیث 393

َوسی اَّلطیب ،عبسايرحُٔ بٔ عبساہلل بٔ زیٓار َسنی ،وہ اپٓے وايس
راوی  :ؾـٌ بٔ سہٌ ،حشٔ ابٔ ٰ

سے ،ابوػايح ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

وسی اْلِ َ ِط َی ُب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِيؿ َِـ ُ
ٌ بِ ُٔ َس ِض ٌٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َش ُٔ بِ ُٔ َُ َ

بِ ٔٔ زٔی َٓارٕ ا ِي َُ َسن ٔ ُّی َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی َػاي ٔ ٕح َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ آ َتا ُظ
َ
ِّ
َق َع َي ُط َزبٔيب َ َتا ٕٔ َیأ ِ ُخ ُِذ
اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ ََ ّاَّل َؾً َِِ یُ َؤ ِّز َزکَا َتطُ َُث ٌَ َي ُط ََايُ ُط یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََةٔ ُط َحا ّعا أ ِ َ
وٕ ب ٔ َُا
َ أََْا َن ِٓز ُ َک ث ُ َِّ َت ََل َص ِٔذظ ٔ ِاْلیَ َة َو ََّل یَ ِح َشب َ َّن َّاي ِٔذ َ
بًٔ ٔ ِضز ٔ ََت َِیطٔ یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة ؾ ََی ُكو ٍُ أََْا ََايُ َ
یٔ یَ ِب َدًُ َ
آ َتاص ُِِ اہللُ َٔ ِٔ ؾ َِـًٔطٔ ِاْل َی َة

لضف نب  لہ ،نسح انب ومٰیس االبیش ،دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دانیر دمین ،فہ اےنپ فادل ےس ،اوباصحل،
اوبرہریہریضاہلل ہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدخافدن دقفس سج
وکدفتلاطعرفامےئرھپفہصخشاسیکزوکةاداہنرکےوتایقتمےکدؿاسصخشیکدفتلاکیئاجناسپننب
رک آےئ یگ افر اس یک آھکن رپ دف ےطقن وہں ےگ۔ فہ اؿ یک ابںیھچن ڑکپ رک ےہک اگ ںیم ریتی دفتل وہں ںیم ریتا
عااہن وہں۔اس ےک دعبآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن آتی التفت رفامیئ۔ ینعی وجنکسولگ ہی ہن ںیھجمس ہک
اؿےکفاےطسلخباکیایھچزیچےہہکلبفہوتتہبربیزیچےہافرایقتمےکدؿسجدفتلےسہیولگوجنکیس
ایکرکےتےھتوتاؿےکفاےطسیہفہیہدفتلےلگاکاہروہیگافرابثعذعابوہیگ۔
رافی  :لضف نب  لہ ،نسح انب ومٰیس االبیش ،دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دانیر دمین ،فہ اےنپ فادل ےس،
اوباصحل،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجھکرفںیکزوکةےسقلعتم
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
وجھکرفںیکزوکةےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 394

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک ،ونیع ،سؿیإ ،اسُاعیٌ بٔ اَیةَ ،حُس بٔ یحٌی بٔ حبإ ،یحٌی
بٔ عُارة ،ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ أ ُ ََ َّی َة َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َونٔی ْع َع ِٔ ُسؿ َِی َ
َّإ َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ ُع َُ َار َة َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس ا ِيد ُِسر ِّٔی َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َحب َ
وٕ َخ ُِ َش ٔة أَ ِو َسا ٕم َٔ ِٔ َح ٕٓب أَ ِو َت ُِر ٕ َػ َس َق ْة
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َِی َص ؾ ٔ َامی ُز َ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،فعیک ،ایفسؿ ،اامسلیع نب امیة ،دمحم نب ییحی نب ةحؿ ،ییحی نب امعرة ،اوبدیعس دخری
ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاپچنفقسا ہےسمکںیمزوکة
ںیہنےہایاپچنفقسوجھکرےسمکںیمیسکمسقیکزوکةںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہلل نب ابمرک ،فعیک،ایفسؿ،اامسلیع نبامیة ،دمحم نب ییحی نبةحؿ ،ییحی نبامعرة،اوبدیعس
دخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہیگںیکزوکةےسقلعتم
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
وہیگںیکزوکةےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 395

راوی  :اسُاعیٌ بٔ َشعوز ،یزیس بٔ زریع ،روح بٔ قاسِ ،عُرو بٔ یحٌی بٔ عُارة ،وہ اپٓے وايس سے،
ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس بِ ُٔ ز َُریِ ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َر ِو ُح بِ ُٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َع ُِرُو
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
بِ ُٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ عُ َُ َار َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس ا ِيد ُِسر ِّٔی َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َّلَ
یَ ٔح ٌُّ فٔی ا ِيب ُ ِّر َواي َّت ُِر ٔ َزکَا ْة َحًَّی َت ِبًُ َؼ َخ ُِ َش َة أَ ِو ُس ٕل َو ََّل یَ ٔح ٌُّ فٔی ا ِي َورٔ ٔم َزکَا ْة َحًَّی َت ِبًُ َؼ َخ ُِ َش َة أَ َوا ٕم َوَّلَ
َی ٔح ٌُّ فٔی إٔب ٔ ٌٕ َزکَا ْة َحًَّی َت ِبًُ َؼ َخ ُِ َص َذ ِوز ٕ

اامسلیع نب وعسمد ،سیدی نب زرعی ،رفح نب اقمس ،رمعف نب ییحی نب امعرة ،فہ اےنپ فادل ےس ،اوبدیعس دخری ریض
اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وہیگں افر وجھکر ںیم زوکة
ںیہنےہسجفتقکتہک فہ اپچنفقسہنوہںافراچدنی ںیمزوکةفابجںیہنوہیت سجفتقکتاپچنافہیقہن
وہںافرافوٹنںںیمزوکةفابجںیہنےہسجفتقکتہکاپچنافٹنہنوہں۔
رافی  :اامسلیعنبوعسمد،سیدینبزرعی،رفحنباقمس،رمعفنبییحینبامعرة،فہاےنپفادلےس،اوبدیعسدخری
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولغںیکزوکةےسقلعتم
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
ولغںیکزوکةےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 396

راوی َ :حُس بٔ َثىی ،عبسايرحُٔ ،سؿیإ ،اسُاعیٌ بٔ اَیةَ ،حُس بٔ یحٌی بٔ حبإ ،یحٌی بٔ
عُارة ،ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ أ ُ ََ َّی َة َع ِٔ

َّإ َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ عُ َُ َار َة َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس ا ِيد ُِسر ِّٔی أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َحب َ
وٕ
وٕ َخ ُِ ٕص َذ ِوز ٕ َو ََّل ؾ ٔ َامی ُز َ
َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ي َِی َص فٔی َح ٕٓب َو ََّل َت ُِر ٕ َػ َس َق ْة َحًَّی َت ِبًُ َؼ َخ ُِ َش َة أَ ِو ُس ٕل َو ََّل ؾ ٔ َامی ُز َ
َخ ُِ ٔص أَ َوا ٕم َػ َس َق ْة
دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،اامسلیعنبامیة،دمحمنبییحینبةحؿ،ییحینبامعرة،اوبدیعسدخریریضاہللہنع
ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یسک داےن افر وجھکر ںیم دصہق
فابج ںیہن ےہ سج فتق کت اپچن فقس ہن وہں افر اپچن افٹن ےس مک افر اپچن افہیق ےس مک اچدنی ںیم زوکة
فابجںیہنےہ۔
رافی  :دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،اامسلیع نب امیة ،دمحم نب ییحی نب ةحؿ ،ییحی نب امعرة ،اوبدیعس دخری
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سکدقردفتلںیمزوکةفابجےہ؟
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
سکدقردفتلںیمزوکةفابجےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 397

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک ،ونیع ،ازریص اَّلوزی ،عُرو بٔ َرة ،ابوبدتری ،ابوسعیس رضی
اہلل عٓہ

ٔیص اْلِ َ ِوز ٔ ُّی َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َونٔی ْع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِزر ُ
وٕ َخ ُِ ٔص
َُ َّر َة َع ِٔ أَبٔی ا ِي َب ِدتَر ِّٔی َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َِی َص ؾ ٔ َامی زُ َ

أَ َوا ٕم َػ َس َق ْة
ی
دمحمنبدبعاہللنبابمرک،فعیک،ادرسیاالفدی،رمعفنب رمة،اوب جتری ،اوبدیعسریض اہللہنعےسرفاتی ےہ
ہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاپچنافہیقےسمکاچدنیںیمزوکةفابجںیہنےہ۔
ی
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،فعیک،ادرسیاالفدی،رمعفنبرمة،اوب جتری،اوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
سکدقردفتلںیمزوکةفابجےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 398

راوی  :احُس بٔ عبسة ،حُاز ،یحٌی بٔ سعیس و عبیساہلل بٔ عُر ،عُرو بٔ یحٌی ،وہ اپٓے وايس سے ،ابوسعیس
خسری رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َع ِب َس َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َو ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ عُ َُ َر َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َی ِحٌَی
وٕ َخ ُِ ٔص أَ َوا ٕم
َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس ا ِيد ُِسر ِّٔی َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ي َِی َص ؾ ٔ َامی زُ َ
وٕ َخ ُِ َشةٔ أَ ِو ُس ٕل َػ َس َق ْة
وٕ َخ ُِ ٔص َذ ِوز ٕ َػ َس َق ْة َوي َِی َص ؾ ٔ َامی ُز َ
َػ َس َق ْة َو ََّل ؾ ٔ َامی ُز َ

ادمحنبدبعة،امحد،ییحینبدیعسفدیبعاہللنبرمع ،رمعفنبییحی،فہاےنپفادلےس،اوبدیعسدخریریضاہللہنعےس
رفاتیےہہکرضحتروسؽ رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایاپچن افہیق ےسمک ںیمزوکةفابجںیہن
ےہ (ینعی اچدنی ںیم) افر اپچن افٹن ےس مک ںیم زوکة فابج ںیہن ےہ افر اپچن فقس ا ہ ےس مک ںیم زوکة ںیہن
ےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعة،امحد،ییحینبدیعسفدیبعاہللنبرمع،رمعفنبییحی،فہاےنپفادلےس،اوبدیعسدخریریضاہلل

ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشعسکںیمفابجےہافروسیباںہصحسکںیم؟
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
رشعسکںیمفابجےہافروسیباںہصحسکںیم؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 399

راوی  :ہاروٕ بٔ سعیس بٔ ہیثِ ،ابوجعرف اَّلیلی ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،سايِ ،عبساہلل بٔ عُر
رضی اہلل عٓہ

رف اْلِ َیِل ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ
ارو ُٕ بِ ُٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ا ِي َض ِی َث ِٔ أَبُو َج ِع َ ٕ
أَ ِخب َ َرْ َا صَ ُ
اب َع ِٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ؾ ٔ َامی َس َك ِت َّ
ايش َُا ُئ َواْلِ َْ ِ َضا ُر
ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
َش َو ََا ُسق ٔ َی ب ٔ َّ
َش
ـ ا ِي ُع ِ ٔ
َوا ِي ُع ُیو ُٕ أَ ِو ک َ َ
ايش َوانٔی َواي َّٓ ِـحٔ ن ِٔؼ ُ
إ َب ِع َّل ا ِي ُع ِ ُ

اہرفؿ نب دیعس نب مثیہ ،اوبرفعج االیلی ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اسمل ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملسےناراشدرفامایوجا ہابرشرہنافرومشچںےکاپینےس
ادیاوہایز نییکرتی ےساسیکادیافاروہوتاسںیمدوساںہصحفوصؽایک اجےئاگ افر وجھچکافوٹنںےساچنیس
اجےئایڈفؽےساچنیسیئیکاجےئوتاسںیموسیباںہصحفوصؽایکاجےئاگ۔
رافی  :اہرفؿنبدیعسنبمثیہ،اوبرفعجاالیلی،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسمل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
رشعسکںیمفابجےہافروسیباںہصحسکںیم؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 400

راوی  :عُرو بٔ سواز بٔ اسوز بٔ عُرو و احُس بٔ عُرو وايحارث بٔ َشهین ،ابٔ وہب ،عُرو بٔ حارث،
ابوزبیر ،جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

َ
َ
َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا
أ ِخب َ َرنٔی َع ُِرُو بِ ُٔ َس َّواز ٔ بِ ٔٔ اْلِ ِس َوز ٔ بِ ٔٔ َع ُِر ٕو َوأ ِح َُ ُس بِ ُٔ َع ُِر ٕو َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ُِرُو بِ ُٔ ا ِي َحار ٔٔث أَ َّٕ أَبَا ايزُّبَی ِر ٔ َح َّسثَ ُط أََّْطُ َسُٔ َع َجاب ٔ َر بِ َٔ َع ِب ٔس اہللٔ

َي ُكو ٍُ إ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ؾ ٔ َامی َس َك ِت َّ
َش َوؾ ٔ َامی ُسق ٔ َی
ايش َُا ُئ َواْلِ َْ ِ َض ُ
ار َوا ِي ُع ُیو ُٕ ا ِي ُع ِ ُ
ب ٔ َّ
َش
ـ ا ِي ُع ِ ٔ
ايشاْ ٔ َیةٔ ن ِٔؼ ُ

رمعف نب وساد نب اوسد نب رمعف ف ادمح نب رمعف فااحلرث نب نیکسم ،انب فبہ ،رمعف نب احرث ،اوبزریب ،اجرب نب
دبعاہلل ر یض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج
ادیافارآامسؿایرہنایومشچںےکاپینےسوہوتاسادیافارںیمےسدوساںہصحاکنالاجےئافروجادیافاراجونرفں
رپاپینالےنےسوہوتاس ںیم ےسدوساں ہصحایل اجےئ اگ ا فر وجادیافار اجونرفں رپاپینالےن ےسوہیت وہوتاس
ںیموسیباںہصحےہ۔
رافی  :رمعفنبوسادنباوسدنبرمعففادمحنبرمعففااحلرثنبنیکسم،انبفبہ،رمعفنباحرث،اوبزریب،اجرب
نبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی

رشعسکںیمفابجےہافروسیباںہصحسکںیم؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 401

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،ابوبْک ،ابٔ عیاغ ،عاػِ ،ابووائٌَ ،عاذ رضی اہلل عٓہ

اػ ِٕ َع ِٔ أَبٔی َوائ ٌٕٔ َع ِٔ َُ َعاذ ٕ َقا ٍَ َب َع َثىٔی
غ َع ِٔ َع ٔ
ايْس ِّی َع ِٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َوص َُو ابِ ُٔ َعیَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا صَ َّٓازُ بِ ُٔ َّ ٔ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إلٔ َی ا ِي َی َُ ٔٔ ؾَأ َ ََ َرنٔی أَ ِٕ آ ُخ َِذ َٔ َُّا َس َك ِت َّ
َش َوؾ ٔ َامی ُسق ٔ َی
ايش َُا ُئ ا ِي ُع ِ َ
ب ٔ َّ
َش
ـ ا ِي ُع ِ ٔ
ايس َوالٔی ن ِٔؼ َ
انہد نب رسی ،اوبرکب ،انب ایعش ،اعمص ،اوبفالئ ،اعمذ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےنکلمنمییکاجبنرفاہن رفامایافرمکحرفامایوجادیافار ابرشےکاپینےسادیاوہ وت
اسںیمد وساںہصحفوصؽرکےناکافروجادیافارڈفؽےکاپینےسادیاوہوتاسںیمےسوسیباںہصحفوصؽرک
ےناک۔
رافی  :انہدنبرسی،اوبرکب،انبایعش،اعمص،اوبفالئ،اعمذریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادنازہوھچ ڑےنفاالصخشسکدقرادنازہوھچ ڑے؟
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
ادنازہوھچ ڑےنفاالصخشسکدقرادنازہوھچ ڑے؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 402

راوی َ :حُس بٔ بظار ،یحٌی بٔ سعیس و َحُس بٔ جعرف ،طعبة ،خبیب بٔ عبسايرحُٔ ،عبسايرحُٔ

بٔ َشعوز بٔ ْیار ،سہٌ بٔ ابوحثُہ رضی اہلل عٓہ

رف َق َاَّل َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَ ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َج ِع َ ٕ
َسُٔ ِع ُت ُخب َ ِی َب بِ َٔ َع ِبسٔ ايرَّ ِح َُ ٔٔ یُ َح ِّس ُث َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ ََ ِش ُعوز ٔبِ ٔٔ ْ ٔ َیا ٕر َع ِٔ َس ِض ٌٔ بِ ٔٔ أَبٔی َح ِث َُ َة

رخ ِػت ُِِ َؾد ُُِذوا َو َزعُوا
َقا ٍَ أَ َتاَْا َوْ َ ِح ُٔ فٔی ُّ
ايشو ٔم َؾ َكا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إٔذَا َ َ
اي ُّثًُ َث َؾإ ٔ ِٕ ي َِِ َتأ ِ ُخ ُِذوا أَ ِو َت َسعُوا اي ُّثًُ َث َط َّ
ايرب ُ َع
َ ُط ِع َب ُة ؾ ََسعُوا ُّ
دمحم نب اشبر ،ییحی نب دیعس ف دمحم نب رفعج ،شػیة ،بیبخ نب دبعارلنمح ،دبعارلنمح نب وعسمد نب اینر  ،لہ نب
اوبہمثحریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکرضحتروسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےن اراشدرفامایسجفتقم
ولگدروتخںرپلھپاکادنازہرکفوتمولگرسیتا ہصحوھچ ڑدایرکفارگرسیتاہصحہنوھچ ڑوکسوترھپوچاھتیئہصح
وھچ ڑدف۔
رافی  :دمحم نب اشبر ،ییحی نب دیعس ف دمحم نب رفعج ،شػیة ،بیبخ نب دبعارلنمح ،دبعارلنمح نب وعسمد نب اینر،
 لہنباوبہمثحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آتیرکہمییکریسفت
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
آتیرکہمییکریسفت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 403

راوی  :یوْص بٔ عبساَّلعلی و حارث بٔ َشهین ،ابٔ وہب ،عبسايحًیٌ بٔ حُیس یحؼيی ،ابٔ طہاب،
ابواَاَة بٔ سہٌ بٔ حٓیـ رضی اہلل عٓہ

َ
َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ
أ ِخب َ َرَْا یُوْ ُُص بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ ِعل َی َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
اب َح َّسثَ ُط َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو أ ُ ََا ََ َة بِ ُٔ َس ِض ٌٔ بِ ٔٔ
َح َّسثَىٔی َع ِب ُس ا ِي َحًٔی ٌٔ بِ ُٔ حُ َُ ِی ٕس ا ِي َی ِح َؼ ٔي ُّی أَ َّٕ ابِ َٔ ٔط َض ٕ

حُ َٓ ِی ٕـ فٔی ِاْلیَ ٔة َّائًی َقا ٍَ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َو ََّل َت َی َُّ ُُوا ا ِي َدب ٔ َ
ور َوي َِو ُٕ حُب َ ِی ٕل
وٕ َقا ٍَ ص َُو ا ِي ُح ِعرُ ُ
یث َٔ ِٓ ُط تُ ِٓ ٔؿ ُك َ
ايرذَا َي ُة
َؾ َٓ َهی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ تُ ِؤ َخ َِذ فٔی ايؼَّ َس َق ٔة ُّ
ی
ویسن نب دبعاالیلع ف احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،دبعالیلجل نب دیمح خصیی ،انب اہشب ،اوبااممة نب  لہ نب
فینح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اس آتی رکہمی یک ریسفت ےک ہلسلس ںیم ینعی م ولگ رخاب امؽ افر
دنگےامؽدےنیاکارادہہنرکفاسوکمرخچرکےتوہنکیلمدنگہامؽںیہنےتیل۔آرخآتیرکہمیکت۔اوہنں
ےن ایبؿ ایک ہک ثیبخ ےس رماد (وجھکر یک تہب رخاب مسق) رعجفر افر ولؿ ذیق ںیہ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنزوکةںیمدنگےافررخابامؽوبقؽرکےنےسعنمرفامایےہ
ی
خ
صی
رافی  :ویسن نب دبعاالیلع ف احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،دبعالیلجل نب دیمح ی ،انب اہشب ،اوبااممة نب
 لہنبفینحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
آتیرکہمییکریسفت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 404

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،یحٌی ،عبسايحُیس بٔ جعرف ،ػايح بٔ ابوْعیب ،نثیر بٔ َرة خرضمی ،عوف
بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ

رف َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َػاي ٔحُ بِ ُٔ أَبٔی
وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا یَ ِحٌَی َع ِٔ َع ِبسٔ ا ِي َحُٔی ٔس بِ ٔٔ َج ِع َ ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
رضم ٔ ِّی َع ِٔ َع ِو ٔ
رخ َد َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َٔ
ف بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َقا ٍَ َ َ
ْعیبٕ َع ِٔ َنثٔیر ٔبِ ٔٔ َُ َّر َة ا ِي َد ِ َ

َ ا ِيك ٔ ِٓو ٔ َؾ َكا ٍَ ي َِو َطا َئ َر ُّب َص ِٔذظ ٔايؼَّ َس َقةٔ
َوب ٔ َی ٔسظ ٔ َع ّؼا َو َق ِس َع ًَّ َل َر ُج ٌْ ق ٔ ِٓ َو َحظَ ٕـ َؾ َح َع ٌَ یَ ِل َع ُٔ فٔی ذَي ٔ َ
ٌ َحظَ ؿّا یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََةٔ
َت َؼ َّس َم بٔأَك ِ َی َب َٔ ِٔ َص َِذا إ ٔ َّٕ َربَّ َص ِٔذظ ٔايؼَّ َس َق ٔة َیأِک ُ ُ
وقعیب نب اربامیہ ،ییحی ،دبعادیمحل نب رفعج ،اصحل نب اوبرعبی ،ریثک نب رمة رضخیم ،وعػ نب امکل ریض اہلل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفاہن وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےک ابمرک اہھت ںیم ڑکلی یھت اکی آدیم کشخ افر رخاب مسق یک وجھکر اٹل رک الچ ایگ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس وجھکر ےک اس وخہش ںیم ڑکلی امرےت ےھت افر اراشد رفامےت ارگاس اک امکل اچاتہ وت فہ دمعہ مسق یک وجھکر دے
 اتکاھتالبہبش(اساکایقتمےکدؿہیاحؽوہاگہک)فہصخشایسییہرخابوجھکراھکےئاگ۔
رافی  :وقعیب نب اربامیہ ،ییحی ،دبعادیمحل نب رفعج ،اصحل نب اوبرعبی ،ریثک نب رمة رضخیم ،وعػ نب امکل
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکؿ(دعماینت)یکزوکةےسقلعتمااحدثی
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
اکؿ(دعماینت)یکزوکةےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 405

راوی  :قتيبہ ،ابوعواْة ،عبیساہلل بٔ اخٓص ،عُرو بٔ طعیب رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َع َواْ َ َة َع ِٔ ُعب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ اْلِ َ ِخ َٓ ٔص َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َج ِّسظ ٔ
َط ٕیل ََأتِ ٕٓٔی أَ ِو فٔی َ َِق َی ٕة َعا َٔ َرة ٕ
إ فٔی َ ٔ
َقا ٍَ ُسئ ٔ ٌَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ اي ًُّ َك َل ٔة َؾ َكا ٍَ ََا ک َ َ
َط ٕیل ََأتِ ٕٓٔی َو ََّل فٔی َ َِق َی ٕة َعا َٔ َرة ٕ َؾؿٔیطٔ َوفٔی ايرِّکَازٔ
ََ َو ََا ي َِِ َیهُ ِٔ فٔی َ ٔ
ؾ ََع ِّرؾ َِضا َس َٓ ّة َؾإ ٔ ِٕ َجا َئ َػاحٔبُ َضا َوإ ٔ ََّّل َؾً َ

ا ِيد ُُِ ُص
ہبیتق ،اوبوعابة ،دیبع اہلل نب اسنخ ،رمعف نب بیعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکایگہک(راہتسںیم)ڑپیوہیئزیچےسقلعتمایکمکحےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اراشد رفامای وج صخش آدمفرتف ےک راہتس ںیم آای ای وکیئ صخش یسک آابد اگؤں ںیم الماقت رکے وت اکی اسؽ
کتاساکاالعؿافررہشترکفارگاسزیچاکامکلآاجےئوتفہزیچاسوکفاسپدےدفارگاساکامکلہنآےئوتفہ
زیچ اہمتری ےہ افر وج راہتسآابد ہن وہ ای وج اگؤںآابد ہن وہ وت اس ںیم ےس افر اکؿ ںیم ےس اپوچناں ہصحفوصؽ ایک
اجےئاگابیقامتؾہصحاسصخشاکےہسجوکفہزیچ یلےہ۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعابة،دیبعاہللنباسنخ،رمعفنببیعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
اکؿ(دعماینت)یکزوکةےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 406

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،سؿیإ ،زہری ،سعیس ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ح و أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ
َسعٔی ٕس َوأَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ا ِي َع ِح َُا ُئ ُج ِرحُ َضا ُج َب ْار َوا ِيبٔئِرُ
ُج َب ْار َوا ِي َُ ِع ٔس ُٕ ُج َب ْار َوفٔی ايرِّکَازٔ ا ِيد ُُُ ُص

ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ ،زرہی،دیعس ،اوبرہریہ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےنرفامایاجونرےکزمخاکدبہلںیہنےہافرونکاںوھکدےنںیمارگیسکزمدفریکفافتوہاجےئوتیسکمسقاک

دبہلںیہنےہافرارگاکؿںیمینعیاکؿیکدھکایئںیمزمدفررماجےئوتیسکمسقاکدبہلںیہنےہافرافکرےکدنف
ےئکوہےئعااہنںیم(ایاکؿںیم)اپوچناںہصحےہتیبااملؽاک۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،ایفسؿ،زرہی،دیعس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
اکؿ(دعماینت)یکزوکةےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 407

راوی  :یوْص بٔ عبس اَّلعلی ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،سعیس ،عبیساہلل بٔ عبساہلل ،ابوہریرہ رضی
اہلل عٓہ

اب َع ِٔ َسعٔی ٕس
أَ ِخب َ َرَْا یُوْ ُُص بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
َوعُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بُٔٔ ِثًٔطٔ

ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ ،ویسن،انباہشب،دیعس،دیبعاہللنبدبعاہلل،اوبرہریہریضاہللہنعاسدحثی
اکرتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعس،دیبعاہللنبدبعاہلل،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
اکؿ(دعماینت)یکزوکةےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 408

راوی  :قتيبہَ ،ايَ ،اب طہاب ،سعیس ،ابوسًُہ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

اب َع ِٔ َسعٔی ٕس َوأَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
ئ ُج َب ْار َوا ِيبٔئِرُ ُج َب ْار َوا ِي َُ ِع ٔس ُٕ ُج َب ْار َوفٔی ايرِّکَازٔ ا ِيد ُُِ ُص
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ُجرِ ُح ا ِي َع ِح َُا ٔ

ہبیتق،امکل،اباہشب،دیعس،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنعاسدحثیاکرتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :ہبیتق،امکل،اباہشب،دیعس،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
اکؿ(دعماینت)یکزوکةےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 409

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،ہظیَِٓ ،ؼور و ہظاّ ،ابٔ سیریٔ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

یٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َرض َٔی اہللُ
وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َح َّسثَ َٓا صُظَ ِی ِْ أَْ ِ َبأََْا ََ ِٓ ُؼ ْور َوصٔظَ ْاّ َع ِٔ ابِ ٔٔ سٔیر ٔ َ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ

َع ِٓ ُط َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِيبٔئِرُ ُج َب ْار َوا ِي َع ِح َُا ُئ ُج َب ْار َوا ِي َُ ِع ٔس ُٕ ُج َب ْار َوفٔی ايرِّکَازٔ

ا ِيد ُُِ ُص
وقعیبنباربامیہ،میشہ،وصنمرفاشہؾ،انبریسنی،اوبرہریہریضاہللہنعرتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،میشہ،وصنمرفاشہؾ،انبریسنی،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہشیکزوکة
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دہشیکزوکة

جًس  :جًس زوّ

حسیث 410

َوسی بٔ اعین ،عُرو بٔ حارث ،عُرو بٔ طعیب،
راوی َ :ػیرة بٔ عبسايرحُٔ ،احُس بٔ ابوطعیب،
ٰ
عبساہلل بٔ عُرو بٔ عاؾ رضی اہلل عٓہ

وسی بِ ٔٔ أَ ِعی َ َن َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرنٔی ا ِي ُُػٔی َرةُ بِ ُٔ َع ِبسٔ ايرَّ ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ أَبٔی ُط َع ِیبٕ َع ِٔ َُ َ
ا ِي َحارٔ ٔ
ث َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َج ِّسظ ٔ َقا ٍَ َجا َئ ص ََٔل ٍْ إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َ َ
ِّم َي ُط َواز ٔ ّیا يُ َكا ٍُ َي ُط َسً ََب ُة َؾ َح َِّم َي ُط َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
بٔ ُع ُظورٔ ْ َ ِح ٌٕ َي ُط َو َسأ َي ُط أ ِٕ َی ِح ٔ َ
اب َن َت َب ُسؿ َِیا ُٕ بِ ُٔ َوصِبٕ إلٔ َی عُ َُ َر بِ ٔٔ ا ِي َد َّل ٔ
َ ا ِي َواز ٔ َی َؾ ًَ َُّا َول ٔ َی عُ َُرُ بِ ُٔ ا ِي َد َّل ٔ
ذَي ٔ َ
اب َي ِشأَيُ ُط َؾ َه َت َب عُ َُرُ
َ َوإ ٔ ََّّل
إ یُ َؤ ِّزی إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َٔ ِٔ عُ ِ ٔ
َش ْ َ ِحًٔطٔ ؾَا ِح ِٔ َي ُط َسً ََب َة ذَي ٔ َ
إ ٔ ِٕ أَ َّزی إلٔ َ َّی ََا ک َ َ

اب غ َِی ٕث َیأِکًُُ ُط ََ ِٔ َطا َئ
َؾإْٔ َّ َُا ص َُو ذُبَ ُ

ریغمة نب دبعارلنمح ،ادمح نب اوببیعش ،ومٰیس نب انیع ،رمعف نب احرث ،رمعف نب بیعش ،دبعاہلل نب رمعف نب
اعص ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ رضحت البؽ ریض اہلل ہنع دہش اک دوساں ہصح ےل رک دختم
وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر اوہنں ےن دروخاتس یک ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی
 لگنہکسجاکانؾ شلیہاھتفہ ریمےفاےطسرقمررفامدںی(اتہکوکیئ دفرساصخشفاہں ےسدہشاکہتھچہنوت ڑےکس)
ہچنیم  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فہ  لگن اؿ ےک فاےطس نیعتم رفامدای سج فتق رمع ریض اہلل ہنع
ہفیلخ رقمروہےئوتایفسؿنبفبصےناؿوکرحتریرفامایافرذبرہعیرحتریدرایتفرفامایہکفہ لگنالبؽریضاہلل
ہنع ےک اپس رےہ ای ہن رےہ؟ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن وجاب ںیم اھکل ارگ فہ ھجت وک دہش اک دوساں ہصح ادا

رکےت رںیہ ینعی روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وج ہصح ادا رکےت ےھت ارگ م وک یھب البؽ ایس دقر ہصح ادا
رکےت رںیہ فہ  لگن البؽ ےک اپس یہ رےنہ دف افر ارگ فہ اس دقر ہصح ادا ہن رکںی وت ابرش یک ایھکمں دہش دیتی ںیہ
سجصخشاکدؽاچےہفہاسوکاھکےئ۔
رافی  :ریغمة نب دبعارلنمح ،ادمح نب اوببیعش ،ومٰیس نب انیع ،رمعف نب احرث ،رمعف نب بیعش ،دبعاہلل نب
رمعفنباعصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضمؿاابملرکیکزوکةینعیااکحؾدصہقرطف
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
راضمؿاابملرکیکزوکةینعیااکحؾدصہقرطف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 411

راوی  :عُرإ بٔ َوسی ،عبسايوارث ،ایوبْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

َف َق َر ُسو ٍُ
أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ َُ َ
وسی َع ِٔ َع ِب ٔس ا ِي َوار ٔٔث َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَ ُّی ُ
وب َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر َقا ٍَ َ َ
َّح َوا ِي َع ِب ٔس َو َّ
إ َعل َی ا ِي ُ ِّ
ْ َواْلِ ُِْثَی َػا ّعا َٔ ِٔ َت ُِر ٕأَ ِو َػا ّعا َٔ ِٔ
ايِذ َ ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َزکَا َة َر ََ َـ َ

ـ َػا ٕع َٔ ِٔ بُرٓ ٕ
اض بٔطٔ ن ِٔؼ َ
َطعٔیر ٕؾ ََع َس ٍَ اي َّٓ ُ

رمعاؿنبومیس،دبعاولارث،اویب،انعف،انبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنامہراضمؿ اابملرکیکزوکةرفضرقاردیآزادالغؾافررمدافروعرترپوجھکراکاکیاصعای
وجاکاکیاصع۔اسےکدعبولوگںےنآداھاصعوہیگںاکرقمررفامای(اسےئلہکفہتمیقںیموجےکاکیاصع
ےکرباربےہ)۔

رافی  :رمعاؿنبومیس،دبعاولارث،اویب،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امہراضمؿاابملرکیکزوکةالغؾافرابدنیرپالزؾےہ
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
امہراضمؿاابملرکیکزوکةالغؾافرابدنیرپالزؾےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 412

راوی  :قتيبہ ،حُاز ،ایوبْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

َف َق َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ أَ ُّی َ
وب َع ِٔ َْاؾ ٔ ٕع َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر َقا ٍَ َ َ
ٔط َعل َی َّ
ْ َواْلِ ُِْثَی َوا ِي ُ ِّ
َّح َوا ِي َُ ًُُِو ٔک َػا ّعا َٔ ِٔ َت ُِر ٕ أَ ِو َػا ّعا َٔ ِٔ َطعٔیر ٕ َقا ٍَ
ايِذ َ ٔ
َو َس ًَّ َِ َػ َس َق َة ا ِيؿ ِ ٔ
اض إلٔ َی ن ِٔؼ ٔـ َػا ٕع َٔ ِٔ بُرٓ ٕ
ؾ ََع َس ٍَ اي َّٓ ُ
ہبیتق،امحد،اویب،انعف،انبرمعریضاہللہنعاسدحثیرشفیاکرتہمجاسہقبرفاتیےکاطمقبےہ۔
رافی  :ہبیتق،امحد،اویب،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انابغلرپراضمؿیکزوکةینعیانابغلاکدصقةارطفل
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
انابغلرپراضمؿیکزوکةینعیانابغلاکدصقةارطفل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 413

راوی  :قتيبہَ ،ايَْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

َ
َ
َف َق َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
أ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسث َٓا ََاي ٔ َْ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر َقا ٍَ َ َ
ُحٕ َو َع ِب ٕس ذ ََْٕ َوأُِْثَی َػا ّعا َٔ ِٔ َت ُِر ٕأَ ِو َػا ّعا َٔ ِٔ َطعٔیر ٕ
َزکَا َة َر ََ َـ َ
إ َعل َی کٌُِّ َػػٔیر ٕ َو َنبٔیر ٕ ُ ٓ
ہبیتق،امکل،انعف،انبرمعریض اہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنراضمؿ
اابملرک یک زوکة الزؾ یک (ینعی دصہق رطف) رہ اکی وھچےٹ افر ڑبے افر آزاد افر الغؾ رمد افر وعرت رپ اکی
اصعوجھکرایاکیاصعوجرفضرقاردای۔
رافی  :ہبیتق،امکل،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقرطفاملسمونںرپےہہنہکافکررپ
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقرطفاملسمونںرپےہہنہکافکررپ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 414

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن َٔقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َو َّ
ايًؿ ُِى َي ُط َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ
َ
َّ
َّ
َ
ٔط َٔ ِٔ
َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ََاي ٔ ْ
َف َق َزکَا َة ا ِيؿ ِ ٔ
َ َع ِٔ ْ َاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر أ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َ َ
ُحٕ أَ ِو َع ِب ٕس ذ ََْٕ أَ ِو أُِْثَی َٔ ِٔ ا ِي ُُ ِشًُٔٔی َن
َر ََ َـ َ
إ َعل َی اي َّٓا ٔ
ض َػا ّعا َٔ ِٔ َت ُِر ٕأَ ِو َػا ّعا َٔ ِٔ َطعٔیر ٕ َعل َی کٌُِّ ُ ٓ

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،انعف ،انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندصقةارطفلرفضرقاردایولوگںرپاکیاصعوجھکرایاکیاصعوج۔رہاکیآزاد
افرالغؾرمدافروعرترپالہاالسؾںیمےس۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقرطفاملسمونںرپےہہنہکافکررپ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 415

راوی  :یحٌی بٔ َحُس بٔ سهَٔ ،حُس بٔ جہِ ،اسُاعیٌ بٔ جعرف ،عُر بٔ ْاؾع ،وہ اپٓے وايس سے ،ابٔ
عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا یَ ِحٌَی بِ ُٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ َّ
رف َع ِٔ
ٌ بِ ُٔ َج ِع َ ٕ
ايش َه ٔٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َج ِض َـ ِٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
َ
ٔط َػا ّعا َٔ ِٔ
َف َق َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َزکَا َة ا ِيؿ ِ ٔ
ُع َُ َر بِ ٔٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ أبٔیطٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر َقا ٍَ َ َ

َّح َوا ِي َع ِب ٔس َو َّ
َت ُِر ٕأَ ِو َػا ّعا َٔ ِٔ َطعٔیر ٕ َعل َی ا ِي ُ ِّ
ْ َواْلِ ُِْثَی َوايؼَّ ػٔیر ٔ َوا ِل َهبٔیر ٔ َٔ ِٔ ا ِي ُُ ِشًُٔٔی َن َوأَ ََ َر ب ٔ َضا
ايِذ َ ٔ
ض إلٔ َی ايؼَّ ََلة ٔ
رخو ٔد اي َّٓا ٔ
أَ ِٕ تُ َؤ َّزی َق ِب ٌَ ُ ُ

ییحینبدمحمنبنکس،دمحمنبمہج،اامسلیعنبرفعج،رمعنبانعف،فہاےنپفادلےس،انبرمعریضاہللہنعےسرفاتی
ےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرطفیکزوکةرقمررفامیئ۔اکیاصعوجھکرایاکیاصعوجاک
آزاد افر الغؾ رمد وعرت رپ افر وھچےٹ افر ڑبے رہالہ االسؾ ںیم ےس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح
رفامایاسوکامنزدیعارطفلےئلیکاجےنےسلبقادارکےناکمکحرفامای۔

رافی  :ییحینبدمحمنبنکس،دمحمنبمہج،اامسلیعنبرفعج،رمعنبانعف،فہاےنپفادلےس،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دقماردصقةارطفل
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دقماردصقةارطفل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 416

راوی  :اسحام بٔ ابراٖیِ ،عیسی ،عبیس اہللْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

َ َ
َ
َ
َف َق
أ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أْ ِ َبأَْا ع َٔیسی َقا ٍَ َح َّسث َٓا ُعب َ ِی ُس اہللٔ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر َقا ٍَ َ َ
ٔط َعل َی ايؼَّ ػٔیر ٔ َوا ِلهَبٔیر ٔ َو َّ
ْ َواْلِ ُِْثَی َوا ِي ُ ِّ
َّح َوا ِي َع ِبسٔ
ايِذ َ ٔ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َػ َس َق َة ا ِيؿ ِ ٔ

َػا ّعا َٔ ِٔ َت ُِر ٕأَ ِو َػا ّعا َٔ ِٔ َطعٔیر ٕ

ااحسؼنباربامیہ،یسیع،دیبعاہلل،انعف،انبرمعریضاہللہنعاسدحثیاکرتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیھ،یسیع،دیبعاہلل،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زوکةرفضوہےنےسلبقدصہقرطفالزؾاھت
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
زوکةرفضوہےنےسلبقدصہقرطفالزؾاھت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 417

راوی  :اسُاعیٌ بٔ َشعو ز ،یزیس بٔ زریع ،طعبة ،حهِ بٔ عتيبة ،قاسِ بٔ َدیُر ة ،عُرو بٔ رشجیٌ،
قیص بٔ سعس بٔ عبازة رضی اہلل عٓہ

ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس بِ ُٔ ز َُریِ ٕع َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُط ِع َب ُة َع ِٔ ا ِي َح َه ِٔ بِ ٔٔ عُت َ ِي َب َة َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
رش ِحبٔی ٌَ َع ِٔ َق ِی ٔص بِ ٔٔ َس ِعسٔ بِ ٔٔ عُ َبا َز َة َقا ٍَ ُن َّٓا َن ُؼ ُوّ َعا ُطو َرا َئ
ا ِي َكاس ِٔٔ بِ ٔٔ َُ َد ِیُٔ َر َة َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ ُ َ
ٔط َؾ ًَ َُّا َْزَ ٍَ َر ََ َـا ُٕ َوَْزَي َِت ايزَّکَاةُ ي َِِ ْ ُ ِؤ ََ ِر بٔطٔ َوي َِِ ْ ُ ِٓ َط َع ِٓ ُط َو ُن َّٓا َنؿ َِعًُ ُط
َوْ ُ َؤ ِّزی َزکَا َة ا ِيؿ ِ ٔ

م
اامسلیعنبوعسمد،سیدینبزرعی،شػیة،مکحنبعیتیة،اقمسنب خیمرة،رمعفنبرشلیج،سیقنبدعسنبابعدة
ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکمہولگاعوشرہاکرفزہراھکرکےتےھتافردیعارطفلاکدصہقادارکےتےھتاہیں
کت ہک امہ راضمؿ اابملرک ےک رفزے الزؾ وہےئ افر زوکة الزؾ وہیئ اسدؿ ےس ہن وت مہ وک مکح وہا اعوشرہ ےک
دؿرفزہرےنھکاکافرہنیہاسیکاممتعنوہیئ۔
م
رافی  :اامسلیعنبوعسمد،سیدینبزرعی،شػیة،مکحنبعیتیة،اقمسنب خیمرة،رمعفنبرشلیج،سیقنبدعس
نبابعدةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
زوکةرفضوہےنےسلبقدصہقرطفالزؾاھت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 418

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک ،ونیع ،سؿیإ ،سًُہ بٔ نہیٌ ،قاسِ بٔ َدیُرة ،ابوعُار
ہُسانی ،قیص بٔ سعس رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ َسً ََُ َة بِ ٔٔ ُن َض ِی ٌٕ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َونٔی ْع َع ِٔ ُسؿ َِی َ
ا ِي َكاس ِٔٔ بِ ٔٔ َُ َد ِیُٔ َر َة َع ِٔ أَبٔی َع َُّا ٕر ا ِي َض ُِ َسان ٔ ِّی َع ِٔ َق ِی ٔص بِ ٔٔ َس ِع ٕس َقا ٍَ أَ ََ َرَْا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ
ٔط َق ِب ٌَ أَ ِٕ َت ِٓز ٔ ٍَ ايزَّکَاةُ َؾ ًَ َُّا َْزَي َِت ايزَّکَاةُ ي َِِ یَأ ِ َُرَِْا َوي َِِ یَ ِٓ َض َٓا َوْ َ ِح ُٔ َنؿ َِعًُطُ َقا ٍَ أَبُو
َو َس ًَّ َِ بٔ َؼ َس َقةٔ ا ِيؿ ِ ٔ
ْس َة َو َسً ََُ ُة بِ ُٔ ُن َض ِی ٌٕ
َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ أَبُو َع َُّا ٕر ا ِس ُُ ُط َ ٔ
ْع ُ
یب بِ ُٔ ُح َُ ِی ٕس َو َع ُِرُو بِ ُٔ ُ َ
رش ِحبٔی ٌَ یُهِى َی أَبَا ََ ِی َ َ
َـ ا ِي َح َه َِ فٔی إ ٔ ِس َٓازٔظ ٔ َوا ِي َح َه ُِ أَث ِ َب ُت َٔ ِٔ َسً ََُ َة بِ ٔٔ ُن َض ِی ٌٕ
َخاي َ

م
ی
خ
م
دمحم نب دبعاہلل نبابمرک ،فعیک ،ایفسؿ ،ہملس نب کہیل ،اقمس نب رة ،اوبامعر ہاین ،سیق نب دعس ریض اہلل
ہنع ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن مہ وک مکح رفامای دصہق رطف اک زوکة ےک الزؾ
وہےنےسلبقرھپسجفتقزوکةالزؾوہیئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہنوتمکحرفامایافرہنیہعنمرفامایافر
مہولگاسوکرکےترےہ۔
م
ی
خ
م
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،فعیک ،ایفسؿ ،ہملس نب کہیل ،اقمس نب رة ،اوبامعر ہاین ،سیق نب دعس
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقرطفںیمینتکدقمارںیما ہاداایکاجےئ؟
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقرطفںیمینتکدقمارںیما ہاداایکاجےئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 419

راوی َ :حُس بٔ َثىی ،خايس ،ابٔ حارث ،حُیس ،حشٔ سے روایت ےہ نہ حرضت عبساہلل بٔ عباض رضی
اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َوص َُو ابِ ُٔ ا ِي َحار ٔٔث َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا حُ َُ ِی ْس َع ِٔ ا ِي َح َش ٔٔ َقا ٍَ
آرخ َّ
اض َب ِع ُـ ُض ِِ إلٔ َی َب ِع ٕف
َقا ٍَ ابِ ُٔ َعبَّا ٕ
ايظ ِضر ٔأَ ِ ٔ
ِصة ٔ فٔی ٔ ٔ
رخ ُجوا َزکَا َة َػ ِو َٔهُ ِِ َؾ َٓوَ َر اي َّٓ ُ
ض َوص َُو أَ َٔیرُ ا ِي َب ِ َ

َؾ َكا ٍَ ََ ِٔ َصاصُ َٓا َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ ا ِي َُسٔی َٓةٔ قُو َُوا ؾ ََع ًِّ ُُوا إ ٔ ِخ َواَْهُ ِِ َؾإْٔ َّ ُض ِِ َّلَ َي ِعً َُُ َ َ
َف َؿ َضا
وٕ أ َّٕ َص ِٔذظ ٔ ايزَّکَا َة َ َ
ـ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َعل َی کٌُِّ ذ َ ٕ
ُحٕ َو ََ ًُُِو ٕک َػا ّعا َٔ ِٔ َطعٔیر ٕأَ ِو َت ُِر ٕأَ ِو ن ِٔؼ َ
َْ َوأُِْثَی ُ ٓ
یٔ
َػا ٕع َٔ ِٔ َق ُِ ٕح َؾ َكا َُوا َخا َي َؿ ُط صٔظَ ْاّ َؾ َكا ٍَ َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ سٔیر ٔ َ

دمحم نب ینثم ،اخدل ،انب احرث ،دیمح ،نسح ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع سج فتق
رصبہ ےک احمک ےھت وت اوہنں ےن راضمؿ اابملرک ےک آرخ ںیم رفامای م ولگ اےنپ رفزفں یک زوکة ادا رکف ولوگں
ےن ہی نس رک اکی دفرسے وکدانھکی رشفع رک دای۔ اوہنں ےنلقن ایک ہک اہیں رپ دم ہنی ےکولوگں ںیم ےس وکؿ
وموجد ےہ م ولگ اھٹ اجؤ افر م ولگ اےنپ اھبویئں وک الھکسؤ فہ ولگ فافق ںیہن۔ اس زوکة وک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرہاکیرمدافروعرتآزادافرالغؾرپالزؾرفامای(سجیکدقمار)اکیاصعوج
اکیاصعوجھکرآداھاصعوہیگںےہرھپفہولگاھٹےئگ(اتہکمہولگموکاھجمسںیکس)۔
رافی  :دمحمنبینثم،اخدل،انباحرث،دیمح،نسحےسرفاتیےہہکرضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقرطفںیمینتکدقمارںیما ہاداایکاجےئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 420

راوی  :علی بٔ َیُوَٕ ،دًس ،ہظاّ ،ابٔ سیریٔ سے روایت ےہ نہ حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

َْ فٔی َػ َس َقةٔ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ََ ِی ُُو ٕٕ َع ِٔ ََ ِد ًَ ٕس َع ِٔ صٔظَ اّ ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ سٔیر ٔ َ
یٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض َقا ٍَ ذ َ َ

ٔط َقا ٍَ َػا ّعا َٔ ِٔ بُرٓ ٕأَ ِو َػا ّعا َٔ ِٔ َت ُِر ٔأَ ِو َػا ّعا َٔ ِٔ َطعٔیر ٕأَ ِو َػا ّعا َٔ ِٔ ُسًِت
ا ِيؿ ِ ٔ
یلع نب ومیمؿ ،دلخم ،اشہؾ ،انب ریسنی ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن دصقة ارطفل ےک
ابرےںیملقنرفامایاکیاصعوہیگںاکایاکیاصعوجھکراکایاکیاصعوجاکافراکیاصعتلس(انیموجیکمسق)
اک۔
رافی  :یلعنبومیمؿ،دلخم،اشہؾ،انبریسنیےسرفاتیےہہکرضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقرطفںیمینتکدقمارںیما ہاداایکاجےئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 421

راوی  :قتيبہ ،حُاز ،ایوب ،ابورجاء رضی اہلل عٓہ

ض َی ِد ُل ُب َعل َی َٔ ِٓبَر ٔ ُن ِِ
وب َع ِٔ أَبٔی َر َجا ٕئ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ابِ َٔ َعبَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ أَ ُّی َ
ٔط َػا ْع َٔ ِٔ كَعاّ ٕ َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِحُ ٔٔ صَ َِذا أَثِب ُت َّ
ايث ََلثَةٔ
ِصة ٔ َي ُكو ٍُ َػ َس َق ُة ا ِيؿ ِ ٔ
َ
َ
َ
َي ِعىٔی َٔ ِٓب َ َر ا ِي َب ِ َ
ہبیتق،امحد،اویب،اوبراجءریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتانبابعسےسںیمےنانسفہہبطخڑپےتھےھت
اہمترےربنمرپینعیرصبہےکربنمرپفہرفامےتےھتہکدصہقرطفا ہاکاکیاصعےہ۔
رافی  :ہبیتق،امحد،اویب،اوبراجءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقرطفںیموجھکردےنیےسقلعتم

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقرطفںیموجھکردےنیےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 422

راوی َ :حُس بٔ علی بٔ ُحبََّ ،حز بٔ وؿاح ،اسُاعیٌ ،ابٔ اَیة ،حارث بٔ عبسايرحُٔ بٔ ابو
ذباب ،عیاق بٔ عبساہلل بٔ ابی رسح ،ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

َّح ُز بِ ُٔ ا ِي َو َّؿا ٔح َع ِٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ َوص َُو ابِ ُٔ أ ُ ََ َّی َة َع ِٔ
ُح ٕب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َعل ٔ ِّی بِ ٔٔ َ ِ
رس ٕح َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس ا ِيد ُِسر ِّٔی
ا ِي َحار ٔٔث بِ ٔٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ أَبٔی ذُبَ ٕ
اب َع ِٔ ع َٔی ٔ
اق بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی َ ِ

ٔط َػا ّعا َٔ ِٔ َطعٔیر ٕأَ ِو َػا ّعا َٔ ِٔ َت ُِر ٕأَ ِو َػا ّعا
َف َق َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َػ َس َق َة ا ِيؿ ِ ٔ
َقا ٍَ َ َ

َٔ ِٔ أَق ٔ ٕم

دمحمنبیلعنبرحب،رحمزنبفاضح،اامسلیع،انبامیة،احرثنبدبعارلنمحنباوبذابب،ایعضنبدبعاہلل
نب ایب رسح ،اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
دصہقرطفنیعتمرفامایاکیاصعوجےسایاکیاصعوجھکرےسایاکیاصعرینپےس۔
رافی  :دمحمنبیلعنبرحب،رحمزنبفاضح،اامسلیع،انبامیة،احرثنبدبعارلنمحنباوبذابب،ایعضنب
دبعاہللنبایبرسح،اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقرطفںیماوگنردےنیےسقلعتم
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقرطفںیماوگنردےنیےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 423

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک ،ونیع ،سؿیإ ،زیس بٔ اسًِ ،عیاق بٔ عبساہلل بٔ ابو رسح،
ابوسعیس رضی اہلل عٓہ

اق
إ َع ِٔ َزیِسٔ بِ ٔٔ أَ ِسً ََِ َع ِٔ ع َٔی ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َونٔی ْع َع ِٔ ُسؿ َِی َ
إ ؾ ٔي َٓا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
رس ٕح َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس َقا ٍَ ُن َّٓا ْ ِ ٔ
ٔط إٔذِ ک َ َ
َُخ ُد َزکَا َة ا ِيؿ ِ ٔ
بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی َ ِ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َػا ّعا َٔ ِٔ كَ َعاّ ٕأَ ِو َػا ّعا َٔ ِٔ َطعٔیر ٕأَ ِو َػا ّعا َٔ ِٔ َت ُِر ٕأَ ِو َػا ّعا َٔ ِٔ َزبٔیبٕ أَ ِو َػا ّعا َٔ ِٔ أَق ٔ ٕم

دمحمنبدبعاہللنبابمرک،فعیک،ایفسؿ،زدینباملس،ایعضنبدبعاہللنباوبرسح،اوبدیعسریضاہللہنعےس
رفاتیےہہکمہولگدصہقرطفاکنےتلےھتسجفتقرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےںیم
وموجدےھتاکیاصعوہیگںاکافراکیاصعوجاکافراکیاصعاوگنراکافراکیاصعرینپاک۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،فعیک،ایفسؿ،زدینباملس،ایعضنبدبعاہللنباوبرسح،اوبدیعسریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقرطفںیماوگنردےنیےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 424

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،ونیع ،زاؤز بٔ قیص ،عیاق بٔ عبساہلل ،ابو سعیس رضی اہلل عٓہ

ايْس ِّی َع ِٔ َون ٔ ٕ
اق بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس َقا ٍَ ُن َّٓا
یع َع ِٔ َزا ُو َز بِ ٔٔ َق ِی ٕص َع ِٔ ع َٔی ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َص َّٓازُ بِ ُٔ َّ ٔ
إ ؾ ٔي َٓا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َػا ّعا َٔ ِٔ كَ َعاّ ٕ أَ ِو َػا ّعا َٔ ِٔ َت ُِر ٕأَ ِو
ْ ِٔ
ٔط إٔذِ ک َ َ
َُخ ُد َػ َس َق َة ا ِيؿ ِ ٔ

َ َحًَّی َق ٔس َّ َُ َعاو ٔ َی ُة َٔ ِٔ َّ
اض
َػا ّعا َٔ ِٔ َطعٔیر ٕأَ ِو َػا ّعا َٔ ِٔ أَق ٔ ٕم َؾً َِِ َْزَ ٍِ َن َِذي ٔ َ
ايظاّ ٔ َوک َ َ
إ ؾ ٔ َامی َع ًَّ َِ اي َّٓ َ
ئ َّ
َ
أَْ َّ ُط َقا ٍَ ََا أَ َری َُ َّسیِ ٔٔ َٔ ِٔ َس ُِ َرا ٔ
اض ب ٔ َِذي ٔ َ
ايظاّ ٔإ ٔ ََّّل َت ِع ٔس ٍُ َػا ّعا َٔ ِٔ َص َِذا َقا ٍَ ؾَأ َ َخ َِذ اي َّٓ ُ
انہدنبرسی،فعیک،داؤدنبسیق،ایعضنبدبعاہلل،اوبدیعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکمہولگرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمزوکةاکنےتلےھتاکیاصعوہیگںےسایاکیاصعوجھکرےسایاکی
اصعرینپےسافررھپمہولگہشیمہایسرطہقیےسایکرکےتےھتاہیںکتہکرضحتاعمفہیریضاہللہنعکلم
اشؾےسفیرفیالےئافراوہن ںےنولوگںوکوجھچکالھکسایاسںیمہیابتیھباشلمیھتکلماشؾےکوہیگں
اک دف دم (ینعی آداھ اصع اس ےئل ہک اصع ےک اچر دم وہےت ںیہ) سج وک م ولگ (تمیق ںیم) اکنےتل وہ اس دؿ
ےسولوگںےناسرپلمعرکانرشفعرکدایافرولگوہیگںاکفصناصعادارکےنےگل۔
رافی  :انہدنبرسی،فعیک،داؤدنبسیق،ایعضنبدبعاہلل،اوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقرطفںیمآاٹدانی
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقرطفںیمآاٹدانی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 425

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،ابٔ عحَلٕ ،عیاق بٔ عبساہلل ،ابو سعیس خسری رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َع ِح ََل َٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ع َٔی َ
اق بِ َٔ َع ِب ٔس اہللٔ یُ ِدبٔرُ
َُخ ِد َعل َی َع ِض ٔس َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ ََّّل َػا ّعا َٔ ِٔ َت ُِر ٕأَ ِو
َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس ا ِي ُد ِسر ِّٔی َقا ٍَ ي َِِ ْ ِ ٔ
یل أَ ِو َػا ّعا َٔ ِٔ أَق ٔ ٕم أَ ِو َػا ّعا َٔ ِٔ ُسً ِٕت ث ُ َِّ َط َّ
َ
َػا ّعا َٔ ِٔ َطعٔیر ٕأَ ِو َػا ّعا َٔ ِٔ َزبٔیبٕ أَ ِو َػا ّعا َٔ ِٔ َزق ٔ ٕ

یل أَ ِو ُسً ِٕت
ُسؿ َِیا ُٕ َؾ َكا ٍَ َزق ٔ ٕ
دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،انب الجعؿ ،ایعض نب دبع اہلل ،اوب دیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک مہ ولگ
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم دصہق رطف ںیہن اکنےتل ےھت نکیل اکی اصع وجھکر اک ای
اکیاصعوجاکایاکیاصعکشخاوگنراکایاکیاصعآےٹاکایاکیرینپاک۔(ینعیذموکرہفزؿےسمہولگدصہق
رطفںیماکنالرکےتےھت)۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،انبالجعؿ،ایعضنبدبعاہلل،اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقرطفںیموہیگںادارکان
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقرطفںیموہیگںادارکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 426

راوی  :علی بٔ ححر ،یزیس بٔ ہاروٕ ،حُیس ،حشٔ ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض َخ َل َب
وٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا حُ َُ ِی ْس َع ِٔ ا ِي َح َش ٔٔ أَ َّٕ ابِ َٔ َعبَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ حُ ِحر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَزٔی ُس بِ ُٔ َص ُ
ار َ
اض َی ِٓ ُورُ َب ِع ُـ ُض ِِ إلٔ َی َب ِع ٕف َؾ َكا ٍَ ََ ِٔ َصاصُ َٓا َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ
ِصة ٔ َؾ َكا ٍَ أَ ُّزوا َزکَا َة َػ ِو َٔهُ ِِ َؾ َح َع ٌَ اي َّٓ ُ
بٔا ِي َب ِ َ
َّ
َّ
ا ِي َُسٔی َٓةٔ قُو َُوا إلٔ َی إ ٔ ِخ َوأْهُ ِِ ؾ ََع ًِّ ُُوص ُِِ َؾإْٔ َّ ُض ِِ َّلَ َي ِعً َُُ َ َ
َف َق
وٕ أ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َسً َِ َ َ
َّح َوا ِي َع ِب ٔس َو َّ
ٔط َعل َی ايؼَّ ػٔیر ٔ َوا ِل َهبٔیر ٔ َوا ِي ُ ِّ
ـ َػا ٔع ب ُ ٓر ٕأَ ِو َػا ّعا َٔ ِٔ َت ُِر ٕأَ ِو
ايِذ َ ٔ
َػ َس َق َة ا ِيؿ ِ ٔ
ْ َواْلِ ُِْثَی ن ِٔؼ َ
َطعٔیر ٕ َقا ٍَ ا ِي َح َش ُٔ َؾ َكا ٍَ َعل ٔ ٌّی أَ ََّا إٔذَا أَ ِو َس َع اہللُ ؾَأ َ ِو ٔس ُعوا أَ ِع ُلوا َػا ّعا َٔ ِٔ ب ُ ٓر ٕأَ ِو غَی ِرٔظ ٔ
یلعنبرجح،سیدینباہرفؿ،دیمح،نسح،انبابعسریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکاوہنںےنرہشرصبہںیمہبطخ

ڑپاھ وت ایبؿ ایک ہک م ولگ اےنپ رفزفں ےک زوکة (دصقة ارطفل) ادا رکف۔ ولگ ہی نس رک اکی دفرسے یک اجبن
(ریحایگنےس)دےنھکیےگل۔اوہنںےناہکاہیںرپدم ہنی رونرہفاولںںیموکؿوکؿصخشےہاوھٹافراےنپاھبویئں
وکالھکس فہںیہناجےتنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفضایکدصہقرطفوکوھچےٹافرڑبےافرآزادافر
الغؾ رہ رمد ف وعرت رپ آداھ اصع وہیگں اک ای اکی اصع وجھکر اک ای وج اک۔ نسح ےن اہک ہک رضحت یلع ریض اہللہنع
ےنرفامایہک بجدخافدن دقفس ےنم وکئاجنشئ اطعرفامیئ وت مولگ یھب فتعس افر ئاجنشئرکف۔اکیاصعدف
ویہگںاکایافراایشءاکافرزیچفںاک۔رضحتنسحریضاہللہنعےنرضحتیلعریضاہللہنعےسھچکیھبںیہنانس۔
رافی  :یلعنبرجح،سیدینباہرفؿ،دیمح،نسح،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تلسدصہقرطفںیمدانی
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
تلسدصہقرطفںیمدانی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 427

راوی َ :وسی بٔ عبسايرحُٔ ،حشین ،زائسة ،عبسايعزیز بٔ ابوروازْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

وسی بِ ُٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا حُ َشی ِ ْن َع ِٔ َزائ َٔس َة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس ا ِي َعزٔیز ٔبِ ُٔ أَبٔی َر َّواز ٕ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َ
ٔط فٔی َع ِض ٔس اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
اض یُ ِ ٔ
َخ ُج َ
َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر َقا ٍَ ک َ َ
وٕ َع ِٔ َػ َس َق ٔة ا ِيؿ ِ ٔ
إ اي َّٓ ُ

َػا ّعا َٔ ِٔ َطعٔیر ٕأَ ِو َت ُِر ٕأَ ِو ُسً ِٕت أَ ِو َزبٔیبٕ

ومیس نب دبعارلنمح ،نیسح ،زادئة ،دبعازعلسی نب اوبرفاد ،انعف ،انبرمع ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک ولگ
دصہقرطفرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےکدفرںیماکنالرکےتےھتاکیاصعوجایاکیاصعوجھکر

ایاکیاصعکشخاوگنر۔
رافی  :ومیسنبدبعارلنمح،نیسح،زادئة،دبعازعلسینباوبرفاد،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقرطفںیموجادارکان
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقرطفںیموجادارکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 428

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،زاؤزبٔ قیص ،عیاق ،ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

اق َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َزا ُو ُز بِ ُٔ َق ِی ٕص َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ع َٔی ْ

َُخ ُد فٔی َع ِضسٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َػا ّعا َٔ ِٔ َطعٔیر ٕأَ ِو َت ُِر ٕأَ ِو َزبٔیبٕ أَ ِو
ا ِيد ُِسر ِّٔی َقا ٍَ ُن َّٓا ْ ِ ٔ
ئ َّ
ايظاّ ٔإ ٔ ََّّل َت ِع ٔس ٍُ َػا ّعا
إ فٔی َع ِض ٔس َُ َعاو ٔ َی َة َقا ٍَ ََا أَ َری َُ َّسیِ ٔٔ َٔ ِٔ َس ُِ َرا ٔ
أَق ٔ ٕم َؾً َِِ ْ َزَ ٍِ َن َِذي ٔ َ
َ َحًَّی ک َ َ
َٔ ِٔ َطعٔیر ٕ
رمعف نب یلع ،ییحی ،داؤدنب سیق،ایعض ،اوبدیعس دخری ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک مہولگ رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ںیم اکی اصع وج ای وجھکر ای اوگنر ای رینپ اک اکنال رکےت ےھت رھپ ایس رطہقیےس
رکےترےہاہیںکتہکاعمفہیاکدفرآای۔اوہنںےنرفامایہکریمےزندکیکلماشؾ ےکدفدمینعی آداھاصع
وجےکاکیاصعےکرباربےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،داؤدنبسیق،ایعض،اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقرطفںیمرینپدےنیےکابرےںیم
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقرطفںیمرینپدےنیےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 429

راوی  :عیسی بٔ حُاز ،يیث ،یزیس ،عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ عثُإ ،عیاق بٔ عبساہلل بٔ سعس،
ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ع َٔیسی بِ ُٔ َح َُّاز ٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َّ
إ أَ َّٕ ع َٔی َ
اق بِ َٔ
ايً ِی ُث َع ِٔ یَز ٔ َ
یس َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ عُ ِث َُ َ
َُخ ُد فٔی َع ِض ٔس َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َس ِع ٕس َح َّسثَ ُط أَ َّٕ أَبَا َسعٔی ٕس ا ِيد ُِسر َّٔی َقا ٍَ ُن َّٓا ْ ِ ٔ

َُخ ُد غَی ِ َر ُظ
َو َس ًَّ َِ َػا ّعا َٔ ِٔ َت ُِر ٕأَ ِو َػا ّعا َٔ ِٔ َطعٔیر ٕأَ ِو َػا ّعا َٔ ِٔ أَق ٔ ٕم ََّل ْ ِ ٔ

یسیع نب امحد ،ثیل ،سیدی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب امثعؿ ،ایعض نب دبعاہلل نب دعس ،اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع
ےسرفاتیےہہکمہولگرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکدفرںیموجھکراکاکیاصعرینپ(دصقة
ارطفلںیم)اؿےکالعفہافردفرسیاایشءںیہندایرکےتےھت۔
رافی  :یسیعنبامحد،ثیل ،سیدی،دیبعاہلل نبدبعاہللنبامثعؿ،ایعض نبدبعاہللنب دعس،اوبدیعسدخریریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اصعیکدقمار
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی

اصعیکدقمار

جًس  :جًس زوّ

حسیث 430

راوی  :عُرو بٔ زرارة ،قاسِ ،ابٔ َايَ ،جعیس ،سائب بٔ یزیس رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ز َُر َار َة َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ا ِي َكا ٔس ُِ َوص َُو ابِ ُٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ ا ِي ُح َع ِی ٔس َسُٔ ِع ُت َّ
یس َقا ٍَ
ايشائ َٔب بِ َٔ َیز ٔ َ
یس ؾ ٔیطٔ َقا ٍَ أَبُو
إ ايؼَّ ا ُع َعل َی َع ِض ٔس َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َُ ًّسا َوث ُ ًُ ّثا ب ٔ ُُ ِّس ُن ِِ ا ِي َی ِو َّ َو َق ِس زٔ َ
کَ َ

وب
َع ِبس ايرَّ ِح َُ ٔٔ و َح َّسثَٓٔیطٔ زٔیَازُ بِ ُٔ أَ ُّی َ

رمعفنبزرارة،اقمس،انبامکل،ذػید،اسبئنبسیدیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکدفروبنییلصاہللہیلعفآہل
فملسںیماصعمولوگںےکاکیدمافراکیاہتیئدماکوہارکاتاھتنکیلابدمںیمزایدیتوہیئگےہ۔
رافی  :رمعفنبزرارة،اقمس،انبامکل،ذػید،اسبئنبسیدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
اصعیکدقمار

جًس  :جًس زوّ

حسیث 431

راوی  :ابو عبسايرحُٔ و حسثٓیہ زیاز بٔ ایوب و احُس بٔ سًامیٕ ،ابونعیِ ،سؿیإ ،حٓوًة ،كاؤض ،ابٔ
عُر رضی اہلل عٓہ

ض َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو نُ َع ِی ِٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َح ِٓوَ ًَ َة َع ِٔ كَا ُو ٕ
َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّى اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ا ِئُهِ َیا ٍُ َٔهِ َیا ٍُ أَصِ ٌٔ ا ِي َُسٔی َٓةٔ َوا ِي َو ِز ُٕ َو ِز ُٕ أَصِ ٌٔ ََ َّه َة

اوبدبعارلنمح فدحہینثزاید نباویبفادمحنبامیلسؿ ،اوبمیعن،ایفسؿ،ذیعلة،اطؤس ،انبرمعریضاہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک امیپشئ دم ہنی رونرہ ےک رضحات یک
اقلباابتعرےہافرفزؿہکمرکمہمےکرضحاتاکربتعمےہ۔
رافی  :اوبدبعارلنمحفدحہینثزایدنباویبفادمحنبامیلسؿ،اوبمیعن،ایفسؿ،ذیعلة،اطؤس،انبرمعریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقرطفسکفتقدانیالضفےہ؟
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقرطفسکفتقدانیالضفےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 432

راوی َ :حُس بٔ َعسإ بٔ عیسی ،حشٔ ،زہیرَ ،وسیَ ،حُس بٔ عبساہلل بٔ بزیع ،ؾـیٌَ ،وسیْ ،اؾع
ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

وسی ح َقا ٍَ َوأَْ ِ َبأََْا
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِع َس َ
إ بِ ٔٔ ع َٔیسی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي َح َش ُٔ َح َّسثَ َٓا ُزصَی ِ ْر َح َّسثَ َٓا َُ َ

َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ بَز ٔ ٕ
وسی َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر أَ َّٕ َر ُسو ٍَ
یع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي ُؿ َـ ِی ُ
ٌ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َُ َ
ض إلٔ َی ايؼَّ ََلة ٔ َقا ٍَ ابِ ُٔ بَزٔی ٕع
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ََ َر بٔ َؼ َس َق ٔة ا ِيؿ ِ ٔ
رخو ٔد اي َّٓا ٔ
ٔط أَ ِٕ تُ َؤ َّزی َق ِب ٌَ ُ ُ
ٔط
بٔزَکَاة ٔا ِيؿ ِ ٔ
دمحمنبدعماؿنبیسیع،نسح ،زریہ،ومیس،دمحمنبدبعاہللنبزبعی،لیضف،ومیس،انعفانبرمعریضاہللہنعےس
رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن (ںیمہ) مکح رفامای دصہق رطف ادا رکےن اک امنز دیع

ےئلیکاجےنےسلبق۔
رافی  :دمحم نب دعماؿ نب یسیع ،نسح ،زریہ ،ومیس ،دمحم نب دبعاہلل نب زبعی ،لیضف ،ومیس ،انعف انب رمع ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیرہشےسدفرسےرہشزوکةلقتنمرکےنےکابرےںیم
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
اکیرہشےسدفرسےرہشزوکةلقتنمرکےنےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 433

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک ،ونیع ،زْیا بٔ اسحل ،یحٌی بٔ عبساہلل بٔ ػیفی ،ابوَعبس،
ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

إ ٔث َك ّة َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َونٔی ْع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َز َ ٔ
ْیَّا بِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل َوک َ َ
ض أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َب َع َث َُ َعاذَ
یَ ِحٌَی بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َػ ِیف ٕٓٔی َع ِٔ أَبٔی ََ ِع َب ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ

اب ؾَا ِز ُع ُض ِِ إلٔ َی َط َضا َزة ٔأَ ِٕ َّلَ إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل اہللُ َوأَنِّی َر ُسو ٍُ اہللٔ
َ َتأتِ ٔی َق ِو ََا أَصِ ٌَ ن ٔ َت ٕ
بِ َٔ َج َب ٌٕ إلٔ َی ا ِي َی َُ ٔٔ َؾ َكا ٍَ إْٔ َّ َ
وک ؾَأ َ ِعً ٔ ُِ ُض ِِ أَ َّٕ اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ ا ِؾت َ َر َق َعً َِیض ٔ ِِ َخ ُِ َص َػً ََوا ٕ
ت فٔی کٌُِّ َی ِوّ ٕ َو َي ِی ًَ ٕة َؾإ ٔ ِٕ ص ُِِ
َؾإ ٔ ِٕ ص ُِِ أَكَاعُ َ
ُوؿ ُع
أَكَاعُو َک ؾَأ َ ِعً ٔ ُِ ُض ِِ أَ َّٕ اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ َق ِس ا ِؾت َ َر َق َعً َِیض ٔ ِِ َػ َس َق ّة فٔی أَ َِ َوائض ٔ ِِ تُ ِؤ َخ ُِذ َٔ ِٔ أَغِٓ ٔ َیائ ٔض ٔ ِِ َؾت َ
ْائ َِٔ أَ َِ َوائض ٔ ِِ َوا َّت ٔل َز ِع َو َة ا ِي َُوِ ًُوّ ٔ َؾإْٔ َّ َضا ي َِی َص بَ ِي َٓ َضا
ُقائ ٔض ٔ ِِ َؾإ ٔ ِٕ ص ُِِ أَكَا ُع َ
وک ي ٔ َِذي ٔ َ
َ َؾإٔیَّا َک َو َ َ
فٔی ُؾ َ َ

اب
َوبَی ِ َن اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ ح ٔ َح ْ

دمحمنبدبعاہللنبابمرک،فعیک،زرکاینبااحسؼ،ییحینبدبعاہللنبیفیص،اوبدبعم،انبابعسریضاہللہنعےس

رفاتیےہہکروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناعمذ نبلبجوک کلمنمییک اجبنرفاہنایکافراراشدرفامای
ماکیوقؾےکاپساجرےہوہوجالہاتکبںیہوتماؿوکالبانہکفہاسابتیکاہشدتدںیوکیئرپفرداگرربقح
ںیہن ےہ العفہ دخافدن دقفس ےک افر ںیم دخافدناعتیل اک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وہں ارگ فہ اہمترا مکح امؿ
ںیلرھپاؿوکالتبؤہکدخافدندقفسےناؿرپاپچنفتقیکامنزرفضرقاردیےہ۔رہاکیرفزافررہاکیرات
ںیم ارگفہ میلست رک ںیل رھپ اؿ وک التبؤہک دخافدن اعتیل ےن اؿ رپ دصہق رفض افرالزؾ رقاردای ےہ اؿولوگں ےک
امؽدفتلںیموجہکاؿےکدفتلدنمولوگںےسفوصؽایکاجےئاگافراؿےکاتحمجافررضفرتدنمولوگںوک
دایاجےئاگافرارگفہولگاسوکمیلسترکںیلوتماؿےکرتہبنیمسقےکامؽےسوچبافرمولظمؾیکدبداعےسوچب
ویکہکنولظمؾیکداعافردخافدندقفسےکدرنایؿںیمیسکمسقیکآ ڑافرراکفٹںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،فعیک،زرکاینباقحس،ییحینبدبعاہللنبیفیص،اوبدبعم،انبابعسریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقزوکةدفتلدنمصخشوکادارکدیاجےئافرہیملعہنوہہکہیصخشدفتلدنمےہ
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
سجفتقزوکةدفتلدنمصخشوکادارکدیاجےئافرہیملعہنوہہکہیصخشدفتلدنمےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 434

راوی  :عُرإ بٔ بکار ،علی بٔ عیاغ ،طعیب ،ابوزْاز ،عبسايرحُٔ ،اْعد ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

غ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط َع ِی ْب َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو ايزَِّْاز ٔ َٔ َُّا
أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ بَکَّا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ َعیَّا ٕ

َ
َْ أَْ َّ ُط َسُٔ َع أَبَا صُ َریِ َر َة یُ َح ِّس ُث بٔطٔ َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ْع ُد َٔ َُّا ذ َ َ
َح َّسثَ ُط َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ اْلِ ِ َ
ََخ َد بٔ َؼ َس َقتٔطٔ ؾ ََو َؿ َع َضا فٔی یَ ٔس َسارٔ ٕم ؾَأ َ ِػ َب ُحوا
َو َس ًَّ َِ َو َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُج ٌْ َْلَ َت َؼ َّس َقَّٔ بٔ َؼ َس َق ٕة ؾ َ َ

وٕ ُت ُؼ ِّس َم َعل َی َسارٔ ٕم َؾ َكا ٍَ َّ
ََخ َد
ايً ُض َِّ ي َ
َی َت َح َّسث ُ َ
ََ ا ِي َح ُِ ُس َعل َی َسارٔ ٕم َْلَ َت َؼ َّس َقَّٔ بٔ َؼ َس َق ٕة ؾ َ َ
ايً ِی ًَ َة َعل َی َزاْ ٔ َی ٕة َؾ َكا ٍَ َّ
وٕ ُت ُؼ ِّس َم َّ
ََ ا ِي َح ُِ ُس
ايً ُض َِّ ي َ
بٔ َؼ َس َقتٔطٔ ؾ ََو َؿ َع َضا فٔی َی ٔس َزاْ ٔ َی ٕة ؾَأ َ ِػ َب ُحوا یَ َت َح َّسث ُ َ

وٕ ُت ُؼ ِّس َم َعل َی
ََخ َد بٔ َؼ َس َقتٔطٔ ؾ ََو َؿ َع َضا فٔی یَسٔ غَىٔ ٕ ٓی ؾَأ َ ِػ َب ُحوا یَ َت َح َّسث ُ َ
َعل َی َزاْ ٔ َی ٕة َْلَ َت َؼ َّس َقَّٔ بٔ َؼ َس َق ٕة ؾ َ َ
غَىٔ ٕ ٓی َقا ٍَ َّ
َ َؾ َك ِس ُت ُك ِّبً َِت
َ ا ِي َح ُِ ُس َعل َی َزاْ ٔ َی ٕة َو َعل َی َسارٔ ٕم َو َعل َی غَىٔ ٕ ٓی ؾَأت ُ َٔی َؾكٔی ٌَ َي ُط أَ ََّا َػ َس َق ُت َ
ايً ُض َِّ َي َ
ٔـ بٔطٔ َٔ ِٔ زَْٔاصَا َوي ََع ٌَّ َّ
ايشار َٔم أَ ِٕ َي ِش َتع َّ
أَ ََّا ايزَّاْ ٔ َی ُة َؾً ََع ًَّ َضا أَ ِٕ َت ِش َتع َّ
رس َقتٔطٔ َوي ََع ٌَّ
ٔـ بٔطٔ َع ِٔ َ ٔ
ا ِي َػىٔ َّی أَ ِٕ َي ِع َتب ٔ َر َؾيُ ِٓؿ َٔل َٔ َُّا أَ ِع َلا ُظ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ

رمعاؿ نب اکبر ،یلع نب ایعش ،بیعش ،اوبزاند ،دبعارلنمح ،ارعج ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک اکی آدیم ےن دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم
رعضایکہکںیمدصہقادارکفںاگرھپفہصخشاانپدصہقےلرکلکنڑپاافرفہصخشاانپدصہقاکیوچرےکاہھت
ںیم رھک آای وت رجف یک امنز ےک فتق ولگ ےنہک گل ےئگ ہک وچر وک دصہق لم ایگ ےہ وت اس صخش ےن اہک ہک دخافدن
دقفسریتارکش افرااسحؿےہ وچرےکدصہقرپ(بلطم ہی ےہہکاےدخا!ارگہچریما دصہق وچروکلمایگ ےہ
نکیل رھپ یھب ںیم اس رپ رکش ادا رکات وہں ھجم وک دخا ےن دصہق یک وتقیف دی) ںیم اب افر زایدہ دصہق ریخات
رکفں اگ۔اس ےک دعبفہ صخش اانپ دصہق ےک امؽےلرک لکن ڑپا افرفہ صخش اکی دباکر وعرت ےکاہھت ںیم رھک
آای۔ حبص وک ولگ ےنہک ےگل زگہتش رات اکی دباکر وعرت وک دصہق ریخات لم ایگ ےہ۔ اس صخش ےن اہک ہک اے
دخاریتارکشےہہکںیمدباکروعرتےکافرپزمدیدصہقریخاترکفںاگ۔رھپفہصخشدصہقےلرکلکنایگافر
اکیدفتلدنمصخشےک اہھتںیمرھکآای حبصےکفتقولگےنہکےگلہکاکیدفتلدنمصخشوکدصہقلمایگ
ےہ اس صخش ےن اہک ہک اے دخا ریتا رکش ااسحؿ ےہ ہک ںیم دباکر وچر افر دفتل دنم صخش وک ںیم ےن دصہق
ریخاتدایےہرھپ(اجنمبناہلل)وخابںیماسصخشےساہکایگہکاےدنبے!ریتادصہقریخاتوبقمؽوہایگ
افردباکروعرتوکدایایگدصہقریخاتاسفہجےسوبقؽوہاہکوہ اتکےہہکفہوعرتدباکریےسچباجےئافر
وچروکدایایگدصہقاسفہجےسوبقؽوہاہکوہ اتکےہ ہکوچروچریےسچباجےئافرامدلارصخشوکدایایگدصہق
اس فہج ےس وبقؽ وہا ہک وہ  اتک ےہ ہک فہ وغر رکے افر اس وک رشؾ ف تای وسحمس وہ افر فہ اس امؽ ںیم ےس رخچ
رکےوجہکاہللےناسوکدایےہ۔

رافی  :رمعاؿنباکبر،یلعنبایعش،بیعش،اوبزاند،دبعارلنمح،ارعج،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایختنےکامؽےسدصہقدانی
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
ایختنےکامؽےسدصہقدانی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 435

راوی  :حشین بٔ َحُس ذارع ،یزیس ،ابٔ زریع ،طعبة ،اسُاعیٌ بٔ َشعوز ،بَش ،ابٔ َؿـٌ ،طعبة،
يبَش ،قتازة ،ابوًَیح رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ا ِي ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َّ
ايِذارٔ ُع َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ ُٔ ز َُریِ ٕع َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ َوأَْ ِ َبأََْا
َش َوص َُو ابِ ُٔ ا ِي ُُؿ ََّـ ٌٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُط ِع َب ُة َو َّ
َش َع ِٔ َق َتا َز َة
ايًؿ ُِى ئب ٔ ِ ٕ
إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بٔ ِ ْ

ٌ
َع ِٔ أَبٔی ا ِي ًَُ ٔیحٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ إ ٔ َّٕ اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ ََّل َي ِك َب ُ
َػ ََل ّة بٔ َػی ِر ٔك ُ ُضورٕ َو ََّل َػ َس َق ّة َٔ ِٔ غًُُو ٍٕ
نیسحنب دمحمذارع،سیدی ،انبزرعی،شػیة،اامسلیعنب وعسمد،رشب،انب لضفم ،شػیة،رشبل،اتقدة،اوبحیلمریض
اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اےنپ فادل اصبح ےس انس اوہنں ےن لقن رفامایہک ںیم ےن رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک دخافدن دقفس امنز وبقؽ ںیہن
رفامات ریغب اپیک یک احتل ےک افر دصہق وچری ےک امؽ ےس (ینعی اناپک صخش یک ابعدت وبقؽ ںیہن افر وچری ےک
امؽےسریخاتوبقؽںیہن)
رافی  :نیسح نب دمحم ذارع ،سیدی ،انب زرعی ،شػیة ،اامسلیع نب وعسمد ،رشب ،انب لضفم ،شػیة ،رشبل ،اتقدة،

اوبحیلمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
ایختنےکامؽےسدصہقدانی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 436

راوی  :قتيبہ ،يیث ،سعیس بٔ ابوسعیس ،سعیس بٔ يشار ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ أَبٔی َسعٔی ٕس َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ َي َشا ٕر أَْ َّ ُط َسُٔ َع أَبَا ص َُریِ َر َة
ٌ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ
َي ُكو ٍُ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََا َت َؼ َّس َم أَ َح ْس بٔ َؼ َس َق ٕة َٔ ِٔ كَ ِّیبٕ َو ََّل َي ِك َب ُ

إ ٔ ََّّل َّ
وٕ أَ ِعوَ َِ َٔ ِٔ
ايلی َِّب إ ٔ ََّّل أَ َخ َِذ َصا اي َّر ِح َُ ُٔ َعزَّ َو َج ٌَّ ب ٔ َیُٔيٓٔطٔ َوإ ٔ ِٕ کَاْ َ ِت َت ُِ َر ّة َؾتَرِبُو فٔی َن ِّـ ايرَّ ِح َُ ٔٔ َحًَّی َتهُ َ
ا ِي َح َب ٌٔ َن َُا یُ َربِّی أَ َح ُس ُن ِِ َؾ ًُ َّو ُظ أَ ِو ؾ َٔؼی ًَ ُط
ہبیتق ،ثیل ،دیعس نب اوبدیعس ،دیعس نب اسیر ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملسےناراشدرفامایوجصخشالحؽامؽںیمےسدصہقادارکےوتاسوکاچےیہہکالحؽامؽںیمےسدصہق
ادارکے افر دخافدن دقفس ںیہن وبقؽرفامات رگم الحؽ امؽوک وت رپفرداگراس وک اےنپداںیئاہھت ںیماتیل ےہ ارگہچ
رصػاکییہوجھکراکدصہقوہرھپاسںیمااضہفوہات ےہاسیکیلیھتہںیماہیںکتہکاہپ ڑےکرباربفہدصہق
وہاجاتےہسجرطہقیےسہکمولوگںںیمےسوکیئصخشاےنپڑھچبےیکرپفرشرکاتےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،دیعسنباوبدیعس،دیعسنباسیر،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مکدفتلفاالصخشوکششےکدعبریخاترکےوتاساکارج
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
مکدفتلفاالصخشوکششےکدعبریخاترکےوتاساکارج

جًس  :جًس زوّ

حسیث 437

راوی  :عبسايوہاب بٔ عبسايحهِ ،ححاد ،ابٔ جریخ ،عثُإ بٔ ابوسًامیٕ ،علی اززی ،عبیس بٔ عُیر،
عبساہلل بٔ حبشی رضی اہلل عٓہ

اب بِ ُٔ َع ِب ٔس ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ َححَّا ٕد َقا ٍَ ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ُع ِث َُا ُٕ بِ ُٔ أَبٔی ُس ًَ ِ َامی َٕ َع ِٔ َعل ٔ ٕٓی
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس ا ِي َوصَّ ٔ
ِّم أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُسئ ٔ ٌَ أ َ ُّی
اْلِ َ ِزز ٔ ِّی َع ِٔ عُب َ ِی ٔس بِ ٔٔ عُ َُیِر ٕ َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ حُ ِبش ٕ ٓٔی ا ِي َد ِث َع ٔ ِّ
إ ََّل َط َّ
ٌ َقا ٍَ
ور ْة قٔی ٌَ ؾَأ َ ُّی ايؼَّ ََلة ٔأَؾ َِـ ُ
اْلِ َ ِع َُا ٍٔ أَؾ َِـ ُ
َ ؾ ٔیطٔ َو ٔج َضا ْز ََّل غًُُو ٍَ ؾ ٔیطٔ َو َح َّح ْة ََبِرُ َ
ٌ َقا ٍَ إ ٔ َیُ ْ
كُو ٍُ ا ِي ُكُٓو ٔ
ٌ َقا ٍَ ََ ِٔ َص َح َر ََا
ٌ َقا ٍَ ُج ِض ُس ا ِي ُُك ٌِّٔ قٔی ٌَ ؾَأ َ ُّی ا ِيض ٔ ِح َرة ٔ أَؾ َِـ ُ
ت قٔی ٌَ ؾَأ َ ُّی ايؼَّ َس َق ٔة أَؾ َِـ ُ
َشنٔی َن ب ٔ َُائطٔ َو َن ِؿ ٔشطٔ قٔی ٌَ ؾَأ َ ُّی ا ِي َك ِت ٌٔ
ٌ َقا ٍَ ََ ِٔ َجا َص َس ا ِي ُُ ِ ٔ
َُح ََّّ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ قٔی ٌَ ؾَأ َ ُّی ا ِيحٔ َضاز ٔأَؾ َِـ ُ
ُ
ُق َج َوازُ ُظ
أَ ِ َ
رش ُف َقا ٍَ ََ ِٔ أ َصر ٔ َیل َز َُ ُط َو ُع ٔ َ
دبعاولاہب نب دبعامکحل ،اجحج ،انب رججی ،امثعؿ نب اوبامیلسؿ ،یلع ازدی ،دیبع نب ریمع ،دبعاہلل نب یشبح ریض
اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےسدرایتف ایکایگ ہک وکاسن اکؾ رکان الضف
ےہ؟آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اامیؿ ہک سج ںیم یسک مسق اک وکیئ کش ف ہبش ہن وہ افر اہجد ہک سج
ںیم وچری ہن وہ امؽ تمینغ ںیم ےس افر جح ربمفر ینعی سج ںیم انگہ اشلم ہن وہ۔ رھپ درایتف ایک ایگ ہک امنز وکیسن
الضفےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکسجںیمدریکتایقؾوہ۔رھپدرایتفایکایگہکدصہقریخات
وکاسنالضفےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوجامؽفاال(رغبی)تنحمرکےکادارکےرھپدرایتفایک
ایگ ہک رجہت وکیسن الضف ےہ؟آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای وج رحاؾ اکومں وک وھچ ڑدے۔ رھپ درایتف
ایکایگہکاہجدوکاسنالضفےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکوجآدیمرشمنیکےساہجدرکےاےنپامؽ

افر اجؿ وک رخچ رک ےک۔ رھپ درایتف ایک ایگ ہک لتق وہان وکاسن الضف ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامایہکسجصخشاکوخؿاہبایایگافراساکوھگ ڑالتقایکایگ۔
رافی  :دبعاولاہب نب دبعامکحل ،اجحج ،انب رججی ،امثعؿ نب اوبامیلسؿ ،یلع ازدی ،دیبع نب ریمع ،دبعاہلل نب
یشبحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
مکدفتلفاالصخشوکششےکدعبریخاترکےوتاساکارج

جًس  :جًس زوّ

حسیث 438

راوی  :قتيبہ ،يیث ،ابٔ عحَلٕ ،سعیس بٔ ابو سعیس و قعكاع ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ ابِ ٔٔ َع ِح ََل َٕ َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ أَبٔی َسعٔی ٕس َوا ِي َك ِع َكا ُع َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ
إ ي ٔ َر ُج ٌٕ
ـ َقا ٍَ ک َ َ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َس َب َل ز ٔ ِر َص ِْ َٔائ َ َة أَ ِي ٔـ ز ٔ ِر َص ِٕ َقايُوا َو َن ِی َ
َ
ق ََائطٔ ؾَأ َ َخ َِذ َٔ ِٓ ُط َٔائ َ َة أَ ِي ٔـ ز ٔ ِر َص ِٕ َؾ َت َؼ َّس َم ب ٔ َضا
ْع ٔ
ز ٔ ِرصَ َُا ٕٔ َت َؼ َّس َم بٔأ َح ٔسص َُٔا َواْ ِ َلً ََل َر ُج ٌْ إلٔ َی ُِ
ہبیتق ،ثیل ،انب الجعؿ ،دیعس نب اوب دیعس ف اقعقع ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی درمہ اکی الھک درمہ ےس زایدہ ڑبھ ایگ۔ ولوگں ےن رعض ایک سک رطہقی
ےس؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یسک آدیم ےک دف درمہ وہں فہ صخش اکی درمہ دصہق دے (اس اک
رطہقیاسےسہیاکیدرمہالضفوہاگ)افراکیآدیماےنپامؽیکاجبناجےئافراکیالھکدرمہدصہقرکے
ینعیامدلارآدیمےکاکیالھکدرمہےکرباربرغبیصخشاکاکیدرمہےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انبالجعؿ،دیعسنباوبدیعسفاقعقع،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
مکدفتلفاالصخشوکششےکدعبریخاترکےوتاساکارج

جًس  :جًس زوّ

حسیث 439

راوی  :عبیساہلل بٔ سعیس ،ػؿوإ بٔ عیسی ،ابٔ عحَلٕ ،زیس بٔ اسًِ ،ابوػايح ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َػؿ َِوا ُٕ بِ ُٔ ع َٔیسی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َع ِح ََل َٕ َع ِٔ َزیِ ٔس بِ ٔٔ أَ ِسً ََِ
َع ِٔ أَبٔی َػاي ٔ ٕح َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َس َب َل ز ٔ ِرصَ ِْ َٔائ َ َة أَ ِي ٕـ َقايُوا یَا
َ
اٍ َنثٔی ْر ؾَأ َ َخ َِذ َٔ ِٔ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َو َن ِی َ
ـ َقا ٍَ َر ُج ٌْ َي ُط ز ٔ ِرصَ َُا ٕٔ ؾَأ َخ َِذ أَ َح َسص َُُا َؾ َت َؼ َّس َم بٔطٔ َو َر ُج ٌْ َيطُ ََ ْ
ق ََائطٔ َٔائ َ َة أَ ِي ٕـ َؾ َت َؼ َّس َم ب ٔ َضا
ْع ٔ
ُِ
دیبع اہلل نبدیعس ،وفصاؿ نب یسیع ،انب الجعؿ ،زدی نب املس ،اوباصحل ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاکیدرمہاکیالھکدرمہےسآےگڑبھایگاسرپاحصہبرکاؾ
ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! سک رطہقی ےس؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اکی آدیم
ےکاپس دف درمہ ےھت۔ اس ےن اکی درمہ دصہق دے دای افر اکی آدیم ےک اپس تہب امؽ اھتاس ےن اےنپ امؽ
ہ
ںیم ےس اکی ہصح ںیم ےس الھک درمہ ااھٹےئ افر دصہق دی (اس صخش ےک الھک درمہ ےس اس اک اکی درمہ
الضفےہ)۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،وفصاؿنبیسیع،انبالجعؿ،زدینباملس،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
مکدفتلفاالصخشوکششےکدعبریخاترکےوتاساکارج

جًس  :جًس زوّ

حسیث 440

راوی  :حشین بٔ ُحیث ،ؾـٌ بٔ َوسی ،حشینَٓ ،ؼور ،طكیل ،ابوَشعوز رضی اہلل عٓہ

یل َع ِٔ أَبٔی
وسی َع ِٔ ا ِي ُح َشی ِ ٔن َع ِٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ َطك ٔ ٕ
ُحیِ ٕث َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ا ِيؿ َِـ ُ
ٌ بِ ُٔ َُ َ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ ُ َ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یَأ ِ َُرَُْا بٔايؼَّ َس َق ٔة ؾ ََُا یَحٔ ُس أَ َح ُسَْا َط ِیئّا یَ َت َؼ َّس ُم بٔطٔ
ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ ک َ َ
َّ
ايشو ٔم ؾ ََی ِحُٔ ٌَ َعل َی هَ ِضرٔظ ٔؾ ََیحٔی َئ بٔا ِي ُُ ِّس َؾ ُی ِع ٔل َی ُط َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إنِّٔی
َحًی یَ ِٓ َلً ٔ َل إلٔ َی ُّ
إ َي ُط َی ِو ََئ ٔ ِٕذ ز ٔ ِر َص ِْ
َْلَ ِ ٔ
ْع ُف ا ِي َی ِو َّ َر ُج َّل َي ُط َٔائ َ ُة أَ ِي ٕـ ََا ک َ َ
نیسح نب رحثی ،لضف نب ومیس ،نیسح ،وصنمر ،قیقش ،اوبوعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسمہولوگںوکدصہق رکےناکمکحرفامےتےھتافرمہولوگںےکاپسھچکوموجد
ںیہن وہات اھت وج مہ دصہق ادا رکںی وت امہرے ںیم ےس وکیئ صخش ابزار ںیم اجات اھت افر فزؿربداتشرکات اھت۔ رھپ
اکی دم اھکانالات(تنحم زمدفری رک ےک) افر فہ اھکان دختم وبنی یلص اہللہیلعفآہلفملس ںیمشیپرکات۔ رضحت
اوبوعسمد ریض اہلل ےن رفامایہک ںیم اکی آدیم ےسفافق وہںہک سج ےک اپس اب اکی الھک درمہ وموجد ںیہ
افراسفتقاسےکاپساکیدرمہوموجدہناھت۔
رافی  :نیسحنبرحثی،لضفنبومیس،نیسح،وصنمر،قیقش،اوبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
مکدفتلفاالصخشوکششےکدعبریخاترکےوتاساکارج

جًس  :جًس زوّ

حسیث 441

راوی  :بَش بٔ خايس ،غٓس ر ،طعبة ،سًامیٕ ،ابووائٌ ،ابوَشعوز رضی اہلل عٓہ

َش بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا غُ ِٓ َس ْر َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ أَبٔی َوائ ٌٕٔ َع ِٔ أَبٔی ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َي َُّا
أَ ِخب َ َرَْا بٔ ِ ُ

إ
أَ ََ َرَْا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔايؼَّ َس َق ٔة َؾ َت َؼ َّس َم أَبُو َعك ٔ ٕ
یٌ بٔٓ ٔ ِؼ ٔـ َػا ٕع َو َجا َئ إ ٔ ِن َش ْ
رخ إ ٔ ََّّل رٔیَ ّ
ائ
بٔظَ ِی ٕئ أَ ِنثَرَ َٔ ِٓ ُط َؾ َكا ٍَ ا ِي ُُ َٓاؾ ٔ ُك َ
وٕ إ ٔ َّٕ اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ َي َػىٔ ٌّی َع ِٔ َػ َس َقةٔ َص َِذا َو ََا ؾ ََع ٌَ َص َِذا ِاْل َ ُ

وٕ ا ِي ُُ َّلوِّع ٔی َن َٔ ِٔ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن فٔی ايؼَّ َس َقا ٔ
وٕ إ ٔ ََّّل ُج ِض َسص ُِِ
ت َو َّاي ِٔذ َ
َؾ َٓزَي َِت َّاي ِٔذ َ
یٔ ََّل َیحٔ ُس َ
یٔ َی ًُِٔز ُ َ

رشبنباخدل ،دنغر ،شػیة ،امیلسؿ،اوبفالئ،اوبوعسمد ریضاہلل ہنع ےسرفاتی ےہ ہکروسؽرکمی یلصاہللہیلع
فآہلفملس ےن سج فتق مہ ولوگں وک دصہق ریخات رکےن اک مکح رفامای وت اوبلیقع آداھ اصع ےلرک احرض وہےئ
افر اکی آدیم زایدہ ےل رک احرض وہا وت اس رپ انمنیقف ےن اہک ہک اس (اوب لیقع) ےک دصہق ےس اہلل ےب اینز ےہ
(ینعی اس دقر ومعمیل دصہق ریخات یک اس وک ایک رضفرت ےہ؟) افر دفرسے صخش ےن رایاکری ےک فاےطس
دصہقریخات ایک ےہاس رپ ہیآتی التفت یک۔ ینعی وج ولگ ےلھک دؽ ےس دصہق دےنی فاےل املسمونں رپ ہن
زین رکےت ںیہ افر اؿ ولوگں رپ ہن زین رکےت ںیہ وج ہک (رصػ) اینپ تنحم ف زمدفری (ےس امک رک) دصہق
ریخاترکےتںیہرھپاؿاکذماؼا ڑاےتںیہوتدخافدندقفسےناؿےسذماؼایکافراؿوکذعابںیمالتبمایک۔
رافی  :رشبنباخدل،دنغر،شػیة،امیلسؿ،اوبفالئ،اوبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افرپفاالاہھتینعیدےنیفاےلاہھتیکتلیضف
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
افرپفاالاہھتینعیدےنیفاےلاہھتیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 442

راوی  :قتيبہ ،سؿیإ ،زہری ،سعیس وْعوة ،حهیِ بٔ حزاّ رضی اہلل عٓہ

ٔیِ بِ َٔ حٔزَاّ ٕ َي ُكو ٍُ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َسع ْ
ْع َوةُ َسُٔ َعا َحه َ
ٔیس َو ُ ِ

َسأ َ ِي ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ ِع َلانٔی ث ُ َِّ َسأ َ ِي ُت ُط ؾَأ َ ِع َلانٔی ث ُ َِّ َسأ َ ِي ُت ُط ؾَأ َ ِع َلانٔی ث ُ َِّ َقا ٍَ إ ٔ َّٕ َص َِذا

رش ٔ
رض ْة حًُ َِو ْة ؾ ََُ ِٔ أَ َخ َِذ ُظ ب ٔ ٔل ٔ
اف َنؿ ِٕص ي َِِ یُ َب َار ِک َيطُ
یب َنؿ ِٕص بُورٔ َک َي ُط ؾ ٔیطٔ َو ََ ِٔ أَ َخ َِذ ُظ بٔإ ٔ ِ َ
ا ِي َُا ٍَ َخ ٔ َ
ايش ِؿل َی
إ ک َ َّاي ِٔذی یَأِک ُ ُ
ؾ ٔیطٔ َوک َ َ
ٌ َو ََّل َي ِظ َب ُع َوا ِي َی ُس ا ِي ُعً َِیا َخی ِ ْر َٔ ِٔ ا ِي َی ٔس ُّ
ہبیتق ،ایفسؿ ،زرہی ،دیعس فرعفة ،میکح نب زحاؾ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی
یلصاہلل ہیلعفآہلفملسےکاسےنمدتسوساؽالیھپایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموک(ھچک)اطعرفامدایرھپ
آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےنانعتئ رفامای رھپ اراشد رفامایہک امؽف دفتل رس زبس افر اشداب ےہ وج وکیئ اس وک
وخیشےساح لرکےاگوتاسوکربتکاح لوہیگ افروجصخشالچلےساح لرکےاگ(رمادہیےہہکاس
اک ااظتنر رک ےک الچل ےس) وت یسک مسق یک ریخفربتک اح ل ںیہن وہیگ فہ اس صخش یک رطح وہاگ ہک وج اھکان اھکات
ےہ نکیل اس اک ٹیپ ںیہن رھبات افر (دےنی فاال دصہق رکےن فاال) افرپ فاال اہھت ےچین فاےل (ینعی دصہق فوصؽ
رکےنفاےلاہھت)ےسالضفےہ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،دیعسفرعفة،میکحنبزحاؾریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افرپفاالاہھتوکاسنےہ؟
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
افرپفاالاہھتوکاسنےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 443

راوی  :یوسـ بٔ عیسی ،ؾـٌ بٔ َوسی ،یزیس ،ابٔ زیاز بٔ ابوجعس ،جاَع بٔ طساز ،كارم بٔ َحاربی
رضی اہلل عٓہ

وسی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ ُٔ زٔ َیاز ٔ بِ ٔٔ أَبٔی ا ِي َح ِع ٔس
ـ بِ ُٔ ع َٔیسی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ا ِيؿ َِـ ُ
أَ ِخب َ َرَْا یُو ُس ُ
ٌ بِ ُٔ َُ َ

َع ِٔ َجا َٔ ٔع بِ ٔٔ َط َّساز ٕ َع ِٔ كَارٔ ٕم ا ِي ُُ َحارٔب ٔ ِّی َقا ٍَ َق ٔس َِ َٓا ا ِي َُسٔی َٓ َة َؾإٔذَا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َ
َ َوأَبَا َک َوأ ُ ِخ َت َ
اض َوص َُو َي ُكو ٍُ َی ُس ا ِي ُُ ِع ٔلی ا ِي ُعً َِیا َوابِ َسأ ِ ب ٔ َُ ِٔ َت ُعو ٍُ أ ُ ََّ َ
َقائ ِْٔ َعل َی ا ِئُ ِٓبَر ٔ َی ِد ُل ُب اي َّٓ َ

ِص
اک ث ُ َِّ أَ ِزْ َ َ
َوأَ َخ َ
اک أَ ِزَْا َک َُ ِد َت َ ْ

ویفس نب یسیع ،لضف نب ومیس ،سیدی ،انب زاید نب اوبدعج ،اجعم نب دشاد ،اطرؼ نب احمریب ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکمہولگدم ہنیرونرہ ںیمےچنہپوتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسربنمرپڑھکےوہےئہبطخدے
رےہ ےھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک (دصہق) دےنی فاےل اک اہھت افرپ ےہ افر م ولگ دصہق
اؿ ولوگں ےس رشفع رکف ہک نج یک رفیٹ م رپ ذہم داری ےہ (ینعی) فادل یک نہب اھبیئ یک (رطػ ےس) دصہق
ریخات رکان رشفع رکف۔ رھپ اس رطہقی ےس دفرسے رہتش دارفں یک رطػ ےس۔ زری رظن دحثی اکی وطلی
دحثیاکالخہصےہ۔
رافی  :ویفس نب یسیع ،لضف نب ومیس ،سیدی ،انب زاید نب اوبدعج ،اجعم نب دشاد ،اطرؼ نب احمریب ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےچینفاال(ینعیدصہقےنیلفاال)اہھت
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
ےچینفاال(ینعیدصہقےنیلفاال)اہھت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 444

راوی  :قتيبہَ ،ايَْ ،اؾع ،عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َوص َُو
َ
ايش ِؿل َی َوا ِي َی ُس ا ِي ُعً َِیا ا ِي ُُ ِٓ ٔؿ َك ُة َوا ِي َی ُس
ْ ايؼَّ َس َق َة َواي َّت َع ُّؿ َ
ـ َع ِٔ ا ِي َُ ِشأ َيةٔ ا ِي َی ُس ا ِي ُعً َِیا َخی ِ ْر َٔ ِٔ ا ِي َی ٔس ُّ
َی ِِذ ُ ُ

ايش ِؿل َی َّ
ايشائ ٔ ًَ ُة
ُّ
ہبیتق ،امکل ،انعف ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
دصہقریخاتاکذترکہرفامےتےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامےنگنےس ےتچبرےنہاکمکحرفامےتافررفامایہک
افرپ فاال اہھت (ینعی دےنی فاال اہھت) ےچین فاےل اہھت ےس (ینعی دصہق ےنیل فاےل اہھت ےس) الضف ےہ افر افرپ فاال
اہھتفہےہوجہکرخہچرکےافرےچینفاالاہھتفہےہہکوجہکوساؽرکے۔
رافی  :ہبیتق،امکل،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسرطحاکدصہقرکانہکااسنؿدفتلدنمرےہالضفےہ
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
اسرطحاکدصہقرکانہکااسنؿدفتلدنمرےہالضفےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 445

راوی  :قتيبہ ،بْک ،ابٔ عحَلٕ ،وہ اپٓے وايس سے ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ْک َع ِٔ ابِ ٔٔ َع ِح ََل َٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بَ ِ ْ

ايش ِؿل َی َوابِ َسأِب ٔ َُ ِٔ َت ُعو ٍُ
َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َخیِرُ ايؼَّ َس َقةٔ ََا ک َ َ
إ َع ِٔ هَ ِضر ٔغٔىّی َوا ِي َی ُس ا ِي ُعً َِیا َخی ِ ْر َٔ ِٔ ا ِي َیسٔ ُّ

ہبیتق ،رکب ،انب الجعؿ ،فہ اےنپ فادل ےس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اراشد رفامای الضف دصہق فہ ےہ وج ہک ااسنؿ اس ےکدےنی ےک دعب دفتلدنم رےہ الضف ےہ اتہک وخد
اس وک وساؽ رکان ہن ڑپے افر افرپ فاال اہھت ےچین فاےل اہھت ےس رتہب ےہ افر م دصہق اس ےس رشفع رکف سج یک
رپفرشاہمترےذہمےہ۔

رافی  :ہبیتق،رکب،انبالجعؿ،فہاےنپفادلےس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زریرظندحثیرشفییکریسفت
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
زریرظندحثیرشفییکریسفت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 446

راوی  :عُرو بٔ علی و َحُس بٔ َثىی ،یحٌی ،ابٔ عحَلٕ ،سعیس ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَ ِحٌَی َع ِٔ ابِ ٔٔ َع ِح ََل َٕ َع ِٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة
َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َت َؼ َّسقُوا َؾ َكا ٍَ َر ُج ٌْ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ع ٔ ِٓسٔی زٔی َٓ ْار َقا ٍَ
آرخ َقا ٍَ َت َؼ َّس ِم
َت َؼ َّس ِم بٔطٔ َعل َی َن ِؿ ٔش َ
آرخ َقا ٍَ َت َؼ َّس ِم بٔطٔ َعل َی َز ِو َجت ََٔ َقا ٍَ ع ٔ ِٓسٔی َ ُ
َ َقا ٍَ ع ٔ ِٓسٔی َ ُ

ِص
آرخ َقا ٍَ َت َؼ َّس ِم بٔطٔ َعل َی َخاز ٔ َٔ َ
َ َقا ٍَ ع ٔ ِٓسٔی َ ُ
بٔطٔ َعل َی َو َيس َٔک َقا ٍَ ع ٔ ِٓسٔی َ ُ
آرخ َقا ٍَ أَْ ِ َت أَبِ َ ُ

رمعفنبیلعفدمحمنبینثم،ییحی،انبالجعؿ،دیعس،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشد رفامایمولگدصہقادارکف اسرپ اکیآدیمےن رعض ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فآہلفملسریمےاپساکیارشیفےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایماےنپافرپدصہقرکف(رماد
ہیےہہکماےنپاکؾںیمرخچایکرکف)اسصخشےنرعضایکاکیافرےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامای ہک م اےنپ اڑےک رپ (یلفن) دصہق رکف۔ اس صخش ےن رعض ایک اکی افر ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن رفامای م اےنپاخدؾ رپدصہقریخاترکف۔اس صخش ےن رعض ایک اکی افر ےہ۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس
ےناراشدرفامایابموخدھجمسول(ینعیسجصخشوکقحتسمدصہقایخؽرکفاسوکدایرکف)۔

رافی  :رمعفنبیلعفدمحمنبینثم،ییحی،انبالجعؿ،دیعس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئآدیمدصہقادارکےافرفہوخداتحمجوہوتاسصخشاکدصہقفاسپرکدایاجےئ
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
ارگوکیئآدیمدصہقادارکےافرفہوخداتحمجوہوتاسصخشاکدصہقفاسپرکدایاجےئ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 447

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،ابٔ عحَلٕ ،عیاق ،ابوسعیس رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َع ِح ََل َٕ َع ِٔ ع َٔیاقٕ َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس أَ َّٕ َر ُج َّل

َز َخ ٌَ ا ِي َُ ِشحٔ َس َی ِو َّ ا ِي ُح ُُ َع ٔة َو َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َی ِد ُل ُب َؾ َكا ٍَ َػٌِّ َر ِن َع َتی ِ ٔن ث ُ َِّ َجا َئ
ايثأْی َة َواي َّٓ ٔيی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَِّ یَ ِد ُل ُب َؾ َكا ٍَ َػٌِّ َر ِنع َتی ِ ٔن ث ُ َِّ َجا َئ ا ِيحُُع َة َّ
َّ
ايثاي ٔ َث َة
َُ
َ
َ
ا ِي ُح ُُ َع َة َ
ُّ
َ
َط َح أَ َح َس ثَ ِوبَ ِیطٔ َؾ َكا ٍَ
َؾ َكا ٍَ َػٌِّ َر ِن َع َتی ِ ٔن ث ُ َِّ َقا ٍَ َت َؼ َّسقُوا َؾ َت َؼ َّسقُوا ؾَأ ِع َلا ُظ ثَ ِوبَی ِ ٔن ث ُ َِّ َقا ٍَ َت َؼ َّسقُوا ؾ َ َ
َّ
َّ
َ
َّ َ
َف َج ِو ُت أَ ِٕ َت ِؿ ٔلُٓوا َيطُ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ أي َِِ َت َر ِوا إلٔ َی َص َِذا أَّْطُ َز َخ ٌَ ا ِي َُ ِشحٔ َس ب ٔ َض ِی َئ ٕة بَِذة ٕ َ َ
َ
َط َح أَ َح َس
َؾت َ َت َؼ َّسقُوا َعً َِیطٔ َؾً َِِ َت ِؿ َعًُوا َؾ ُكً ُِت َت َؼ َّسقُوا َؾ َت َؼ َّس ِقت ُِِ ؾَأ ِع َل ِي ُت ُط ث َ ِوبَی ِ ٔن ث ُ َِّ ُقً ُِت َت َؼ َّسقُوا ؾ َ َ
َ َواْ ِ َت َض َر ُظ
ثَ ِوبَ ِیطٔ ُخ ِِذ ث َ ِوبَ َ

رمعف نب یلع ،ییحی ،انب الجعؿ ،ایعض ،اوبدیعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ہعمج ےک دؿ احرض وہا
افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہبطخ دے رےہ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م دف
رتعکڑپوھ۔رھپفہصخشدفرسےہعمجںیماحرضوہاافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہبطخدےرےہےھت۔آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م دف رتعک ڑپوھ۔ رھپ فہ صخش رسیتے ہعمج ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای ہک دف رتعک ادا رکف افر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں وک مکح رفامای ہک فہ دصہق

اکنںیلہچنیم ولوگںےندصہقریخاتدای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسصخشوکدفڑپکےانعتئرفامےئ
رھپ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن ولوگں ےس رفامای۔ م دصہق ادا رکف۔ اس آدیم ےن اکی ڑپکا اکنؽ رک ڈاؽ دای
اؿ دف ڑپکفں ںیم ےس وج ہک ایھبآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک انعتئ رفامےئ ےھت وت اراشد رفامای روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنہکمولگاسآدیموکںیہندےتھکیہکہیآدیمدجسمںیموبدیسہابلسںیماحرضوہا
وت ںیم اس یک اظرہی احتل دھکی رک اھجمس ہک م ولگ اس یک احتل دھکی رک وخد یہ ھجمس ولےگ افر م وخد یہ اس وک
دصہقریخاتدےدف ےگ نکیل مےندصہق ںیہندایوت ںیمےن  ہہ دایہک مدصہقادارکفافرسجفتقم ےن
دصہقرکدایوتںیمےناسوکدفڑپکےانعتئےئکاامعتسؽرکےنےکفاےطس۔اسےکدعبںیمےناسصخشےس
اہکہکمدصہقرکفوتاسصخشےناکیڑپکااکنؽرکڈاؽدایاانپڑپکاااھٹرکافراسوکڈاٹندای۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،انبالجعؿ،ایعض،اوبدیعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾےکدصہقرکےنےسقلعتم
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
الغؾےکدصہقرکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 448

راوی  :قتيبہ ،حاتِ ،یزیس بٔ ابوعبیس ،عُیر رضی اہلل عٓہ

یس بِ ٔٔ أَبٔی عُب َ ِی ٕس َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت عُ َُی ِ ّرا ََ ِول َی آبٔی َّ
ايً ِح ِٔ َقا ٍَ أَ ََ َرنٔی
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحات ِْٔ َع ِٔ َیز ٔ َ
َرضبَىٔی ؾَأ َ َت ِی ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ
ٔین ؾَأَك ِ َع ُِ ُت ُط َٔ ِٓ ُط ؾ ََعً ٔ َِ ب ٔ َِذي ٔ َ
ََ ِو ََّل َی أَ ِٕ أ ُ َق ِّس َز َي ِح ُّا َؾ َحا َئ َٔ ِشه ْ
َ ََ ِو ََّل َی ؾ َ َ

َّ
رخی بٔ َػی ِر ٔ
ضبِ َت ُط َؾ َكا ٍَ یُ ِل ٔع ُِ كَ َعامٔی بٔ َػی ِر ٔأَ ِٕ آ َُ َر ُظ َو َقا ٍَ ََ َّر ّة أ ُ ِ َ
َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََس َعا ُظ َؾ َكا ٍَ ي ٔ َِ َ َ

أَ َِرٔی َقا ٍَ اْلِ َ ِجرُ بَ ِي َٓهُ َُا

ہبیتق،احم،سیدینباوبدیبع،ریمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکوجہکایبمحلےکالغؾےھتہکھجموکریمےامکل
ےن مکح ایک وگتش ےک وھبےنن اک ہک اس دفراؿ اکی نیکسم صخش احرض وہا ںیم ےن اس صخش وک وھت ڑا اس وگتش
 الھدای۔سجفتقریمےامکلوکاسیکربخافراالطع یلوتاسصخشےنھجموکامراںیمدختموبنییلصاہللہیلع
فآہلفملسںیماحرضوہا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمےامکلوکبلطرفامایافراسصخشےسدرایتفایک
مےناسوکسکفہجےسامراےہ؟اسصخشےنوجابدایہیالغؾدفرسےولوگںوکاھکان الھداتیےہافرہیالغؾ
ھجمےساسیکااجزتںیہناتیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمولوگںوکاساکارجفوثابےلماگ۔
ینعیسجفتقالغؾامکلےکامؽےسایوکیئوعرتوشرہےکامؽےسدصہقریخاترکےوتاساکوثابالغؾافر
امکلوکافروشرہفویبیدفونںوکےلماگ۔
رافی  :ہبیتق،احم،سیدینباوبدیبع،ریمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
الغؾےکدصہقرکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 449

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،طعبة ،ابٔ ابوبرزة ،ابوَوسی رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُٔ أَبٔی بُرِ َز َة َقا ٍَ
وسی َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َعل َی کٌُِّ َُ ِشً ٔ ِٕ َػ َس َق ْة قٔی ٌَ
َسُٔ ِع ُت أَبٔی یُ َح ِّس ُث َع ِٔ أَبٔی َُ َ

ٌ ب ٔ َی ٔسظ ٔ َؾ َي ِٓ َؿ ُع َنؿ َِش ُط َو َی َت َؼ َّس ُم قٔی ٌَ أَ َرأَیِ َت إ ٔ ِٕ ي َِِ َيؿ َِع ٌِ َقا ٍَ يُعٔی ُن ذَا
أَ َرأَیِ َت إ ٔ ِٕ ي َِِ َیحٔ ِسصَا َقا ٍَ َي ِع َتُٔ ُ
َ َع ِٔ َّ ِّ
ايَش
ا ِي َحا َجةٔ ا ِي َُ ًِ ُض َ
وف قٔی ٌَ َؾإ ٔ ِٕ ي َِِ َيؿ َِع ٌِ َقا ٍَ َیأ ِ َُرُ بٔا ِي َدی ِر ٔقٔی ٌَ أَ َرأَیِ َت إ ٔ ِٕ ي َِِ َيؿ َِع ٌِ َقا ٍَ یُ ُِ ٔش ُ
َؾإْٔ َّ َضا َػ َس َق ْة

دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،شػیة ،انب اوبربدة ،اوبومیس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رہ اکی املسمؿ ےک ذہم دصہق ےہ ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فملس! ارگ اس صخش ےک اپس ھچک ہن وہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس صخش وک اچےیہ ہک فہ وخد
اہوھتں ےس تنحم رکے رھپ فہ وخد اےنپ وک عفن اچنہپےئ۔ ہی یھب اکی مسق اک دصہق ےہ اےنپ سفن رپ۔ ہی نس رک
ولوگںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!ارگفہآدیماسرطحےسےنرکے۔آپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایاسصخشوکاچےیہہکفہیسکاتحمجافررپاشیؿاحؽصخشیکدمدرکے۔ولوگںےنرعضایک
ارگفہصخش اس رطہقیےسہنرکے۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمکحرکے کینابوتںاک۔ولوگںےن
رعضایکارگہیاکؾیھبہنفہرکےکسوتایکمکحےہ؟وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایربےاکومںےس
ابزرےہ۔ہییھباکیدصہقےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،شػیة،انباوبربدة،اوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوعرتوشرہےکامؽےسریخاترکے؟
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
ارگوعرتوشرہےکامؽےسریخاترکے؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 450

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس بٔ جعرف ،طعبة ،عُرو بٔ َرة ،ابووائٌ ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

رف َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َع ُِرٔو
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َق َاَّل َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس ابِ ُٔ َج ِع َ ٕ
بِ ٔٔ َُ َّر َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَبَا َوائ ٌٕٔ یُ َح ِّس ُث َع ِٔ َعائٔظَ َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ إ ٔذَا َت َؼ َّس َق ِت
َ َو ََّل َی ِٓ ُك ُؽ ک ُ ٌُّ َواح ٔ ٕس
ٌ ذَي ٔ َ
ٌ ذَي ٔ َ
َ َوي ٔ ًِ َدازٔ ٕٔ َٔ ِث ُ
إ ي ََضا أَ ِج ْر َوئًزَّ ِو ٔد َٔ ِث ُ
ا ِي َُ ِرأَةُ َٔ ِٔ بَ ِیتٔ َز ِو ٔج َضا ک َ َ

َٔ ِٓ ُض َُا َٔ ِٔ أَ ِجر ٔ َػاح ٔبٔطٔ َط ِیئّا ئًزَّ ِو ٔد ب ٔ َُا َن َش َب َوي ََضا ب ٔ َُا أَ ِن َؿ َك ِت
دمحمنبٰینثم ،دمحمنباشبر ،دمحم نبرفعج ،شػیة ،رمعفنب رمة ،اوبفالئ،اعہشئدصہقیریض اہللعیھاےسرفاتیےہ
ہکرضحتروسؽرک مییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوعرتوشرہےکامؽںیمےسدصہقریخاترکے
وتاساکارجفوثابلماجےئاگافرایسدقرارجفوثاباسےکوشرہوکےلماگافرایسدقرارجفوثابوحتلیداروک
ےلماگافراؿںیمےسوکیئاکیدفرسےاکارج فوثابمک ںیہنرکےاگ۔ وشرہےکامکےنیکفہج ےسافروعرت
وکرخچرکےنیکفہجےسارجےلماگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،شػیة،رمعفنبرمة،اوبفالئ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتوشرہیکالبااجزتدصہقہنرکے
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
وعرتوشرہیکالبااجزتدصہقہنرکے

جًس  :جًس زوّ

حسیث 451

راوی  :اسُاعیٌ بٔ َشعوز ،خايس بٔ حارث ،حشین َعًِ ،عُرو بٔ طعیب ،عبساہلل بٔ عُرو رضی اہلل
عٓہ

ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ُس بِ ُٔ ا ِي َحار ٔٔث َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا حُ َشی ِْن ا ِي ُُ َع ًِّ ُِ َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرْ َا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ُط َع ِیبٕ أَ َّٕ أَبَا ُظ َح َّسثَطُ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ُِر ٕو َقا ٍَ َي َُّا َؾ َتحَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََهَّ َة َق َاّ
َّ
ِص
َخ ٔلي ّبا َؾ َكا ٍَ فٔی ُخ ِلبَتٔطٔ ََّل یَ ُحو ُز َّٔل َِ َرأَة ٕ َع ٔل َّی ْة إَّٔل بٔإٔذِ ٕٔ َز ِو ٔج َضا َُ ِد َت َ ْ

اامسلیع نب وعسمد ،اخدل نب احرث ،نیسح ملعم ،رمعف نب بیعش ،دبعاہلل نب رمعف ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ

ہک سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہکم رکمہم حتف رفامای وت ہبطخ ےک فاےطس ڑھکے وہےئ
افردفراؿہبطخاراشدرفامایہکوعرتوکوشرہیکریغبااجزتدصہقدانیاجزئںیہنےہ۔
رافی  :اامسلیعنبوعسمد،اخدلنباحرث،نیسحملعم،رمعفنببیعش،دبعاہللنبرمعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تلیضفدصہق
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
تلیضفدصہق

جًس  :جًس زوّ

حسیث 452

راوی  :ابوزاؤز ،یحٌی بٔ حُاز ،ابوعواْةَ ،فاض ،عاَرَْ ،سوم ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َح َُّاز ٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا أَبُو َع َواْ َ َة َع ِٔ َٔ
ْسو ٕم َع ِٔ
َفا ٕ
ض َع ِٔ َعا َٔر ٕ َع ِٔ ََ ِ ُ
رس ُع
َعائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ َع ِٓ َضا أَ َّٕ أَ ِز َوا َد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِج َت َُ ِع َٔ ع ٔ ِٓ َس ُظ َؾ ُكً َِٔ أَ َّیت ُ َٓا ب ٔ َ
َ أَ ِ َ
َ
رس َع ُضَّٔ بٔطٔ يُ ُحوقّا َؾکَاْ َ ِت
يُ ُحو َقا َؾ َكا ٍَ أَك ِ َو ُلهَُّٔ َی ّسا ؾَأ َخ ِِذ َٕ َق َؼ َب ّة َؾ َح َعً َِٔ َی ِِذ َر ِع َٓ َضا َؾکَاْ َ ِت َس ِو َزةُ أَ ِ َ
َ َٔ ِٔ َنث ِ َرة ٔايؼَّ َس َقةٔ
إ ذَي ٔ َ
أَك ِ َو َي ُضَّٔ َی ّسا َؾک َ َ
اوبداؤد ،ییحینبامحد،اوبوعابة،رفاس،اعرم،رسمفؼ،اعہشئ دصہقیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکازفاجرہطماتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسعمج وہںیئگافررعضایکہکآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس بس ےس ےلہپ وکیسن اہیلہ الماقت رکے یگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
اہمترے ںیم ےس وج ےبمل اہھت فایل ےہ۔ رھپ اوہنں ےن اکی ڑکلی یل افر اہوھتں یک امیپشئ رکےن ںیگل وت ازفج
رہطمات ںیم ےس بس ےس زایدہ دلجی رضحت وسدہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ںیلم (ینعی فہ بس ےس

زایدہدصہقدےنیفایلںیھتےلہپاؿاکااقتنؽوہا)۔
رافی  :اوبداؤد،ییحینبامحد،اوبوعابة،رفاس،اعرم،رسمفؼ،اعہشئدصہقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بسےسزایدہالضفوکاسندصہقےہ؟
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
بسےسزایدہالضفوکاسندصہقےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 453

راوی َ :حُوز بٔ غیَلٕ ،ونیع ،سؿیإ ،عُارة بٔ قعكاع ،ابو زرعة ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ََ ِح ُُوزُ بِ ُٔ غ َِی ََل َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َونٔی ْع َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ عُ َُ َار َة بِ ٔٔ ا ِي َك ِع َكا ٔع َع ِٔ أَبٔی ز ُِر َع َة

یح
یح َط ٔح ْ
ٌ َقا ٍَ أَ ِٕ َت َؼ َّس َم َوأَْ ِ َت َػ ٔح ْ
َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُج ٌْ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ ُّی ايؼَّ َس َق ٔة أَؾ َِـ ُ
َُق
َتأ ِ َُ ُ
ٌ ا ِي َع ِی َع َو َت ِد َشی ا ِيؿ ِ َ
ومحمد نب الیغؿ ،فعیک ،ایفسؿ ،امعرة نب اقعقع ،اوب زرعة ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش
ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! وکاسن دصہق الضف ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
اہمترا دصہق دانی اس فتق الضف ےہ ہک سج فتق ہک م تحص دنم وہ اہمترے ادنر دفتل اک الچل وموجد وہ م
شیعفرشعتیکانمتر ےتھوہافرمگنتدیتسےسڈرےنفاےلوہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،امعرةنباقعقع،اوبزرعة،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
بسےسزایدہالضفوکاسندصہقےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 454

َوسی بٔ كًحہ ،حهیِ بٔ حزاّ رضی اہلل عٓہ
راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،عُرو بٔ عثُإٰ ،

وسی بِ َٔ كَ ًِ َح َة أَ َّٕ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ُِرُو بِ ُٔ ُع ِث َُ َ
إ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َُ َ
إ َع ِٔ هَ ِضر ٔغٔىّی
ٔیِ بِ َٔ حٔزَاّ ٕ َح َّسثَطُ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَؾ َِـ ُ
ٌ ايؼَّ َس َق ٔة ََا ک َ َ
َحه َ

ايش ِؿل َی َوابِ َسأِب ٔ َُ ِٔ َت ُعو ٍُ
َوا ِي َی ُس ا ِي ُعً َِیا َخی ِ ْر َٔ ِٔ ا ِي َی ٔس ُّ

رمعف نب یلع ،ییحی ،رمعف نب امثعؿ ،ومٰیس نب ہحلط ،میکح نب زحاؾ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایالضفدصہقفہےہہکسجےکدعبااسنؿدفتلدنمرےہافرافرپفاالاہھتےچینفاےل
اہھتےسالضفےہ(دےنیفاالاہھتےنیلفاےلاہھتےسرتہبےہ)افرمدصہقاسرطػےسینعیاؿرہتشدارفں
یکرطػےسدانیرشفعرکفہکاہمترےذہمنجیکرپفرشیکذہمداریےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،رمعفنبامثعؿ،ومٰیسنبہحلط،میکحنبزحاؾریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
بسےسزایدہالضفوکاسندصہقےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 455

راوی  :عُرو بٔ سواز بٔ اسوز بٔ عُرو ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،سعیس بٔ َشیب ،ابوہریرہ رضی
اہلل عٓہ

اب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َس َّواز ٔبِ ٔٔ اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ٔٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ

َسعٔی ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب أَْ َّ ُط َسُٔ َع أَبَا ص َُریِ َر َة َي ُكو ٍُ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َخیِرُ ايؼَّ َس َق ٔة ََا
إ َع ِٔ هَ ِضر ٔغٔىّی َوابِ َسأِب ٔ َُ ِٔ َت ُعو ٍُ
کَ َ

رمعفنبوسادنباوسدنبرمعف،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتی
ےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدمعہدصہقہیےہہکااسنؿامؽداریہرےہافر
دصہقریخاترکےناکآاغزاؿولوگںےسرکاناچےیہہکنجیکذہمداریاہمترےافرپےہ۔
رافی  :رمعفنبوسادنباوسدنبرمعف،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
بسےسزایدہالضفوکاسندصہقےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 456

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبة ،عسی بٔ ثابت ،عبساہلل بٔ یزیس انؼاری ،ابوَشعوز رضی اہلل
عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َعس ِّٔی بِ ٔٔ ثَاب ٔ ٕت َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َع ِب َس
ٌ
اہللٔ بِ َٔ یَز ٔ َ
یس اْلِ َ ِن َؼارٔ َّی یُ َح ِّس ُث َع ِٔ أَبٔی ََ ِش ُعوز ٕ َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ إٔذَا أَ ِنؿ ََل اي َّر ُج ُ

َعل َی أَصًِٔطٔ َوص َُو َی ِح َت ٔشبُ َضا کَاْ َ ِت َي ُط َػ َس َق ّة

دمحم نب اشبر ،دمحم ،شػیة ،دعی نب اثتب ،دبعاہلل نب سیدی ااصنری ،اوبوعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایارگوکیئآدیماینپوعرترپ یھبارجیکتینےسرخہچ

رکےاگوتاسصخشوکیھبدصہقرکےناکوثابدایاجےئاگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،شػیة،دعینباثتب،دبعاہللنبسیدیااصنری،اوبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
بسےسزایدہالضفوکاسندصہقےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 457

راوی  :قتيبہ ،يیث ،ابوزبیر ،جابر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ َجابٔر ٕ َقا ٍَ أَ ِع َت َل َر ُج ٌْ َٔ ِٔ بَىٔی ُع ِِذ َر َة َع ِب ّسا َي ُط َع ِٔ
اٍ غَیِرُ ُظ َقا ٍَ َّلَ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
َ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ أَ َي َ
ُزبُر ٕؾ ََب ًَ َؼ ذَي ٔ َ
َ ََ ْ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َي ِظتَرٔیطٔ َٔىِّی ؾَا ِطت َ َرا ُظ نُ َع ِی ُِ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ ا ِي َع َسو ٔ ُّی ب ٔ َث َُا ٕٔ َٔائ َ ٔة ز ٔ ِر َص ِٕ َؾ َحا َئ ب ٔ َضا

َ َؾ َت َؼ َّس ِم َعً َِی َضا َؾإ ٔ ِٕ ؾ ََـ ٌَ َط ِی ْئ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََس َؾ َع َضا إٔي َِیطٔ ث ُ َِّ َقا ٍَ ابِ َسأِ ب ٔ َٓ ِؿ ٔش َ
ؾ َٔ
َ َط ِی ْئ ؾ ََض َه َِذا َو َص َه َِذا
َقابَت ٔ َ
َقابَتٔ َ
َ َؾإ ٔ ِٕ ؾ ََـ ٌَ َط ِی ْئ َع ِٔ أَصًِ ٔ َ
َْلصًِ ٔ َ
َ َؾإ ٔ ِٕ ؾ ََـ ٌَ َع ِٔ ذٔی َ َ
َ َؾً ٔ ِٔذی َ َ
َ
َ َو َع ِٔ ٔط َُاي ٔ َ
َ َو َع ِٔ یَُٔيٓ ٔ َ
َي ُكو ٍُ بَی ِ َن َی َسیِ َ

ہبیتق،ثیل،اوبزریب،اجربریضاہللہنعرفامےتںیہہلیبقونبذعرہےکاکیآدیمےناینپفافتےکدعباےنپالغؾوک
آزاد ایک سج فتق ہی ربخ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس کت یچنہپ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایایکاہمت رےاپساسےکالعفہھچکافروموجدےہ؟اسصخشےنرعضایکںیہن۔اسرپآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک وکیئ آدیم ھجم ےس رخدیات ےہ۔ اس رپ رضحت میعن نب دبعاہلل دعفی ےن آھٹ وس
درمہںیمرخدیایلافراسوکاسھتےلرکدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہےئ۔آپیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےن فہ درمہ اؿ وک انعتئ رفامدےیئ افر رفامای مےلہپ اینپ ذات ےساس اکآاغز رکف افر ماس رپریخات

رکف ارگ اس ےس ھچک ابیق چب اجےئ وت ویبی وک دے دف رھپ ارگ اس ےس ھچک ابیق چب اجےئ وت م اس وک رہتش دارفں وک
دےدفارگاسےکدعبیھبابیقرہاجےئوتایسرطہقیےسرکفاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےنم
یکاجبنافرداںیئابںیئاجبنااشرہایک۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،اوبزریب،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجنکسآدیماکدصہقریخاترکان
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
وجنکسآدیماکدصہقریخاترکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 458

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،ابٔ جریخ ،حشٔ بٔ َشًِ ،كاؤض ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ض َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ ا ِي َح َش ٔٔ بِ ٔٔ َُ ِشً ٔ ِٕ َع ِٔ كَا ُو ٕ
ُ
َ
َ
َ
ْع ٔد َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َسُٔ ِع ُت أبَا ص َُریِ َر َة ث َِّ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓاظ أبُو ايزَِّْاز ٔ َع ِٔ اْلِ ِ َ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ ََ َث ٌَ ا ِي ُُ ِٓؿ ٔٔل ا ِي ُُ َت َؼ ِّس ٔم َوا ِي َبدٔی ٌٔ َن َُ َث ٌٔ َر ُج ًَی ِ ٔن َعً َِیض ٔ َُا ُجب َّ َتا ٕٔ أَ ِو ُج َّٓ َتا ٕٔ َٔ ِٔ
َحسٔی ٕس َٔ ِٔ َي ُس ِٕ ث ُ ٔسیِّض ٔ َُا إلٔ َی َت َراقٔیض ٔ َُا َؾإٔذَا أَ َرا َز ا ِي ُُ ِٓؿ ُٔل أَ ِٕ یُ ِٓؿ َٔل َّات َش َع ِت َعً َِیطٔ ِّ
ايس ِر ُع أَ ِو ََر َِّت َحًَّی
ٌ أَ ِٕ یُ ِٓؿ َٔل َقً ََؼ ِت َويَز ٔ ََ ِت ک ُ ٌُّ َح ًِ َك ٕة ََ ِوؿ َٔع َضا َحًَّی إٔذَا أَ َخ َِذ ِت ُط
تُحَّٔٔ بَ َٓاْ َ ُط َو َت ِع ُؿ َو أَثَ َر ُظ َوإٔذَا أَ َرا َز ا ِي َبدٔی ُ
بٔت َ ِرق َُوتٔطٔ أَ ِو ب ٔ َر َقبَتٔطٔ َي ُكو ٍُ أَبُو ص َُریِ َر َة أَ ِط َض ُس أََّْطُ َرأَی َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یُ َو ِّس ُع َضا ؾ َََل َت َّت ٔش ُع
َقا ٍَ كَا ُو ْض َسُٔ ِع ُت أَبَا ص َُریِ َر َة ُي ٔظیرُ ب ٔ َی ٔسظ ٔ َوص َُو یُ َو ِّس ُع َضا َو ََّل َت َت َوسَّ ُع

دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،انب رججی ،نسح نب ملسم ،اطؤس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رخہچ رکےن افر ریخات رکےن فاےل صخش افر وجنکس آدیم یک اثمؽ اس
رطح ےس ےہ ہک دف آدیم نج رپ رکہت ای ولےہ یک زرہ ےہ وج ہک اس ےک ہنیس ےس ےل رک یلسنہ کت ےہ سج فتق
رخہچ رکےنفاال رخہچ رکان اچاتہ ےہ وت اسیک زرہ یبمل وچ ڑی وہ اجیت ےہ افراس ےک دقؾ کت وک فہڈاھپن یتیل ےہ
افراس ےک ےنلچ ےک اشنؿ ٹم اجےت ںیہ نکیل سج فتق وکیئ وجنکس آدیمرخہچ رکےن اک ارادہرکات ےہ وت فہ زرہ
ٹمس اجیت ےہ افر اس اک رس اکی ہلھچ دفرسے ہلھچ وک ڑکپ اتیل ےہ یتح ہک اس یک رگدؿ ای یلسنہ وک ڑکپ یتیل ےہ۔
اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن اہک ںیم ےن یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک
اشکدہ رفامےت افر فہ زرہ اشکدہ ںیہن وہیت یھت۔ اطؤس ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اوبرہریہ وک دفونں اہوھتں ےس
ااشرہرکےکاسوکاشکدہرفامےتوہےئ(وخد)داھکیےہ۔نکیلفہاشکدہںیہنوہیتیھت۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،انبرججی،نسحنبملسم،اطؤس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
وجنکسآدیماکدصہقریخاترکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 459

راوی  :احُس بٔ سًامیٕ ،عؿإ ،وہیب ،عبساہلل بٔ كاؤض ،وہ اپٓے وايس سے ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ض َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع َّؿا ُٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُو َص ِی ْب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ كَا ُو ٕ
ٌ َر ُج ًَی ِ ٔن
ٌ ا ِي َبدٔی ٌٔ َوا ِي ُُ َت َؼ ِّس ٔم ََ َث ُ
أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ َث ُ

ط ِت أَیِ ٔسیَ ُض َُا إلٔ َی َت َراقٔیض ٔ َُا َؾک ُ ًَّ َُا َص َِّ ا ِي ُُ َت َؼ ِّس ُم بٔ َؼ َس َق ٕة َّات َش َع ِت
اؿ َ َّ
َعً َِیض ٔ َُا ُج َّٓ َتا ٕٔ َٔ ِٔ َحسٔی ٕس َق ِس ِ
ٌ بٔ َؼ َس َق ٕة َت َكب ََّـ ِت ک ُ ٌُّ َح ًِ َك ٕة إلٔ َی َػاحٔبَت َٔضا َو َت َك ًَّ َؼ ِت َعً َِیطٔ
َعً َِیطٔ َحًَّی ُت َعف ِّ َی أَثَ َر ُظ َوک ُ ًَّ َُا َص َِّ ا ِي َبدٔی ُ

َوا ِن َـ َُّ ِت یَ َسا ُظ إلٔ َی َت َراقٔیطٔ َو َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ؾ ََی ِح َتض ٔ ُس أَ ِٕ یُ َو ِّس َع َضا ؾ َََل

َت َّت ٔش ُع
ادمح نب امیلسؿ ،افعؿ ،فبیہ ،دبعاہلل نب اطؤس ،فہ اےنپ فادل ےس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامایوجنکس آدیمیک اثمؽ افر دصہقریخات اکنےنلفاےل
یکاثمؽاؿدفآدویمںیکیسےہوجہکولےہےکدفوچےغےنہپوہےئوہںاؿےکاہھتاٹمچےئےئگوہں۔قلح
یک ڑکلی ےس وت سج فتق دصہق اکنےنل فاال صخش ارادہ رکات ےہ دصہق دےنی اک وت فہ وچہغ فعیس وہاجات ےہ اہیں
کتہکاسےکاپؤںاکاشنؿاٹمداتیےہ(فعیسوہےنیکفہجےسافرز نیرپاسےککٹلاجےنیکفہجےس) افر
سجفتقوکیئوجنکسصخشریخاتاکنےنلیکوکششرکاتےہوترہاکیہقلحاساکدفرسےےسلماجاتےہافر
فہوچہغااھٹکوہاجاتےہافردفونںاہھتوک یلسنہرپوج ڑداتیےہ۔ںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےسانس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتفہاشکدہرکےنیکوکششرکاتےہنکیلاشکدہںیہنوہات۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،افعؿ،فبیہ،دبعاہللنباطؤس،فہاےنپفادلےس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےباسحبدصہقریخاتاکنانل
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
ےباسحبدصہقریخاتاکنانل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 460

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايحهِ ،طعیب ،يیث ،خايس ،ابٔ ابوہَلٍ ،اَیة بٔ ہٓس ،ابواَاَة بٔ
سہٌ بٔ حٓیـ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ ُط َع ِیبٕ َح َّسثَىٔی َّ
ايً ِی ُث َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی
رف
ص ََٔل ٍٕ َع ِٔ أ ُ ََ َّی َة بِ ٔٔ صٔ ِٓ ٕس َع ِٔ أَبٔی أ ُ ََا ََ َة بِ ٔٔ َس ِض ٌٔ بِ ٔٔ ُح َٓ ِی ٕـ َقا ٍَ ُن َّٓا َی ِو َّا فٔی ا ِي َُ ِشحٔ ٔس ُج ًُ ّ
وسا َو َن َ ْ

یٔ َواْلِ َ ِن َؼارٔ ؾَأ َ ِر َس ًِ َٓا َر ُج َّل إلٔ َی َعائٔظَ َة ي ٔ َی ِش َتأِذ ٔ َٕ ؾ ََس َخ ًِ َٓا َعً َِی َضا َقاي َِت َز َخ ٌَ َعل َ َّی
َٔ ِٔ ا ِي ُُ َضا ٔجر ٔ َ
َسائ ٔ ٌْ ََ َّر ّة َوع ٔ ِٓسٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ ََ ِر ُت َي ُط بٔظَ ِی ٕئ ث ُ َِّ َز َع ِو ُت بٔطٔ َؾ َٓوَ ِر ُت إٔي َِیطٔ َؾ َكا ٍَ

َخ َد إ ٔ ََّّل بٔ ٔع ًُِٔ َٔ ُقً ُِت َن َع ِِ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ََا تُرٔی ٔس َ
یٔ أَ ِٕ َّلَ یَ ِس ُخ ٌَ بَ ِي َت َٔ َط ِی ْئ َوَّلَ یَ ِ ُ
َقا ٍَ ََ ِض َّل َیا َعائٔظَ ُة ََّل تُ ِح ٔصی َؾ ُی ِح ٔص َی اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َعً َِی َٔ
دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل ،بیعش ،ثیل ،اخدل ،انب اوبالہؽ ،امیة نب دنہ ،اوبااممة نب  لہ نب فینح ریض اہلل
ہنعےسرفاتیےہہکمہولگاکی دؿدجسمںیمےھٹیبوہےئےھتافردعتمداہمرجافر ااصنرفیرفی رفامےھتہک
مہےناکیآدیموکاجیھب۔اعہشئدصہقیریضاہللہنعےکاپسااجزتاح لرکےنےکفاےطس۔رھپمہولگاؿ
ےک اپس ےئگ اوہنں ےن اہک ہک اکی رمہبت ریمے اپس ریقف آای اس فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
فیرفیرفامےھتںیمےناسوکھچکدےدےنیاکمکحایکرھپںیمےناسیئشوکاگنمرکداھکی۔وتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامای م ہی اچیتہ وہہک اہمترےاکمؿ ںیم وکیئزیچ ہنآےئ افر ہن اجےئریغب اہمترے ملع
ےک۔ںیمےناہکیجاہں۔آپیلص اہللہیلعفآہلفملسےن رفامایاےاعہشئدصہقی!ماسوکوھچ ڑدفافرماس وک
امشرہنرکف(فرہن)رھپدخافدندقفسیھبموکامشررکےک(ینعیدحمفدرزؼافراسحبےس)انعتئرفامےئاگ۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل ،بیعش ،ثیل ،اخدل ،انب اوبالہؽ ،امیة نب دنہ ،اوبااممة نب  لہ نب فینح
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
ےباسحبدصہقریخاتاکنانل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 461

راوی َ :حُس بٔ آزّ ،عبسة ،ہظاّ بٔ ْعوة ،ؾاكُة ،اسُاء بٓت ابوبْک رضی اہلل عٓہ

ْع َو َة َع ِٔ ؾَاك َُٔ َة َع ِٔ أَ ِس َُا َئ ب ٔ ِٓتٔ أَبٔی بَ ِْکٕ أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ آ َز َّ َع ِٔ َع ِب َس َة َع ِٔ صٔظَ اّ ٔ بِ ٔٔ ُ ِ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ي ََضا َّلَ تُ ِح ٔصی َؾ ُی ِح ٔص َی اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َعً َِی َٔ
دمحم نب آدؾ ،دبعة ،اشہؾ نب رعفة ،افطمة ،اامسء تنب اوبرکب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےسرفامایمامشرہنرکففرہندخافدندقفسیھبموکامشررکےکانعتئرفامےئاگ۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،دبعة،اشہؾنبرعفة،افطمة،اامسءتنباوبرکبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
ےباسحبدصہقریخاتاکنانل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 462

راوی  :حشٔ بٔ َحُس ،ححاد ،ابٔ جریخ ،ابٔ ابی ًَیهہ ،عباز بٔ عبساہلل بٔ ايزبیر ،حرضت اسُاء بٓت
ابوبْک رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا ا ِي َح َش ُٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ َححَّا ٕد َقا ٍَ َقا ٍَ ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُٔ أَبٔی َُ ًَ ِی َه َة َع ِٔ َعبَّاز ٔبِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ
بِ ٔٔ ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ أَ ِس َُا َئ ب ٔ ِٓتٔ أَبٔی بَ ِْکٕ أَْ َّ َضا َجائ َ ِت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكاي َِت یَا ْ َ ٔي َّی اہللٔ ي َِی َص لٔی
اس َت َل ِعتٔ
َط ِی ْئ إ ٔ ََّّل ََا أَ ِز َخ ٌَ َعل َ َّی ايزُّبَیِرُ ؾ ََض ٌِ َعل َ َّی ُج َٓ ْاح فٔی أَ ِٕ أَ ِر َؿ َذ َٔ َُّا یُ ِسخٔ ُ
ٌ َعل َ َّی َؾ َكا ٍَ ِار َؿخٔی ََا ِ

َو ََّل تُوكٔی َؾ ُیوك ٔ َی اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َعً َِی َٔ
نسح نب دمحم ،اجحج ،انب رججی ،انب ایب ملیکہ ،ابعد نب دبعاہلل نب ازلریب ،رضحت اامسء تنب اوبرکب ریض اہلل عیھا
ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر رعض رک ےن ںیگل ای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ریمے اپس (دصہق ےئلیک) ھچک ںیہن ےہ رگم فہ وج ہک رضحت زریب ےھجم (رھگولی
ارخااجت ےئلیک) انعتئ رفامےت ںیہ۔اس وصرت ںیم ایک انگہ اگر وہں یگ ارگ ںیم اس ںیم ےس رقفاء وک ھچک دے

دفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م (اہجں کت نکمم وہ) دصہق دای رکف افر م رفک وٹک ہن رکف فرہن
دخافدندقفسیھبمرپرفکوٹکرکےاگ(ینعیےباسحبرزؼاطعہنرفامےئاگ)۔
رافی  :نسحنبدمحم،اجحج،انبرججی،انبایبملیکہ،ابعدنبدبعاہللنبازلریب،رضحتاامسءتنباوبرکبریضاہلل
عیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لیلقدصہقےسقلعتم
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
لیلقدصہقےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 463

راوی  :نِص بٔ علی ،خايس ،طعبةَ ،حٌ ،عسی بٔ حاتِ رضی اہلل عٓہ

ِص بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َع ِٔ َخاي ٔ ٕس َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ ا ِي ُُحٌِّٔ َع ِٔ َعس ِّٔی بِ ٔٔ َحات ِٕٔ َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
أَ ِخب َ َرَْا َن ِ ُ
َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ا َّت ُكوا اي َّٓ َار َوي َِو بٔ ٔظ ِّل َت ُِ َرة ٕ
رصن نب یلع ،اخدل ،شػیة ،لحم ،دعی نب احم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایمولگدصہقاکنؽرکدفزخےسوچبارگہچوجھکراکاکیڑکٹایہویکںہنوہ(فہیہدصہق
دےدف)
رافی  :رصننبیلع،اخدل،شػیة،لحم،دعینباحمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
لیلقدصہقےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 464

راوی  :اسُاعیٌ بٔ َشعوز ،خايس ،طعبة ،عُرو بٔ َرة ،خیثُہ ،عسی بٔ حاتِ رضی اہلل عٓہ

ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة أَ َّٕ َع ُِ َرو بِ َٔ َُ َّر َة َح َّسثَ ُض ِِ َع ِٔ َخ ِی َث َُ َة
أَْ ِ َبأََْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
َْ
َْ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ اي َّٓ َار ؾَأ َ َط َ
اح ب ٔ َو ِجضٔطٔ َو َت َع َّوذَ َٔ ِٓ َضا ذ َ َ
َع ِٔ َعس ِّٔی بِ ٔٔ َحات ِٕٔ َقا ٍَ ذ َ َ
ُط ِع َب ُة أَْ َّ ُط ؾ ََع ًَ ُط ث َ ََل َث ََرَّا ٕ
ت ث ُ َِّ َقا ٍَ َّات ُكوا اي َّٓ َار َوي َِو بٔ ٔظ ِّل اي َّت ُِ َرة ٔ َؾإ ٔ ِٕ ي َِِ َتحٔ ُسوا ؾَب ٔکًَ ٔ َُ ٕة كَي َِّب ٕة
اامسلیع نب وعسمد ،اخدل ،شػیة ،رمعف نب رمة ،ہمثیخ ،دعی نب احم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیرفزدفزخاکذترکہرفامایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناےنپ ہنابمرکوکےچین
یک اجبن ایک (مہ ےن ایخؽ ایک اشدی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفزخ دھکی رےہ ںیہ) افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےندفزخےسانپہامیگن۔ہبعشےنرفامایہکنیترمہبتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایسرطہقیےسایکرھپ
رفامایمولگدفزخیکآگےسےتچبروہارگہچہیوجھکراکڑکٹادےرکارگہییھبہنوہےکسوتایھچابت(یہ) ہہ
رک۔
رافی  :اامسلیعنبوعسمد،اخدل،شػیة،رمعفنبرمة،ہمثیخ،دعینباحمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تلیضفدصہق
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
تلیضفدصہق

جًس  :جًس زوّ

حسیث 465

راوی  :ازہر بٔ جُیٌ ،خايس بٔ حارث ،طعبة ،عوٕ بٔ ابوجحیؿةَِٓ ،ذر بٔ جریر بٔ عبساہلل رضی اہلل
عٓہ

َْ َع ِو َٕ بِ َٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِز َصرُ بِ ُٔ َجُٔ ٕ
یٌ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ُس بِ ُٔ ا ِي َحار ٔٔث َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ َوذ َ َ
ُج َح ِی َؿ َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ا ِي ُُ ِٓ ِٔذ َر بِ َٔ َجرٔیر ٕیُ َح ِّس ُث َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ ُن َّٓا ع ٔ ِٓ َس َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ

ايش ُی ٔ
رض
ْعا ّة ُحؿَا ّة َُ َت َك ًِّسٔی ُّ
رض بَ ٌِ ک ُ ًُّ ُض ِِ َٔ ِٔ َُ َ َ
وف َعا ََّ ُت ُض ِِ َٔ ِٔ َُ َ َ
فٔی َػ ِسرٔ اي َّٓ َضارٔ َؾ َحا َئ َق ِو ّْ ُ َ
رخ َد ؾَأ َ ََ َر ب ٔ ََل َّّل ؾَأَذَّ َٕ
َؾ َت َػی َّ َر َو ِج ُط َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي ٔ َُا َرأَی بٔض ٔ ِِ َٔ ِٔ ا ِيؿَا َق ٔة ؾ ََس َخ ٌَ ث ُ َِّ َ َ
اض َّات ُكوا َربَّهُ ِِ َّاي ِٔذی َخ ًَ َكهُ ِِ َٔ ِٔ َنؿ ِٕص َواح َٔسة ٕ َو َخً ََل
ؾَأ َ َق َاّ ايؼَّ ََل َة ؾ ََؼلَّی ث ُ َِّ َخ َل َب َؾ َكا ٍَ یَا أَ ُّی َضا اي َّٓ ُ
َٔ ِٓ َضا َز ِو َج َضا َوبَ َّث َٔ ِٓ ُض َُا رٔ َج ّاَّل َنثٔی ّرا َون َٔش ّ
إ
وٕ بٔطٔ َواْلِ َ ِر َح َاّ إ ٔ َّٕ اہللَ ک َ َ
ائ َو َّات ُكوا اہللَ َّاي ِٔذی َت َشائًَُ َ
َعً َِیهُ ِِ َرقٔي ّبا َو َّات ُكوا اہللَ َو ِيت َ ِٓ ُو ِر َنؿ ِْص ََا َق َّس ََ ِت ي ٔ َػ ٕس َت َؼ َّس َم َر ُج ٌْ َٔ ِٔ زٔی َٓارٔظ ٔ َٔ ِٔ ز ٔ ِر َصُٔطٔ َٔ ِٔ
ِصة ٕ کَا َز ِت
ثَ ِوبٔطٔ َٔ ِٔ َػا ٔع ب ُ ِّرظ ٔ َٔ ِٔ َػا ٔع َت ُِرٔظ ٔ َحًَّی َقا ٍَ َوي َِو بٔ ٔظ ِّل َت ُِ َرة ٕ َؾ َحا َئ َر ُج ٌْ َٔ ِٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ بٔ ُ َّ
اب َحًَّی َرأَیِ ُت َو ِج َط
اض َحًَّی َرأَیِ ُت َن ِو ََی ِ ٔن َٔ ِٔ كَ َعاّ ٕ َوث َٔی ٕ
َن ُّؿ ُط َت ِعحٔز ُ َع ِٓ َضا بَ ٌِ َق ِس َع َحزَ ِت ث ُ َِّ َت َتابَ َع اي َّٓ ُ
ٌ َنأَْ َّ ُط َُ ِِذصَ َب ْة َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َسَّٔ
َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یَ َت َض ًَّ ُ
فٔی ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ ُس َّٓ ّة َح َش َٓ ّة َؾ ًَ ُط أَ ِجرُ َصا َوأَ ِجرُ ََ ِٔ َعُٔ ٌَ ب ٔ َضا َٔ ِٔ غَی ِر ٔأَ ِٕ َی ِٓ ُك َؽ َٔ ِٔ أ ُ ُجورٔص ِِٔ َط ِیئّا َو ََ ِٔ َسَّٔ
فٔی ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ ُس َّٓ ّة َس ِّی َئ ّة ؾ ََعً َِیطٔ و ٔ ِز ُر َصا َوو ٔ ِز ُر ََ ِٔ َعُٔ ٌَ ب ٔ َضا َٔ ِٔ غَی ِر ٔأَ ِٕ َی ِٓ ُك َؽ َٔ ِٔ أَ ِو َزارٔص ِِٔ َط ِیئّا

ازرہنبلیمج،اخدلنباحرث،شػیة،وعؿنباوبدخیفة،ذنمرنبرجرینبدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکمہولگاکیرفزروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےھٹیبوہےئےھتایھبدؿاکآاغزیہوہااھت۔اس
دفراؿھچکولگےگننمسجےگنن اپؤںافرولتارفںوکاکٹلےئوہےئآےئہلیبقرضمںیمےس ہکلبامتؾےکامتؾولگ
ہلیبقرضمےکےھت۔ہیدھکیرکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرہچہابمرکدبتلیوہایگاؿیکرغتب
یک تیفیک دھکی رک ےلہپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ادنر فیرفی ےل ےئگ افر رھپ ابرہ فیرفی الےئ اس ےک دعب
رضحتالبؽریضاہللہنعوکمکحرفامایاذاؿڑپےنھاک۔ہچنیم اوہنںےناذاؿڑپیھافرامنزایتروہیئگ۔آپیلص

اہللہیلعفآہلفملسےنامنزادارفامیئرھپہبطخڑپاھافراراشدرفامایآرخکت۔اےاامیؿفاولمولگاےنپرپفرداگر
ےسڈرفہک سج ےن م وک اکی اجؿ ےس ادیا ایک رھپاس ںیم ےساسیک ویبی ادیایک رھپ اؿدفونں ےس تہب ےس
رمدفںافروخانیتوکالیھپای(ینعیولگاسےسابیمہہردیافرریخاگسیلےساکؾںیل)افرمولگاسدخاےس
ڈرفہک مسج ےکانؾ ےکذرہعیےس امےتگنوہ اکیدفرسےےسافرروتشںےکذرہعی ےسالبہبشدخافدن دقفس
موکدھکیراہےہافرمولگدخافدندقفسےسڈرفافررہاکیآدیمدھکیےلہکوجاسےنلکےکدؿےکفاےطس
(ینعی ایقتم ےک دؿ ےک فاےطس اس ےن اسامؿ ایک ےہ) دصہق ریخات ااسنؿ اک ارشیف ےس ےہ رمق ےس ےہ افر
ڑپکےےسےہاکیاصعوہیگںےسےہاکیاصعوجےسےہاہیںکتہکاکیوجھکرےکڑکٹےےسرھپاکی
ااصنری آدیم اکی یلیھت ےل رک آای (وج ہک ارشیف یک یھت) افر (ارشیف فریغہ) اس ںیم ںیہن امس ریہ یھت اس ےک
دعبولوگںوکاسرطحےسہلسلسرشفعوہایگ۔یتحہکدفڈریھافےچندرےجےکافرافےچناھکےنڑپکےوہےئگ
ںیم ےن اس فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رہچہ اونر یک زایرت یک ہک فہ کمچ دکم راہ اھت
سج رطح ہک وسان اتکمچ ےہ۔ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش االسؾ ںیم یکین افر
الھبیئ اک راہتس اکنےل (سج ےس ہک ذمبہ االسؾ ںیم رتیق اح ل وہ) وت اس صخش وک اس کین راہتس رپ ےنلچ اک ارجف
وثاب ےہ افر اؿ ولوگں اک وثاب یھب اس وک ےلم اگ وج ہک اس رپ لمع رکےت اجںیئ ےگ نکیل لمع رکےن فاال اک ارج
فوثابمکہنوہاگافروجصخشاالسؾںیمربارطہقیاجریرکےاگ(ہکسجیکفہجےسذمبہاالسؾوکاصقنؿوہات
وہایاالسؾوک زمکفریاح ل وہیتوہ)وتاسرپاسراہتس ےکاکنےنلاکذعابےہ افر اؿولوگںاکذعابیھب اس
صخش رپ ےہ وج ہک اس رپ لمع رکںی ےگ نکیل لمع رکےن فاولں ےک ذعاب ںیم یسک مسق یک وکیئ یمک فاعق ںیہن
وہیگ۔
رافی  :ازرہنبلیمج،اخدلنباحرث،شػیة،وعؿنباوبدخیفة،ذنمرنبرجرینبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
تلیضفدصہق

جًس  :جًس زوّ

حسیث 466

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،طعبةَ ،عبس بٔ خايس ،حارثہ بٔ وہب رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ ََ ِع َبسٔ بِ ٔٔ َخاي ٔ ٕس َع ِٔ َحارٔثَ َة
ٌ
إ یَ ُِشٔی اي َّر ُج ُ
َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ َت َؼ َّسقُوا َؾإْٔ َّ ُط َس َیأتِ ٔی َعً َِیهُ ِِ َز ََ ْ
بٔ َؼ َس َقتٔطٔ ؾ ََی ُكو ٍُ َّاي ِٔذی ي ُِع َلاصَا ي َِو ٔجئ َِت ب ٔ َضا بٔاْلِ َ َِ ٔص َقب ٔ ًِت َُضا ؾَأ َ ََّا ا ِي َی ِو َّ ؾ َََل
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،شػیة ،دبعم نب اخدل ،احرب  نب فبہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکمولگدصہقدفویکہکناکیااسی
زامہنآےئاگہکسجفتقااسنؿاانپدصہقاکیآدیموکدےنیاجےئاگفہصخشےہکاگارگمزگہتشلکہیےلرک
آےتوتںیماسوکےلاتیلآجہنولںاگویکہکنںیمآجدفتلدنموہایگوہں۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،شػیة،دبعمنباخدل،احرب نبفبہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقریخاترکےنیکافسرشےسقلعتم
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقریخاترکےنیکافسرشےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 467

راوی َ :حُس بٔ بظار ،یحٌی ،سؿیإ ،ابوبرزة بٔ عبساہلل بٔ ابوبرزة ،ابوبرزة ،ابوَوسی رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ب ُ ِر َز َة بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی
وسی َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ِ
اط َؿ ُعوا ُتظَ َّؿ ُعوا َو َي ِك ٔضی اہللُ
ب ُ ِر َز َة َع ِٔ َج ِّسظ ٔأَبٔی بُرِ َز َة َع ِٔ أَبٔی َُ َ

َعزَّ َو َج ٌَّ َعل َی ي ٔ َشا ٕٔ َْب ٔ ِّیطٔ ََا َطا َئ
دمحمنباشبر،ییحی،ایفسؿ،اوبربدةنبدبعاہللنباوبربدة،اوبربدة،اوبومیسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای مولگ افسرش رکف افر افسرش وبقؽ رکف۔ دخافدن دقفس اےنپ روسؽ یلص
اہللہیلعفآہلفملسیکزابؿےسوجھچکاچےہاگمکحرکےاگ۔(دخافدندقفسوکوجوظنمرےہفیہمکحوہاگاسفہج
ےسیسکیک(اجزئ)افسرشںیمرحجںیہنےہ)۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحی،ایفسؿ،اوبربدةنبدبعاہللنباوبربدة،اوبربدة،اوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقریخاترکےنیکافسرشےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 468

راوی  :ہاروٕ بٔ سعیس ،سؿیإ ،عُرو ،ابٔ َٓبہَ ،عاویہ بٔ ابوسؿیإ

ارو ُٕ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ ابِ ٔٔ َُ َٓ ِّبطٕ َع ِٔ أَخٔیطٔ َع ِٔ َُ َعاو ٔ َی َة بِ ٔٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا َص ُ
إ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ إ ٔ َّٕ اي َّر ُج ٌَ ي ََی ِشأ َ ُيىٔی َّ
ايظ ِی َئ ؾَأ َ َِ َٓ ُع ُط َحًَّی َت ِظ َؿ ُعوا
ُسؿ َِی َ

ؾ ٔیطٔ َؾ ُت ِؤ َجرُوا َوإ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ِ
اط َؿ ُعوا تُ ِؤ َجرُوا

اہرفؿ نب دیعس ،ایفسؿ ،رمعف ،انب ہبنم ،اعمفہی نب اوبایفسؿ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایھجمےسوکیئآدیماماتگنےہںیماسوکںیہنداتیسجفتقکتہکمولگاسیکافسرشںیہن
رکےت۔ سج فتق م ولگ افسرش رکےت وہ وت م وک ارج ف وثاب وہات ےہ وت م ولگ افسرش رکف اس اک م وک ارج ف
وثابےلماگ۔

رافی  :اہرفؿنبدیعس،ایفسؿ،رمعف،انبہبنم،اعمفہینباوبایفسؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقرکےنںیمرخفےسقلعتمااحدثی
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقرکےنںیمرخفےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 469

راوی  :اسحل بٔ َٓؼورَ ،حُس بٔ یوسـ ،اوزاعی ،یحٌی بٔ ابونثیرَ ،حُس بٔ ابراہیِ بٔ حارث
تیِّم ،ابٔ جابر رضی اہلل عٓہ

ـ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ أَبٔی َنثٔیر ٕ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ یُو ُس َ
َّ
َّ َ
ِّم َع ِٔ ابِ ٔٔ َجابٔر ٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
َقا ٍَ َحسثىٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ ا ِي َحار ٔٔث ايت ِی ٔ ُّ

ئ ََا
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ َٔ ِٔ ا ِي َػی ِ َرة ٔ ََا یُ ٔح ُّب اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َو َٔ ِٓ َضا ََا یَ ِب ُػ ُف اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َو َٔ ِٔ ا ِيد َُی ََل ٔ
یُ ٔح ُّب اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َو َٔ ِٓ َضا ََا یَ ِب ُػ ُف اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ ؾَأ َ ََّا ا ِي َػی ِ َرةُ َّائًی یُحٔ ُّب اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ ؾَا ِي َػی ِ َرةُ فٔی اير َِّیبةٔ
َوأَ ََّا ا ِي َػی ِ َرةُ َّائًی یَ ِب ُػ ُف اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ ؾَا ِي َػی ِ َرةُ فٔی غَی ِر ٔر َٔیب ٕة َو ٔاَّل ِخت َٔیا ٍُ َّاي ِٔذی یُحٔ ُّب اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ ا ِخت َٔیا ٍُ
اي َّر ُج ٌٔ ب ٔ َٓ ِؿ ٔشطٔ ع ٔ ِٓ َس ا ِيك ٔ َتا ٍٔ َوع ٔ ِٓ َس ايؼَّ َس َق ٔة َو ٔاَّل ِخت َٔیا ٍُ َّاي ِٔذی یَ ِب ُػ ُف اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ ا ِيد َُی ََل ُئ فٔی ا ِي َباكٔ ٌٔ
ااحسؼ نب وصنمر ،دمحم نب ویفس ،افزایع ،ییحی نب اوبریثک ،دمحم نب اربامیہ نب احرث یمیت ،انب اجرب ریض اہلل ہنع
ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی وت فہ ریغت ےہ ہک سج وک
دخافدن دقفس بوبحب راتھک ےہ افر اکی فہ ریغت ےہ ہک سج وک دخافدن دقفس اندنسپدیہ رقار داتی ےہ۔ ایس
رطہقیےساکیوتفہرخفےہہکسجوکدخافدندقفسدنسپدیہرقارداتیےہافردفرسافہرخفےہہکسجوکدخافدن
دقفس اندنسپدیہ رقار داتی ےہ۔ اس رطہقی ےس فہ ریغت وج ہک دخافدن دقفس وک دنسپدیہ ےہ ہی ےہ ہک ااسنؿ

تمہتافرازلاؾرتایشیکہگجریغتےساکؾےلافردخافدندقفسوکوجریغتاندنسپدیہےہفہہیےہہکااسنؿ
اس ہگج ریغت ےس اکؾ ےل ہک سج ہگج تمہت افر ازلاؾ رتایش اک ادنہشی ںیہن ےہ افر دخافدن دقفس وک رخف
دنسپدیہ ےہ فہ ہی ےہ ہک ااسنؿ اہجد ےک ومعق رپ رخف رکے اتہک زایدہ ےس زایدہ اہبدری ےس اکؾ ےل ےکس افر
دفرسفں وک یھب اہجد رکےن یک رتبغ وہ ای دصہق ریخات رکےت فتق رخف رکے افر دخافدن دقفس وک وج رخف
اندنسپدیہےہفہہیےہہکااسنؿانگوہںےکاکومںںیمرخفرکے۔
رافی  :اقحس نب وصنمر ،دمحم نب ویفس ،افزایع ،ییحی نب اوبریثک ،دمحم نب اربامیہ نب احرث یمیت ،انب اجرب ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقرکےنںیمرخفےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 470

راوی  :احُس بٔ سًامیٕ ،یزیس ،ہُاّ ،قتازة ،عُرو بٔ طعیب ،عبساہلل بٔ عُرو بٔ ايعاؾ

أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَزٔی ُس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َص َُّ ْاّ َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ

َّ
َّ
رس ٕ
اف َو ََّل ََدٔی ًَ ٕة
َع ِٔ َج ِّسظ ٔ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ کًُُوا َو َت َؼ َّسقُوا َوا ِي َب ُشوا فٔی غَی ِر ٔإ ٔ ِ َ

ادمح نب امیلسؿ ،سیدی ،امہؾ ،اتقدة ،رمعف نب بیعش ،دبعاہلل نب رمعف نب ااعلص ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولگ اھک افر دصہق ریخات رکےت روہ افر ڑپکا  ونہ نکیل لوضؽ
رخیچےسےتچبروہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،سیدی،امہؾ،اتقدة،رمعفنببیعش،دبعاہللنبرمعفنبااعلص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئالمزؾایالغؾآاقیکرمیضےسدصہقریخاتاکنےل
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
وکیئالمزؾایالغؾآاقیکرمیضےسدصہقریخاتاکنےل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 471

راوی  :عبساہلل بٔ ہیثِ بٔ عثُإ ،عبسايرحُٔ بٔ َہسی ،سؿیإ ،بریس بٔ ابو برزة ،جسة ،ابو َوسی

إ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ ََ ِضس ٓ ٕ
ٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ا ِي َض ِی َث ِٔ بِ ٔٔ ُع ِث َُ َ
وسی َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِي ُُ ِؤ َٔ ُٔ ئً ُُِ ِؤ َٔ ٔٔ
ب ُ َریِ ٔس بِ ٔٔ أَبٔی بُرِ َز َة َع ِٔ َج ِّسظ ٔ َع ِٔ أَب ٔی َُ َ
کَا ِيب ُ ِٓ َیا ٕٔ َي ُظ ُّس َب ِع ُـ ُط َب ِع ّـا َو َقا ٍَ ا ِي َدازٔ ُٕ اْلِ َ َٔی ُن َّاي ِٔذی ي ُِع ٔلی ََا أ ُ َٔ َر بٔطٔ ك َ ِّي ّبا ب ٔ َضا َنؿ ُِش ُط أَ َح ُس

ا ِي ُُ َت َؼ ِّس َقی ِ ٔن
دبع اہلل نب مثیہ نب امثعؿ ،دبعارلنمح نب دہمی ،ایفسؿ ،ربدی نب اوب ربدة ،دجة ،اوب ومٰیس ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی املسمؿ دفرسے املسمؿ ےک فاےطس اکی امعرت ےک
لثم ےہ سج رطہقی ےس ہک اس ںیم اکی اٹنی دفرسی اٹنی وک وبضمط ریتھک ےہ (ایس رطہقی ےس دفرسے
یخ ہ
ومنموکاچےیہدفرسے ومنموکاطتق سییافراسوک اہسرہ دے)افراراشدرفامای عاایچن(ینعیا نی صخش)
وجہکاےنپامکلےکمکحےسوخشوہرکداتیےہوتفہصخش(راہدخاںیم)ریخاتاکنےنلےکرباربےہ۔
رافی  :دبعاہللنبمثیہنبامثعؿ،دبعارلنمحنبدہمی،ایفسؿ،ربدینباوبربدة،دجة،اوبومیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیفخرطہقیےسریخاتاکنےنلفاال

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
ہیفخرطہقیےسریخاتاکنےنلفاال

جًس  :جًس زوّ

حسیث 472

راوی َ :حُس بٔ سًُہ ،ابٔ وہبَ ،عاویہ بٔ ػايح ،بحیر بٔ سعس ،خايس بٔ َعسإ ،نثیر بٔ َرة،
عكبہ بٔ عاَر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َع ِٔ َُ َعاو ٔ َی َة بِ ٔٔ َػاي ٔ ٕح َع ِٔ بَ ٔحیر ٔبِ ٔٔ َس ِع ٕس َع ِٔ َخائسٔ
بِ ٔٔ ََ ِع َس َ
إ َع ِٔ َنثٔیر ٔبِ ٔٔ َُ َّر َة َع ِٔ عُ ِك َب َة بِ ٔٔ َعا َٔر ٕأَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ا ِي َحاصٔرُ
ْس بٔايؼَّ َس َق ٔة
ُقآ ٕٔ کَا ِي ُُ ٔ ِّ
ُقآ ٕٔ کَا ِي َحاصٔر ٔبٔايؼَّ َس َق ٔة َوا ِي ُُ ٔ ُّ
ْس بٔا ِي ُ ِ
بٔا ِي ُ ِ
دمحمنبہملس،انبفبہ،اعمفہینباصحل،ریحبنبدعس،اخدلنبدعماؿ،ریثکنبرمة،ہبقعنباعرمریضاہللہنع
ےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن اراشدرفامایاکپررک(ینعیدنلبآفازےس)التفت
رقآؿ رکےن فاال صخش ااسی ےہ ہک سج رطہقی ےس ہک اسےنم دصہق اکنےنل فاال ینعی اےسی صخش اک ارج مک ےہ افر
رقآؿ رکمی یکلہآفاز ےس ڑپےنھفاالصخش ااسی ےہہک سجرطہقی ےس ہیفخ رطہقی ےس دصہقریخات اکنےنلفاال
صخش۔
رافی  :دمحم نب ہملس ،انب فبہ ،اعمفہی نب اصحل ،ریحب نب دعس ،اخدل نب دعماؿ ،ریثک نب رمة ،ہبقع نب اعرم
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقاکنؽرکااسحؿالتجےنفاےلےکقلعتم
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی

دصہقاکنؽرکااسحؿالتجےنفاےلےکقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 473

راوی  :عُرو بٔ علی ،یزیس بٔ زریع ،عُر بٔ َحُس ،عبساہلل بٔ يشار ،سايِ بٔ عبساہلل ،عبساہلل بٔ عُر
رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس بِ ُٔ ز َُریِ ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُع َُرُ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َي َشا ٕر َع ِٔ
َساي ٔ ِٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ثَ ََلثَ ْة ََّل َی ِٓ ُورُ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ إٔي َِیض ٔ ِِ

ام ي ٔ َواي ٔ َسیِطٔ َوا ِي َُ ِرأَةُ ا ِي ُُت َ َر ِّج ًَ ُة َو َّ
ايس ُّی ُ
ام ي ٔ َواي ٔ َسیِطٔ
وٕ ا ِي َح َّٓ َة ا ِي َع ُّ
َی ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََةٔ ا ِي َع ُّ
وث َوثَ ََلثَ ْة ََّل َی ِس ُخًُ َ

َوا ِي ُُ ِس َٔ ُٔ َعل َی ا ِي َد ُِر ٔ َوا ِي َُ َّٓا ُٕ ب ٔ َُا أَ ِع َلی

رمعفنبیلع،سیدینبزرعی،رمعنبدمحم،دبعاہللنباسیر،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتی
ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای نیت ااسنونں یک اجبن دخافدن دقفس ایقتم
ےکدؿںیہندےھکیاگ۔اکیوتفہصخشوجہکداینےکاکومںںیمرفامربنداریرکے(فادلنییک)افردفرسےفہ
وعرت وج ہک رمدفں اک ہیلح انبےئ افر رسیتے فہ دویث صخش وج ہک ویبی وک دفرسے ےک اپس ےل رک اجےئ افر
نیت ااسنؿ تنج ںیمدالخ ںیہن وہں ےگ اکی وت انرفامین رکےنفاال صخش ینعیفادلنی یک انرفامینرکےنفاال صخش
افردفرسےہشیمہرشابےنیپفاالاملسمؿافررسیتےااسحؿرکےکالتجےنفاال
رافی  :رمعفنبیلع،سیدینبزرعی،رمعنبدمحم،دبعاہللنباسیر،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقاکنؽرکااسحؿالتجےنفاےلےکقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 474

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبة ،علی بٔ َسرک ،ابوزرعة بٔ عُرو بٔ جریر ،رخطة بٔ ُح ،ابوذر
رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظارٕ َع ِٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َعل ٔ ِّی بِ ٔٔ ا ِي ُُ ِسرٔ ٔک َع ِٔ أَبٔی ز ُِر َع َة بِ ٔٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ
رخ َط َة بِ ٔٔ ا ِي ُ ِّ
َّح َع ِٔ أَبٔی ذ ٓ َٕر َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ثَ ََلثَ ْة ََّل یُک َ ًِّ ُُ ُض ِِ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ
َجرٔیر ٕ َع ِٔ َ َ

َُقأَ َصا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ
َی ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة َو ََّل یَ ِٓ ُورُ إٔي َِیض ٔ ِِ َو ََّل یُزَنِّیض ٔ ِِ َو َي ُض ِِ َع َِذ ْ
اب أَي ٔ ْیِ ؾ َ َ
ٌ إ ٔ َز َار ُظ َوا ِي ُُ َٓ ِّؿ ُل ٔسً َِع َت ُط بٔا ِي َحً ٔ ٔـ ا ِيکَاذ ٔ ٔب َوا ِي َُ َّٓا ُٕ
ْسوا َقا ٍَ ا ِي ُُ ِشب ٔ ُ
ْسوا َخابُوا َو َخ ٔ ُ
أَبُو ذ ٓ َٕر َخابُوا َو َخ ٔ ُ
َع َلائ َ ُط
دمحم نب اشبر ،دمحم ،شػیة ،یلع نب دمرک ،اوبزرعة نب رمعف نب رجری ،رخشة نب رح ،اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ایقتم ےک دؿ نیت وصخشں ےس دخافدن
دقفس الکؾ ںیہن رکے اگ افر ہن یہ اؿ یک اجبن دےھکی اگ افر ہن یہ اؿ وک اپک رکے اگ افر اؿ وک فیلکت دے
ذعابوہاگرھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیآتیرکہمیالتفترفامیئ۔رضحتاوبذرریض
اہللہنع ےن رفامای فہولگ اصقنؿ ںیم ڑپ ےئگ افر اؿ وک اصقنؿ اچنہپ۔آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای اکی وج
رغفرافرةکتیکفہجےسدنبہتیخیہےسےچیناکٹلےنفاالصخشافراےنہاسامؿوکوھجیٹمسقاھکرکرففتخرکےنفاال
صخش افررسیتےااسحؿرکےکااسحؿالتجےنفاالصخش۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،شػیة،یلعنبدمرک،اوبزرعةنبرمعفنبرجری،رخشةنبرح،اوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقاکنؽرکااسحؿالتجےنفاےلےکقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 475

راوی  :بَشبٔ خايس ،غٓسر ،طعبہ ،سًامیٕ ،اَّلعُع ،سًامیٕ بٔ َشہر ،رخطہ بٔ ايَّح ،ابوذر رضی
اہلل عٓہ

َش بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا غُ ِٓ َس ْر َع ِٔ ُط ِع َب َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ُسً ِ ََامی َٕ َوص َُو اْلِ َ ِع َُ ُع َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا بٔ ِ ُ
رخ َط َة بِ ٔٔ ا ِي ُ ِّ
َّح َع ِٔ أَبٔی ذ ٓ َٕر َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ث َ ََلثَ ْة ََّل یُک َ ًِّ ُُ ُض ِِ اہللُ
َُ ِشضٔر ٕ َع ِٔ َ َ

ٌ إ ٔ َز َار ُظ
اب أَي ٔ ْیِ ا ِي َُ َّٓا ُٕ ب ٔ َُا أَ ِع َلی َوا ِي ُُ ِشب ٔ ُ
َعزَّ َو َج ٌَّ َی ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََةٔ َو ََّل یَ ِٓ ُورُ إٔي َِیض ٔ ِِ َو ََّل یُزَنِّیض ٔ ِِ َو َي ُض ِِ َع َِذ ْ
َوا ِي ُُ َٓ ِّؿ ُل ٔسً َِع َت ُط بٔا ِي َحً ٔ ٔـ ا ِيکَاذ ٔ ٔب

رشبنب اخدل ،دنغر ،ہبعش ،امیلسؿ ،االشمع ،امیلسؿ نب رہسم ،رخہش نب ارحل ،اوبذر ریض اہلل ہنع اس دحثی اک
رتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :رشبنباخدل،دنغر،ہبعش،امیلسؿ،االشمع،امیلسؿنبرہسم،رخہشنبارحل،اوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امےنگنفاےلصخشوکااکنر
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
امےنگنفاےلصخشوکااکنر

جًس  :جًس زوّ

حسیث 476

راوی  :ہاروٕ بٔ عبساہللَ ،عَٔ ،ايَ ،قتيبہ بٔ سعیسَ ،ايَ ،زیس بٔ اسًِ ،ابٔ َحیس انؼاری
رضی اہلل عٓہ

ارو ُٕ بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِع ْٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ََاي ٔ َْ ح َوأَْ ِ َبأََْا ُقت َ ِي َب ُة بِ ُٔ َس ٔعی ٕس َع ِٔ ََاي ٔ َٕ
أَ ِخب َ َرنٔی صَ ُ

َع ِٔ َزیِ ٔس بِ ٔٔ أَ ِسً ََِ َع ِٔ ابِ ٔٔ ب ُ َح ِی ٕس اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َع ِٔ َج ِّستٔطٔ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ُر ُّزوا

َّ
َّح ٕم
ايشائ ٔ ٌَ َوي َِو ب ٔ ٔوً ِٕـ فٔی َحسٔیثٔ صَ ُ
ار َ
وٕ َُ ِ َ
اہرفؿنبدبعاہلل،نعم ،امکل،ہبیتقنبدیعس ،امکل،زدینب املس،انبدیجمااصنریریضاہللہنعےس رفاتیےہ
ہک اوہنں ےن اینپ دادی ےس انس ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م امےنگن فاےل
صخشوکھچکدصہقدےرکرتصخرکفاچےہالجوہا(وھگ ڑےفریغہاک)رھکیہویکںہنوہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،نعم،امکل،ہبیتقنبدیعس،امکل،زدینباملس،انبدیجمااصنریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجصخشےسوساؽایکاجےئافرفہدصہقہندے
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
سجصخشےسوساؽایکاجےئافرفہدصہقہندے

جًس  :جًس زوّ

حسیث 477

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلیَ ،عتُر ،بہز بٔ حهیِ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي ُُ ِع َتُٔرُ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت بَ ِضزَ بِ َٔ َحه ٕٔیِ یُ َح ِّس ُث َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ
َج ِّسظ ٔ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ََّل یَأتِ ٔی َر ُج ٌْ ََ ِوَّلَ ُظ َي ِشأَيُ ُط َٔ ِٔ ؾ َِـ ٌٕ ع ٔ ِٓ َس ُظ

َّ ٔ
َ
َق ُع َی َت ًَ َُّ ُى ؾ َِـ ًَ ُط َّاي ِٔذی ََ َٓ َع
ؾ ََی ُِ َٓ ُع ُط إٔیَّا ُظ إَّٔل ُزع َی َي ُط یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة ُط َحا ْع أ ِ َ

دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،زہبنبمیکحریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےناےنپفادلےسانساوہنںےناےنپ
داداےس انساوہنں ےنایبؿ ایکہک ںیمےنروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس انسآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس
رفامےت ےھت۔ وج صخش اےنپ امکل ےک اپس ےچنہپ افر فہ رضفرت ےس زادئ افر یچب وہیئ زیچ امےگن (راکیر زیچ اک وساؽ
رکے)رھپوکیئصخشاس وک ہندےوتایقتم ےکدؿ اکیئاجناسپن ومنداروہاگوجہکاینپزابؿےس اسزیچوک

ابچاتوہااساکاھچیپرکےاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،زہبنبمیکحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجآدیمدخافدناعتیلےکانؾےسوساؽرکے
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
وجآدیمدخافدناعتیلےکانؾےسوساؽرکے

جًس  :جًس زوّ

حسیث 478

راوی  :قتيبہ ،ابوعواْة ،اعُعَ ،حاہس ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َع َواْ َ َة َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ َُ َحاصٔ ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ ا ِس َت َعا َذ بٔاہللٔ ؾَأَع ُ
ٔیِذو ُظ َو ََ ِٔ َسأ َ َلهُ ِِ بٔاہللٔ ؾَأ َ ِع ُلو ُظ َو ََ ِٔ ا ِس َت َح َار بٔاہللٔ ؾَأ َ ٔجیرُو ُظ
َو ََ ِٔ آتَی إٔي َِیهُ ِِ ََ ِعرُوؾّا َؾکَاؾٔئُو ُظ َؾإ ٔ ِٕ ي َِِ َتحٔ ُسوا ؾَا ِزعُوا َي ُط َحًَّی َت ِعً َُُوا أَ ِٕ َق ِس کَاؾَأِتُ ُُو ُظ
ہبیتق ،اوبوعابة ،اشمع ،اجمدہ ،انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایوجصخشانپہامےگندخافدندقفسیکوتاسوکانپہدےدفافروجصخشمےسامؽامےگناہللےکانؾانیمرپ
وتماسوکامؽ(دصہق)دےدفافروجصخشاہللےکانؾرپانپہافراامؿاچےہوتماسوکاامؿدے دفافروجصخش
اہمترےاسھتدمعہولسکرکےوتماساکدبہلدفارگدبہلہندےوکسوتاسےکفاےطسداعاموگناہیںکتہکموک
ااسحسوہاجےئہکاہمترادبہلوپراوہاکچےہ۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعابة،اشمع،اجمدہ،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دخافدندقفسیکذاتاکفاہطسدےرکوساؽےسقلعتم
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دخافدندقفسیکذاتاکفاہطسدےرکوساؽےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 479

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلیَ ،عتُر ،بہز بٔ حهیِ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي ُُ ِع َتُٔرُ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت بَ ِضزَ بِ َٔ َحه ٕٔیِ یُ َح ِّس ُث َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ
َ َوَّلَ آت َٔی
َُ َحًَّی َح ًَؿ ُِت أَ ِنث َ َر َٔ ِٔ َع َسزٔصَّٔٔ ْٔل َ َػاب ٔ ٔع َی َسیِطٔ أَ ََّّل آت َٔی َ
َج ِّسظ ٔ َقا ٍَ ُقً ُِت َیا ْ َ ٔي َّی اہللٔ ََا أَ َت ِيت َ
َ
َ ب ٔ َو ِجطٔ اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ ب ٔ َُا َب َع َث َ
ٌ َط ِیئّا إ ٔ ََّّل ََا َع ًَّ َُىٔی اہللُ َو َر ُسويُطُ َوإنِّٔی أَ ِسأَيُ َ
زٔی َٓ َ
َ َوإنِّٔی ُن ِٓ ُت ا َِ َرأّ ََّل أَ ِعك ٔ ُ
ات ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ َقا ٍَ أَ ِٕ َت ُكو ٍَ أَ ِسً َُِ ُت َو ِجهٔی إلٔ َی اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ
َ إ ٔ َي ِي َٓا َقا ٍَ ب ٔ ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ َقا ٍَ ُقً ُِت َو ََا آ َی ُ
َربُّ َ

ٌ اہللُ َعز َّ
یِ ايؼَّ ََل َة َوتُ ِؤت َٔی ايزَّکَا َة ک ُ ٌُّ َُ ِشً ٔ ِٕ َعل َی َُ ِشً ٔ ِٕ َُ ََّح َّّْ أَ َخ َوا ٕٔ َن ٔؼی َرا ٕٔ ََّل َي ِك َب ُ
َو َت َد ًَّ ِی ُت َو ُتك ٔ َ

َشنٔی َن إلٔ َی ا ِي ُُ ِشًُٔٔی َن
َش ٕک َب ِع َس ََا أَ ِسً ََِ َع َُ َّل أَ ِو ُيؿَار َٔم ا ِي ُُ ِ ٔ
َو َج ٌَّ َٔ ِٔ َُ ِ ٔ

دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،زہبنبمیکحریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےناےنپفادلےسانساوہنںےناےنپ
دادا ےس انس اوہنں ےنایبؿ ایکہک ںیم ےن رعض ایک ہک اے دخا ےک روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس ںیم آپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض ںیہن وہا اہیں کت ہک ںیم ےن اےنپ اہوھتں یک اویلگنں ےس زایدہ ںیمسق
اھکیئ ںیھت ہک ںیمآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض ںیہن وہں اگ افر ہن ںیم آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملساکدنیوبقؽرکفںاگافرںیماکیلقعدنمصخشاھتافرںیمابیھبوکیئملعںیہنراتھکنکیلوجدخا
افراس ےک روسؽ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن الھکسای ںیم دخافدن دقفس ےک  ہن(ینعی ذات ابری اعتیل) اکفاہطس
دے رکآپیلصاہللہیلعفآہل فملسےسدرایتفرکاتوہںہکدخافدندقفسےنایک مکحدےرکاجیھبےہ۔آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای االسؾ اک۔ ںیم ےن ہی نس رک رعض ایک ہک ذمبہ االسؾ یک ایک ایک اشناینں

ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ارقار رکف ہک ںیم ےن اانپ رہچہ دخافدن دقفس ےک اسےنم رھک
دای۔فہوجھچکافرسجمسقاکمکحاصدررفامےئاگاسیکک لیمرکفںاگافرںیماخیلوہادخاےکالعفہیسکدفرسے
ےکایخؽےس(ینعیںیمرہمسقےکرشکےسابق لےبزارافرگدحیہوہں)افرمامنزادارکفافرزوکةادارکفافر
رہ اکی املسم ؿ دفرسے املسمؿ رپ رحاؾ ےہ افر املسمؿ اکی دفرسے ےک اھبیئ ںیہ افر اکی دفرسے ےک
دمداگرںیہافردخافدندقفسرشمکافراکرفاکوکیئافریسکمسقاکوکیئلمعوبقؽںیہنرفامےئاگارگہچفہاملسمؿ
وہاجےئسجفتقکتفہرشمکوکوھچ ڑرکاملسمونںےکاسھتاشلمہنوہاجےئ(بلطمہیےہہکبجکتہک
فہصخشرجہتےنرکےاگ)۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،زہبنبمیکحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجصخشےسدخاےکانؾےسوساؽایکاجےئنکیلاسوکدصہقہندایاجےئ
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
سجصخشےسدخاےکانؾےسوساؽایکاجےئنکیلاسوکدصہقہندایاجےئ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 480

راوی َ :حُس بٔ راؾع ،ابٔ ابوؾسیَ ،ابٔ ابوذئب ،سعیس بٔ خايس ايكارهی ،اسُاعیٌ بٔ عبسايرحُٔ،
علاء بٔ يشار ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َراؾ ٕٔع َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ابِ ُٔ أَبٔی ُؾ َسیِ َٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ أَبٔی ذٔئِبٕ َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ َخائسٕ
ض أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
ا ِي َكارٔه ِّٔی َع ِٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َع ِٔ َع َلا ٔ
ئ بِ ٔٔ َي َشارٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ

َف ٔسطٔ فٔی
ض ََ ِٓز َّّٔل ُق ًِ َٓا بَل َی َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ َقا ٍَ َر ُج ٌْ آخِٔذْ ب ٔ َرأ ِ ٔ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ أََّلَ أ ُ ِخبٔرُ ُن ِِ ب ٔ َدی ِر ٔاي َّٓا ٔ
ض ََ
وت أَ ِو يُ ِك َت ٌَ َوأ ُ ِخبٔرُ ُن ِِ ب ٔ َّاي ِٔذی َیًٔیطٔ ُق ًِ َٓا َن َع ِِ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َقا ٍَ َر ُج ٌْ
َسبٔی ٌٔ اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ َحًَّی یَ ُُ َ

ض َوأ ُ ِخبٔرُ ُن ِِ بٔ َ ِّ
ض ُق ًِ َٓا َن َع ِِ یَا
رش َ
َش اي َّٓا ٔ
ور اي َّٓا ٔ
َُ ِع َتز ٔ ٍْ فٔی ٔط ِعبٕ ُيكٔی ُِ ايؼَّ ََل َة َویُ ِؤت ٔی ايزَّکَا َة َو َي ِع َتز ٔ ٍُ ُ ُ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َقا ٍَ َّاي ِٔذی ُي ِشأ َ ٍُ بٔاہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ َو ََّل ي ُِع ٔلی بٔطٔ
دمحم نب راعف ،انب اوبدفکی ،انب اوبذبئ ،دیعس نب اخدل ااقلریظ ،اامسلیع نب دبعارلنمح ،اطعء نب اسیر ،انب
ابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکںیمموکہنالتبفںفہآدیم
وجہکدخافدندقفسےکزندکیبسولوگںےسزایدہرتہبےہ۔اسرپمہولوگںےنرعضایکرضفر۔آپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وج آدیم اانپ وھگ ڑا ےل رک راہ دخا ںیم (گنج ےئلیک) ےلک اہیں کت ہک فہ صخش وفت
وہاجےئ(ایاہجدںیم دیہوہاجےئ)رھپںیماسوکالتبؤںوجہکاسےکزندکیےہمہےنرعضایکہکیجاہںای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجوکیئولوگںےسگدحیہوہرکیسک
اھگیٹ ںیم وفت وہاجےئ افر امنز ادا رکے افر زوکة ادا رکے افرولوگں ےک رشک ےس وفحمظ رےہ رھپ ںیم م وک
علطمرکدفںہکوجمبسںیمدبرتنیااسنؿےہمہےنرعضایکیجاہںایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایفہآدیمسجےسہکدخافدندقفسےکانؾاکفاےطسدےرکوساؽایکاجےئافر
نکیلرھپیھبفہہندےینعیدصہقہندےوتااسیصخشبسےسدبرتآدیمےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،انباوبدفکی،انباوبذبئ،دیعسنباخدلااقلریظ،اامسلیعنبدبعارلنمح،اطعءنباسیر،
انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقدےنیفاےلاکارجفوثاب
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقدےنیفاےلاکارجفوثاب

جًس  :جًس زوّ

حسیث 481

راوی َ :حُس بٔ َثىیَ ،حُس ،طعبةَٓ ،ؼور ،ربعی ،زیس بٔ هبیإ ،ابوذر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثى َّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت رٔبِع ًّٔیا

إ َرؾ ََع ُط إلٔ َی أَبٔی ذ ٓ َٕر َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ثَ ََلثَ ْة یُحٔ ُّب ُض ِِ اہللُ َعز َّ
یُ َح ِّس ُث َع ِٔ َزیِسٔ بِ ٔٔ هَ ب ِ َی َ
َ َّ یٔ
َ َ
َف ُج ٌْ أَتَی َق ِو َّا ؾ ََشأ َ َي ُض ِِ بٔاہللٔ َعزَّ
َو َج ٌَّ َوث ََلث ْة َی ِب ُػ ُـ ُض ِِ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ أ ََّا اي ِٔذ َ یُحٔ ُّب ُض ِِ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َ َ
َ
َ
َ
رسا َّلَ َي ِع ًَ ُِ
ُقابَ ٕة بَ ِي َٓ ُط َوبَ ِي َٓ ُض ِِ ؾ ََُ َٓ ُعو ُظ َؾ َت َد ًَّ َؿطُ َر ُج ٌْ بٔأ ِع َكابٔض ٔ ِِ ؾَأ ِع َلا ُظ ٔ ًّ
َو َج ٌَّ َوي َِِ َي ِشأ ِي ُض ِِ بٔ َ َ
إ اي َّٓ ِو ُّ أَ َح َّب إٔي َِیض ٔ ِِ َٔ َُّا ي ُِع َس ٍُ
بٔ َع ٔل َّيتٔطٔ إ ٔ ََّّل اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َو َّاي ِٔذی أَ ِع َلا ُظ َو َق ِو ّْ َس ُ
اروا ي َِی ًَ َت ُض ِِ َحًَّی إٔذَا ک َ َ
رسیَّ ٕة َؾ ًَ ُكوا ا ِي َع ُس َّو َؾ ُضز ٔ َُوا ؾَأَق َِب ٌَ
إ فٔی َ ٔ
بٔطٔ َْزَيُوا ؾ ََو َؿ ُعوا ُرؤ َُس ُض ِِ َؾ َك َاّ َی َت َُ ًَّ ُكىٔی َو َی ِتًُو آ َیات ٔی َو َر ُج ٌْ ک َ َ
بٔ َؼ ِسرٔظ ٔ َحًَّی يُ ِك َت ٌَ أَ ِو َي ِؿ َتحَ اہللُ َي ُط َو َّ
یٔ یَ ِب ُػ ُـ ُض ِِ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َّ
ايث ََلثَ ُة َّاي ِٔذ َ
ايظ ِی ُذ ايزَّانٔی َوا ِي َؿكٔیرُ
ا ِي ُُ ِد َتا ٍُ َوا ِي َػىٔ ُّی َّ
ايو ًُ ُوّ

دمحم نب ینثم ،دمحم ،شػیة ،وصنمر ،ریعب ،زدی نب ایبظؿ ،اوبذر ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفاماینیتوصخشں وکدخافدن دقفساچاتہ ےہ(ینعیدخافدن اعتیل وک نیتآدیم دنسپںیہ)
افر دخافدن دقفس نیت آدویم ں ےس د ینم راتھک ےہ افر نج وک دخافدن دقفس دنسپ رفامات ےہ فہ ہی ںیہ اکی وت فہ
صخشوجہکولوگںےکاپسےچنہپافردخافدندقفسےکانؾرپاؿےسوساؽرکےافرفہصخشاؿولوگںےسیسک
مسقیکرہتشداریںیہنراتھک اھتنکیلولوگںےناسوکھچک(دصہق) ںیہندای۔رھپاؿ ولوگںںیمےس اکی آدیم
اخومیشےسااھٹافرولوگںوکاسےنےھچیپوھچ ڑدایافراخومیشےسامےنگنفاےلوکھچکدصہقدےآای۔سجاکہک
دفرسےوکملعہنوہاکسنکیلدخافدندقفسوکاساکملعاھتایاسصخشوکاساکملعاھتہکسجےنفہدصہقدایاھت۔
دنچولگ وپری رات ےلچ ا فر سجفتق اؿ وک امتؾ زیچفں ےس زایدہ دمعہ زیچ دنین اؿ وک رتہب ولعمؾ وہیئ وت فہ ولگ
اسوساریےسارترکوسےئگوتاؿںیمےساکیآدیمااھٹافرریمےاسےنمفہآدیمزارفاطقررفےناگلافرآایت
رقآینڑپےنھاگل۔اکیفہآدیموجرکشلےکاکیڑکٹےںیماھتسجفتقدنمشےس گنجیکونتبآیئوتامتؾےک
امتؾولگاھبگڑھکےوہےئنکیلفہصخشےنیساسےنمیکاجبنرکےکآایاہیںکتہکفہامراایگینعیلتقوہایگ
ای دخافدن دقفس ےن اس صخش وک حتف بیصن رفامیئ۔ فہ نیت آدیم ہک نج ےس ہک دخافدن دقفس وک د ینم ےہ فہ
دنمرہجذلیںیہاکیوتوب ڑاھدباکرصخش(ینعیڑباھےپںیمزاناکریںیمالتبموہےنفاال)افردفرسےگنتدتس

ةکترکےنفاالافررسیتےدفتلدنمملظرکےنفاال۔
رافی  :دمحمنبینثم،دمحم،شػیة،وصنمر،ریعب،زدینبایبظؿ،اوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیکسمسکوکاہکاجاتےہ؟
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
نیکسمسکوکاہکاجاتےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 482

راوی  :علی بٔ ححر ،اسُاعیٌ ،رشیَ ،علاء بٔ يشار ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ئ بِ ٔٔ َي َشا ٕر َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ
یَ َع ِٔ َع َلا ٔ
ٌ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ُح ِحر ٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
رش ْ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ي َِی َص ا ِئُ ِشهٔی ُن َّاي ِٔذی َترُ ُّز ُظ اي َّت ُِ َرةُ َواي َّت ُِ َر َتا ٕٔ َواي ًُّ ِك َُ ُة
اض إ ٔ ِي َحاؾّا
اَقؤُا إ ٔ ِٕ ٔطئِت ُِِ ََّل َي ِشأَيُ َ
َواي ًُّ ِك َُ َتا ٕٔ إ ٔ َّٕ ا ِئُ ِشهٔی َن ا ِي ُُ َت َع ِّؿ ُ
وٕ اي َّٓ َ
ـ َِ

یلع نب رجح ،اامسلیع ،رشکی ،اطعء نب اسیر ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای نیکسم فہ صخش ںیہن ےہ وج ہک اکی ہمقل دفےمقل اکی وجھکر ای دف وجھکر ولوگں ےس امےگن ہکلب
(درا ل)نیکسموتفہےہوجہکولوگںےسکیھبںیہناماتگنارگاہمترادؽاچےہوتمآتیڑپوھینعیفہولوگںےس
ٹپلرکںیہنامےتگن۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،رشکی،اطعءنباسیر،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
نیکسمسکوکاہکاجاتےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 483

راوی  :قتيبہَ ،ايَ ،ابو زْاز ،اْعد ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َ
َ
َ
ْع ٔد َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
أ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ أبٔی ايزَِّْاز ٔ َع ِٔ اْلِ ِ َ
َقا ٍَ ي َِی َص ا ِئُ ِشهٔی ُن ب ٔ َض َِذا َّ
ض َترُ ُّز ُظ اي ًُّ ِك َُ ُة َواي ًُّ ِك َُ َتا ٕٔ َواي َّت ُِ َرةُ
ايل َّو ٔ
اف َّاي ِٔذی َی ُل ُ
وف َعل َی اي َّٓا ٔ

َواي َّت ُِ َر َتا ٕٔ َقايُوا ؾ ََُا ا ِئُ ِشهٔی ُن َقايُوا َّاي ِٔذی ََّل یَحٔ ُس غٔىّی ُي ِػٓٔیطٔ َو ََّل ُيؿ َِل ُٔ َيطُ َؾيُ َت َؼ َّس َم َع ًَ ِیطٔ َو ََّل َي ُك ُوّ
َ
اض
ؾ ََی ِشأ ٍَ اي َّٓ َ

ہبیتق،امکل،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامایفہ آدیم نیکسم ںیہن ےہ وجہک دفےمقل اکی دف وجھکرںی ولوگں ےس وساؽرکےن ےک فاےطس وھگاتم رھپات ےہ۔
ولوگں ےن رعض ایک رھپ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس نیکسم وکؿ صخش ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےنرفامایسجصخشےکاپساسدقر امؽںیہنہکاسےک فاےطساکیفوہافرہنیہولوگں وکاسیکاحتلاکملعوہ
ہکولگاسوکدصےقریخاترکںیافرہنفہوخدیہولوگںےسوساؽرکاتوہ۔
رافی  :ہبیتق،امکل،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
نیکسمسکوکاہکاجاتےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 484

راوی  :نِص بٔ علی ،عبساَّلعلیَ ،عُر ،زہری ،ابوسًُہ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ِص بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ أَبٔی َس ًَ َُ َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة
أَ ِخب َ َرَْا َن ِ ُ
أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ي َِی َص ا ِئُ ِشهٔی ُن َّاي ِٔذی َترُ ُّز ُظ اْلِ ُک ِ ًَ ُة َواْلِ ُک ِ ًَ َتا ٕٔ َواي َّت ُِ َرةُ

اض َحا َج َتطُ
َواي َّت ُِ َر َتا ٕٔ َقايُوا ؾ ََُا ا ِئُ ِشهٔی ُن َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ َقا ٍَ َّاي ِٔذی َّلَ َیحٔ ُس غٔىّی َوَّلَ َي ِع ًَ ُِ اي َّٓ ُ
َؾيُ َت َؼ َّس َم َعً َِیطٔ
رصن نب یلع ،دبعاالیلع،رمعم ،زرہی ،اوبہملس ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفاماینیکسمفہصخشںیہنےہوجہکاکیہمقلدفہمقلاکیوجھکردفوجھکرےکفاےطسولوگںےسوساؽ
رکات رھپات وہ۔ ولوگں ےن درایتف ایک ہک نیکسم وکؿ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج صخش ےک
اپسہنوتامؽوہافرہنیہاسیک(امیل)احتلےسولگفافقوہںہکاسوکدصہقریخاتدںی۔
رافی  :رصننبیلع،دبعاالیلع،رمعم،زرہی،اوبہملس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
نیکسمسکوکاہکاجاتےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 485

راوی  :قتيبہ ،يیث ،سعیس بٔ ابوسعیس ،عبسايرحُٔ بٔ َحیس ،اّ َحیس رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ أَبٔی َسعٔی ٕس َع ِٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ ب ُ َح ِی ٕس َع ِٔ َج َّستٔطٔ أ ُ ِّّ

ب ُ َح ِی ٕس َوکَاْ َ ِت َٔ َُّ ِٔ بَا َي َع ِت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَْ َّ َضا َقاي َِت ي ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ

َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ ا ِئُ ِشهٔی َن ي ََی ُك ُوّ َعل َی بَابٔی ؾ ََُا أَ ٔج ُس َي ُط َط ِیئّا أ ُ ِع ٔلیطٔ إٔیَّا ُظ َؾ َكا ٍَ ي ََضا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ

َّحقّا ؾَا ِز َؾعٔیطٔ إٔي َِیطٔ
َو َس ًَّ َِ إ ٔ ِٕ ي َِِ َتحٔسٔی َط ِیئّا ُت ِع ٔلي َٓ ُط إٔیَّا ُظ إ ٔ ََّّل ه ٔ ًِؿّا َُ ِ َ
ہبیتق،ثیل،دیعسنباوبدیعس،دبعارلنمحنبدیجم،اؾدیجمریضاہللہنعےسرفاتیےہہکوہنجںےنروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےستعیبیک یھتاؿ ےسوقنمؽ ےہہکاوہنںےنروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسیک
دختم ںیم رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس! (ایک ااسی یھب اافتؼ وہات ےہ ہک) وکیئ نیکسم صخش درفزہ رپ
ڑھکا وہ افر ریمے اپس اس وک دصہق رکےن ےک فاےطس ھچک وموجد ہن وہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامایارگموکےلجوہےئرھکےکالعفہاسوکدےنیےکفاےطسوکیئیئشبیصنہنوہوتماسوکفیہ(وکیئومعمیل)یئش
دےدف۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،دیعسنباوبدیعس،دبعارلنمحنبدیجم،اؾدیجمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربکتمریقفےسقلعتمااحدثی
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
ربکتمریقفےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 486

راوی َ :حُس بٔ َثىی ،یحٌی ،ابٔ عحَلٕ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ ابِ ٔٔ َع ِح ََل َٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَبٔی یُ َح ِّس ُث َع ِٔ أَب ٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ
َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ث َ ََلثَ ْة ََّل یُک َ ًِّ ُُ ُض ِِ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َی ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة َّ
ٌ
ايظ ِی ُذ ايزَّانٔی َوا ِي َعائ ٔ ُ
اب
ا ِي َُزِص ُُّو َو ِاْل ٔ ََ ُاّ ا ِل َه َِّذ ُ

دمحمنبینثم،ییحی،انبالجعؿ،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس

ےناراشدرفاماینیتآدیماےسیںیہہکدخافدندقفسایقتمےکرفزاؿےسالکؾہنرفامںیئےگ()4وب ڑاھزاناکر
()5رغمفرریقف()6وھجٹوبےنلفاالابداشہ(ایاحمک)
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،انبالجعؿ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
ربکتمریقفےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 487

راوی  :ابو زاؤز ،عارّ ،حُاز ،عبیساہلل بٔ عُر ،سعیس َكبری ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َعار ّْٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َح َُّا ْز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ عُ َُ َر َع ِٔ َسعٔی ٕس ا ِي َُ ِكبُر ِّٔی
َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ أَ ِر َب َع ْة َی ِب ُػ ُـ ُض ِِ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ ا ِيبَیَّا ُع ا ِي َح ََّل ُف

َوا ِي َؿكٔیرُ ا ِي ُُ ِد َتا ٍُ َو َّ
ايظ ِی ُذ ايزَّانٔی َو ِاْل ٔ ََ ُاّ ا ِي َحائٔرُ

اوبداؤد،اعرؾ،امحد،دیبعاہلل نبرمع،دیعسربقمی،اوبرہریہ ریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی
یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفامای اچرآدیم اےسی ںیہ ہک نج ےس دخافدن دقفس رفنت رفامےت ںیہ( )4مسق
اھکرکاسامؿفاایشءےنچیبفاال()5ربکتمریقف()6وب ڑاھدباکر()7ملظرکےنفاالاحمکفابداشہ۔
رافی  :اوبداؤد،اعرؾ،امحد،دیبعاہللنبرمع،دیعسربقمی،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویبہوخانیتےکفاےطستنحمرکےنفاےلصخشیکتلیضفےکقلعتم

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
ویبہوخانیتےکفاےطستنحمرکےنفاےلصخشیکتلیضفےکقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 488

راوی  :عُرو بٔ َٓؼور ،عبساہلل بٔ َشًُةَ ،ايَ ،ثور بٔ زیس ايسیلی ،ابوغیث ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ََ ِشً ََُ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََاي ٔ َْ َع ِٔ ثَ ِورٔ بِ ٔٔ َزیِ ٕس ِّ
ايسیِل ٔ ِّی
ايشاعٔی َعل َی اْلِ َ ِر ََ ًَةٔ
َع ِٔ أَبٔی ا ِي َػ ِیثٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّ
َوا ِئُ ِشهٔی ٔن کَا ِي ُُ َحاصٔ ٔس فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ
رمعف نب وصنمر ،دبعاہلل نب مشلمة ،امکل ،وثر نب زدی ادلیلی ،اوب،ثی ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ویبہ وخانیت افر اسمنیک ےک فاےطس تنحم تقشم رکےن فاےل صخش
یکافراؿیکرگناینافرافحتظرکےنفاےلصخشیکاثمؽراہایہلںیماہجدرکےنفاےلیکرطحےہ۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،دبعاہللنبمشلمة،امکل،وثرنبزدیادلیلی،اوب،ثی،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نجولوگںوکاتفیلبلقےکفاےطسامؽدفتلدایاجاتاھت
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
نجولوگںوکاتفیلبلقےکفاےطسامؽدفتلدایاجاتاھت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 489

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،ابو احوؾ ،سعیس بٔ َْسوم ،عبسايرحُٔ بٔ ابو نعِ ،ابو سعیس خسری

ْسو ٕم َع ِٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ أَبٔی نُ ِع ِٕ َع ِٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا صَ َّٓازُ بِ ُٔ َّ ٔ
ايْس ِّی َع ِٔ أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ َع ِٔ َسعٔیسٔ بِ ٔٔ ََ ِ ُ
َسعٔی ٕس ا ِيد ُِسر ِّٔی َقا ٍَ َب َع َث َعل ٔ ٌّی َوص َُو بٔا ِي َی َُ ٔٔ ب ٔ ُِذ َص ِي َب ٕة بٔت ُ ِربَت َٔضا إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َؾ َك َش َُ َضا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بَی ِ َن أَ ِر َب َع ٔة َن َ ٕ َ
َق ٔع بِ ٔٔ َحاب ٔ ٕص ا ِي َح ِٓوَ ل ٔ ِّی َوعُ َي ِي َٓ َة بِ ٔٔ
رف اْلِ ِ َ
بَ ِس ٕر ا ِي َؿزَار ِّٔی َو َع ًِ َك َُ َة بِ ٔٔ ُع ََلثَ َة ا ِي َعا َٔر ٔ ِّی ث ُ َِّ أَ َحسٔ بَىٔی ٔ َلِک ٕب َو َزیِ ٕس َّ
إ َؾ َػـ َٔب ِت
ايلائٔ ِّی ث ُ َِّ أَ َح ٔس بَىٔی ْ َ ِب َض َ
َ
َقیِ ٕع َؾ َكايُوا ُت ِع ٔلی َػ َٓاز ٔ َ
یس ْ َ ِح ٕس َو َت َسعُ َٓا َقا ٍَ إْٔ َّ َُا ؾ ََعً ُِت ذَي ٔ َ
َقیِ ْع َو َقا ٍَ ََ َّر ّة أ ُ ِ َ
رخی َػ َٓازٔی ُس ُ َ
َُ
َش ُف ا ِي َو ِج َٓ َتی ِ ٔن غَائٔرُ ا ِي َع ِي َٓی ِ ٔن َْات ٔ ُئ ا ِي َحبٔی ٔن ََ ِحًُ ُ
ض
ْٔلَ َتأ َ َّي َؿ ُض ِِ َؾ َحا َئ َر ُج ٌْ َنثُّ اي ًِّ ِح َیةٔ َُ ِ ٔ
وم اي َّرأِ ٔ

ق َو ََّل َتأ ِ ََُٓونٔی
َؾ َكا ٍَ َّات ٔل اہللَ َیا َُ َح َُّ ُس َقا ٍَ ؾ ََُ ِٔ یُ ٔلی ُع اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ إ ٔ ِٕ َع َؼ ِي ُت ُط أَ َیأ ِ ََُٓىٔی َعل َی أَصِ ٌٔ اْلِ َ ِر ٔ
ٌ ؾَا ِس َتأِذ ََٕ َر ُج ٌْ َٔ ِٔ ا ِي َك ِوّ ٔ فٔی َق ِتًٔطٔ َی َر ِو َٕ أَْ َّ ُط َخاي ٔ ُس بِ ُٔ ا ِي َوئی ٔس َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
ث ُ َِّ أَ ِزبَ َر اي َّر ُج ُ

َّ
وٕ أَصِ ٌَ ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ
إٓ ََّل یُ َحاو ٔ ُز َح َٓا ٔج َرص ُِِ َي ِك ُتًُ َ
ُق َ
ُقؤ َُٕ ا ِي ُ ِ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ إ ٔ َّٕ َٔ ِٔ ٔؿئِـ ٔٔئ َص َِذا َق ِو َّا َي ِ َ

ُوٕ َٔ ِٔ ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ َن َُا یَ ُِرُ ُم َّ
ايش ِض ُِ َٔ ِٔ اي َّر َٔ َّی ٔة َيئ ٔ ِٔ أَ ِز َر ِن ُت ُض ِِ َْلَ ِق ُت ًَ َّٓ ُض ِِ
وٕ أَصِ ٌَ اْلِ َ ِوثَا ٕٔ یَ ُِرُق َ
َو َی َس ُع َ
َق ِت ٌَ َعاز ٕ

انہدنبرسی،اوباوحص،دیعسنبرسمفؼ،دبعارلنمحنباوبمعن،اوبدیعسدخریےسرفاتیےہہکرضحتیلع
ریض اہللہنعافرںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکوسےناکاکیڑکٹااجیھبوجہکیٹمںیماشلم
وہ اکچ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک اچر آدویمں ےک درنایؿ میسقت رفامای فہ اچر آدیم ہی ںیہ ()4
رضحت ارقع نب احسب ( )5ہینیع نب دبر( )6ہمقلع نب العب  اعرمی۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن ہلیبق ینب الکب ےک اکی صخش وک دای رھپ رضحت زدی اطؿ وک افر رھپ ہلیبق ینب ایبنؿ ےک آدیم وک اس رپ رقشی
انراض وہےئگ افر اؿ وک ہصغ آایگ افر ےنہک ےگل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ولگ دجن ےک رسداراؿ وک وت
(دصہق ) دےتی ںیہ افر مہ ولوگں وک رظن ادناز رکےت ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم ےن
اس فاےطس اؿ وک دای ےہ ہک ہی ولگ اتزہ اتزہ املسمؿ وہےئ ںیہ اس ےئل اؿ ےک ولقب وک االسؾ یک اجبن وتمہج
رکےن ےک فاےطس ںیم ےن ہی ایک۔ ایسدفراؿ اکی آدیم احرض وہا سج یک ڈا ڑیھینھگ افراس ےک راسخر ارھبے
وہےئ ےھت افر اس یک آںیھکن ادنر وک دیسنھ وہیئ ںیھت افر اس یک اشیپین دنلب افر اس اک رس اٹھگ وہا اھت افر رعض
رکےن اگل۔ اے دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس م دخا ےس ڈرف۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ ںیم یھب

دخافدن دقفس یک انرفامین رکےن گل اجؤں وت فہ وکؿ صخش ےہ وجہک دخافدندقفس یک رفامںربداریرکے اگ افر
ایکفہریمےافرپا نیرقمررکاتےہافرمولگدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاقلبرھبفہسایخؽںیہنرکےترھپ
فہآدیمرتصخوہایگافراکیصخشےناسوکامرڈاےنلیکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےسااجزتامیگن۔ولوگں
اکایخؽےہہکفہرضحتاخدلنبفدیلےھترھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاسصخشیکلسنےس
اسرطحےکولگادیاوہںےگوجہکرقآؿرکمیڑپںیھےگنکیلرقآؿرکمیاؿےکقلحےسےچینہنارتے
اگ(ینعیرقآؿرک میاکاؿرپادینٰاسا رہنوہاگ)فہولگدنیاالسؾےساسرطہقیےسلکناجںیئےگسجرطہقی
ےس ہک ریت امکؿ ےس لکن اجات ےہ۔ ارگ اؿ وک ںیم ےن اپ ایل وت ںیم اؿ وک وقؾ اعد یک رطح ےس لتق رک ڈاولں اگ۔
(فاحضرےہہکذموکرہولوگںےسرماداخریجولگںیہ)
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،دیعسنبرسمفؼ،دبعارلنمحنباوبمعن،اوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئصخشیسکےکرقضاکذہمداروہوتاسےکےئلاسرقضےئلیکوساؽرکاندرتسےہ
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
ارگوکیئصخشیسکےکرقضاکذہمداروہوتاسےکےئلاسرقضےئلیکوساؽرکاندرتسےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 490

راوی  :یحٌی بٔ حبیب بٔ ْعبی ،حُاز ،ہاروٕ بٔ رئاب ،نٓاْة بٔ نعیِ ،علی بٔ ححر ،اسُاعیٌ ،ایوب،
ہاروٕ ،نٓاْة بٔ نعیِ ،قبیؼة بٔ َدارم رضی اہلل عٓہ

اب َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ن ٔ َٓاْ َ ُة بِ ُٔ نُ َع ِی ِٕ ح و
وٕ بِ ٔٔ رٔئ َ ٕ
أَ ِخب َ َرَْا یَ ِحٌَی بِ ُٔ َحب ٔ ٔ
ْعب ٔ ٕٓی َع ِٔ َح َُّاز ٕ َع ِٔ صَا ُر َ
یب بِ ٔٔ َ َ

أَ ِخب َ َرَْا َعلٔی بِ ُٔ ُح ِحر ٕ َو َّ
وٕ َع ِٔ ن ٔ َٓاْ َ َة بِ ٔٔ نُ َع ِی ِٕ َع ِٔ
وب َع ِٔ َص ُ
ايًؿ ُِى َي ُط َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ار َ
ٌ َع ِٔ أَ ُّی َ
ُّ
یؼ َة بِ ٔٔ َُ َدارٔ ٕم َقا ٍَ َت َح ًَُّ ُِت َح َُا َي ّة ؾَأ َ َت ِی ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََشأ َ ِي ُت ُط ؾ ٔی َضا َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ
َقب ٔ َ

َ
ا ِي َُ ِشأ َ َي َة ََّل َت ٔح ٌُّ إ ٔ ََّّل ي ٔ َث ََلثَ ٕة َر ُج ٌٕ َت َح َُّ ٌَ ب ٔ َح َُا َي ٕة بَی ِ َن َق ِوّ ٕؾ ََشأ َ ٍَ ؾ َٔیضا َحًَّی یُ َؤ ِّز َی َضا ث ُ َِّ یُ ُِ ٔش َ
ہ
ییحی نب بیبح نب رعیب ،امحد ،اہرفؿ نب رئب ،انکبة نب میعن ،یلع نب رجح ،اامسلیع ،اویب،اہرفؿ ،انکبة نب میعن،
قتیصةنباخمرؼریضاہلل ہنع ےسرفاتیےہ ہک ںیمےن اےنپذہماکی رقضایلوت رضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملسیک دختم ںیم ںیم احرض وہ رک وساؽ(ھچک اماگن) ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای رصػ
نیتوصخشںےکفاےطسوساؽرکان(امانگن)اجزئےہ۔اؿںیمےساکیوتفہصخشےہسجےنیسکوقؾیکذہمداری
(ینعی رقہض ادا رکےن یک امضتن یل) افر اس وک ادا رکےن ےک فاےطس اس ےن ولوگں ےس وساؽ ایک رھپ سج فتق
رقہضاداوہایگوتاسےنوساؽرکانیھبوھچ ڑدای۔
ہ
رافی  :ییحینب بیبح نب رعیب ،امحد،اہرفؿ نبرئب،انکبةنبمیعن،یلع نبرجح،اامسلیع،اویب،اہرفؿ،انکبة
نبمیعن،قتیصةنباخمرؼریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
ارگوکیئصخشیسکےکرقضاکذہمداروہوتاسےکےئلاسرقضےئلیکوساؽرکاندرتسےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 491

راوی َ :حُس بٔ نرض بٔ َشاور ،حُاز ،ہاروٕ بٔ رئاب ،نٓاْة بٔ نعیِ ،قبیؼة بٔ َدارم رضی اہلل
عٓہ

اب َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ن ٔ َٓاْ َ ُة بِ ُٔ
وٕ بِ ٔٔ رٔئ َ ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ اي َّٓ ِ ٔ
رض بِ ٔٔ َُ َشاو ٔ ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ َص ُ
ار َ
یؼ َة بِ ٔٔ َُ َدارٔ ٕم َقا ٍَ َت َح ًَُّ ُِت َح َُا َي ّة ؾَأ َ َت ِی ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِسأَيُطُ
نُ َع ِی ِٕ َع ِٔ َقب ٔ َ
ََ َقا ٍَ ث ُ َِّ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
یؼ ُة َحًَّی َتأِت ٔ َي َٓا ايؼَّ َس َق ُة َؾ َٓأ ِ َُ َر ي َ
ؾ َٔیضا َؾ َكا ٍَ أَق ٔ ِِ یَا َقب ٔ َ
َ
یب ق ٔ َوا َّا
یؼ ُة إ ٔ َّٕ ايؼَّ َس َق َة ََّل َتحٔ ٌُّ إ ٔ ََّّل ْٔلَ َح ٔس ثَ ََلثَ ٕة َر ُج ٌٕ َت َح َُّ ٌَ َح َُا َي ّة َؾ َح ًَّ ِت َي ُط ا ِي َُ ِشأ َي ُة َحًَّی ي ُٔؼ َ
َیا َقب ٔ َ

َٔ ِٔ َع ِی ٕع أَ ِو س َٔسا ّزا َٔ ِٔ َع ِی ٕع َو َر ُج ٌٕ أَ َػابَ ِت ُط َجائ ٔ َح ْة ؾَا ِج َتا َح ِت ََا َي ُط َؾ َح ًَّ ِت َي ُط ا ِي َُ ِشأ َ َي ُة َحًَّی
َ َو َر ُج ٌٕ أَ َػابَ ِت ُط ؾَا َق ْة َحًَّی َي ِظ َض َس ثَ ََلثَ ْة َٔ ِٔ َذؤی ا ِي ٔح َحا َٔ ِٔ َق ِو َٔطٔ َق ِس أَ َػابَ ِت
يب َضا ث ُ َِّ یُ ُِ ٔش َ
ي ُٔؼ َ
َ
یب ق ٔ َوا َّا َٔ ِٔ َع ِی ٕع أَ ِو س َٔسا ّزا َٔ ِٔ َع ِی ٕع ؾ ََُا س َٔوی َص َِذا َٔ ِٔ
ُؾ ََلّْا ؾَا َق ْة َؾ َح ًَّ ِت َيطُ ا ِي َُ ِشأ َي ُة َحًَّی ي ُٔؼ َ
َ
یؼ ُة ُس ِح ْت َیأِکًُُ َضا َػاحٔبُ َضا ُس ِح ّتا
ا ِي َُ ِشأ َيةٔ َیا َقب ٔ َ
ہ
دمحمنبرضننباسمفر،امحد،اہرفؿنبرئب،انکبةنبمیعن،قتیصةنباخمرؼریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیم
ےناکیرقہضیکذہمداری(امضتن)وبقؽیکوتںیماکیدؿھچکامےنگنےکفاےطسدختموبنییلصاہللہیلعفآہل
فملسںیماحرضوہا۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےہصیبق!مرہھٹاجؤاہیںکتہکمہولوگںےکاپس
ھچک دصہق ریخات آاجےئ افر مہ فہ م وک دےنی اک مکح دںی۔ رھپ رفامای دصہق ریخات نیت مسق ےکولوگں ںیم ےس
اکی مسق ےک ولوگں ےک فاےطس اجزئ ےہ اکی وت اس آدیم ےک فاےطس دصہق انیل اجزئ ےہ ہک سج ےن ہک رقہض ادا
رکےن یک ذہم داری یل وت اس آدیم ےک فاےطس وساؽ رکان درتس ےہ اہیں کت ہک اس یک رضفرت یک لیمکت وہ
اجےئ۔ دفرسے فہ آدیم ہک سج رپ وکیئ تبیصم آیئ افر اس اک امؽ ف اابسب ربابد رکدای ایگ وت اس ےک فاےطس یھب
وساؽ رکان درتس ےہ اہیںکت ہک اس یک تبیصم دفر وہاجےئ افر رسیتے فہ آدیم وج ہک رقف فافہق ںیم التبم وہ
افر اس ےک ابرے ںیم نیت لقع دنم ولگ اس ابت یک اہشدت دںی ہک ہی صخش افہق یشک اک اکشر وہایگ ےہ وت اس
ےک فاےطس یھب وساؽ رکان درتس ےہ اہیں کت ہک اس آدیم اک زگر افاقت وہ افر اس یک رضفرت یک لیمکت وہ
اجےئ۔ اے ہصیبق! اؿ نیت مسق ےک ولوگں ےک العفہ وج وکیئ دفرسا آدیم وساؽ (کیھب اماتگن) ےہ وت فہ صخش
(درا ل)رحاؾوخریرکاتےہ۔
ہ
رافی  :دمحمنبرضننباسمفر،امحد،اہرفؿنبرئب،انکبةنبمیعن،قتیصةنباخمرؼریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

میتیوکدصہقریخاتدانی
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی

میتیوکدصہقریخاتدانی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 492

راوی  :زیاز بٔ ایوب ،اسُاعیٌ ابٔ عًیة ،ہظاّ ،یحٌی بٔ ابونثیر ،ہَلٍ ،علاء بٔ يشار ،ابوسعیس
خسری رضی اہلل عٓہ

ٌ ابِ ُٔ ُع ًَ َّی َة َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی صٔظَ ْاّ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُٔ أَبٔی
وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
أَ ِخب َ َرنٔی زٔیَازُ بِ ُٔ أَ ُّی َ
ئ بِ ٔٔ َي َشارٕ َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس ا ِيد ُِسر ِّٔی َقا ٍَ َجً ََص َر ُسو ٍُ اہللٔ َػل َّی
َنثٔیر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ص ََٔل ٍْ َع ِٔ َع َلا ٔ

اف َعً َِیهُ ِِ َٔ ِٔ َب ِعسٔی ََا ُي ِؿ َت ُح َلهُ ِِ َٔ ِٔ َزص َِرة ٕ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َعل َی ا ِئُ ِٓبَر ٔ َو َجً َِش َٓا َح ِو َي ُط َؾ َكا ٍَ إْٔ َّ َُا أَ َخ ُ

ايسْ ِ َیا َوزٔی َٓ َت َضا َؾ َكا ٍَ َر ُج ٌْ أَ َو َیأتِ ٔی ا ِي َدیِرُ ب ٔ َّ ِّ
ايَش ؾ ََش َه َت َع ِٓ ُط َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َْ ُّ
َوذ َ َ
َ َقا ٍَ َو َرأَیِ َٓا أَْ َّ ُط یُ ِٓزَ ٍُ َعً َِیطٔ
َؾكٔی ٌَ َي ُط ََا َطأِْ ََُ تُک َ ًِّ ُِ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو ََّل یُک َ ًِّ ُُ َ
ٌ إْٔ َّ ُط ََّل یَأتِ ٔی ا ِي َدیِرُ ب ٔ َّ ِّ
اير َح َـا َئ َو َقا ٍَ أَ َطاص ْٔس َّ
ؾَأَؾ َ
ٌ أَ ِو
ايَش َوإ ٔ َّٕ َٔ َُّا یُ ِٓب ٔ ُت اي َّربٔی ُع َي ِك ُت ُ
ايشائ ٔ ُ
َام َی ُِ َش ُح ُّ
َّ
اِص َتا َصا ا ِس َت ِك َبً َِت َعی ِ َن َّ
ايظ ُِ ٔص َؾ َثً ََل ِت ث ُ َِّ بَاي َِت
یًُ ٔ ُِّ إ ٔ ََّّل آک ٔ ًَ ُة ا ِي َد ٔ ٔ
رض َؾإْٔ َّ َضا أَکًَ َِت َحًی إٔذَا ا َِ َت َّس ِت َخ ٔ َ
ُ
رض ْة حًُ َِو ْة َون ِٔع َِ َػاح ُٔب ا ِي ُُ ِشً ٔ ِٔ ص َُو إ ٔ ِٕ أَ ِع َلی َٔ ِٓطُ ا ِي َيت َٔیِ َوا ِئُ ِش ٔهی َن َوابِ َٔ
ث َِّ َر َت َع ِت َوإ ٔ َّٕ َص َِذا ا ِي َُا ٍَ َخ ٔ َ
َّ
یسا یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة
ٌ َو ََّل َي ِظ َب ُع َویَهُو ُٕ َعً َِیطٔ َطض ٔ ّ
ايشبٔی ٌٔ َوإ ٔ َّٕ َّاي ِٔذی َیأ ِ ُخ ُِذ ُظ بٔ َػی ِر ٔ َح ِّكطٔ ک َ َّاي ِٔذی َیأِک ُ ُ
زاید نب اویب ،اامسلیع انب علیة ،اشہؾ ،ییحی نب اوبریثک ،الہؽ ،اطعء نب اسیر ،اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک اکی رمہبت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی الےئ افر مہ ولگ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکاچرفں رطػھٹیبےئگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکںیماےنپدعبمولوگں
ےک ابرے ںیم داین یک شیع ف رشعت افر رفقن ےس ڈرات وہں وج ہک م ولوگں ےک فاےطس وھکؽ دی اجںیئ یگ۔ رھپ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنداینافراسیکزبیفزتنیےکابرےںیماراشدرفامای۔اکیآدیمےندختم
وبنی یلص اہللہیلع فآہلفملس ںیم رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس کین لمع ربایئ وک ےل آےئ اگ۔ ہی
نس رک رضح ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اخومش وہےئگ اس صخش ےس ولگ ےنہک ےگل ایکفہج ےہ ہک م
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وگتفگ رکےت وہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اہمتری وگتفگ اک

وجابںیہندےتی۔رھپمہولوگںےنداھکیہکآپیلص اہللہیلعفآہل فملسرپفیحانزؽوہیئسجفتقفیحآےن
اک ہلسلس وموقػ وہایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن (مسج ابمرک) ےس ہنیسپ ابمرک کشخ رفامای افر اراشد
رفامایایگفہدرایتف رکےنفاال صخشوموجدےہانیقییکینےسربایئںیہنآیت۔نکیلمولگدےتھکیوہہکوممساہبر
ںیموجزیچ ںیاہ یںیہفہلتقیھبرکیتںیہایلتقےکرقبیرقبیرکدیتیںیہرگمہیہکسجفتقکتاجونراھکات
ےہوت فہاسدقر دقمارںیم اھکاتےہاسیکوکھک وھپؽ اجیتےہ رھپفہاجونروسرجافر دوھپیک رطػاجاتےہ
افر فہ اشیپب افر وگرب رکات ےہ افر رھپ رچےن گل اجات ےہ ہی امؽ رس زبس افر اشداب ےہ املسمؿیک دفتل اس یک
رتہبنی دفتل ےہ رشبہکیط فہ اس ںیم ےس میتی نیکسم افر اسمرف وک داتی وہ رھپ وکیئ اس وک انقح رکے فہ اس اسیج
ےہوجےکاھکاتوتےہنکیلاساکٹیپںیہنرھباتافرفہیہامؽفدفتلایقتمےکرفزاسرپاہشدتدںیےگ۔
رافی  :زایدنباویب،اامسلیعانبعلیة،اشہؾ،ییحینباوبریثک،الہؽ،اطعءنباسیر،اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہتشدارفںوکدصہقدانی
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
رہتشدارفںوکدصہقدانی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 493

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،ابٔ عوٕ ،حؿؼہ ،اّ رائح ،سًُإ بٔ عاَر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ َ َعل َی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َع ِو ٕٕ َع ِٔ َحؿ َِؼ َة َع ِٔ أ ُ ِّّ ايرَّائٔحٔ َع ِٔ
إ بِ ٔٔ َعا َٔر ٕ َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ إ ٔ َّٕ ايؼَّ َس َق َة َعل َی ا ِئُ ِشهٔی ٔن َػ َس َق ْة َو َعل َی ذٔی
َسً َُِ َ
اي َّرح ِٔٔ اث ِ َٓ َتا ٕٔ َػ َس َق ْة َو ٔػ ًَ ْة

دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،انب وعؿ ،ہصفح ،اؾ را   ،،نامؿ نب اعرم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای نیکسم وک دصہق ریخات دےنی رپ اکی ارج ےہ افر رہتش دار وک
دصہقدےنیرپدفارجےتلمںیہاکیوتدصہقرکےناکافردفرسےہلصریمحاک۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انبوعؿ،ہصفح،اؾرا  ،،نامؿنباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
رہتشدارفںوکدصہقدانی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 494

راوی  :بَش بٔ خايس ،غٓسر ،طعبة ،سًامیٕ ،ابووائٌ ،عُرو بٔ حارث ،زیٓب ،عبساہلل بٔ َشعوز كی
اہًیہ َحترَہ حرضت زیٓب رضی اہلل عٓٗا

َش بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا غُ ِٓ َس ْر َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ أَبٔی َوائ ٔ ٌٕ َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ ا ِي َحار ٔٔث َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا بٔ ِ ُ
ئ َت َؼ َّسق َِٔ َو َي ِو َٔ ِٔ حًُ ٔ ِّیهَُّٔ
َزیِ َٓ َب ا َِ َرأَة ٔ َع ِبسٔ اہللٔ َقاي َِت َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ئً ِّٓ َشا ٔ

ٔیـ ذَا ٔ
ٔیَ َوفٔی بَىٔی أَ ٕر لٔی یَ َتامَی
ت ا ِي َی ٔس َؾ َكاي َِت َي ُط أَ َي َش ُعىٔی أَ ِٕ أَ َؿ َع َػ َس َقًٔی ؾ َ
َقاي َِت َوک َ َ
إ َع ِب ُس اہللٔ َخؿ َ
َ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقاي َِت ؾَأ َ َت ِی ُت اي َّٓ ٔي َّی َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ
َؾ َكا ٍَ َع ِب ُس اہللٔ َسلٔی َع ِٔ ذَي ٔ َ

َ
َ
ََخ َد إ ٔ َي ِي َٓا ب ٔ ََل ٍْ
َو َس ًَّ َِ َؾإٔذَا َعل َی بَابٔطٔ ا َِ َرأَ ْة َٔ ِٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ يُ َكا ٍُ ي ََضا َزیِ َٓ ُب َت ِشأ ٍُ َع َُّا أَ ِسأ ٍُ َع ِٓ ُط ؾ َ َ
َ َوَّلَ تُ ِدب ٔ ِر ُظ ََ ِٔ ْ َ ِح ُٔ ؾَاْ ِ َلً ََل إلٔ َی
َؾ ُك ًِ َٓا َي ُط اْ ِ َلً ٔ ِل إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََش ًِ ُط َع ِٔ ذَي ٔ َ

َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ ََ ِٔ ص َُُا َقا ٍَ َزیِ َٓ ُب َقا ٍَ أَ ُّی ايزَّ َیاْ ٔ ٔب َقا ٍَ َزیِ َٓ ُب ا َِ َرأَةُ َع ِبسٔ اہللٔ

ُقابَ ٔة َوأَ ِجرُ ايؼَّ َس َقةٔ
َو َزیِ َٓ ُب اْلِ َ ِن َؼارٔیَّ ُة َقا ٍَ َن َع ِِ َي ُض َُا أَ ِج َرا ٕٔ أَ ِجرُ ا ِي َ َ

رشب نب اخدل ،دنغر ،شػیة ،امیلسؿ ،اوبفالئ ،رمعف نب احرث ،زبع  ،دبعاہلل نب وعسمد یک اہیلہ رتحمہم رضحت
زبع ریضاہللعیھارفامیتںیہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنوخانیت ےساراشدرفامایمولگدصہق

دایرکفاچےہاےنپزویریہدصہقدف۔زبع ریضاہللعیھارفامیتںیہ(ریمےوشرہ)دبعاہللنبوعسمدتہبزایدہ
رغبیآدیم ےھت۔ ںیم ےن اؿ ےس رعض ایک ایک ہی ابت نکمم ےہ ہک ںیم اانپ دصہق ریخات آپ وک افر آپ ےک
میتیوجیتھبںوکدےدایرکفں؟اسرپاوہنںےنرفامایمہیہلئسمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتف
رکف۔ زبع  ریض اہلل عیھا رفامیت ںیہ ںیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ وت اکی ااصنری
اخوتؿ ہک سج اک انؾ زبع  یہ اھت یہی مکح درایتف رکےن ےک فاےطس درفازہ وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ ڑھکی
یھت۔ایسدفراؿرضحتالبؽ یھبفاہںچنہپےئگ۔وتمہ ےن اؿےسرعضایکہکاجؤ افر رضحتروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےس م ہی ہلئسم درایتف رکف۔ نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم امہرا انؾ تم ذرک
رکان۔ہچنیم رضحتالبؽدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندرایتف
رفامای وکؿ ےہ؟ اوہنں ےن رعض ایک زبع  ریض اہلل عیھا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکیسن زبع 
ہلئسم درایتف رکریہ ںیہ؟ البؽ ےن رعض ایک اکی وت رضحت دبعاہلل نب وعسمد یک اہیلہ رتحمہم افر دفرسی ہلیبق
ااصنریکاکیدفرسیاخوتؿہکنجاکانؾیھبزبع یہےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحرفاماییجاہںاؿ
اک(وشرہوک)دےدانیدرتسےہہکلباؿوکدصہقرکےناکوثابیھبےلماگافرہلصریمحرکےناکیھب۔
رافی  :رشب نب اخدل ،دنغر ،شػیة ،امیلسؿ ،اوبفالئ ،رمعف نب احرث ،زبع  ،دبعاہلل نب وعسمد یک اہیلہ رتحمہم
رضحتزبع ریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وساؽرکےنےسقلعتمااحدثی
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
وساؽرکےنےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 495

راوی  :ابوزاؤز ،يعكوب بٔ ابراہیِ ،وہ اپٓے وايس سے ،ػايح ،ابٔ طہاب ،ابوعبیس ،عبسايرحُٔ بٔ ازہر،

ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

اب أَ َّٕ أَبَا عُب َ ِی ٕس
وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َع ِٔ َػاي ٔ ٕح َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َي ِع ُك ُ

ََ ِول َی َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ أَ ِز َص َر أَ ِخب َ َر ُظ أَْ َّ ُط َسُٔ َع أَبَا ص َُریِ َر َة َي ُكو ٍُ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َْلَ ِٕ
یع َضا َخی ِ ْر َٔ ِٔ أَ ِٕ َي ِشأ َ ٍَ َر ُج َّل َؾ ُی ِع ٔل َی ُط أَ ِو َی ُِ َٓ َعطُ
َی ِح َتز ٔ َّ أَ َح ُس ُن ِِ حُزِ ََ َة َح َلبٕ َعل َی هَ ِضرٔظ ٔ َؾ َيب ٔ َ
اوبداؤد،وقعیبنباربامیہ،فہاےنپفادلےس،اصحل،انباہشب،اوبدیبع،دبعارلنمحنبازرہ،اوبرہریہریضاہلل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ م ولوگں ںیم ےس وکیئ
صخشڑکلیاکاکیاٹھگاینپ تشپرپرھکرکالےئافر رففتخرکے وتہیاس ےکیسک ےسوساؽرکےنےس ںیہک
زایدہرتہبےہرھپہینکممےہہکفہصخشدصہقدےایااکنررکدے۔
رافی  :اوبداؤد،وقعیبنباربامیہ،فہاےنپفادلےس،اصحل،انباہشب،اوبدیبع،دبعارلنمحنبازرہ،اوبرہریہ
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
وساؽرکےنےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 496

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايحهِ ،طعیب ،يیث بٔ سعس ،عبیساہلل بٔ ابوجعرف ،حُزة بٔ عبساہلل،
عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ َّ
ايً ِیثٔ بِ ٔٔ َس ِع ٕس َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی َج ِع َرفٕ
َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َح ُِزَ َة بِ َٔ َع ِبسٔ اہللٔ َي ُكو ٍُ َسُٔ ِع ُت َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ ُع َُ َر َي ُكو ٍُ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ

ٌ َي ِشأ َ ٍُ َحًَّی َیأتِ َٔی َی ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََةٔ ي َِی َص فٔی َو ِجضٔطٔ َُزِ َع ْة َٔ ِٔ َي ِح ِٕ
َو َس ًَّ َِ ََا َیزَا ٍُ اي َّر ُج ُ
دمحمنبدبعاہللنبدبعامکحل،بیعش،ثیلنبدعس،دیبعاہللنباوبرفعج،زمحةنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمعریضاہلل
ہنعرفامےتںیہرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجآدیمہشیمہوساؽرکاتےہوتفہصخش
ایقتمےکرفزایسیاحتلںیماحرضوہاگہکاسےکرہچہرپھچکیھبوگتشہنوہاگ۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نبدبعامکحل ،بیعش ،ثیل نب دعس ،دیبعاہلل نب اوبرفعج ،زمحة نب دبعاہلل ،دبعاہلل نبرمع
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
وساؽرکےنےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 497

راوی َ :حُس بٔ عثُإ بٔ ابوػؿوإ ثكفی ،اَیة بٔ خايس ،طعبة ،بشلاّ بٔ َشًِ ،عبساہلل بٔ
خًیؿة ،عائِذ بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ

إ َّ
ايث َكف ُّٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أ ُ ََ َّی ُة بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ
إ بِ ٔٔ أَبٔی َػؿ َِو َ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ُع ِث َُ َ
بٔ ِش َل َاّ بِ ٔٔ َُ ِشً ٔ ِٕ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َخًٔی َؿ َة َع ِٔ َعائ ٔ ِٔذ بِ ٔٔ َع ُِر ٕو أَ َّٕ َر ُج َّل أَتَی اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
وٕ
ؾ ََشأ َ َي ُط ؾَأ َ ِع َلا ُظ َؾ ًَ َُّا َو َؿ َع رٔ ِج ًَ ُط َعل َی أ ُ ِسهُ َّؿةٔ ا ِي َب ٔ
اب َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َِو َت ِعً َُُ َ
ََا فٔی ا ِي َُ ِشأ َ َي ٔة ََا ََ َشی أَ َح ْس إلٔ َی أَ َح ٕس َي ِشأَيُ ُط َط ِیئّا
دمحم نب امثعؿ نب اوبوفصاؿ یفقث ،امیة نب اخدل ،شػیة ،اطسبؾ نب ملسم ،دبعاہلل نب خلیفة ،اعذئ نبرمعف ریض اہلل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر اس ےن ھچک وساؽ ایک
(ینعی کیھب امیگن) وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ھچک انعتئ رفام دای۔ رھپ سج فتق فہ صخش رتصخ

وہےناگلافردرفازہیک وچٹھکرپاس ےناپؤںراھکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایارگمولگہیاجؿول
ہکوساؽرکانسکدقرربیرحتکےہوتیھبکوکیئصخشیسکےسوساؽرکےنےکفاےطسہناجات(ینعیوکیئکیھبہن
اماتگن)
رافی  :دمحم نب امثعؿ نب اوبوفصاؿ یفقث ،امیة نب اخدل ،شػیة ،اطسبؾ نب ملسم ،دبعاہلل نب خلیفة ،اعذئ نب رمعف
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کینولوگںےسوساؽرکان
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
کینولوگںےسوساؽرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 498

راوی  :قتيبہ ،يیث ،جعرف بٔ ربیعة ،بْک بٔ سوازةَ ،شًِ بٔ َدشی ،ابٔ َفاسیَ ،فاسی رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ْک بِ ٔٔ َس َوا َز َة َع ِٔ َُ ِشً ٔ ِٔ بِ ٔٔ ََ ِدش ٕ ٓٔی َع ِٔ
یع َة َع ِٔ بَ ِ ٔ
ايً ِی ُث َع ِٔ َج ِع َ ٔ
رف بِ ٔٔ َرب ٔ َ
رفا ٔس َّی َقا ٍَ ي ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِسأ َ ٍُ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ َقا ٍَ َّلَ َوإ ٔ ِٕ ُن ِٓ َت
رفا ٔس ِّی أَ َّٕ ا ِي ٔ َ
ابِ ٔٔ ا ِي ٔ َ
َاسأ َ ٍِ ايؼَّ ائحٔی َن
َسائ َّٔل ََّل ب ُ َّس ؾ ِ
م
ہبیتق ،ثیل ،رفعج نب ربیعة ،رکب نب وسادة ،ملسم نب خشی ،انب رفایس ،رفایس ریض اہلل ہنع ےس وقنمؽ ےہ ہک
اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ںیم وساؽ رک ایل رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےناراشدرفامایہکںیہنافرارگریغبوساؽرکےوکیئاچرہاکرہنوہوتمکینولوگںےسوساؽرکایلرکف۔
م
خ
ش
رافی  :ہبیتق،ثیل،رفعجنبربیعة،رکبنبوسادة،ملسمنب ی،انبرفایس،رفایسریضاہللہنع

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

کیھبےسےتچبرےنہاکمکح
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
کیھبےسےتچبرےنہاکمکح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 499

راوی  :قتيبہَ ،ايَ ،ابٔ طہاب ،علاء بٔ یزیس ،ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

اسا َٔ ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
اب َع ِٔ َع َلا ٔ
ئ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
یس َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس ا ِيد ُِسر ِّٔی أَ َّٕ ْ َ ّ
اْلِ َ ِن َؼارٔ َسأ َ ُيوا َر ُسو ٍَ اہللٔ ؾَأ َ ِع َلاص ُِِ ث ُ َِّ َسأَيُو ُظ ؾَأ َ ِع َلاص ُِِ َحًَّی إٔذَا َنؿ َٔس ََا ع ٔ ِٓ َس ُظ َقا ٍَ ََا َیهُو ُٕ ع ٔ ِٓسٔی

ٔـ ُيع َّٔؿطُ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َو ََ ِٔ َي ِؼبٔرِ ي َُؼبِّرِ ُظ اہللُ َو ََا أ ُ ِع ٔل َی أَ َح ْس
رخ ُظ َع ِٓهُ ِِ َو ََ ِٔ َي ِش َت ِعؿ ِ
َٔ ِٔ َخیِر ٕ َؾً َِٔ أَ َّز ٔ َ
َع َل ّ
ائ ص َُو َخی ِ ْر َوأَ ِو َس ُع َٔ ِٔ ايؼَّ بِر ٔ
ہبیتق ،امکل ،انب اہشب ،اطعء نب سیدی ،اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہلیبق ااصنر ںیم ےس ھچک
رضحاتےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمادقسںیمرعضایکہکمہوکھچک(کیھب)دےدںی۔
ہچنیم آپ یلصاہللہیلعفآہل فملسےن اؿوک ھچکانعتئرفام دای۔اؿولوگںےندفرسی رمہبت اماگنوترھپ آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنانعتئرفامدای۔رھپرسیتیرمہبتاؿولوگںےناماگنوتبجیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناؿوکانعتئرفامدای ۔اہیںکتہکسجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساؿوکدےنیےکفاےطسھچک
ابیقہناچبوتاراشدرفامایارگریمےاپسوکیئزیچوموجدوہوتںیماسوکمولوگںےسوپدیشہرکےکںیہنروھکںاگ۔
نکیل وجآدیمامےنگنےسوفحمظ رےہاگوتدخافدندقفساس وکوساؽرکےن ےسوفحمظرفامںیئ ےگ افر وجوکیئربص
ےساکؾےلاگوتدخافدندقفساسوکربصاطعرفامںیئےگزینیسکوکیھبربصےسدمعہافروکیئدفرسییئشںیہناطع
یکیئگ۔

رافی  :ہبیتق،امکل،انباہشب،اطعءنبسیدی،اوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
کیھبےسےتچبرےنہاکمکح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 500

راوی  :علی بٔ طعیبَ ،عَٔ ،ايَ ،ابوزْاز ،اْعد ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َ َ
َ َ
َ
َ
َ
ْع ٔد َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ
أ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ُط َع ِیبٕ َقا ٍَ أْ ِ َبأَْا ََ ِع ْٔ َقا ٍَ أْ ِ َبأَْا ََاي ٔ َْ َع ِٔ أبٔی ايزَِّْاز ٔ َع ِٔ اْلِ ِ َ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َو َّاي ِٔذی َن ِؿ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ َْلَ ِٕ َیأ ِ ُخ َِذ أَ َح ُس ُن ِِ َح ِب ًَ ُط ؾ ََی ِح َت ٔل َب َعل َی
هَ ِضرٔظ ٔ َخی ِ ْر َي ُط َٔ ِٔ أَ ِٕ یَأتِ َٔی َر ُج َّل أَ ِع َلا ُظ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َٔ ِٔ ؾ َِـًٔطٔ ؾ ََی ِشأ َ َي ُط أَ ِع َلا ُظ أَ ِو ََ َٓ َعطُ
یلع نب بیعش ،نعم ،امکل ،اوبزاند ،ارعج ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن اراشد رفامایاس ذاتیک مسقہک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ارگ اہمترے ںیم ےس وکیئ آدیم
اینپریسےلرکڑکلویںاکاکیاٹھگاینپرمکرپالدےوتہیاسےسںیہکرتہبےہہکفہیسکآدیمےکاسےنمدتس
وساؽالیھپےئسجوکدخافدندقفسےناطعرفامایوہرھپفہاسوکھچکدےایہندے۔
رافی  :یلعنببیعش،نعم،امکل،اوبزاند،ارعج،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولوگںےسوساؽہنرکےنیکتلیضفےسقلعتم
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی

ولوگںےسوساؽہنرکےنیکتلیضفےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 501

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،ابٔ ابوذئبَ ،حُس بٔ قیص ،عبسايرحُٔ بٔ یزیس بٔ َعاویہ ،ثوبإ رضی
اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ أَبٔی ذٔئِبٕ َح َّسثَىٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َق ِی ٕص َع ِٔ َع ِبسٔ
إ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َي ِـ َُ ِٔ لٔی
اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
یس بِ ٔٔ َُ َعاو ٔ َی َة َع ِٔ ث َ ِوبَ َ

َ
اض َط ِیئّا
َواح َٔس ّة َو َي ُط ا ِي َح َّٓ ُة َقا ٍَ َی ِحٌَی َصاصُ َٓا کًَ ٔ َُ ْة ََ ِع َٓا َصا أَ ِٕ ََّل َي ِشأ ٍَ اي َّٓ َ

رمعفنب یلع،ییحی،انباوبذبئ،دمحمنبسیق،دبعارلنمحنب سیدینباعمفہی،وثابؿریضاہللہنعےسرفاتی ےہ
ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج آدیم ھجم ےس ولوگں ےس وساؽ ےن رکےن یک
ش
ذہمداریداتیےہںیماسوکتنجیکوخ خریداتیوہں۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،انباوبذبئ،دمحمنبسیق،دبعارلنمحنبسیدینباعمفہی،وثابؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
ولوگںےسوساؽہنرکےنیکتلیضفےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 502

راوی  :ہظاّ بٔ عُار ،یحٌی ،ابٔ حُزة ،اوزاعی ،ہاروٕ بٔ رئاب ،ابوبْک ،قبیؼة بٔ َدارم رضی اہلل
عٓہ

اب
وٕ بِ ٔٔ رٔئ َ ٕ
أَ ِخب َ َرَْا صٔظَ ُاّ بِ ُٔ َع َُّا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َوص َُو ابِ ُٔ َح ُِزَ َة َقا ٍَ َح َّسثَىٔی اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َع ِٔ َص ُ
ار َ

یؼ َة بِ ٔٔ َُ َدارٔ ٕم َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ َّلَ
أَْ َّ ُط َح َّسثَ ُط َع ِٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َع ِٔ َقب ٔ َ
َ
َ
یب س َٔسا ّزا َٔ ِٔ َع ِی ٕع ث ُ َِّ
َت ِؼًُحُ ا ِي َُ ِشأ َي ُة إ ٔ ََّّل ي ٔ َث ََلثَ ٕة َر ُج ٌٕ أَ َػابَ ِت ََا َي ُط َجائ ٔ َح ْة ؾ ََی ِشأ ٍُ َحًَّی ي ُٔؼ َ
ـ
َ َو َر ُج ٌٕ َت َح َُّ ٌَ َح َُا َي ّة ؾ ََی ِشأ َ ٍُ َحًَّی یُ َؤ ِّز َی إٔي َِیض ٔ ِِ َح َُا َي َت ُض ِِ ث ُ َِّ یُ ُِ ٔش ُ
یُ ُِ ٔش ُ
َ َع ِٔ ا ِي َُ ِشأ َ َي ٔة َو َر ُج ٌٕ یَ ِحً ٔ ُ
َ
َ
یب ق ٔ َوا َّا َٔ ِٔ
ثَ ََلثَ ُة َن َ ٕ
رف َٔ ِٔ َق ِو َٔطٔ َٔ ِٔ ذَؤی ا ِي ٔح َحا بٔاہللٔ َي َك ِس َح ًَّ ِت ا ِي َُ ِشأ َي ُة ي ٔ ُؿ ََل ٕٕ ؾ ََی ِشأ ٍُ َحًَّی ي ُٔؼ َ

َ ُس ِح ْت
ََ ٔعیظَ ٕة ث ُ َِّ یُ ُِ ٔش ُ
َ َع ِٔ ا ِي َُ ِشأ َ َي ٔة ؾ ََُا س َٔوی ذَي ٔ َ

ہ
اشہؾ نب امعر ،ییحی ،انب زمحة ،افزایع ،اہرفؿ نب رئب ،اوبرکب ،قتیصة نب اخمرؼ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم
ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای نیت آدویمں ےک
العفہ یسک دفرسے ےک ےئل وساؽ رکان اجزئ ںیہن ےہ۔ اکی وت فہ آدیم ہک سج ےک امؽ ف دفتل رپ وکیئ آتف ای
تبیصم ڑپ یئگ وہ افر فہ اس دقر وساؽ رکے ہک اس اک زگارہ وہ اجےئ افر فہ صخش رھپ وساؽ رکان وھچ ڑ دے۔
دفرسےفہصخشہکسجےنیسکدفرسےےکرقضیکامضتنےلیلوہافراسوکادارکےنےکفاےطسفہصخش
وساؽ رکے افر سج فتق رقض ادا وہاجےئ وت فہ صخش وساؽ رکان وھچ ڑ دے۔ رسیتے ااسی آدیم ہک سج ےک
ابرےںیماسیکوقؾےکنیتلقعدنمولگدخافدندقفسیکمسقاھکرکاسابتیکاہشدتدںیہکاسصخش
ےک فاےطس امانگن اجزئ ےہ۔ اہیں کت ہک اس اک زگارہ وہاجےئ افر رھپ فہ صخش یھب امانگن وھچ ڑ دے۔ اؿ ےک العفہ
یسکدفرسےےکفاےطسامانگنرحاؾےہ۔
ہ
رافی  :اشہؾنبامعر،ییحی،انبزمحة،افزایع،اہرفؿنبرئب،اوبرکب،قتیصةنباخمرؼریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفتلدنموکؿےہ؟
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دفتلدنموکؿےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 503

راوی  :احُس بٔ سًامیٕ ،یحٌی بٔ آزّ ،سؿیإ ثوری ،حهیِ بٔ جبیرَ ،حُس بٔ عبسايرحُٔ بٔ یزیس ،وہ
اپٓے وايس سے ،عبساہلل بٔ َشعوز رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا أَ ِحُ ُس بِ ُٔ ُسً ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ آ َزّ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿِیا ُٕ َّ
ايث ِور ُّٔی َع ِٔ َحه ٔٔیِ بِ ٔٔ ُج َبی ِر ٕ
َ
َ
ِ
َ

یس َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َسأ َ ٍَ َو َي ُط ََا ُي ِػٓٔیطٔ َجائ َ ِت ُخ ُُ ّ
وطا أَ ِو ُن ُسو ّحا فٔی َو ِجضٔطٔ َی ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة قٔی ٌَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ
وٕ ز ٔ ِر َص ُّا أَ ِو ح َٔشاب ُ َضا َٔ ِٔ َّ
ايِذ َص ٔب َقا ٍَ َی ِحٌَی َقا ٍَ ُسؿ َِیا ُٕ
َو ََاذَا ُي ِػٓٔیطٔ أَ ِو ََاذَا أَغِ َٓا ُظ َقا ٍَ َخ ُِ ُش َ
یس
َو َسُٔ ِع ُت ُزبَ ِی ّسا یُ َح ِّس ُث َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
ادمح نب امیلسؿ ،ییحی نب آدؾ ،ایفسؿ وثری ،میکح نب ریبج ،دمحم نب دبعارلنمح نب سیدی ،فہ اےنپ فادل ےس ،دبعاہلل
نب وعسمد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج آدیم اےنپ
اپس دقبر رضفرت امؽ ف دفتل وہےن ےک ابفوجد ولوگں ےس اماتگن ےہ وت فہ صخش ایقتم ےک دؿ ایسی احتل ںیم
احرضوہاگہکاساکرہچہونچایلایگوہاگ(ینعیاسےکرہچہ رپوگتشہنوہاگ)ولوگںےن رعضایکہکایروسؽاہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک دقر امؽ دفتل اس ےک وساؽ ہن رکےن ےک فاےطس اکیف ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامایاچپسدرمہایاسےکدقبروسان۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،ییحی نبآدؾ ،ایفسؿوثری ،میکح نبریبج،دمحمنبدبعارلنمح نبسیدی،فہاےنپفادلےس،
دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولوگںےسٹپلرکامانگن
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی

ولوگںےسٹپلرکامانگن

جًس  :جًس زوّ

حسیث 504

راوی  :حشین بٔ ُحیث ،سؿیإ ،عُرو ،وہب بٔ َٓبہَ ،عاویہ رضی اہلل عٓہ

ُحیِ ٕث َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ َوص ِٔب بِ ٔٔ َُ َٓ ِّبطٕ َع ِٔ أَخٔیطٔ َع ِٔ َُ َعاو ٔ َی َة أَ َّٕ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ ُ َ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َّلَ تُ ًِ ٔح ُؿوا فٔی ا ِي َُ ِشأ َ َي ٔة َوَّلَ َي ِشأ َ ِيىٔی أَ َح ْس َٔ ِٓهُ ِِ َط ِیئّا َوأََْا َيطُ کَارٔ ْظ
َؾيُ َب َار َک َي ُط ؾ ٔ َامی أَ ِع َل ِي ُتطُ
نیسح نب رحثی ،ایفسؿ ،رمعف ،فبہ نب ہبنم ،اعمفہی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایڑگڑگارک ٹپلرکہناماگنرکفاسےئلہکسجفتقوکیئآدیمھجمےساماتگنےہوتںیماس
وکدنسپںیہنرکاتافراہللایسںیمربتکاطعرفامےئاگوجںیماسوکداتیوہں۔
رافی  :نیسحنبرحثی،ایفسؿ،رمعف،فبہنبہبنم،اعمفہیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولوگںےسٹپلرکوساؽرکان
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
ولوگںےسٹپلرکوساؽرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 505

راوی  :احُس بٔ سًامیٕ ،یحٌی بٔ آزّ ،سؿیإ بٔ عييٓہ ،زاؤز بٔ طابور ،عُرو بٔ طعیب ،عبساہلل بٔ
عُرو بٔ عاؾ رضی اہلل عٓہ

إ بِ ٔٔ ُع َي ِي َٓ َة َع ِٔ َزا ُو َز بِ ٔٔ َطاب ُ َور َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َی ِحٌَی بِ ُٔ آ َز َّ َع ِٔ ُسؿ َِی َ
وٕ
َع ُِرٔو بِ ٔٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َج ِّسظ ٔ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َسأ َ ٍَ َو َي ُط أَ ِر َب ُع َ
ـ
ز ٔ ِرصَ ُّا َؾ ُض َو ا ِي ُُ ًِ ٔح ُ
ادمحنبامیلسؿ،ییحینبآدؾ،ایفسؿنبہنییع،داؤدنباشوبر،رمعفنببیعش،دبعاہللنبرمعفنباعصریضاہلل
ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج صخش ےک اپس اچسیل درمہ وموجد
وہںافرفہصخشوساؽرکاتوہوتہیٹپلرکامےنگنافروساؽرکےنفاالےہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،ییحی نبآدؾ ،ایفسؿ نبہنییع،داؤد نباشوبر،رمعفنب بیعش ،دبعاہللنبرمعف نباعص
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
ولوگںےسٹپلرکوساؽرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 506

راوی  :قتيبہ ،ابٔ ابورجاٍ ،عُارة بٔ غزیة ،عبسايرحُٔ بٔ ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ أَبٔی اي ِّر َجا ٍٔ َع ِٔ عُ َُ َار َة بِ ٔٔ غَزٔیَّ َة َع ِٔ َع ِبسٔ ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ أَب ٔی َسعٔی ٕس
رس َح ِتىٔی أُم ِّی إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ َت ِي ُت ُط َو َق َع ِس ُت
ا ِيد ُِسر ِّٔی َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َ َّ
اس َت َع َّ
اس َتهِفَی
ـ أَ َع َّؿ ُط اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َو ََ ِٔ ِ
َاس َت ِك َب ًَىٔی َو َقا ٍَ ََ ِٔ ا ِس َت ِػى َی أَغِ َٓا ُظ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َو ََ ِٔ ِ
ؾ ِ
ـ َؾ ُكً ُِت َْا َقًٔی ا ِي َیاقُو َت ُة َخی ِ ْر َٔ ِٔ أُوق ٔ َّی ٕة
َنؿَا ُظ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َو ََ ِٔ َسأ َ ٍَ َو َيطُ ق ٔ َیُ ُة أُوق ٔ َّی ٕة َؾ َك ِس أَ ِي َح َ
َف َج ِع ُت َوي َِِ أَ ِسأ َ ِيطُ
ََ

ہبیتق ،انب اوبراجؽ ،امعرة نب زغبة ،دبعارلنمح نب اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمی فادلہ
رتحمہم ےن ھجم وک اکیدؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ںیم ھچک امےنگن ےک فاےطس اجیھب وت ںیم آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک اپس ھٹیب ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن ریمی اجبن رہچہ اونر رک ےک اراشد رفامای وج وکیئ ولوگں ےس ےب رپفاہ وہ اجےئ (ینعی ولوگں ےک امؽ
دفتل یک رطػ رظن ہن رےھک) وت دخافدن دقفس اس وک ینغ (امدلار انب دےتی ںیہ) افر وج صخش ولوگں ےس کیھب
امےنگن ےس چب اجےئ وت دخافدن دقفس اس وک کیھب ےس وفحمظ ر ےتھ ںیہ افر وج وکیئ اکی افہیق ےک ربارب امؽ وہےن
ےکابفوجداماتگنےہوتفہٹپلرکامےنگنفاالےہ(رمادہیےہہکامےنگنفاےلںیمےباجارصاررکاتےہ)ںیمےندؽ
ںیموساچہکریمیافینٹنایوقةاکیافہیقےسوترتہبےہاسفہجےسںیمفاسپآایگافرںیمےنکیھبںیہنامیگن۔
رافی  :ہبیتق،انباوبراجؽ،امعرةنبزغبة،دبعارلنمحنباوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجصخشےکاپسدفتلہنوہنکیلاسدقرامتیلیکاایشءوموجدوہں
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
سجصخشےکاپسدفتلہنوہنکیلاسدقرامتیلیکاایشءوموجدوہں

جًس  :جًس زوّ

حسیث 507

راوی  :حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،زیس بٔ اسًِ ،علاء بٔ يشار رضی اہلل عٓہ قبیًہ بٓو اسس

َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ََاي ٔ َْ َع ِٔ َزیِ ٔس بِ ٔٔ أَ ِسً ََِ
َقا ٍَ ا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
ئ بِ ٔٔ َي َشا ٕر َع ِٔ َر ُج ٌٕ َٔ ِٔ بَىٔی أَ َس ٕس َقا ٍَ َْزَ ِي ُت أََْا َوأَصِلٔی ب ٔ َبكٔی ٔع ا ِي َػ ِر َق ٔس َؾ َكاي َِت لٔی أَصِلٔی ا ِذ َص ِب
َع ِٔ َع َلا ٔ
إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََش ًِ ُط َي َٓا َط ِیئّا َْأِکًُُ ُط ؾ ََِذ َص ِب ُت إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ٌ
ؾ ََو َج ِس ُت ع ٔ ِٓ َس ُظ َر ُج َّل َي ِشأَيُ ُط َو َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ َّلَ أَ ٔج ُس ََا أ ُ ِع ٔل َ
یَ َؾ َولَّی اي َّر ُج ُ

َ َيت ُِع ٔلی ََ ِٔ ٔطئ َِت َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إَّْٔطُ
َع ِٓ ُط َوص َُو َُ ِػ َـ ْب َوص َُو َي ُكو ٍُ ي ََع ُِرٔی إْٔ َّ َ
ي ََی ِػ َـ ُب َعل َ َّی أَ ِٕ ََّل أَ ٔج َس ََا أ ُ ِع ٔلیطٔ ََ ِٔ َسأ َ ٍَ َٔ ِٓهُ ِِ َو َيطُ أُوق ٔ َّی ْة أَ ِو ع ِٔسيُ َضا َؾ َك ِس َسأ َ ٍَ إ ٔ ِي َحا ّؾا َقا ٍَ اْلِ َ َسس ُّٔی

َف َج ِع ُت َوي َِِ أَ ِسأ َ ِيطُ َؾ َكس َّٔ َعل َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ
َؾ ُكً ُِت َي ًَ ِك َح ْة َي َٓا َخی ِ ْر َٔ ِٔ أُوق ٔ َّی ٕة َواْلِ ُوق ٔ َّی ُة أَ ِر َب ُع َ
وٕ ز ٔ ِر َص ُّا َ َ
یب َؾ َك َّش َِ َي َٓا َٔ ِٓ ُط َحًَّی أَغِ َٓاَْا اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َب ِع َس ذَي ٔ َ
َ َطعٔی ْر َو َزب ٔ ْ
احرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،زدینباملس،اطعءنباسیرریضاہللہنعہلیبقونبادسےکاکیآدیمےسلقن
رکےتںیہ۔اوہنںےناراشدرفامایہکںیمافرریمےرھگفاےلعیقب(ربقاتسؿ)ےئگوتریمیاہیلہےنھجمےسایبؿ
ایکہکمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپساجؤافرمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسھچکاھکےن
ےک فاےطس امگن الؤ ہچنیم  ںیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا۔ (ںیم ےن داھکی ہک) فاہں رپ
اکی دفرسے اصبح یھب وموجد ےھت وج ہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےس ھچک امگن رےہ ےھت۔ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہل فملسےنرفامایریمےاپسموکدےنیےکفاےطسھچکںیہنےہ۔اسرپفہآدیمرخدبؽرکاجےناگلافرہی
 اتہوہالچدایہکاسذاتیکمسقہکسجےنھجموکزدنیگیشخبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسایسوک(دصہق)دےتی
ںیہسجوکاچےتہںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیصخشاسابترپانراض وہراہےہہکریمےاپس
اس وک دےنی ےک فاےطس ھچک وموجد ںیہن۔ ارگ اہمترے ںیم ےس وکیئ آدیم اکی افہیق ای اس امتیل یک یئش اک امکل
وہےن ےک ابفوجد وساؽ رکات ےہ وت ہی اناجزئ ےہ ادسی ایبؿ رکےت ںیہ ہک ھجم وک ایخؽ وہا ہک ریمے اپس وت اکی
افٹن وموجدےہوجہکافہیقےسرتہبےہافراکیافہیقاچسیلدرمہاکوہاتےہہچنیم ںیمفاسپوہایگافرںیمےن
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ھچک ںیہن اماگن۔ رھپ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم وج افر کشخ اوگنر
شیپےئکےئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناس ںیم ےسہصحانعتئرفامای۔اہیںکتہکدخافدندقفسےن
مہوکینغتسمرفامدای(ینعیامےنگنیکرضفرتہنریہ)۔
رافی  :احرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،زدینباملس،اطعءنباسیرریضاہللہنعہلیبقونبادس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی

سجصخشےکاپسدفتلہنوہنکیلاسدقرامتیلیکاایشءوموجدوہں

جًس  :جًس زوّ

حسیث 508

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،ابوبْک ،ابو حؼین ،سايِ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ايْس ِّی َع ِٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َع ِٔ أَبٔی َح ٔؼی ٕن َع ِٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
أَ ِخب َ َرَْا صَ َّٓازُ بِ ُٔ َّ ٔ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل َت ٔح ٌُّ ايؼَّ َس َق ُة ي ٔ َػىٔ ٕ ٓی َو ََّل ي ٔ ِٔذی َٔ َّرة ٕ َسو ٔ ٓ ٕ
ی

انہد نب رسی ،اوبرکب ،اوب نیصح ،اسمل ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےناراشدرفامایامدلارتحصدنمافراطوتقرآدیمےکفاےطسدصہقانیلاجزئںیہنےہ۔
رافی  :انہدنبرسی،اوبرکب،اوبنیصح،اسمل،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امکےنیکاطتقرےنھکفاےلصخشےکفاےطسوساؽرکان
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
امکےنیکاطتقرےنھکفاےلصخشےکفاےطسوساؽرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 509

راوی  :عُرو بٔ علی و َحُس بٔ َثىی ،یحٌی ،ہظاّ بٔ ْعوة ،وہ اپٓے وايس سے ،عبیساہلل بٔ عسی بٔ
خیار رضی اہلل عٓہ

َّ
ْع َو َة َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبٔی َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىی َق َاَّل َح َّسثَ َٓا یَ ِحٌَی َع ِٔ صٔظَ اّ ٔ بِ ٔٔ ُ ِ
َح َّسثَىٔی عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َعس ِّٔی بِ ٔٔ ا ِيد ٔ َیارٔ أَ َّٕ َر ُج ًَی ِ ٔن َح َّسثَا ُظ أَْ َّ ُض َُا أَ َت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ

َ
َّ
َفآص َُُا َجً َِسیِ ٔٔ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
ِص َو َقا ٍَ َُ َح َُّ ْس َب َ َ
َي ِشأ ََّلْٔطٔ َٔ ِٔ ايؼَّ َس َق ٔة َؾ َكً َب ؾ ٔیض ٔ َُا ا ِي َب َ َ
ِص ُظ َ َ

اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ ِٕ ٔطئِت َُُا َو ََّل َح َّى ؾ َٔیضا ي ٔ َػىٔ ٕ ٓی َو ََّل ي ٔ َكو ٔ ٓ ٕ
ی َُهِ َت ٔشبٕ

رمعفنبیلعفدمحمنبینثم،ییحی،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،دیبعاہللنبدعینبایخرریضاہللہنعےتہکںیہہک
دف آدویمں ےن اؿ ےس لقن ایک فہ دفونں رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم دصہق ےس
ھچک امےنگن ےک فاےطس احرض وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ رپ اگنہ دف ڑایئ افر اراشد رفامای ارگ اہمترا دؽ
اچےہوتمےلول۔ںیہکامدلارافرامکےنیکاطتقرےنھکفاےلاکدصہقںیموکیئہصحںیہنوہات۔
رافی  :رمعفنبیلعفدمحمنبینثم،ییحی،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،دیبعاہللنبدعینبایخرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احمکفتقےسوساؽرکان
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
احمکفتقےسوساؽرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 510

راوی  :احُس بٔ سًامیَٕ ،حُس بٔ بَش ،طعبة ،عبسايًَُ ،زیس بٔ عكبہ ،سُرة بٔ جٓسب رضی اہلل عٓہ

َش َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َع ِب ٔس ا ِي ًَُ ٔ َٔ َع ِٔ َزیِ ٔس بِ ٔٔ ُع ِك َب َة َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ بٔ ِ ٕ
ٌ
وح یَهِ َس ُح ب ٔ َضا اي َّر ُج ُ
َس ُُ َر َة بِ ٔٔ ُج ِٓ ُس ٕب َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ ا ِي َُ َشائ ٔ ٌَ ُن ُس ْ

ٌ ذَا ُسً َِلا ٕٕ أَ ِو َط ِیئّا ََّل َیحٔ ُس َٔ ِٓ ُط ب ُ ًّسا
َو ِج َض ُط ؾ ََُ ِٔ َطا َئ َن َس َح َو ِج َض ُط َو ََ ِٔ َطا َئ َت َر َک إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َي ِشأ َ ٍَ اي َّر ُج ُ

ادمح نب امیلسؿ ،دمحم نب رشب ،شػیة ،دبعاکلمل ،زدی نب ہبقع ،رمسة نب دنجب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامای کیھبامانگنزیمخرکان ےہاس فہجےس سجصخشاکدؽ

اچےہفہولوگںےسکیھبامگنرکاےنپرہچہوکزیمخرکےلافرسجاکدؽاچےہہنرکےاہںارگوکیئآدیمابداشہ
ےسایاحمکےسوکیئاسمسقیکزیچامگنےلہکسجےکریغبزگرہنوہےکسوتاسںیموکیئرحجںیہنےہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،دمحمنبرشب،شػیة،دبعاکلمل،زدینبہبقع،رمسةنبدنجبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضفریےشےکفاےطسامےنگناکایبؿ
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
رضفریےشےکفاےطسامےنگناکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 511

راوی َ :حُوز بٔ غیَلٕ ،ونیع ،سؿیإ ،عبسايًَُ ،زیس بٔ عكبہ ،سُرة بٔ جٓسب رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ََ ِح ُُو ُز بِ ُٔ غ َِی ََل َٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َونٔی ْع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ِب ٔس ا ِي ًَُ ٔ َٔ َع ِٔ َزیِ ٔس بِ ٔٔ ُع ِك َب َة َع ِٔ
ٌ َو ِج َضطُ إ ٔ ََّّل أَ ِٕ
َس ُُ َر َة بِ ٔٔ ُج ِٓ ُس ٕب َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِي َُ ِشأ َ َي ُة َن ٌّس یَهُ ُّس ب ٔ َضا اي َّر ُج ُ

ٌ ُسً َِلاّْا أَ ِو فٔی أَ َِر ٕ ََّل ب ُ َّس َٔ ِٓ ُط
َي ِشأ َ ٍَ اي َّر ُج ُ

ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،دبعاکلمل،زدینبہبقع،رمسةنبدنجبریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایامانگن(اےنپرہچہوک)ونچڈاانلےہافرامےنگنفاالاےنپرہچہ وکونچ
ڈااتلےہ۔نکیلابداشہےسوساؽرکےنفاالاییسکیئشےسقلعتموساؽرکےنںیموکیئرحجںیہنےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،دبعاکلمل،زدینبہبقع،رمسةنبدنجبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
رضفریےشےکفاےطسامےنگناکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 512

راوی  :عبسايحبار بٔ ايعَلء بٔ عبسايحبار ،سؿیإ ،زہریْ ،عوة ،حهیِ بٔ حزاّ رضی اہلل عٓہ

ْع َوةُ َع ِٔ َحه ٔٔیِ
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس ا ِي َحبَّارٔ بِ ُٔ ا ِي َع ََل ٔ
ئ بِ ٔٔ َع ِب ٔس ا ِي َح َّبارٔ َع ِٔ ُسؿ َِی َ
إ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ
بِ ٔٔ حٔزَاّ ٕ َقا ٍَ َسأ َ ِي ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ ِع َلانٔی ث ُ َِّ َسأ َ ِي ُتطُ ؾَأ َ ِع َلانٔی ث ُ َِّ َسأ َ ِي ُت ُط ؾَأ َ ِع َلانٔی

َّ
َّ
یب َنؿ ِٕص
رض ْة حًُ َِو ْة ؾ ََُ ِٔ أَ َخ َِذ ُظ ب ٔ ٔل ٔ
َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ یَا َحهٔی ُِ إ ٔ َّٕ صَ َِذا ا ِي َُا ٍَ َخ ٔ َ
رش ٔ
ٌ َو ََّل َي ِظ َب ُع َوا ِي َی ُس ا ِي ُعً َِیا
إ ک َ َّاي ِٔذی َیأِک ُ ُ
اف َنؿ ِٕص ي َِِ یُ َب َار ِک َي ُط ؾ ٔیطٔ َوک َ َ
بُور َٔک َي ُط ؾ ٔیطٔ َو ََ ِٔ أَ َخ َِذ ُظ بٔإ ٔ ِ َ
ايش ِؿل َی
َخی ِ ْر َٔ ِٔ ا ِي َیسٔ ُّ
دبعاابجلر نب االعلء نب دبعاابجلر ،ایفسؿ ،زرہی ،رعفة ،میکح نب زحاؾ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےساکیرمہبتوساؽایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکھچکانعتئرفامایرھپ
ںیمےندفرسی رمہبتوساؽایکوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرھپانعتئرفامای۔رھپ رسیتیرمہبتوساؽایکوت
بج یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انعتئ ایک افر اراشد رفامای میکح! ہی امؽ دفتل رس زبس افر ریشںی ےہ وج
وکیئاسوکوخیشےسوبقؽرکےاگوتاسےکفاےطسربتکاطعرفامدیاجےئیگافروجصخشالچلےساکؾےلاگوت
اسوکریخفربتکاطعںیہنیکاجےئیگافرفہآدیماسصخشیکرطحوہاگوجہکاھکاتوتےہنکیلفہمکشریسںیہن
وہاتزینافرپفاالاہھتےچینفاےلاہھتےسرتہبےہ۔
رافی  :دبعاابجلرنباالعلءنبدبعاابجلر،ایفسؿ،زرہی،رعفة،میکحنبزحاؾریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افرپفاالاہھتےچینفاےلاہھتےسرتہبوہےنےسقلعتم

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
افرپفاالاہھتےچینفاےلاہھتےسرتہبوہےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 513

راوی  :احُسبٔ سًامیَٕ ،شهین بٔ بهیر ،اَّلوزاعی ،ايزہری ،سعیس بٔ ايُشیب ،حهیِ بٔ حزاّ رضی اہلل
عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َٔ ِشهٔی ُن بِ ُٔ بُهَیِر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َسعٔیسٔ
بِ ٔٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب َع ِٔ َحه ٔٔیِ بِ ٔٔ حٔزَاّ ٕ َقا ٍَ َسأ َ ِي ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ ِع َلانٔی ث ُ َِّ َسأ َ ِي ُتطُ

ُ َ َ
َ
َّ
َّ
ُ
رض ْة ُحً َِو ْة
ؾَأ ِع َلانٔی ث َِّ َسأ ِي ُت ُط ؾَأ ِع َلانٔی ث َِّ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َیا َحهٔی ُِ إ ٔ َّٕ َص َِذا ا ِي َُا ٍَ َخ ٔ َ
رش ٔ
إ ک َ َّاي ِٔذی
اف اي َّٓؿ ِٔص ي َِِ یُ َب َار ِک َي ُط ؾ ٔیطٔ َوک َ َ
ََ ِٔ أَ َخ َِذ ُظ بٔ َش َدا َوة ٔ َنؿ ِٕص بُور َٔک َي ُط ؾ ٔیطٔ َو ََ ِٔ أَ َخ َِذ ُظ بٔإ ٔ ِ َ
ايش ِؿل َی
َیأِک ُ ُ
ٌ َو ََّل َي ِظ َب ُع َوا ِي َی ُس ا ِي ُعً َِیا َخی ِ ْر َٔ ِٔ ا ِي َی ٔس ُّ

ادمحنبامیلسؿ،نیکسمنبریکب،االفزایع،ازلرہی،دیعس نبابیسمل،میکحنبزحاؾ ریضاہللہنعزریرظندحثی
رشفیاکوہفمؾاسہقبدحثیےکاطمقبےہاسےئلرتہمجیکرضفرتںیہنےہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،نیکسمنبریکب،االفزایع،ازلرہی،دیعسنبابیسمل،میکحنبزحاؾریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
افرپفاالاہھتےچینفاےلاہھتےسرتہبوہےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 514

راوی  :ربیع بٔ سًامیٕ بٔ زاؤز ،اسحل بٔ بْک ،وہ اپٓے وايس سے ،عُرو بٔ حارث ،ابٔ طہابْ ،عوة بٔ

زبیر و سعیس بٔ َشیب ،حهیِ بٔ حزاّ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی اي َّربٔی ُع بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ بَ ِْکٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبٔی َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ ا ِي َحارٔ ٔ
ث
ٔیِ بِ َٔ حٔزَاّ ٕ َقا ٍَ َسأ َ ِي ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ
َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
ْع َو َة بِ ٔٔ ايزُّبَی ِر ٔ َو َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب أَ َّٕ َحه َ
اب َع ِٔ ُ ِ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ ِع َلانٔی ث ُ َِّ َسأ َ ِي ُت ُط ؾَأ َ ِع َلانٔی ث ُ َِّ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َیا َحهٔی ُِ إ ٔ َّٕ

رش ٔ
اف َنؿ ِٕص ي َِِ یُ َب َار ِک َيطُ
َص َِذا ا ِي َُا ٍَ حًُ َِو ْة ؾ ََُ ِٔ أَ َخ َِذ ُظ بٔ َش َدا َوة ٔ َنؿ ِٕص بُورٔ َک َيطُ ؾ ٔیطٔ َو ََ ِٔ أَ َخ َِذ ُظ بٔإ ٔ ِ َ
ٔیِ َؾ ُكً ُِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ
إ ک َ َّاي ِٔذی َیأِک ُ ُ
ؾ ٔیطٔ َوک َ َ
ٌ َو ََّل َي ِظ َب ُع َوا ِي َی ُس ا ِي ُعً َِیا َخی ِ ْر َٔ ِٔ ا ِي َی ٔس ُّ
ايش ِؿل َی َقا ٍَ َحه ْ
ايسْ ِ َیا بٔظَ ِی ٕئ
َو َّاي ِٔذی َب َع َث َ
َ بٔا ِي َح ِّل َّلَ أَ ِر َزأ ُأَ َح ّسا َب ِع َس َک َحًَّی أُؾَار َٔم ُّ

رعیب نب امیلسؿ نب داؤد ،ااحسؼ نب رکب ،فہ اےنپ فادل ےس ،رمعف نب احرث ،انب اہشب ،رعفة نب زریب ف دیعس نب
بیسم،میکحنبزحاؾریضاہللہنعاسدحثیرشفیاکومضمؿیھباسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔ا ہتباسںیم
ہیااضہفےہاسرپ میکحنب زحاؾےن رعضایک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساس ذاتیک مسقہکسجےن
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکروسؽربقحانبرکاجیھبےہآجےکدعبےسرمےنکتںیمیسکےسوکیئزیچہنولں
اگ(ینعیںیمابیھبکیھبوساؽںیہنرکفںاگ)۔
رافی  :رعیب نب امیلسؿ نب داؤد ،اقحس نب رکب ،فہ اےنپ فادل ےس ،رمعف نب احرث ،انب اہشب ،رعفة نب زریب ف
دیعسنببیسم،میکحنبزحاؾریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجیسکوکدخافدندقفسریغبامےگناطعرفامےئ
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
سجیسکوکدخافدندقفسریغبامےگناطعرفامےئ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 515

راوی  :قتيبہ ،يیث ،بهیر ،بْس بٔ سعیس ،ابٔ ساعسی َايکی

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ْس بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ َّ
ايشاعٔس ِّٔی ا ِي َُائک ٔ ِّی َقا ٍَ
ايً ِی ُث َع ِٔ ب ُ َهی ِر ٕ َع ِٔ بُ ِ ٔ
َفغ ُِت َٔ ِٓ َضا ؾَأ َ َّزیِت َُضا إٔي َِیطٔ أَ ََ َر لٔی بٔ ُع َُا َيةٕ
اس َت ِع َُ ًَىٔی عُ َُرُ بِ ُٔ ا ِي َد َّل ٔ
ِ
اب َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َعل َی ايؼَّ َس َق ٔة َؾ ًَ َُّا َ َ

َ َؾإٔنِّی َق ِس َعًُٔ ُِت َعل َی
َؾ ُكً ُِت َي ُط إْٔ َّ َُا َعًُٔ ُِت ِهَّلِل َعزَّ َو َج ٌَّ َوأَ ِجرٔی َعل َی اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ َؾ َكا ٍَ ُخ ِِذ ََا أَ ِع َل ِي ُت َ

َ َؾ َكا ٍَ لٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َع ِض ٔس َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ُكً ُِت َي ُط َٔ ِث ٌَ َق ِوي ٔ َ
یت َط ِیئّا َٔ ِٔ غَی ِر ٔأَ ِٕ َت ِشأ َ ٍَ َؾک ُ ٌِ َو َت َؼ َّس ِم
إٔذَا أ ُ ِع ٔل َ
ہبیتق ،ثیل ،ریکب  ،رس نب دیعس ،انب اسدعی ام یک ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن ھجم وک دصہق
فوصؽرکےنےکفاےطسنیعتمرفامایوتںیمسجفتقافرغوہاوتںیمےناؿوکدصہقےلاجرکدےدایوتںیمےن
رعض ایک ہک ںیم ےن ہی دختم راضےئ ایہل اح ل رکےن ےک فاےطس ااجنؾ دی یھت۔ اس اک ارج یھب فیہ اطع
رفامےئ اگ۔ اس رپ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ںیم وج ھچک دے راہ وہں م فہ ےل ول ویکہکن ںیم ےن یھب
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکزامہنںیماکیدختمااجنؾدییھتافریہیابتیہکیھتہکوجوت
ےنایھبایھبھجمےسیہک یھت۔اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگمریغبامےگنوہےئوکیئیئشانعتئ
رکدیاجےئوتمفہیئشوبقؽرکایلرکفرھپاچےہمفہیئشاھکولایاسوکدصہقریخاترکدف۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،ریکب ،رسنبدیعس،انباسدعیام یک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشاب یک رحتم ےس قلعتم دخافدن دقفس ےن اراشد رفامای اے الہ اامیؿ! رشاب افر وجا افر تب
افراپےسن(ےک ریت)ہیامتؾےکامتؾ اناپکںیہاطیشؿےکاکؾںیہافر اطیشؿہیاچاتہےہہکاہمترے
درنایؿ ںیم د  ینم افر اڑایئ ادیا رکا دے رشاب الپ افر وجا  الھ رک افر رفک دے م وک اہلل یک اید ےس

افرامنزےسوتمولگوھچ ڑےتوہایںیہن۔
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
رشابیکرحتمےسقلعتمدخافدندقفسےناراشدرفامایاےالہاامیؿ!رشابافروجاافرتبافراپےسن(ےکریت)ہیامتؾےکامتؾاناپکںیہ
اطیشؿےکاکؾںیہافراطیشؿہیاچاتہےہہکاہمترےدرنایؿںیمد ینمافراڑایئادیارکادےرشابالپافروجا الھرکافررفکدےموکاہلل
یکایدےسافرامنزےسوتمولگوھچ ڑےتوہایںیہن۔

جًس  :جًس زوّ

حسیث 516

راوی  :سعیس بٔ عبسايرحُٔ ،ابوعبیس اہلل َدزومی ،سؿیإ ،زہری ،سائب بٔ یزیس ،حویلب بٔ
عبسايعزی ،عبساہلل بٔ سعسی رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َسعٔی ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ أَبُو عُب َ ِی ٔس اہللٔ ا ِي َُ ِدزُوم ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َّ
ايشائ ٔٔب
یس َع ِٔ حُ َویِ ٔل ٔب بِ ٔٔ َع ِب ٔس ا ِي ُعزَّی َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َّ
اب
بِ ٔٔ یَز ٔ َ
ايش ِعس ِّٔی أََّْطُ َقس َّٔ َعل َی عُ َُ َر بِ ٔٔ ا ِي َد َّل ٔ

َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َٔ ِٔ َّ
ٌ َعل َی َع َُ ٌٕ َٔ ِٔ أَ ِع َُا ٍٔ ا ِي ُُ ِشًُٔٔی َن َؾت ُِع َلی َعً َِیطٔ
ايظاّ ٔ َؾ َكا ٍَ أَي َِِ أ ُ ِخبَرِ أَْ َّ َ
َ َت ِع َُ ُ

َ
َ
وٕ َع َُلٔی َػ َس َق ّة َعل َی
اسا َوأَ ِعبُ ّسا َوأََْا ب ٔ َدیِر ٕ َوأُرٔی ُس أَ ِٕ یَهُ َ
َف ّ
عُ َُا َي ّة ؾ َََل َت ِك َبًُ َضا َقا ٍَ أ َج ٌِ إ ٔ َّٕ لٔی أ ِ َ

إ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي ُِع ٔلیىٔی
ا ِي ُُ ِشًُٔٔی َن َؾ َكا ٍَ عُ َُرُ َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط إنِّٔی أَ َر ِز ُت َّاي ِٔذی أَ َر ِز َت َوک َ َ
َ
ُِق إٔي َِیطٔ َٔىِّی َوإْٔ َّ ُط أَ ِع َلانٔی ََ َّر ّة ََ ّاَّل َؾ ُكً ُِت َي ُط أَ ِع ٔلطٔ ََ ِٔ ص َُو أَ ِح َو ُد إٔي َِیطٔ َٔىِّی
ا ِي َُا ٍَ ؾَأقُو ٍُ أَ ِع ٔلطٔ ََ ِٔ ص َُو أَؾ َ ُ
َ
رش ٕ
اف َؾد ُِِذ ُظ َؾ َت َُ َّو ِي ُط أَ ِو َت َؼ َّس ِم بٔطٔ
َؾ َكا ٍَ ََا آ َتا َک اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َٔ ِٔ َص َِذا ا ِي َُا ٍٔ َٔ ِٔ غَی ِر ٔ ََ ِشأ َي ٕة َو ََّل إ ٔ ِ َ
َ
َو ََا ََّل ؾ َََل تُتِب ٔ ِعطُ َنؿ َِش َ

دیعس نب دبعارلنمح ،اوبدیبع اہلل زخمفیم ،ایفسؿ ،زرہی ،اسبئ نب سیدی ،وحثػب نب دبعازعلی ،دبعاہلل نب
دعسی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ فہ کلم اشؾ ےس رضحت رمع ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم احرض وہےئ وت اوہنں
ےن رفامای ںیم ےن انس ےہ ہک م املسمونں اک وکیئ اکؾ ااجنؾ دےتی وہ افر م اس اک اعمفہض ںیہن ےتیل وہ۔ رضحت
دبعاہللےنہکگلےئگہکریمےاپسوھگ ڑےافرالغؾںیہافرںیمریختیےسوہںاسفہجےسںیماچاتہوہںہک

ںیم ھچک دختم ااجنؾ دفں فہ املسمونں رپ دصہق رک دفں۔ اس ابت رپ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اراشد رفامای
ہک ریمی یھب یہی وخاشہ یھت وج ہک اہمتری وخاشہ یھت ہچنیم  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک
امؽدفتلاطعرفامےتوتںیم اتہہکاسںیمانعتئرفامدںیوجہکھجمےسزایدہرضفرتدنموہ۔آپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایوج امؽدفتلدخافدندقفسریغبامےگنافرریغبیسکمسقیکالچلےکم وکانعتئ رفامدںیماس
وکوبقؽرکایلرکف۔رھپماچےہاسوکاپسروھکایدصہقریخاترکفنکیلارگوکیئامؽدفتلدخافدندقفسموکہن
اطع رکے وت م وک اس وک اح ل رکےن یک دہجفدہج ہن رکین اچےیہ (ویکہکن امؽ ہن دےنی یک تحلصم فیہ وخب اجاتن
ےہ)
رافی  :دیعسنبدبعارلنمح،اوبدیبعاہللزخمفیم،ایفسؿ،زرہی،اسبئنبسیدی،وحثػبنبدبعازعلی،دبعاہلل
نبدعسیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجیسکوکدخافدندقفسریغبامےگناطعرفامےئ
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
سجیسکوکدخافدندقفسریغبامےگناطعرفامےئ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 517

راوی  :نثیر بٔ عبیسَ ،حُس بٔ ُحب ،ايزبیسی ،ايزہری ،ايشائب بٔ یزیس ،حویلب بٔ عبس ايعزی،
عبساہلل بٔ ايشعسی

ُح ٕب َع ِٔ ايزُّبَ ِیس ِّٔی َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َّ
یس أَ َّٕ
ايشائ ٔٔب بِ ٔٔ یَز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَْا َنثٔیرُ بِ ُٔ عُب َ ِی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َ ِ

ُح َویِ ٔل َب بِ َٔ َع ِبسٔ ا ِي ُعزَّی أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ َّ
اب فٔی
ايش ِعس ِّٔی أَ ِخب َ َر ُظ أَْ َّ ُط َقس َّٔ َعل َی ُع َُ َر بِ ٔٔ ا ِي َد َّل ٔ
یت ا ِي ُع َُا َي َة َر َز ِز َت َضا
ض أَ ِع َُ ّاَّل َؾإٔذَا أ ُ ِع ٔل َ
خ ََٔل َؾتٔطٔ َؾ َكا ٍَ َيطُ عُ َُرُ أَي َِِ أ ُ َح َّس ِث أَْ َّ َ
َ َتلٔی َٔ ِٔ أَ ِع َُا ٍٔ اي َّٓا ٔ

وٕ
َؾ ُكً ُِت بَل َی َؾ َكا ٍَ ُع َُرُ َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط ؾ ََُا تُرٔی ُس إلٔ َی ذَي ٔ َ
َ َؾ ُكً ُِت لٔی أََفِ َ ْاض َوأَ ِعبُ ْس َوأََْا ب ٔ َدیِر ٕ َوأُرٔی ُس أَ ِٕ یَهُ َ
إ َر ُسو ٍُ
َع َُلٔی َػ َس َق ّة َعل َی ا ِي ُُ ِشًُٔٔی َن َؾ َكا ٍَ َيطُ عُ َُرُ ؾ َََل َتؿ َِع ٌِ َؾإٔنِّی ُن ِٓ ُت أَ َر ِز ُت َٔ ِث ٌَ َّاي ِٔذی أَ َر ِز َت ک َ َ

َ
َّ
َّ
ُِق إٔي َِیطٔ َٔىِّی َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ ي ُِع ٔلیىٔی ا ِي َع َلا َئ ؾَأقُو ٍُ أَ ِع ٔلطٔ أَؾ َ َ

َش ٕ
ف َو ََّل َسائ ٌٕٔ َؾد ُِِذ ُظ
َ َٔ ِٔ َص َِذا ا ِي َُا ٍٔ َوأَْ ِ َت غَیِرُ َُ ِ ٔ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُخ ِِذ ُظ َؾ َت َُ َّو ِي ُط أَ ِو َت َؼ َّس ِم بٔطٔ ََا َجائ َ َ

َ
َو ََا ََّل ؾ َََل تُتِب ٔ ِعطُ َنؿ َِش َ

ریثک نب دیبع ،دمحم نب رحب ،ازلدیبی ،ازلرہی ،ااسلبئ نب سیدی ،وحثػب نب دبع ازعلی ،دبعاہلل نب ادعسلی،ہی
دحثیرشفییھبزگہتشااحدثییکرطحےہ(اسےئلرتہمجرکےنیکرضفرتںیہنےہ)۔
رافی  :ریثک نب دیبع ،دمحم نب رحب ،ازلدیبی ،ازلرہی ،ااسلبئ نب سیدی ،وحثػب نب دبع ازعلی ،دبعاہلل نب
ادعسلی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
سجیسکوکدخافدندقفسریغبامےگناطعرفامےئ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 518

راوی  :عُرو بٔ َٓؼور و اسحام بٔ َٓؼور ،ايحهِ بٔ ْاؾع ،طعیب ،ايزہری ،ايشائب بٔ یزیس ،حویلب
بٔ عبس ايعزی

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َوإ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َع ِٔ ا ِي َح َه ِٔ بِ ٔٔ َْاؾ ٕٔع َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُط َع ِی ْب َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ
یس أَ َّٕ ُح َویِ ٔل َب بِ َٔ َع ِب ٔس ا ِي ُعزَّی أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ َّ
أَ ِخب َ َرنٔی َّ
ايش ِعس ِّٔی أَ ِخب َ َر ُظ أََّْطُ َقس َّٔ
ايشائ ُٔب بِ ُٔ َیز ٔ َ
یت
ض أَ ِع َُ ّاَّل َؾإٔذَا أ ُ ِع ٔل َ
اب فٔی خ ََٔل َؾتٔطٔ َؾ َكا ٍَ عُ َُرُ أَي َِِ أ ُ ِخبَرِ أَْ َّ َ
َعل َی عُ َُ َر بِ ٔٔ ا ِي َد َّل ٔ
َ َتلٔی َٔ ِٔ أَ ِع َُا ٍٔ اي َّٓا ٔ
اسا َوأَ ِعبُ ّسا َوأََْا ب ٔ َدیِر ٕ َوأُرٔی ُس أَ ِٕ
ا ِي ُع َُا َي َة َ ٔ
ْصِ َت َضا َقا ٍَ َؾ ُكً ُِت بَل َی َقا ٍَ ؾ ََُا تُرٔی ُس إلٔ َی ذَي ٔ َ
َ َؾ ُكً ُِت إ ٔ َّٕ لٔی أََفِ َ ّ

إ اي َّٓ ٔي ُّی
وٕ َع َُلٔی َػ َس َق ّة َعل َی ا ِي ُُ ِشًُٔٔی َن َؾ َكا ٍَ ُع َُرُ ؾ َََل َتؿ َِع ٌِ َؾإٔنِّی ُن ِٓ ُت أَ َر ِز ُت َّاي ِٔذی أَ َر ِز َت َؾک َ َ
َیهُ َ
ُِق إٔي َِیطٔ َٔىِّی َحًَّی أَ ِع َلانٔی ََ َّر ّة ََ ّاَّل َؾ ُكً ُِت أَ ِع ٔلطٔ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي ُِع ٔلیىٔی ا ِي َع َلا َئ ؾَأَقُو ٍُ أَ ِع ٔلطٔ أَؾ ََ

َ َٔ ِٔ َص َِذا ا ِي َُا ٍٔ
ُِق إٔي َِیطٔ َٔىِّی َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُخ ِِذ ُظ َؾ َت َُ َّو ِي ُط َو َت َؼ َّس ِم بٔطٔ ؾ ََُا َجائ َ َ
أَؾ َ َ
َش ٕ
َ
َوأَْ ِ َت غَیِرُ َُ ِ ٔ
ف َو ََّل َسائ ٌٕٔ َؾد ُِِذ ُظ َو ََا َّلَ ؾ َََل تُتِب ٔ ِع ُط َنؿ َِش َ
رمعف نب وصنمر ف ااحسؼ نب وصنمر ،امکحل نب انعف ،بیعش ،ازلرہی ،ااسلبئ نب سیدی ،وحثػب نب دبع ازعلی ،زری
رظندحثیاکوہفمؾیھبزگہتشدحثیاسیجےہ۔
رافی  :رمعف نب وصنمر ف ااحسؼ نب وصنمر ،امکحل نب انعف ،بیعش ،ازلرہی ،ااسلبئ نب سیدی ،وحثػب نب دبع
ازعلی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
سجیسکوکدخافدندقفسریغبامےگناطعرفامےئ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 519

راوی  :عُرو بٔ َٓؼور ،حهِ بٔ ْاؾع ،طعیب ،زہری ،سايِ بٔ عبساہلل ،عبساہلل بٔ عُر ،عُر رضی اہلل
عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي َح َه ُِ بِ ُٔ َْاؾ ٕٔع َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْ َا ُط َع ِی ْب َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َساي ٔ ُِ
إ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ ُع َُ َر َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت عُ َُ َر َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َي ُكو ٍُ ک َ َ
ُِق إٔي َِیطٔ َٔىِّی َؾ َكا ٍَ
ُق إٔي َِیطٔ َٔىِّی َحًَّی أَ ِع َلانٔی ََ َّر ّة ََ ّاَّل َؾ ُكً ُِت َيطُ أَ ِع ٔلطٔ أَؾ ََ
ي ُِع ٔلیىٔی ا ِي َع َلا َئ ؾَأَقُو ٍُ أَ ِع ٔلطٔ أَ ِؾ ََ
َش ٕ
ف َو ََّل َسائ ٌٕٔ َؾد ُِِذ ُظ َو ََا َّلَ ؾ َََل
َ َٔ ِٔ َص َِذا ا ِي َُا ٍٔ َوأَْ ِ َت غَیِرُ َُ ِ ٔ
ُخ ِِذ ُظ َؾ َت َُ َّو ِي ُط َو َت َؼ َّس ِم بٔطٔ َو ََا َجائ َ َ

َ
تُتِب ٔ ِع ُط َنؿ َِش َ
رمعف نب وصنمر ،مکح نب انعف ،بیعش ،زرہی ،اسمل نب دبع اہلل ،دبعاہلل نب رمع ،رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسھجموک(امؽفدفتل)انعتئرفامےتوتںیمرعضرکاتہکوجصخشھجمےسزایدہ
رضفرتدنمےہآپیلصاہللہیلعفآہل فملساسوکاطعرفامدںی۔اہیںکتہکاکیرمہبتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنھجموک امؽاطعایکوت ںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس! امؽاسوکانعتئ رفامدںیوجہک ھجم
ےس زایدہ امؽدفتل اک رضفرت دنم ےہ۔آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای م فہ وبقؽرکف افر اس وک اامعتسؽ
ںیمےلآؤافراساکدصہقرکدفافرارگاہمترےریغبامےگنوہےئایالچلےکاہمترےاپسامؽآاجےئوتمفہامؽ
وبقؽرکایلرکففرہناسوکاح لرکےنیکوکششہنایکرکف۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،مکحنبانعف،بیعش،زرہی،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمع،رمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکالہفایعؽوکدصہقےنیلےئلیکرقمررکےنےسقلعتمااحدثی
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکالہفایعؽوکدصہقےنیلےئلیکرقمررکےنےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 520

راوی  :عُرو بٔ سواز بٔ اسوز بٔ عُرو ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،عبساہلل بٔ حارث بٔ ْوؾٌ
ہاطِّم ،عبسايُلًب بٔ ربیعة بٔ حارث

اب َع ِٔ َع ِبسٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َس َّواز ٔبِ ٔٔ اْلِ َ ِس َوز ٔبِ ٔٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي َحارٔ ٔ
یع َة بِ ٔٔ ا ِي َحار ٔٔث بِ ٔٔ َع ِب ٔس ا ِي ُُ َّلً ٔ ٔب أَ ِخب َ َر ُظ
ث بِ ٔٔ ْ َ ِوؾ ٌَٕ ا ِي َضا ٔط ٔ ِّ
ِّم أَ َّٕ َع ِب َس ا ِي ُُ َّلً ٔ ٔب بِ َٔ َرب ٔ َ
ض بِ ٔٔ َع ِب ٔس
یع َة بِ ٔٔ ا ِي َحار ٔٔث َوا ِيؿ َِـ ٌٔ بِ ٔٔ ا ِي َعبَّا ٔ
یع َة بِ َٔ ا ِي َحار ٔٔث َقا ٍَ ي ٔ َع ِب ٔس ا ِي ُُ َّلً ٔ ٔب بِ ٔٔ َرب ٔ َ
أَ َّٕ أَبَا ُظ َرب ٔ َ

ا ِي ُُ َّلً ٔ ٔب ائِت َٔیا َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ُكوَّلَ َي ُط ا ِس َت ِعُٔ ًِ َٓا یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َعل َی ايؼَّ َس َقا ٔ
ت ؾَأتََی

ٌ
َعل ٔ ُّی بِ ُٔ أَبٔی كَائبٕ َوْ َ ِح ُٔ َعل َی تًٔ َ
َِ ا ِي َحا ٍٔ َؾ َكا ٍَ َي ُض َُا إ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّلَ َي ِش َت ِعُٔ ُ
ٌ َحًَّی أَ َت ِي َٓا َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َٔ ِٓهُ ِِ أَ َح ّسا َعل َی ايؼَّ َس َق ٔة َقا ٍَ َع ِب ُس ا ِي ُُ َّلً ٔ ٔب ؾَاْ ِ َل ًَ ِك ُت أََْا َوا ِيؿ َِـ ُ
ض َوإْٔ َّ َضا َّلَ َت ٔح ٌُّ ي ٔ ُُ َح َُّ ٕس َو ََّل ْلٔ ٍٔ َُ َح َُّ ٕس َػلَّی
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ َي َٓا إ ٔ َّٕ صَ ِٔذظ ٔايؼَّ َس َق َة إْٔ َّ َُا ه ٔ َی أَ ِو َسا ُر اي َّٓا ٔ

اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ

رمعف نب وساد نب اوسد نب رمعف ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دبعاہلل نب احرث نب ونلف اہیمش ،دبعابلطمل نب
ربیعة نب احرث ےس رفاتی ےہ اوہنں ےن رضحت دبعابلطمل نب رہعیب افر رضحت لضف نب ابعس ریض اہلل
ہنع ےس رفامای م دفونں دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختم ادقس ںیم رعض رکف ہک مہ وک دصہق یک فوصیل ےک فاےطس رقمر رک دای اجےئ۔ اس دفراؿ رضحت یلع
ریضاہللہنعیھبفاہںفیرفیےلآےئ۔اوہنںےنرفامایرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسمدفونں
ںیم ےس یسک وک دص اقت یک فوصیل رپ رقمر ںیہن رفامںیئ ےگ۔ رضحت دبعابلطمل ایبؿ رفامےت ںیہ رھپ ںیم افر
رضحتلضفدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیم احرضوہےئافراینپاحرضیاکدصقمرعضایکوتآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایدصہقریخاتولوگںاک لیملیچکےہوجہکآؽ روسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
افردمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسےکالہفایعؽےکفاےطساجزئںیہنےہ۔
رافی  :رمعف نب وساد نب اوسد نب رمعف ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دبعاہلل نب احرث نب ونلف اہیمش،
دبعابلطملنبربیعةنباحرث
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکوقؾاکاھبہجنایسوقؾںیمامشروہےنےسقلعتم
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
یسکوقؾاکاھبہجنایسوقؾںیمامشروہےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 521

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،ونیع ،طعبہ رضی اہلل عٓہ

ض َُ َعاو ٔیَ َة بِ ٔٔ ُ ََّق َة
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َونٔی ْع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ ُقً ُِت ْٔلَبٔی إٔیَا ٕ

أَ َسُٔ ِع َت أَْ َ َص بِ َٔ ََاي ٔ َٕ َي ُكو ٍُ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ابِ ُٔ أ ُ ِختٔ ا ِي َك ِوّ ٔ َٔ ِٔ أَ ِن ُؿ ٔشض ٔ ِِ
َقا ٍَ َن َع ِِ
ااحسؼ نب اربامیہ ،فعیک ،ہبعش ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت اوب اایس ےس درایتف ایک ہک
آپےن رضحتاسنریض اہللہنعےسہیدحثیرشفی ینسہکرضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
رفاماییسکوقؾاکاھباجنیھباؿیہںیمےسامشروہاگوتاوہنںےن(وجابںیم)رفاماییجاہںینسےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،فعیک،ہبعشریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
یسکوقؾاکاھبہجنایسوقؾںیمامشروہےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 522

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،ونیع ،طعبة ،قتازة ،اْص بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َونٔی ْع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ أَْ َ ٔص بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ
َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ابِ ُٔ أ ُ ِختٔ ا ِي َك ِوّ ٔ َٔ ِٓ ُض ِِ
ااحسؼنباربامیہ،فعیک،شػیة،اتقدة،اسننبامکلریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع

فآہلفملسےناراشدرفاماییسکوقؾاکاھباجنیھباؿیہںیمےسےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،فعیک،شػیة،اتقدة،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکوقؾاکآزادایکوہاالغؾ(ینعیومیلٰ)یھباؿیہںیمےسےہ
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
یسکوقؾاکآزادایکوہاالغؾ(ینعیومیلٰ)یھباؿیہںیمےسےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 523

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،طعبة ،حهِ ،ابٔ ابوراؾع رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي َح َه ُِ َع ِٔ ابِ ٔٔ أَب ٔی َراؾ ٕٔع َع ِٔ
اس َت ِع َُ ٌَ َر ُج َّل َٔ ِٔ بَىٔی ََ ِدزُوّ ٕ َعل َی ايؼَّ َس َق ٔة ؾَأ َ َرا َز أَبُو
أَبٔیطٔ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ِ
َراؾ ٕٔع أَ ِٕ َیت ِ َب َع ُط َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ ايؼَّ َس َق َة ََّل َت ٔح ٌُّ َي َٓا َوإ ٔ َّٕ ََ ِول َی ا ِي َك ِوّ ٔ َٔ ِٓ ُض ِِ

رمعفنبیلع،ییحی،شػیة،مکح،انباوبراعفریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنہلیبق
ونبزخمفؾےکاکیآدیموکدصہقریخاتفوصؽرکےنےک فاےطساعلمنیعتمرفامایاسومہعقرپاوبراعفےنیھب
وخاشہاظرہیکہکںیمیھباؿیہےکاسھتالچاجؤںوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایامہرےفاےطسدصہق
ریخات انیل الح ؽ ںیہن ےہ افر یسک وقؾ اک ومیل (ینعیآزاد رکدہ الغؾ) یھب اؿ یہ ںیم ےس ےہ(ینعی اس اکامشر یھب
ایسوقؾںیمےسوہاگ)۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،شػیة،مکح،انباوبراعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقریخاترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکفاےطسالحؽںیہنےہ
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقریخاترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکفاےطسالحؽںیہنےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 524

راوی  :زیاز بٔ ایوب ،عبسايواحس بٔ واػٌ ،بہز بٔ حهیِ

اػ ٌٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بَ ِضز ُبِ ُٔ َحه ٕٔیِ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َج ِّسظ ٔ
وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ا ِي َواحٔسٔ بِ ُٔ َو ٔ
أَ ِخب َ َرَْا زٔیَازُ بِ ُٔ أَ ُّی َ
إ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إٔذَا أ ُت َٔی بٔظَ ِی ٕئ َسأ َ ٍَ َع ِٓطُ أَ َص ٔسیَّ ْة أَ ِّ َػ َس َق ْة َؾإ ٔ ِٕ قٔی ٌَ َػ َس َق ْة ي َِِ
َقا ٍَ ک َ َ
یَأِک ُ ٌِ َوإ ٔ ِٕ قٔی ٌَ َص ٔسیَّ ْة َب َش َم یَ َس ُظ
زاید نب اویب ،دبعاولادح نبفا ل،زہب نب میکح اےنپفادل اصبح افر اؿ ےکدادا ےس لقن رفامےت ںیہ ہک ارگ
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم وکیئ زیچ شیپ یک اجیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
درایتفرفامےتہیدہہیےہایدصہقریخاتےہ؟ارگفہزیچدصہقوہیتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہناھکےتافر
دہہیوہاتوتاھکےنےکفاےطساہھتڑباھےت۔
رافی  :زایدنباویب،دبعاولادحنبفا ل،زہبنبمیکح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگدصہقیسکصخشےکاپسوہرکآےئ؟
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
ارگدصہقیسکصخشےکاپسوہرکآےئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 525

راوی  :عُرو بٔ یزیس ،بہز بٔ اسس ،طعبة ،حهِ ،ابراہیِ ،اسوز ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

یس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بَ ِضز ُ بِ ُٔ أَ َس ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي َح َه ُِ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ یَز ٔ َ
اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة أَْ َّ َضا أَ َرا َز ِت أَ ِٕ َت ِظتَر َٔی بَر ٔ َیر َة َؾت ُِعتٔ َك َضا َوإْٔ َّ ُض ِِ ِ
َ
ْ ِت ذَي ٔ َ
اطت َ َركُوا َو ََّلئ َ َضا ؾ ََِذ َ َ
یضا َؾإ ٔ َّٕ ا ِي َو ََّل َئ ي ٔ َُ ِٔ أَ ِع َت َل َو ُخی ِّ َر ِت ح ٔی َن
ي ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ ا ِطتَر ٔ َیضا َوأَ ِعتٔك ٔ َ
أ ُ ِعتٔ َك ِت َوأتُ َٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ٔ ًَ ِح ِٕ َؾكٔی ٌَ َص َِذا َٔ َُّا ُت ُؼ ِّس َم بٔطٔ َعل َی بَر ٔ َیر َة َؾ َكا ٍَ ص َُو ي ََضا
ُحا
َػ َس َق ْة َو َي َٓا َص ٔسیَّ ْة َوک َ َ
إ َز ِو ُج َضا ُ ًّ

رمعف نب سیدی ،زہب نب ادس ،شػیة ،مکح ،اربامیہ ،اوسد ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن
ربریہوکرخدیرکاسوکآزادرکاناچاہوتاسےکاماکلؿےنرشطاگلیئہکمہاساکرتہکںیلےگ۔اعہشئدصہقیریض
اہلل اہنع ےن ہی ابت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس وک اتبیئ وت رفامای م اس وک رخدی ول افر آزادرک دف فالء(رمےن
فاال وج وھچ ڑات ےہ فہ وت) ایس اک وہات ےہ وج ہک آزاد رکات ےہ رھپ سج فتق اس وک آزاد ایک ایگ وت اایتخر دای ایگ ہک دؽ
اچےہوتوشرہ ےکاپسرےہ ایاس وکوھچ ڑدےرھپ یبن یلص اہللہیلعفآہلفملس یکدختم ادقس ںیموگتششیپ
ایکایگ افر رعض ایک ایگہیربریہ وکدصہقںیم الماھت۔آپیلص اہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہیاس ےکفاےطسدصہق
اھتافرامہرےفاےطسوتہیدہہیےہ۔زینربریہاکاخفدنآزادصخشاھت۔
رافی  :رمعفنبسیدی،زہبنبادس،شػیة،مکح،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دصہقریخاتںیمدایوہاامؽاکدفابرہرخدیاناسیکےہ؟
ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقریخاتںیمدایوہاامؽاکدفابرہرخدیاناسیکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 526

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و ايحارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،زیس بٔ اسًِ ،عُر رضی اہلل عٓہ

َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا
أ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ

َ
َ
ض فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ
َف ٕ
ََاي ٔ َْ َع ِٔ َزیِ ٔس بِ ٔٔ أ ِسً ََِ َع ِٔ أبٔیطٔ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت عُ َُ َر َي ُكو ٍُ َح ًَُ ُِت َعل َی َ َ
َ َر ُسو ٍَ
إ ع ٔ ِٓ َس ُظ َوأَ َر ِز ُت أَ ِٕ أَبِ َتا َع ُط َٔ ِٓ ُط َوهَ َٓ ِٓ ُت أَْ َّ ُط بَائ ٔ ُع ُط بٔرُ ِخ ٕؽ ؾ ََشأ َ ِي ُت َع ِٔ َذي ٔ َ
ؾَأ َ َؿا َع ُط َّاي ِٔذی ک َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ ََّل َت ِظتَرٔظ ٔ َوإ ٔ ِٕ أَ ِع َل َانطُ بٔس ِٔر َص ِٕ َؾإ ٔ َّٕ ا ِي َعائ َٔس فٔی َػ َس َقتٔطٔ کَا ِيکًَ ِٔب َي ُعوزُ فٔی
َق ِیئٔطٔ
دمحمنبہملسفااحلرثنب نیکسم،انباقمس ،امکل،زدی نباملس،رمعریضاہللہنعرفامےتںیہ ںیم ےنراہدخا ںیم
اکیوھگ ڑادصہقایکوتفہسجآدیموکالماھتاسےناسیکایھچرطحےسدھکیاھبؽںیہنیک۔ںیمےنوخاشہیک
ہک اس ےس رخدی ولں اس ےئل ہک ںیم ھجمس راہ اھت ہک ہی مک تمیق ںیم رففتخ رکفں اگ سج فتق ںیم ےن روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ فہ اس وک اکی درمہ ےک
وعضیھبدےوتماسوکہنرخدیانویکہکندصہقرکےکاسوکفاسپےنیلفاالصخشاسےتکیکامدننےہوجہکےق
رکےنےکدعباسوکاھکےناتگلےہ۔
رافی  :دمحمنبہملسفااحلرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،زدینباملس،رمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقریخاتںیمدایوہاامؽاکدفابرہرخدیاناسیکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 527

راوی  :ہاروٕ بٔ اسحل ،عبسايرزامَ ،عُر ،زہری ،سايِ بٔ عبساہلل ،وہ اپٓے وايس سے ،عُر رضی اہلل عٓہ

ارو ُٕ بِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َع ِٔ ََ ِع َُر ٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َساي ٔ ِٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا صَ ُ
َ
َ
َ
رشائ َ َضا َؾ َكا ٍَ َي ُط اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َف ٕ
َفآصَا تُ َبا ُع ؾَأ َرا َز ٔ َ
ض فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َ َ
أبٔیطٔ َع ِٔ ُع َُ َر أْ َّ ُط َح َُ ٌَ َعل َی َ َ

َو َس ًَّ َِ ََّل َت ِعر ٔ ِق فٔی َػ َس َقت ََٔ

اہرفؿ نب ااحسؼ  ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اسمل نب دبع اہلل ،فہ اےنپ فادل ےس ،رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک
ںیم ےن اکی وھگ ڑا راہ دخا ںیم دای۔ رھپ ںیم ےن اکی دہعف اس وھگ ڑے وک رففتخ وہات وہاداھکی وت ںیم ےن اس وک
رخدیےناکارادہایکاسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایماےنپدصہقیکاجبنفاسپہناجؤ۔
رافی  :اہرفؿنباقحس،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسملنبدبعاہلل،فہاےنپفادلےس،رمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقریخاتںیمدایوہاامؽاکدفابرہرخدیاناسیکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 528

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک ،ححین ،يیث ،عكیٌ ،ابٔ طہاب ،سايِ بٔ عبساہلل ،عبساہلل بٔ عُر
رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُح َحی ِ ْن َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ عُ َك ِی ٌٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ
ض فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َعزَّ
ٔط َض ٕ
رف ٕ
اب َع ِٔ َساي ٔ ِٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ عُ َُ َر ک َ َ
إ یُ َح ِّس ُث أَ َّٕ عُ َُ َر َت َؼ َّس َم بٔ َ َ
َ ؾَأ َ َرا َز أَ ِٕ َي ِظتَرٔیَ ُط ث ُ َِّ أَتَی َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَا ِس َتأ ِ ََ َر ُظ فٔی
َو َج ٌَّ ؾ ََو َج َس َصا تُ َبا ُع َب ِع َس ذَي ٔ َ
َ
َ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل َت ُع ِس فٔی َػ َس َقت ٔ َ
ذَي ٔ َ

د
دمحمنبدبعاہللنبابمرک ،جتن ،ثیل ،لیقع،انب اہشب ،اسملنبدبعاہلل ،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع رفامےت
ںیہ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اکی وھگ ڑا راہ دخا ںیم دای۔ رھپ اکی رفز ایس وھگ ڑے وک رففتخ وہےت وہےئ
داھکی وت ںیم ےن اچاہہک ںیم اس وکرخدیولں نکیل سج فتق آرضحنت یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس ںیم ےن وشمرہ
ایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایماانپدصہقفاسپےلول۔
د
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک ،جتن،ثیل،لیقع،انباہشب،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :زوکةےسہقلعتمااحدثی
دصہقریخاتںیمدایوہاامؽاکدفابرہرخدیاناسیکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 529

راوی  :عُرو بٔ علی ،بَش و یزیس ،عبسايرحُٔ بٔ اسحل ،زہری ،حرضت سعیس بٔ َشیب رضی اہلل عٓہ

َش َو َیزٔی ُس قَاَّلَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بٔ ِ ْ
َخ َؾ ا ِي ٔع َٓ َب
اب بِ َٔ أَسٔی ٕس أَ ِٕ یَ ِ ُ
َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ََ َر َع َّت َ

َؾ ُت َؤ َّزی َزکَاتُطُ َزبٔي ّبا َن َُا تُ َؤ َّزی َزکَاةُ اي َّٓ ِد ٌٔ َت ُِ ّرا

رمعف نب یلع ،رشب ف سیدی ،دبعارلنمح نب ااحسؼ  ،زرہی ،رضحتدیعس نب بیسم ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک
آرضحنتیلصاہللہیلعفآہل فملس ےناتعب نبادیس وکاوگنر اکادنازہاگلےناک مکحرفامایاتہک کشخوہےن ےکدعب
اسیکزوکةدےدیاجےئسجرطہقیےسہکوجھکرفںیکزوکةایتروہےنےکدعبدیاجیتےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،رشبفسیدی،دبعارلنمحنباقحس،زرہی،رضحتدیعسنببیسمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
رفتیضففوجبجح
ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
رفتیضففوجبجح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 530

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک ََخمی ،ابوہظاّ و َػیرة بٔ سًُہ ،ربیع بٔ َشًَِ ،حُس بٔ
زیاز ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک ا ِي ُُ َ ِّ
َخم ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو صٔظَ اّ ٕ َوا ِس ُُطُ ا ِي ُُػٔی َرةُ بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ
َح َّسثَ َٓا اي َّربٔی ُع بِ ُٔ َُ ِشً ٔ ِٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ زٔیَاز ٕ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َخ َل َب َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ

َف َق َعً َِیهُ ِِ ا ِي َح َّخ َؾ َكا ٍَ َر ُج ٌْ فٔی کٌُِّ َعاّ ٕ ؾ ََش َه َت َع ِٓطُ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ اي َّٓ َ
اض َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ َق ِس َ َ
ََ ََ ِٔ
َحًَّی أَ َعا َز ُظ ثَ ََلثّا َؾ َكا ٍَ ي َِو ُقً ُِت َن َع ِِ ي ََو َج َب ِت َوي َِو َو َج َب ِت ََا ق ُُِت ُِِ ب ٔ َضا ذ َُرونٔی ََا َت َر ِن ُتهُ ِِ َؾإْٔ َّ َُا َصً َ

إ َق ِب ًَهُ ِِ ب ٔ َهث ِ َرة ٔ ُس َؤائض ٔ ِِ َوا ِخت ََٔلؾ ٔض ٔ ِِ َعل َی أَِْب ٔ َیائ ٔض ٔ ِِ َؾإٔذَا أَ ََ ِرتُهُ ِِ ب ٔ َّ
ايظ ِی ٔئ َؾد ُُِذوا بٔطٔ ََا ا ِس َت َل ِعت ُِِ
کَ َ
َوإٔذَا ْ َ َض ِي ُتهُ ِِ َع ِٔ َط ِی ٕئ ؾَا ِجتَٓٔبُو ُظ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک رخمیم ،اوباشہؾ ف ریغمة نب ہملس ،رعیب نب ملسم ،دمحم نب زاید ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع
رفامےت ںیہ اکی رمہبت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےس اطخب رفامای افر اراشد رفامای دخافدن
دقفس ےن م رپ جح رفض رقار دای ےہ اکی صخش ےن رعض ایک ایک رہ اسؽ۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس اخومش
رےہ۔ اہیں کت ہک اس ےن نیت رمہبت یہی وساؽ ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ ںیم اہں
 ہہ داتی وت فابج وہات افر ارگ فابج وہات وت م ہن رک ےتکس۔ ارگ ںیم ھچک ایبؿ ہن رکفں وت م یھب ھجم ےس وساؽ ہن ایک

رکف۔اسےئلہکارگوکیئزیچرشفعوہیئگوتریماوتاکؾیہیہیےہہکمولوگںکت(اغیپؾ)اچنہپؤںویکہکنمےس
لبقاںیتموساالتیکفیرحی افراےنپربمغیپفںےکابرے ںیماالتخػ یکفہج ےسالہک افرربابدرک دیںیئگ۔
اسف ہج ےس ارگ ںیم م وک یسک اکؾ اک مکحدفں وت مولگ اینپ دقرت ےکاطمقباس رپلمع ایکرکف افر ارگ یسک اکؾ
ےسعنمرکفںوتمولگاسےساچبرکف۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرکرخمیم،اوباشہؾفریغمةنبہملس،رعیبنبملسم،دمحمنبزاید،اوبرہریہریضاہلل
ہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
رفتیضففوجبجح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 531

َوسی بٔ سًُہ ،عبسايحًیٌ بٔ
راوی َ :حُس بٔ یحٌی بٔ عبساہلل ْیشابوری ،سعیس بٔ ابوَریِ،
ٰ
حُیس ،ابٔ طہاب ،ابوسٓإ ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

وسی
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ اي َّٓ ِی َشابُور ُّٔی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َسعٔی ُس بِ ُٔ أَبٔی ََ ِر َی َِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َُ َ

ض
بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َع ِب ُس ا ِي َحًٔی ٌٔ بِ ُٔ ُح َُ ِی ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
ايس َؤل ٔ ِّی َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
اب َع ِٔ أَبٔی ٔس َٓا ٕٕ ُّ
َّ
َّ
َّ
ُ
َ
َ
َق ُع بِ ُٔ
أ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َق َاّ َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ اہللَ َت َعال َی َن َت َب َعً َِیه ِِ ا ِي َحخ َؾ َكا ٍَ اْلِ ِ َ
َّ
وٕ َوَّلَ
یِّم ک ُ ٌُّ َعاّ ٕ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ؾ ََش َه َت َؾ َكا ٍَ ي َِو ُقً ُِت َن َع ِِ ي ََو َج َب ِت ث ُ َِّ إٔذّا ََّل َت ِش َُ ُع َ
َحاب ٔ ٕص ايتُٔ ٔ ُّ
وٕ َو َل ٔه َّٓ ُط َح َّح ْة َواح َٔس ْة
تُ ٔلی ُع َ

دمحمنبییحینبدبعاہللاسینوبری،دیعسنباوبرممی،ومٰیسنبہملس،دبعالیلجلنبدیمح،انباہشب،اوبانسؿ،انب
ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی دؿ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر رفامای

دخافدندقفسےنمرپجحرفضرقاردایےہاسرپرضحتارقعنباحسبےنرعضایکایکرہاسؽایروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملس!آپیلصاہللہیلع فآہلفملساخومشرےہافررھپاراشدرفامایارگںیم ہہداتیوتجحرہاسؽ
الزؾوہاجاتافررھپمولگہنےتنسافرہنرفامربداریرکےتنکیلجحاکییہرمہبتادارکانالزؾےہ۔
رافی  :دمحم نب ییحی نب دبعاہلل اسینوبری ،دیعس نب اوبرممی ،ومٰیس نب ہملس ،دبعالیلجل نب دیمح ،انب اہشب،
اوبانسؿ،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمعہےکفوجبےسقلعتم
ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
رمعہےکفوجبےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 532

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،طعبة ،نعُإ بٔ سايِ ،عُرو بٔ اوض ،ابورزیٔ رضی اہلل عٓہ

إ بِ َٔ َساي ٔ ِٕ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت اي ُّٓ ِع َُ َ

ض یُ َح ِّس ُث َع ِٔ أَبٔی َر ٔز ٕ
یٔ أََّْطُ َقا ٍَ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ أَبٔی َط ِی ْذ َنبٔی ْر َّلَ َي ِش َت ٔلی ُع
َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َع ُِ َرو بِ َٔ أَ ِو ٕ
ا ِي َح َّخ َو ََّل ا ِي ُع ُِ َر َة َو ََّل َّ
ايو ِع َٔ َقا ٍَ َؾ ُح َّخ َع ِٔ أَب ٔ َ
یَ َوا ِع َتُٔرِ

دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،شػیة،امعنؿنباسمل،رمعفنبافس،اوبرزنیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےن
رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےفادلامدجتہبوب ڑےھوہےکچںیہفہہنوتجحرکےتکسںیہہنرمعہ
افرہنفہافٹنرپڑچھےتکسںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایماےنپفادلیکرطػےسجحافررمعہ
ادارکف۔

رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،شػیة،امعنؿنباسمل،رمعفنبافس،اوبرزنیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحربمفریکتلیضف
ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
جحربمفریکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 533

راوی  :عبسة بٔ عبساہلل ػؿار بِصی ،سویس ،ابٔ عُرو کًيی ،زہیر ،سہیٌ ،سِّم ،ابوػايح ،ابوہریرہ
رضی اہلل عٓہ

ِص ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُس َویِ ْس َوص َُو ابِ ُٔ َع ُِر ٕو ا ِيک َ ًِ ٔي ُّی َع ِٔ ُزصَیِر ٕ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب َسةُ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ ايؼَّ َّؿارٔ ا ِي َب ِ ٔ
ِّم َع ِٔ أَبٔی َػاي ٔ ٕح َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِي َح َّح ُة
َح َّسثَ َٓا ُس َض ِی ٌْ َع ِٔ ُس َ ٕٓ
ورةُ ي َِی َص ي ََضا َجزَائْ إ ٔ ََّّل ا ِي َح َّٓ ُة َوا ِي ُع ُِ َرةُ إلٔ َی ا ِي ُع ُِ َرة ٔ َن َّؿ َار ْة ي ٔ َُا بَ ِي َٓ ُض َُا
ا ِي َُبِرُ َ

دبعةنبدبعاہللافصررصبی،وسدی،انبرمعفیبلک،زریہ،لیہس،یمس،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتی
ےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایجحربمفراکتنجےکالعفہوکیئہلصںیہنےہافر
اکیرمعہدفرسےرمعہکتوہےنفاےلانگوہںاکافکرہنباجاتےہ۔
رافی  :دبعةنبدبعاہللافصررصبی،وسدی،انبرمعفیبلک،زریہ،لیہس،یمس،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی

جحربمفریکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 534

راوی  :عُروبٔ َٓؼور ،ححاد ،طعبہ ،اہیٌ ،سِّم ،ابو ػايح ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ِّم َع ِٔ أَبٔی
َّاد َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ُس َض ِی ٌْ َع ِٔ ُس َ ٕٓ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحح ْ
اب إ ٔ ََّّل ا ِي َح َّٓ ُة
َػاي ٔ ٕح َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ا ِي َح َّح ُة ا ِي َُبِرُ َ
ورةُ ي َِی َص ي ََضا ث َ َو ْ
َٔ ِث ًَ ُط َس َو ّ َّ
رف ََا بَ ِي َٓ ُض َُا
ائ إَّٔل أَْ َّ ُط َقا ٍَ تُهَ ِّ ُ

رمعفنب وصنمر ،اجحج ،ہبعش ،الیہ ،یمس ،اوب اصحل ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اس دحثی اک ومضمؿاسہقب دحثی ےک
اطمقبےہ۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،اجحج،ہبعش،الیہ،یمس،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تلیضفجحےسقلعتم
ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
تلیضفجحےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 535

راوی َ :حُس بٔ راؾع ،عبسايرزامَ ،عُر ،زہری ،ابٔ َشیب ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َراؾ ٕٔع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب َع ِٔ أَبٔی
ٌ َقا ٍَ ِاْل ٔ َیُا ُٕ
ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َسأ َ ٍَ َر ُج ٌْ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ ُّی اْلِ َ ِع َُا ٍٔ أَؾ َِـ ُ

بٔاہللٔ َقا ٍَ ث ُ َِّ ََاذَا َقا ٍَ ا ِيح ٔ َضازُ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َقا ٍَ ث ُ َِّ ََاذَا َقا ٍَ ث ُ َِّ ا ِي َح ُّخ ا ِي َُبِرُو ُر
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،انب بیسم ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ اکی آدیم ےن رضحت
روسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےس رعضایک ایروسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملس وکؿاسلمع بس ےسزایدہ
الضفےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدخافدندقفسرپاامیؿالان۔اسےنرھپدرایتفایک۔رھپ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایراہدخاںیماہجدرکان۔اسےن رعضایک اس ےکدعبوکاسنلمعالضف
ےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایجحربمفر۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انببیسم،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
تلیضفجحےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 536

راوی  :عیسی بٔ ابراہیَِ ،ثروز ،ابٔ وہبََ ،خَة ،وہ اپٓے وايس سے ،سہیٌ بٔ ابوػايح ،وہ اپٓے وايس
سے ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َخ ََ َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ُس َض ِی ٌَ
أَ ِخب َ َرَْا ع َٔیسی بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ ََثِرُوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َع ِٔ ََ ِ َ
بِ َٔ أَبٔی َػاي ٔ ٕح َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَبٔی َي ُكو ٍُ َسُٔ ِع ُت أَبَا ص َُریِ َر َة َي ُكو ٍُ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو ِؾ ُس
اہللٔ ثَ ََلثَ ْة ا ِي َػازٔی َوا ِي َح ُّ
اد َوا ِي ُُ ِع َتُٔرُ

یسیعنباربامیہ،مفد،انبفبہ،رخممة،فہاےنپفادلےس،لیہسنباوباصحل،فہاےنپفادلےس،اوبرہریہریض
اہللہنعرفامےت ںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدحافدندقفساکفدفنیت آدیم

ںیہ۔زغفہرکےنفاال۔جحرکےنفاالافررمعہرکےنفاال۔
رافی  :یسیع نب اربامیہ ،مفد ،انب فبہ ،رخممة ،فہ اےنپ فادل ےس ،لیہس نب اوباصحل ،فہ اےنپ فادل ےس،
اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
تلیضفجحےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 537

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايحهِ ،طعیب ،يیث ،خايس ،ابٔ ابوہَلٍ ،یزیس بٔ عبساہللَ ،حُس بٔ
ابراہیِ ،ابوسًُہ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ َّ
ايً ِیثٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی ص ََٔل ٍٕ
یس بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َع ِٔ یَز ٔ َ
َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ٔج َضا ُز ا ِلهَبٔیر ٔ َوايؼَّ ػٔیر ٔ َو َّ
ٔیـ َوا ِي َُ ِرأَة ٔا ِي َح ُّخ َوا ِي ُع ُِ َرةُ
ايـع ٔ

دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل ،بیعش،ثیل ،اخدل ،انب اوبالہؽ ،سیدی نب دبع اہلل ،دمحم نب اربامیہ ،اوبہملس ،اوبرہریہ
ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجصخشےنجحایک
اسرھگاک افراس ےنوغلالکؾ ںیہنایکافرہنانگہاکاراکتب ایکوتفہصخش اسرطح ےسفاسپوہاگےسیجہک اسیک
امںےناسوکآجیہادیاایک(ینعیفہابق لانگہےساپکفاصػوہاگ)۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نبدبعامکحل ،بیعش ،ثیل ،اخدل ،انب اوبالہؽ ،سیدی نب دبعاہلل ،دمحم نب اربامیہ ،اوبہملس،
اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
تلیضفجحےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 538

راوی  :ابوعُار حشین بٔ ُحیث َروزی ،ؾـیٌ ،ابٔ عیاقَٓ ،ؼور ،ابوحازّ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ٌ َوص َُو ابِ ُٔ ع َٔیاقٕ َع ِٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َع ِٔ
ُحیِ ٕث ا ِي َُ ِر َوز ُّٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي ُؿ َـ ِی ُ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َع َُّا ٕر ا ِي ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ ُ َ
أَبٔی َحازّٔ ٕ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َح َّخ َص َِذا ا ِيب َ ِی َت َؾً َِِ َی ِر ُؾ ِث َوي َِِ

َيؿ ُِش ِل َر َج َع َن َُا َوي ََس ِت ُط أ ُ َُّ ُط

اوبامعرنیسحنب رحثیرمفزی،لیضف،انبایعض،وصنمر،اوباحزؾ،اوبرہریہریضاہللہنع ےسرفاتیےہہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجصخشےناسرھگ اکجحایکافراسدفراؿہنوت اس
ےنشحفالکؾایکافرہنوکیئانگہایانرفامینیکوتفہصخشاسرطحےسفاسپوہاگسجرطحےساسیکامںےناس
وکآجیہادیاایکوہ۔
رافی  :اوبامعرنیسحنبرحثیرمفزی،لیضف،انبایعض،وصنمر،اوباحزؾ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
تلیضفجحےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 539

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،جریر ،حبیب ،ابٔ ابوعُرة ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َجر ٔ ْیر َع ِٔ َحبٔیبٕ َوص َُو ابِ ُٔ أَبٔی َع ُِ َر َة َع ِٔ َعائٔظَ َة ب ٔ ِٓتٔ كَ ًِ َح َة َقاي َِت
َ َؾإٔنِّی ََّل أَ َری َع َُ َّل فٔی
َخ ُد َؾُٓ َحاص َٔس ََ َع َ
أَ ِخب َ َر ِتىٔی أ ُ ُّّ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن َعائٔظَ ُة َقاي َِت ُقً ُِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ ََّل ْ َ ِ ُ
ور
ُقآ ٕٔ أَؾ َِـ ٌَ َٔ ِٔ ا ِيحٔ َضاز ٔ َقا ٍَ َّلَ َو َلهَُّٔ أَ ِح َش ُٔ ا ِيح ٔ َضاز ٔ َوأَ ِج ًَُُ ُط َح ُّخ ا ِيب َ ِیتٔ َح ٌّخ ََبِرُ ْ
ا ِي ُ ِ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،بیبح ،انب اوبرمعة ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفامیت ںیہ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک مہ ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اہجد رکےن ےک فاےطس ہن لکن اجای
رکںی۔ ویکہکن ںیم ےن وپرے رقآؿ رکمی ںیم اہجد ےس زایدہ الضف لمع ںیہن اپای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن اراشد رفامای ںیہن ہکلب اہمترے فاےطس الضف رتنی افر بس ےس زایدہ رتہب اہجد جح تیب اہلل ےہ وج ہک جح ربمفر
یھبےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رجری،بیبح،انباوبرمعة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تلیضفرمعہےسقلعتمااحدثی
ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
تلیضفرمعہےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 540

راوی  :قتيبہ بٔ سعیسَ ،ايَ ،سِّم ،ابوػايح ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ِّم َع ِٔ أَبٔی َػاي ٔ ٕح َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة بِ ُٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ ُس َ ٕٓ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِي ُع ُِ َرةُ إلٔ َی ا ِي ُع ُِ َرة ٔ َن َّؿ َار ْة ي ٔ َُا بَ ِي َٓ ُض َُا َوا ِي َح ُّخ ا ِي َُبِرُو ُر ي َِی َص َي ُط َجزَائْ إ ٔ ََّّل ا ِي َح َّٓ ُة

ہبیتق نبدیعس ،امکل ،یمس ،اوباصحل ،اوبرہریہ ریض اہللہنع رفامےت ںیہہکروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملس ےن

اراشدرفامایاکیرمعہدفرسےرمعہکتوہےنفاےلانگوہںاکافکرہوہاتےہ۔افرجحربمفراکہلصتنجےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکل،یمس،اوباصحل،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحےکاسھترمعہرکےنےسقلعتم
ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
جحےکاسھترمعہرکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 541

راوی  :ابو زاؤز ،ابو عتاب ،عزرة بٔ ثابت ،عُرو بٔ زیٓار ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

اب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َعز ِ َرةُ بِ ُٔ ثَاب ٔ ٕت َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ زٔی َٓا ٕر َقا ٍَ َقا ٍَ ابِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبُو َع َّت ٕ
َّ
َّ
ُوب
َعبَّا ٕ
َُق َوايِذُّ ْ َ
ض َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َتابٔ ُعوا بَی ِ َن ا ِي َح ِّخ َوا ِي ُع ُِ َرة ٔ َؾإْٔ َّ ُض َُا َی ِٓؿ َٔیا ٕٔ ا ِيؿ ِ َ

َن َُا یَ ِٓف ٔی ا ِلهٔیرُ َخ َب َث ا ِي َحسٔی ٔس

اوبداؤد،اوباتعب،زعرةنباثتب،رمعفنبدانیر،انبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایجحافررمعہ(دفونں)اکیےکدعب(اکیینعیدفرسےےکدعبایکرکف)اسےئل
ہک ہی انگوہں افر رغتب وک اس رطہقی ےس دفر رکےت ںیہ سج رطہقی ےسہکآگیک یٹھب ولےہ ےس لیم وک دفر
رکدیتیےہ۔
رافی  :اوبداؤد،اوباتعب،زعرةنباثتب،رمعفنبدانیر،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
جحےکاسھترمعہرکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 542

راوی َ :حُس بٔ یحٌی بٔ ایوب ،سًامیٕ بٔ حبإ ابوخايس ،عُرو بٔ قیص ،عاػِ ،طكیل ،عبساہلل بٔ
َشعوز رضی اہلل عٓہ

َّإ أَبُو َخاي ٔ ٕس َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َق ِی ٕص َع ِٔ
وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ َحی َ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ أَ ُّی َ
یل َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َتابٔ ُعوا بَی ِ َن ا ِي َح ِّخ َوا ِي ُع ُِ َرة ٔ
َع ٔ
اػ ِٕ َع ِٔ َطك ٔ ٕ
ُوب َنُا یَ ِٓف ٔی ا ِلهٔیرُ َخ َب َث ا ِي َحسٔی ٔس َو َّ
ايِذ َص ٔب َوا ِيؿ َّٔـةٔ َوي َِی َص ي ٔ ًِ َح ِّخ ا ِي َُب ِرُورٔ
َُق َوايِذُّ ْ َ َ
َؾإْٔ َّ ُض َُا یَ ِٓؿ َٔیا ٕٔ ا ِيؿ ِ َ

وٕ ا ِي َح َّٓةٔ
اب ُز َ
ثَ َو ْ

دمحم نب ییحی نب اویب ،امیلسؿ نب ةحؿ اوباخدل ،رمعف نب سیق ،اعمص ،قیقش ،دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن
اراشد رفامای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولگ اکی دفرسے ےک دعب جح افر
رمعہ ایک رکف اس ےئل ہک ہی دفونں گنت دیتس افر انگوہں وک اس رطہقی ےس دفر رکےت ںیہ ہک سج رطہقی ےس ہک
یٹھبولےہےسوسےنافراچدنیےسلیموکدفررکدیتیےہافرجحربمفراکارجفوثابرصػتنجےہ۔
رافی  :دمحمنبییحی نباویب،امیلسؿ نبةحؿاوباخدل،رمعف نبسیق،اعمص ،قیقش،دبعاہلل نبوعسمدریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسرمےنفاےلیکرطػےسجحرکانہکسجےنجحیکتنمامینوہ۔
ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی

اسرمےنفاےلیکرطػےسجحرکانہکسجےنجحیکتنمامینوہ۔

جًس  :جًس زوّ

حسیث 543

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبة ،ابوبَش ،سعیس بٔ جبیر ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ٔیس بِ َٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ أَبٔی بٔ َِشٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َسع َ
ض أَ َّٕ ا َِ َرأَ ّة ْ َ َِذ َر ِت أَ ِٕ َت ُح َّخ ؾ ََُا َت ِت ؾَأتََی أَ ُخوصَا اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ُج َبیِر ٕیُ َح ِّس ُث َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
إ َعل َی أ ُ ِخت ََٔ َزیِ ْٔ أَ ُن ِٓ َت َقاؿ َٔیطُ َقا ٍَ َن َع ِِ َقا ٍَ ؾَاق ُِـوا اہللَ َؾ ُض َو
ؾ ََشأ َ َي ُط َع ِٔ ذَي ٔ َ
َ َؾ َكا ٍَ أَ َرأَیِ َت ي َِو ک َ َ
ئ
أَ َح ُّل بٔا ِي َوؾَا ٔ
دمحمنباشبر ،دمحم،شػیة،اوبرشب،دیعسنب ریبج،انبابعس ریضاہللہنعرفامےتںیہاکیاخوتؿےنتنمامینہک فہ
جحرکےیگنکیلاساکااقتنؽوہایگ۔اساخوتؿاکاھبیئدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاافراس
ےکقلعتمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایموغررکفہک
ارگاہمترینہبےکذہمیسکمسقاکرقضوہاتوتایکمفہرقہضادارکےت۔اسےنوجابداییجاہں۔آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایرھپدخافدندقفساکرقضادارکاناسےسزایدہادارکانرضفریےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،شػیة،اوبرشب،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسرمےنفاےلیکرطػےسجحرکانہکسجےنجحاداہنایکوہ
ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
اسرمےنفاےلیکرطػےسجحرکانہکسجےنجحاداہنایکوہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 544

َوسی بٔ سًُہ ہِذلی ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ
راوی  :عُرإ بٔ َوسی ،عبسايوارث ،ابو تیاحٰ ،

وسی بِ ُٔ َسً ََُ َة
وسی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس ا ِي َوار ٔٔث َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو ايتَّیَّاحٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َُ َ
أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ َُ َ
إ بِ َٔ َسً ََُ َة ا ِي ُح َضىٔ َّی أَ ِٕ َي ِشأ َ ٍَ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ا ِي ُض َِذل ٔ ُّی أَ َّٕ ابِ َٔ َعبَّا ٕ
ض َقا ٍَ أَ ََ َر ِت ا َِ َرأَ ْة ٔس َٓ َ
إ َعل َی أ ُ َِّ َضا َزیِ ْٔ
َو َس ًَّ َِ أَ َّٕ أ ُ ََّ َضا ََا َت ِت َوي َِِ َت ُح َّخ أَ َؾ ُی ِحز ٔ ُئ َع ِٔ أ ُ َِّ َضا أَ ِٕ َت ُح َّخ َع ِٓ َضا َقا ٍَ َن َع ِِ ي َِو ک َ َ
َؾ َك َـ ِتطُ َع ِٓ َضا أَي َِِ یَهُ ِٔ یُ ِحز ٔ ُئ َع ِٓ َضا َؾ ًِ َت ُح َّخ َع ِٔ أ ُ َِّ َضا
رمعاؿ نبومیس،دبعاولارث،اوبایتح،ومٰیسنبہملسذہیل ،انبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہاکیاخوتؿےن
انسؿنبہملسینہجےساہکہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفرکفہکریمیفادلہجحےکریغبااقتنؽ
صیح
رفامںیئگایک ںیم اؿیکاجبن ےسجحرک یتکوہں؟وتااسی رکان حوہاگ افراؿیک رطػ ےسجحدرتسوہاجےئ
اگ؟اوہنںےنوپاھچوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہں!ارگاؿےکذہمرقہضوہاتافرفہاسوکادارکیتوت
ایکاساکرقضاداہنوہاتاسفہجےساسوکاچےیہہکاینپفادلہیکاجبنےسجحادارکے۔
رافی  :رمعاؿنبومیس،دبعاولارث،اوبایتح،ومٰیسنبہملسذہیل،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
اسرمےنفاےلیکرطػےسجحرکانہکسجےنجحاداہنایکوہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 545

راوی  :عثُإ بٔ عبساہلل ،علی بٔ حهیِ اَّلوزی ،حُیس بٔ عبسايرحُٔ رواسی ،حُاز ابٔ زیس ،ایوب
سدتیانی ،زہری ،سًامیٕ بٔ يشار ،ابٔ عباض

أَ ِخب َ َرنٔی ُع ِث َُا ُٕ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ َحه ٕٔیِ اْلِ َ ِوز ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا حُ َُ ِی ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ
وب َّ
ايش ِدت َٔیان ٔ ِّی َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َي َشا ٕر َع ِٔ ابِ ٔٔ
اير َؤاس ُّٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّازُ ابِ ُٔ َزیِ ٕس َع ِٔ أَ ُّی َ
ُّ

َ
ات َوي َِِ َی ُح َّخ َقا ٍَ حُط ِّی َع ِٔ أَب ٔ ٔ
یَ
یضا ََ َ
َعبَّا ٕ
ض أَ َّٕ ا َِ َرأَ ّة َسأي َِت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ أَب ٔ َ
امثعؿنبدبعاہلل،یلعنبمیکحاالفدی،دیمحنبدبعارلنمحرفایس،امحدانبزدی،اویبایتخسین،زرہی،امیلسؿنب
اسی ر،انبابعسرفامےتںیہاکیاخوتؿےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےساےنپفادلامدجےکابرےںیم
درایتف ایک ہک اؿ اک ااقتنؽ ریغب جح ےئک وہےئ وہایگ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م اؿ یک
اجبن(اےنپفادلیکرطػ)ےسجحرکول۔
رافی  :امثع ؿ نب دبعاہلل ،یلع نب میکح االفدی ،دیمح نب دبعارلنمح رفایس ،امحد انب زدی ،اویب ایتخسین ،زرہی،
امیلسؿنباسیر،انبابعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئآدیموساریرپوسارںیہنوہ اتکوتاسیکاجبنےسجحرکاناسیکےہ؟
ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
ارگوکیئآدیموساریرپوسارںیہنوہ اتکوتاسیکاجبنےسجحرکاناسیکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 546

راوی  :قتيبہ ،سؿیإ ،زہری ،سًامیٕ بٔ يشار ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض أَ َّٕ ا َِ َرأَ ّة َٔ ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َي َشارٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
يـ ُة اہللٔ فٔی ا ِي َح ِّخ َعل َی
َخ ِث َع َِ َسأَي َِت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ غ ََسا َة َج ُِ ٕع َؾ َكاي َِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َ َٔف َ
َ َعل َی اي َّر ِح ٌٔ أَؾَأ َ ُح ُّخ َع ِٓ ُط َقا ٍَ َن َع ِِ
ع َٔبازٔظ ٔأَ ِز َر َن ِت أَبٔی َط ِیدّا َنبٔی ّرا ََّل َي ِش َت ُِ ٔش ُ
ذسغ
ہبیتق ،ایفسؿ ،زرہی ،امیلسؿ نب اسیر ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہلیبق م یک اکی اخوتؿ ےن حبص ےک
فتق اقمؾ زمدہفل ںیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! سج

فتق دخافدن دقفس ےن جح رفض رقار دای وت ریمے فادل تہب زایدہ وب ڑےھ وہ ےئگ ےھت افر فہ افٹن رپ یھب ںیہن
وساروہےتکسےھت؟ایکںیماؿیکاجبنےسجحرک یتکوہں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہں۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،امیلسؿنباسیر،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
ارگوکیئآدیموساریرپوسارںیہنوہ اتکوتاسیکاجبنےسجحرکاناسیکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 547

راوی  :سعیس بٔ عبس ايرحُٔ ،ابو عبیساہلل َدزومی ،سؿیإ ،ابٔ كاؤض ،ابیہ ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض َع ِٔ أَبٔیطٔ
أَ ِخب َ َرَْا َسعٔی ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ أَبُو ُعب َ ِی ٔس اہللٔ ا ِي َُ ِدزُوم ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ كَا ُو ٕ

ض َٔ ِث ًَطُ
َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ

دیعس نب دبع ارلنمح ،اوب دیبع اہلل زخمفیم ،ایفسؿ ،انب اطؤس ،اہیب ،انب ابعس ریض اہلل ہنع اس دحثی اک رتہمج
اسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :دیعسنبدبعارلنمح،اوبدیبعاہللزخمفیم،ایفسؿ،انباطؤس،اہیب،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجوکیئرمعہادارکےکسوتاسیکاجبنےسرمعہرکاناسیکےہ؟
ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی

وجوکیئرمعہادارکےکسوتاسیکاجبنےسرمعہرکاناسیکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 548

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،ونیع ،طعبة ،نعُإ بٔ سايِ ،عُرو بٔ اوض ،ابورزیٔ عكیلی رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َونٔی ْع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ اي ُّٓ ِع َُا ٕٔ بِ ٔٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ
ض َع ِٔ أَبٔی َر ٔز ٕ
یٔ ا ِي ُع َك ِیل ٔ ِّی أَْ َّ ُط َقا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ أَبٔی َط ِی ْذ َنبٔی ْر ََّل َي ِش َت ٔلی ُع ا ِي َح َّخ َو ََّل ا ِي ُع ُِ َر َة
أَ ِو ٕ

َو َّ
ايو ِع َٔ َقا ٍَ حُ َّخ َع ِٔ أَب ٔ َ
یَ َوا ِع َتُٔرِ

ااحسؼ نب اربامیہ ،فعیک ،شػیة ،امعنؿ نب اسمل ،رمعف نب افس ،اوبرزنی یلیقع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اوہنںےنرعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےفادلاصبحتہبوب ڑےھوہےئگںیہفہہنوتجح
رکےتکسںیہہن رمعہافرہنفہافٹنرپڑچھےتکسںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایماےنپفادلیکاجبنےس
جحافررمعہرکول۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،فعیک،شػیة،امعنؿنباسمل،رمعفنبافس،اوبرزنییلیقعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحاضقرکانرقہضادارکےناسیجےہ
ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
جحاضقرکانرقہضادارکےناسیجےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 549

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،جریرَٓ ،ؼورَ ،حاہس ،یوسـ بٔ زبیر ،عبساہلل بٔ زبیر رضی اہلل عٓہ

ـ بِ ٔٔ ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َجر ٔ ْیر َع ِٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َع ِٔ َُ َحاصٔ ٕس َع ِٔ یُو ُس َ

بِ ٔٔ ايزُّبَی ِر ٔ َقا ٍَ َجا َئ َر ُج ٌْ َٔ ِٔ َخ ِث َع َِ إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ أَبٔی َط ِی ْذ َنبٔی ْر َّلَ

يـ ُة اہللٔ فٔی ا ِي َح ِّخ ؾ ََض ٌِ یُ ِحز ٔ ُئ أَ ِٕ أَ ُح َّخ َع ِٓ ُط َقا ٍَ آْ ِ َت أَ ِنبَرُ َو َيسٔظ ٔ َقا ٍَ
وب َوأَ ِز َر َن ِت ُط َ َٔف َ
اير ُن َ
َي ِش َت ٔلی ُع ُّ
إ َعً َِیطٔ َزیِ ْٔ أَ ُن ِٓ َت َت ِكـٔیطٔ َقا ٍَ َن َع ِِ َقا ٍَ َؾ ُح َّخ َع ِٓطُ
َن َع ِِ َقا ٍَ أَ َرأَیِ َت ي َِو ک َ َ
ذسغ
ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،اجمدہ،ویفسنبزریب،دبعاہللنبزریبریضاہللہنعرفامےتںیہہلیبق ماکاکی
آدیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض ایک ریمے فادل تہب زایدہ وب ڑےھ وہ ےئگ ںیہ
افرفہوسارںیہنوہےتکساحالہکناؿےکذہمجحرکانالزؾےہایکںیماؿیکاجبنےسجحرکفںوتفہاکیفوہاجےئاگ
ایںیہن؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوپاھچماؿےکبسےسڑبےاڑےکوہ؟اسےناہکیجاہں۔آپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ارگ اہمترے فادل اصبح ےک ذہم یسک مسق اک رقض وہات وت ایک م فہ رقہض ادا
رکےت(ایںیہن)؟اسےنرعضایکیجاہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرھپماؿیکاجبنےسجحیھب

رکول۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رجری،وصنمر،اجمدہ،ویفسنبزریب،دبعاہللنبزریبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
جحاضقرکانرقہضادارکےناسیجےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 550

راوی  :ابوعاػِ خظیع بٔ اِصّ نشائی ،عبسايرزامَ ،عُر ،حهِ بٔ ابإ ،عْکَة ،ابٔ عباض رضی اہلل
عٓہ

إ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َع ٔ
ِص َّ اي َّٓ َشائ ُّٔی َع ِٔ َع ِب ٔس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ ا ِي َح َه ِٔ بِ ٔٔ أَبَ َ
اػ ِٕ ُخظَ ِی ُع بِ ُٔ أَ ِ َ
ات َوي َِِ َی ُح َّخ أَؾَأَحُ ُّخ َع ِٓ ُط َقا ٍَ أَ َرأَیِ َت ي َِو
ض َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُج ٌْ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ أَبٔی ََ َ
ْٔک ََ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
عِٔ

َ َزیِ ْٔ أَ ُن ِٓ َت َقاؿ َٔی ُط َقا ٍَ َن َع ِِ َقا ٍَ ؾ ََسیِ ُٔ اہللٔ أَ َح ُّل
إ َعل َی أَبٔی َ
کَ َ
اوباعمص شیشخ نب ارصؾ اسنیئ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،مکح نب اابؿ ،رکعمة ،انب ابعس ریض اہلل ہنع لقن رکےت ںیہ
اکیدؿدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماکیصخشےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعملس!ریمے
فادلیکفافتوہیئگےہفہجحںیہنرکےکسےھتایکںیماؿیکاجبنےسجحادارک اتکوہں؟آپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےنرفامایارگاہمترےفادلاصبحرقضوھچ ڑےتوتایکماؿاکرقضادارکےت؟اسےنرعضایکیجاہں۔
اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرھپدخافدندقفساکرقہضادارکےناکزایدہقحےہ۔
رافی  :اوباعمصشیشخنبارصؾاسنیئ،دبعارلزاؼ،رمعم،مکحنباابؿ،رکعمة،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
جحاضقرکانرقہضادارکےناسیجےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 551

راوی َ :حاہس بٔ َوسی ،ہظیِ ،یحٌی بٔ ابی اسحل ،سًامیٕ بٔ يشار ،عبساہلل بٔ عباض رضی اہلل عٓہ

وسی َع ِٔ صُظَ ِی ِٕ َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َي َشارٕ َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َحاصٔ ُس بِ ُٔ َُ َ
ض أَ َّٕ َر ُج َّل َسأ َ ٍَ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ َّٕ أَبٔی أَ ِز َر َنطُ ا ِي َح ُّخ َوص َُو َط ِی ْذ َنبٔی ْر ََّل َی ِثبُ ُت َعل َی
َعبَّا ٕ
إ َُ ِحزٔئّا
َراح ٔ ًَتٔطٔ َؾإ ٔ ِٕ َط َس ِزتُ ُط َخ ٔظ ُ
یت أَ ِٕ یَ ُُ َ
إ َعً َِیطٔ َزیِ ْٔ َؾ َك َـ ِي َت ُط أَک َ َ
وت أَؾَأ َ ُح ُّخ َع ِٓ ُط َقا ٍَ أَ َرأَیِ َت ي َِو ک َ َ

یَ
َقا ٍَ َن َع ِِ َقا ٍَ َؾ ُح َّخ َع ِٔ أَب ٔ َ

اجمدہنبومیس،میشہ،ییحینبایبااحسؼ،امیلسؿنباسیر،دبعاہللنبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہاکیآدیمےن
رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس! سجفتق جح رفض رقار دایایگ وت ریمےفادل تہب زایدہ وب ڑےھ وہ ےئگ
ےھت (وبہجزمکفری)افٹنرپںیہنھٹیبےتکسےھتافرارگںیماؿوکہنابدنوھںوتھجموکادنہشیےہہکااسیہنوہہکاؿ

یکفافتوہاجےئایکںیماؿیکاجبنےسجحرک اتکوہں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگاؿےکذہم
رقہضوہاتوتمفہرقضادارکےتایںیہن افرایکاہمترےرقضادارکےنےسفہرقضاداوہات؟اسصخشےناہک
یجاہں۔اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرھپماےنپفادلاصبحیکاجبنےسجحیھبادارکف۔
رافی  :اجمدہنبومیس،میشہ،ییحینبایباقحس،امیلسؿنباسیر،دبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتاکرمدیکاجبنےسجحادارکان
ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
وعرتاکرمدیکاجبنےسجحادارکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 552

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،ابٔ طہاب ،سًامیٕ بٔ يشار ،عبساہلل
بٔ عباض رضی اہلل عٓہ

َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
أ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ

ض
ََاي ٔ َْ َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
ٌ بِ ُٔ َعبَّا ٕ
اب َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َي َشارٕ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َعبَّا ٕ
إ ا ِيؿ َِـ ُ
ض َقا ٍَ ک َ َ
ٌ َی ِٓ ُورُ إ ٔ َي ِی َضا
یـ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َحائ َ ِتطُ ا َِ َرأَ ْة َٔ ِٔ َخ ِث َع َِ َت ِش َت ِؿت ٔیطٔ َو َج َع ٌَ ا ِيؿ َِـ ُ
َرز ٔ َ
ِص ُف َو ِج َط ا ِيؿ َِـ ٌٔ إلٔ َی ِّ
رخ َؾ َكاي َِت یَا
َو َت ِٓ ُورُ إٔي َِیطٔ َو َج َع ٌَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ِ ٔ
ايظ ِّل ِاْل َ ٔ
يـ َة اہللٔ فٔی ا ِي َح ِّخ َعل َی ع َٔبازٔظ ٔ أَ ِز َر َن ِت أَبٔی َط ِیدّا َنبٔی ّرا ََّل َي ِش َت ٔلی ُع أَ ِٕ َی ِثبُ َت َعل َی
َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ َ َٔف َ
َ فٔی َح َّح ٔة ا ِي َو َزا ٔع
ايرَّاح ٔ ًَ ٔة أَؾَأَحُ ُّخ َع ِٓ ُط َقا ٍَ َن َع ِِ َوذَي ٔ َ
دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،انب اہشب ،امیلسؿ نب اسیر ،دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع

ذسغ
رفامےتںیہہکلضفابعسروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتوسارےھتہکہلیبق میکاخوتؿآیئافر
اس ےن ہلئسمدرایتف ایک وت رضحت لضف اس یک اجبن دےنھکی ےگل افر فہ اؿ یک اجبن دےنھکی یگل۔ اس رپ آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنلضفاکرہچہدفرسیاجبنریھپدای۔اساخوتؿےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!
سجفتقدخافدندقفسیکاجبنےسدنبفںرپجحرقضرقاردایایگوتریمےفادلاصبحتہبزایدہوب ڑےھوہ
ےئگےھتافرفہوساریرپیھبںیہنھٹیبےتکسےھت۔ایکںیماؿیکاجبنےسجحرکولں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفاماییجاہںجحرکولرافیایبؿرکےتںیہہکہیفاہعقدجةاولداعاکےہ۔
رافی  :دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،انب اہشب ،امیلسؿ نب اسیر ،دبعاہلل نب ابعس ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
وعرتاکرمدیکاجبنےسجحادارکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 553

راوی  :ابوزاؤز ،يعكوب بٔ ابراٖیِ ،ابی ،ػايح بٔ نیشإ ،ابٔ طہاب ،سًامیٕ بٔ يشار ،ابٔ عباض
رضی اہلل عٓہ

اب
إ َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َع ِٔ َػاي ٔحٔ بِ ٔٔ َن ِی َش َ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َي ِع ُك ُ
ض أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّٕ ا َِ َرأَ ّة َٔ ِٔ َخ ِث َع َِ ا ِس َت ِؿ َت ِت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ َّٕ ُسً ِ ََامی َٕ بِ َٔ َي َشارٕ أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّٕ ابِ َٔ َعبَّا ٕ

یـ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكاي َِت یَا
ٌ بِ ُٔ َعبَّا ٕ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی َح َّح ٔة ا ِي َو َزا ٔع َوا ِيؿ َِـ ُ
ض َرز ٔ ُ
يـ َة اہللٔ فٔی ا ِي َح ِّخ َعل َی ع َٔبازٔظ ٔ أَ ِز َر َن ِت أَبٔی َط ِیدّا َنبٔی ّرا ََّل َي ِش َتؤی َعل َی ايرَّاح ٔ ًَ ٔة ؾ ََض ٌِ
َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ َ َٔف َ
ض
ٌ بِ ُٔ َعبَّا ٕ
َي ِك ٔضی َع ِٓ ُط أَ ِٕ أَحُ َّخ َع ِٓ ُط َؾ َكا ٍَ ي ََضا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َن َع ِِ ؾَأ َ َخ َِذ ا ِيؿ َِـ ُ

َی ًِ َتؿ ُٔت إٔي َِی َضا َوکَاْ َ ِت ا َِ َرأَ ّة َح ِش َٓا َئ َوأَ َخ َِذ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِيؿ َِـ ٌَ َؾ َح َّو ٍَ َو ِج َض ُط َٔ ِٔ
ِّ
رخ
ايظ ِّل ِاْل َ ٔ
اوبداؤد ،وقعیب نب اربامیہ  ،ایب ،اصحل نب اسیکؿ ،انب اہشب ،امیلسؿ نب اسیر ،انب ابعس ریض اہلل ہنع اس
دحثیاکومضمؿاسہقبدحثیاسیجےہ۔
رافی  :اوبداؤد،وقعیبنباربامیھ،ایب،اصحلنباسیکؿ،انباہشب،امیلسؿنباسیر،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداکوعرتیکاجبنےسجحرکےنےسقلعتم
ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
رمداکوعرتیکاجبنےسجحرکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 554

راوی  :احُس بٔ سًامیٕ ،یزیس ،ابٔ ہاروٕ ،ہظاَّ ،حُس ،یحٌی بٔ ابواسحل ،سًامیٕ بٔ يشار ،ؾـٌ
بٔ عباض رضی اہلل عٓہ

وٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأ ََْا صٔظَ ْاّ َع ِٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ ُٔ صَ ُ
ار َ
یـ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ
أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َي َشارٕ َع ِٔ ا ِيؿ َِـ ٌٔ بِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض أَْ َّ ُط ک َ َ
إ َرز ٔ َ

یت
َ َوإ ٔ ِٕ َربَ ِلت َُضا َخ ٔظ ُ
َؾ َحائ َ ُط َر ُج ٌْ َؾ َكا ٍَ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ أُم ِّی َع ُح ْوز َنب ٔی َر ْة َوإ ٔ ِٕ َح َُ ًِت َُضا ي َِِ َت ِش َت ُِ ٔش ِ
َ َزیِ ْٔ أَ ُن ِٓ َت َقاؿ َٔی ُط َقا ٍَ َن َع ِِ
إ َعل َی أ ُ َِّ َ
أَ ِٕ أَ ِق ُتً ََضا َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ َرأَیِ َت ي َِو ک َ َ

َ
َقا ٍَ َؾ ُح َّخ َع ِٔ أ ُ َِّ َ

ادمح نب امیلس ؿ ،سیدی ،انب اہرفؿ ،اشہؾ ،دمحم ،ییحی نب اوب ااحسؼ  ،امیلسؿ نب اسیر ،لضف نب ابعس ریض اہلل ہنع

رفامےتںیہہکںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتوساراھتہکاکیآدیماحرضوہاافراسےنرعض
ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!ریمیفادلہاصہبحتہبزایدہوب ڑیھوہیئگںیہارگںیماؿوکوساررکاتوہںوتفہ
ھٹیبیھبںیہنںیتکسافرارگابدناتھوہںوتھجموکاساکوحػےہہکاؿوکلتقہنرکڈاولں۔آپیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن اراشد رفامای ارگ اہمتری فادلہ رپ رقہض ےہ وت ایک م فہ رقض ادا رکےت۔ اس ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرھپماینپفادلہیکاجبنےسجحیھبادارکف۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،سیدی،انباہرفؿ،اشہؾ،دمحم،ییحی نباوباقحس،امیلسؿنباسیر،لضفنبابعسریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فادلیکرطػےسڑبےےٹیباکجحرکانبحتسمےہ
ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
فادلیکرطػےسڑبےےٹیباکجحرکانبحتسمےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 555

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ايسورقی ،عبسايرحُٔ ،سؿیإَٓ ،ؼورَ ،حاہس ،یوسـ ،ابٔ زبیر رضی اہلل عٓہ

وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َّ
إ َع ِٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َع ِٔ َُ َحاصٔ ٕس َع ِٔ
ايس ِو َرق ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ ُسؿ َِی َ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
یَ َؾ ُح َّخ َع ِٓ ُط
ـ َع ِٔ ابِ ٔٔ ايزُّبَی ِر ٔأَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ي ٔ َر ُج ٌٕ أَْ ِ َت أَ ِنبَرُ َو َي ٔس أَب ٔ َ
یُو ُس َ
وقعیبنباربامیہادلفریق،دبعارلنمح،ایفسؿ،وصنمر،اجمدہ،ویفس،انبزریبریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اکی آدیم ےس اراشد رفامای م اےنپفادل اصبح ےک ڑبے اڑےک
وہاسفہجےسماؿیکاجبنےسجحادارکف۔

رافی  :وقعیبنباربامیہادلفریق،دبعارلنمح،ایفسؿ،وصنمر،اجمدہ،ویفس،انبزریبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انابغلہچبوکجحرکاےنےسقلعتم
ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
انابغلہچبوکجحرکاےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 556

راوی َ :حُس بٔ َثىی ،یحٌی ،سؿیإَ ،حُس بٔ عكبہْ ،یب ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

َّ
ْیِبٕ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ عُ ِك َب َة َع ِٔ ُ َ
ض أَ َّٕ ا َِ َرأَ ّة َرؾ ََع ِت َػب ٔ ًّیا ي ََضا إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكاي َِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَي ٔ َض َِذا
ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َح ٌّخ َقا ٍَ َن َع ِِ َوي ََٔ أَ ِج ْر

دمحم نب ینثم ،ییحی ،ایفسؿ ،دمحم نب ہبقع ،رکبی ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی اخوتؿ ےن اےنپ ہچب وک
ااھٹایافرفہرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمادقسںیماحرضوہیئافررعضایکایروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسایکاسرپیھبجحےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماییجاہںافرموکارجفوثابےلم
اگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،ایفسؿ،دمحمنبہبقع،رکبی،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی

انابغلہچبوکجحرکاےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 557

راوی َ :حُوز بٔ غیَلٕ ،بَش بٔ ايْسی ،سؿیإَ ،حُس بٔ عكبہْ ،یب ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ايْس ِّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ عُ ِك َب َة َع ِٔ
َش بِ ُٔ َّ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا ََ ِح ُُوزُ بِ ُٔ غ َِی ََل َٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا بٔ ِ ُ
ض َقا ٍَ َرؾ ََع ِت ا َِ َرأَ ْة َػب ٔ ًّیا ي ََضا َٔ ِٔ صَ ِو َز ٕد َؾ َكاي َِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَي ٔ َض َِذا َح ٌّخ َقا ٍَ َن َع ِِ
ْیِبٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َُ

َوي ََٔ أَ ِج ْر

ومحمد نب الیغؿ ،رشب نب ارسلی ،ایفسؿ ،دمحم نب ہبقع ،رکبی ،انب ابعس ریض اہلل ہنع اس دحثی رشفی اک
ومضمؿاسہقبدحثیاسیجےہنکیلاسںیمااضہفہیےہہکاساخوتؿےنہچبوکوہدجےسااھٹای۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،رشبنبارسلی،ایفسؿ،دمحمنبہبقع،رکبی،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
انابغلہچبوکجحرکاےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 558

راوی  :عُرو بٔ َٓؼور ،ابونعیِ ،سؿیإ ،ابراہیِ بٔ عكبہْ ،یب ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ْیِبٕ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو نُ َع ِی ِٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ ُع ِك َب َة َع ِٔ ُ َ
ض َقا ٍَ َرؾ ََع ِت ا َِ َرأَ ْة إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َػب ٔ ًّیا َؾ َكاي َِت أَي ٔ َض َِذا َح ٌّخ َقا ٍَ َن َع ِِ َوي ََٔ
ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ

أَ ِج ْر

رمعف نب وصنمر ،اوبمیعن ،ایفسؿ ،اربامیہ نب ہبقع ،رکبی ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہہک اکی اخوتؿ ےن
اےنپہچبوکرضح تروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمشیپایکافررعضایکایکاسےکذہمیھبجحرکان
رضفریےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفاماییجاہںافرموکارجفوثابےلماگ۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،اوبمیعن،ایفسؿ،اربامیہنبہبقع،رکبی،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
انابغلہچبوکجحرکاےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 559

راوی  :عبساہلل بٔ َحُس بٔ عبسايرحُٔ ،سؿیإ ،ابراہیِ بٔ عكبہ ،حارث بٔ َشهین ،سؿیإ ،ابراہیِ
بٔ عكبہْ ،یب ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ عُ ِك َب َة ح و

َح َّسثَ َٓا ا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن َٔقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َو َّ
إ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ عُ ِك َب َة َع ِٔ
ايًؿ ُِى َي ُط َع ِٔ ُسؿ َِی َ
َ
ئ يَق ٔ َی َق ِو َّا َؾ َكا ٍَ
إ بٔاي َّر ِو َحا ٔ
ْیِبٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض َقا ٍَ َػ َس َر َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ًَ َُّا ک َ َ
َُ
َ
رخ َج ِت ا َِ َرأَ ْة َػب ٔ ًّیا َٔ ِٔ ا ِئُ َح َّؿةٔ
ََ ِٔ أَْمُتْن َقايُوا ا ِي ُُ ِشً ٔ ُُ َ
وٕ َقايُوا ََ ِٔ أَْمُتْن َقايُوا َر ُسو ٍُ اہللٔ َقا ٍَ ؾَأ ِ َ
َؾ َكاي َِت أَي ٔ َض َِذا َح ٌّخ َقا ٍَ َن َع ِِ َوي ََٔ أَ ِج ْر
دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمح،ایفسؿ،اربامیہ نب ہبقع،احرثنب نیکسم،ایفسؿ،اربامیہنب ہبقع،رکبی،انب
ابعسریضاہللہنعرفامےتںیہہکسجفتقرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسدم ہنیرونرہفیرفیےل
اجےنےکےئلفاسپوہےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکالماقت(اقمؾ)افاقءرپاکیامجتعےسوہیئآپ
یلص اہللہیلعفآہلفملسےندرایتفرفامایموکؿولگوہ؟اوہنںےنوجابدایہکمہولگاملسمؿںیہ؟اوہنں

ےندرایتفایکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکؿںیہ؟ولوگںےنرعضایکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ںیہ۔رافیےتہکںیہہکہیابتنسرکاکیاخوتؿےناےنپ ہچبوکوہدجےساکنالافردرایتفایکہکایکاسہچبرپجح
رفضےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماییجاہںافراسےکجحرکےناکارجفوثابموکےلماگ۔
رافی  :دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح ،ایفسؿ ،اربامیہ نب ہبقع ،احرث نب نیکسم ،ایفسؿ ،اربامیہ نب ہبقع،
رکبی،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
انابغلہچبوکجحرکاےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 560

راوی  :سًامیٕ بٔ زاؤز بٔ حُاز بٔ سعس ابٔ اخی رطسیٔ بٔ سعس ابوربیع و ايحارث بٔ َشهین ،ابٔ
وہبَ ،ايَ بٔ اْص ،ابراہیِ بٔ عكبہْ ،یب ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

یٔ بِ ٔٔ َس ِع ٕس أَبُو اي َّربٔی ٔع َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ َزا ُو َز بِ ٔٔ َح َُّاز ٔ بِ ٔٔ َس ِع ٕس ابِٔ أَخٔی ر ِٔط ٔس َ
َ بِ ُٔ أَْ َ ٕص َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ عُ ِك َب َة َع ِٔ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ََاي ٔ ُ
َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
ض أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََرَّ بٔا َِ َرأَة ٕ َوه ٔ َی فٔی خ ِٔسرٔ َصا ََ َع َضا َػ ٔي ٌّی
ْیِبٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َُ

َؾ َكاي َِت أَي ٔ َض َِذا َح ٌّخ َقا ٍَ َن َع ِِ َوي ََٔ أَ ِج ْر

امیلسؿ نبداؤد نبامحد نب دعسانبا یردشنی نب دعس اوبرعیبفااحلرث نب نیکسم ،انبفبہ ،امکل نباسن،
اربامیہ نبہبقع،رکبی،انب ابعسریضاہللہنعرفامےت ںیہہکاکی دہعفرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس اکی اخوتؿ ےک اپس ےس زگرے وت اس ےک رمہاہ اس ےن وگد ںیم اکی ہچب ااھٹای وہا اھت۔ اس (اخوتؿ) ےن
رعض ایک ایک اس ہچب رپ جح الزؾ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہں! نکیل اس ےک جح رکےن اک ارج ف

وثابموکےلماگ۔
رافی  :امیلسؿ نب داؤد نب امحد نب دعس انب ا ی ردشنی نب دعس اوبرعیب ف ااحلرث نب نیکسم ،انبفبہ ،امکل
نباسن،اربامیہنبہبقع،رکبی،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بجرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسدم ہنیرونرہےسجحرکےنےکفاےطسےلک
ابب  :انمکسجحےسہقلعتمااحدثی
بجرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسدم ہنیرونرہےسجحرکےنےکفاےطسےلک

جًس  :جًس زوّ

حسیث 561

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،ابٔ ابوزائسة ،یحٌی بٔ سعیس ،عُرة ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

ايْس ِّی َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی َزائ َٔس َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ أَ ِخب َ َر ِتىٔی َع ُِ َرةُ أَْ َّ َضا
أَ ِخب َ َرَْا صَ َّٓازُ بِ ُٔ َّ ٔ

رخ ِج َٓا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي ٔ َد ُِ ٕص َبكٔی َن َٔ ِٔ ذٔی ا ِيك ٔ ِع َسة ٔ َّلَ
َسُٔ َع ِت َعائٔظَ َة َت ُكو ٍُ َ َ
ْ َُری إ ٔ ََّّل ا ِي َح َّخ َحًَّی إٔذَا َزْ َ ِوَْا َٔ ِٔ ََ َّه َة أَ ََ َر َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ ي َِِ َیهُ ِٔ ََ َع ُط َص ِس ْی إٔذَا

اف بٔا ِيب َ ِیتٔ أَ ِٕ َی ٔح ٌَّ
كَ َ

انہدنبرسی،انباوبزادئة،ییحینبدیعس،رمعة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکمہولگاکیدؿ
رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک اسھت امہ ذفادعقلہ ےک متخ ےس اپچن دؿ لبق جح یک تین ےس ےلک۔
ہچنیم سجفتق مہولگہکم رکمہمےکزندکی ےچنہپوت رضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناؿولوگں
وکمکحدایہکنجےکرمہاہرقابیناکاجونرہناھتہکفہولگوطاػرکےنےکدعبارحاؾوھکؽڈاںیل۔
رافی  :انہدنبرسی،انباوبزادئة،ییحینبدیعس،رمعة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا

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

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
دم ہنیرونرہےکولوگںاکاقیمت
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
دم ہنیرونرہےکولوگںاکاقیمت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 562

راوی  :قتيبہَ ،ايَْ ،اؾع ،عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر أَ ِخبَرَ ُظ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ
ٌ َّ
ٌ ْ َ ِح ٕس َٔ ِٔ َ َِق ٕٕ َقا ٍَ َع ِب ُس اہللٔ
ايظاّ ٔ َٔ ِٔ ا ِي ُح ِح َؿ ٔة َوأَصِ ُ
ٌ ا ِي َُسٔی َٓ ٔة َٔ ِٔ ذٔی ا ِي ُحً َِی َؿ ٔة َوأَصِ ُ
یُض ٔ ٌُّ أَصِ ُ

ٌ ا ِي َی َُ ٔٔ َٔ ِٔ َیً ًَُِ ََِ
َوبَ ًَ َػىٔی أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َویُض ٔ ٌُّ أَصِ ُ

ہبیتق ،امکل ،انعف ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای
دم ہنی ےک ولوگں وک اچےیہ ہک فہ اقمؾ ذداہفیلحل ےس افر کلم اشؾ ےک ولگ ہفجح ےس افر دجن ےک ولگ رقآؿ
اانملزؽےسارحاؾابدناھ رکںی۔رھپدبعاہلل ےناہکھجم وک ہییھبولعمؾوہاہکروسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنرفاماینمیےکولگململیےسارحاؾابدنھایلرکںی۔
رافی  :ہبیتق،امکل،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کلماشؾےکولوگںاکاقیمت
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
کلماشؾےکولوگںاکاقیمت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 563

راوی  :قتيبہ ،يیث بٔ سعسْ ،اؾع ،عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايً ِی ُث بِ ُٔ َس ِع ٕس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َْاؾ ٔ ْع َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر أَ َّٕ َر ُج َّل َق َاّ فٔی
ٌ
ا ِي َُ ِشحٔ ٔس َؾ َكا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َٔ ِٔ أَیِ َٔ َتأ ِ َُرَُْا أَ ِٕ ْ ُض ٔ ٌَّ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یُض ٔ ٌُّ أَصِ ُ
ٌ َّ
ٌ ْ َ ِح ٕس َٔ ِٔ َ َِق ٕٕ َقا ٍَ ابِ ُٔ عُ َُ َر
ايظاّ ٔ َٔ ِٔ ا ِي ُح ِح َؿ ٔة َویُض ٔ ٌُّ أَصِ ُ
ا ِي َُسٔی َٓةٔ َٔ ِٔ ذٔی ا ِي ُحً َِی َؿةٔ َویُض ٔ ٌُّ أَصِ ُ
إ ابِ ُٔ عُ َُ َر َي ُكو ٍُ ي َِِ
وٕ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َویُض ٔ ٌُّ أَصِ ُ
ٌ ا ِي َی َُ ٔٔ َٔ ِٔ َیً ًَُِ ََِ َوک َ َ
َو َیزِ ُع ُُ َ

أَ ِؾ َك ِط َص َِذا َٔ ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ

ہبیتق ،ثیل نب دعس ،انعف ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم دجسم ںیم ڑھکا وہایگ افر اس
ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ وک سک ہگج ےس ارحاؾ ےک
ابدنھےنیلاکمکح رفامےتںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدم ہنیرونرہےکولگاقمؾذداہفیلحلےس
افر کلم اشؾ ےک ولگ ہفجح ےس افر دجن ےک ولگ رقآؿ ےس ارحاؾ ابدنںیھ۔ رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع
رفامےتںیہہکولگہییھبایبؿرکےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےننمیےکابدنشفںوک
ململیےسارحاؾابدنےنھاکمکحرفاماینکیلںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسہیںیہنانسےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیلنبدعس،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصمےکولوگںاکاقیمت
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رصمےکولوگںاکاقیمت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 564

راوی  :عُرو بٔ َٓؼور ،ہظاّ بٔ بہراَّ ،عافی ،اؾًح بٔ حُیس ،قاسِ ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صٔظَ ُاّ بِ ُٔ بَ ِض َراّ ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي ُُ َعافَی َع ِٔ أَ ِؾًَحَ بِ ٔٔ حُ َُ ِی ٕس َع ِٔ
ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َّق َت ْٔلَصِ ٌٔ ا ِيُسٔی َٓ ٔة ذَا ا ِي ُحً َِی َؿ ٔة َو ْٔلَصِ ٌٔ َّ
ايظاّ ٔ
َ
ْع ٕم َو ْٔلَصِ ٌٔ ا ِي َی َُ ٔٔ یًَ ًَُِ ََِ
ِص ا ِي ُح ِح َؿ َة َو ْٔلَصِ ٌٔ ا ِيع َٔرا ٔم ذ َ
َو َٔ ِ َ
َات ٔ ِ

رمعف نب وصنمر ،اشہؾ نب رہباؾ ،اعمیف ،احلف نب دیمح ،اقمس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندم ہنی رونرہےکولوگںےکفاےطسذداہفیلحلافرکلماشؾافررصمفاولںےک
ےئلہفجحافررعاؼےکولوگںےکفاےطسذاترعؼافرنمیےکولوگںےکفاےطسململیاقیمترقمررفامای۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،اشہؾنبرہباؾ،اعمیف،احلفنبدیمح،اقمس،اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نمیفاولںےکاقیمت
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
نمیفاولںےکاقیمت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 565

راوی  :ربیع بٔ سًامیٕ ػاحب طاؾعی ،یحٌی بٔ حشإ ،وہیب و حُاز بٔ زیس ،عبساہلل بٔ كاؤض ،وہ
اپٓے وايس سے ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا اي َّربٔی ُع بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َػاح ُٔب َّ
إ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُو َص ِی ْب َو َح َُّازُ بِ ُٔ
ايظاؾ ٔع ٔ ِّی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َح َّش َ
ض أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َّق َت ْٔلَصِ ٌٔ
ض َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َزیِ ٕس َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ كَا ُو ٕ

ا ِيُسٔی َٓ ٔة ذَا ا ِي ُحً َِی َؿ ٔة َو ْٔلَصِ ٌٔ َّ
ايظاّ ٔ ا ِي ُح ِح َؿ َة َو ْٔلَصِ ٌٔ ْ َ ِح ٕس َ َِقّْا َو ْٔلَصِ ٌٔ ا ِي َی َُ ٔٔ َیً ًَُِ ََِ َو َقا ٍَ صَُّٔ َي ُضَّٔ
َ
َوئکٌُِّ آ ٕ
وٕ ا ِئُی َكا ٔ
َ َعل َی أَ ِص ٌٔ
ت َح ِی ُث یُ ِٓ ٔظ ُئ َحًَّی َیأتِ َٔی ذَي ٔ َ
إ أَ ِصًُ ُط ُز َ
ت أَتَی َعً َِیضَّٔٔ َٔ ِٔ َغی ِرٔصَّٔٔ ؾ ََُ ِٔ ک َ َ
ََ َّه َة
رعیب نب امیلسؿ اصبح اشیعف ،ییحی نب اسحؿ ،فبیہ ف امحد نب زدی ،دبعاہلل نب اطؤس ،فہ اےنپ فادل ےس ،انب
ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دم ہنی رونرہ فاولں ےک فاےطس اقمؾ
ذداہفیلحلافرکلماشؾفاولںےکفاےطسہفجحافردجنفاولںےکفاےطسرقآؿافرنمیفاولںےکفاےطسململیاقیمت
رقمر رکےن ےک دعب اراشد رفامای اؿ ولوگں ےک فاےطس یھب جح اک اقیمت رقمر ےہ وج ہک اہیں رپ رےتہ ںیہ افر اؿ
ولوگں ےک فاےطس یھب اقیمت ےہ وج ہک اہیں ےس زگرںی افر وج اس ہگج ےک رےنہ فاےل ہن وہں اؿ ےک فاےطس
یھباقیمترقمرےہ۔رھپوجولگاؿاقیموتںافرہکمےکدرنایؿراہشئر ےتھوہںاؿاکاقیمتفیہےہاہجں
ےسفہولگرفاہنوہں۔اہیںکتہکہکمفاولںاکاقیمتہکمےہ۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿاصبحاشیعف،ییحینباسحؿ،فبیہفامحدنبزدی،دبعاہللنباطؤس،فہاےنپفادلےس،
انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجنفاولںےکاقیمت
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

دجنفاولںےکاقیمت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 566

راوی  :قتيبہ ،سؿیإ ،زہری ،سايِ ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ
ٌ َّ
ْ ل ٔی َوي َِِ
ايظاّ ٔ َٔ ِٔ ا ِي ُح ِح َؿ ٔة َوأَصِ ُ
ٌ ا ِي َُسٔی َٓ ٔة َٔ ِٔ ذٔی ا ِي ُحً َِی َؿ ٔة َوأَصِ ُ
یُض ٔ ٌُّ أَصِ ُ
ٌ ْ َ ِح ٕس َٔ ِٔ َ َِق ٕٕ َوذُ ٔ َ

ٌ ا ِي َی َُ ٔٔ َٔ ِٔ یًَ ًَُِ ََِ
أَ ِس َُ ِع أََّْطُ َقا ٍَ َویُض ٔ ٌُّ أَصِ ُ

ہبیتق ،ایفسؿ ،زرہی ،اسمل ،انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایدم ہنیرونرہےکولگاقمؾذداہفیلحلےسافرکلماشؾےکولگہفجحےسافردجنےکولگرقآؿےس
ارحاؾابدنھایلرکںی۔ رھپ ھجم وکالتبایایگ نکیل ںیم ےنںیہن انسہکرضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
الہنمیوکململیےسارحاؾابدنےنھاکمکحرفامای۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،اسمل،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الہرعاؼاکاقیمت
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
الہرعاؼاکاقیمت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 567

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ عُار َوػلی ،ابوہاطِ َحُس بٔ علیَ ،عافی ،اؾًح بٔ حُیس ،قاسِ ،عائظہ
ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َع َُّارٕ ا ِي َُ ِو ٔػل ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َصا ٔط ِٕ َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َع ِٔ ا ِي ُُ َعافَی َع ِٔ
أَ ِؾًَحَ بِ ٔٔ ُح َُ ِی ٕس َع ِٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َو َّق َت َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ْٔلَصِ ٌٔ ا ِي َُسٔی َٓ ٔة ذَا
َّ
ْع ٕم َو ْٔلَصِ ٌٔ ْ َ ِح ٕس َ َِقّْا َو ْٔلَصِ ٌٔ ا ِي َی َُ ٔٔ
ِص ا ِي ُح ِح َؿ َة َو ْٔلَصِ ٌٔ ا ِيع َٔرا ٔم ذ َ
ا ِي ُحً َِی َؿ ٔة َو ْٔلَصِ ٌٔ ايظاّ ٔ َو َٔ ِ َ
َات ٔ ِ

َیً ًَُِ ََِ
دمحم نب دبعاہلل نب امعر ومیلص ،اوباہمش دمحم نب یلع ،اعمیف ،احلف نب دیمح ،اقمس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفامیت
ںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندم ہنیرونرہےکولوگںاکاقیمتذداہفیلحلرقمررفامایرھپالہ
رصماکہفجحافرالہرعاؼاکذاترعؼافردجنفاولںاکرقآؿافرنمیےکولوگںاکاقیمتململیرقمرایک۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبامعرومیلص،اوباہمشدمحمنبیلع،اعمیف،احلفنبدیمح،اقمس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اقیمتےکادنروجولگرےتہوہںاؿےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اقیمتےکادنروجولگرےتہوہںاؿےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 568

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ زورقیَ ،حُس بٔ جعرفَ ،عُر ،عبساہلل بٔ كاؤض ،وہ اپٓے وايس سے ،ابٔ عباض
رضی اہلل عٓہ

وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َّ
رف َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِع َُ ْر َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ
ايس ِو َرق ٔ ُّی َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َج ِع َ ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
ض َقا ٍَ َو َّق َت َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ْٔلَصِ ٌٔ ا ِي َُسٔی َٓ ٔة َذا ا ِي ُحً َِی َؿةٔ
ض َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
كَا ُو ٕ
َو ْٔلَصِ ٌٔ َّ
ايظاّ ٔ ا ِي ُح ِح َؿ َة َو ْٔلَصِ ٌٔ ْ َ ِح ٕس َ َِقّْا َو ْٔلَصِ ٌٔ ا ِي َی َُ ٔٔ َیً ًَُِ ََِ َقا ٍَ صَُّٔ َي ُض ِِ َوي ٔ َُ ِٔ أَتَی َعً َِیضَّٔٔ َٔ َُّ ِٔ

َ أَصِ ٌَ ََ َّه َة
َ َٔ ِٔ َح ِی ُث بَ َسا َحً َّی یَ ِبًُ َؼ ذَي ٔ َ
وٕ ذَي ٔ َ
إ ُز َ
س َٔواصَُّٔ ي ٔ َُ ِٔ أَ َرا َز ا ِي َح َّخ َوا ِي ُع ُِ َر َة َو ََ ِٔ ک َ َ
وقعیب نب اربامیہ دفریق ،دمحم نب رفعج ،رمعم ،دبعاہلل نب اطؤس ،فہ اےنپ فادل ےس ،انب ابعس ریض اہلل ہنع
رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےنسجفتقجح ےکاقیمت رقمر رفامےئوتآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملس ےندم ہنی رونرہفاولں ےکےئل ذفاہفیلحل افراشؾ ےکولوگںےکفاےطسہفجحافردجن ےکولوگں
ےکفاےطسرقآؿ افر نمی ےک ولوگں ےکفاےطسململی اقیمت رقمر رفامای رھپرفامایہی اؿولوگں ےکفاےطس یھب ںیہ
وج ہک اؿ ےک اپس ےس زگرےت ںیہ افر فہ فاہں ںیہن رےتہ۔ نکیل جح ای رمعے یک تین ےس فاہں ےچنہپ وہں رھپ وج
ولگ اؿ ےک ادنر اقیمت افر ہکم رکمہم ےک درنایؿ رےتہ وہں اؿ اک اقیمت فہ یہ ےہ اہجں ےس فہ ولگ رفاہن
وہںاہیںکتہکہکمرکمہمےکولوگںےکفاےطسیھبیہیمکحےہ۔
رافی  :وقعیب نب اربامیہ دفریق ،دمحم نب رفعج ،رمعم ،دبعاہلل نب اطؤس ،فہ اےنپ فادل ےس ،انب ابعس ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اقیمتےکادنروجولگرےتہوہںاؿےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 569

راوی  :قتيبہ ،حُاز ،عُرو ،كاؤض ،حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ض َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ كَا ُو ٕ
َو َّق َت ْٔلَصِ ٌٔ ا ِيُسٔی َٓةٔ ذَا ا ِي ُحً َِی َؿ ٔة َو ْٔلَصِ ٌٔ َّ
ايظاّ ٔا ِي ُح ِح َؿ َة َو ْٔلَصِ ٌٔ ا ِي َی َُ ٔٔ یًَ ًَُِ ََِ َو ْٔلَصِ ٌٔ ْ َ ِح ٕس َ َِقّْا َؾ ُضَّٔ َي ُض ِِ
َ
إ ُزوْ َ ُضَّٔ َؾُٔ ِٔ أَصًِٔطٔ َحًَّی أَ َّٕ
إ یُرٔی ُس ا ِي َح َّخ َوا ِي ُع ُِ َر َة ؾ ََُ ِٔ ک َ َ
َوي ٔ َُ ِٔ أَتَی َعً َِیضَّٔٔ َٔ ِٔ غَی ِر ٔأَصًِٔضَّٔٔ َٔ َُّ ِٔ ک َ َ
وٕ َٔ ِٓ َضا
أَصِ ٌَ ََ َّه َة یُض ٔ ًُّ َ

ہبیتق ،امحد ،رمعف ،اطؤس ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس یھب ایس دنس ےس زگہتش دحثی رشفی یک رطح ہی
دحثیلقنرفامیئیئگےہ۔
رافی  :ہبیتق،امحد،رمعف،اطؤس،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اقمؾذفاہفیلحلںیمراتںیمرانہ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اقمؾذفاہفیلحلںیمراتںیمرانہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 570

راوی  :عیسی بٔ ابراہیِ بٔ َثر وز ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل
عٓہ

اب أَ ِخب َ َرن ٔی عُب َ ِی ُس
أَ ِخب َ َرَْا ع َٔیسی بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ ََثِرُوز ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َقا ٍَ ابِ ُٔ ٔط َض ٕ
ات َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ٔ ِٔذی ا ِي ُحً َِی َؿةٔ بٔب َ ِی َسا َئ
اہللٔ بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر أَ َّٕ أَبَا ُظ َقا ٍَ بَ َ

َو َػلَّی فٔی ََ ِشحٔ ٔسصَا

یسیعنباربامیہنبمفد،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبرمعریضاہللہنعرفاتیےہہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناقمؾدیباءےکاقمؾرپذفاہفیلحلںیمراتزگاریافرفاہںیکدجسم
ںیماوہنںےنامنزادارفامیئ۔
رافی  :یسیعنباربامیہنبمفد،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اقمؾذفاہفیلحلںیمراتںیمرانہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 571

َوسی بٔ عكبہ سايِ بٔ عبساہلل ،عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ
راوی  :عبسة بٔ عبساہلل ،سویس ،زہیرٰ ،

وسی بِ ٔٔ ُع ِك َب َة َع ِٔ َساي ٔ ِٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب َسةُ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ َع ِٔ ُس َویِ ٕس َع ِٔ ُز َصیِر ٕ َع ِٔ َُ َ

َ
ض ب ٔ ِٔذی ا ِي ُحً َِی َؿ ٔة أتُ ٔ َی َؾكٔی ٌَ َيطُ إْٔ َّ َ
بِ ٔٔ عُ َُ َر َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أََّْطُ َوص َُو فٔی ا ِي ُُ َعرَّ ٔ
ب ٔ َب ِل َحا َئ َُ َب َار َن ٕة
دبعةنبدبعاہلل،وسدی،زریہ،ومٰیسنبہبقعاسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق رعمص ینعی ذفاہفیلحل ےک زندکی رہھٹے وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےسرعضایکایگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسابمرکفادیںیمںیہ۔
رافی  :دبعةنبدبعاہلل،وسدی،زریہ،ومٰیسنبہبقعاسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اقمؾذفاہفیلحلںیمراتںیمرانہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 572

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
أ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ

ئ َّاي ِٔذی ب ٔ ِٔذی
ََاي ٔ َْ َع ِٔ َْاؾ ٔ ٕع َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أََْا َر بٔا ِي َب ِل َحا ٔ

ا ِي ُحً َِی َؿ ٔة َو َػلَّی ب ٔ َضا

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،انعف ،انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناقمؾاحطبءںیموجہکذفاہفیلحلںیمےہافرافٹنالھٹبایافرامنزادارفامیئ۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دیباءےکقلعتمدحثیروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
دیباءےکقلعتمدحثیروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس

جًس  :جًس زوّ

حسیث 573

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،نرض ،ابٔ طُیٌ ،اطعث ،ابٔ عبسايًَُ ،حشٔ ،اْص ابٔ َايَ رضی اہلل
عٓہ

رض َوص َُو ابِ ُٔ ُط َُ ِی ٌٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَ ِط َع ُث َوص َُو ابِ ُٔ َع ِب ٔس ا ِي ًَُ ٔ َٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اي َّٓ ِ ُ

ئ ث ُ َِّ َرن ٔ َب
ايو ِض َر بٔا ِيب َ ِی َسا ٔ
َع ِٔ ا ِي َح َش ٔٔ َع ِٔ أَْ َ ٔص ابِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َػلَّی ُّ
ايو ِض َر
َو َػع َٔس َج َب ٌَ ا ِيب َ ِی َسا ٔ
ئ ؾَأَصَ ٌَّ بٔا ِي َح ِّخ َوا ِي ُع ُِ َرة ٔح ٔی َن َػلَّی ُّ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رضن ،انب لیمش ،اثعش ،انب دبعاکلمل ،نسح ،اسن انب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز رہظ اقمؾ دیباء رپ ادا رفامیئ رھپ وسار وہ رک آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسدیباءےکاہپ ڑےکافرپڑچھےئگافرجحافررمعہےکفاےطسامنزرہظادارفامےنےکدعبکیبلاہک۔

رافی  :اقحسنباربامیہ،رضن،انبلیمش،اثعش،انبدبعاکلمل،نسح،اسنانبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارحاؾابدنےنھےکفاےطسلسغےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ارحاؾابدنےنھےکفاےطسلسغےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 574

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،عبسايرحُٔ بٔ قاسِ ،وہ اپٓے وايس سے،
اسُاء بٔ عُیص رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن َٔقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َو َّ
ايًؿ ُِى َي ُط َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ
َ
َ َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَ ِس َُا َئ ب ٔ ِٓتٔ عُ َُ ِی ٕص أَْ َّ َضا َوي ََس ِت َُ َح َُّ َس
َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ََاي ٔ ْ
بِ َٔ أَبٔی بَ ِْکٕ ِّ
َ ي ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ َُ ِر َصا
یل بٔا ِيب َ ِی َسا ٔ
ْ أَبُو بَ ِْکٕ ذَي ٔ َ
ايؼ ِّس ٔ
ئ ؾ ََِذ َ َ

َؾ ًِ َت ِػ َت ٔش ٌِ ث ُ َِّ ئتُض ٔ ٌَّ

دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،دبعارلنمحنب اقمس،فہاےنپفادلےس،اامسءنبسیمعریضاہلل
ہنعےسرفاتی ےہہکاؿ ےساقمؾدیباء رپ رضحت دمحم نبایبرکباصبحزادہ رضحتاوبرکبدصقییکفالدت
وہیئوترضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنعےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنایکوتآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاؿےس ہہدفہکفہلسغرکںیلافرکیبلںیہک
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس ،امکل،دبعارلنمحنباقمس،فہاےنپفادلےس،اامسءنبسیمع
ریضاہللہنع

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

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ارحاؾابدنےنھےکفاےطسلسغےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 575

راوی  :احُس بٔ ؾـايةبٔ ابراہیِ نشائی ،خايس بٔ َدًس ،سًامیٕ بٔ ہَلٍ ،یحٌی ،ابٔ سعیس انؼاری،
قاسِ بٔ َحُس ،ابوبْکػسیل رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ؾ ََـا َي َة بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ اي َّٓ َشائ ُّٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ُس بِ ُٔ ََ ِد ًَ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ
ب ٔ ََل ٍٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی َوص َُو ابِ ُٔ َسعٔی ٕس اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ا ِي َكاس َِٔ بِ َٔ َُ َح َُّ ٕس یُ َح ِّس ُث َع ِٔ أَبٔیطٔ
اجا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َح َّح َة ا ِي َو َزا ٔع َو ََ َع ُط ا َِ َرأَتُ ُط أَ ِس َُا ُئ
رخ َد َح ًّ
َع ِٔ أَبٔی بَ ِْکٕ أَْ َّ ُط َ َ
ب ٔ ِٓ ُت عُ َُ ِی ٕص ا ِي َد ِث َعُٔ َّی ُة َؾ ًَ َُّا کَاْ ُوا ب ٔ ِٔذی ا ِي ُحً َِی َؿةٔ َوي ََس ِت أَ ِس َُا ُئ َُ َح َُّ َس بِ َٔ أَبٔی بَ ِْکٕ ؾَأتََی أَبُو بَ ِْکٕ اي َّٓ ٔي َّی
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ ِخب َ َر ُظ ؾَأ َ ََ َر ُظ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ یَأ ِ َُ َر َصا أَ ِٕ َت ِػ َت ٔش ٌَ ث ُ َِّ تُض ٔ ٌَّ

وف بٔا ِيب َ ِیتٔ
اض إ ٔ ََّّل أَْ َّ َضا ََّل َت ُل ُ
بٔا ِي َح ِّخ َو َت ِؼ َٓ َع ََا َي ِؼ َٓ ُع اي َّٓ ُ

ادمحنباضفلةنباربامیہاسنیئ،اخدلنبدلخم،امیلسؿنبالہؽ،ییحی،انبدیعسااصنری،اقمسنبدمحم،اوبرکبدصقی
ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکفہدجةاولداعےکومہعقرپروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتجحرکےن
ےکفاےطسےلک اؿ ےک اسھت اؿیک اہیلہ اامسء تنب سیمع یھب ںیھت سجفتق فہاقمؾ ذفاہفیلحل چنہپ ےئگ وت اامسءےک
ٹیپ ےس دمحم نب اوبرکب یک فالدت وہیئ اس رپ اوبرکب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم
احرض وہےئ افر اتبای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اؿ وک مکح دف ہک لسغ رکےن ےک دعب ارحاؾ ابدنھ
ںیلافرجحیکتینرکںیلرھپجحتیباہللےکوطاػےکالعفہامتؾاکؾرکںیوجہکدفرسےولگرکےتںیہ۔
رافی  :ادمح نب اضفلةنب اربامیہ اسنیئ ،اخدل نب دلخم ،امیلسؿ نب الہؽ ،ییحی ،انب دیعس ااصنری ،اقمس نب دمحم،

اوبرکبدصقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾےکلسغےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾےکلسغےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 576

راوی  :قتيبہ بٔ سعیسَ ،ايَ ،زیس بٔ اسًِ ،ابراہیِ بٔ عبساہلل بٔ حٓین رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة بِ ُٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ َزیِسٔ بِ ٔٔ أَ ِسً ََِ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ُح َٓی ِ ٕن َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ
َّح ُّ
ٌ ا ِي ُُ ِ ٔ
َخ ََ َة أَْ َّ ُض َُا ا ِخ َت ًَؿَا بٔاْلِ َبِ َوا ٔ
ئ َؾ َكا ٍَ ابِ ُٔ َعبَّا ٕ
َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض َي ِػ ٔش ُ
ض َوا ِئُ ِش َورٔ بِ ٔٔ ََ ِ َ
َ
ٌ َرأِ َسطُ ؾَأ َ ِر َس ًَىٔی ابِ ُٔ َعبَّا ٕ
وب اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی أَ ِسأَيُطُ َع ِٔ ذَي ٔ َ
َرأِ َسطُ َو َقا ٍَ ا ِئُ ِش َو ُر َّلَ َي ِػ ٔش ُ
ض إلٔ َی أَبٔی أَ ُّی َ
ٔ
َّ
َ
َ َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ
ٌ بَی ِ َن َ َِقن َ ِی ا ِيبٔئِر ٔ َوص َُو َُ ِش َتت ْر ب ٔ َث ِو ٕب ؾ ََشً ُِ ُت َعً َِیطٔ َو ُقً ُِت أ ِر َس ًَىٔی إٔي َِی َ
ؾ ََو َج ِستُ ُط َي ِػ َت ٔش ُ
وب
ٌ َرأِ َس ُط َوص َُو َُ ِ ٔ
َعبَّا ٕ
ض أَ ِسأَيُ َ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ِػ ٔش ُ
ـکَ َ
َ َن ِی َ
َّح ّْ ؾ ََو َؿ َع أَبُو أَ ُّی َ
یَ َس ُظ َعل َی َّ
ايث ِو ٔب ؾ ََلأِكَأ َ ُظ َحًَّی بَ َسا َرأِ ُسطُ ث ُ َِّ َقا ٍَ ْٔل ٔ ِن َشا ٕٕ َي ُؼ ُّب َعل َی َرأِ ٔسطٔ ث ُ َِّ َُح ََّک َرأِ َسطُ ب ٔ َی َسیِطٔ
ٌ
ؾَأَق َِب ٌَ بٔض ٔ َُا َوأَ ِزبَ َر َو َقا ٍَ صَهَ َِذا َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َيؿ َِع ُ
ہبیتق نب دیعس ،امکل ،زدی نب املس ،اربامیہ نب دبعاہلل نب نینح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت انب
ابعس افر رضحت وعسمد نب زخمہم ےکدرنایؿ اقمؾ اوباء رپ االتخػ وہایگ ہچنیم  رضحت انب ابعس رفامےن ےگل
ہک وج وکیئ ارحاؾ ابدنھ اکچ وہ وت فہ رس دوھ  اتک ےہ۔ بج ہک رضحت وعسمد اک انہک اھت ہک فہ رس ںیہن دوھ  اتک۔ اس
ابترپ رضحتانبابعس ےن ھجموکرضحتاوباویبااصنریریضاہللہنع یکدختم ںیمہی ہلئسمولعمؾرکےن
ےکفاےطساجیھب۔ںیماؿےکاپساحرضوہاوتںیمےنداھکیہکفہونکںییکدفڑکلویںےکدرنایؿںیماکیڑپکے

یک آ ڑ ںیم لسغ رفام رےہ ےھت۔ ںیم ےن اؿ وک االسلؾ مکیلع اہک افر التبای ہک رضحت انب ابعس ےن ھجم وک آپ یک
دختمںیمہیدرایتفرکےنےکفاےطساجیھبےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسارگاحتلارحاؾ
ںیم وہےت وتسک رطہقی ےس رس ابمرک دوھای رکےت ےھت۔ اوہنں ےن ڑپکے رپ اہھت رھکرکاس وک رس ےس اچینرک
دای۔اہیںکتہکاؿاکرسابمرکد الھیئدےنیاگلوتاپینڈاےنلفاےلےساپینڈاےنلوکاہکرھپاانپرسدفونںاہوھتں
ےس الم۔ ای رھپ دفونں اہھت آےگ یک اجبن الےئ رھپ ےھچیپ یک رطػ ےل ےئگ اس ےک دعب رفامای ںیم ےن رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسرطہقیےسرکےتوہےئداھکیےہ۔(فاحضرےہہکرسےکدوھےنںیم
اس دقر اایتحط ےس اکؾایل ہک آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےک رس ابمرک ےک ابؽ ہن اڑھکےن اپےئ ہکلب ایس رطح
ےساینپہگجاقمئرےہ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکل،زدینباملس،اربامیہنبدبعاہللنبنینحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتلارحاؾںیمزرفعاؿفریغہںیمراگنوہاڑپکاےننہپیکاممتعناکایبؿ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
احتلارحاؾںیمزرفعاؿفریغہںیمراگنوہاڑپکاےننہپیکاممتعناکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 577

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،عبساہلل بٔ زیٓار ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
أ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
ََاي ٔ َْ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ زٔی َٓارٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر َقا ٍَ ْ َ َهی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ َیً َِب َص
ض
ا ِي ُُ ِ ٔ
رفا ٕٕ أَ ِو ب ٔ َو ِر ٕ
َّح ُّ ثَ ِو ّبا ََ ِؼبُوغّا بٔزَ ِع َ َ

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،دبعاہلل نب دانیر ،انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رحمؾ وک زرفعاؿ افرفرس (ہی اکی مسق یک رنیگن اھگس ےہ) ںیم
رگنایکوہاڑپکانہپےنیلیکاممتعنرفامیئ۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،دبعاہللنبدانیر،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
احتلارحاؾںیمزرفعاؿفریغہںیمراگنوہاڑپکاےننہپیکاممتعناکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 578

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،زہری ،سايِ ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ ُسئ ٔ ٌَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ ُسؿ َِی َ
ايْساؤی ٌَ َو ََّل
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََا َیً َِب ُص ا ِي ُُ ِ ٔ
َّح ُّ َٔ ِٔ اي ِّث َی ٔ
اب َقا ٍَ ََّل یًَ َِب ُص ا ِي َكُٔ َ
یؽ َو ََّل ا ِيبُرِْ َُص َو ََّل َّ َ
إ َوَّلَ ُخ َّؿی ِ ٔن إ ٔ ََّّل ي ٔ َُ ِٔ َّلَ َیحٔ ُس َن ِع ًَی ِ ٔن َؾإ ٔ ِٕ ي َِِ َیحٔ ِس َن ِع ًَی ِ ٔن
رف ْ
ا ِيع َُٔا ََ َة َو ََّل ثَ ِو ّبا ََ َّش ُط َو ِر ْض َو ََّل َز ِع َ َ

َؾً َِی ِك َل ِع ُض َُا َحًَّی یَهُوَْا أَ ِس َؿ ٌَ َٔ ِٔ ا ِلهَ ِع َبی ِ ٔن

دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،زرہی ،اسمل ،انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےس درایتف ایک ایگ ہک رحمؾ وکؿ ےس ڑپکے اامعتسؽ رکے؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
ضیمقوٹیپاپاجئہمڑگپیافرزرفعاؿایفرسںیمرگندایوہاڑپکاہنےنہپ(یہیمکحرجابافرومزفںاکیھبےہینعی
احتلارحاؾںیمومزہاننہپیھبونممعےہ)۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،زرہی،اسمل،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتلارحاؾںیموچہغاامعتسؽرکےنےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
احتلارحاؾںیموچہغاامعتسؽرکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 579

راوی ْ :وح بٔ حبیب قوَسی ،یحٌی بٔ سعیس ،ابٔ جریخ ،علاء ،ػؿوإ بٔ يعلی بٔ اَیة رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ْ ُو ُح بِ ُٔ َحبٔیبٕ ا ِي ُك ِو ََ ٔس ُّی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
إ بِ ٔٔ َي ِعل َی بِ ٔٔ أ ُ ََ َّی َة َع ِٔ أَبٔیطٔ أََّْطُ َقا ٍَ َي ِي َتىٔی أَ َری َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َع َلائْ َع ِٔ َػؿ َِو َ

َوص َُو یُ ِٓزَ ٍُ َعً َِیطٔ َؾب َ ِي َٓا ْ َ ِح ُٔ بٔا ِيحٔ ٔعرَّاَْةٔ َواي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی ُق َّب ٕة ؾَأ َ َتا ُظ ا ِي َوو ُِی ؾَأ َ َط َار إلٔ َ َّی عُ َُرُ
َ
َ
ُح َّ فٔی ُج َّب ٕة بٔ ُع ُِ َرة ٕ َُ َت َـ ُِّ ْذ ب ٔ ٔلیبٕ َؾ َكا ٍَ َیا َر ُسو ٍَ
أَ ِٕ َت َعا ٍَ ؾَأ ِز َخً ُِت َرأِسٔی ا ِي ُك َّب َة ؾَأ َتا ُظ َر ُج ٌْ َق ِس أَ ِ َ
ُح َّ فٔی ُج َّب ٕة إٔذِ أُِْز ٔ ٍَ َعً َِیطٔ ا ِي َوو ُِی َؾ َح َع ٌَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َيػ ُّٔم
اہللٔ ََا َت ُكو ٍُ ف ٔی َر ُج ٌٕ َق ِس أَ ِ َ
ٌ َّاي ِٔذی َسأ َ َيىٔی آنٔؿّا ؾَأت ُ َٔی بٔاي َّر ُج ٌٔ َؾ َكا ٍَ أَ ََّا ا ِي ُح َّب ُة َؾا ِخً َِع َضا َوأَ ََّا
َ ؾ ُ ِّ
ي ٔ َِذي ٔ َ
َْس َی َع ِٓ ُط َؾ َكا ٍَ أَیِ َٔ اي َّر ُج ُ
ُحا َّا ََا أَ ِع ًَ ُِ أَ َح ّسا َقا َي ُط غَی ِ َر ْ ُوحٔ
اي ِّل ُ
ُحا َّا َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ ث ُ َِّ أَ ِحس ِٔث إ ٔ ِ َ
یب ؾَاغِ ٔش ًِ ُط ث ُ َِّ أَ ِحس ِٔث إ ٔ ِ َ

بِ ٔٔ َحبٔیبٕ َو ََّل أَ ِح ٔشبُطُ ََ ِحؿُوهّ ا َواہللُ ُس ِب َحاْ َ ُط َو َت َعال َی أَ ِع ًَ ُِ

ونح نب بیبح وق ،ی ،ییحی نب دیعس ،انب رججی ،اطعء ،وفصاؿ نب یلعی نب امیة ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ
اوہنںےنرفامایایکیہااھچوہاتہکںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکفیحےکزنفؽےکفتقدھکی
وکسں۔ ہچنیم  اکی دہعف سج فتق مہ ولگ اقمؾ رعجاہن رپ رہھٹ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اےنپ ہبق ںیم
ےھتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپفیحانزؽوہانرشفع وہیئگرضحترمعریضاہللہنعےنریمیاجبنااشرہ
رفامای ہک ںیم ےن اانپ رس ہبق ںیم دالخ ایک وت اکی صخش ہبج ںیم ارحاؾ ابدنےھ وہےئ وخوبش اگل رک آای افر اس ےن
دختموبن ییلصاہللہیلعفآہلفملسںیمرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
اکاسصخشےکابرہںیمایکمکحےہسجےنہبجنہپےیلدعبارحاؾابدنھایلافراسفتقآپیلصاہللہیلعفآہل

فملس رپفیح انزؽ وہ ریہ یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس( ہن ابمرک ےس) اس مسق یک آفاز آریہ یھت
سج رطہقی ےس ہک وسےن یک احتل ںیم رخاےٹ یک آفاز آیت ےہ سج فتق فیح آان دنب وہیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےندرایتفایکفہآدیماہکالچایگہکسجےنایھبایھبھجمےسولعمؾایکاھت۔ہچنیم ولگاسوکےلرک
احرض وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ہبج ااتر دف افر وخوبش دوھ ڈاول۔ رھپ دفرسی رمہبت
ارحاؾابدنوھ۔اسہلمجوکرافیرضحتونحنببیبحےکالعفہیسکدفرسےرافیےنلقنںیہنایکافرںیماس
وکوفحمظںیہنایخؽرکات۔
رافی  :ونحنببیبحوق ،ی،ییحینبدیعس،انبرججی،اطعء،وفصاؿنبیلعینبامیةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾےکفاےطسضیمقنہپانیلونممعےہ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾےکفاےطسضیمقنہپانیلونممعےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 580

راوی  :قتيبہَ ،ايَْ ،اؾع ،عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر أَ َّٕ َر ُج َّل َسأ َ ٍَ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
اب َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل َتً َِب ُشوا ا ِي ُك ُُ َؽ َو ََّل ا ِي َع َُائ َِٔ
ََا َیً َِب ُص ا ِي ُُ ِ ٔ
َّح ُّ َٔ ِٔ اي ِّث َی ٔ

ايْساو ٔ َیَل ٔ
َاف إ ٔ ََّّل أَ َح ْس َّلَ َیحٔ ُس َن ِع ًَی ِ ٔن َؾً َِیً َِب ِص ُخ َّؿی ِ ٔن َو ِي َی ِك َل ِع ُض َُا أَ ِس َؿ ٌَ
ت َو ََّل ا ِيب َ َراْ ٔ َص َوَّلَ ا ِيدٔؿ َ
َو ََّل َّ َ
رفا ُٕ َو ََّل ا ِي َو ِر ُض
َٔ ِٔ ا ِلهَ ِع َبی ِ ٔن َو ََّل َتً َِب ُشوا َط ِیئّا ََ َّشطُ ايزَّ ِع َ َ
ہبیتق،امکل،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےس احتل ارحاؾ ںیم ڑپکے نہپ ےنیل ےس قلعتم درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای

صیمق ڑگپی افر ولشار(اپاجئہم) افر وٹایپں ہن ئانہ رکف افر ہن یہ ومزے  ونہ۔ نکیل ارگ یسک ےک اپس وجےت وموجد
وہں وت فہ صخش ومزے نہپ  اتک ےہ نکیل اؿ وک ونخٹں ےک ےچین ےس اکٹ ڈاےل رھپ اس رطہقی ےس زرفعاؿ ای
فرسےگلوہےئڑپکےیھباحتلارحاؾںیمہن ونہ۔
رافی  :ہبیتق،امکل،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتلارحاؾںیماپاجئہماننہپعنمےہ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
احتلارحاؾںیماپاجئہماننہپعنمےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 581

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،عبیساہللْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا عُب َ ِی ُس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َْاؾ ٔ ْع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر أَ َّٕ َر ُج َّل
رخی
َقا ٍَ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ ََا ًَْ َِب ُص َٔ ِٔ اي ِّث َی ٔ
ُح َِ َٓا َقا ٍَ ََّل َتً َِب ُشوا ا ِي َكُٔ َ
اب إٔذَا أَ ِ َ
یؽ َو َقا ٍَ َع ُِ ْرو ََ َّر ّة أ ُ ِ َ
يْساو ٔ َیَل ٔ
وٕ ْٔلَ َح ٔس ُن ِِ َن ِع ََل ٕٔ َؾً َِی ِك َل ِع ُض َُا أَ ِس َؿ ٌَ َٔ ِٔ
ت َو ََّل ا ِيد َُّؿی ِ ٔن إ ٔ ََّّل أَ ِٕ ََّل َیهُ َ
ا ِي ُك ُُ َؽ َو ََّل ا ِي َع َُائ َِٔ َو ََّل ا َّ َ
إ
رف ْ
ا ِلهَ ِع َبی ِ ٔن َو ََّل ثَ ِوبّا ََ َّش ُط َو ِر ْض َو ََّل َز ِع َ َ
رمعفنبیلع،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیمےندختموبنییلصاہللہیلع
فآہلفملس ںیم رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس مہولگ احتل ارحاؾ ںیم وکؿ ےس ڑپکے نہپےتکس
ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رکےت ،ڑگپایں ،اپاجئہم افر ومزے ںیہن ئانہ رکف۔ نکیل ارگ
اہمترےںیمےسیسکصخشےک اپسوجےتوموجدہنوہںوتومزفںوکونخٹںےکےچینےساکٹرکنہپےل۔رھپ

سجڑپکےںیمزرفعاؿایفرساگلوہمفہیھبہنئانہرکف۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگہتدنبوموجدہنوہوتاسوکاپاجئہمنہپانیلدرتسےہ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ارگہتدنبوموجدہنوہوتاسوکاپاجئہمنہپانیلدرتسےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 582

راوی  :قتيبہ ،حُاز ،عُرو ،جابر بٔ زیس ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ َجابٔر ٔبِ ٔٔ َزیِ ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ

َّ
َّحّ ٔ
ٌ ي ٔ َُ ِٔ َّلَ َیحٔ ُس ِاْل ٔ َز َار َوا ِيد َُّؿی ِ ٔن ي ٔ َُ ِٔ ََّل َیحٔ ُس اي َّٓ ِع ًَی ِ ٔن ئً ُُِ ِ ٔ
ايْساؤی ُ
َعً َِیطٔ َو َسً َِ َی ِد ُل ُب َوص َُو َي ُكو ٍُ َّ َ

ہبیتق ،امحد ،رمعف ،اجرب نب زدی ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسوکہیاراشدرفامےتوہےئانسےہ۔اپاجئہماسرحمؾےکفاےطسےہہکسج ےکاپسدنبہتوموجدہنوہافر
ومزےاسےکفاےطسںیہسجےکاپسوجےتوموجدہنوہں۔
رافی  :ہبیتق،امحد،رمعف،اجربنبزدی،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

ارگہتدنبوموجدہنوہوتاسوکاپاجئہمنہپانیلدرتسےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 583

راوی  :ایوب بٔ َحُس وزإ ،اسُاعیٌ ،ایوب ،عُرو بٔ زیٓار ،جابر بٔ زیس ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

وب َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ زٔی َٓا ٕر َع ِٔ َجابٔر ٔبِ ٔٔ َزیِسٕ
وب بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس ا ِي َو َّزا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
أَ ِخب َ َرنٔی أَ ُّی ُ
ٌ َع ِٔ أَ ُّی َ
ض َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ََ ِٔ ي َِِ یَحٔ ِس إ ٔ َز ّارا َؾً َِیً َِب ِص
َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
رساؤی ٌَ َو ََ ِٔ َي ِِ َیحٔ ِس َن ِع ًَی ِ ٔن َؾً َِیً َِب ِص ُخ َّؿی ِ ٔن
ََ

اویب نب دمحم فزاؿ ،اامسلیع ،اویب ،رمعف نب دانیر ،اجرب نب زدی ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج صخش وک دنبہت ہن لم ےکس وت فہ صخش اپاجئہم نہپ ےل افر
سجصخشوکوجےتہنلمںیکسوتفہصخشومزےنہپ اتکےہ۔
رافی  :اویبنبدمحمفزاؿ،اامسلیع،اویب،رمعفنبدانیر،اجربنبزدی،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتےکفاےطساحبتلارحاؾ(رہچہرپ)اقنبڈاانلونممعےہ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وعرتےکفاےطساحبتلارحاؾ(رہچہرپ)اقنبڈاانلونممعےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 584

راوی  :قتيبہ ،يیثْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر َقا ٍَ َق َاّ َر ُج ٌْ َؾ َكا ٍَ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ ََاذَا

یؽ
َتأ ِ َُرَُْا أَ ِٕ ًَْ َِب َص َٔ ِٔ اي ِّث َی ٔ
ُحاّ ٔ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل َت ًِ َب ُشوا ا ِي َكُٔ َ
اب فٔی ِاْل ٔ ِ َ
ايْساو ٔ َیَل ٔ
وٕ أَ َح ْس ي َِی َش ِت َيطُ َن ِع ََل ٕٔ َؾً َِیً َِب ِص
ت َو ََّل ا ِي َع َُائ َِٔ َو ََّل ا ِيب َ َراْ ٔ َص َو ََّل ا ِيدٔؿ َ
َاف إ ٔ ََّّل أَ ِٕ یَهُ َ
َو ََّل َّ َ
رفا ُٕ َو ََّل ا ِي َو ِر ُض َو ََّل َت ِٓ َتك ٔ ُب
ا ِيد َُّؿی ِ ٔن ََا أَ ِس َؿ ٌَ َٔ ِٔ ا ِلهَ ِع َبی ِ ٔن َو ََّل َتً َِب ُشوا َط ِیئّا َٔ ِٔ اي ِّث َی ٔ
اب ََ َّشطُ ايزَّ ِع َ َ
َّح ُاّ َوَّلَ َتً َِب ُص ا ِي ُك َّؿ َازیِ ٔٔ
ا ِي َُ ِرأَةُ ا ِي َ َ

ہبیتق ،ثیل ،انعف ،انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم ڑھکا وہا افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس! مہ ولوگں وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس احبتل ارحاؾ وکؿ وکؿ ےس ڑپکے نہپ ےنیل اک مکح رفامےت ںیہ؟
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ضیمق اپاجئہم ڑگپایں وٹایپں افر ومزے ہن ئانہ رکف نکیل ارگ یسک ےک اپس
وجےت وموجد ہن وہں وت اس وک ومزے نہپ ےنیل یک ااجزت ےہ رشبہکیط ونخٹں ےس ےچین کت وہں رھپ اس رطح
ےکڑپکےیھبےنئانہرکفنج ںیمزرفعاؿایفرساگلوہاوہاسےکالعفہہیہکوخانیتاحبتلارحاؾہنوتاقنب
ڈاںیلہنداتسےنںینہپ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلارحاؾوٹیپےننہپیکاممتعنےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
احبتلارحاؾوٹیپےننہپیکاممتعنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 585

راوی  :قتيبہَ ،ايَْ ،اؾع ،عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ ْ َاؾ ٕٔع َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر أَ َّٕ َر ُج َّل َسأ َ ٍَ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ

یؽ َو ََّل ا ِي َع َُائ َِٔ
ََا َیً َِب ُص ا ِي ُُ ِ ٔ
َّح ُّ َٔ ِٔ اي ِّث َی ٔ
اب َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل َتً َِب ُشوا ا ِي َكُٔ َ
ايْساو ٔ َیَل ٔ
َاف إ ٔ ََّّل أَ َح ْس َّلَ َیحٔ ُس َن ِع ًَی ِ ٔن َؾً َِیً َِب ِص ُخ َّؿی ِ ٔن َو ِي َی ِك َل ِع ُض َُا أَ ِس َؿ ٌَ
ت َو ََّل ا ِيب َ َراْ ٔ َص َوَّلَ ا ِيدٔؿ َ
َو ََّل َّ َ
رفا ُٕ َو ََّل ا ِي َو ِر ُض
َٔ ِٔ ا ِلهَ ِع َبی ِ ٔن َو ََّل َتً َِب ُشوا َط ِیئّا ََ َّشطُ ايزَّ ِع َ َ

ہبیتق ،امکل ،انعف ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع اس دحثی رشفی اک ومضمؿ اسہقب دحثی ےک اطمقب ےہ۔ ا ہتب
اسںیمرفؼرصػہیےہہکزرفعاؿافرفرس(وجہکرعبیکاکیمسقیکاھگسےہ)کتےننہپیکاممتعنکت
ذموکرےہ۔
رافی  :ہبیتق،امکل،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
احبتلارحاؾوٹیپےننہپیکاممتعنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 586

راوی َ :حُس بٔ اسُعیٌ و عُرو بٔ علی ،یزیس ،یحٌی ،عُر بٔ ْاؾع ،ابیہ ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

ارو َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا
أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َو َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی قَاَّلَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ ُٔ َص ُ
َی ِحٌَی َوص َُو ابِ ُٔ َسعٔی ٕس اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َع ِٔ عُ َُ َر بِ ٔٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر أَ َّٕ َر ُج َّل َسأ َ ٍَ َر ُسو ٍَ اہللٔ
ايْساو ٔ َیَل ٔ
ت َوَّلَ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََا ًَْ َِب ُص َٔ ِٔ اي ِّث َی ٔ
ُح َِ َٓا َقا ٍَ ََّل َتً َِب ُشوا ا ِي َكُٔ َ
اب إٔذَا أَ ِ َ
یؽ َو ََّل َّ َ

وٕ أَ َح ْس ي َِی َش ِت َي ُط َن ِع ََل ٕٔ َؾً َِیً َِب ِص ا ِيد َُّؿی ِ ٔن أَ ِس َؿ ٌَ َٔ ِٔ
ا ِي َع َُائ َِٔ َو ََّل ا ِيب َ َراْ ٔ َص َو ََّل ا ِيدٔؿ َ
َاف إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َیهُ َ
إ
ا ِلهَ ِع َبی ِ ٔن َو ََّل َتً َِب ُشوا َٔ ِٔ اي ِّث َی ٔ
رف ْ
اب َط ِیئّا ََ َّشطُ َو ِر ْض َو ََّل َز ِع َ َ
دمحمنباامسلیعفرمعفنبیلع،سیدی،ییحی،رمعنبانعف،اہیب،انبرمعریضاہللہنعاسدحثیرشفیاکومضمؿاسہقب

دحثیاسیجےہ۔
رافی  :دمحمنبالیعمسفرمعفنبیلع،سیدی،ییحی،رمعنبانعف،اہیب،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلارحاؾڑگپیابدنانھونممعےہ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
احبتلارحاؾڑگپیابدنانھونممعےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 587

راوی  :ابواطعث ،یزیس بٔ زریع ،ایوبْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

وب َع ِٔ َْاؾ ٔ ٕع َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر َقا ٍَ َْا َزی
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو اْلِ َ ِط َعثٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس بِ ُٔ ز َُریِ ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَ ُّی ُ
یؽ َو ََّل ا ِيع َُٔا ََ َة َو ََّل
ُح َِ َٓا َقا ٍَ ََّل َتً َِب ِص ا ِي َكُٔ َ
اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َر ُج ٌْ َؾ َكا ٍَ ََا ًَْ َِب ُص إٔذَا أَ ِ َ
وٕ ا ِلهَ ِع َبی ِ ٔن
ايْساؤی ٌَ َو ََّل ا ِيبُرِْ َُص َو ََّل ا ِيد َُّؿی ِ ٔن إ ٔ ََّّل أَ ِٕ ََّل َتحٔ َس َن ِع ًَی ِ ٔن َؾإ ٔ ِٕ ي َِِ َتحٔ ِس اي َّٓ ِع ًَی ِ ٔن ؾ ََُا زُ َ
َّ َ
اوباثعش ،سیدی نب زرعی ،اویب ،انعف ،انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی آدیم ےن روسؽرکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک مہ ولگ ارحاؾ اب دنھ ںیل وت مہ ایک ئانہ رکںی؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایصیمقڑگپیاپاجئہموٹیپافرومزےہنئانہرکفنکیلارگمولوگںےکاپسوجےتوموجدہنوہںوتونخٹں
ےکےچینکتومزےنہپایلرکف(اسیکااجزتےہ)
رافی  :اوباثعش،سیدینبزرعی،اویب،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
احبتلارحاؾڑگپیابدنانھونممعےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 588

راوی  :ابو اطعث احُس بٔ َكساّ ،یزیس بٔ زریع ،ابٔ عوْٕ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا أَبُو اْلِ َ ِط َعثٔ أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ا ِئُ ِك َساّ ٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس بِ ُٔ ز َُریِ ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َع ِو ٕٕ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ
ُح َِ َٓا َقا ٍَ َّلَ َتً َِب ِص
ابِ ٔٔ عُ َُ َر َقا ٍَ َْا َزی اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َر ُج ٌْ َؾ َكا ٍَ ََا ًَْ َِب ُص إٔذَا أَ ِ َ

ايْساو ٔ َیَل ٔ
اٍ
ت َو ََّل ا ِيدٔؿ َ
َاف إ ٔ ََّّل أَ ِٕ ََّل یَهُ َ
ا ِي َكُٔ َ
اٍ َؾإ ٔ ِٕ ي َِِ یَهُ ِٔ ن َٔع ْ
وٕ ن َٔع ْ
یؽ َو ََّل ا ِي َع َُائ َِٔ َو ََّل ا ِيب َ َراْ ٔ َص َو ََّل َّ َ
إ
وٕ ا ِل َه ِع َبی ِ ٔن َو ََّل ث َ ِو ّبا ََ ِؼبُوغّا ب ٔ َو ِر ٕ
َؾد َُّؿی ِ ٔن ُز َ
رف ْ
رفا ٕٕ أَ ِو ََ َّش ُط َو ِر ْض أَ ِو َز ِع َ َ
ض أَ ِو َز ِع َ َ
اوب اثعش ادمح نب دقماؾ ،سیدی نب زرعی ،انب وعؿ ،انعف ،انب رمع ریض اہلل ہنع اس دحثی رشفی یھب اسہقب
دحثییسیجےہ۔ا ہتباسںیمزرفعاؿایفرسےگلوہےئڑپکےنہپےنیلیکاممتعنذموکرےہ۔
رافی  :اوباثعشادمحنبدقماؾ،سیدینبزرعی،انبوعؿ،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلارحاؾومزےنہپےنیلیکاممتعن
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
احبتلارحاؾومزےنہپےنیلیکاممتعن

جًس  :جًس زوّ

حسیث 589

راوی ٖٓ :از بٔ ايْسی ،ابٔ ابی زائسہ ،عبیساہلل بٔ عُرْ ،اؾع ،حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

ايْس ِّی َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی َزائ َٔس َة َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ عُ َُ َر َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا صَ َّٓازُ بِ ُٔ َّ ٔ
ايْساو ٔ َیَل ٔ
ت َو ََّل ا ِي َع َُائ َِٔ
ُحاّ ٔ ا ِي َكُٔ َ
َسُٔ ِع ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ََّل َتً َِب ُشوا فٔی ِاْل ٔ ِ َ
یؽ َو ََّل َّ َ
َاف
َو ََّل ا ِيب َ َراْ ٔ َص َو ََّل ا ِيد ٔؿ َ
انھد نب ارسلی ،انب ایب زادئہ ،دیبع اہلل نب رمع ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاحتلارحاؾںیمصیمقاپاجئہمڑگپیوٹیپافرومزےہنئانہرکف۔
رافی  :انھدنبارسلی،انبایبزادئہ،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(رحمؾےکاپس)ارگوجےتوموجدہنوہںوتومزےاننہپدرتسےہ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
(رحمؾےکاپس)ارگوجےتوموجدہنوہںوتومزےاننہپدرتسےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 590

راوی  :اسُاعیٌ بٔ َشعوز ،یزیس بٔ زریع ،ایوب ،عُرو ،جابر بٔ زیس ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

َ
وب َع ِٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ َجابٔر ٔبِ ٔٔ َزیِ ٕس َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَزٔی ُس بِ ُٔ ز َُریِ ٕع َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا أَ ُّی ُ
َّ
َّ
ايْساؤی ٌَ
ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َي ُكو ٍُ إٔذَا ي َِِ َیحٔ ِس إ ٔ َز ّارا َؾً َِیً َِب ِص َّ َ

َوإٔذَا ي َِِ َیحٔ ِس اي َّٓ ِع ًَی ِ ٔن َؾً َِیً َِب ِص ا ِيد َُّؿی ِ ٔن َو ِي َی ِك َل ِع ُض َُا أَ ِس َؿ ٌَ َٔ ِٔ ا ِلهَ ِع َبی ِ ٔن

اامسلیعنبوعسمد،سیدینبزرعی،اویب،رمعف،اجربنبزدی،انبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایارگیسکوکدنبہتہنلمےکسوتاپاجئہمنہپےلافرارگیسکےکاپسوجےتہنوہںوت
فہصخشومزےنہپےلنکیلاؿوکونخٹںےکےچینےساکٹدے۔

رافی  :اامسلیعنبوعسمد،سیدینبزرعی،اویب،رمعف،اجربنبزدی،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ومزفںوکونخٹںےکےچینےساکانٹ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ومزفںوکونخٹںےکےچینےساکانٹ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 591

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،ہظیِ ،ابٔ عوْٕ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

یِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صُظَ ِی ِْ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ َع ِو ٕٕ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر َرض َٔی اہللُ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
وب بِ ُٔ إٔبِ َراصٔ َ
َّح ُّ اي َّٓ ِع ًَی ِ ٔن َؾً َِیً َِب ِص ا ِيد َُّؿی ِ ٔن َو ِي َی ِك َل ِع ُض َُا
َع ِٓ ُض َُا َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ إٔذَا ي َِِ َیح ٔ ِس ا ِي ُُ ِ ٔ

أَ ِس َؿ ٌَ َٔ ِٔ ا ِل َه ِع َبی ِ ٔن

وقعیب نب اربامیہ ،میشہ ،انب وعؿ ،انعف ،انب رمع ریض اہلل ہنع رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
لقنرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایارگرحمؾصخشوکوجےتہنلمںیکس
وتومزےنہپےلنکیلاؿوکونخٹںےکےچینکتےساکٹےل۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،میشہ،انبوعؿ،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتےکفاےطساحبتلارحاؾداتسےننہپانیلونممعےہ

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وعرتےکفاےطساحبتلارحاؾداتسےننہپانیلونممعےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 592

َوسی بٔ عكبہْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ
راوی  :سویس بٔ نِص ،عبساہلل بٔ َبارکٰ ،

وسی بِ ٔٔ عُ ِك َب َة َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر أَ َّٕ
أَ ِخب َ َرَْا ُس َویِ ُس بِ ُٔ َن ِِصٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َع ِٔ َُ َ
ُحاّ ٔ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
َر ُج َّل َق َاّ َؾ َكا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ََاذَا َتأ ِ َُرَُْا أَ ِٕ ًَْ َِب َص َٔ ِٔ اي ِّث َی ٔ
اب فٔی ِاْل ٔ ِ َ
َّ
ايْساو ٔ َیَل ٔ
وٕ َر ُج ٌْ َي ُط َن ِع ََل ٕٔ َؾً َِیً َِب ِص
ت َو ََّل ا ِيدٔؿ َ
َاف إ ٔ ََّّل أَ ِٕ یَهُ َ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ ََّل َتً َِب ُشوا ا ِي ُك ُُ َؽ َو ََّل َّ َ
رفا ُٕ َو ََّل ا ِي َو ِر ُض َو ََّل َت ِٓ َتك ٔ ُب
ا ِيد َُّؿی ِ ٔن أَ ِس َؿ ٌَ َٔ ِٔ ا ِلهَ ِع َبی ِ ٔن َو ََّل َیً َِب ِص َط ِیئّا َٔ ِٔ اي ِّث َی ٔ
اب ََ َّش ُط ايزَّ ِع َ َ
َّح ُاّ َوَّلَ َتً َِب ُص ا ِي ُك َّؿ َازیِ ٔٔ
ا ِي َُ ِرأَةُ ا ِي َ َ
وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،ومٰیسنبہبقع،انعف،انبرمعریضاہللہنعرفامےتںیہہکاکیآدیمڑھکاوہاافر
رعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسمہولوگںوکارحاؾیکاحتلںیموکؿ
وکؿ ےس ڑپکے نہپ ےنیل اک مکح رفامےت ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ضیمق اپاجئہم (ولشار) افر
رجابہنئانہرکفنکیلارگیسکصخشےکاپسوجےتوموجدہنوہںوتفہصخشرجابوکونخٹںےکےچینےساکٹرک
نہپ اتکےہ۔رھپاس مسقاکڑپکایھبہنئانہرکفہکسجںیمزرفعاؿایفرساگلوہزینوخانیتہنوتاقنبڈاںیلہنفہ
داتسےن(احتلارحاؾںیم)ئانہرکںی۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہللنبابمرک،ومٰیسنبہبقع،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احبتلارحاؾابولںوکامجےنےسقلعتم

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
احبتلارحاؾابولںوکامجےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 593

راوی  :عبیساہلل بٔ سعیس ،یحٌی ،عبیساہللْ ،اؾع ،عبساہلل بٔ عُر ،اخیہ ،حؿؼہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ ُعب َ ِی ٔس اہللٔ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َْاؾ ٔ ْع َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ ُع َُ َر َع ِٔ
ض َح ًُّوا َوي َِِ َت ٔح ٌَّ َٔ ِٔ
أ ُ ِختٔطٔ َحؿ َِؼ َة َقاي َِت ُقً ُِت ئً َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ََا َطأ ِ ُٕ اي َّٓا ٔ
عُ ُِ َرت ََٔ َقا ٍَ إنِّٔی َيب َِّس ُت َرأِسٔی َو َق ًَّ ِس ُت َص ِسئی ؾ َََل أُح ٌُّٔ َحًَّی أُح ٔ ٌَّ َٔ ِٔ ا ِي َح ِّخ
دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللنبرمع،اہیخ،ہصفحریضاہللاہنعرفامیتںیہہکںیمےندختموبنی
یلصاہللہیلعفآہلفملسںیمرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!ایکفہجےہہکولوگںےنارحاؾوھکؽدایےہ
نکیل آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رمعہ رکےن ےک دعب یھب ںیہنوھکال؟ اس رپآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن
رفامایںیمےنابولںوکامجایےہافررقابینیکدیلقتیھبیکےہاسفہجےسجحکتارحاؾہنوھکولںاگ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللنبرمع،اہیخ،ہصفحریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
احبتلارحاؾابولںوکامجےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 594

راوی  :احُس بٔ عُرو بٔ رسح و حارث بٔ َشهین ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،سايِ ،عبساہلل بٔ عُر
رضی اہلل عٓہ

ايْسحٔ َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن َٔقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َو َّ
ايًؿ ُِى َي ُط َع ِٔ ابِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َّ ِ
َ
اب َع ِٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َوصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
یُض ٔ ٌُّ َُ ًَب ِّّسا
ادمح نب رمعف نب رسح ف احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اسمل ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہہک ںیم ےن(اکی دؿ) رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس وکداھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسابؽامجےئوہےئےھتافرکیبلرفامرےہےھت۔
رافی  :ادمح نبرمعف نب رسحف احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،ویسن ،انباہشب،اسمل ،دبعاہلل نبرمع ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبتقارحاؾوخوبشاگلےنیکااجزتےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وبتقارحاؾوخوبشاگلےنیکااجزتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 595

راوی  :قتيبہ ،حُاز ،عُرو ،سايِ ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت كَ َّي ِب ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ

َّح َّ َوع ٔ ِٓ َس إ ٔ ِح ََلئطٔ َق ِب ٌَ أَ ِٕ یُ ٔح ٌَّ ب ٔ َی َس َّی
ُحا َٔطٔ ح ٔی َن أَ َرا َز أَ ِٕ یُ ِ ٔ
َو َس ًَّ َِ ع ٔ ِٓ َس إ ٔ ِ َ

ہبیتق،امحد،رمعف،اسمل،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفامیتںیہںیمےنداھکیروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
ارحاؾ ابدنےنھ ےکفتق وخوبش اگلیئ ایس رطہقی ےسآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ارحاؾوھکےنل ےکفتق یھب

اےنپاہوھتںےسوخوبشاگلیئ۔
رافی  :ہبیتق،امحد،رمعف،اسمل،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وبتقارحاؾوخوبشاگلےنیکااجزتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 596

راوی  :قتيبہ بٔ سعیسَ ،ايَ ،عبسايرحُٔ بٔ قاسِ ،وہ اپٓے وايس سے ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

بٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت كَ َّي ِب ُت
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة ُ
وف بٔا ِيب َ ِیتٔ
َّح َّ َوي ٔ ٔح ًِّطٔ َق ِب ٌَ أَ ِٕ َی ُل َ
ُحا َٔطٔ َق ِب ٌَ أَ ِٕ یُ ِ ٔ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ْٔل ٔ ِ َ
ہبیتق نب دیعس ،امکل ،دبعارلنمح نب اقمس ،فہ اےنپ فادل ےس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن
داھکی ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ارحاؾ ےس لبق افر ارحاؾ وھکےنل ےک فتق وطاػ ےس
لبقوخوبشاگلیئ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکل،دبعارلنمحنباقمس،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وبتقارحاؾوخوبشاگلےنیکااجزتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 597

راوی  :حشین بٔ َٓؼور بٔ جعرف ْیشابوری ،عبساہلل بٔ ُْیر ،یحٌی بٔ سعیس ،عبسايرحُٔ بٔ قاسِ،
وہ اپٓے وايس سے ،عائظہ ػسيكہ زضی اہلل عٓٗا

رف اي َّٓ ِی َشابُور ُّٔی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ْ َُُیِر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٔ بِ ٔٔ َج ِع َ ٕ
َسعٔی ٕس َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت كَ َّي ِب ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ

َّح َّ َوي ٔ ٔح ًِّطٔ ح ٔی َن أَ َح ٌَّ
ُحا َٔطٔ َق ِب ٌَ أَ ِٕ یُ ِ ٔ
َو َس ًَّ َِ ْٔل ٔ ِ َ

نیسحنبوصنمرنبرفعجاسینوبری،دبعاہللنبریمن،ییحینبدیعس،دبعارلنمحنباقمس،فہاےنپفادلےس،اعہشئ
دصہقی زیض اہللعیھارفامیتںیہ ہک رضحت روسؽ رکمییلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن ارحاؾ ابدنےنھ ےک فاےطس افر
ارحاؾوھکےنلےکفاےطسافرارحاؾوھکےنلےکدعبوخوبشاگلیئ۔
رافی  :نیسح نب وصنمر نب رفعج اسینوبری ،دبعاہلل نب ریمن ،ییحی نب دیعس ،دبعارلنمح نب اقمس ،فہ اےنپ فادل
ےس،اعہشئدصہقیزیضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وبتقارحاؾوخوبشاگلےنیکااجزتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 598

راوی  :سعیس بٔ عبسايرحُٔ ابوعبیساہلل َدزومی ،سؿیإ ،زہریْ ،عوة ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

ْع َو َة َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َسعٔی ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ أَبُو عُب َ ِیسٔ اہللٔ ا ِي َُ ِدزُوم ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُ ِ
ُح َّ َوي ٔ ٔح ًِّطٔ َب ِع َس ََا َرمَی َج ُِ َر َة
َعائٔظَ َة َقاي َِت كَ َّي ِب ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي ٔ ُ ِ
َّح َٔطٔ ح ٔی َن أَ ِ َ
وف بٔا ِيب َ ِیتٔ
ا ِي َع َك َبةٔ َق ِب ٌَ أَ ِٕ َی ُل َ

دیعسنبدبعارلنمحاوبدیبعاہللزخمفیم،ایفسؿ،زرہی،رعفة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفامیتںیہروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ارحاؾ ابدنےنھ ےک فتق افر ارحاؾ وھکےنل ےک فتق وخوبش اگلیئ افر سج فتق آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑبے اطیشؿ وک رکنکایں امرںی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وطاػ ےس لبق
وخوبشاگلیئ۔
رافی  :دیعسنبدبعارلنمحاوبدیبعاہللزخمفیم،ایفسؿ،زرہی،رعفة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وبتقارحاؾوخوبشاگلےنیکااجزتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 599

راوی  :عیسی بٔ َحُس ابوعُیر ،ؿُرة ،اوزاعی ،زہریْ ،عوة ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

ٔ
ْع َو َة َع ِٔ َعائ ٔظَ َة َقاي َِت
أَ ِخب َ َرَْا ع َٔیسی بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس أَبُو ُع َُیِر ٕ َع ِٔ َؿ ُِ َر َة َع ِٔ اْلِ َ ِو َزاع ِّی َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُ ِ
ٔيبهُ ِِ َص َِذا َت ِعىٔی
ُحا َٔطٔ كٔي ّبا ََّل ي ُِظبٔطُ ك َ
كَ َّي ِب ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ْٔل ٔ ِح ََلئطٔ َوكَ َّيب ِ ُت ُط ْٔل ٔ ِ َ
ي َِی َص َيطُ َب َكائْ
یسیع نب دمحم اوبریمع ،رمضة ،افزایع ،زرہی ،رعفة ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفامیت ںیہ ںیم ےن رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک ارحاؾ ابدنےنھ ےک فتق افر ارحاؾ وھکےتل ےک فتقوخوبش اگلیئ نکیل فہ م ولوگں
یکوخوبشیسیجںیہنیھت۔
رافی  :یسیعنبدمحماوبریمع،رمضة،افزایع،زرہی،رعفة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وبتقارحاؾوخوبشاگلےنیکااجزتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 600

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،عثُإ بٔ ْعوة رضی اہلل عٓہ

ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ ُقً ُِت
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُع ِث َُا ُٕ بِ ُٔ ُ ِ
ُح َٔطٔ َوح ٔ ًِّطٔ
ي ٔ َعائٔظَ َة بٔأ َ ِّی َط ِی ٕئ كَ َّي ِبتٔ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقاي َِت بٔأَك ِ َی ٔب اي ِّل ٔ
یب ع ٔ ِٓ َس ُ ِ
دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،امثعؿ نب رعفة ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا
ےسدرایتفایکہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن یبنیلص اہللہیلعفآہلفملسےکسک مسقیکوخوبشاگلیئیھت؟وت
اوہنں ےن وجاب ںیم رفامای ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دمعہ مسق یک وخوبش اگلیئ یھت ارحاؾ ابدنےنھ
ےکفتقیھبافرارحاؾوھکےنلےکفتقیھب۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،امثعؿنبرعفةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وبتقارحاؾوخوبشاگلےنیکااجزتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 601

راوی  :احُس بٔ یحٌی بٔ وزیر بٔ سًامیٕ ،طعیب بٔ يیث ،وہ اپٓے وايس سے ،ہظاّ بٔ ْعوة ،عثُإ بٔ
ْعوةْ ،عوة ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ ا ِي َوزٔیر ٔبِ ٔٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْ َا ُط َع ِی ُب بِ ُٔ َّ
ايً ِیثٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ صٔظَ اّ ٔ بِ ٔٔ

ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ُن ِٓ ُت أُكَی ُِّب َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ْع َو َة َع ِٔ ُع ِث َُ َ
ْع َو َة َع ِٔ ُ ِ
إ بِ ٔٔ ُ ِ
ُِ
ُحا َٔطٔ بٔأَك ِ َی ٔب ََا أَ ٔج ُس
ع ٔ ِٓ َس إ ٔ ِ َ
ادمح نب ییحی نب فزری نب امیلسؿ ،بیعش نب ثیل ،فہ اےنپ فادل ےس ،اشہؾ نب رعفة ،امثعؿ نب رعفة ،رعفة ،اعہشئ
دصہقیریضاہللعیھارفامیتںیہہکںیمےنآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکارحاؾابدنےنھےکفتقاہنتی
دمعہمسقیکوخوبشاگلیئیھت۔
رافی  :ادمحنبییحینبفزرینبامیلسؿ،بیعشنبثیل،فہاےنپفادلےس،اشہؾنبرعفة،امثعؿنبرعفة،رعفة،
اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وبتقارحاؾوخوبشاگلےنیکااجزتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 602

راوی  :احُس بٔ ُحب ،ابٔ ازریص ،یحٌی بٔ سعیس ،عبسايرحُٔ بٔ قاسِ ،وہ اپٓے وايس سے ،عائظہ
ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ٔیص َع ِٔ یَ ِحٌَی بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َع ِبسٔ ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َ ِ
ُح ٕب َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ابِ ُٔ إ ٔ ِزر َ
َ
َّح َٔطٔ َوي ٔ ٔح ًِّطٔ
أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ُن ِٓ ُت أُكَی ُِّب َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔأك ِ َی ٔب ََا أَ ٔج ُس ي ٔ ُ ِ

ور ا ِيب َ ِی َت
َوح ٔی َن یُرٔی ُس أَ ِٕ یَز ُ َ

ادمح نب رحب ،انب ادرسی  ،ییحی نب دیعس ،دبعارلنمح نب اقمس ،فہ اےنپ فادل ےس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع
رفامیت ںیہ ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ارحاؾ ابدنےنھ ےک فتق یھب وخوبش اگلیئ افر ارحاؾ
وھکےنل ےک فتق یھب افر وطاػ ےس لبق یھب اےنپ اپس وج وخوبش وموجد ںیھت اؿ ںیم ےس بس ےس دمعہ مسق یک

وخوبشاگلیئ۔
رافی  :ادمحنبرحب،انبادرسی،ییحینبدیعس،دبعارلنمحنباقمس،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقیریضاہلل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وبتقارحاؾوخوبشاگلےنیکااجزتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 603

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،ہظیَِٓ ،ؼور ،عبسايرحُٔ بٔ قاسِ ،قاسِ ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا صُظَ ِی ِْ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ََ ِٓ ُؼ ْور َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
َّح َق ِب ٌَ أَ ِٕ
َّح َّ َو َی ِو َّ اي َّٓ ِ ٔ
ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َقاي َِت َعائٔظَ ُة كَ َّي ِب ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َق ِب ٌَ أَ ِٕ یُ ِ ٔ
وف بٔا ِيب َ ِیتٔ ب ٔ ٔلیبٕ ؾ ٔیطٔ َٔ ِش َْ
َی ُل َ
وقعیب نب اربامیہ ،میشہ ،وصنمر ،دبعارلنمح نب اقمس ،اقمس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکارحاؾےسلبقافررقابینےکدؿوطاػتیباہللرشفیےسلبقایسیمسق
یکوخوبشاگلیئہکسجںیمکشاشلموہیتےہ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،میشہ،وصنمر،دبعارلنمحنباقمس،اقمس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

وبتقارحاؾوخوبشاگلےنیکااجزتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 604

راوی  :احُس بٔ نِص ،عبساہلل بٔ ويیس ،سؿیإَ ،حُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک ،اسحل ،ازرم ،سؿیإ،
حشٔ بٔ عبیساہلل ،ابراہیِ ،اسوز ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

إ ح َوأَْ ِ َبأََْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َن ِِصٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ا ِي َوئیسٔ َي ِعىٔی ا ِي َع َسن ٔ َّی َع ِٔ ُسؿ َِی َ
َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا إ ٔ ِس َح ُل َي ِعىٔی اْلِ َ ِز َر َم َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ا ِي َح َش ٔٔ بِ ٔٔ ُعب َ ِیسٔ اہللٔ

ض َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ
َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َنأنَِّی أَْ ِ ُورُ إلٔ َی َوب ٔ ٔ
یؽ اي ِّل ٔ
یب فٔی َرأ ِ ٔ
رف ٔم َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َّح ّْ َو َقا ٍَ أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َن ِِصٕ فٔی َحسٔیثٔطٔ َوب ٔ ٔ
َو َس ًَّ َِ َوص َُو َُ ِ ٔ
یؽ ك ٔ
ٔیب ا ِئُ ِش َٔ فٔی ََ ِ ٔ

َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ

ادمح نب رصن ،دبعاہلل نب فدیل ،ایفسؿ ،دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،ااحسؼ  ،ازرؼ ،ایفسؿ ،نسح نب دیبع اہلل،
اربامیہ ،اوسد ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفامیت ںیہ ااسی وسحمس وہات ےہ ہک ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےکابمرکرسںیموخوبشیکد کدھکیریہوہںافر(ااسیگلراہےہہک)آپیلصاہللہیلعفآہلفملساحتل
ارحاؾ ںیم ںیہ افر اکی دفرسی رفاتی ےہ ہک ااسی گل راہ ےہہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
یکامگنںیمکشیکد کوسحمسرکریہوہں۔
رافی  :ادمح نبرصن،دبعاہللنبفدیل،ایفسؿ،دمحمنبدبعاہللنبابمرک،اقحس،ازرؼ،ایفسؿ،نسحنبدیبعاہلل،
اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

وبتقارحاؾوخوبشاگلےنیکااجزتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 605

راوی َ :حُوز بٔ غیَلٕ ،عبسايرزام ،سؿیإَٓ ،ؼور ،ابراہیِ ،اسوز ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا ََ ِح ُُوزُ بِ ُٔ غ َِی ََل َٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َقا ٍَ لٔی إٔبِ َراصٔی ُِ
یب فٔی ََؿَارٔ ٔم َر ُسو ٍٔ اہللٔ
یؽ اي ِّل ٔ
إ یُ َری َوب ٔ ُ
َح َّسثَىٔی اْلِ َ ِس َوزُ َع ِٔ َعائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ َع ِٓ َضا َقاي َِت َي َك ِس ک َ َ
َّح ّْ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوصُ َو َُ ِ ٔ

ومحمد نب الیغؿ ،دبعارلزاؼ ،ایفسؿ ،وصنمر ،اربامیہ ،اوسد ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفامیت ںیہ ہک رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک امگن ںیم وخوبش یک د ک رظن آیت یھت احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
احتلارحاؾںیموہےتےھت۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،دبعارلزاؼ،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخوبشاگلےنیکہگجےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وخوبشاگلےنیکہگجےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 606

راوی َ :حُس بٔ قساَہ ،جریر عٔ َٓؼور ،ابراٖیِ ،اَّلسوز ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ق َُسا ََ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َجر ٔ ْیر َع ِٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َنأنَِّی

َّح ّْ
ض َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوص َُو َُ ِ ٔ
أَْ ِ ُورُ إلٔ َی َوب ٔ ٔ
یؽ اي ِّل ٔ
یب فٔی َرأ ِ ٔ
دمحمنبدقاہم،رجرینع وصنمر،اربامیہ  ،االوسد،اعہشئ دصہقیریضاہللعیھااسدحثی رشفیاکومضمؿ اسہقب
دحثیاسیجےہ۔
رافی  :دمحمنبدقاہم،رجرینعوصنمر،اربامیھ،االوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وخوبشاگلےنیکہگجےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 607

راوی َ :حُوز بٔ غیَلٕ ،ابوزاؤز ،طعبہَٓ ،ؼور ،ابراٖیِ ،اَّلسوز ،عائظہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا ََ ِح ُُوزُ بِ ُٔ غ َِی ََل َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َزا ُو َز َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُط ِع َب ُة َع ِٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ إٔبِ َراصٔی َِ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ

یب فٔی أ ُ ُػو ٍٔ َط ِعر ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوص َُو
َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ُن ِٓ ُت أَْ ِ ُورُ إلٔ َی َوب ٔ ٔ
یؽ اي ِّل ٔ
َّح ّْ
َُ ِ ٔ
ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ،ہبعش ،وصنمر ،اربامیہ  ،االوسد ،اعہشئ ریض اہلل عیھا اس دحثی اک ومضمؿ دحثی اسیج
ےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،وصنمر،اربامیھ،االوسد،اعہشئریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

وخوبشاگلےنیکہگجےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 608

راوی  :حُیس بٔ َشعسہ ،بَش ،ابٔ ايُؿـٌ ،طعبہ ،ايحهِ ،ابراٖیِ ،اَّلسوز ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل
عٓٗا

َش َي ِعىٔی ابِ َٔ ا ِي ُُؿ ََّـ ٌٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ُط ِع َب ُة َع ِٔ ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا حُ َُ ِی ُس بِ ُٔ ََ ِش َع َس َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بٔ ِ ْ
ض َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ
إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َنأنَِّی أَْ ِ ُورُ إلٔ َی َوب ٔ ٔ
یؽ اي ِّل ٔ
یب فٔی ََ ِ ٔ
رف ٔم َرأ ِ ٔ

َّح ّْ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوص َُو َُ ِ ٔ

دیمحنبدعسمہ،رشب،انبالضفمل،ہبعش،امکحل،اربامیہ ،االوسد،اعہشئدصہقیریضاہلل عیھااسدحثیاکومضمؿ
اسہقبدحثیاسیجےہ۔
رافی  :دیمحنبدعسمہ،رشب،انبالضفمل،ہبعش،امکحل،اربامیھ،االوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وخوبشاگلےنیکہگجےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 609

راوی  :بَش بٔ خايس ايعشْکیَ ،حُس ،غٓسر ،طعبہ ،سًامیٕ ،ابراٖیِ ،اَّلسوز ،عائظہ رضی اہلل عٓہا

رف غُ ِٓ ُس ْر َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ
ْک ُّی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َُ َح َُّ ْس َوص َُو ابِ ُٔ َج ِع َ ٕ
َش بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس ا ِي َع ِش َ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا بٔ ِ ُ
ض َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
یؽ اي ِّل ٔ
یب فٔی َرأ ِ ٔ
إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َي َك ِس َرأَیِ ُت َوب ٔ َ

َّح ّْ
َو َس ًَّ َِ َوص َُو َُ ِ ٔ
رشبنباخدلارکسعلی،دمحم ،دنغر،ہبعش ،امیلسؿ،اربامیہ،االوسد،اعہشئریضاہللاہنع اس دحثیاکومضمؿاسہقب
دحثیاسیجےہ۔
رافی  :رشبنباخدلارکسعلی،دمحم،دنغر،ہبعش،امیلسؿ،اربامیھ،االوسد،اعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وخوبشاگلےنیکہگجےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 610

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،ابواحوؾ ،ابواسحل ،اسوز ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

ايْس ِّی َع ِٔ أَبٔی َُ َعاؤیَ َة َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َنأنَِّی
أَ ِخب َ َرَْا َص َّٓازُ بِ ُٔ َّ ٔ
یب فٔی ََؿَارٔ ٔم َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوص َُو یُض ٔ ٌُّ
أَْ ِ ُورُ إلٔ َی َوب ٔ ٔ
یؽ اي ِّل ٔ

انہدنبرسی،اوباوحص،اوب ااحسؼ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفامیتںیہوگایہکرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسیکامگنںیمںیموخوبشدیتھکیوہںافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسکیبلرفامرےہںیہ۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،اوباقحس،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

وخوبشاگلےنیکہگجےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 611

راوی  :قتيبہ وہٓاز بٔ رسی ،ابواحوؾ ،ابواسحل ،اسوز ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

إ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َو َص َّٓازُ بِ ُٔ َّ ٔ
ايْس ِّی َع ِٔ أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ک َ َ
َّح َّ ا َّز َص َٔ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إٔذَا أَ َرا َز أَ ِٕ یُ ِ ٔ
اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َقا ٍَ صَ َّٓا ْز ک َ َ

َ
ٌ َعل َی َص َِذا ا ِيک َ ََلّ ٔ َو َقا ٍَ َع ِٔ َع ِبسٔ
رسائ ٔی ُ
بٔأك ِ َی ٔب ََا َیحٔ ُس ُظ َحًَّی أَ َری َوب ٔ َ
یؼ ُط فٔی َرأِ ٔسطٔ َوي ٔ ِح َيتٔطٔ َتا َب َع ُط إ ٔ ِ َ
اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ أَب ٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة

ہبیتق فانہد نب رسی ،اوباوحص ،اوب ااحسؼ  ،اوسد ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفامیت ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسسجفتقارحاؾابدنےنھیکتینرفامےتوتآپےکاپسوخوبشؤںںیمےسبسےسدمعہمسق
یک وخوبش وہیت اہیں کت ہک اس اک ا ر ا فر اس یک کمچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس ابمرک افر ڈا ڑیھ
ابمرکںیمرظنآیت۔
رافی  :ہبیتقفانہدنبرسی،اوباوحص،اوباقحس،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وخوبشاگلےنیکہگجےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 612

راوی  :عبسة بٔ عبساہلل ،یحٌی بٔ آزّ ،ارسائیٌ ،ابواسحل ،عبسايرحُٔ بٔ اسوز ،عائظہ ػسيكہ رضی
اہلل عٓٗا

َ
رسائ ٔی ٌَ َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب َسةُ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا َی ِحٌَی بِ ُٔ آ َز َّ َع ِٔ إ ٔ ِ َ
اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ُن ِٓ ُت أُكَی ُِّب َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔأَك ِ َی ٔب ََا ُن ِٓ ُت أَ ٔج ُس

َّح َّ
یب فٔی َرأِ ٔسطٔ َوي ٔ ِح َيتٔطٔ َق ِب ٌَ أَ ِٕ یُ ِ ٔ
یؽ اي ِّل ٔ
َٔ ِٔ اي ِّل ٔ
یب َحًَّی أَ َری َوب ٔ َ

دبعة نب دبع اہلل ،ییحی نب آدؾ ،ارسالیئ ،اوب ااحسؼ  ،دبعارلنمح نب اوسد ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفامیتںیہ
ہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ارحاؾ ابدنےنھ ےس لبق ریمے اپس وج دمعہ مسق یک وخوبش
وہیتاؿںیمےسبسےسایلعٰمسقیکوخوبشاگلیئاہیںکتہکںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکڈا ڑیھافررس
ابمرکںیماسیککمچدیتھکی۔
رافی  :دبعةنبدبعاہلل،ییحینبآدؾ،ارسالیئ،اوباقحس،دبعارلنمحنباوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وخوبشاگلےنیکہگجےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 613

راوی  :عُرإ بٔ یزیس ،علی بٔ ححر ،سؿیإ ،علاء بٔ سائب ،ابراہیِ ،اسوز ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل
عٓٗا

ئ بِ ٔٔ َّ
ايشائ ٔ ٔب َع ِٔ
یس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ حُ ِحر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع َلا ٔ
أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ یَز ٔ َ
یب فٔی ََؿَارٔ ٔم َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
یؽ اي ِّل ٔ
إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َي َك ِس َرأَیِ ُت َوب ٔ َ

َو َس ًَّ َِ َب ِع َس ث َ ََل ٕث

رمعاؿ نبسیدی ،یلع نبرجح ،ایفسؿ ،اطعءنب اسبئ،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیریض اہللعیھارفامیتںیہ ہک ھجم

وکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاموگنںںیمنیترفزےکدعبیھبوخوبشںیککمچرظنآیت۔
رافی  :رمعاؿنبسیدی،یلعنبرجح،ایفسؿ،اطعءنباسبئ،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وخوبشاگلےنیکہگجےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 614

راوی  :علی بٔ ححر ،رشیَ ،ابواسحام ،اسوز ،عائظہ رضی اہلل عٓٗا

یؽ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ُح ِحر ٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َ ٔ
رش ْ
یَ َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ُن ِٓ ُت أَ َری َوب ٔ َ
رف ٔم َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َب ِع َس ثَ ََل ٕث
اي ِّل ٔ
یب فٔی ََ ِ ٔ
یلعنبرجح،رشکی،اوبااحسؼ،اوسد،اعہشئریضاہللعیھااسدحثیرشفیاکومضمؿدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،رشکی،اوبااحسؼ،اوسد،اعہشئریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وخوبشاگلےنیکہگجےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 615

راوی  :حُیس بٔ َشعسة ،بَش ،ابٔ َؿـٌ ،طعبة ،ابراہیِ بٔ َحُس بٔ َٓتَش رضی اہلل عٓہ

َش َي ِعىٔی ابِ َٔ ا ِي ُُؿ ََّـ ٌٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا حُ َُ ِی ُس بِ ُٔ ََ ِش َع َس َة َع ِٔ بٔ ِ ٕ
َّ
طا ٕٔ أَ َح ُّب إلٔ َ َّی
ا ِي ُُ ِٓ َت ٔ ٔ
َش َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َسأ َ ِي ُت ابِ َٔ عُ َُ َر َع ِٔ اي ِّل ٔ
یب ع ٔ ِٓ َس ِاْل ٔ ِ َ
ُحاّ ٔ َؾ َكا ٍَ َْلَ ِٕ أَكل ٔ َی بٔا ِي َك ٔ َ

َ ي ٔ َعائٔظَ َة َؾ َكاي َِت یَ ِر َح ُِ اہللُ أَبَا َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َي َك ِس ُن ِٓ ُت أُكَی ُِّب َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی
ْ ُت ذَي ٔ َ
َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
َ ؾ ََِذ َ ِ

وف فٔی ن َٔشائٔطٔ ث ُ َِّ ي ُِؼبٔحُ َی ِٓ َـ ُح كٔي ّبا
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََی ُل ُ

دیمح نبدعسمة،رشب،انب لضفم ،شػیة،اربامیہ نبدمحم نب رشتنمریضاہلل ہنعرفامےتںیہ ںیم ےندبعاہلل نبرمع
ےس ارحاؾ ابدنےنھ ےک فتق وخوبش اگلےن ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت اوہنں ےن ایبؿ رفامای ہک ریمے زندکی
رطقاؿاکلیتانلموخوبشاگلےنےسںیہکرتہبےہ۔اسدحثیےکرافیلقنرفامےتںیہہکںیمےنہیابتاعہشئ
دصہقی ریض اہلل عیھا ےس التبیئ وت اوہنں ےن اراشد رفامای دخا اعتیل اوبدبعارلنمح رپ رمح رفامےئ ںیم وت وخد
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک وخوبش اگلیت افر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ازفاج رہطمات ےک
اپس فیرفی ےل اجےت افر سج فتق حبص وہیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وخوبش (یک د ک) وھپٹ ریہ
وہیت۔
رافی  :دیمحنبدعسمة،رشب،انبلضفم،شػیة،اربامیہنبدمحمنبرشتنمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وخوبشاگلےنیکہگجےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 616

راوی  :ہٓاز بٔ ايْسی ،ونیعَ ،ظعر ،سؿیإ ،ابراٖیِ بٔ َحُسَٓ ،تَش ،ابیہ ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

ايْس ِّی َع ِٔ َون ٔ ٕ
َش َع ِٔ أَبٔیطٔ
یع َع ِٔ َٔ ِش َعر ٕ َو ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ ا ِي ُُ ِٓ َت ٔ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َص َّٓا ُز بِ ُٔ َّ ٔ

َّح َّا أَ ِن َـحُ كٔي ّبا
طا ٕٕ أَ َح ُّب إلٔ َ َّی َٔ ِٔ أَ ِٕ أ ُ ِػبٔحَ َُ ِ ٔ
َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ابِ َٔ ُع َُ َر َي ُكو ٍُ َْلَ ِٕ أ ُ ِػبٔحَ َُ َّلً ٔ ّیا بٔ َك ٔ َ

اف فٔی
ؾ ََس َخً ُِت َعل َی َعائٔظَ َة ؾَأ َ ِخب َ ِرتُ َضا بٔ َك ِوئطٔ َؾ َكاي َِت كَ َّي ِب ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َل َ
َّح َّا
ن َٔشائٔطٔ ث ُ َِّ أَ ِػ َبحَ َُ ِ ٔ
انہد نب ارسلی ،فعیک ،رعشم ،ایفسؿ ،اربامیہ نب دمحم ،رشتنم ،اہیب ،انب رمع ریض اہلل ہنع اس دحثی اک ومضمؿ
دحثی ; 5:3ےک اطمقب ےہ ا ہتب اس ںیم اؿ اافلظ اک ااضہف ےہ ہک رھپ حبص آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارحاؾ
ابدنھےتیل۔
رافی  :انہدنبارسلی،فعیک،رعشم،ایفسؿ،اربامیھنبدمحم،رشتنم،اہیب،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾےکفاےطسزرفعاؿاگلان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾےکفاےطسزرفعاؿاگلان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 617

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،اسُاعیٌ ،عبسايعزیز ،اْص رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ َع ِٔ َع ِب ٔس ا ِي َعزٔیز ٔ َع ِٔ أَْ َ ٕص َقا ٍَ ْ َ َهی اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ٌ
رف اي َّر ُج ُ
أَ ِٕ َی َتزَ ِع َ َ
ااحسؼ نباربامیہ،اامسلیع،دبعازعلسی،اسنریضاہللہنعرفامےتںیہرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنزرفعاؿاگلےنیکاممتعناراشدرفامیئ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،اامسلیع،دبعازعلسی،اسنریضاہللہنع

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

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾےکفاےطسزرفعاؿاگلان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 618

راوی  :نثیر بٔ عبیس ،بكیة ،طعبة ،اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ ،عبسايعزیز بٔ ػہیب ،اْص بٔ َايَ رضی اہلل
عٓہ

ٌ بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َع ِب ُس ا ِي َعزٔیز ٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َنثٔیرُ بِ ُٔ عُب َ ِی ٕس َع ِٔ َب َك َّی َة َع ِٔ ُط ِع َب َة َقا ٍَ َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َُعٔی ُ
رف
بِ ُٔ ُػ َض ِیبٕ َع ِٔ أَْ َ ٔص بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َقا ٍَ ْ َ َهی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ اي َّتزَ ِع ُ ٔ
ریثک نب دیبع ،ثقیة ،شػیة ،اامسلیع نب اربامیہ ،دبعازعلسی نب بیہص ،اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنزرفعاؿاگلےنیکاممتعناراشدرفامیئ۔
رافی  :ریثکنبدیبع،ثقیة،شػیة،اامسلیعنباربامیہ،دبعازعلسینببیہص،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾےکفاےطسزرفعاؿاگلان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 619

راوی  :قتيبہ ،حُاز ،عبسايعزیز ،اْص رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ َع ِبسٔ ا ِي َعزٔیز ٔ َع ِٔ أَْ َ ٕص أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ ْ َ َهی َع ِٔ

رف َقا ٍَ َح َُّا ْز َي ِعىٔی ي ٔرلِّ َجا ٍٔ
اي َّتزَ ِع ُ ٔ
ہبیتق ،امحد ،دبعازعلسی ،اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زرفعاؿ
اگلےنےسعنمرفامای۔دحثیرشفیےکرافیرضحتامحدرفامےتںیہاممتعنذموکرہاکقلعترمدفںےسےہ۔
رافی  :ہبیتق،امحد،دبعازعلسی،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾصخشےکفاےطسولخؼاکاامعتسؽ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾصخشےکفاےطسولخؼاکاامعتسؽ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 620

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،عُرو ،علاء ،ػؿوإ بٔ يعلی

إ بِ ٔٔ َي ِعل َی َع ِٔ أَبٔیطٔ أَ َّٕ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ َع َلا ٕئ َع ِٔ َػؿ َِو َ
ات َوص َُو َُ َت َـ ُِّ ْذ ب ٔ َدًُو ٕم َؾ َكا ٍَ
َر ُج َّل أَتَی اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َق ِس أَ َص ٌَّ بٔ ُع ُِ َرة ٕ َو َعً َِیطٔ َُ َك َّل َع ْ
َ َقا ٍَ ُن ِٓ ُت أَ َّتقٔی
أَصِ ًًَ ُِت بٔ ُع ُِ َرة ٕ ؾ ََُا أَ ِػ َٓ ُع َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََا ُن ِٓ َت َػان ٔ ّعا فٔی َح ِّح َ

َ
َاػ َٓ ِع ُط فٔی ُع ُِ َرت ٔ َ
َص َِذا َوأَغِ ٔشًُ ُط َؾ َكا ٍَ ََا ُن ِٓ َت َػان ٔ ّعا فٔی َح ِّح َ
َؾ ِ

دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،رمعف ،اطعء ،وفصاؿ نب یلعی ےتہک ںیہ ہک اکی آدیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختمادقسںیماحرضوہاافراسےنرمعہےکفاےطسارحاؾابدناھوہااھتافرےلسوہےئڑپکےنہپرکاسےن
وخوبشاگلریھکیھتہچنیم اسصخشےن رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!ںیمےنرمعہیکتینرکریھکےہ
ریمےفاےطسایکمکحےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمےنسجرطہقیےسجحاکرفہضیااجنؾدایاھت۔

م ایس رطح ےس رکف اس ےن رعض ایک جح ےک دفراؿ وت ںیم اس (وخوبش) ےس رپزیہ ایک رکات اھت افر ںیم جح ےک
دفراؿاسوکدوھایرکاتاھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجرطہقیےسجحےکفاےطسرکاتاھتایس
رطہقیےسرمعہےکفاےطسیھبرکف۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمعف،اطعء،وفصاؿنبیلعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾصخشےکفاےطسولخؼاکاامعتسؽ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 621

راوی َ :حُس بٔ اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ ،وہب بٔ جریر ،وہ اپٓے وايس سے ،قیص بٔ سعس یحسث ،علاء،
ػؿوإ بٔ يعلی رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َوص ُِب بِ ُٔ َجرٔیر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َق ِی َص
إ بِ ٔٔ َي ِعل َی َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ أَتَی َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
بِ َٔ َس ِع ٕس یُ َح ِّس ُث َع ِٔ َع َلا ٕئ َع ِٔ َػؿ َِو َ

ُح َِ ُت بٔ ُع ُِ َرة ٕ َوأََْا
رف ي ٔ ِح َي َت ُط َو َرأِ َس ُط َؾ َكا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إنِّٔی أَ ِ َ
َر ُج ٌْ َوص َُو بٔا ِيحٔ ٔعرَّاْ َ ٔة َو َعً َِیطٔ ُج َّب ْة َوص َُو َُ َؼ ِّ ْ
َ
َاػ َٓ ِعطُ فٔی عُ ُِ َرت ٔ َ
رف َة َو ََا ُن ِٓ َت َػان ٔ ّعا فٔی َح َّحت ٔ َ
َ ا ِي ُح َّب َة َواغِ ٔش ٌِ َع ِٓ َ
َن َُا َت َری َؾ َكا ٍَ اِْز ٔ ِع َع ِٓ َ
َؾ ِ
َ ُّ
ايؼ ِ َ
دمحمنباامسلیعنباربامیہ،فبہنبرجری،فہاےنپفادلےس،سیقنبدعسیجدث،اطعء،وفصاؿنبیلعیریضاہلل
ہنع رفامےت ںیہ (اقمؾ) رعجاہن رپ اکی آدیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا اس ےن ہبج نہپ
راھکاھت افراس ےنڈا ڑیھافر رس وکزرفعاؿےسزردرگن اکانبراھک اھتفہصخش رعض رکےناگل ایروسؽاہلل یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن رمعہ ےک فاےطس ارحاؾ ابدناھ ےہ افر ریمی وج احتل ےہ اس وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسالمہظحرفامرےہںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمہبجااتردفافرزردیدوھڈاول۔افرمسج

رطہقیےسجحںیمایکرکےتےھتمایسرطحےسرکف۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہ،فبہنبرجری،فہاےنپفادلےس،سیقنبدعسیجدث،اطعء،وفصاؿنبیلعی
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾےکفاےطسرسہماگلان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾےکفاےطسرسہماگلان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 622

راوی  :قتيبہ ،سؿیإ ،ایوب بٔ َوسیْ ،بیہ بٔ وہب ،ابإ بٔ عثُإ رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ أَبٔیطٔ
إ بِ ٔٔ ُع ِث َُ َ
وسی َع ِٔ ُْب َ ِیطٔ بِ ٔٔ َوصِبٕ َع ِٔ أَبَ َ
وب بِ ٔٔ َُ َ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ أَ ُّی َ

َّحّ ٔإٔذَا ا ِط َتکَی َرأِ َس ُط َو َع ِي َٓ ِیطٔ أَ ِٕ ي َُـ ُِّ َسص َُُا بٔ َؼبٔر ٕ
َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی ا ِي ُُ ِ ٔ

ہبیتق،ایفسؿ،اویبنب ومیس،ہیبننبفبہ،اابؿنبامثعؿ ریضاہللہنعایبؿرکےتںیہہکرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایارگرحمؾیکآوھکنںایرسںیمفیلکتوہاجےئوتفہاولیےاکپیلرکے۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،اویبنبومیس،ہیبننبفبہ،اابؿنبامثعؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾےکفاےطسرنیگنڑپکےاامعتسؽرکےنیکرکاٹہےسقلعتم

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾےکفاےطسرنیگنڑپکےاامعتسؽرکےنیکرکاٹہےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 623

راوی َ :حُس بٔ َثىی ،یحٌی بٔ سعیس ،جعرف بٔ َحُس رضی اہلل عٓہ

رف بِ ٔٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبٔی َقا ٍَ أَ َت ِي َٓا
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َج ِع َ ٔ
َجاب ٔ ّرا ؾ ََشأ َ ِي َٓا ُظ َع ِٔ َح َّح ٔة اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َح َّسثَ َٓا أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ
ي َِو ا ِس َت ِك َبً ُِت َٔ ِٔ أَ َِرٔی ََا ا ِس َت ِسبَ ِر ُت ي َِِ أَ ُس ِل ا ِي َض ِس َی َو َج َع ًِت َُضا عُ ُِ َر ّة ؾ ََُ ِٔ ي َِِ یَهُ ِٔ ََ َع ُط َص ِس ْی

َؾ ًِ ُی ِحً ٔ ٌِ َو ِي َی ِح َعً َِضا ُع ُِ َر ّة َو َقس َّٔ َعل ٔ ٌّی َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َٔ ِٔ ا ِي َی َُ ٔٔ ب ٔ َض ِس ٕ
ی َو َسا َم َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َٔ ِٔ ا ِي َُسٔی َٓةٔ صَ ِس ّیا َوإٔذَا ؾَاك َُٔ ُة َق ِس يَب ٔ َش ِت ث َٔیا ّبا َػبٔی ّػا َو ِان َت َحً َِت َقا ٍَ ؾَاْ ِ َل ًَ ِك ُت َُ َ ِّ
َّح ّطا

أَ ِس َت ِؿًٔی َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ُكً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ ؾَاك َُٔ َة يَب ٔ َش ِت ث َٔیابّا َػبٔی ّػا
َو ِان َت َحً َِت َو َقاي َِت أَ ََ َرنٔی بٔطٔ أَبٔی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َػ َس َق ِت َػ َس َق ِت َػ َس َق ِت أََْا أَ ََ ِرتُ َضا

دمحمنبینثم،ییحی نبدیعس،رفعجنبدمحمریضاہللہنع ےتہکںیہہکمہولگرضحت اجربریضاہللہنعےکاپسےچنہپ
افررضحتروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےکجحےک ابرےںیممہ ےندرایتفایک وتاوہنںےن ایبؿ ایکہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ینعی ہکم رکمہم ےنچنہپ ےک دعب وج ھچک ھجم وک اب ولعمؾ
وہایگارگےھجم اسےسےلہپولعمؾوہاتوتںیماےنپاسھترقابیناکاجونرہنےلرکآاتافرںیمرمعہرکات۔اسفہجےس
سجصخشےکاپسرقابیناکاجونر(ینعیدہیہنوہ)فہرمعہرکےنےکدعبارحاؾوھکؽڈاےل۔ایسفہجےسرضحت
یلع ریض اہلل ہنع کلم نمی ےس افر دم ہنیرونرہ ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس دہی ینعی رقابین اک
اجونر اسھت ےل رک آےئ ےھت اؿ رضحات ےن داتعف رضحت افہمط ریض اہلل اہنع وک داھکی ہک فہ رنیگن ابلس زبی
نت ےئک وہےئ ںیھت افر اوہنں ےن رسہم یھب اگل راھک اھت۔ افر ںیم ےن دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم
رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت افہمط ریض اہلل عیھا ےن رنیگن ڑپکے نہپ رےھک ںیہ افر
اوہنںےنرسہمیھباگلراھکےہرھپہیابتےہہکفہہییھبرفامریہںیہہکھجموکریمےفادلامدج(ینعیآپیلص

اہلل ہیلع فآہل فملس) ےن اس رطح اک مکح رفامای ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یج اہں ہی ابت
درتسےہفہچس ہہریہںیہںیمےنیہاسرطحاکمکحدایاھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،رفعجنبدمحمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾاکرسافررہچہڈاھےنکنےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾاکرسافررہچہڈاھےنکنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 624

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبة ،ابو بَش ،سعیس بٔ جبیر ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَبَا بٔ ِ ٕ
َش یُ َح ِّس ُث َع ِٔ َسعٔیسٔ
ض أَ َّٕ َر ُج َّل َو َق َع َع ِٔ َراح ٔ ًَتٔطٔ ؾَأَق َِع َؼ ِت ُط َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
بِ ٔٔ ُج َبیِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ئ َوس ِٔسرٕ َویُ َه َّؿ ُٔ فٔی ثَ ِوبَی ِ ٔن َخارٔ ّجا َرأ ِ ُس ُط َو َو ِج ُض ُط َؾإْٔ َّ ُط یُ ِب َع ُث یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة َُ ًَ ِّب ّیا
اغِ ٔشًُو ُظ ب ٔ َُا ٕ

دمحمنباشبر،دمحم،شػیة،اوبرشب،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہاکیآدیمافٹنےسےچینرگایگ
وتاسیکرگدؿوٹٹیئگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاسوکاپینافرریبیےکوتپںےسلسغدفافر
اسوکدفڑپکےیہلسغدفزیناساکرہچہافررسےگننروھکاسےئلہکایقتمےکدؿہیاسرطہقیےسکیبلےتہک
وہےئاےھٹاگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،شػیة،اوبرشب،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾاکرسافررہچہڈاھےنکنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 625

راوی  :عبسة بٔ عبساہلل ػؿار ،ابوزاؤز يعىی حرفی ،سؿیإ ،عُرو بٔ زیٓار ،سعیس بٔ جبیر ،ابٔ عباض
رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ زٔی َٓارٕ
ار َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َزا ُو َز َي ِعىٔی ا ِي َح َ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب َسةُ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ ايؼَّ َّؿ ُ
رف َّی َع ِٔ ُسؿ َِی َ

ئ
ات َر ُج ٌْ َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ اغِ ٔشًُو ُظ ب ٔ َُا ٕ
ض َقا ٍَ ََ َ
َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ُج َبیِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ

َوس ِٔس ٕر َو َن ِّؿُٓو ُظ فٔی ث َٔیابٔطٔ َو ََّل تُ َد ُِّرُوا َو ِج َض ُط َو َرأِ َس ُط َؾإْٔ َّ ُط یُ ِب َع ُث یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة َُ ًَ ِّب ّیا

دبعة نب دبعاہلل افصر ،اوبداؤد ینعی رفحی ،ایفسؿ ،رمعف نب دانیر ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت
ںیہ ہک اکی آدیم اک ااقتنؽ وہا وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اس صخش وک اپین افر
ریبی ےک وتپں ےس لسغ دف افر اس ےک ڑپکفں ںیم اس وک نفک دف رھپ اس اک رہچہ افر رس ڈاھکن دف اس ےیل ہک
ایقتمےکرفزہیصخشکیبل اتہوہااےھٹاگ
رافی  :دبعةنبدبعاہللافصر،اوبداؤدینعیرفحی،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحارفاداکایبؿ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحارفاداکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 626

راوی  :عبیساہلل بٔ سعیس و اسحل بٔ َٓؼور ،عبسايرحَُٔ ،ايَ ،عبسايرحُٔ بٔ قاسِ ،وہ اپٓے وايس
سے ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َوإ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ
ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أََفِ َ َز ا ِي َح َّخ
دیبع اہلل نب دیعس ف ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلنمح ،امکل ،دبعارلنمح نب اقمس ،فہ اےنپ فادل ےس ،اعہشئ دصہقی
ریضاہللعیھارفامیتںیہرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرصػجحےکفاےطسارحاؾابدناھ۔
رافی  :دیبعاہلل نب دیعس ف اقحس نب وصنمر ،دبعارلنمح ،امکل ،دبعارلنمح نب اقمس ،فہ اےنپ فادل ےس ،اعہشئ
دصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحارفاداکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 627

راوی  :قتيبہَ ،ايَ ،ابواَّلسوزَ ،حُس بٔ عبسايرحُْٔ ،عوة بٔ زبیر ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

ْع َو َة بِ ٔٔ ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ أَبٔی اْلِ َ ِس َوز ٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ ُ ِ
أَ َص ٌَّ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔا ِي َح ِّخ
ہبیتق ،امکل ،اوباالوسد ،دمحم نب دبعارلنمح ،رعفة نب زریب ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفامیت ںیہ رضحت روسؽ

رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرصػجحےکفاےطسارحاؾابدناھ(ینعیجحرفدےکےئل)۔
رافی  :ہبیتق،امکل،اوباالوسد،دمحمنبدبعارلنمح،رعفةنبزریب،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحارفاداکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 628

راوی  :یحٌی بٔ حبیب بٔ ْعبی ،حُاز ،ہظاّ ،وہ اپٓے وايس سے ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

رخ ِج َٓا ََ َع َر ُسو ٍٔ
أَ ِخب َ َرَْا َی ِحٌَی بِ ُٔ َحب ٔ ٔ
ْعب ٔ ٕٓی َع ِٔ َح َُّاز ٕ َع ِٔ صٔظَ اّ ٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائ ٔظَ َة َقاي َِت َ َ
یب بِ ٔٔ َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َُ َواؾ ٔی َن ئض ٔ ََل ٍٔ ذٔی ا ِي ٔح َّح ٔة َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َطا َئ

أَ ِٕ یُض ٔ ٌَّ ب ٔ َح ٓ ٕخ َؾ ًِ ُیض ٔ ٌَّ َو ََ ِٔ َطا َئ أَ ِٕ یُض ٔ ٌَّ بٔ ُع ُِ َرة ٕ َؾ ًِ ُیض ٔ ٌَّ بٔ ُع ُِ َرة ٕ

ییحی نب بیبح نب رعیب ،امحد ،اشہؾ ،فہ اےنپ فادل ےس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفامیت ںیہ مہ ولگ امہ ذفاہجحل
ےس ھچک دؿ لبق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رفاہن وہےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن اراشد رفامای (م ںیم ےس) وج وکیئ جح اک ارحاؾ ابدنانھ اچےہ وت فہ صخش جح اک افر وج صخش رمعہ اک ارحاؾ ابدنانھ
اچےہوتفہصخشرمعہاکارحاؾابدنےھ۔
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،امحد،اشہؾ،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

جحارفاداکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 629

راوی َ :حُس بٔ اسُاعیٌ كبرانی ابوبْک ،احُس بٔ َحُس بٔ حٓبٌ ،یحٌی بٔ سعیس ،طعبةَٓ ،ؼور و
سًامیٕ ،ابراہیِ ،اسوز ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ َّ
ايلب َ َران ٔ ُّی أَبُو بَ ِْکٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َح ِٓ َب ٌٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَ ِحٌَی
بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َح َّسثَىٔی ََ ِٓ ُؼ ْور َو ُسً ِ ََامی ُٕ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت
رخ ِج َٓا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل ْ َ َری إ ٔ ََّّل أَْ َّ ُط ا ِي َح ُّخ
ََ

دمحم نب اامسلیع ربطاین اوبرکب ،ادمح نب دمحم نب لبنح ،ییحی نب دیعس ،شػیة ،وصنمر ف امیلسؿ ،اربامیہ ،اوسد ،اعہشئ
دصہقی ریض اہلل عیھا رفامیت ںیہ ہک مہ ولگ یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ جح ےک ارادہ ےس رفاہن
وہےئوتریمےایخؽےکاطمقبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرصػجحیہیکتینرفامیئیھت۔
رافی  :دمحمنباامسلیعربطایناوبرکب،ادمحنبدمحم نب لبنح ،ییحینب دیعس ،شػیة ،وصنمرفامیلسؿ،اربامیہ،اوسد،
اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحرقاؿےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحرقاؿےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 630

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،جریرَٓ ،ؼور ،ابووائٌ رضی اہلل عٓہ

َ
ايؼ َي ُّی بِ ُٔ ََ ِع َب ٕس ُنِٓ ُت
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا َجر ٔ ْیر َع ِٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َع ِٔ أَبٔی َوائ ٌٕٔ َقا ٍَ َقا ٍَ ُّ
َ
يؼا َعل َی ا ِيحٔ َضاز ٔؾ ََو َج ِس ُت ا ِي َح َّخ َوا ِي ُع ُِ َر َة ََهِتُوبَی ِ ٔن َعل َ َّی ؾَأ َ َت ِی ُت
ِصاْ ٔ ًّیا ؾَأ َ ِسً َُِ ُت َؾهُ ِٓ ُت َ ٔ
ُح ّ
ْعاب ٔ ًّیا َن ِ َ
أ َِ
َ
ی
ْس َٔ ِٔ ا ِي َض ِس ٔ
َر ُج َّل َٔ ِٔ َع ٔظی َرت ٔی يُ َكا ٍُ َيطُ ص َُریِ ُِ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ ؾ ََشأ ِي ُت ُط َؾ َكا ٍَ ا ِج َُ ِع ُض َُا ث ُ َِّ اذِبَحِ ََا ِ
است َِی َ َ
َ
إ َوأََْا أُص ٌُّٔ بٔض ٔ َُا َؾ َكا ٍَ
یع َة َو َزیِ ُس بِ ُٔ ُػو َح َ
ؾَأصِ ًًَ ُِت بٔض ٔ َُا َؾ ًَ َُّا أَ َت ِی ُت ا ِي ُع َِذیِ َب َيك ٔ َیىٔی َسً َُِا ُٕ بِ ُٔ َرب ٔ َ

ُح ْیؽ
رخ ََا َص َِذا بٔأ َ ِؾ َك َط َٔ ِٔ َبعٔیرٔظ ٔؾَأ َ َت ِی ُت ُع َُ َر َؾ ُكً ُِت یَا أَ َٔی َر ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن إنِّٔی أَ ِسً َُِ ُت َوأََْا َ ٔ
أَ َح ُسص َُُا ي ٔ ِْل َ ٔ
َعل َی ا ِيحٔ َضاز ٔ َوإنِّٔی َو َج ِس ُت ا ِي َح َّخ َوا ِي ُع ُِ َر َة ََهِتُوبَی ِ ٔن َعل َ َّی ؾَأ َ َت ِی ُت ص َُریِ َِ بِ َٔ َع ِبسٔ اہللٔ َؾ ُك ًِ ُت َیا صَ َٓا ِظ إنِّٔی
ی ؾَأَصِ ًًَ ُِت بٔض ٔ َُا
ْس َٔ ِٔ ا ِي َض ِس ٔ
َو َج ِس ُت ا ِي َح َّخ َوا ِي ُع ُِ َر َة ََهِتُوبَی ِ ٔن َعل َ َّی َؾ َكا ٍَ ا ِج َُ ِع ُض َُا ث ُ َِّ اذِبَحِ ََا ِ
است َِی َ َ
رخ ََا َص َِذا بٔأ َ ِؾ َك َط
إ َؾ َكا ٍَ أَ َح ُسص َُُا ي ٔ ِْل َ ٔ
یع َة َو َزیِ ُس بِ ُٔ ُػو َح َ
َؾ ًَ َُّا أَ َت ِي َٓا ا ِي ُع َِذیِ َب َيك ٔ َیىٔی َسً َُِا ُٕ بِ ُٔ َرب ٔ َ

َِّ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َٔ ِٔ َبعٔیرٔظ ٔ َؾ َكا ٍَ عُ َُرُ صُسٔی َت ي ٔ ُش َّٓ ٔة َْبٔی َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،وصنمر ،اوبفالئ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ایبصل نب دبعم اک ایبؿ ےہ ہک ںیم اکی ئاسییئ
ارعایباھتسجفتقںیمےناالسؾوبقؽایکوتاہجدیکڑبی وخاشہافرانمتیھت۔نکیلھجموکملعوہاہکریمےذہم
جحافررمعہدفونںفابجںیہوتںیماےنپاخدناؿےکاکیصخشےکاپساچنہپ۔اساکانؾدہمینبدبعاہللاھت۔ںیم
ےن اس صخش ےس درایتف ایک وت اس ےن اہک ہک دفونں (جح افر رمعہ) م اسھت اسھت یہ ادا رکول افر رھپ آاسین افر
وہستل ےک اسھت وج م رقابین رک وکس فہ رکف اس ابت رپ ںیم ےن دفونں (ینعی جح افر رمعہ) یک تین رک یل۔ رہباحؽ
سج فتق ںیم (اقمؾ) ذعبی اچنہپ وت ریمی الماقت  نامؿ نب رثػیہ افر رضحت زدی نب رصاحؿ ےس وہیئ اس
فتقہیجحافررمعہدفونںےکفاےطسکیبل ہہراہاھت(ینعیجحافررمعہںیموغشمؽاھت)اسابترپاؿےساکیےن
دفرسے ےس اہک ہی صخش اےنپ افٹن ےس زایدہ لقع ف وعشر ںیہن راتھک ےہ رھپ ںیم رضحت رمع ریض اہلل ہنع یک
دختمںیماحرضوہاافر ںیم ےنرعض ایکایاریماوملنینم! ںیمےناالسؾوبقؽرکایلافر ریمےدؽ ںیماہجدیک
انمتےہوچہکنریمےذہمجح افررمعہدفونںالزؾںیہاسفاےطسںیمدہمینبدبعاہلل یک دختمںیم احرضوہاافر
اؿےسدرایتفایکوتفہرفامےنےگلہکدفونںاکیاسھتیہادارکولافررھپ(ارگرقابیناکاجونرلماجےئوت)رقابین
رکف۔ رہباحؽ سج فتق ںیم اقمؾ ذعبی چنہپ ایگ وت ھجم  نامؿ نب رثػیہ افر رضحت زدی نب رصاحؿ لم ےئگ افر

دفونںاکیدفرسےےسےنہکےگلہیصخشوتاےنپافٹنےسیھبزایدہلقعفوعشرںیہنراتھک۔رضحترمعریض
اہللہنعرفامےنےگلموکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکتنسالتبدییئگےہ(ینعیتنسروسؽیلص
اہللہیلعفآہلفملسےسموکعلطمرکدایایگےہ)
رافی  :اقحسنباربامیہ،رجری،وصنمر،اوبفالئریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحرقاؿےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 631

راوی  :اسحام بٔ ابراٖیَِ ،ؼعب بٔ َكساّ ،زاہسہَٓ ،ؼور ،طكیل ،ػيی

یل َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َُ ِؼ َع ُب بِ ُٔ ا ِئُ ِك َساّ ٔ َع ِٔ زٔائ َٔس َة َع ِٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َع ِٔ َطك ٔ ٕ
َ
ْ َٔ ِث ًَ ُط َقا ٍَ ؾَأ َ َت ِی ُت ُع َُ َر َؾ َك َؼ ِؼ ُت َعً َِیطٔ ا ِيكٔؼَّ َة إ ٔ ََّّل َق ِو َي ُط َیا َص َٓا ِظ
أَْ ِ َبأَْا ُّ
ايؼ َي ُّی ؾ ََِذ َ َ
ااحسؼ نب اربامیہ  ،بعصم نب دقماؾ ،زادہہ ،وصنمر ،قیقش ،یبص اس دحثی اک ومضمؿ اسہقب دحثی ےک اطمقب
ےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیھ،بعصمنبدقماؾ،زادہہ،وصنمر،قیقش،یبص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحرقاؿےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 632

راوی  :عُرإ بٔ یزیس ،طعیب ،ابٔ جریخ ،ابراٖیِ بٔ ايحشٔ ،ححاد ،ابٔ جریخ ،خشٔ بٔ َشًِ،
َحاہس ،رجٌ َٔ ايعرام،طكیل بٔ سًُُہ ،ابووائٌ ،رجٌ َٔ بىی تػًب ،ػيی بٔ َعبس

یس َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُط َع ِی ْب َي ِعىٔی ابِ َٔ إ ٔ ِس َح َل َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ ح و أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َراصٔی ُِ
أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ َیز ٔ َ
َّاد َقا ٍَ َقا ٍَ ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َح َش ُٔ بِ ُٔ َُ ِشً ٔ ِٕ َع ِٔ َُ َحاصٔ ٕس َوغَی ِرٔظ ٔ َع ِٔ
بِ ُٔ ا ِي َح َش ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحح ْ
ايؼ َي ُّی
َر ُج ٌٕ َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ ا ِيع َٔرا ٔم يُ َكا ٍُ َي ُط َطك ٔ ُ
یل بِ ُٔ َسً ََُ َة أَبُو َوائ ٌٕٔ أَ َّٕ َر ُج َّل َٔ ِٔ بَىٔی َت ِػً ٔ َب يُ َكا ٍُ َي ُط ُّ
َ یُ ًَيِّی بٔض ٔ َُا
ِصاْ ٔ ًّیا ؾَأ َ ِسً ََِ ؾَأَق َِب ٌَ فٔی أَ َّو ٍٔ ََا َح َّخ َؾ ًَ َّيی ب ٔ َح ٓ ٕخ َوعُ ُِ َرة ٕ َجُٔی ّعا َؾ ُض َو َن َِذي ٔ َ
بِ ُٔ ََ ِع َب ٕس َوک َ َ
إ َن ِ َ
َ َص َِذا َؾ َكا ٍَ
إ َؾ َكا ٍَ أَ َح ُسص َُُا َْلَْ ِ َت أَ َؿ ٌُّ َٔ ِٔ َج ًَُ ٔ َ
یع َة َو َزیِ ٔس بِ ٔٔ ُػو َح َ
َجُٔی ّعا ؾ ََُ َّر َعل َی َسً َُِ َ
إ بِ ٔٔ َرب ٔ َ
َِّ َػلَّی
ايؼ َي ُّی َؾً َِِ َیزَ ٍِ فٔی َن ِؿ ٔسی َحًَّی َيك ٔ ُ
َ َي ُط َؾ َكا ٍَ صُس َ
ٔیت ي ٔ ُش َّٓ ٔة َْبٔی َ
ْ ُت ذَي ٔ َ
یت عُ َُ َر بِ َٔ ا ِي َد َّل ٔ
اب ؾ ََِذ َ ِ
ُّ

ْس ُ
ْ ُظ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َطك ٔ ْ
یل َو ُن ِٓ ُت أَ ِخ َتً ٔ ُ
ايؼ َي ِّی بِ ٔٔ ََ ِع َب ٕس َن ِش َت ِِذ ٔ ُ
وم بِ ُٔ اْلِ َ ِج َس ٔع إلٔ َی ُّ
ـ أََْا َو ََ ِ ُ
ْس ُ
وم بِ ُٔ اْلِ َ ِج َس ٔع
َؾ ًَ َك ِس ا ِخ َت ًَ ِؿ َٓا إٔي َِیطٔ َٔ َر ّارا أََْا َو ََ ِ ُ
رمعاؿ نب سیدی ،بیعش ،انب رججی ،اربامیہ نب انسحل ،اجحج ،انب رججی ،خ نب ملسم ،اجمدہ ،رلج نم
ش
ارعلاؼ،قیقش نب ملمہ ،اوبفالئ ،رلج نم ینب بلغت ،یبص نب دبعم ،اس دحثی اک ومضمؿ اسہقب دحثی ےک
اطمقبےہ۔
رافی  :رمعاؿنبسیدی،بیعش،انبرججی،اربامیھنبانسحل،اجحج،انبرججی،خنبملسم،اجمدہ،رلجنم
ش
ارعلاؼ،قیقشنب ملمہ،اوبفالئ،رلجنمینببلغت،یبصنبدبعم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحرقاؿےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 633

راوی  :عُرإ بٔ یزیس ،عیسی ،ابٔ یوْص ،اطعثَ ،شًِ ايبلین ،علی بٔ حشینَ ،روإ بٔ حهِ رضی اہلل
عٓہ

یس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ع َٔیسی َوص َُو ابِ ُٔ یُوْ َُص َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اْلِ َ ِع َُ ُع َع ِٔ َُ ِشً ٔ ِٕ ا ِي َب ٔلی ٔن َع ِٔ
أَ ِخب َ َرنٔی ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ َیز ٔ َ
إ ؾ ََشُٔ َع َعً ٔ ًّیا یُ ًَيِّی بٔ ُع ُِ َرة ٕ َو َح َّح ٕة
إ بِ ٔٔ ا ِي َح َه ِٔ َقا ٍَ ُن ِٓ ُت َجاي ٔ ّشا ع ٔ ِٓ َس ُع ِث َُ َ
َعل ٔ ِّی بِ ٔٔ ُح َشی ِ ٕن َع ِٔ ََ ِر َو َ

َؾ َكا ٍَ أَي َِِ َْهُ ِٔ ْ ُ ِٓ َهی َع ِٔ صَ َِذا َقا ٍَ بَل َی َو َل ٔهىِّی َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یُ ًَيِّی بٔض ٔ َُا
َ
َجُٔی ّعا َؾً َِِ أَ َز ِع َق ِو ٍَ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي ٔ َك ِوي ٔ َ

ل
رمعاؿ نبسیدی ،یسیع،انب ویسن،اثعش ،ملسما یعتن ،یلعنب نیسح،رمفاؿ نبمکح ریضاہلل ہنع لقنرکےت
ںیہ ںیم اکیدؿ رضحت امثعؿ ریض اہللہنعیک دختم ںیم اھٹیب وہا اھت۔ اوہنں ےنرضحت یلع ریض اہلل ہنعوک
جحافررمعہدفونںےکفاےطس کیبلےتہکوہےئانسوت ایبؿایکہکایکموکاسیکاممتعن ںیہنیکیئگےہ۔اوہنںےن
رفاماییجاہںعنموتایکایگےہنکیلںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسرطہقیےسےتہکوہےئ
انسےہاسفہجےسںیماہمترےےنہکیکفہجےسرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرفامؿابمرکںیہن
وھچ ڑ اتک۔
ل
رافی  :رمعاؿنبسیدی،یسیع،انبویسن،اثعش،ملسما یعتن،یلعنبنیسح،رمفاؿنبمکحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحرقاؿےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 634

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،ابوعاَر ،طعبة ،حهِ ،علی بٔ حشینَ ،روإ رضی اہلل عٓہ َفَاےت ہیں

حرضت عثُإ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا أَبُو َعا َٔر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ ا ِي َح َه ِٔ َقا ٍَ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َعل ٔ َّی بِ َٔ
ٌ بَی ِ َن ا ِي َح ِّخ َوا ِي ُع ُِ َرة ٔ َؾ َكا ٍَ َعل ٔ ٌّی
إ ْ َ َهی َع ِٔ ا ِي ُُ ِت َع ٔة َوأَ ِٕ َی ِح َُ َع اي َّر ُج ُ
إ أَ َّٕ ُع ِث َُ َ
ُح َشی ِ ٕن یُ َح ِّس ُث َع ِٔ ََ ِر َو َ

َ ب ٔ َح َّح ٕة َوعُ ُِ َرة ٕ ََ ّعا َؾ َكا ٍَ عُ ِث َُا ُٕ أَ َتؿ َِعًُ َضا َوأََْا أَْ ِ َهی َع ِٓ َضا َؾ َكا ٍَ َعل ٔ ٌّی ي َِِ أَ ُن ِٔ ْٔل َ َز َع ُس َّٓ َة َر ُسو ٍٔ اہللٔ
َيب َّ ِی َ
ض
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ْٔلَ َح ٕس َٔ ِٔ اي َّٓا ٔ

ااحسؼ نب اربامیہ ،اوباعرم ،شػیة ،مکح ،یلع نب نیسح ،رمفاؿ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت امثعؿ ریض اہلل
ہنعےنہعتمجحافررمعہوکااھٹکرکےنےس(ینعیرقآؿ)یکاممتعنرفامیئایسےئلاکیدہعفرضحتیلعریضاہلل
ہنعےنرفامایوتہینسرکرضحتامثعؿریضاہللہنعےنرفامایہکںیمےناسرطحےنہکوکاممتعنرقاردایےہافر
م فیہ اکؾ رک رےہ وہ۔ وت رضحت یلع ریض اہلل ہنع رفامےن ےگل ںیم وت تنس روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یسک
ےکےنہکیکفہجےسںیہنوھچ ڑ اتک۔
رافی  :اقحس نب اربامیہ ،اوباعرم ،شػیة ،مکح ،یلع نب نیسح ،رمفاؿ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت امثعؿ
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحرقاؿےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 635

راوی  :اسحام بٔ ابراٖیِ ،نرض ،طعبہ

رض َع ِٔ ُط ِع َب َة ب ٔ َض َِذا ِاْل ٔ ِس َٓاز ٔ َٔ ِث ًَ ُط
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْ َا اي َّٓ ُِ

ااحسؼنباربامیہ،رضن،ہبعش،اسدحثیرشفیاکومضمؿاسہقبدحثیےکاسیجےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیھ،رضن،ہبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحرقاؿےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 636

راوی َ :عاویہ بٔ ػايح ،یحٌی بٔ َعین ،ححاد ،یوْص ،ابواسحل ،براء رضی اہلل عٓہ

َّاد َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یُوْ ُُص َع ِٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرنٔی َُ َعاؤیَ ُة بِ ُٔ َػاي ٔ ٕح َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی بِ ُٔ ََعٔی ٕن َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َحح ْ
ئ َقا ٍَ ُن ِٓ ُت ََ َع َعل ٔ ِّی بِ ٔٔ أَبٔی كَائبٕ ح ٔی َن أَ ََّ َر ُظ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َعل َی
إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ ا ِيب َ َرا ٔ
ا ِي َی َُ ٔٔ َؾ ًَ َُّا َقس َّٔ َعل َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َعل ٔ ٌّی ؾَأ َ َت ِی ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َ َقا ٍَ َؾإٔنِّی ُس ِك ُت ا ِي َض ِس َی
ـ َػ َٓ ِع َت ُقً ُِت أَ ِص ًًَ ُِت بٔإٔص ََِلي ٔ َ
َؾ َكا ٍَ لٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َن ِی َ
اس َت ِسبَ ِر ُت َيؿ ََعً ُِت َن َُا
َقْ ِ ُت َقا ٍَ َو َقا ٍَ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ْٔل َ ِػ َحابٔطٔ ي َِو ا ِس َت ِك َبً ُِت َٔ ِٔ أَ َِرٔی ََا ِ
َو َ َ
َقْ ِ ُت
ؾ ََع ًِت ُِِ َو َل ٔهىِّی ُس ِك ُت ا ِي َض ِس َی َو َ َ
اعمفہی نب اصحل ،ییحی نب نیعم ،اجحج ،ویسن ،اوب ااحسؼ  ،رباء ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ سج فتق رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع وک کلم نمی اک احمک رقمر رفامای وت ںیم اس فتق رضحت
یلعریضاہللہنعےکرمہاہاھت۔سجفتقرضحتیلعریضاہللہنعرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک
دختمںیماحرضوہےئوترفامےتہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن ھجمےسدرایتفرفامایہکم
ےنوکیسنیئشیکتینیکےہ؟اسرپںیمےنرعضایکسجرطہقیےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنجحافررمعہ
یکتینیکےہںیمےنیھبایسرطہقیےستینیکےہ۔اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیموترقابیناک

اجونر اسھت ےل رک آای وہں افر ِقاؿ یک تین یک ےہ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رضحات
احصہب رکاؾ ےس اراشد رفامای ارگ ھجم وک ےلہپ اس ابت اک ملع وہاجات وج ہک اس فتق اح ل وہا وت ںیم یھب ایس رطہقی
ےسرکات۔سجرطہقی ےسمولوگںےنایکےہ(ینعیوجلمعمےنایکےہ)نکیلںیموترقابیناےنپاسھتےلرک
آای وہں افر ںیم ےن ِقاؿ یک تین یک ےہ (ینعی جح افر رمعہ دفونں یک تین یک ےہ) اس فہج ےس ںیم ارحاؾ ںیہن
وھکؽ اتک۔
رافی  :اعمفہینباصحل،ییحینبنیعم،اجحج،ویسن،اوباقحس،رباءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحرقاؿےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 637

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ػٓعانی ،خايس ،طعبة ،حُیس بٔ ہَلٍَ ،طف ،عُرإ بٔ حؼین رضی اہلل
عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی ايؼَّ ِٓ َعان ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَىٔی حُ َُ ِی ُس بِ ُٔ
طؾّا َي ُكو ٍُ َقا ٍَ لٔی ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ حُ َؼی ِ ٕن َج َُ َع َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بَی ِ َن
ص ََٔل ٍٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َُ َ ِّ
َّحیُٔطٔ
ُقآ ُٕ ب ٔ َت ِ ٔ
َح ٓ ٕخ َو ُع ُِ َرة ٕث ُ َِّ تُ ُوف ِّ َی َق ِب ٌَ أَ ِٕ یَ ِٓ َهی َع ِٓ َضا َو َق ِب ٌَ أَ ِٕ َی ِٓز ٔ ٍَ ا ِي ُ ِ

دمحم نب دبعاالیلع اعنصین ،اخدل ،شػیة ،دیمح نب الہؽ ،رطمػ ،رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن جح افر رمعہ اکی اسھت رفامای افر اس ےس عنم رکےن ےس لبق یہ آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسیکفافتوہیئگافرہنیہرقآؿدیجمںیماسیکرحتمےسقلعتموکیئآتیرکہمیانزؽوہیئ۔

رافی  :دمحمنبدبعاالیلعاعنصین،اخدل،شػیة،دیمحنبالہؽ،رطمػ،رمعاؿنبنیصحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحرقاؿےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 638

راوی  :عُرو بٔ علی ،خايس ،طعبة ،قتازةَ ،طف ،عُرإ رضی اہلل عٓہ

ط ٕ
إ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ َُ َ ِّ
ف َع ِٔ ع ُِٔ َر َ
اب َوي َِِ َی ِٓ َط َع ِٓ ُض َُا اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ َج َُ َع بَی ِ َن َح ٓ ٕخ َوعُ ُِ َرة ٕ ث ُ َِّ ي َِِ یَ ِٓز ٔ ٍِ ؾ َٔیضا ن ٔ َت ْ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ؾ ٔیض ٔ َُا َر ُج ٌْ ب ٔ َرأِیٔطٔ ََا َطا َئ
رمعف نب یلع ،اخدل ،شػیة ،اتقدة ،رطمػ ،رمعاؿ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن جحافررمعہاکی اسھترفامایاسےک دعبہنوترقآؿدیجم ںیماس ےکابرے ںیم یسکمسق اکوکیئمکحانزؽ
وہاافرہنیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسیکاممتعناراشدرفامیئہچنیم اؿےکابرےںیماکیآدیمےن
اےنپایخؽےکوماقفلمعایک۔
رافی  :رمعفنبیلع،اخدل،شػیة،اتقدة،رطمػ،رمعاؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحرقاؿےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 639

راوی  :ابو زاؤزَ ،شًِ بٔ ابراہیِ ،اسُاعیٌ بٔ َشًَِ ،حُس بٔ واسعَ ،طف بٔ عبساہلل ،عُرإ بٔ
حؼین رضی اہلل عٓہ

ٌ بِ ُٔ َُ ِشً ٔ ِٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ ِشً ٔ ُِ بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ط ٔ
ف بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ َقا ٍَ َقا ٍَ لٔی ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ ُح َؼی ِ ٕن َت َُ َّت ِع َٓا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َواس ٕٔع َع ِٔ َُ َ ِّ
ٌ بِ ُٔ َُ ِشً ٔ ِٕ
ٌ بِ ُٔ َُ ِشً ٔ ِٕ ثَ ََلثَ ْة َص َِذا أَ َح ُسص ُِِ ََّل بَأ ِ َض بٔطٔ َوإ ٔ ِس َُعٔی ُ
َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ٌ بِ ُٔ َُ ِشً ٔ ِٕ َی ِرؤی َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َوا ِي َح َش ُٔ ََتِرُو ُک
ايلؿ َِی ٌٔ ََّل بَأ ِ َض بٔطٔ َوإ ٔ ِس َُعٔی ُ
َط ِی ْذ َی ِرؤی َع ِٔ أَبٔی ُّ
ا ِي َحسٔیثٔ
اوب داؤد ،ملسم نب اربامیہ ،اامسلیع نب ملسم ،دمحم نب فاعس ،رطمػ نب دبع اہلل ،رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع
رفامےتںیہمہےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھت(جح)عتمتایک۔
رافی  :اوب داؤد ،ملسم نب اربامیہ ،اامسلیع نب ملسم ،دمحم نب فاعس ،رطمػ نب دبعاہلل ،رمعاؿ نب نیصح ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحرقاؿےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 640

راوی َ :حاہس بٔ َوسی ،ہظیِ ،یحٌی و عبسايعزیز بٔ ػہیب و حُیس ايلویٌ ويعكوب بٔ ابراہیِ ،ہظیِ،
عبسايعزیز بٔ ػہیب و حُیس و یحٌی بٔ ابواسحام ،اْص رضی اہلل عٓہ

وسی َع ِٔ صُظَ ِی ِٕ َع ِٔ َی ِحٌَی َو َع ِب ُس ا ِي َعزٔیز ٔبِ ُٔ ُػ َض ِیبٕ َو ُح َُ ِی ْس َّ
ٌ ح َوأَْ ِ َبأََْا
ايلؤی ُ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َحاصٔ ُس بِ ُٔ َُ َ
وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا صُظَ ِی ِْ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس ا ِي َعزٔیز ٔبِ ُٔ ُػ َض ِیبٕ َو ُح َُ ِی ْس َّ
ٌ َو َی ِحٌَی بِ ُٔ أَبٔی
ايلؤی ُ
َي ِع ُك ُ
َ عُ ُِ َر ّة َو َح ًّحا
إ ٔ ِس َح َل ک ُ ًُّ ُض ِِ َع ِٔ أَْ َ ٕص َسُٔ ُعو ُظ َي ُكو ٍُ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ َيب َّ ِی َ

َ ُع ُِ َر ّة َو َح ًّحا
َيب َّ ِی َ
اجمدہ نب ومیس ،میشہ،ییحیف دبعازعلسی نب بیہصفدیمح اوطللیفوقعیب نب اربامیہ ،میشہ ،دبعازعلسی نب بیہصف
دیمح ف ییحی نب اوبااحسؼ ،اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی
اراشدرفامےتوہےئانس(ینعیجحافررمعہدفونںےکفاےطسکیبلرفامےت)۔
رافی  :اجمدہ نب ومیس ،میشہ،ییحیف دبعازعلسی نب بیہص ف دیمح اوطللی فوقعیب نب اربامیہ ،میشہ ،دبعازعلسی نب
بیہصفدیمحفییحینباوبااحسؼ،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحرقاؿےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 641

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،ابواحوؾ ،ابواسحل ،ابو اسُاء ،اْص رضی اہلل عٓہ

ؾ َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ أَبٔی أَ ِس َُا َئ َع ِٔ أَْ َ ٕص َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا صَ َّٓازُ بِ ُٔ َّ ٔ
ايْس ِّی َع ِٔ أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یُ ًَيِّی بٔض ٔ َُا
انہد نب رسی ،اوباوحص ،اوب ااحسؼ  ،اوب اامسء ،اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسوکدفونںےکفاےطسکیبلرفامےتوہےئانس۔

رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،اوباقحس،اوباامسء،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحرقاؿےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 642

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،ہظیِ ،حُیس كویٌ ،بْکبٔ عبساہلل َزنی ،اْص رضی اہلل عٓہ

َ
وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا صُظَ ِی ِْ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا حُ َُ ِی ْس َّ
ْک بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ
ايلؤی ُ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
ٌ َقا ٍَ أَْ ِ َبأْ َا بَ ِ ُ
ا ِي ُُزَن ٔ ُّی َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَ َن ّشا یُ َح ِّس ُث َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یُ ًَيِّی بٔا ِي ُع ُِ َرة ٔ َوا ِي َح ِّخ َجُٔی ّعا

یت أَ َن ّشا َؾ َح َّسث ِ ُت ُط بٔ َك ِو ٍٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر َؾ َكا ٍَ أَْ َ ْص ََا
َ ابِ َٔ عُ َُ َر َؾ َكا ٍَ َي َّيی بٔا ِي َح ِّخ َو ِح َس ُظ َؾ ًَك ٔ ُ
َؾ َح َّسث ِ ُت ب ٔ َِذي ٔ َ
َ ُع ُِ َر ّة َو َح ًّحا ََ ّعا
َت ُع ُّسوَْا إ ٔ ََّّل ٔػب ِ َیاّْا َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ َيب َّ ِی َ

وقعیب نب اربامیہ ،میشہ ،دیمح وطلی ،رکبنب دبعاہلل زمین ،اسن ریض اہللہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکجحافررمعہدفونںےکفاےطسکیبلےتہکوہےئانسسجفتقںیمےنہیابترضحت
انبرمع ریض اہلل ہنع وک التبیئ وت رفامےنےگل روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رصػ جح ےکفاےطس کیبل رفامای
اھت۔رضحترکبنبدبعاہللریضاہللہنعرفامےتںیہرھپںیمےنرضحتاسنریضاہللہنعےسالماقتیکافراؿ
وکرضحتانبرمعریضاہللہنع اکوقؽالتبایوترفامےنےگل ایکم مہ وکےچبایخؽ رکےت وہ۔ںیم ےنرضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسرطہقیےسےتہکوہےئانسےہ
رافی  :وقعیبنباربامیہ،میشہ،دیمحوطلی،رکبنبدبعاہللزمین،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحعتمتےکقلعتمااحدثی
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحعتمتےکقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 643

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک ََخمی ،ححین بٔ َثىی ،يیث ،عكیٌ ،ابٔ طہاب ،سايِ بٔ
عبساہلل ،عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

َخم ٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُح َحی ِ ُن بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
َ
ايً ِی ُث
أ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک ا ِي ُُ َ ِّ ُّ
اب َع ِٔ َساي ٔ ِٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ عُ َُ َر َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُض َُا َقا ٍَ َت َُ َّت َع
َع ِٔ عُ َك ِی ٌٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ

َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی َح َّح ٔة ا ِي َو َزا ٔع بٔا ِي ُع ُِ َرة ٔ إلٔ َی ا ِي َح ِّخ َوأَص َِسی َو َس َ
ام ََ َع ُط ا ِي َض ِس َی ب ٔ ِٔذی
اض ََ َع
ا ِي ُحً َِی َؿ ٔة َوبَ َسا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأَصَ ٌَّ بٔا ِي ُع ُِ َرة ٔ ث ُ َِّ أَ َص ٌَّ بٔا ِي َح ِّخ َو َت َُ َّت َع اي َّٓ ُ
ض ََ ِٔ أَص َِسی ؾ ََش َ
ام ا ِي َض ِس َی َو َٔ ِٓ ُض ِِ
َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔا ِي ُع ُِ َرة ٔإلٔ َی ا ِي َح ِّخ َؾک َ َ
إ َٔ ِٔ اي َّٓا ٔ
إ َٔ ِٓهُ ِِ أَص َِسی َؾإْٔ َّ ُط َّلَ
ض ََ ِٔ ک َ َ
ََ ِٔ ي َِِ یُ ِض ٔس َؾ ًَ َُّا َقس َّٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ َّه َة َقا ٍَ ئً َّٓا ٔ
ـ بٔا ِيب َ ِیتٔ َوبٔايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔ
ُح َّ َٔ ِٓ ُط َحًَّی َي ِك ٔض َی َح َّح ُط َو ََ ِٔ ي َِِ َیهُ ِٔ أَص َِسی َؾً َِی ُل ِ
َی ٔح ٌُّ َٔ ِٔ َط ِی ٕئ َ ُ

ِص َو ِي َی ِحً ٔ ٌِ ث ُ َِّ ي ٔ ُیض ٔ ٌَّ بٔا ِي َح ِّخ ث ُ َِّ ي ٔ ُی ِضسٔ َو ََ ِٔ ي َِِ یَحٔ ِس َص ِس ّیا َؾً َِی ُؼ ِِ ثَ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕ فٔی ا ِي َح ِّخ َو َس ِب َع ّة إٔذَا
َو ِي ُی َك ِّ ِ
َّ
اير ِن َٔ أَ َّو ٍَ َط ِی ٕئ ث ُ َِّ
َر َج َع إلٔ َی أَ ِصًٔطٔ ؾ ََل َ
اف َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ح ٔی َن َقس َّٔ ََه َة َو ِ
اس َتً ََِ ُّ
ايش ِب ٔع َو ََ َشی أَ ِر َب َع َة أَك ِ َو ٕ
َخ َّب ثَ ََلثَ َة أَك ِ َو ٕ
اف َٔ ِٔ َّ
اف ث ُ َِّ َر َن َع ح ٔی َن َق َضی ك َ َوا َؾ ُط بٔا ِيب َ ِیتٔ ؾ ََؼلَّی ع ٔ ِٓ َس
ُ َّ
اف بٔايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔ َس ِب َع َة أَك ِ َو ٕ
اف ث ُ َِّ ي َِِ َی ٔح ٌَّ َٔ ِٔ
ِص َف ؾَأتََی ايؼَّ ؿَا ؾ ََل َ
ا ِي َُ َكاّ ٔ َر ِن َع َتی ِ ٔن ث َِّ َسً َِ ؾَا ِن َ َ
َّ
َّح َوأَؾ َ
اف بٔا ِيب َ ِیتٔ ث ُ َِّ َح ٌَّ َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِی ٕئ
َاق ؾ ََل َ
َّح َص ِسیَ ُط َی ِو َّ اي َّٓ ِ ٔ
َط ِی ٕئ َ ُ
ُح َّ َٔ ِٓ ُط َحًی َق َضی َح َّح ُط َوْ َ َ َ
ُح َّ َٔ ِٓ ُط َوؾ ََع ٌَ َٔ ِث ٌَ ََا ؾ ََع ٌَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ أَص َِسی َو َس َ
ام ا ِي َض ِس َی َٔ ِٔ
َُ

ض
اي َّٓا ٔ
د
دمحمنبدبعاہللنبابمرکرخمیم ،جتننبینثم،ثیل،لیقع،انباہشب،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمعریضاہلل
ہنعرفامےتںیہرضحتروسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےندجةاولداعںیم عتمترفامای۔اسفہج ےس آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنےلہپرمعہافررھپجحادارفامای۔افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسجحںیم رقابینےکفاےطساجونر
اےنپ رمہاہ ذفاہفیلحل ےل ےئگ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ےلہپ رمعہ رکےن ےک فاےطس ارحاؾ ابدناھ افر اس
ےکدعبجحےکےئلارحاؾابدناھ۔اسرطہقیےسدفرسےولوگںےنیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمہاہ
عتمتایک۔اسفہجےسدنچرضحاترقابیناکاجونراسھتےلرکےئگافرضعبرضحاتےنرقابینںیہنیکسجفتق
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم ےچنہپ وت ولوگں ےن رفامای اہمترے ںیم ےس وج ولگ رقابین اک
اجونررمہاہالےئںیہفہجحےسافرغوہےنکتارحاؾہنوھکںیلافراؿےکفاےطسوجاایشءرحاؾوہںیئگںیھتفہجح
ےسرفاتغکترحاؾیہرںیہیگ۔نکیلوجرضحات(دہی)رقابیناکاجونررمہاہےلرکںیہنآےئاؿوکاچےیہہک
فہ رضحات اخہن ہبعک اک وطاػ افر یعس افص ف رمفہ افر قلح رکاےن ےک دعب ارحاؾ وھکؽ دںی افر اس ےک دعب جح
رکےنےکفاےطسدفرسیرمہبتارحاؾابدنھںیلافررقابینرکںیلافرسجیسکوکرقابینرکےناکومہعقہنلمےکسوت
اس وک اچےیہ ہک فہ نیت رفز اایؾ جح ںیم افر است رفز اکمؿ فاسپ وہےن ےک دعب رفزے رھک ےل۔ رھپ رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتقہکمرکمہمفیرفیےلےئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناخہن
ہبعکاکوطاػرفامایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسےلہپرجحاوسداکوبہسدایاسےکدعبنیتوطاػںیم
زیتی ےک اسھت ےلچ افر اچر وطاػ ںیم اینپ اعدت ابمرہک ےکاطمقب ےلچ۔ رھپ سج فتق آپ وطاػ اخہن ہبعک
ےسافرغوہےئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناقمؾاربامیہےکاپسدفرتعکادارفامںیئافرآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسالسؾریھپےنےکدعبافصیکاجبنرفاہنوہےئگاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوکہافصافر
رمفہےکدرنایؿیعسرفامیئ۔افراستوطا ػرفامےئرھپجحوہےنکتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساحتلارحاؾ
ںیم یہ رےہاسفہج ےس آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن(ذفاہجحلیک) دوسںی اترخی وک رقابین رفامیئ رھپ آپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم فاسپ فیرفی ےل ےئگ افر اخہن ہبعک اک وطاػ رکےن ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن ارحاؾ وھکؽ دای اس فہج ےس وج رضحات رقابین ےک اجونر اسھت ےل ےئگ ےھت اوہنں ےن یھب رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکلمعابمرکےکاطمقبیہلمعرفامای۔

د
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرکرخمیم ،جتننبینثم،ثیل،لیقع،انباہشب،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمع
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحعتمتےکقلعتمااحدثی
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راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی بٔ سعیس ،عبسايرحُٔ بٔ ُحًَة ،سعیس بٔ َشیب رضی اہلل عٓہ َفَاےت
ہیں نہ عثُإ اور علی رضی اہلل عُٓٗا

ُح ََ ًَ َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َ ِ
یل ْ َ َهی ُع ِث َُا ُٕ َع ِٔ اي َّت َُ ُّت ٔع َؾ َكا ٍَ
َسع َ
ايط ٔ
ٔیس بِ َٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب َي ُكو ٍُ َح َّخ َعل ٔ ٌّی َو ُع ِث َُا ُٕ َؾ ًَ َُّا ُن َّٓا ب ٔ َب ِع ٔف َّ ٔ
َار َت ٔحًُوا َؾ ًَ َّيی َعل ٔ ٌّی َوأَ ِػ َحاب ُ ُط بٔا ِي ُع ُِ َرة ٔ َؾً َِِ َی ِٓ َض ُض ِِ ُع ِث َُا ُٕ َؾ َكا ٍَ َعل ٔ ٌّی أَي َِِ
َعل ٔ ٌّی إٔذَا َرأَیِت ُُُو ُظ َق ِس ِار َت َح ٌَ ؾ ِ
َ َت ِٓ َهی َع ِٔ اي َّت َُ ُّت ٔع َقا ٍَ بَل َی َقا ٍَ َي ُط َعل ٔ ٌّی أَي َِِ َت ِش َُ ِع َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ َت َُ َّت َع
أ ُ ِخب َ ِر أَْ َّ َ
َقا ٍَ بَل َی
رمعف نبیلع ،ییحی نب دیعس ،دبعارلنمح نبرحملة ،دیعس نب بیسمریضاہلل ہنعرفامےتںیہہکامثعؿافر یلعریض
عی
اہلل ھما ےن جح اک رفہضی ااجنؾ دای وت راہتس یہ ںیم رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن عتمت رکےن یک اممتعن رفامیئ۔
اس رپ رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن اےنپ اسویھتں ےس رفامای سجفتق مولگ دوھکی ہک فہ رفاہن وہ ےئگ ںیہ وت م
اس فتق رفاہن وہ اجان۔ ایس رطہقی ےس رضحت یلع ریض اہلل ہنع افر اؿ ےک راقفء ےن رمعہ یک تین رفامیئ افر
رضحتامثعؿریضاہللہنع ےناؿوکعنمہنرفامای۔اس ےکدعبرضحتیلعریضاہللہنعےنرضحت امثعؿریض
اہللہنعےسرفامایھجموکولعمؾ وہاےہہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسولوگںوک عتمترکےنیکاممتعنرفامےتںیہ
اوہنں ےن وجاب ںیم رفامای یج اہں۔ رھپ اوہنں ےن رفامای ایک م ےن ہی ابت ںیہن ینس ہک روسؽ رکمی یلص اہللہیلع

فآہلفملسےنجحعتمترکےنےسعنمرفامایاھت۔اسرپرفاماییجاہں۔
رافی  :رمعف نب یلع،ییحی نب دیعس ،دبعارلنمح نب رحملة ،دیعس نب بیسم ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک امثعؿ افر
عی
یلعریضاہلل ھما
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحعتمتےکقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 645

راوی  :قتيبہَ ،ايَ ،ابٔ طہابَ ،حُس بٔ عبساہلل ابٔ حارث رضی اہلل عٓہ

اب َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ ابِ ٔٔ ا ِي َحار ٔٔث بِ ٔٔ ْ َ ِو َؾ ٌٔ بِ ٔٔ ا ِي َحارٔ ٔ
ث
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ

بِ ٔٔ َع ِب ٔس ا ِي ُُ َّلً ٔ ٔب أَْ َّ ُط َح َّسثَطُ أَْ َّ ُط َسُٔ َع َس ِع َس بِ َٔ أَبٔی َو َّقاؾٕ َو َّ
ايـحَّا َک بِ َٔ َق ِی ٕص َع َاّ َح َّخ َُ َعاو ٔ َی ُة بِ ُٔ أَبٔی
ْا ٕٔ اي َّت َُ ُّت َع بٔا ِي ُع ُِ َرة ٔ إلٔ َی ا ِي َح ِّخ َؾ َكا ٍَ َّ
َ إ ٔ ََّّل ََ ِٔ َجض ٔ ٌَ أَ َِ َر اہللٔ
ايـحَّا ُک ََّل َي ِؼ َٓ ُع ذَي ٔ َ
ُسؿ َِی َ
إ َوص َُُا َی ِِذ ُ َ
َت َعال َی َؾ َكا ٍَ َس ِع ْس بٔئ َِش َُا ُقً َِت َیا ابِ َٔ أَخٔی َقا ٍَ َّ
َ َقا ٍَ َس ِع ْس
اب ْ َ َهی َع ِٔ ذَي ٔ َ
ايـحَّا ُک َؾإ ٔ َّٕ ُع َُ َر بِ َٔ ا ِي َد َّل ٔ
َق ِس َػ َٓ َع َضا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َػ َٓ ِع َٓا َصا ََ َعطُ

ہبیتق ،امکل ،انباہشب ،دمحم نب دبعاہلل انب احرث ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن رضحت دعس نب ایب فاقص
ریضاہللہنعافررضحتاحضکنبسیقریضاہللہنعوکسجاسؽرضحتاعمفہیریضاہللہنعےنجحرفامایعتمت
اک ذرک رفامےت وہےئ انس ہچنیم  رضحت احضک ریض اہلل ہنع رفامےن ےگل جح عتمت وت فیہ صخش رک  اتک ےہ وج ہک مکح
دخافدنی ےس اجلہ وہ اس رپ رضحت دعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای اے ریمے اھبیئ ےک اصبح زادے! م ےن
اکی طلغ ابت  ہہ ڈایل احضک ےن اہک ہک رمع یھب اس یک اممتعن رفامےت ںیہ۔ اس ابت رپ رضحت دعس ےن رفامای
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنیھبعتمترفامایافرمہولوگںےنیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمہاہ

ایسرطہقیےسایکےہ۔
رافی  :ہبیتق،امکل،انباہشب،دمحمنبدبعاہللانباحرثریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحعتمتےکقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 646

راوی َ :حُس بٔ َثىی و َحُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبة ،حهِ ،عُارة بٔ عُیر ،ابراہیِ بٔ ابوَوسی،
ابوَوسی رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َو َّ
ايًؿ ُِى َي ُط َق َاَّل َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ
إ ُي ِؿًٔی بٔا ِي ُُ ِت َع ٔة َؾ َكا ٍَ َيطُ
وسی أَْ َّ ُط ک َ َ
وسی َع ِٔ أَبٔی َُ َ
ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ عُ َُ َار َة بِ ٔٔ عُ َُی ِر ٕ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ أَبٔی َُ َ
َر ُج ٌْ ُر َویِ َس َک ب ٔ َب ِع ٔف ُؾت ِ َی َ
َ ََّل َت ِسرٔی ََا أَ ِح َس َث أَ َٔیرُ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن فٔی اي ُّٓ ُش َٔ َب ِع ُس َحًَّی َيكٔي ُتطُ
اک َؾإْٔ َّ َ
ْص ُِت أَ ِٕ َیوَ ًُّوا
ؾ ََشأ َ ِي ُت ُط َؾ َكا ٍَ عُ َُرُ َق ِس َعً ٔ ُِ ُت أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َق ِس ؾ ََع ًَ ُط َو َله ِٔٔ َ ٔ
ط ُر ُؤ ُس ُض ِِ
َُ َع ِّرسٔی َن بٔضَّٔٔ فٔی اْلِ َ َرا ٔک ث ُ َِّ َیرُوحُوا بٔا ِي َح ِّخ َت ِك ُ ُ

دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر ،دمحم ،شػیة ،مکح ،امعرة نب ریمع ،اربامیہ نب اوبومیس ،اوبومیس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہہکاؿاکعتمتےکاجزئوہےناکوتفیٰاھتاکیدؿاکی آدیمےناؿےس رعضایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
اےنپ ضعب وتفیٰاس فتق کت ہن اصدر رکںی ہک سج فتق کت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رضحت اریم
اوملنینم ےس الماقت ہن وہ اجےئ۔ اس ےئل ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس اک ملع ںیہن ےہ ہک اوہنں ےن
آپ ےک دعب ایک مکح رفامای ےہ۔ رضحت اوبومیس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ اس ابت رپ ںیم ےن رضحت رمع ریض
اہللہنعےسالماقتیکافراؿےسدرایتفایکوتاوہنںےنرفامایھجموکاسابتاکملعےہہکروسؽرکمییلصاہلل

ہیلعفآہلفملسےناسرطہقیےسلمعرفامایےہنکیلھجم وکہیابتدنسپدیہںیہنوسحمسوہیئہکولگاراکےک
زندکیاینپویبویںےکاسھتق ابیشرکںیافرحبصحبصجحرکےنےکفاےطسرفاہنوہںوتاؿےکرسفںےساپین
ےکرطقےکپٹرےہوہں۔
رافی  :دمحمنبینثمفدمحمنباشبر،دمحم،شػیة،مکح،امعرةنبریمع،اربامیہنباوبومیس،اوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحعتمتےکقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 647

راوی َ :حُس بٔ علی بٔ حشٔ بٔ طكیل ،وہ اپٓے وايس سے ،ابوحُزةَ ،طف ،سًُہ بٔ نہیٌ ،كاؤض،
ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ط ٕ
ف َع ِٔ َسً ََُ َة
یل َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا أَبٔی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا أَبُو َح ُِزَ َة َع ِٔ َُ َ ِّ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َعل ٔ ِّی بِ ٔٔ ا ِي َح َش ٔٔ بِ ٔٔ َطك ٔ ٕ

ض َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ُع َُ َر َي ُكو ٍُ َواہللٔ إنِّٔی َْلَْ ِ َضا ُن ِِ َع ِٔ ا ِي ُُ ِت َع ٔة َوإْٔ َّ َضا َيف ٔی
ض َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
بِ ٔٔ ُن َض ِی ٌٕ َع ِٔ كَا ُو ٕ
اب اہللٔ َو َي َك ِس ؾ ََعً ََضا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ِعىٔی ا ِي ُع ُِ َر َة فٔی ا ِي َح ِّخ
ن ٔ َت ٔ

دمحمنبیلعنبنسح نبقیقش،فہ اےنپفادلےس،اوبزمحة ،رطمػ،ہملسنبکہیل،اطؤس ،انبابعسریضاہللہنع
رفامےتںیہںیمےنرضحترمعریضاہللہنعوکہیرفامےتوہےئانسہکاہلل یک مسقںیم م وکجحعتمترکےنےسعنم
رکاتوہںبجہکاسےسقلعتممکحرقآؿدیجمںیمیھبذموکرےہافررضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنیھبجحعتمتےسرفامایےہ۔
رافی  :دمحمنبیلعنبنسحنبقیقش،فہاےنپفادلےس،اوبزمحة،رطمػ،ہملسنبکہیل،اطؤس،انبابعسریض

اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحعتمتےکقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 648

راوی  :عبساہلل بٔ َحُس بٔ عبسايرحُٔ ،سؿیإ ،ہظاّ بٔ ححیر ،كاؤض رضی اہلل عٓہ

ض َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ صٔظَ اّ ٔ بِ ٔٔ حُ َحیِر ٕ َع ِٔ كَا ُو ٕ
ض َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ع ٔ ِٓ َس ا ِي َُ ِر َوة ٔ
َقا ٍَ َُ َعاو ٔ َی ُة َّٔلبِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ِص ُت َٔ ِٔ َرأ ِ ٔ
ض أَ َعً ٔ ُِ َت أَنِّی َق َّ ِ

اض َع ِٔ ا ِي ُُ ِت َع ٔة َو َق ِس َت َُ َّت َع اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َقا ٍَ َّلَ َي ُكو ٍُ ابِ ُٔ َعبَّا ٕ
ض صَ َِذا َُ َعاؤیَ ُة یَ ِٓ َهی اي َّٓ َ

دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمح،ایفسؿ،اشہؾنبریجح،اطؤسریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتاعمفہیریضاہلل
ہنع ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفامای ایک آپ وک اس ابت اک ملع ےہ ہک ںیم ےن (اقمؾ) رمفہ ےک
زندکیرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکابؽابمرکوکرتکااھت؟(ینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملساک
قلحایکاھت)اوہنںےنرفامایںیہن۔رضحتانبابعسریضاہللہنعایبؿرفامےتےھتہکہیرضحتاعمفہیعتمتیک
اممتعنایبؿرفامےتںیہاحالہکنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنجحعتمترفامایاھت۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمح،ایفسؿ،اشہؾنبریجح،اطؤسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

جحعتمتےکقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 649

راوی َ :حُس بٔ َثىی ،عبسايرحُٔ ،سؿیإ ،قیص ،ابٔ َشًِ ،كارم بٔ طہاب ،ابوَوسی رضی اہلل
عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َع ِٔ َع ِبسٔ ايرَّ ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َق ِی ٕص َوص َُو ابِ ُٔ َُ ِشً ٔ ِٕ َع ِٔ كَارٔ ٔم
ئ َؾ َكا ٍَ ب ٔ َُا
بِ ٔٔ ٔط َض ٕ
وسی َقا ٍَ َق ٔس َِ ُت َعل َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوص َُو بٔا ِي َب ِل َحا ٔ
اب َع ِٔ أَبٔی َُ َ
أَصِ ًًَ َِت ُقً ُِت أَصِ ًًَ ُِت بٔإٔص ََِل ٍٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َص ٌِ ُس ِك َت َٔ ِٔ َص ِس ٕ
ـ
ی ُقً ُِت ََّل َقا ٍَ َؾ ُل ِ
بٔا ِيب َ ِیتٔ َوبٔايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔث ُ َِّ ح ٔ ٌَّ ؾ َُلؿ ُِت بٔا ِيب َ ِیتٔ َوبٔايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔ ث ُ َِّ أَ َت ِی ُت ا َِ َرأَ ّة َٔ ِٔ َق ِومٔی ؾ ََُظَ َل ِتىٔی
َ فٔی إ ٔ ََ َارة ٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َوإ ٔ ََ َارة ٔ عُ َُ َر َوإنِّٔی َي َكائ ِْٔ بٔا ِي َُ ِوس ِٔٔ إٔذِ َجائَىٔی
اض ب ٔ َِذي ٔ َ
َوغ ََشً َِت َرأِسٔی َؾهُ ِٓ ُت أ ُ ِؾًٔی اي َّٓ َ
ِ
اض ََ ِٔ ُن َّٓا
َر ُج ٌْ َؾ َكا ٍَ إْٔ َّ َ
َ َّلَ َت ِسرٔی ََا أَ ِح َس َث أَ َٔیرُ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن فٔی َطأ ٕٔ اي ُّٓ ُش َٔ ُقً ُِت یَا أَ ُّی َضا اي َّٓ ُ
أَ ِؾت َ ِي َٓا ُظ بٔظَ ِی ٕئ َؾ ًِ َي َّتئ ٔ ِس َؾإ ٔ َّٕ أَ َٔیرَ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن َقاز ٔ ّْ َعً َِیهُ ِِ ؾَأ ِ َت ُُّوا بٔطٔ َؾ ًَ َُّا َقس َّٔ ُقً ُِت یَا أَ َٔی َر ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن
اب اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ َؾإ ٔ َّٕ اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ َقا ٍَ َوأَت ُُّٔوا
ََا َص َِذا َّاي ِٔذی أَ ِح َسث ِ َت فٔی َطأ ِ ٕٔ اي ُّٓ ُش َٔ َقا ٍَ إ ٔ ِٕ َْأ ِ ُخ ِِذ ب ٔ ٔه َت ٔ
ا ِي َح َّخ َوا ِي ُع ُِ َر َة ِهَّلِل َوإ ٔ ِٕ َْأ ِ ُخ ِِذ بٔ ُش َّٓ ٔة َْب ٔ ِّي َٓا َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾإ ٔ َّٕ َْب ٔ َّي َٓا َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َِِ َی ٔح ٌَّ
َّ
َّح ا ِي َض ِس َی
َحًی ْ َ َ َ

دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،سیق ،انب ملسم ،اطرؼ نب اہشب ،اوبومیس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم اقمؾ
احطبء ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
درایتف رفام ای م ےن سک یئش اک ارحاؾ ابدناھ ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک سج یئش اک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ارحاؾ ابدناھ ےہ۔ آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ایک م رقابین اک اجونر اسھت ےل رکآےئ وہ؟ اس رپ
ںیم ےن رعض ایک ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رھپ تیب اہلل رشفی افر وکہ افص افر رمفہ اک
وطاػ رکےن ےک دعب ارحاؾ وھکؽدف۔ رضحت اوبومیس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم وطاػ افر افص افر رمفہیک

یعسرکےنےکدعباینپاکیاخوتؿےکزندکیآایوتاسےنریمےرسںیماھگنکایکافررسوکدوھای۔اسےیلںیم
اوبرکب دصقی افر رمعافرفؼ ریض اہلل امہنع ےک الختف ےک زامہن ںیم ایس ابت اک وتفیٰداتی راہ یتح ہک اکی جح ےک
فتق ںیم ڑھکا اھتہک اکی آدیم آای افر فہایبؿ رکےن اگلہک آپ وکاس اک ملع ںیہن رضحت اریماوملنینم ےن آپ
ےک دعب جح ےک ابرے ںیم وکیئ این مکح اصدر رفامای ےہ۔اس رپ اوہنں ےن رفامای ارگ مہولوگں اک لمع رقآؿ دیجم رپ
ےہوت مکحیہیےہہک جحافررمعہوکراضےئایہلےکفاےطس ااجنؾدف افرارگروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےک
رطہقیابمرکےکاطمقبامہرالمعےہوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرقابینرکےنکتارحاؾںیہنوھکال؟
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،سیق،انبملسم،اطرؼنباہشب،اوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحعتمتےکقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 650

راوی  :ابراہیِ بٔ يعكوب ،عثُإ بٔ عُر ،اسُاعیٌ بٔ َشًَِ ،حُس بٔ واسعَ ،طف ،عُرإ بٔ
حؼین رضی اہلل عٓہ

ٌ بِ ُٔ َُ ِشً ٔ ِٕ َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ
وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُع ِث َُا ُٕ بِ ُٔ ُع َُ َر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ َي ِع ُك َ
ط ٕ
ف َقا ٍَ َقا ٍَ لٔی ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ ُح َؼی ِ ٕن إ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َق ِس َت َُ َّت َع
َواس ٕٔع َع ِٔ َُ َ ِّ

َو َت َُ َّت ِع َٓا ََ َعطُ َقا ٍَ ؾ َٔیضا َقائ ٔ ٌْ ب ٔ َرأِیٔطٔ

اربامیہنبوقعیب،امثعؿنبرمع،اامسلیعنبملسم،دمحمنبفاعس،رطمػ،رمعاؿنبنیصحریضاہللہنعرفامےت
ںیہرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنجحعتمترفامایافرمہولوگںےنیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےک رمہاہ عتمت ایک ےہ۔ نکیل اکی آدیم ےن اس ہلسلس ںیم (اےنپ ایخؽ ےک اطمقب لمع ایک ےہ) اینپ راےئ ےک

اطمقبایبؿایک۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،امثعؿنبرمع،اامسلیعنبملسم،دمحمنبفاعس،رطمػ،رمعاؿنبنیصحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کیبلےنہکےکفتقجحایرمعہےکانؾےنےنیلےکابرےںیم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
کیبلےنہکےکفتقجحایرمعہےکانؾےنےنیلےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 651

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،یحٌی بٔ سعیس ،جعرف بٔ َحُس

رف بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َج ِع َ ُ
َقا ٍَ أَ َت ِي َٓا َجاب ٔ َر بِ َٔ َع ِب ٔس اہللٔ ؾ ََشأ َ ِي َٓا ُظ َع ِٔ َح َّح ٔة اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َح َّسثَ َٓا أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ

ض أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََهَ َث بٔا ِي َُسٔی َٓةٔ تٔ ِش َع ح ٔ َح ٕخ ث ُ َِّ أ ُ ِّذ َٕ فٔی اي َّٓا ٔ
َش َنثٔی ْر ک ُ ًُّ ُض ِِ یَ ًِ َتُٔ ُص أَ ِٕ َیأ ِ َت َِّ ب ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َو َس ًَّ َِ فٔی َحادِّ َص َِذا ا ِي َعاّ ٔ َؾ َٓزَ ٍَ ا ِي َُسٔی َٓ َة َب َ ْ
ََخ َد َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي ٔ َد ُِ ٕص َبكٔی َن َٔ ِٔ ذٔی ا ِيك ٔ ِع َسة ٔ
ٌ ََا َيؿ َِع ُ
َو َس ًَّ َِ َو َيؿ َِع ُ
ٌؾ ََ

َّ
َّ
ُقآ ُٕ َوص َُو َي ِعر ٔ ُف
َو َ َ
رخ ِج َٓا ََ َع ُط َقا ٍَ َجاب ٔ ْر َو َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ بَی ِ َن أَهِ ُضرَْٔا َعً َِیطٔ یَ ِٓز ٔ ٍُ ا ِي ُ ِ
ِ
ََخ ِج َٓا َّلَ ْ َ ِٓؤی إ ٔ ََّّل ا ِي َح َّخ
َتأؤی ًَ ُط َو ََا َعُٔ ٌَ بٔطٔ َٔ ِٔ َط ِی ٕئ َعُٔ ًِ َٓا ؾ َ َ

وقعیبنباربامیہ،ییحینبدیعس،رفعجنبدمحماےنپفادلامدجےسلقنرفامےتںیہاوہنںےنایبؿایکہکمہولگ
اکیدؿرضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنعےکاپسےئگافرمہےنجحوبنییلصاہللہیلعفآہلفملسےسقلعتم
ولعمؾایکوتاوہنںےنرفامایہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندم ہنیرونرہںیمونجحوپرےرفامےئ

افراس ےکدعبدوسںیرمہبت ہیاالعؿ ایکایگہکرضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملساس اسؽ جح تیباہلل
رشفی ےک فاےطس فیرفی ےل اجںیئ ےگ۔ اس ابت رپ دم ہنی رونرہ ںیم اکیف ولگ عمج وہ ےئگ افر اؿ امتؾ یہ
رضحات اک ہی ایخؽ اھت ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یک دیلقت ںیم جح رکںی افر اسرطہقی ےس جح رکںی ہک
سج رطہقی ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس جح رکںی۔ اس فہج ےس سج فتق امہ ذفادعقلہ ےک لمکم وہےن ںیم
رصػاپچنرفزابیق رہےئگ۔وت رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرفاہنوہےئ مہولگ یھبآپ یلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ ےھت رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت مہ ولوگں ےک درنایؿ رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسفیرفیرفامےھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکذاترگایمرپزنفؽرقآؿوہاتاھتافرآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقآؿ دیجم یک ریسفت افر اس ےک وہفمؾ ےس وخبیب فافق ےھت۔ اس ےیل سج رطہقی ےس
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسلمعرفامےتےھتایسرطہقیےسمہولگیھبلمعایکرکےتےھت۔اسےکالعفہسج
فتقمہولگرفاہنوہےئوترصػجحیکتینےسرفاہنوہےئےھت۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحینبدیعس،رفعجنبدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
کیبلےنہکےکفتقجحایرمعہےکانؾےنےنیلےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 652

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس و حارث بٔ َشهین ،سؿیإ ،عبسايرحُٔ بٔ قاسِ ،وہ اپٓے وايس سے،
عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

یس َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن َٔقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َو َّ
ايًؿ ُِى ي ٔ ُُ َح َُّ ٕس قَاَّلَ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
َ
رخ ِج َٓا ََّل ْ َ ِٓؤی إ ٔ ََّّل ا ِي َح َّخ َؾ ًَ َُّا
َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َ َ
ْس َف ح ِٔـ ُت ؾ ََس َخ ٌَ َعل َ َّی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوأََْا أَبِکٔی َؾ َكا ٍَ أَح ِٔـتٔ ُقً ُِت َن َع ِِ َقا ٍَ
ُن َّٓا بٔ َ ٔ

إ ٔ َّٕ َص َِذا َط ِی ْئ َنت ََب ُط اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َعل َی بَ َٓا ٔ
َّح ُّ غَی ِ َر أَ ِٕ ََّل َت ُلوفٔی بٔا ِيب َ ِیتٔ
ت آ َز َّ ؾَا ِق ٔضی ََا َي ِك ٔضی ا ِي ُُ ِ ٔ
دمحمنبدبعاہللنبسیدیفاحرثنبنیکسم،ایفسؿ،دبعارلنمحنباقمس،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقیریضاہلل
عیھاایبؿرفامیتںیہمہولگرصػ جحرکےنیکتینےسرفاہنوہےئگےھتہکسجفتقاقمؾرسػآےئوت ھجم
وک(ااچکن)ضیحآانرشفعوہایگ۔اسفاےطسسجفتق رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاپس
فیرفی الےئ وت ںیم اس فتق رف ریہ یھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک م وک ضیح آان رشفع وہایگ
ےہ؟اس رپ ںیم ےن رعض ایکیج اہں۔آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامای ہی اکی ہلسلس ےہ ہک سج وک
دخافدناعتیل ےن آدؾ ہیلع االسلؾ یک اڑویکں یک دقتری ںیم ھکل دای ےہ اس فہج ےس م فہ بس اکؾ ااجنؾ دف وج اکؾ
احبتلارحاؾدفرسےولگااجنؾدےتیںیہنکیلم(ایسیاحتلںیم)اخہنہبعکاکوطاػہنرکان۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدیفاحرثنبنیکسم،ایفسؿ،دبعارلنمحنباقمس،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقی
ریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفرسےیسکصخشیکتینےکوماقفجحرکےنےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
دفرسےیسکصخشیکتینےکوماقفجحرکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 653

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،طعبة ،قیص بٔ َشًِ ،كارم بٔ طہاب ،ابوَوسی رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َق ِی ُص بِ ُٔ َُ ِشً ٔ ِٕ َقا ٍَ
وسی أَق َِبً ُِت َٔ ِٔ ا ِي َی َُ ٔٔ َواي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َُٓ ٔ ْ
یذ
َسُٔ ِع ُت كَار َٔم بِ َٔ ٔط َض ٕ
اب َقا ٍَ َقا ٍَ أَبُو َُ َ

َ بٔإٔص ََِل ٍٕ َنإٔص ََِل ٍٔ اي َّٓ ٔي ِّی
بٔا ِي َب ِل َحا ٔ
ـ ُقً َِت َقا ٍَ ُقً ُِت َيب َّ ِی َ
ئ َح ِی ُث َح َّخ َؾ َكا ٍَ أَ َح َح ِح َت ُقً ُِت َن َع ِِ َقا ٍَ َن ِی َ

ـ بٔا ِيب َ ِیتٔ َوبٔايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔ َوأَح ٔ ٌَّ َؾؿ ََعً ُِت ث ُ َِّ أَ َت ِی ُت ا َِ َرأَ ّة َؾ َؿً َِت َرأِسٔی
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ؾ َُل ِ
وسی ُر َویِ َس َک َب ِع َف ُؾت ِ َیا َک
اض ب ٔ َِذي ٔ َ
َ َحًَّی ک َ َ
إ فٔی خ ََٔل َؾةٔ عُ َُ َر َؾ َكا ٍَ َيطُ َر ُج ٌْ یَا أَبَا َُ َ
َؾ َح َعً ُِت أ ُ ِؾًٔی اي َّٓ َ
اض ََ ِٔ ُن َّٓا
َؾإْٔ َّ َ
َ َّلَ َت ِسرٔی ََا أَ ِح َس َث أَ َٔیرُ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓ ٔی َن فٔی اي ُّٓ ُش َٔ َب ِع َس َک َقا ٍَ أَبُو َُ َ
وسی یَا أَ ُّی َضا اي َّٓ ُ
اب اہللٔ َؾإْٔ َّ ُط
أَ ِؾت َ ِي َٓا ُظ َؾ ًِ َي َّتئ ٔ ِس َؾإ ٔ َّٕ أَ َٔی َر ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن َقاز ٔ ّْ َعً َِیهُ ِِ ؾَأ ِ َت ُُّوا بٔطٔ َو َقا ٍَ عُ َُرُ إ ٔ ِٕ َْأ ِ ُخ ِِذ ب ٔ ٔه َت ٔ
َیأ ِ َُرَُْا بٔاي َّت َُاّ ٔ َوإ ٔ ِٕ َْأ ِ ُخ ِِذ بٔ ُش َّٓةٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾإ ٔ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ِِ َی ٔح ٌَّ
َحًَّی بَ ًَ َؼ ا ِي َض ِس ُی ََ ٔح ًَّطُ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،شػیة ،سیق نب ملسم ،اطرؼ نب اہشب ،اوبومیس ریض اہلل ہنعرفامےت ںیہ ںیم کلمنمی
ےسفاسپآایوت(داھکیہک)آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملساقمؾاحطبءںیمافٹنالھٹبےئوہےئےھتہکسجہگج
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفہضیجحااجنؾدایاھت۔ آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےندرایتفرفامایہکایک
م ےن جح اک ارادہ ایک ےہ ؟ ںیم ےن رعض ایک یجاہں۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامایسکرطہقیےس؟ ںیم
ےن رعض ایک ںیم ےن اس رطہقی ےس تین یک یھت ںیم ابق ل ایس رطح تین رکات وہں ہک سج رطہقی یک تین
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامیئ یھت۔ہینسرکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای
موطاػرکفافروکہافصافررمفہےکدرنایؿیعسرکےنےکدعبارحاؾوھکؽدف۔رہباحؽںیمےنمکحےکاطمقب
اسرطہقیےسلمعایکافررھپاکیاخوتؿےکاپساچنہپاسےنریمےرسیکوجںیئاکنؽدںیرھپںیمرضحترمع
ریض اہلل ہنع ےک دفر الختف کت ایس رطہقی ےس ولوگں وک وتفیٰداتی راہ ہک اکی رفز اکی آدیم ےن اہک اے
اوبومیسماسرطحوتفیٰدانیرتکرکدفاسےئلہکموکملعںیہنہکاہمترےدعبںیمرضحتاریماوملنینمےن
وتفی التبای وہ وت فہ
جح ےک ابرے ںیم این مکح اجری رفامای ےہ۔ ہی نس رک ںیم ےن ولوگں ےس اہک ہک ںیم ےن سج وک ٰ
صخشاسرپلمعہنرکےاسےئلہکرضحتاریماوملنینموخدفیرفیالےنفاےلںیہ۔ماؿیہےکمکحےک
اطمقبلمع رکان۔رہباحؽ رضحترمعریضاہللہنع ےن اراشدرفامایارگ مہولگرقآؿرکمی رپ لمعرکےت ںیہوت
فہمہوک(دفونںینعیجحافررمعہوک)وپرارکےن اکمکحرفاماتےہافرارگمہولگتنسروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
رپلمعریپاوہےتںیہوترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرقابینرکےنکتارحاؾںیہنوھکال
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،شػیة،سیقنبملسم،اطرؼنباہشب،اوبومیسریضاہللہنع

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

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
دفرسےیسکصخشیکتینےکوماقفجحرکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 654

راوی َ :حُس بٔ َثىی ،یحٌی بٔ سعیس ،جعرف بٔ َحُس

رف بِ ٔٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َقا ٍَ أَ َت ِي َٓا
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َج ِع َ ٔ
َجاب ٔ َر بِ َٔ َع ِب ٔس اہللٔ ؾ ََشأ َ ِي َٓا ُظ َع ِٔ َح َّح ٔة اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َح َّسثَ َٓا أَ َّٕ َعً ٔ ًّیا َقس َّٔ َٔ ِٔ ا ِي َی َُ ٔٔ
ی َو َس َ
ب ٔ َض ِس ٕ
ام َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َٔ ِٔ ا ِي َُسٔی َٓ ٔة َص ِس ّیا َقا ٍَ ي ٔ َعل ٔ ٕٓی ب ٔ َُا أَصِ ًًَ َِت َقا ٍَ ُقً ُِت
َّ
ايً ُض َِّ إنِّٔی أُص ٌُّٔ ب ٔ َُا أَ َص ٌَّ بٔطٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو ََع ٔ َی ا ِي َض ِس ُی َقا ٍَ ؾ َََل َت ٔح ٌَّ

دمحم نب ینثم،ییحی نب دیعس ،رفعج نب دمحم اےنپفادل ےس رفاتی رکےت ںیہ اؿ ےکفادل ےنایبؿ ایکہک مہولگ اجرب
ریضاہللہنعیکدختمںیماحرضوہےئافرمہےناؿےسروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکجحےکابرے
ںیم درایتف ایک وت اوہنں ےن رفامای یلع ریض اہلل ہنع کلم نمی ےس اینپ رقابین ےک فاےطس اجونر (دھی) ےل رک
آےئےھت۔افرروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسدم ہنی رونرہ ےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن یلعریضاہلل
ہنعےسدرایتفایکہکمےن ایکتینیکیھت؟اوہنںےناہکںیمےناسرطہقیےساہکہکاےاہلل!ںیمیھباس
یئشیکتینرکاتوہںہکسجیئشیکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنتینرفامیئےہافرںیماےنپرمہاہرقابین
اکاجونریھبےلرکآایوہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیمرھپارحاؾںیہنوھکاتل۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،رفعجنبدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
دفرسےیسکصخشیکتینےکوماقفجحرکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 655

راوی  :عُرإ بٔ یزیس ،طعیب ،ابٔ جریخ ،جابر رضی اہلل عٓہ

یس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط َع ِی ْب َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ َع َلائْ َقا ٍَ َجاب ٔ ْر َقس َّٔ َعل ٔ ٌّی َٔ ِٔ س َٔعایَتٔطٔ
أَ ِخب َ َرنٔی ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ َیز ٔ َ

َؾ َكا ٍَ َي ُط اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ٔ َُا أَصِ ًًَ َِت یَا َعل ٔ ُّی َقا ٍَ ب ٔ َُا أَ َص ٌَّ بٔطٔ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ُحا َّا َن َُا أَْ ِ َت َقا ٍَ َوأَص َِسی َعل ٔ ٌّی َي ُط َص ِس ّیا
َقا ٍَ ؾَاصِ ٔس َوا َِهُ ِث َ َ

رمعاؿنبسیدی،بیعش،انبرججی ،اجربریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتیلعریضاہللہنعکلمنمیےساےنپ
اکؾ ےس رفاتغ ےک دعب فاسپ وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م ےن سک زیچ یک تین یک ےہ؟ وت
اوہنں ےن رفامای سج یئش یک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن تین رفامیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای رھپ م رقابین رکول افر م ایس رطہقی ےس احتل ارحاؾ ںیم روہ رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ہی رفامےت ںیہ ہک
رضحتیلعریضاہللہنعیھبرقابیناکاجونررمہاہےلرکآےئےھت۔
رافی  :رمعاؿنبسیدی،بیعش،انبرججی،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
دفرسےیسکصخشیکتینےکوماقفجحرکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 656

راوی  :احُس بٔ َحُس بٔ جعرف ،یحٌی بٔ َعین ،ححاد ،یوْص بٔ ابواسحام ،ابواسحل ،براء رضی اہلل

عٓہ

َّاد َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یُوْ ُُص
أَ ِخب َ َرنٔی أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َج ِع َ ٕ
رف َقا ٍَ َح َّسثَىٔی یَ ِحٌَی بِ ُٔ ََعٔی ٕن َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحح ْ
ئ َقا ٍَ ُن ِٓ ُت ََ َع َعل ٔ ٕٓی ح ٔی َن أَ ََّ َر ُظ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َعل َی
بِ ُٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ ا ِيب َ َرا ٔ
ا ِي َی َُ ٔٔ ؾَأ َ َػ ِب ُت ََ َع ُط أَ َواقٔی َؾ ًَ َُّا َقس َّٔ َعل ٔ ٌّی َعل َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َعل ٔ ٌّی َو َج ِس ُت ؾَاك َُٔ َة َق ِس
ََ َؾإ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َق ِس أَ ََ َر
َن َـ َح ِت ا ِيب َ ِی َت ب ٔ َٓ ُـو ٕح َقا ٍَ َؾ َت َد َّل ِي ُتطُ َؾ َكاي َِت لٔی ََا ي َ
أَ ِػ َحابَ ُط ؾَأ َ َح ًُّوا َقا ٍَ ُقً ُِت إنِّٔی أَصِ ًًَ ُِت بٔإٔص ََِل ٍٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ؾَأ َ َت ِی ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ
َ
َ
َقْ ِ ُت
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ لٔی َن ِی َ
ـ َػ َٓ ِع َت ُقً ُِت إنِّٔی أصِ ًًَ ُِت ب ٔ َُا أصِ ًًَ َِت َقا ٍَ َؾإٔنِّی َق ِس ُس ِك ُت ا ِي َض ِس َی َو َ َ
ادمح نب دمحم نبرفعج ،ییحی نب نیعم ،اجحج ،ویسن نب اوبااحسؼ ،اوب ااحسؼ  ،رباء ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم سج
فتق رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےک رمہاہ اھت سج فتق ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک
کلمنمیاکاریمنیعتمرفامایںیمےناؿےکاسھتدنچافہیقیکآدمؿیک۔اسےکدعبسجفتقرضحتیلعریض
اہلل ہنع رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم فاسپ فیرفی الےئ وت رفامےت ںیہ ںیم ےن
رضحتافہمطریضاہللہنعوکداھکیہکاوہنںےنوپرےاکمؿںیموخوبشرکریھکےہسجفتقںیمےناؿےس
اہک ہک م ےن طلغ ابت یک ےہ وت اوہنں ےن وجاب دای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ احصہب
رکاؾوک ارحاؾوھکےنلاکمکحرفامایےہوتآپوکایکوہایگےہ۔ ںیمےنرعضایکہکںیمےن وتایسرطحیکتینیک
ےہ وج تین رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یک ےہ۔ رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن رفامای رھپ ںیم
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
درایتف رفامای م ےن سک رطح ےس تین یک ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک سج رطہقی ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنتینرفامیئےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیموتدہیینعیرقابیناکاجونراسھتےلرکآایوہں افر
ںیمےن ِقاؿیکتینیکےہ۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبرفعج،ییحینبنیعم،اجحج،ویسننباوبااحسؼ،اوباقحس،رباءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگرمعہاکارحاؾابدنھایلوہوتفہاسھتںیمجحرک اتکےہ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ارگرمعہاکارحاؾابدنھایلوہوتفہاسھتںیمجحرک اتکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 657

راوی  :قتيبہ ،يیثْ ،اؾع رضی اہلل عٓہ َفَاےت ہیں جص ساٍ ححاد بٔ یوسـ حرضت عبساہلل بٔ زبیر

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ َْاؾ ٕٔع أَ َّٕ ابِ َٔ ُع َُ َر أَ َرا َز ا ِي َح َّخ َع َاّ َْزَ ٍَ ا ِي َححَّا ُد بٔابِ ٔٔ ايزُّبَی ِر ٔ َؾكٔی ٌَ
إ َلهُ ِِ فٔی َر ُسو ٍٔ اہللٔ أ ُ ِس َو ْة َح َش َٓ ْة إٔذّا أَ ِػ َٓ ُع
اٍ َوأََْا أَ َخ ُ
اف أَ ِٕ َي ُؼ ُّس َ
وک َقا ٍَ َي َك ِس ک َ َ
َي ُط إْٔ َّ ُط کَائ ْٔٔ بَ ِي َٓ ُض ِِ ق ٔ َت ْ

إ بٔوَ اصٔر ٔ
رخ َد َحًَّی إٔذَا ک َ َ
َن َُا َػ َٓ َع َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إنِّٔی أ ُ ِطض ٔ ُس ُن ِِ أَنِّی َق ِس أَ ِو َج ِب ُت عُ ُِ َر ّة ث ُ َِّ َ َ
ئ َقا ٍَ ََا َطأ ِ ُٕ ا ِي َح ِّخ َوا ِي ُع ُِ َرة ٔ إ ٔ ََّّل َواح ْٔس أ ُ ِطض ٔ ُس ُن ِِ أَنِّی َق ِس أَ ِو َج ِب ُت َح ًّحا ََ َع ُع ُِ َرت ٔی َوأَص َِسی َص ِس ّیا
ا ِيب َ ِی َسا ٔ
ِ
اف بٔا ِيب َ ِیتٔ َوبٔايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔ َوي َِِ َیز ٔ ِز
اطت َ َرا ُظ بٔ ُك َسیِ ٕس ث ُ َِّ اْ ِ َلً ََل یُض ٔ ٌُّ بٔض ٔ َُا َجُٔی ّعا َحًَّی َقس َّٔ ََ َّه َة ؾ ََل َ

َّح
إ یَ ِو ُّ اي َّٓ ِ ٔ
َعل َی ذَي ٔ َ
ُح َّ َٔ ِٓطُ َحًَّی ک َ َ
َ َوي َِِ یَ ِٓ َ ِ
ِص َوي َِِ یَ ٔح ٌَّ َٔ ِٔ َط ِی ٕئ َ ُ
َّح َؾ َٓ َ َ
َّح َوي َِِ یَ ِحً ٔ ِل َوي َِِ ُي َك ِّ ِ
َ ؾ ََع ٌَ َر ُسو ٍُ اہللٔ
َفأَی أَ ِٕ َق ِس َق َضی كَ َو َ
اف ا ِي َح ِّخ َوا ِي ُع ُِ َرة ٔ ب ٔ َل َواؾٔطٔ اْلِ َ َّو ٍٔ َو َقا ٍَ ابِ ُٔ ُع َُ َر َن َِذي ٔ َ
َو َحً ََل َ َ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ

ہبیتق،ثیل،انعفریضاہللہنع رفامےتںیہسجاسؽاجحجنبویفسرضحتدبعاہللنبزریبےساڑایئرکےنےک
فاےطساچنہپوتاساسؽرضحت دبعاہللنبرمعریضاہللہنع ےنجحرکےناکارادہرفامایاھت۔اؿوکالتبایایگ ہکفاہںوت
اڑایئ رشفع وہےن فایل ےہ افر ھجم وک دخہش ےہ ہک فہ ولگ آپ وک عنم ہن رک دںی فہ ولگ ےنہک ےگل ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدیلقترکانزایدہرتہبےہاسفہجےسںیمفیہاکؾرکفںاگوجہکآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسرکےتےھت(ینعیںیموتوپریرطحےسآپیلص اہللہیلعفآہلفملسیکا عاعرکفںاگ)افرںیمموک
وگاہرقمررکاتوہںہکںیمےناےنپذہمرمعہرکانالزؾایکےہافررھپفہفاہںےسلکنےئگافراقمؾدیباءچنہپےئگ

وترفامایجحافررمعہدفونںاکییہںیہںیمموکوگاہانباتوہںہکںیمےنوتدفونںزیچںیاےنپذہمالزؾرکیلںیہافر
ںیم ےن اسھت یہ اسھت اکی رقابین اک اجونر (اےنپ ذہم الزؾ رک ایل ےہ) بختنم رک ایل ےہ افر اسھت ےل رک رفاہن وہ
ےئگ۔وجہکاوہنںےناقمؾدقدیےسرخدیارھپدفونںےکفاےطسکیبلےتہکوہےئہکمرکمہمچنہپےئگرھپاخہنہبعک
اک وطاػ ایک افر افص افر رمفہ ےک درنایؿ یعس رفامیئ۔ اس ےس زایدہ ںیہن ایک ہن وت آپ ےن رقابین رفامیئ افر ہن یہ
ابؽ ڈنمفاےئ۔ ہن ابؽ رتکفاےئ افر ہن ارحاؾ وھکال اہیں کت ہک رقابین ےک دؿ ےلہپ رقابین یک افر رس ےک ابؽ
ڈنمفاےئ(ینعی قلحرکاای) افرایخؽاظرہرفامایہکوطاػافؽےس جحافررمعہدفونںاکوطاػاداوہایگ۔اسےک
دعبرفامایرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنایسرطہقیےسلمعرفامایاھت۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انعفریضاہللہنعرفامےتںیہسجاسؽاجحجنبویفسرضحتدبعاہللنبزریب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیفیکہیبلتےسقلعتمااحدثی
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
تیفیکہیبلتےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 658

راوی  :عیسی بٔ ابراہیِ ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،سايِ ،ابٔ عُررضی اہلل عٓہ

اب َقا ٍَ إ ٔ َّٕ َساي ٔ ُّا
أَ ِخب َ َرَْا ع َٔیسی بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ

َ َّ
َ َّلَ
َ َيب َّ ِی َ
ايً ُض َِّ َيب َّ ِی َ
أَ ِخب َ َرنٔی أَ َّٕ أَبَا ُظ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یُض ٔ ٌُّ َي ُكو ٍُ َيب َّ ِی َ

إ
َِ َّلَ َ ٔ
َٔ
َ َي َ
رشی َ
ََ َوا ِي ًُُ َ
َ إ ٔ َّٕ ا ِي َح ُِ َس َواي ِّٓ ِع َُ َة ي َ
َ َيب َّ ِی َ
َ َي َ
رشی َ
َ َوإ ٔ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ عُ َُ َر کَا َٕ َي ُكو ٍُ ک َ َ
اس َت َو ِت بٔطٔ اي َّٓا َق ُة َقائ َُٔ ّة ع ٔ ِٓ َس
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َی ِر َن ُع ب ٔ ِٔذی ا ِي ُح ًَ ِی َؿةٔ َر ِن َع َتی ِ ٔن ث ُ َِّ إٔذَا ِ

ئ ا ِيکًَ ٔ َُا ٔ
ت
ََ ِشحٔ ٔس ذٔی ا ِي ُحً َِی َؿةٔ أَ َص ٌَّ ب ٔ َض ُؤ ََّل ٔ

یسیع نب اربامیہ ،انبفبہ ،ویسن ،انباہشب ،اسمل ،انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن روسؽرکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس رطہقی ےس ہیبلت ےتہک وہےئ انس ینعی اے دخافدن دقفس ںیم احرض وہں اے اہلل ںیم
احرض وہں اے اہلل ںیم احرض وہں۔ امتؾ مسق یک یرعفی افر امتؾ مسق یک ںیتمعن ریتے یہ فاےطس ںیہ افر
اشنہشتیہ یھب ریتی یہ اقمئ ےہ ریتا وکیئ رشکی ںیہن افر رضحت انبرمع ریض اہللہنع رفامےت ںیہروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملساقمؾذفاہفیلحلںیمدفرتعکادارفامےنےکدعباےنپافٹنوکڑھکارکےتافرذفہفیلحلیکدجسم
ےکزندکییہذموکرہابالاملکترفامےت۔
رافی  :یسیعنباربامیہ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسمل،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
تیفیکہیبلتےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 659

راوی  :احُس بٔ عبساہلل بٔ ايحهَِ ،حُس بٔ جعرف ،طعبہ ،زیس ،ابوبْک ،عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي َح َه ِٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َج ِع َرفٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َزیِ ّسا

َوأَبَا بَ ِْکٕ ابِى َِی َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َزیِ ٕس أَْ َّ ُض َُا َسُٔ َعا َْاؾ ٔ ّعا یُ َح ِّس ُث َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ُع َُ َر َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َ َّ
َ َّلَ
َ ََّل َ ٔ
َ َوا ِي ُُ ًِ َ
َ إ ٔ َّٕ ا ِي َح ُِ َس َواي ِّٓ ِع َُ َة َي َ
ََ َيب َّ ِی َ
یَ ي َ
رش َ
َ َيب َّ ِی َ
ايً ُض َِّ َيب َّ ِی َ
إ َي ُكو ٍُ َيب َّ ِی َ
َو َس ًَّ َِ أَْ َّ ُط ک َ َ
َ
َٔ
َ َي َ
رشی َ
ادمح نب دبعاہلل نب امکحل ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،زدی ،اوبرکب ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع اس دحثی رشفی اک
ومضمؿاسہقبرفاتیےکاسیجےہ۔

رافی  :ادمحنبدبعاہللنبامکحل،دمحمنبرفعج،ہبعش،زدی،اوبرکب،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
تیفیکہیبلتےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 660

راوی  :قتيبہ بٔ سعیسَ ،ايَْ ،اؾع ،عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة بِ ُٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ َْاؾ ٔ ٕع َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر َقا ٍَ َت ًِب ٔ َی ُة َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َ َّ
َ
َ ََّل َ ٔ
َ ََّل َ ٔ
َ َي َ
رشی َ
َ َوا ِي ُُ ًِ َ
َ إ ٔ َّٕ ا ِي َح ُِ َس َواي ِّٓ ِع َُ َة َي َ
َ َيب َّ ِی َ
یَ َي َ
رش َ
َ َيب َّ ِی َ
ايً ُض َِّ َيب َّ ِی َ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َيب َّ ِی َ

ہبیتق نب دیعس ،امکل ،انعف ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس
رطہقیےسکیبلڑپےتھےھتآرخکت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،امکل،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
تیفیکہیبلتےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 661

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،ہظیِ ،ابوبَش ،عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صُظَ ِی ِْ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا أَبُو بٔ َِشٕ َع ِٔ ُعب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ُع َُ َر
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
َ َّ
َ
َ ََّل َ ٔ
َ َي َ
رشی َ
َ َيب َّ ِی َ
ايً ُض َِّ َيب َّ ِی َ
َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ کَاْ َ ِت َت ًِب ٔ َی ُة َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َيب َّ ِی َ
َ َوا ِي َدیِرُ فٔی
َِ ََّل َ ٔ
َ َو َس ِع َسیِ َ
َ َيب َّ ِی َ
َ َو َزا َز ؾ ٔیطٔ ابِ ُٔ عُ َُ َر َيب َّ ِی َ
یَ َي َ
رش َ
ََ َوا ِي ًُُ َ
َ إ ٔ َّٕ ا ِي َح ُِ َس َواي ِّٓ ِع َُ َة ي َ
َيب َّ ِی َ
ٌ
َ َواي َّرغ َِبا ُئ إٔي َِی َ
َی َسیِ َ
َ َوا ِي َع َُ ُ
وقعیبنباربامیہ،میشہ ،اوبرشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبرمعریضاہللہنعرفامےتںیہرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملساکہیبلتاسرطہقیےساھتنکیلرضحترمعریضاہللہنعاسںیماؿاافلظاکااضہفرفامےتینعیںیم
احرض وہں۔ اے اہلل ںیم احرض وہں۔ ریمی کین یتخب ریتی رفامربنداری ںیم ےہ افر امتؾ یک امتؾ الھبیئ ریتے
یہاہھتںیمےہرتبغیھبریتییہرطػےسےہافرلمعیھبریتےیہفاےطسےہ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،میشہ،اوبرشب،دیبعاہللنبدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
تیفیکہیبلتےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 662

راوی  :احُس بٔ عبسة ،حُاز بٔ زیس ،ابإ بٔ تػًب ،ابواسحل ،عبسايرحُٔ بٔ یزیس ،عبساہلل بٔ
َشعوز رضی اہلل عٓہ

إ بِ ٔٔ َت ِػً ٔ َب َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َع ِب َس َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ُز بِ ُٔ َزیِ ٕس َع ِٔ أَبَ َ
َ َّ
َ
بِ ٔٔ َیز ٔ َ
ايً ُض َِّ َيب َّ ِی َ
إ َٔ ِٔ َت ًِب ٔ َی ٔة اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َيب َّ ِی َ
یس َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ ک َ َ
َ
َ ََّل َ ٔ
َ إ ٔ َّٕ ا ِي َح ُِ َس َواي ِّٓ ِع َُ َة َي َ
ََ َيب َّ ِی َ
یَ ي َ
رش َ
َيب َّ ِی َ

ادمح نب دبعة ،امحد نب زدی ،اابؿ نب بلغت ،اوب ااحسؼ  ،دبعارلنمح نب سیدی ،دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع
رفامےتںیہرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساسرطہقیےسڑپےتھےھت
رافی  :ادمح نب دبعة ،امحد نب زدی ،اابؿ نب بلغت ،اوباقحس ،دبعارلنمح نب سیدی ،دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
تیفیکہیبلتےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 663

راوی  :قتيبہ ،حُیس بٔ عبسايرحُٔ ،عبسايعزیز بٔ ابوسًُہ ،عبساہلل بٔ ؾـٌ ،اْعد ،ابوہریرہ رضی اہلل
عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا حُ َُ ِی ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ َع ِب ٔس ا ِي َعزٔیز ٔبِ ٔٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ا ِيؿ َِـ ٌٔ
َ
َ إ ٔ َي َط ا ِي َح ِّل َقا ٍَ أَبُو َع ِبس
إ َٔ ِٔ َت ًِب ٔ َی ٔة اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َيب َّ ِی َ
ْع ٔد َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ ک َ َ
َع ِٔ اْلِ ِ َ

ٌ بِ ُٔ أ ُ ََ َّی َة َع ِٓطُ
اي َّر ِح َُ ٔٔ ََّل أَ ِع ًَ ُِ أَ َح ّسا أَ ِس َٓ َس َص َِذا َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ا ِيؿ َِـ ٌٔ إ ٔ ََّّل َع ِب َس ا ِي َعزٔیز ٔ َر َوا ُظ إ ٔ ِس َُعٔی ُ

َُ ِر َس َّل
ہبیتق ،دیمح نب دبعارلنمح ،دبعازعلسی نب اوبہملس ،دبعاہلل نب لضف ،ارعج ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ
روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملساس رطہقی ےس ہیبلت ےتہک ےھت اامؾ اسنیئ رفامےت ںیہہک ھجم وک اس ابت اک لمع
ںیہن ےہ ہک دبعازعلسی ےک العفہ یھب یسک دفرسے رافی ےن رضحت دبعاہلل نب لضف ےس لصتم دنس ےک اسھت
رفاتیلقنیکوہ۔اامسلیعنباہیمےناسوکاؿےسیہرمالسلقنافررفاتیرفامایےہ۔

رافی  :ہبیتق،دیمحنبدبعارلنمح،دبعازعلسینباوبہملس،دبعاہللنبلضف،ارعج،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہیبلتےکفتقآفازدنلبرکان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ہیبلتےکفتقآفازدنلبرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 664

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،سؿیإ ،عبساہلل بٔ ابوبْک ،عبسايًَُ بٔ ابوبْک ،خَلز بٔ سائب

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َع ِٔ َع ِب ٔس ا ِي ًَُ ٔ َٔ بِ ٔٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َع ِٔ
َخ ََّلز ٔبِ ٔٔ َّ
ٌ َؾ َكا ٍَ لٔی َیا َُ َح َُّ ُس
ايشائ ٔٔب َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َجائَىٔی ٔجبِرٔی ُ

َ أَ ِٕ یَ ِر َؾ ُعوا أَ ِػ َوا َت ُض ِِ بٔاي َّت ًِب ٔ َیةٔ
َُ ِر أَ ِػ َحابَ َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ ،دبعاہلل نب اوبرکب ،دبعاکلمل نب اوبرکب ،الخد نب اسبئ اےنپفادل ےس لقن رکےت ںیہ
ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامای اکی رفز رضحتربجالیئ ا نیہیلع االسلؾ ریمے
اپسفیرفیالےئافررفامای اےدمحمیلصاہللہیلعفآہلفملسآپیلصاہللہیلعفآہلفملساحصہبرکاؾوکمکحرفامدںی
ہکفہرضحات(ہیبلت)کیبلافیچنآفازےسڑپاھرکںی۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،ایفسؿ،دبعاہللنباوبرکب،دبعاکلملنباوبرکب،الخدنباسبئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فتقہیبلت

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
فتقہیبلت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 665

راوی  :قتيبہ ،عبسايشَلّ ،خؼیـ ،سعیس بٔ جبیر ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ َفَاےت

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس َّ
ض أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ
ايش ََلّ ٔ َع ِٔ ُخ َؼ ِی ٕـ َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ُج َبیِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ َص ٌَّ فٔی ُزبُر ٔايؼَّ ََلة ٔ

ہبیتق ،دبعاالسلؾ ،ذصیف ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنامنزادارکےنےکدعبہیبلتڑپاھ۔
رافی  :ہبیتق،دبعاالسلؾ،ذصیف،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنعرفامےت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
فتقہیبلت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 666

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،نرض ،اطعث ،حشٔ ،اْص رضی اہلل عٓہ

َ
رض َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَ ِط َع ُث َع ِٔ ا ِي َح َش ٔٔ َع ِٔ أَْ َ ٕص أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ أَْ ِ َبأَْا اي َّٓ ِ ُ

ئ َوأَ َص ٌَّ بٔا ِي َح ِّخ َوا ِي ُع ُِ َرة ٔ ح ٔی َن
ئ ث ُ َِّ َرن ٔ َب َو َػع َٔس َج َب ٌَ ا ِيب َ ِی َسا ٔ
ايو ِض َر بٔا ِيب َ ِی َسا ٔ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َػلَّی ُّ
ايو ِض َر
َػلَّی ُّ

ااحسؼنباربامیہ،رضن ،اثعش،نسح ،اسنریضاہللہنعرفامےت ںیہرضحت روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناقمؾدیباءرپامنزرہظادارفامیئاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوساروہےئافرآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسدیباءیکاہپ ڑرپڑچےنھےکدعبجحافررمعہےکفاےطسہیبلتڑپاھینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامنزرہظےس
افرغوہےئگےھت۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رضن،اثعش،نسح،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
فتقہیبلت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 667

راوی  :عُرإ بٔ یزیس ،طعیب ،ابٔ جریخ ،جعرف بٔ َحُس اپٓے وايس سے اور وہ جابر رضی اہلل عٓہ

َ
رف بِ َٔ َُ َح َُّ ٕس یُ َح ِّس ُث
أَ ِخب َ َرنٔی ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ َیز ٔ َ
یس َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا ُط َع ِی ْب َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َج ِع َ َ
َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َجابٔر ٕفٔی َح َّحةٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ًَ َُّا أَتَی ذَا ا ِي ُحً َِی َؿةٔ َػلَّی َوصُ َو َػا َٔ ْت َحًَّی أَتَی
ا ِيب َ ِی َسا َئ
رمعاؿ نبسیدی،بیعش،انب رججی،رفعج نبدمحماےنپفادل ےسافر فہاجربریضاہللہنع ےسجحوبنی یلص اہللہیلع
فآہلفملس ےکابرےںیمرفاتیایبؿرکےتوہےئرفامےتںیہ سجفتقرضحتروسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہل
فملس اقمؾ ذفاہفیلحل ےچنہپ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن امنز ادا رفامیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخومش
رےہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق اقمؾ دیباء چنہپ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
کیبلانہکرشفعایک۔

رافی  :رمعاؿنبسیدی،بیعش،انبرججی،رفعجنبدمحماےنپفادلےسافرفہاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
فتقہیبلت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 668

َوسی بٔ عكبہ ،سايِ ،عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ
راوی  :قتيبہ ،حاتِ بٔ اسُاعیٌٰ ،

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َع ِٔ َحات ِٔٔ بِ ٔٔ إ ٔ ِس َُاع ٔی ٌَ َع ِٔ َُو َسی بِ ٔٔ ُع ِك َب َة َع ِٔ َساي ٔ ِٕ أَْ َّ ُط َسُٔ َع أَبَا ُظ َي ُكو ٍُ بَ ِی َسا ُؤ ُن ِِ َص ِٔذظ ٔ
وٕ ؾ َٔیضا َعل َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََا أَ َص ٌَّ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ ََّّل
َّائًی َتهِ ِٔذب ُ َ

َٔ ِٔ ََ ِشحٔ ٔس ذٔی ا ِي ُحً َِی َؿةٔ
ہبیتق،احمنباامسلیع،ومٰیسنبہبقع،اسمل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےنایبؿرفامای
م ولوگں اک یہی (اقمؾ) دیباء ےہ ہک سج ےک ابرے ںیم م ولگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ
وھجٹ ابدنےتھ ےھت (ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن طلغ ابت وسنمب رکےت ےھت) آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناقمؾذفاہفیلحلےسہیبلتڑپےنھاکآاغزرفامایاھت۔
رافی  :ہبیتق،احمنباامسلیع،ومٰیسنبہبقع،اسمل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
فتقہیبلت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 669

راوی  :عیسی بٔ ابراہیِ ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،سايِ بٔ عبساہلل ،عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

اب أَ َّٕ َساي ٔ َِ بِ َٔ َع ِب ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َر ُظ
أَ ِخب َ َرنٔی ع َٔیسی بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ عُ َُ َر َقا ٍَ َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یَ ِر َن ُب َراح ٔ ًَ َت ُط ب ٔ ِٔذی ا ِي ُحً َِی َؿ ٔة ث ُ َِّ یُض ٔ ٌُّ
ح ٔی َن َت ِش َتؤی بٔطٔ َقائ َُٔ ّة

یسیعنباربامیہ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعرفامےتںیہںیمےن
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ ذفاہفیلحل اکی افینٹن رپ
وساروہےنےکدعبسجفتقفہافینٹندیسیھڑھکیوہاجیتوتکیبلڑپےتھ۔
رافی  :یسیعنباربامیہ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
فتقہیبلت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 670

راوی  :عُرإ بٔ یزیس ،طعیب ،ابٔ جریخ ،ػايح بٔ نیشإَ ،حُس بٔ اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ ،اسحل،
ابٔ یوسـ ،ابٔ جریخ ،ػايح بٔ نیشإْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

إ ح و
أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ یَز ٔ َ
یس َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُط َع ِی ْب َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َػاي ٔحُ بِ ُٔ َن ِی َش َ

ـ َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ َػاي ٔحٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا إ ٔ ِس َح ُل َي ِعىٔی ابِ َٔ یُو ُس َ

إ یُ ِدبٔرُ أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ َص ٌَّ ح ٔی َن ا ِس َت َو ِت بٔطٔ
إ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر أََّْطُ ک َ َ
بِ ٔٔ َن ِی َش َ

َراح ٔ ًَ ُت ُط
رمعاؿ نبسیدی ،بیعش،انب رججی،اصحلنباسیکؿ،دمحمنباامسلیعنباربامیہ،ااحسؼ،انبویفس،انبرججی،
اصحلنباسیکؿ،انعف،انبرمعریضاہللہنعرفامےتںیہدفراؿجحرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساس
فتقہیبلتڑپےتھینعیکیبلےتہکہکسجفتقافینٹنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکےلرکدیسیھڑھکیوہیت۔
رافی  :رمعاؿنب سیدی،بیعش،انبرججی،اصحلنباسیکؿ،دمحمنباامسلیعنباربامیہ،اقحس،انبویفس،انب
رججی،اصحلنباسیکؿ،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
فتقہیبلت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 671

راوی َ :حُس بٔ ايعَلء ،ابٔ ازریص ،عبیساہلل و ابٔ جریخ و ابٔ اسحل و َايَ بٔ اْصَ ،كبری ،عبیس
بٔ جریخ

َ
ٔیص َع ِٔ ُعب َ ِی ٔس اہللٔ َوابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َوابِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل َو ََاي ٔ َٔ بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي َع ََل ٔ
ئ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا ابِ ُٔ إ ٔ ِزر َ
َُ َقا ٍَ إ ٔ َّٕ
َ ْ َا َقت َ
اس َت َو ِت ب ٔ َ
أَْ َ ٕص َع ِٔ ا ِي َُ ِكبُر ِّٔی َع ِٔ عُب َ ِی ٔس بِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ ُقً ُِت َّٔلبِ ٔٔ عُ َُ َر َرأَیِ ُت َ
َ تُض ٔ ٌُّ إٔذَا ِ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ کَا َٕ یُض ٔ ٌُّ إٔذَا ا ِس َت َو ِت بٔطٔ َْا َق ُت ُط َواْ ِ َب َع َث ِت

دمحمنباالعلء،انبادرسی،دیبعاہللفانبرججیفانبااحسؼفامکلنباسن،ربقمی،دیبعنبرججیرفامےتںیہہک
ںیم ےن انب رمع ریض اہلل ہنع وک داھکی ہک آپ اس فتق افر اس تیفیک ںیم ہیبلت ڑپےتھ ہک سج فتق آپ یک
افینٹن آپ وک ےل رک ڑھکی وہیت۔ اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ایس فتق ہیبلت

ڑپےتھہکسجفتقافینٹنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکےلرکڑھکیوہیتافررفاہنوہیت۔
رافی  :دمحمنباالعلء،انبادرسی،دیبعاہللفانبرججیفانباقحسفامکلنباسن،ربقمی،دیبعنبرججی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجاخوتؿوکافنساجریوہفہسکرطہقیےسکیبلڑپےھ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
سجاخوتؿوکافنساجریوہفہسکرطہقیےسکیبلڑپےھ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 672

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ حهِ ،طعیب ،يیث ،ابٔ ہاز ،جعرف بٔ َحُس ،وہ اپٓے وايس سے ،جابر بٔ
عبساہلل رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ ُط َع ِیبٕ أَْ ِ َبأََْا َّ
رف بِ ٔٔ
ايً ِی ُث َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َضاز ٔ َع ِٔ َج ِع َ ٔ
َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َجابٔر ٔبِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ أَ َق َاّ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ تٔ ِش َع ٔسٓٔی َن ي َِِ َی ُح َّخ

ِ
َخ ُجوا
ث ُ َِّ أَ َّذ َٕ فٔی اي َّٓا ٔ
ض بٔا ِي َح ِّخ َؾً َِِ یَ ِب َل أَ َح ْس َي ِكس ُٔر أَ ِٕ یَأت َٔی َران ٔ ّبا أَ ِو َرا ٔج َّل إ ٔ ََّّل َقس َّٔ َؾ َت َس َار َک اي َّٓ ُ
اض ي ٔ َی ِ ُ
ََ َع ُط َحًَّی َجا َئ ذَا ا ِي ُحً َِی َؿ ٔة ؾ ََوي ََس ِت أَ ِس َُا ُئ ب ٔ ِٓ ُت عُ َُ ِی ٕص َُ َح َُّ َس بِ َٔ أَبٔی بَ ِْکٕ ؾَأ َ ِر َسً َِت إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ
ِص
اس َت ِث ٔ ٔ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ اغِ َت ٔشلٔی َو ِ
رفی ب ٔ َث ِو ٕب ث ُ َِّ أَصٔل ِّی َؾؿ ََعً َِت َُ ِد َت َ ْ
دمحمنبدبعاہللنبمکح،بیعش،ثیل،انباہد،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربنبدبعاہللریضاہللہنعرفامےت
ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ون اسؽ کت جح ںیہن رفامای رھپ دوسںی اسؽ االعؿ ایک ایگ ہک
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس اسؽ جح ادا رفامںیئ ےگ۔ اس فہج ےس سج آدیم ںیم یھب وسار وہےن ای
ادیؽےنلچیکاطتقیھتفہ صخشالزیموطررپاحرضوہاافرولگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمہاہاجےنےک
فاےطس اکی دفرسے ےس آےگ ڑبےنھ یک وکشش ںیم وغشمؽ وہےئگ سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

فملس اقمؾ ذفاہفیلحل چنہپ ےئگ وت اامسء تنب سیمع ےک دمحم نب ایب رکب یک فالدت ابمرہک وہیئ افر روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسیکدختمادقسںیمرعضرکاایایگوتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمولگلسغرکفافر
اکیڑپکارھکرککیبلکیبلوہکاسےکدعباوہنںےنایسرطہقیےسلمعرفامای(زریرظندحثیوطلیدحثیاک
الخہصےہ)۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب مکح ،بیعش ،ثیل ،انب اہد ،رفعج نب دمحم ،فہ اےنپ فادل ےس ،اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
سجاخوتؿوکافنساجریوہفہسکرطہقیےسکیبلڑپےھ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 673

راوی  :علی بٔ ححر ،اسُاعیٌ ،ابٔ جعرف ،جعرف بٔ َحُس ،وہ اپٓے وايس سے ،جابر رضی اہلل عٓہ

رف بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ
ٌ َوص َُو ابِ ُٔ َج ِع َ ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ُح ِحر ٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
رف َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َج ِع َ ُ
َجابٔر ٕ َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َقا ٍَ َنؿ ََش ِت أَ ِس َُا ُئ ب ٔ ِٓ ُت عُ َُ ِی ٕص َُ َح َُّ َس بِ َٔ أَبٔی بَ ِْکٕ ؾَأ َ ِر َسً َِت إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی
ـ َتؿِع ُ َ
َ
رف ب ٔ َث ِوب ٔ َضا َوتُض ٔ ٌَّ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َت ِشأيُ ُط َن ِی َ َ
ٌ ؾَأ ََ َر َصا أَ ِٕ َت ِػ َت ٔش ٌَ َو َت ِش َت ِث ٔ َ

یلعنبرجح،اامسلیع،انبرفعج،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتاامسءتنب
سیمع ےن رضحت دمحم نب ایب رکب وک منج دای وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف رکاای ایگ ہک ایک ایک
اجےئ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکلسغرکےکڑپکےابدنےنھافرہیبلتڑپےنھاکمکحرفامای۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،انبرفعج،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگیسکاخوتؿےنرمعہادارکےنےکفاےطسہیبلت ڑپاھافراسوکضیحاکہلسلسرشفعوہاجےئسجیک
فہجےسجحوفتوہےناکادنہشیوہاجےئ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ارگیسکاخوتؿےنرمعہادارکےنےکفاےطسہیبلتڑپاھافراسوکضیحاکہلسلسرشفعوہاجےئسجیکفہجےسجحوفتوہےناکادنہشیوہاجےئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 674

راوی  :قتيبہ ،يیث ،ابوزبیر ،جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ َجابٔر ٔبِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ َقا ٍَ أَق َِب ًِ َٓا َُض ٔ ًِّی َن ََ َع َر ُسو ٍٔ
َّ
َّ
ْع َن ِت َحًَّی
رفز ٕ َوأَق َِبً َِت َعائٔظَ ُة َُض ٔ ًَّ ّة بٔ ُع ُِ َرة ٕ َحًَّی إٔذَا ُن َّٓا بٔ َ ٔ
اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ ب ٔ َح ٓ ٕخ َُ ِ َ
ْس َف َ َ
إٔذَا َق ٔس َِ َٓا ك ُ ِؿ َٓا بٔا ِلهَ ِع َب ٔة َوبٔايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔ ؾَأ َ ََ َرَْا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ َی ٔح ٌَّ َٔ َّٓا ََ ِٔ

ي َِِ َیهُ ِٔ ََ َع ُط َص ِس ْی َقا ٍَ َؾ ُك ًِ َٓا ح ٌُّٔ ََاذَا َقا ٍَ ا ِي ٔح ٌُّ ک ُ ًُّ ُط ؾ ََوا َق ِع َٓا اي ِّٓ َشا َئ َو َت َل َّيب ِ َٓا بٔاي ِّلی ٔب َويَب ٔ ِش َٓا
ْع َؾ َة إ ٔ ََّّل أَ ِربَ ُع ي ََیا ٍٕ ث ُ َِّ أَصِ ًَ ًِ َٓا یَ ِو َّ ايت َّ ِرو ٔ َیةٔ ث ُ َِّ َز َخ ٌَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
ث َٔیابَ َٓا َوي َِی َص بَ ِي َٓ َٓا َوبَی ِ َن َ َ
ِ
ِ
اض َوي َِِ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َعل َی َعائٔظَ َة ؾ ََو َج َس َصا َت ِبکٔی َؾ َكا ٍَ ََا َطأْ َُٔ َؾ َكاي َِت َطأنٔی أَنِّی َق ِس ح ِٔـ ُت َو َق ِس َح ٌَّ اي َّٓ ُ

وٕ إلٔ َی ا ِي َح ِّخ ِاْل َٕ َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ َص َِذا أَ َِ ْر َنت ََب ُط اہللُ َعل َی بَ َٓا ٔ
ت آ َز َّ
اض َی ِِذصَبُ َ
أ ُ ِحً ٔ ٌِ َوي َِِ أَك ُ ِ
ـ بٔا ِيب َ ِیتٔ َواي َّٓ ُ
ـ َحًَّی إٔذَا كَ ُض َر ِت كَاؾ َِت بٔا ِل َه ِع َب ٔة َوبٔايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔ
ؾَاغِ َت ٔشلٔی ث ُ َِّ أَصٔل ِّی بٔا ِي َح ِّخ َؾؿ ََعً َِت َو َو َقؿ َِت ا ِي َُ َواق ٔ َ
ـ
ث ُ َِّ َقا ٍَ َق ِس َح ًًَِتٔ َٔ ِٔ َح َّحت َٔٔ َوعُ ُِ َرت َٔٔ َجُٔی ّعا َؾ َكاي َِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ إنِّٔی أَ ٔج ُس فٔی َن ِؿ ٔسی أَنِّی ي َِِ أَك ُ ِ
َ ي َِی ًَ َة ا ِي َح ِؼ َبةٔ
بٔا ِيب َ ِیتٔ َحًَّی َح َح ِح ُت َقا ٍَ ؾَاذِصَ ِب ب ٔ َضا یَا َع ِب َس اي َّر ِح َُ ٔٔ ؾَأ َ ِعُٔ ِر َصا َٔ ِٔ ايت َّ ِٓع ٔٔیِ َوذَي ٔ َ

ہبیتق،ثیل،اوبزریب،اجربنبدبعاہللریضاہللہنعرفامےتںیہمہولگرضحتیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےک
رمہاہرصػرفہضیجحادارکےنےکفاےطسہیبلتڑپےتھوہےئاحرضوہےئ۔اسفتقرضحتاعہشئدصہقیریض
اہللاہنعرمعہرکےنےکفاےطسہیبلت ڑپہ یوہیئچنہپریہںیھتسجفتقمہولگاقمؾرسػآےئگوتاؿوکضیح

اک ہلسلس رشفع وہایگ۔ ہچنیم  سج فتق مہ ولگ ہکم رکمہم چنہپ ےئگ وت مہ ےن اخہن ہبعک اک وطاػ ایک افر وکہ افص افر
رمفہ ےک درنایؿ یعس یک رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ولوگں وک مکح رفامای وج صخش اےنپ رمہاہ رقابین اک
اجونر ںیہن الای وت فہ صخش ارحاؾ وھکؽ دے۔ اس رپ مہ ےن درایتف ایک ہک امہرے فاےطس وکؿ وکؿ ےس اکؾ الحؽ
ںیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرہاکیزیچالحؽافراجزئوہاجےئیگاسےکدعبمہولوگںےن
اینپ ویبویںےسمہرتسبی یھبیکافروخوبشاکیھباامعتسؽایک افرڑپکےیھبدبتلیےئک ہکبجرعافتےکرفزکت
رصػ اچررات ابیق ریہںیھت۔اس ےک دعب مہولوگں ےنآوھٹںی اترخی وک ارحاؾ ابدنھ ایل۔ سجفتق رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتاعہشئدصہقیریضاہللعیھاےکاپسفیرفیےل ےئگوتاسفتقفہ
رفریہںیھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایموکایکوہایگےہ؟اوہنںےنرفامایھجموکضیحآانرشفعوہایگ
ےہ افرولوگں ےن وت ارحاؾ یھب وھکؽڈاال ےہ افر ںیم ہن وت احہنہبعک اک وطاػرک یکس وہں افر ہن یہ ںیم ےن ارحاؾ
وھکالےہرھپاباس فتقولگجحرکےنےکفاےطسچنہپرےہںیہ۔اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامایہیوت(ینعیوعرتےکفاےطسضیح)اکیایسییئشےہہکدخافدندقفسےنرضحتآدؾہیلعاالسلؾیکاڑویکں
یک دقتری ںیمھکل دای ےہمولگہیرکفہکلسغرکےن ےکدعبم جحرکےن ےکفاےطسہیبلتڑپوھ۔ہچنیم رضحت
اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےن ایس رطہقی ےس ایک افر اوہنں ےن دفراؿ جح امتؾ یہ اقمامت رپ ایقؾ رفامای۔ رھپ فہ
سجفتقاپکوہںیئگ(ینعیضیحآاندنبوہایگافرلسغیھبرفامایل)وتاوہنںےناخہنہبعکاکوطاػرفامایافرافص
افر رمفہ (اہپ  ڑفں) ےک درنایؿ یعس یک رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م جح افر
رمعہ دفونں ےس اب الحؽ وہیئگ وہ۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ریمے بلق ںیم ہی ایخؽآات ےہ ہک ںیم ےن وت جح ےس لبق یسک مسق اک وطاػ ںیہن ایک (وت ایسی وصرت
ںیمریمارمعہسکرطہقیےساداوہاوہاگ؟)اسابترپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتدبعارلنمحنبایب
رکبےسرفامایاےدبعارلنمح ماؿوک ےلرکاقمؾ میعنتےلچ اجؤافررمعہےک تینرکا ےک ال۔ہیفاہعقاایؾفیرقی
ےکدعبلیلةاہجحلاکفاہعقےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،اوبزریب،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ارگیسکاخوتؿےنرمعہادارکےنےکفاےطسہیبلتڑپاھافراسوکضیحاکہلسلسرشفعوہاجےئسجیکفہجےسجحوفتوہےناکادنہشیوہاجےئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 675

راوی :

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن َٔقا َء ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َو َّ
ايًؿ ُِى َي ُط َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ
َ
رخ ِج َٓا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّى
َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ََاي ٔ ْو َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
ْع َو َة بِ ٔٔ ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َ َ
اب َع ِٔ ُ ِ

إ ََ َعطُ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی َح َّحةٔ ا ِي َو َزا ٔع ؾَأَصِ ًَ ًِ َٓا بٔ ُع ُِ َرة ٕ ث ُ َِّ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّى اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ ک َ َ
َص ِس ْی َؾ ًِ ُی ِضً ٔ ٌِ بٔا ِي َح ِّخ ََ َع ا ِي ُع ُِ َرة ٔ ث ُ َِّ ََّل َی ٔح ٌَّ َحًَّی َیحٔ ٌَّ َٔ ِٓ ُض َُا َجُٔی ّعا َؾ َك ٔس َِ ُت ََ َّه َة َوأَْ َا َحائ ْٔف َؾً َِِ

ـ بٔا ِيب َ ِیتٔ َو ََّل بَی ِ َن ايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔ َؾظَ هَ ِو ُت ذَئوَ إلٔ َى َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّى اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ ا ِن ُك ٔضی
أَك ُ ِ
َرأِ َس ٔو َوا َِ َت ٔظ ٔلی َوأَصٔل ِّی بٔا ِي َح ِّخ َو َزعٔی ا ِي ُع ُِ َر َة َؾؿ ََعً ُِت َؾ ًَ َُّا َق َـ ِی ُت ا ِي َح َّخ أَ ِر َس ًَىٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّى

اف
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ َع َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ أَبٔی بَ ِْکٕ إلٔ َى ايت َّ ِٓع ٔٔیِ ؾَا ِع َت َُ ِر ُت َقا ٍَ َص ِٔذظ ٔ ََکَا ُٕ عُ ُِ َرت ٔٔو ؾ ََل َ
آرخ َب ِع َس أَ ِٕ َر َج ُعوا َٔ ِٔ
َّاي ِٔذ َ
یٔ أَ َص ًُّوا بٔا ِي ُع ُِ َرة ٔ بٔا ِيب َ ِیتٔ َوبَی ِ َن ايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔ ث ُ َِّ َح ًُّوا ث ُ َِّ كَا ُؾوا كَ َواؾّا َ َ
یٔ َج َُ ُعوا ا ِي َح َّخ َوا ِي ُع ُِ َر َة َؾإْٔ َّ َُا كَا ُؾوا ك َ َواؾّا َواح ّٔسا
َٔىّی ي ٔ َح ِّحض ٔ ِِ َوأَ ََّا َّاي ِٔذ َ
دمحمنبہملس،احرثنب نیکسم،انباقمس ،امکل،انباہشب،رعفہ نبزریب ،رضحتاعہشئدصہقی رفامیتںیہۃجح
اولادع ےک ومہعق رپ مہ ولگ رضحت روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ےک رمہاہ رفاہن وہےئ وت مہ ےن رمعہ رکےن یک
تینیک۔رھپآپےنرفامایوجصخشرقابینرمہاہےلرکاجراہےہوتفہصخشرمعہافرجحیکتینرکےافراسصخش
وکاچےئہہکفہدفونںاکؾےس رفاتغاح لرکےنےکدعبکتارحاؾہنوھکےلرضحت اعہشئ رفامیتںیہہکںیم
سجفتقہکمرکمہمآیئوتھجم وکضیحآانرشفعوہایگسجیکفہجےسںیماخہنہبعکرشفیاکافروکہافصفرمفہیک
وکششہنرکیکس۔اسضیحافراموہاریےکرشفعوہےنےکابرےںیمسجفتقںیمےنرضحتروسؽارکؾ
یلصاہللہیلعفملسےکاسےنمرعضایکوت آپےناراشدرفامایمرسےکابؽوھکؽڈاولافرماھگنکرکولافرمجحیک

تینرکفافررمعہوھچ ڑدف۔ہچنیم ںیمےنایسرطہقیےسایکہچنیم ںیمسجفتقجحےسافرغوہیکچوتآرضحنت
ےنھجموکرضحتدبعارلنمح نبایبرکبےکرمہاہاقمؾمیعنت جیھبدایرھپںیمےنرمعہایکوت رضحتروسؽرکمیےن
اراشد رفامای ہی اہمترےرمعہ یک ہگج ےہ رھپ نجولوگں ےن رصػرمعہرکےن یک تینیک یھت اوہنں ےن ہکم رکمہم
چنہپرکوطاػافریعسیکافرفہولگالحؽوہےئگافرسجفتقینمےسفاسپیچنہپوتاکیافروطاػایک۔ینعیاؿ
رضحاتےنجحافررمعہیکتینیکیھتاوہنںےنرصػاکییہوطاػایک۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحںیمرشمفطتینرکان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحںیمرشمفطتینرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 676

راوی  :ہاروٕ بٔ عبساہلل ،ابوزاؤز ،حبیب ،عُرو بٔ ہرّ ،سعیس بٔ جبیر و عْکَة ،ابٔ عباض رضی اہلل
عٓہ

یب َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َصرّٔ ٕ َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا صَ ُ
ارو ُٕ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبُو َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َحب ٔ ْ
ض أَ َّٕ ُؿ َبا َع َة أَ َرا َز ِت ا ِي َح َّخ ؾَأ َ ََ َر َصا اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ
ْٔک ََ ُة َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ُج َبی ِر ٕ َوع ِ ٔ
َت ِظتَر َٔن َؾؿ ََعً َِت َع ِٔ أَ َِر ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ

اہرفؿ نب دبع اہلل ،اوبداؤد ،بیبح ،رمعف نب رہؾ ،دیعس نب ریبج ف رکعمة ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک
سجفتقرضحتابضہعریض اہللہنعےنجحاکارادہرفامایوت رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناؿ وک

رشمفطارحاؾابدنےنھاکمکحرفامایہچنیم اسےناسرطہقیےسلمعایک۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،اوبداؤد،بیبح،رمعفنبرہؾ،دیعسنبریبجفرکعمة،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشطاگلےتفتقسکرطحاہکاجےئ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رشطاگلےتفتقسکرطحاہکاجےئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 677

راوی  :ابراہیِ بٔ يعكوب ،ابونعُإ ،ثابت بٔ یزیس احوٍ ،ہَلٍ بٔ خباب ،سعیس بٔ جبیر ،ابٔ عباض
رضی اہلل عٓہ

یس اْلِ َ ِح َو ٍُ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا
وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو اي ُّٓ ِع َُا ٕٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ثَاب ٔ ُت بِ ُٔ َیز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَْا إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ َي ِع ُك َ
َّ
ص ََٔل ٍُ بِ ُٔ َخب ٕ
َّاب َقا ٍَ َسأ َ ِي ُت َسع َ
ض َؾ َح َّسث ِ ُتطُ
ايَش ُن بَی ِ َن اي َّٓا ٔ
ٔیس بِ َٔ ُج َبی ِر ٕ َع ِٔ اي َّر ُج ٌٔ َی ُح ُّخ َي ِظتَر ُٔن َقا ٍَ ِ
ض أَ َّٕ ُؿ َبا َع َة ب ٔ ِٓ َت ايزُّبَی ِر ٔبِ ٔٔ َع ِب ٔس ا ِي ُُ َّلً ٔ ٔب أَ َت ِت اي َّٓ ٔي َّی
ْٔک ََ َة َؾ َح َّسثَىٔی َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َحسٔی َث ُط َي ِعىٔی ع ِ ٔ

َ َّ
َ
ايً ُض َِّ َيب َّ ِی َ
ـ أَقُو ٍُ َقا ٍَ ُقولٔی َيب َّ ِی َ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكاي َِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ إنِّٔی أُرٔی ُس ا ِي َح َّخ َؾ َه ِی َ
اس َت ِث َٓ ِیتٔ
َو ََ ٔحل ِّی َٔ ِٔ اْلِ َ ِر ٔ
ق َح ِی ُث َت ِحب ٔ ُشىٔی َؾإ ٔ َّٕ ي ََٔ َعل َی َرب َِّٔ ََا ِ
اربامیہ نب وقعیب ،اوبامعنؿ ،اثتب نب سیدی اوحؽ ،الہؽ نب ابخب ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ریض اہلل ہنع
رفامےت ںیہ ابضہع تنب زریب تنب دبعابلطمل روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر
رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ںیم جح رکےن اک ارادہ رکان اچیتہ وہں ںیم تین سک رطہقی ےس رکفں؟
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اس رطہقی ےس ڑپوھ کیبل آرخ کت ینعی اے دخا ںیم احرض وہں ریما
ارحاؾفںیہکت ےہہک سج ہگجوتھجم وکہنرفکدے (ینعی اموہاریفریغہآےن یکفہجےس)اسفہج ےس ہکوج

یئشمےنینثتسمیکےہفہمولوگںےکرپفرداگریکفہجےسےہ۔
رافی  :اربامیہ نبوقعیب ،اوبامعنؿ ،اثتب نب سیدی اوحؽ ،الہؽ نب ابخب ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رشطاگلےتفتقسکرطحاہکاجےئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 678

راوی  :عُرإ بٔ یزیس ،طعیب ،ابٔ جریخ ،ابوزبیر ،كاؤض و عْکَة ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

یس َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُط َع ِی ْب َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا أَبُو ايزُّبَی ِر ٔأَْ َّ ُط َسُٔ َع كَا ُو ّسا
أَ ِخب َ َرنٔی ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ َیز ٔ َ

ض َقا ٍَ َجائ َ ِت ُؿ َبا َع ُة ب ٔ ِٓ ُت ايزُّبَی ِر ٔإلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ْٔک ََ َة یُ ِدب ٔ َرا ٕٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َوع ِ ٔ
ـ َتأ ِ َُرُنٔی أَ ِٕ أُصٔ ٌَّ َقا ٍَ أَصٔل ِّی َو ِ
اطتَر ِٔٔط إ ٔ َّٕ
َؾ َكاي َِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ إنِّٔی ا َِ َرأَ ْة َثكٔی ًَ ْة َوإنِّٔی أُرٔی ُس ا ِي َح َّخ َؾ َه ِی َ
ََ ٔحل ِّی َح ِی ُث َح َب ِش َتىٔی
رمعاؿنبسیدی ،بیعش،انب رججی،اوبزریب،اطؤس فرکعمة ،انبابعسریضاہلل ہنعرفامےتںیہ ہکرضحتابضہع
تنب رضحت زریب ریض اہلل عیھا آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہلفملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہںیئ افر رعض
ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیماکیامیبراخوتؿوہںافرںیمجح رکےناکارادہریتھکوہںھجموکایکرکان
اچےیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمارحاؾابدنھول افرماسرشطےساسھتتینرکولہکریما
ارحاؾاسہگجکتےہہکسجہگجکتوتھجموکعنمرکے۔
رافی  :رمعاؿنبسیدی،بیعش،انبرججی،اوبزریب،اطؤسفرکعمة،انبابعسریضاہللہنع

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

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رشطاگلےتفتقسکرطحاہکاجےئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 679

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،عبسايرزامَ ،عُر ،زہریْ ،عوة ،عائظہ ػسيكہ وہظاّ بٔ ْعوة ،عائظہ
ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

َ
َ
ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُِ

ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َز َخ ٌَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َعل َی ُؿ َبا َع َة
َو َع ِٔ صٔظَ اّ ٔ بِ ٔٔ ُ ِ
َؾ َكاي َِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ إنِّٔی َطان ٔ َی ْة َوإنِّٔی أُرٔی ُس ا ِي َح َّخ َؾ َكا ٍَ ي ََضا اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ حُطِّی َو ِ
اطتَر ِٔٔط
إ ٔ َّٕ ََ ٔحل ِّی َح ِی ُث َت ِحب ٔ ُشىٔی َقا ٍَ إ ٔ ِس َح ُل ُقً ُِت ي ٔ َع ِب ٔس اير ََّّزا ٔم ٔ َلِکص َُُا َع ِٔ َعائٔظَ َة صٔظَ ْاّ َوايزُّصِر ٔ ُّی َقا ٍَ َن َع ِِ
َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ ََّل أَ ِع ًَ ُِ أَ َح ّسا أَ ِس َٓ َس َص َِذا ا ِي َحس َ
ٔیث َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی غَی ِ َر ََ ِع َُر ٕ َواہللُ ُس ِب َحاَْطُ َو َت َعال َی

أَ ِع ًَ ُِ

ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رعفة ،اعہشئ دصہقی فاشہؾ نب رعفة ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا
رفامیت ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابضہع ےک اپس فیرفی ےل ےئگ وت اوہنں ےن رعض ایک ای
ر وسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اکی امیبر اخوتؿ وہں افر جح رکےن اک ارادہ ریتھک وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےن اراشد رفامای مجح رکف افر ماس رطہقی ےس جح رکےنیک تینرکولہک ںیم فاہں رپ ارحاؾ وھکؽ دفں
یگہکسجہگجوتےنھجموکرفکدایےہ۔
رافی  :اقحس نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رعفة ،اعہشئ دصہقی فاشہؾ نب رعفة ،اعہشئ دصہقی ریض
اہللعیھا

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

ارگیسکےنوبتقارحاؾوکیئدفرسےرنکیکرشطہنریھکوہافراافتاقجحرکےنےسرفکاجےئ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ارگیسکےنوبتقارحاؾوکیئدفرسےرنکیکرشطہنریھکوہافراافتاقجحرکےنےسرفکاجےئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 680

راوی  :احُس بٔ عُرو بٔ رسح و حارث بٔ َشهین ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،سايِ رضی اہلل عٓہ

ايْسحٔ َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َّ ِ
َ
ٔ
ْک ٔاَّل ِطت َر َان فٔی ا ِي َح ِّخ َو َي ُكو ٍُ أَي َِی َص
أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
اب َع ِٔ َساي ٔ ِٕ َقا ٍَ ک َ َ
إ ابِ ُٔ عُ َُ َر یُ ِٓ ٔ ُ

اف بٔا ِيب َ ِیتٔ َوبٔايؼَّ ؿَا
َح ِشبُهُ ِِ ُس َّٓ ُة َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ ِٕ حُب ٔ َص أَ َح ُس ُن ِِ َع ِٔ ا ِي َح ِّخ ك َ َ
َوا ِي َُ ِر َوة ٔث ُ َِّ َح ٌَّ َٔ ِٔ کٌُِّ َط ِی ٕئ َحًَّی َی ُح َّخ َعا َّا َقاب ٔ َّل َویُ ِضسٔی َو َي ُؼ ُوّ إ ٔ ِٕ ي َِِ َیحٔ ِس َص ِس ّیا
ادمح نب رمعف نب رسح ف احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اسمل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت
انبرمعریضاہللہنعجحںیمرشمفطتینوکدرتسایخؽںیہنرفامےتےھت۔اؿیکراےئیھتہکایکمولوگںےک
ےئل رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تنس اکیف ںیہن ارگ اہمترے ںیم ےس یسک وک جح ےس رفک دای
اجےئ وت وطاػ افر یعس رکےن ےک دعب رہ زیچ ےس الحؽ وہ اجےئ فہ ارحاؾ وھکؽ دے افر آدنئہ اسؽ جح یک اضق
رکےرھپرقابیندےایارگرسیمہنوہوتفہرفزےرےھک۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسحفاحرثنبنیکسم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسملریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

ارگیسکےنوبتقارحاؾوکیئدفرسےرنکیکرشطہنریھکوہافراافتاقجحرکےنےسرفکاجےئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 681

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،عبسايرزامَ ،عُر ،زہری ،سايِ اپٓے وايس (ابٔ عُر)

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ أَْ َّ ُط
ٔ
َّ
َّ
ْک ٔاَّل ِطت َر َان فٔی ا ِي َح ِّخ َو َي ُكو ٍُ ََا َح ِشبُهُ ِِ ُس َّٓ ُة َْب ٔ ِّیهُ ِِ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ إْٔ َّطُ ي َِِ َي ِظتَر ِٔن َؾإ ٔ ِٕ
کَ َ
إ یُ ِٓ ٔ ُ

َح َب َص أَ َح َس ُن ِِ َحاب ٔ ْص َؾً َِیأ ِ ٔ
ِص ث ُ َِّ ي ٔ ُی ِحً ٔ ٌِ
ت ا ِيب َ ِی َت َؾً َِی ُل ِ
ـ بٔطٔ َوبَی ِ َن ايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔ ث ُ َِّ ي ٔ َی ِحً ٔ ِل أَ ِو ُي َك ِّ ِ
َو َعً َِیطٔ ا ِي َح ُّخ َٔ ِٔ َقاب ٔ ٌٕ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،اسمل اےنپ فادل (انب رمع) ےس لقن رفامےت ںیہ فہ جح ںیم رشمفط وک
اجزئ ںیہن ایخؽ رکےت ےھت اؿ اک انہک اھت ایک اہمترے فاےطس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک تنس اکیف ںیہن
ےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرشطںیہناگلیئیھتہچنیم ارگوکیئآدیمیسکفہجےسجحاداہنرکےکسوتاس
وک اچےیہ ہک فہ آےن ےک دعب تیب اہلل اک وطاػ افر یعس رکے اس ےک دعب اس وک رس ڈنماان (قلح رکاان) اچےیہ ای
ابؽرتکفاےئافرارحاؾوھکؽدےاسےکدعبآدنئہاسؽجحیکاضقرکے۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسملاےنپفادل( انبرمع)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابینرکےنےکفاےطسےجیھبےئگاجونرفںےکاعشرےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رقابینرکےنےکفاےطسےجیھبےئگاجونرفںےکاعشرےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 682

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلیَ ،حُس بٔ ثورَ ،عُر ،زہریْ ،عوةَ ،شور بٔ ََخَةَ ،روإ بٔ حهِ رضی
اہلل عٓہ

ْع َو َة َع ِٔ ا ِئُ ِش َورٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ث َ ِورٕ َع ِٔ ََ ِع َُر ٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُ ِ
َ
وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا
رخ َد َر ُسو ٍُ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ح َوأَْ ِ َبأَْا َي ِع ُك ُ
بِ ٔٔ ََ ِ َ
َخ ََ َة َقا ٍَ َ َ
ْع َو َة َع ِٔ
َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُ ِ
رخ َد َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َز ََ َٔ ا ِي ُح َسیِب ٔ َیةٔ
َخ ََ َة َو ََ ِر َو َ
ا ِئُ ِش َورٔ بِ ٔٔ ََ ِ َ
إ بِ ٔٔ ا ِي َح َه ِٔ َقا ٍَ َ َ

َّ
ُح َّ بٔا ِي ُع ُِ َرة ٔ
َش َة َٔائ َ ّة َٔ ِٔ أَ ِػ َحابٔطٔ َحًی إٔذَا کَاْ ُوا ب ٔ ِٔذی ا ِي ُحً َِی َؿةٔ َق ًَّ َس ا ِي َض ِس َی َوأَ ِط َع َر َوأَ ِ َ
فٔی بٔ ِـ َع َع ِ َ

ِص
َُ ِد َت َ ْ
دمحم نب دبعاالیلع ،دمحم نب وثر ،رمعم ،زرہی ،رعفة ،وسمر نب رخممة ،رمفاؿ نب مکح ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حلص دحہیبی ےک ومہعق رپ ےچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دہی
(ینعی رقابین ےک اجونر) یک دیلقت یک (ینعی اس ےک ےلگ ںیم اہر ئانہای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رمعہ ےک
فاےطسارحاؾابدناھ)۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،دمحمنبوثر،رمعم،زرہی،رعفة،وسمرنبرخممة،رمفاؿنبمکحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رقابینرکےنےکفاےطسےجیھبےئگاجونرفںےکاعشرےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 683

راوی  :عُرو بٔ علی ،ونیع ،اؾًح بٔ حُیس ،قاسِ ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َونٔی ْع َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَ ِؾًَحُ بِ ُٔ ُح َُ ِی ٕس َع ِٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِط َع َر ب ُ ِسَْطُ
رمعف نب یلع ،فعیک ،احلف نب دیمح ،اقمس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفامیت ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناینپافینٹناکاعشررفامای۔
رافی  :رمعفنبیلع،فعیک،احلفنبدیمح،اقمس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سکرطػےساعشررکاناچےئہ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
سکرطػےساعشررکاناچےئہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 684

راوی َ :حاہس بٔ َوسی ،ہظیِ ،طعبة ،قتازة ،ابوحشإ اْعد ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

وسی َع ِٔ صُظَ ِی ِٕ َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ أَبٔی َح َّش َ َ
ض أَ َّٕ
ْع ٔد َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َحاصٔ ُس بِ ُٔ َُ َ
إ اْلِ ِ َ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِط َع َر ب ُ ِسْ َ ُط َٔ ِٔ ا ِي َحاْ ٔ ٔب اْلِ َیِ َُ ٔٔ َو َسً ََت َّ
ايس َّ َع ِٓ َضا َوأَ ِط َع َر َصا

اجمدہ نب ومیس ،میشہ ،شػیة ،اتقدة ،اوباسحؿ ارعج ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملس ےن اینپ افینٹن اک اعشرداںیئ رطػ ےس رفامای افر اینپ ایلگن ےسآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن
اساکوخؿاصػرفامای۔
رافی  :اجمدہنبومیس،میشہ،شػیة،اتقدة،اوباسحؿارعج،انبابعسریضاہللہنع

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

رقابینےکاجونرےسوخؿاصػرکےنےکابرےںیم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رقابینےکاجونرےسوخؿاصػرکےنےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 685

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،طعبة ،قتازة ،ابوحشإ اْعد ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ أَبٔی َح َّش َ َ
ْع ٔد َع ِٔ ابِ ٔٔ
إ اْلِ ِ َ
إ ب ٔ ِٔذی ا ِي ُحً َِی َؿ ٔة أَ ََ َر ب ٔ َب َسَْتٔطٔ ؾَأ ُ ِطع َٔر ف ٔی َس َٓا َٔ َضا َٔ ِٔ
َعبَّا ٕ
ض أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي َُّا ک َ َ
ِّ
ئ أَ َص ٌَّ
اس َت َو ِت بٔطٔ َعل َی ا ِيب َ ِی َسا ٔ
ايظ ِّل اْلِ َیِ َُ ٔٔ ث ُ َِّ َسً ََت َع ِٓ َضا َو َق ًَّ َسصَا َن ِع ًَی ِ ٔن َؾ ًَ َُّا ِ

رمعف نب یلع ،ییحی ،شػیة ،اتقدة ،اوباسحؿ ارعج ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک سجفتق رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ ذفاہفیلحل ںیم ےھت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ رقابین ےک اجونر ےک
اعشر اک مکح رفامای۔ ہچنیم  اس اجونر ےکداںیئ رطػ ےک وکاہؿ ںیم اعشر رفامای ایگ۔ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےناس اکوخؿاصػرفامایافراساجونر ےکےلگ ںیمدفوجےتاکٹلےئرھپ سجفتقآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسیکافینٹنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکےلرکاقمؾدیباءرپدیسیھڑھکیوہیئوتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنہیبلتڑپاھ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،شػیة،اتقدة،اوباسحؿارعج،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(رقابیناکاجونراک)اہرےنٹبےسقلعتمااحدثی
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
(رقابیناکاجونراک)اہرےنٹبےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 686

راوی  :قتيبہ ،يیث ،ابٔ طہابْ ،عوة و عُرة بٓت عبسايرحُٔ ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َّ
ْع َو َة َو َع ُِ َر َة ب ٔ ِٓتٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة أَْ َّ َضا
ايً ِی ُث َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
اب َع ِٔ ُ ِ
ٌ َق ََلئ َٔس َص ِسیٔطٔ ث ُ َِّ ََّل َی ِحتَٓ ٔ ُب
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یُ ِضسٔی َٔ ِٔ ا ِي َُسٔی َٓ ٔة ؾَأ َ ِؾتٔ ُ
َقاي َِت ک َ َ
َّح ُّ
َط ِیئّا َٔ َُّا یَ ِحتَٓٔبُ ُط ا ِي ُُ ِ ٔ
ہبیتق ،ثیل ،انب اہشب ،رعفة ف رمعة تنب دبعارلنمح ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک اوہنںےن
رفامایرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسدم ہنی رونرہ ےس(ہکمرکمہم)دہی(ینعی رقابیناکاجونر)ےتجیھبےھت
افرںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدہیےکاجونراکاہراٹبرکیتیھترھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملساؿاایشءےس
رپزیہںیہنرفامایرکےتےھتہکسجےسرحمؾرپزیہرکاتےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،رعفةفرمعةتنبدبعارلنمح،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
(رقابیناکاجونراک)اہرےنٹبےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 687

راوی  :حشٔ بٔ َحُس زعرفانی ،یزیس ،یحٌی بٔ سعیس ،عبسايرحُٔ بٔ قاسِ ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل

عٓٗا

رفان ٔ ُّی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا یَزٔی ُس َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا یَ ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي َح َش ُٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس ايزَّ ِع َ َ
ی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َي ِب َع ُث
ٌ َق ََلئ َٔس َص ِس ٔ
ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ُن ِٓ ُت أَ ِؾتٔ ُ
ب ٔ َضا ث ُ َِّ َیأتِ ٔی ََا َیأتِ ٔی ا ِي َح ََل ٍُ َق ِب ٌَ أَ ِٕ یَ ِبًُ َؼ ا ِي َض ِس ُی ََ ٔح ًَّطُ
نسح نب دمحم زرفعاین ،سیدی ،ییحی نب دیعس ،دبعارلنمح نب اقمس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہہک
ںیم رضحت روسؽ رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس یک دہی ےکفاےطس اہراٹبرکیت یھت افرآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس
اؿ وک جیھبدےتی ےھت افر اس ےک دعب یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ اکؾ رکےت رےہ ہک وج اکؾ اکی ریغ رحمؾ
رکاتےہاہیںکتہکدہیاینپہگجیتچنہپ۔
رافی  :نسحنبدمحمزرفعاین،سیدی،ییحینبدیعس،دبعارلنمحنباقمس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
(رقابیناکاجونراک)اہرےنٹبےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 688

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،اسُاعیٌ ،عاَرَْ ،سوم ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ْسو ٕم َع ِٔ َعائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ٌ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َعا َٔ ْر َع ِٔ ََ ِ ُ
َّح ُّ
ٌ َق ََلئ َٔس َص ِس ٔ
ی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ث ُ َِّ ُيكٔی ُِ َو ََّل یُ ِ ٔ
َقاي َِت إ ٔ ِٕ ُن ِٓ ُت َْلَ ِؾتٔ ُ

رمعفنب یلع،ییحی،اامسلیع ،اعرم،رسمفؼ،اعہشئدصہقی ریضاہللاہنع رفامیتںیہںیمرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیکدہیےکاہراٹبرکیتیھتافراسےکدعبیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسارحاؾےنابدنےتھےھت

افرمیقمرےتہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،اامسلیع،اعرم،رسمفؼ،اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
(رقابیناکاجونراک)اہرےنٹبےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 689

راوی  :عبساہلل بٔ َحُس ؿعیـ ،ابوَعاویہ ،اعُع ،ابراہیِ ،اسوز ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َّ
ٔیـ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َُ َعاو ٔ َی َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اْلِ َ ِع َُ ُع َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ
ايـع ُ
ی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ُی َك ًِّ ُس َص ِس َی ُط ث ُ َِّ
ٌ ا ِي َك ََلئ َٔس ي ٔ َض ِس ٔ
اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ُن ِٓ ُت أَ ِؾتٔ ُ

َّح ُّ
َی ِب َع ُث ب ٔ َضا ث ُ َِّ ُيكٔی ُِ َّلَ َی ِحتَٓ ٔ ُب َط ِیئّا َٔ َُّا َی ِحتَٓٔبُ ُط ا ِي ُُ ِ ٔ

دبعاہللنبدمحمفیعض،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللاہنعرفامیتںیہںیمرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلع فآہلفملسیکدہیےکاہراٹبرکیتیھت۔وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساؿےکےلگںیماکٹلایرکےت
ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ دہی رفاہن رفامےت نکیل اس ےک دعب ارحاؾ ںیہن ابدنےتھ ےھت افر میقم
رےتہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمفیعض،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

(رقابیناکاجونراک)اہرےنٹبےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 690

راوی  :حشٔ بٔ َحُس زعرفانی ،عبیسةَٓ ،ؼور ،ابراہیِ ،اسوز ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

یس َة َع ِٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت
رفان ٔ ُّی َع ِٔ َعب ٔ َ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي َح َش ُٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس ايزَّ ِع َ َ
ی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ث ُ َِّ یَ ُِهُ ُث َح ََل َّّل
ٌ َق ََلئ َٔس ا ِي َػ َٓ ِٔ ي ٔ َض ِس ٔ
َي َك ِس َرأَیِ ُتىٔی أَ ِؾتٔ ُ
نسح نب دمحم زرفعاین ،دیبعة ،وصنمر ،اربامیہ ،اوسد ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفامیت ںیہ ںیم روسؽ رکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس یک رکبویں ےک فاےطس اہر اٹب رکیت یھت۔ وج آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقابین ےک فاےطس ہکم
ےتجیھبےھتاسےکدعبآپ یلصاہللہیلعفآہلفملساؿوکےنجیھبےکدعبالحؽیہرےتہ (افراحتلریغرحؾ ںیموج
ااعفؽوہےتںیہفہرکےت)۔
رافی  :نسحنبدمحمزرفعاین،دیبعة،وصنمر،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابینےکاجونرےکاہرسکزیچےسابےٹناجںیئاسےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رقابینےکاجونرےکاہرسکزیچےسابےٹناجںیئاسےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 691

راوی  :حشٔ بٔ َحُس زعرفانی ،حشین ،ابٔ حشین ،ابٔ عوٕ ،قاسِ ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

رفان ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا حُ َشی ِْن َي ِعىٔی ابِ َٔ َح َش ٕٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ َع ِو ٕٕ َع ِٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي َح َش ُٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس ايزَّ ِع َ َ

إ ع ٔ ِٓ َسَْا ث ُ َِّ أَ ِػ َبحَ ؾ ٔي َٓا ؾ ََیأتِ ٔی ََا َیأتِ ٔی ا ِي َح ََل ٍُ
أ ُ ِّّ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن َقاي َِت أََْا َؾ َتً ُِت تًٔ َ
َِ ا ِي َك ََلئ َٔس َٔ ِٔ ع ٔ ِض ٕٔ ک َ َ
ٌ َٔ ِٔ أَصًِٔطٔ
َٔ ِٔ أَصًِٔطٔ َو ََا َیأتِ ٔی اي َّر ُج ُ
نسح نب دمحم زرفعاین ،نیسح ،انب نیسح ،انب وعؿ ،اقمس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفامیت ںیہ ںیم ےن اؿ
اہرفں وکاسافؿ ےس اٹباھت وجہکامہرےاپسیھت۔ رھپ حبص وہیئوترضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسفہ
امتؾااعفؽااجنؾدےتینجوکہکریغبارحاؾےکولگااجنؾدےتیںیہایسرطہقیےسفہااعفؽیھبرکےتوجہکرمد
اینپاہیلہےسرکاتےہ۔(ینعیمہرتسبیفریغہ)
رافی  :نسحنبدمحمزرفعاین،نیسح،انبنیسح،انبوعؿ،اقمس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(رقابینےکاجونر)ینعیدہیےکےلگںیمھچکاکٹلےنےسقلعتمااحدثی
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
(رقابینےکاجونر)ینعیدہیےکےلگںیمھچکاکٹلےنےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 692

راوی َ :حُس بٔ سًُہ ،ابٔ قاسَِ ،ايَْ ،اؾع ،عبساہلل بٔ عُر ،حؿؼہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َح َّسثَىٔی ََاي ٔ َْ َع ِٔ َْاؾ ٔ ٕع َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر َع ِٔ
ض َق ِس َح ًُّوا بٔ ُع ُِ َرة ٕ َوي َِِ
َحؿ َِؼ َة َز ِو ٔد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَْ َّ َضا َقاي َِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ ََا َطأ ِ ُٕ اي َّٓا ٔ
َّ
َّح
َت ِحً ٔ ٌِ أَْ ِ َت َٔ ِٔ ُع ُِ َرت ٔ َ
َ َقا ٍَ إنِّٔی َيب َِّس ُت َرأِسٔی َو َق ًَّ ِس ُت َص ِسئی ؾ َََل أَح ٌُّٔ َحًی أَْ ِ َ َ
دمحمنبہملس،انباقمس،امکل،انعف،دبعاہللنبرمع،ہصفحریضاہللعیھاےسرفاتیےہہکاوہنںےنرعضایکای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسابتیکفہجایکےہہکولوگںےنرمعہرکےنےکدعبارحاؾوھکؽدایےہافر

آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ارحاؾ ںیہن وھکال؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیم ےن وت اےنپ
ابول ںوکامجایلےہافر(رقابینےکاجونر)دہیےکےلگںیماہرئانہدایےہاسفہجےسںیمرقابینرکےنکتارحاؾ
ںیہنوھکولںاگ۔
رافی  :دمحمنبہملس،انباقمس،امکل،انعف،دبعاہللنبرمع،ہصفحریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
(رقابینےکاجونر)ینعیدہیےکےلگںیمھچکاکٹلےنےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 693

راوی  :عبیساہلل بٔ سعیسَ ،حُسَ ،عاذ ،وہ اپٓے وايس سے ،قتازة ،ابوحشإ اْعد ،ابٔ عباض رضی اہلل
عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َعا ْذ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبٔی َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ أَبٔی َح َّش َ َ
ْع ٔد َع ِٔ
إ اْلِ ِ َ
ض أَ َّٕ ْ َ ٔي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي َُّا أَتَی ذَا ا ِي ُحً َِی َؿ ٔة أَ ِط َع َر ا ِي َض ِس َی فٔی َجاْ ٔ ٔب َّ
ايش َٓاّ ٔاْلِ َیِ َُ ٔٔ
ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ

ث ُ َِّ أَ ََ َان َع ِٓطُ َّ
ايو ِضر ٔ
ُح َّ ع ٔ ِٓ َس ُّ
ايس َّ َو َق ًَّ َس ُظ َن ِع ًَی ِ ٔن ث ُ َِّ َرن ٔ َب َْا َق َتطُ َؾ ًَ َُّا ِ
اس َت َو ِت بٔطٔ ا ِيب َ ِی َسا َئ َي َّيی َوأَ ِ َ
َوأَ َص ٌَّ بٔا ِي َح ِّخ
دیبع اہلل نب دیعس ،دمحم ،اعمذ ،فہ اےنپ فادل ےس ،اتقدة ،اوباسحؿ ارعج ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ سج
فتقرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساقمؾذفاہفیلحلچنہپےئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندہیےک
داںیئ رطػ وکاہؿ ںیم ااعشرایک۔ رھپآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےناس ےسوخؿ اصػ رفامای۔ رھپ اس ںیم دف
وجوتں اک اہرڈاال رھپ اینپ افینٹن رپ وسار وہ ےئگ سجفتق افینٹنآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس وک ےلرکاقمؾ دیباء رپ
دیسیھ ڑھکی وہیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن ہیبلت ڑپیھ رھپ وبتق رہظ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن

ارحاؾابدناھافرجحرکےنیکتینیک۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،دمحم،اعمذ،فہاےنپفادلےس،اتقدة،اوباسحؿارعج،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افٹنےکےلگںیماہرڈاانل
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
افٹنےکےلگںیماہرڈاانل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 694

راوی  :احُس بٔ ُحب ،قاسِ ،ابٔ یزیس ،اؾًح ،قاسِ بٔ َحُس ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہ

یس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَ ِؾ ًَ ُح َع ِٔ ا ِي َكاس ِٔٔ بِ ٔٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ
ُح ٕب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َقا ٔس ِْ َوص َُو ابِ ُٔ َیز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َ ِ
َعائٔظَ َة َقاي َِت َؾ َتً ُِت َق ََلئ َٔس ب ُ ِس ٕٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ٔ َی َس َّی ث ُ َِّ َق ًَّ َس َصا َوأَ ِط َع َرصَا َو َو َّج َض َضا

إ َيطُ َح ََل َّّل
ُح َّ َعً َِیطٔ َط ِی ْئ ک َ َ
إلٔ َی ا ِيب َ ِیتٔ َو َب َع َث ب ٔ َضا َوأَ َق َاّ ؾ ََُا َ ُ

ادمح نب رحب ،اقمس ،انب سیدی ،احلف ،اقمس نب دمحم ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع رفامیت ںیہ ںیم ےن رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکرقابینےکفاےطساجونرفںاہراےنپاہوھتںےسےٹب۔اسےکدعبآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن اؿ وک اؿ ےک ےلگ ںیم ڈاال افر اؿ دہی ےک اجونرفں اک اعشر رفامای (ینعی اؿ ےک مسج رپ اکلہ اس اشنؿ
زمخاکاگلایاتہکاسےسہیفاحضوہاجےئہکہیرقابیناکاجونرےہ)افراؿاجونرفںوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اخہن ہبعک یک اج بن رفاہن رفام دای افر آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس فاہں رپ یہ (ینعی دم ہنی رونرہ) یہ ںیم فیرفی
رفامرےہافرآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملسےن فہزیچںیاےنپ افرپرحاؾںیہن رفامںیئ وجہک ارحاؾابدنےنھفاولںرپ
رحاؾوہیتںیہ۔

رافی  :ادمحنبرحب،اقمس،انبسیدی،احلف،اقمسنبدمحم،اعہشئدصہقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
افٹنےکےلگںیماہرڈاانل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 695

راوی  :قتيبہ ،يیث ،عبسايرحُٔ بٔ قاسِ ،وہ اپٓے وايس سے ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َؾ َتً ُِت َق ََلئ ٔ َس
اب
ب ُ ِس ٕٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ث ُ َِّ ي َِِ یُ ِ ٔ
َّح ِّ َوي َِِ یَتِرُ ِک َط ِیئّا َٔ ِٔ اي ِّث َی ٔ
ہبیتق ،ثیل ،دبعارلنمح نب اقمس ،فہ اےنپ فادل ےس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکفاےطساہرےٹب۔نکیلآپیلصاہللہیلع فآہلفملسےناسےکدعبیھبہنوت
ارحاؾابدنےھافرہنیہےلسوہےئڑپکےےننہپوھچ ڑے۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،دبعارلنمحنباقمس،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکبویںےکےلگںیماہراکٹلےنےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رکبویںےکےلگںیماہراکٹلےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 696

راوی  :اسُاعیٌ بٔ َشعوز ،خايس ،طعبةَٓ ،ؼور ،ابراہیِ ،اسوز ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ غَ َٓ ُّا
ٌ َق ََلئ َٔس َص ِس ٔ
اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ُن ِٓ ُت أَ ِؾتٔ ُ
اامسلیعنبوعسمد،اخدل،شػیة،وصنمر،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفامیتںیہںیمرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدہیےکفاےطسیجیھباجےنفایلرکبویںےکاہراٹبرکیتیھت۔
رافی  :اامسلیعنبوعسمد،اخدل،شػیة،وصنمر،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رکبویںےکےلگںیماہراکٹلےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 697

راوی  :اسُاعیٌ بٔ َشعوز ،خايس ،طعبة ،سًامیٕ ،ابراہیِ ،اسوز ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ

إ یُ ِضسٔی ا ِي َػ َٓ َِ
َع ِٔ َعائٔظَ َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ

اامسلیع نب وعسمد ،اخدل ،شػیة ،امیلسؿ ،اربامیہ ،اوسد ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفامیت ںیہ رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسدہیںیمرکبایںرفاہنرفامایرکےتےھت۔
رافی  :اامسلیعنبوعسمد،اخدل،شػیة،امیلسؿ،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا

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

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رکبویںےکےلگںیماہراکٹلےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 698

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،ابوَعاویہ ،اعُع ،ابراہیِ ،اسوز ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

ايْس ِّی َع ِٔ أَبٔی َُ َعاو ٔ َی َة َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا َص َّٓا ُز بِ ُٔ َّ ٔ

َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَص َِسی ََ َّر ّة غَ َٓ ُّا َو َق ًَّ َس َصا

انہد نب رسی ،اوباعمفہی ،اشمع ،اربامیہ ،اوسد ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفامیت ںیہ اکی دؿ رضحت یبن رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرکبایںرقابینےکفاےطسہکمرکمہمںیجیھبافراؿےکےلگںیماہراکٹلےئ۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رکبویںےکےلگںیماہراکٹلےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 699

راوی َ :حُس بٔ بظار ،عبسايرحُٔ ،سؿیإ ،اعُع ،ابراہیِ ،اسوز ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ

َّح ُّ
ٌ َق ََلئ َٔس َص ِس ٔ
ی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ غَ َٓ ُّا ث ُ َِّ ََّل یُ ِ ٔ
اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ُن ِٓ ُت أَ ِؾتٔ ُ
دمحمنباشبر،دبعارلنمح ،ایفسؿ،اشمع،اربامیہ،اوسد ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفامیت ںیہںیمرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکرقابینےکفاےطسہکمرفاہنیکاجےنفایلرکبویںےکاہراٹبرکیتیھتافرآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملساؿوکرفاہنرفامےنےکدعبیھبارحاؾںیہنابدناھرکےتےھت۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،اشمع،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رکبویںےکےلگںیماہراکٹلےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 700

راوی َ :حُس بٔ بظار ،عبسايرحُٔ ،سؿیإَٓ ،ؼور ،ابراٖیِ ،اسوز ،عائظہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظارٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ
َّح ُّ
ٌ َق ََلئ َٔس َص ِس ٔ
ی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ غَ َٓ ُّا ث ُ َِّ ََّل یُ ِ ٔ
اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ُن ِٓ ُت أَ ِؾتٔ ُ
دمحم نب اشبر ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،وصنمر ،اربامیہ  ،اوسد ،اعہشئ ریض اہلل عیھا اس دحثی اک ومضمؿ اسہقب دحثی
ےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،وصنمر،اربامیھ،اوسد،اعہشئریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

رکبویںےکےلگںیماہراکٹلےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 701

راوی  :حشین بٔ عیسی ،عبسايؼُس بٔ عبسايوارث ،وہ اپٓے وايس سےَ ،حُس بٔ جحازة ،عبسايوارث بٔ
عبسايؼُس بٔ عبسايوارثَ ،حُس بٔ ححازة ،حهِ ،ابراہیِ ،اسوز ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا ا ِي ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ ع َٔیسی ٔث َك ْة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ايؼَّ َُ ٔس بِ ُٔ َع ِبسٔ ا ِي َوار ٔٔث َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبٔی َع ِٔ َُ َح َُّسٔ
بِ ٔٔ ُج َحا َز َة ح َوأَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس ا ِي َوار ٔٔث بِ ُٔ َع ِب ٔس ايؼَّ َُ ٔس بِ ٔٔ َع ِب ٔس ا ِي َوار ٔٔث َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو ََ ِع َُر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا
َع ِب ُس ا ِي َوار ٔٔث َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ُج َحا َز َة َع ِٔ ا ِي َحهَ ِٔ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ُن َّٓا
نُ َك ًِّ ُس َّ
َّح ِّ َٔ ِٔ َط ِی ٕئ
ٌ ب ٔ َضا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َح ََل َّّل ي َِِ یُ ِ ٔ
ايظا َة َؾیُرِ ٔس ُ
نیسح نب یسیع ،دبعادمصل نب دبعاولارث ،فہ اےنپ فادل ےس ،دمحم نب احجدة ،دبعاولارث نب دبعادمصل نب
دبعاولارث ،دمحم نب اجحدة ،مکح ،اربامیہ ،اوسد ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفامیت ںیہ مہ ولگ رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکرکبویںےکےلگ ںیماہرڈاےتل(ینعی اؿ یکدیلقترکےت) وتآرضحنتیلص اہللہیلع
فآہلفملساؿوکہکمرکمہمرفاہنرفامےتافرارحاؾںیہنابدناھرکےتےھت۔
رافی  :نیسحنبیسیع،دبعادمصلنبدبعاولارث،فہاےنپفادلےس،دمحمنباحجدة،دبعاولارثنبدبعادمصلنب
دبعاولارث،دمحمنباجحدة،مکح،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہیےکےلگںیمدفوجےتاکٹلےنےسقلعتمااحدثی
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
دہیےکےلگںیمدفوجےتاکٹلےنےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 702

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،ابٔ عًیة ،ہظاّ زستوانی ،قتازة ،ابوحشإ اْعد ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ابِ ُٔ عُ ًَ َّی َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صٔظَ ْاّ َّ
ايس ِس َت َوائ ُّٔی َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
َح َّش َ َ
ض أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي َُّا أَتَی ذَا ا ِي ُحً َِی َؿ ٔة أَ ِط َع َر ا ِي َض ِس َی
ْع ٔد َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
إ اْلِ ِ َ

ايش َٓاّ ٔ اْلِ َیِ َُ ٔٔ ث ُ َِّ أَ ََ َان َع ِٓ ُط َّ
َٔ ِٔ َجاْ ٔ ٔب َّ
اس َت َو ِت بٔطٔ
ايس َّ ث ُ َِّ َق ًَّ َس ُظ َن ِع ًَی ِ ٔن ث ُ َِّ َرن ٔ َب َْا َق َت ُط َؾ ًَ َُّا ِ
ايو ِضر ٔ َوأَ َص ٌَّ بٔا ِي َح ِّخ
ُح َّ ع ٔ ِٓ َس ُّ
ُح َّ بٔا ِي َح ِّخ َوأَ ِ َ
ا ِيب َ ِی َسا َئ أَ ِ َ

وقعیب نب اربامیہ ،انب علیة ،اشہؾ دوتساین ،اتقدة ،اوباسحؿ ارعج ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتقاقمؾذفاہفیلحل چنہپےئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرقابینےک
اجونرےکداںیئاجبن ےساسےک وکاہؿ ںیمااعشررفامای۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہل فملسےن اساک وخؿاصػ
رفامایافراسےکےلگںیمدفوجےتاکٹلےئاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملساینپافینٹنرپوساروہےئگسج
فتق فہ افینٹن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےل رک اقمؾ دیباء رپ دیسیھ ڑھکی وہیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنجحرکےنےکفاےطسکیبلرفامایزینآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرہظیکامنزےکفتقارحاؾابدناھ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،انبعلیة،اشہؾدوتساین،اتقدة،اوباسحؿارعج،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگرقابینےکاجونرےکےلگںیماہرڈاےلوتایکاسفتقارحاؾیھبابدنےھ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ارگرقابینےکاجونرےکےلگںیماہرڈاےلوتایکاسفتقارحاؾیھبابدنےھ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 703

راوی  :قتيبہ ،يیث ،ابوزبیر ،جابر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
یٔ ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ
اض َ
ايً ِی ُث َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ َجابٔر ٕأَْ َّ ُض ِِ کَاْ ُوا إٔذَا کَاْ ُوا َح ٔ ٔ
ُح َّ َو ََ ِٔ َطا َئ َت َر َک
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔا ِي َُسٔی َٓ ٔة َب َع َث بٔا ِي َض ِس ٔ
ی ؾ ََُ ِٔ َطا َئ أَ ِ َ

ہبیتق ،ثیل ،اوبزریب ،اجرب ریض اہللہنع رفامےت ںیہ سج فتق روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن دہی یجیھبوت
مہولگدم ہنیرونرہںیموموجدےھت۔ہچنیم سجاکدؽاچاہاسےنارحاؾابدنھایلافرسجاکدؽاچاہاسےنںیہن
ابدناھ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،اوبزریب،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکرقابینےکاجونرےکےلگںیماہرڈاےنلرپارحاؾابدنانھالزؾےہ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ایکرقابینےکاجونرےکےلگںیماہرڈاےنلرپارحاؾابدنانھالزؾےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 704

راوی  :اسحل بٔ َٓؼور ،عبسايرحَُٔ ،ايَ ،عبساہلل بٔ ابوبْک ،عُر ة ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َع ِٔ َع ُِ َر َة َع ِٔ
ی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ٔ َی َس َّی ث ُ َِّ ُي َك ًِّ ُس َصا َر ُسو ٍُ اہللٔ
ٌ َق ََلئ َٔس َص ِس ٔ
َعائٔظَ َة َقاي َِت ُن ِٓ ُت أَ ِؾتٔ ُ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ٔ َی ٔسظ ٔث ُ َِّ َی ِب َع ُث ب ٔ َضا ََ َع أَبٔی ؾ َََل َی َس ُع َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َط ِیئّا أَ َح ًَّطُ
َّ
َّح ا ِي َض ِس َی
اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َيطُ َحًی یَ ِٓ َ َ

ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلنمح ،امکل ،دبعاہلل نب اوبرکب ،رمع ة ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفامیت ںیہ رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدہی ےکفاےطس ںیم اہراٹب رکیتافرآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس اؿدہیےک
اجونرںیمفہاہراکٹلرکریمےفادلامدج(رضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنع)ےکاسھترفاہنرفامےتافررپفرداگر
ہ
یک الحؽ یک وہیئ اایشء ںیم ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وکیئ یئش ہن وھچ ڑےت اہیں کت ہک اجونر ذحب رک دی
اجےت۔
رافی  :اقحسنبوصنمر،دبعارلنمح،امکل،دبعاہللنباوبرکب،رمعة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ایکرقابینےکاجونرےکےلگںیماہرڈاےنلرپارحاؾابدنانھالزؾےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 705

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ و قتيبہ ،سؿیإ ،زہریْ ،عوة ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا َفَاتی

ٌ
ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ُن ِٓ ُت أَ ِؾتٔ ُ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َو ُقت َ ِي َب ُة َع ِٔ ُسؿ َِی َ
إ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُ ِ
َّح ُّ
َق ََلئ َٔس َص ِس ٔ
ی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ث ُ َِّ ََّل یَ ِحتَٓ ٔ ُب َط ِیئّا َٔ َُّا یَ ِحتَٓٔبُطُ ا ِي ُُ ِ ٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ف ہبیتق ،ایفسؿ ،زرہی ،رعفة ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا رفامیت ںیہ ںیم رضحت روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکدہیےک(اجونرےک)اہراٹبرکیتیھتافراؿوکرفاہنرکےنےکدعبیھباؿاایشءںیمےس
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپزیہںیہنرفامےتےھتہکنجاایشءےسرحمؾےکفاےطسانچبالزؾےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہفہبیتق،ایفسؿ،زرہی،رعفة،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفامیت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ایکرقابینےکاجونرےکےلگںیماہرڈاےنلرپارحاؾابدنانھالزؾےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 706

راوی  :عبساہلل بٔ َحُس بٔ عبسايرحُٔ ،سؿیإ ،عبسايرحُٔ بٔ قاسِ ،وہ اپٓے وايس سے ،عائظہ ػسيكہ
رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ ايرَّ ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َع ِب َس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ َٔ ا ِي َكاس ِٔٔ
ی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ َََل
ٌ َق ََلئ َٔس َص ِس ٔ
یُ َح ِّس ُث َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َقاي َِت َعائٔظَ ُة ُن ِٓ ُت أَ ِؾتٔ ُ
َی ِحتَٓ ٔ ُب َط ِیئّا َو ََّل َن ِع ًَ ُِ ا ِي َح َّخ یُ ٔح ًُّ ُط إ ٔ ََّّل َّ
اف بٔا ِيب َ ِیتٔ
ايل َو ُ

دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح ،ایفسؿ ،دبعارلنمح نب اقمس ،فہ اےنپ فادل ےس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس
رفاتی ےہہک ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملسیک رقابین ےک اجونر ےکفاےطس اہراٹبرکیت یھت۔ رھپ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یسک یئش ےس ںیہن اچب رکےت ےھت افر مہ ولگ اس ابت ےس فافق ںیہن ےھت ہک جح
رکےنفاالصخشوطاػےکالعفہیسکافریئشےسالحؽوہاتےہ۔
رافی  :دبعاہلل نب دمحم نب دبعارلنمح ،ایفسؿ ،دبعارلنمح نب اقمس ،فہ اےنپ فادل ےس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل
عیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ایکرقابینےکاجونرےکےلگںیماہرڈاےنلرپارحاؾابدنانھالزؾےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 707

راوی  :قتيبہ ،ابواحوؾ ،ابواسحام ،اسوز ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

ٌ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت إ ٔ ِٕ ُن ِٓ ُت َْلَ ِؾتٔ ُ
ی َُ َك ًَّ ّسا َو َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َخ ُد بٔا ِي َض ِس ٔ
َق ََلئ َٔس َص ِس ٔ
ی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َویُ ِ َ

َو َس ًَّ َِ َُك ٔ ْیِ ََا َی ُِتَٓ ٔ ُع َٔ ِٔ ن َٔشائٔطٔ

ہبیتق،اوباوحص،اوبااحسؼ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفامیتںیہںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک
دہی ےکفاےطس اہر اٹب رکیت یھت افر فہ اہراس دہی ےک ےلگ ںیمڈاؽرکاس وک رفاہنرک دای اجات رھپ یھب آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسمیقمرےتہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس اینپازاجرہطماتےس(اؿ دونں)رپزیہںیہن رفامےت
ےھت۔
رافی  :ہبیتق،اوباوحص،اوبااحسؼ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ایکرقابینےکاجونرےکےلگںیماہرڈاےنلرپارحاؾابدنانھالزؾےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 708

راوی َ :حُس بٔ قساَہ ،جریرَٓ ،ؼور ،ابراہیِ ،اَّلسوز ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ق َُسا ََ َة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َجر ٔ ْیر َع ِٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائَظَ َة َقاي َِت َي َك ِس
ی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َٔ ِٔ ا ِي َػ َٓ ِٔ َؾ َي ِب َع ُث ب ٔ َضا ث ُ َِّ ُيكٔی ُِ ؾ ٔي َٓا َح ََل َّّل
ٌ َق ََلئ َٔس َص ِس ٔ
َرأَیِ ُتىٔی أَ ِؾتٔ ُ
دمحمنبدقاہم،رجری،وصنمر،اربامیہ،االوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھااسدحثیاکومضمؿاسہقبدحثیےک
اطمقبےہا ہتباسدحثیںیمہیااضہفےہہکفہرکبایںںیھت۔

رافی  :دمحمنبدقاہم،رجری،وصنمر،اربامیہ،االوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقابیناکاجونروکاسھتےلاجےنےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رقابیناکاجونروکاسھتےلاجےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 709

راوی  :عُرإ بٔ یزیس ،طعیب بٔ اسحل ،ابٔ جریخ ،جعرف بٔ َحُس ،وہ اپٓے وايس سے ،جابر رضی اہلل عٓہ

َ
َ
رف بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ َیز ٔ َ
یس َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا ُط َع ِی ُب بِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َج ِع َ ُ
َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ أَبٔیطٔ َسُٔ َع ُط یُ َح ِّس ُث َع ِٔ َجابٔر ٕأَْ َّ ُط َسُٔ َع ُط یُ َح ِّس ُث أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َس َ
ام َص ِس ّیا
فٔی َح ِّحط
رمعاؿ نب سیدی ،بیعش نب ااحسؼ ،انب رججی ،رفعج نب دمحم،فہ اےنپفادل ےس ،اجرب ریض اہللہنع ےس رفاتیےہ
ہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسجحادارکےنےکفاےطسرقابیناکاجونراسھتےلےئگ۔
رافی  :رمعاؿنبسیدی،بیعشنباقحس،انبرججی،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دہیےکاجونررپوساروہان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

دہیےکاجونررپوساروہان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 710

راوی  :قتيبہَ ،ايَ ،ابوزْاز ،اَّلْعد ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َ
َ
َ
ْع ٔد َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
أ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ أبٔی ايزَِّْاز ٔ َع ِٔ اْلِ ِ َ
ََ فٔی َّ
َرأَی َر ُج َّل َي ُش ُ
ايثاْ ٔ َی ٔة أَ ِو فٔی
وم بَ َسْ َ ّة َقا ٍَ ِار َن ِب َضا َقا ٍَ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ إْٔ َّ َضا بَ َسْ َ ْة َقا ٍَ ِار َن ِب َضا َویًِ َ
َّ
ايثاي ٔ َثةٔ
ہبیتق ،امکل ،اوبزاند ،االرعج ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساکیدؿاکیصخشوکدہیےکافٹناہےتکنوہےئداھکیوتاراشدرفامایماسرپوساروہاجؤاسےنرعضایک
ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہی(اجونر)وتدہیےکفاےطسےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفرسیافر
رسیتیرمہبتیھباراشدرفامایمالہکوہاجؤماسرپوساروہاجؤ۔
رافی  :ہبیتق،امکل،اوبزاند،االرعج،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
دہیےکاجونررپوساروہان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 711

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،عبسة بٔ سًامیٕ ،سعیس ،قتازة ،اْص رضی اہلل عٓہ

ٔیس َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ أَْ َ ٕص أَ َّٕ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب َسةُ بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َسع ْ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َرأَی َر ُج َّل َي ُش ُ
وم بَ َسْ َ ّة َؾ َكا ٍَ ِار َن ِب َضا َقا ٍَ إْٔ َّ َضا بَ َسْ َ ْة َقا ٍَ ِار َن ِب َضا

َ
َقا ٍَ إْٔ َّ َضا بَ َسْ َ ْة َقا ٍَ فٔی ايرَّابٔ َع ٔة ِار َن ِب َضا َویِ ًَ َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعة نب امیلسؿ ،دیعس ،اتقدة ،اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناکیآدیم وکدہیاکافٹناہےتکنوہےئداھکیوترفامایموساروہاجؤ۔اسصخشےن رعضایک ہی
دہی ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وسار وہ اجؤ۔ اس صخش ےن رعض ایک ہک ہی دہی ےہ۔ رھپ آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنوچیھترمہبتاراشدرفامایاہمتریالہتکوہماسرپوساروہاجؤ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعةنبامیلسؿ،دیعس،اتقدة،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشکھتاجےئفہدہیےکاجونررپوساروہ اتکےہ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجصخشکھتاجےئفہدہیےکاجونررپوساروہ اتکےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 712

راوی َ :حُس بٔ َثىی ،خايس ،حُیس ،ثابت ،اْص رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا حُ َُ ِی ْس َع ِٔ ثَاب ٔ ٕت َع ِٔ أَْ َ ٕص أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َرأَی َر ُج َّل َي ُش ُ
وم بَ َسْ َ ّة َو َق ِس َج َض َس ُظ ا ِي َُ ِش ُی َقا ٍَ ِار َن ِب َضا َقا ٍَ إْٔ َّ َضا بَ َسْ َ ْة َقا ٍَ ِار َن ِب َضا َوإ ٔ ِٕ

کَاْ َ ِت بَ َسْ َ ّة

دمحم نب ینثم ،اخدل ،دیمح ،اثتب ،اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اکی صخش وک دہی اک افٹن اہےتکن وہےئ داھکی فہ آدیم کھت ایگ اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اس رپ
وسار وہ اجؤ۔اس صخش ےن رعض ایکہک ہی وت رقابین رکےن ےکفاےطس ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای

بجیھباسرپوساروہاجؤ۔اسںیممسقاکوکیئرحجںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اخدل،دیمح،اثتب،اسنریض اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبتقرضفرتدہیےکاجونررپوساروہےنےکابرےںیم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وبتقرضفرتدہیےکاجونررپوساروہےنےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 713

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،ابٔ جریخ ،ابوزبیر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ايزُّبَی ِر ٔ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َجاب ٔ َر
وب ا ِي َب َسْ َ ٔة َؾ َكا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ِار َن ِب َضا
بِ َٔ َع ِب ٔس اہللٔ َي ِشأ َ ٍُ َع ِٔ ُر ُن ٔ
بٔا ِي َُ ِعرُ ٔ
وف إٔذَا أ ُ ِيحٔئ َِت إٔي َِی َضا َحًَّی َتحٔ َس هَ ِض ّرا
رمعفنب یلع،ییحی،انبرججی ،اوبزریبریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتاجربریضاہللہنعےسدہیےکاجونررپ
وسار وہےن ےک ابرے ںیم درایتف ایک ایگ وت اوہنں ےنایبؿ ایکہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اراشد
رفامای ارگ م وبجمر وہ اجؤ وت م اس رپ دوتسر افر اقدعہ ےک وماقف وسار وہےتکس وہ اہیں کت ہک م وک وکیئ دفرسی
وساریاح لوہاجےئ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،انبرججی،اوبزریبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وج آدیماسھت ںیم دہی ںیہنےل ایگ وہ وتفہصخش ارحاؾ جح وت ڑ رک ارحاؾ وھکؽ اتک ےہ اس ےسہقلعتم
دحثی
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجآدیماسھتںیمدہیںیہنےلایگوہوتفہصخشارحاؾجحوت ڑرکارحاؾوھکؽ اتکےہاسےسہقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 714

راوی َ :حُس بٔ قساَة ،جریرَٓ ،ؼور ،ابراہیِ ،اسوز ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

رخ ِج َٓا ََ َع
أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ق َُسا ََ َة َع ِٔ َجرٔیر ٕ َع ِٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َ َ
َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو ََّل ْ َُری إ ٔ ََّّل ا ِي َح َّخ َؾ ًَ َُّا َق ٔس َِ َٓا ََ َّه َة ك ُ ِؿ َٓا بٔا ِيب َ ِیتٔ أَ ََ َر َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
ام ا ِي َض ِس َی أَ ِٕ َی ٔح ٌَّ َؾ َح ٌَّ ََ ِٔ ي َِِ َیهُ ِٔ َس َ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ ي َِِ یَهُ ِٔ َس َ
ام ا ِي َض ِس َی َون َٔشا ُؤ ُظ ي َِِ َي ُش ِك َٔ
ـ بٔا ِيب َ ِیتٔ َؾ ًَ َُّا کَاْ َ ِت ي َِی ًَ ُة ا ِي َح ِؼ َب ٔة ُقً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َی ِر ٔج ُع
ؾَأ َ ِح ًًَ َِٔ َقاي َِت َعائٔظَ ُة َؾحٔ ِـ ُت َؾً َِِ أَك ُ ِ
اض بٔ ُع ُِ َرة ٕ َو َح َّح ٕة َوأَ ِر ٔج ُع أََْا ب ٔ َح َّح ٕة َقا ٍَ أَ َو ََا ُن ِٓتٔ كُؿِتٔ ي ََیال ٔ َی َق ٔس َِ َٓا ََهَّ َة ُقً ُِت ََّل َقا ٍَ ؾَاذِ َص ٔيی
اي َّٓ ُ

ََ َع أَخ ٔ
ٔیَ إلٔ َی ايت َّ ِٓع ٔٔیِ ؾَأَصٔل ِّی بٔ ُع ُِ َرة ٕث ُ َِّ ََ ِوع ٔ ُس ٔک ََکَا ُٕ َن َِذا َو َن َِذا

دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفامیتںیہہکمہولگرضحتروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رصػ جح رکےن یک تین ف ارادہ ےس دم ہنی رونرہ ےس رفاہن وہےئ سج فتق مہ
ولگہکمرکمہمچنہپےئگوتمہولوگںےنوطاػایکافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحرفامایہکسجصخشےک
اسھتدہیہنوہوت فہصخشارحاؾوھکؽڈاےل۔ہچنیم اس مکحرپ فہصخشدہیوکاسھت ےلرک ںیہنآای اھت فہالحؽ
وہایگ۔اسفتقازفاجرہطماتیھباےنپاےنپاسھترقابیناکاجونرےلرکںیہنآںیئںیھت۔اسفہجےسفہیھب
الحؽوہںیئگ۔رضحتاعہشئ دصہقیریضاہللاہنعایبؿرفامیتںیہہکوچہکن ھجموک ضیحآایگاھتاسفہج ےس ںیم
اخہنہبعکاکوطاػہنرکیکسیھت۔اسفہجےسمخصبفایلراتںیمںیمےنرعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلع
فملس! ولگ جح افر رمعہ دفونں ےس رفاتغ ےک دعب فاسپ آںیئ ےگ افر ںیم رصػ جح یہ رک ےک فاسپ وہں یگ؟

اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجفتقمہولگہکمرکمہمےچنہپوتمےنوطاػدقفؾںیہنایک
اھت؟اسرپںیمےنرعضایکںیہن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرھپماےنپاھبیئےکرمہاہاقمؾمیعنتںیم
چنہپاجؤافرمرمعہاکارحاؾابدنےنھےکدعبآان۔اسےکدعبمھجمےس الفںہگجالماقترکان۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،اربامیہ،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجآدیماسھتںیمدہیںیہنےلایگوہوتفہصخشارحاؾجحوت ڑرکارحاؾوھکؽ اتکےہاسےسہقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 715

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،یحٌی ،عُرو ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

رخ ِج َٓا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ َی ِحٌَی َع ِٔ َع ُِ َر َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َ َ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل ْ َُری إ ٔ ََّّل أَْ َّ ُط ا ِي َح ُّخ َؾ ًَ َُّا َزْ َ ِوَْا َٔ ِٔ ََ َّه َة أَ ََ َر َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ
ُحا َٔطٔ َو ََ ِٔ ي َِِ َیهُ ِٔ ََ َع ُط َص ِس ْی أَ ِٕ َی ٔح ٌَّ
کَ َ
إ ََ َع ُط َص ِس ْی أَ ِٕ ُيك ٔ َ
یِ َعل َی إ ٔ ِ َ
رمعفنب یلع ،ییحی ،ییحی ،رمعف ،اعہشئدصہقیریضاہللعیھارفامیتںیہمہرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملس
ےکاسھت رصػ جح رکےن یک تین ےس رفاہن وہےئ۔ اس فہج ےس سجفتق مہ ہکم رکمہم ےک زندکی چنہپ ےئگ وت
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مکح رفامای ہک وج صخش اےنپ اسھت دہی ےل رک ںیہن آای وت فہ صخش
احتلارحاؾیہںیمرےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ییحی،رمعف،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجآدیماسھتںیمدہیںیہنےلایگوہوتفہصخشارحاؾجحوت ڑرکارحاؾوھکؽ اتکےہاسےسہقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 716

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،ابٔ عًیة ،ابٔ جریخ ،علاء ،جابر رضی اہلل عٓہ

وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ُع ًَ َّی َة َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َع َلائْ َع ِٔ َجابٔر ٕ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
اب اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔا ِي َح ِّخ َخاي ٔ ّؼا ي َِی َص ََ َعطُ غَیِرُ ُظ َخاي ٔ ّؼا َو ِح َس ُظ َؾ َك ٔس َِ َٓا
أَصِ ًَ ًِ َٓا أَ ِػ َح َ
ََ َّه َة َػبٔی َح َة َرابٔ َع ٕة ََ َـ ِت َٔ ِٔ ذٔی ا ِي ٔح َّحةٔ ؾَأ َ ََ َرَْا اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ أَح ٔ ًُّوا َوا ِج َعًُو َصا
ُ
َ
وح إلٔ َی َٔىّی
ْع َؾ َة إ ٔ ََّّل َخ ُِ ْص أَ ََ َرَْا أَ ِٕ ْ َ ٔح ٌَّ َؾنَرُ َ
ُع ُِ َر ّة ؾ ََب ًَ َػ ُط َع َّٓا أَّْا َن ُكو ٍُ َي َُّا ي َِِ َیه ِٔ بَ ِي َٓ َٓا َوبَی ِ َن َ َ

ط َٔ ِٔ ا ِي َُىٔ ِّی َؾ َك َاّ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َد َلب َ َٓا َؾ َكا ٍَ َؾ َك ِس بَ ًَ َػىٔی ا َّي ِٔذی ُق ًِت ُِِ
َو ََ َِذانٔیرَُْا َت ِك ُ ُ
َوإنِّٔی َْلَبَ ُّر ُن ِِ َوأَ ِت َكا ُن ِِ َوي َِو ََّل ا ِي َض ِس ُی َي َح ًًَ ُِت َوي َِو ا ِس َت ِك َبً ُِت َٔ ِٔ أَ َِرٔی ََا ا ِس َت ِسبَ ِر ُت ََا أَص َِسیِ ُت َقا ٍَ
َو َقس َّٔ َعل ٔ ٌّی َٔ ِٔ ا ِي َی َُ ٔٔ َؾ َكا ٍَ ب ٔ َُا أَصِ ًًَ َِت َقا ٍَ ب ٔ َُا أَصَ ٌَّ بٔطٔ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ؾَأَصِسٔ
رسا َق ُة بِ ُٔ ََاي ٔ َٔ بِ ٔٔ ُج ِع ُظ ِٕ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ َرأَیِ َت عُ ُِ َر َت َٓا َص ِٔذظ ٔ
َوا َِهُ ِث َ َ
ُحا َّا َن َُا أَْ ِ َت َقا ٍَ َو َقا ٍَ ُ َ
ي ٔ َعا َٔ َٓا َص َِذا أَ ِو ي ٔ ِ َْلبَ ٔس َقا ٍَ ه ٔ َی ي ٔ ِ َْلبَ ٔس

وقعیبنباربامیہ،انبعلیة،انبرججی،اطعء،اجربریضاہللہنعرفامےتںیہمہولوگںےنرصػجحارحاؾابدناھ
اسےکاسھت مہےن یسکدفرسیزیچیک تینںیہنیکیھت ہچنیم سجفتق مہولگاچر ذفاہجحلیک حبصوکہکمرکمہم
ےچنہپوترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایماےنپجحیکتینےسالحؽوہاجؤافرمرمعہرک
ول۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکمہولوگںیکہیابتچنہپیئگسجفتقرعہفےکدؿےک(رصػ)اپچندؿ
ابیق رہ ےئگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ولوگں وک ارحاؾ وھکؽ دےنی اک مکح رفامای ہک اس
رطہقیےسہکسجفتقمہولگینمںیچنہپےگوتمہولوگںےکوضعانتلسےسینملکنریہوہیگ۔(ذموکرہابال
ہلمج ےس اینپ اینپ ویبویں ےس مہ رتسبی رکےن ےک وفرا دعب احبتل ارحاؾ جح رکےن ےک فاےطس رفاہن وہں ےگ۔)

اسابترپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسڑھکےوہےئگافرآپیلص اہللہیلعفآہلفملسےناطخب
یھب رفامایآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامای م ولوگں ےن وج ھچک اہک ےہاس اک ےھجم ملع وہایگ ےہ ںیم م
ولوگں ےس زایدہ کین لمع افر رپزیہاگر وہں نکیل ارگ ریمے رمہاہ دہی ںیہن وہیت وت ںیم یھب الحؽ وہات افر ارگ
ھجموکےلہپ یہاسزیچاکملعوہاجاتہکسجزیچاکھجموکابملعوہاےہوتںیماسھتںیمدہیےلرکہنآات۔رھپسج
فتقرضحتیلعریضاہللہنعکلمنمیےسفیرفیالےئوترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿ
ےسدرایتفرفامایمےنسکزیچیکتینیکےہ؟اوہنںےنرعضایکسجزیچیکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملس ےنتینرفامیئ ےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہکاسےک دعبمولگرقابیناکاجونر دفافر
م ولگ اس رطہقی ےس ارحاؾ یک احتل ںیم روہ رھپ رساہق نب امکل ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ایک امہرا ہی رمعہ رصػ ایس اسؽ ےک فاےطس ےہ ای ہشیمہ ےک فاےطس ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامایہشیمہےکفاےطس۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،انبعلیة،انبرججی،اطعء،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجآدیماسھتںیمدہیںیہنےلایگوہوتفہصخشارحاؾجحوت ڑرکارحاؾوھکؽ اتکےہاسےسہقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 717

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبة ،عبسايًَُ ،كاؤض ،رساقة بٔ َايَ بٔ جعظِ رضی اہلل عٓہ

رسا َق َة
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظارٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َع ِبسٔ ا ِي ًَُ ٔ َٔ َع ِٔ كَا ُو ٕ
ض َع ِٔ ُ َ

بِ ٔٔ ََاي ٔ َٔ بِ ٔٔ ُج ِع ُظ ِٕ أََّْطُ َقا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ َرأَیِ َت عُ ُِ َر َت َٓا َص ِٔذظ ٔي ٔ َعا َٔ َٓا أَ ِّ ْٔلَبَ ٕس َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ه ٔ َی ْٔلَبَ ٕس

دمحمنباشبر ،دمحم ،شػیة،دبعاکلمل،اطؤس،رساقةنبامکل نبمشعجریضاہلل ہنعرفامےتںیہرضحتروسؽرکمی
ےن یھب جح عتمت رفامای افر مہ ولوگں ےن یھب جح عتمت ایک رھپ مہ ےن رعض ایک ہک ہی اخص رطہقی ےس امہرے فاےطس
ےہایہشیمہےکفاےطسےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکہشیمہےکفاےطسےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،شػیة،دبعاکلمل،اطؤس،رساقةنبامکلنبمشعجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجآدیماسھتںیمدہیںیہنےلایگوہوتفہصخشارحاؾجحوت ڑرکارحاؾوھکؽ اتکےہاسےسہقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 718

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،عبسة ،ابٔ ابوْعوبةَ ،ايَ بٔ زیٓار ،علاء ،رساقہ بٔ َايَ بٔ جعظِ رضی اہلل

رسا َق ُة
ْعوبَ َة َع ِٔ ََاي ٔ َٔ بِ ٔٔ زٔی َٓارٕ َع ِٔ َع َلا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َص َّٓازُ بِ ُٔ َّ ٔ
ئ َقا ٍَ َقا ٍَ ُ َ
ايْس ِّی َع ِٔ َع ِب َس َة َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی َ ُ

َت َُ َّت َع َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َت َُ َّت ِع َٓا ََ َع ُط َؾ ُك ًِ َٓا أَ َي َٓا َخ َّ
اػ ّة أَ ِّ ْٔلَبَ ٕس َقا ٍَ بَ ٌِ ْٔلَبَ ٕس

انہد نب رسی ،دبعة ،انب اوبرعفبة ،امکل نب دانیر ،اطعء ،رساہق نب امکل نب مشعج ریض اہلل رفامےت ںیہ رضحت
روسؽ رکمی ےن یھب جح عتمت رفام ای افر مہ ےن یھب جح عتمت ایک رھپ مہ ےن رعض ایک ہک ہی رصػ افر اخص مہ ولوگں
ےکفاےطسےہایہشیمہےکےئلےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہشیمہےکفاےطسےہ۔
رافی  :انہدنبرسی،دبعة،انباوبرعفبة،امکلنبدانیر،اطعء،رساہقنبامکلنبمشعجریضاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

وجآدیماسھتںیمدہیںیہنےلایگوہوتفہصخشارحاؾجحوت ڑرکارحاؾوھکؽ اتکےہاسےسہقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 719

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،عبسايعزیز ،زراورزی ،ربیعة بٔ ابوعبسايرحُٔ ،حارث بٔ بَلٍ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس ا ِي َعزٔیز ٔ َوص َُو َّ
یع َة بِ ٔٔ أَبٔی َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ
ايس َرا َو ِرز ٔ ُّی َع ِٔ َرب ٔ َ
ا ِي َحار ٔٔث بِ ٔٔ ب ٔ ََل ٍٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ ُقً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَؾ َِش ُذ ا ِي َح ِّخ َي َٓا َخ َّ
ض َعا ََّ ّة َقا ٍَ بَ ٌِ
اػ ّة أَ ِّ ئً َّٓا ٔ
َي َٓا َخ َّ
اػ ّة
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعازعلسی ،درافردی ،ربیعة نب اوبدبعارلنمح ،احرث نب البؽ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم
ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس ایک جح اک وت ڑدانی رصػ مہ یہولوگں ےکفاےطس ےہ ای اعؾ ولوگں
ےکفاےطسیھبیہیمکحےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیہنہکلباخصرطہقیےسمہولوگںےکفاےطس
ےہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعازعلسی،درافردی،ربیعةنباوبدبعارلنمح،احرثنبالبؽریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لیلقدصہقےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
لیلقدصہقےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 720

راوی  :عُرو بٔ یزیس ،عبسايرحُٔ ،اعُع ،عیاغ عاَری ،ابراہیِ تیِّم ،ابوذر رضی اہلل عٓہ

َّاغ ا ِي َعا َٔر ٔ ُّی َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ
یس َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َو َعی ْ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َیز ٔ َ
ِّم َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی ذ ٓ َٕر فٔی َُ ِت َع ٔة ا ِي َح ِّخ َقا ٍَ کَاْ َ ِت َي َٓا ُر ِخ َؼ ّة
ايت َّ ِی ٔ ِّ
رمعفنبسیدی،دبعارلنمح،اشمع،ایعشاعرمی،اربامیہیمیت،اوبذرریضاہللہنعرفامےتںیہجحعتمتاخصرطہقی
ےسمہولوگںےکفاےطسوطبررتصخاھت۔(ینعیامہرےےیلاسیکااجزتیھت)۔
رافی  :رمعفنبسیدی،دبعارلنمح،اشمع،ایعشاعرمی،اربامیہیمیت،اوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وج آدیماسھت ںیم دہی ںیہنےل ایگ وہ وتفہصخش ارحاؾ جح وت ڑ رک ارحاؾ وھکؽ اتک ےہ اس ےسہقلعتم
دحثی
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجآدیماسھتںیمدہیںیہنےلایگوہوتفہصخشارحاؾجحوت ڑرکارحاؾوھکؽ اتکےہاسےسہقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 721

راوی َ :حُس بٔ َثىی و َحُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبة ،عبسايوارث بٔ ابوحٓیؿة ،ابراہیِ تیِّم ،وہ اپٓے
وايس سے ،ابوذر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظارٕ قَاَّلَ َح َّسث َ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َع ِب َس
ِّم یُ َح ِّس ُث َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی ذ ٓ َٕر َقا ٍَ فٔی َُ ِت َعةٔ ا ِي َح ِّخ
ا ِي َوار ٔٔث بِ َٔ أَب ٔی َحٓٔی َؿ َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت إٔبِ َراص َٔیِ ايت َّ ِی ٔ َّ
اب َُ َح َُّ ٕس َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ي َِی َش ِت َلهُ ِِ َوي َِشت ُِِ َٔ ِٓ َضا فٔی َط ِی ٕئ إْٔ َّ َُا کَاْ َ ِت ُر ِخ َؼ ّة َي َٓا أَ ِػ َح َ

دمحم نب ینثم ف دمحم نب اشبر ،دمحم ،شػیة ،دبعاولارث نب اوبختیفة ،اربامیہ یمیت ،فہ اےنپفادل ےس ،اوبذر ریض اہلل ہنع
رفامےتںیہجحعتمت(اخصرطہقیےس)مولوگںےکفاےطسںیہنےہافرہنیہاساکوکیئقلعتمولوگںےسےہ

ہکلبہیوتمہاحصہبرکاؾےکفاےطسااجزتےکرطہقیرپاھت۔
رافی  :دمحمنبینثمف دمحمنباشبر،دمحم،شػیة،دبعاولارثنباوبختیفة،اربامیہیمیت،فہاےنپفادلےس،اوبذرریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجآدیماسھتںیمدہیںیہنےلایگوہوتفہصخشارحاؾجحوت ڑرکارحاؾوھکؽ اتکےہاسےسہقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 722

راوی  :بَش بٔ خايس ،غٓسر ،طعبة ،سًامیٕ ،ابراہیِ تیِّم ،وہ اپٓے وايس سے ،ابوذر رضی اہلل عٓہ

ِّم َع ِٔ أَب ٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی ذ ٓ َٕر
َش بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا غُ ِٓ َس ْر َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ ايت َّ ِی ٔ ِّ
أَ ِخب َ َرَْا بٔ ِ ُ
َقا ٍَ کَاْ َ ِت ا ِي ُُ ِت َع ُة ُر ِخ َؼ ّة َي َٓا
رشب نب اخدل ،دنغر ،شػیة ،امیلسؿ ،اربامیہ یمیت ،فہ اےنپ فادل ےس ،اوبذر ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ جح عتمت رصػ
مہولوگںےکفاےطسوطبررتصخاھت۔(ینعیامہرےےیلاسیکااجزتیھت)۔
رافی  :رشبنباخدل،دنغر،شػیة،امیلسؿ،اربامیہیمیت،فہاےنپفادلےس،اوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجآدیماسھتںیمدہیںیہنےلایگوہوتفہصخشارحاؾجحوت ڑرکارحاؾوھکؽ اتکےہاسےسہقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 723

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک ،یحٌی بٔ آزَّ ،ؿـٌ بٔ َہًہٌ ،بیإ ،عبسايرحُٔ بٔ ابوطعثاء

ٌ بِ ُٔ َُ َضً َِض ٌٕ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَ ِحٌَی بِ ُٔ آ َز َّ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُؿ ََّـ ُ
َع ِٔ بَ َیا ٕٕ َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِحُ ٔٔ بِ ٔٔ أَبٔی َّ
ِّم َؾ ُكً ُِت َي َك ِس
ئ َقا ٍَ ُن ِٓ ُت ََ َع إٔبِ َراص َٔیِ اي َّٓ َدع ٔ ِّی َوإٔبِ َراص َٔیِ ايت َّ ِی ٔ ِّ
ايظ ِع َثا ٔ
َ
َ َقا ٍَ َو َقا ٍَ إٔبِ َراصٔی ُِ
إ أَب ُ َ
وک ي َِِ َی ُض َِّ ب ٔ َِذي ٔ َ
َص َُ ُِ ُت أَ ِٕ أَ ِج َُ َع ا ِي َع َاّ ا ِي َح َّخ َوا ِي ُع ُِ َر َة َؾ َكا ٍَ إٔبِ َراصٔی ُِ ي َِو ک َ َ
َّ
ِّم َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی ذ ٓ َٕر َقا ٍَ إْٔ َّ َُا کَاْ َ ِت ا ِي ُُ ِت َع ُة َي َٓا َخ َّ
اػ ّة
ايت ِی ٔ ُّ
دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،ییحی نب آدؾ ،لضفم نب لہلہم ،ایبؿ ،دبعارلنمح نب اوباثعشء رفامےت ںیہ اکی دہعف
ںیم رضحت اربامیہ یعخن افر رضحت اربامیہ یمیت ےک اسھت اھت ہک اؿ یک دختم ںیم رعض ایک ایگ ہک ںیم ےن ہی
ارادہایکےہہکاساسؽجحافررمعہاسھتیہاسھتادارکولںاسرپرضحتاربامیہےنہکگلےئگارگاہمترےفادل
امدجتایتوہےتوتفہاسرطہقیےسہنوسےتچ(ینعیاؿیک ہیراےئہنوہیت)رضحتاربامیہےناےنپفادلامدجاک
وحاہلدےتیوہےئرضحتاوبذرافغریاکہیایبؿلقنرفامایہکجحعتمتوصخمصوطررپمہولوگںےکفاےطساھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،ییحینبآدؾ،لضفمنبلہلہم،ایبؿ،دبعارلنمحنباوباثعشء
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجآدیماسھتںیمدہیںیہنےلایگوہوتفہصخشارحاؾجحوت ڑرکارحاؾوھکؽ اتکےہاسےسہقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 724

راوی  :عبساَّلعلی بٔ واػٌ بٔ عبساَّلعلی ،ابواساَة ،وہیب بٔ خايس ،عبساہلل بٔ كاؤض ،وہ اپٓے وايس
سے ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

اػ ٌٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو أ ُ َسا ََ َة َع ِٔ ُو َص ِی ٔب بِ ٔٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اْلِ َ ِعل َی بِ ُٔ َو ٔ

ض َقا ٍَ کَاْ ُوا یُ َر ِو َٕ أَ َّٕ ا ِي ُع ُِ َر َة فٔی أَ ِط ُضر ٔا ِي َح ِّخ َٔ ِٔ أَ ِؾ َحر ٔا ِي ُؿ ُحورٔ
ض َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ كَا ُو ٕ

وٕ إٔذَا بَ َرأَ َّ
رف
فٔی اْلِ َ ِر ٔ
رف َو َي ُكويُ َ
ق َو َی ِح َعًُ َ
رف أَ ِو َقا ٍَ َز َخ ٌَ َػ َ ِ
ايسبَ ِر َو َعؿَا ا ِي َوبَ ِر َوا ِن َشً ََذ َػ َ ِ
وٕ ا ِي ُُ ََّح ََّّ َػ َ َ
َؾ َك ِس َح ًَّ ِت ا ِي ُع ُِ َرةُ ي ٔ َُ ِٔ ا ِع َت َُ ِر َؾ َكس َّٔ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوأَ ِػ َحاب ُ ُط َػبٔی َح َة َرابٔ َع ٕة َُض ٔ ًِّی َن
َ ع ٔ ِٓ َسص ُِِ َؾ َكايُوا یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ ُّی ا ِيحٌِّٔ َقا ٍَ ا ِي ٔح ٌُّ ک ُ ًُّطُ
بٔا ِي َح ِّخ ؾَأ َ ََ َرص ُِِ أَ ِٕ یَ ِح َعًُوصَا عُ ُِ َر ّة َؾ َت َعاهَ َِ ذَي ٔ َ
دبعاالیلع نب فا ل نب دبعاالیلع ،اوبااسمة ،فبیہ نب اخدل ،دبعاہلل نب اطؤس ،فہ اےنپ فادل ےس ،انب ابعس
ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک دفر اجتیلہ ںیم مہ ولوگں یک ہی راےئ یھت ہک جح ےک ونیہمں ںیم رمعہ ادا رکان تخس
تبیصمےہافرولگامہرحمؾوکامہرغصاہک رکےتےھتزینےتہکےھتہکسجفتق افٹن اکزمخدرتسوہاجےئافر
اسےکابؽںیمااضہفوہاجےئافرامہرفصزگراجےئایاسرطحےسرفامایہکامہرفصاکآاغزوہاجےئوترمعہرکےن
فاےل صخش ےک فاےطس رمعہ الحؽ افر درتس وہ اجات ےہ نکیل سج فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اچر
ذفاہجحلوکجحادارکےےکےئلکیبلرفامےتوہےئہکمرکمہمفیرفیالےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساؿوکرمعہ
ںیملقتنمرفامےناکمکحرفامایہیابتاؿولوگںےکفاےطسرگاںزگریوترعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!
سکاکؾےسالحؽوہںےگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرہزیچالحؽوہاجےئیگ(نئمطمروہ)۔
رافی  :دبعاالیلع نب فا ل نب دبعاالیلع ،اوبااسمة ،فبیہ نب اخدل ،دبعاہلل نب اطؤس ،فہ اےنپ فادل ےس ،انب
ابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجآدیماسھتںیمدہیںیہنےلایگوہوتفہصخشارحاؾجحوت ڑرکارحاؾوھکؽ اتکےہاسےسہقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 725

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبةَ ،شًِ ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظارٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َُ ِشً ٔ ِٕ َوص َُو ا ِي ُ ُِّق ُّی َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ابِ َٔ

ض َي ُكو ٍُ أَ َص ٌَّ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔا ِي ُع ُِ َرة ٔ َوأَ َص ٌَّ أَ ِػ َحاب ُ ُط بٔا ِي َح ِّخ َوأَ ََ َر ََ ِٔ ي َِِ َیهُ ِٔ
َعبَّا ٕ
آرخ ؾَأ َ َح ََّل
ََ َع ُط ا ِي َض ِس ُی أَ ِٕ َی ٔح ٌَّ َوک َ َ
إ ؾ َٔیُ ِٔ ي َِِ َیهُ ِٔ ََ َعطُ ا ِي َض ِس ُی كَ ًِ َح ُة بِ ُٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ َو َر ُج ٌْ َ ُ
دمحم نب اشبر ،دمحم ،شػیة ،ملسم ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدناھ افر احصہب رکاؾ ےن جح اک ارحاؾ ابدنھایل افر سجصخش ےکاپس دہی وموجد یھت آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکارحاؾوھکؽدےنیاکمکحرفامایہچنیم ہحلطنبدیبعاہللافراکیدفرساصخشاؿںیم
یہ اشلم وہ ےئگ ےھت وج ہک اےنپ اسھت دہی (رقابین اک اجونر) ںیہن ےل ےئگ ےھت۔ اس فہج ےس اوہنں ےن ارحاؾ
وھکؽدای۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،شػیة،ملسم،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجآدیماسھتںیمدہیںیہنےلایگوہوتفہصخشارحاؾجحوت ڑرکارحاؾوھکؽ اتکےہاسےسہقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 726

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبة ،حهَِ ،حاہس ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظارٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ َُ َحاصٔ ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
اس َت ُِ َت ِع َٓا َصا ؾ ََُ ِٔ ي َِِ َیهُ ِٔ ع ٔ ِٓ َس ُظ َص ِس ْی َؾً َِی ٔح ٌَّ ا ِي ٔح ٌَّ
َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َص ِٔذظ ٔ ُع ُِ َر ْة ِ
ک ُ ًَّ ُط َؾ َك ِس َز َخً َِت ا ِي ُع ُِ َرةُ فٔی ا ِي َح ِّخ

دمحمنباشبر ،دمحم،شػیة،مکح ،اجمدہ،انبابعسریضاہللہنع رفامےتںیہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
اراشد رفامای ہی رمعہ ےہ سج ےس ہک مہ ےن عفن اح ل ایک سج صخش ےک اسھت دہی وموجد ہن وہ فہ صخش ارحاؾ

وھکؽدےافراسےکفاےطسرہاکییئشالحؽوہیئگ۔اسرطہقیےسرمعہجحںیمدالخوہایگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،شػیة،مکح،اجمدہ،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾےکفاےطسوجاکشراھکاناجزئےہاسےسقلعتمدحثی
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾےکفاےطسوجاکشراھکاناجزئےہاسےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 727

راوی  :قتيبہَ ،ايَ ،ابونرضْ ،اؾع ،ابوقتازة رضی اہلل عٓہ

إ ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ أَبٔی اي َّٓ ِ ٔ
رض َع ِٔ َْاؾ ٕٔع ََ ِول َی أَبٔی َق َتا َز َة َع ِٔ أَبٔی َق َتا َز َة أَْ َّ ُط ک َ َ
َط ٔ َّ
ـ ََ َع أَ ِػ َح ٕ
اب َي ُط َُ ِ ٔ
إ ب ٔ َب ِع ٔف َ ٔ
َّح َٔی َن َوص َُو غَیِرُ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َحًَّی إٔذَا ک َ َ
یل ََه َة َت َد ًَّ َ
َُ ِ ٔ َ
َف ٔسطٔ ث ُ َِّ َسأ َ ٍَ أَ ِػ َحابَطُ أَ ِٕ یُ َٓاؤيُو ُظ َس ِوكَطُ ؾَأَبَ ِوا ؾ ََشأ َ َي ُض ِِ
َّحّ ٕ َو َرأی ح َُٔ ّارا َو ِح ٔظ ًّیا ؾَا ِس َت َوی َعل َی َ َ
اب اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ُر َِ َح ُط ؾَأَبَ ِوا ؾَأ َ َخ َِذ ُظ ث ُ َِّ َط َّس َعل َی ا ِي ٔح َُارٔ َؾ َك َت ًَ ُط ؾَأَک َ ٌَ َٔ ِٓ ُط َب ِع ُف أَ ِػ َح ٔ
َ َؾ َكا ٍَ إْٔ َّ َُا ه ٔ َی ك ُ ِع َُ ْة
َوأَبَی َب ِع ُـ ُض ِِ ؾَأ َ ِز َر ُنوا َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََشأ َ ُيو ُظ َع ِٔ ذَي ٔ َ

أَك ِ َع َُهُ ُُو َصا اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ

ہبیتق ،امکل ،اوبرضن ،انعف ،اوباتقدة ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
اسھتںیمہکمرکمہمےکفاےطسرفاہنوہا۔سجفتقھچکومعمیلاسافہلصرہایگوتںیمدنچاحصہبرکاؾےکرمہاہےھچیپ
رہایگ۔فہاسفتقارحاؾابدنےھوہےئ ےھت۔سجفتقںیمارحاؾےکریغباھتوتاسدفراؿںیمےناکییلگن
دگاھ داھکی وت اےنپ وھگ ڑے رپ ںیم وسار وہ رک اسویھتں ےس ںیم ےن اکی وک ڑا دےنی ےک فاےطس اہک اوہنں ےن وک ڑا

دےنیےسااکنررکدای۔رھپںیمےناؿےساانپزینہاماگننکیلاوہنںےنفہیھبںیہندایوتںیم ےنوخدیہفہزینہااھٹ
ایل افر ںیم ےنزینہ ےلرکاس یلگندگےھ اکاعتبقرکان رشفع رکدایافر رھپ ںیم ےناس وکالہکرکڈاال۔ضعب
رضحات احصہب رکاؾ ےناس ںیم ےس اھکای افر ضعب ےن ااکنر رک دای ہچنیم  سجفتق رضحت روسؽرکمی یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیکدختمںیم چنہپےئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسےکابرےںیمدرایتفایکوترفامای
ہیاکیاھکاناھتوجہکموکدخافدندقفسےن الھای۔
رافی  :ہبیتق،امکل،اوبرضن،انعف،اوباتقدةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾےکفاےطسوجاکشراھکاناجزئےہاسےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 728

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی بٔ سعیس ،ابٔ جریخَ ،حُس بٔ َٓهسرَ ،عاذ بٔ عبسايرحُٔ تیِّم رضی اہلل
عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ
ِّم َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ ُن َّٓا ََ َع كَ ًِ َح َة بِ ٔٔ ُعب َ ِی ٔس اہللٔ َوْ َ ِح ُٔ
ا ِي ُُ ِٓ َه ٔسرٔ َع ِٔ َُ َعاذ ٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ ايت َّ ِی ٔ ِّ

َّح َُ َ ُ
َ
َاست َِی َك َى كَ ًِ َح ُة ؾ ََو َّؾ َل ََ ِٔ أَک َ ًَ ُط
َُ ِ ٔ
وٕ ؾَأصِس َٔی َي ُط كَی ِ ْر َوص َُو َراق ٔ ْس ؾَأک َ ٌَ َب ِع ُـ َٓا َو َت َو َّر َع َب ِع ُـ َٓا ؾ ِ

َو َقا ٍَ أَک َ ًِ َٓا ُظ ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ

رمعف نب یلع ،ییحی نب دیعس ،انب رججی ،دمحم نب دکنمر ،اعمذ نب دبعارلنمح یمیت ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اوہنں ےنایبؿ رفامایہک مہ ولگ رضحتہحلط نب دیبع اہلل ریض اہللہنع ےک اسھت ےھت افر احتل ارحاؾ ںیم ےھت
ہکاؿےکاپسےفحتںیماکیرپدنہآایفہاسفتقوسرےہےھتہکضعباسویھتںےناسںیمےسھچکاھکایلسج

فتقہک ضعباسویھتں ےن رپزیہ ایک ہچنیم  سجفتق فہ ولگ اجگ ےئگ وت اؿ اک اوہنںےناسھت دای وہنجں ےن
فہاھکایاھترھپرفامایہکمہےنروسؽرکمییلصاہللیلعفملسےکرمہاہلمرکاھکایےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،انبرججی،دمحمنبدکنمر،اعمذنبدبعارلنمحیمیتریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾےکفاےطسوجاکشراھکاناجزئےہاسےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 729

راوی َ :حُس بٔ سًُہ وحارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،یحٌی بٔ سعیسَ ،حُس بٔ ابراہیِ بٔ
عیسی بٔ كًحہ ،عُیر بٔ سًُہ ؿُری ،بہزی
حارثٰ ،

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن َٔقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َو َّ
ايًؿ ُِى َي ُط َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ
َ
َ َع ِٔ یَ ِحٌَی بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ ا ِي َحار ٔٔث َع ِٔ ع َٔیسی بِ ٔٔ
َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ََاي ٔ ْ

كَ ًِ َح َة َع ِٔ ُع َُی ِر ٔبِ ٔٔ َسً ََُ َة َّ
رخ َد
ايـ ُِر ٔ ِّی أَْ َّ ُط أَ ِخب َ َر ُظ َع ِٔ ا ِي َب ِضز ٔ ِّی أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َ َ
َ ي ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َّح ّْ َحًَّی إٔذَا کَاْ ُوا بٔاي َّر ِو َحا ٔ
یُرٔی ُس ََهَّ َة َوص َُو َُ ِ ٔ
ئ إٔذَا ح َُٔ ُ
ْ ذَي ٔ َ
ار َو ِح ٕع َعكٔی ْر ؾ َُِذ ٔ َ
َ أَ ِٕ یَأتِ َٔی َػاحٔبُ ُط َؾ َحا َئ ا ِي َب ِضز ٔ ُّی َوص َُو َػاحٔبُ ُط إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ َزعُو ُظ َؾإْٔ َّ ُط یُو ٔط ُ
َ َو َس ًَّ َِ َطأَِْهُ ِِ ب ٔ َض َِذا ا ِيحٔ َُارٔ ؾَأ َ ََ َر َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِی َ
اير َویِ َث ٔة َوا ِي َعرِ ٔد إٔذَا هَ ِي ْی
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَبَا بَ ِْکٕ َؾ َك َّش َُ ُط بَی ِ َن اي ِّرؾَا ٔم ث ُ َِّ ََ َضی َحًَّی إٔذَا ک َ َ
إ بٔاْلِ ُثَا َی ٔة بَی ِ َن ُّ

ـ ع ٔ ِٓ َس ُظ ََّل یُرٔیبُ ُط أَ َح ْس
ـ فٔی ه ٔ ٕ ٌٓ َوؾ ٔیطٔ َس ِض ِْ َؾزَ َع َِ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ََ َر َر ُج َّل َيك ٔ ُ
َحاق ٔ ْ
ض َحًَّی یُ َحاو ٔ َز ُظ
َٔ ِٔ اي َّٓا ٔ

دمحمنبہملسفاحرثنب نیکسم،انباقمس ،امکل،ییحی نبدیعس،دمحم نباربامیہنب احرثٰ،یسیعنبہحلط،ریمع نب

ہملس رمضی ،زہبی ےس رفاتی ےہہک روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ہکم رکمہم اجےن ےکفاےطس ارحاؾ ابدنھ
رکرفاہنوہےئبجاقمؾرفاحرپآےئوتاکییلگندگاھرظنآای(اسوکذحبایکاجاکچاھتنکیلاسسنابیقاھت)ہچنیم 
اس اک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ذترکہ ایک ایگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اس وک ڑپا
رےنہ دف۔ ااسی نکمم ےہ ہک اس اک امکل چنہپ اجےئ ہک اس دفراؿ رضحت زہبی آےئگ وج ہک اس ےک امکل ےھت افر
رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ہی دگاھ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اایتخر ںیم ےہ۔ اس ابت رپ
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اوبرکب ریض اہلل ہنع وک اس اک وگتش اسویھتں ںیم میسقت رکےن اک
مکح رفامای رھپ آےگ ڑبھ ےئگ افر اقمؾ ااثہی رپ چنہپ ےئگ وج ہک رفہثی افر (اقمؾ) رعج ےک درنایؿ ےہ وت داھکی اکی
رہؿ(درتخےک)اسہیںیمڑپاوہاےہافراکیریتاسےکادنرکتدالخےہ۔اسرپروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن اکی آدیم وک مکح دای ہک اس ےک اپس ڑھکا رےہ اہیں کت ہک آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس آےگ یک
رطػڑبھاجںیئ۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،ییحینبدیعس،دمحمنباربامیہنباحرثٰ،یسیعنبہحلط،
ریمعنبہملسرمضی،زہبی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾےکفاےطسسجاکشراکاھکاندرتسںیہنےہ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾےکفاےطسسجاکشراکاھکاندرتسںیہنےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 730

راوی  :قتيبہ بٔ سعیسَ ،ايَ ،ابٔ طہاب ،عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ عتبة ،عبساہلل بٔ عباض ،ػعب بٔ
حثاَة رضی اہلل عٓہ

اب َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ عُت ِ َب َة َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة بِ ُٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ

ض َع ِٔ ايؼَّ ِع ٔب بِ ٔٔ َج َّثا ََ َة أَْ َّ ُط أَص َِسی ي ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ح َُٔ َار َو ِح ٕع َوص َُو
بِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َف َّز ُظ َعً َِیطٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ًَ َُّا َرأَی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
بٔاْلِ َبِ َوا ٔ
ئ أَ ِو ب ٔ َو َّز َ
إ َ َ

ُح ّْ
َو َس ًَّ َِ ََا فٔی َو ِجهٔی َقا ٍَ أَ ََا إْٔ َّ ُط ي َِِ َْرُ َّز ُظ َعً َِی َ
َ إ ٔ ََّّل أََّْا ُ ُ

ہبیتق نب دیعس ،امکل ،انب اہشب ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب عتیة ،دبعاہلل نب ابعس ،بعص نب اثحمة ریض اہلل ہنع
ےسرفاتیےہہکںیمےن اکیدؿاکییلگندگاھدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیمشیپایک۔اسفتق
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ اوباء ای اقمؾ فداؿ رپ ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک فاسپ رفام دای
ہچنیم سجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنریمےرہچہرپمغ ےکآاثردےھکی وترفامای مہےنرصػاسفہج
ےسفاسپایکےہہکںیماحتلارحاؾںیموہں۔
رافی  :ہبیتق نب دیعس ،امکل ،انب اہشب ،دیبعاہلل نب دبعاہلل نب عتیة ،دبعاہلل نب ابعس ،بعص نب اثحمة ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾےکفاےطسسجاکشراکاھکاندرتسںیہنےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 731

راوی  :قتيبہ ،حُاز بٔ زیس ،ػايح بٔ نیشإ ،عبیساہلل بٔ عبساہلل ،ابٔ عباض ،ػعب بٔ حثاَة رضی
اہلل عٓہ

إ َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّازُ بِ ُٔ َزیِ ٕس َع ِٔ َػاي ٔحٔ بِ ٔٔ َن ِی َش َ
إ َرأَی ح َُٔ َار
َعبَّا ٕ
إ ب ٔ َو َّز َ
ض َع ِٔ ايؼَّ ِع ٔب بِ ٔٔ َج َّثا ََ َة أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَق َِب ٌَ َحًَّی إٔذَا ک َ َ
ٌ ايؼَّ ِی َس
ُح ّْ ََّل َْأِک ُ ُ
َف َّز ُظ َعً َِیطٔ َو َقا ٍَ إَّْٔا ُ ُ
َو ِح ٕع َ َ

ہبیتق ،امحد نبزدی،اصحلنب اسیکؿ ،دیبعاہلل نبدبعاہلل ،انبابعس ،بعصنب اثحمةریضاہلل ہنعرفامےتںیہ ہک
سجفتقرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساقمؾ فداؿفیرفیالےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اکییلگندگےھوکداھکیافراسوکفاسپرفامدایرھپاراشدرفامایہکمہولگاحتلارحاؾںیمںیہاسفہجےسمہ
ولگاکشرںیہناھکےتکس۔
رافی  :ہبیتق،امحدنبزدی،اصحلنباسیکؿ،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس،بعصنباثحمةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾےکفاےطسسجاکشراکاھکاندرتسںیہنےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 732

راوی  :احُس بٔ سًامیٕ ،عؿإ ،حُاز بٔ سًُہ ،قیص بٔ سعس ،علاء ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع َّؿا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّازُ بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َق ِی ُص بِ ُٔ َس ِع ٕس َع ِٔ
ض َقا ٍَ ئزَیِ ٔس بِ ٔٔ أَ ِر َق َِ ََا َعً ٔ ُِ َت أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أُصِس َٔی َيطُ عُ ِـ ُو َػ ِی ٕس
َع َلا ٕ
ئ أَ َّٕ ابِ َٔ َعبَّا ٕ
َّح ّْ َؾً َِِ َي ِك َب ًِ ُط َقا ٍَ َن َع ِِ
َوص َُو َُ ِ ٔ

ادمحنبامیلسؿ،افعؿ،امحدنبہملس،سیقنبدعس،اطعء،انبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےن
رضحت زدی نب ارمق ریض اہللہنع ےس رفامای ایک م وک اس ابت اک ملع ںیہن ےہ ہک رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلع
فآہل فملس وک اکشر ےک اجونر اک اکی ڑکٹا ارحاؾ یک احتل ںیم شیپ ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک
وبقؽںیہنرفامای؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاہں(ینعیوبقؽرفامایےہ)۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،افعؿ،امحدنبہملس،سیقنبدعس،اطعء،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾےکفاےطسسجاکشراکاھکاندرتسںیہنےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 733

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،ابوعاػِ ،ابٔ جریخ ،حشٔ بٔ َشًِ ،كاؤض ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

اػ ِٕ قَاَّلَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ا ِي َح َش ُٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َی ِحٌَی َو َسُٔ ِع ُت أَبَا َع ٔ
ـ
ض َقا ٍَ َقس َّٔ َزیِ ُس بِ ُٔ أَ ِر َق َِ َؾ َكا ٍَ َي ُط ابِ ُٔ َعبَّا ٕ
ض َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
بِ ُٔ َُ ِشً ٔ ِٕ َع ِٔ كَا ُو ٕ
ْ ُظ َن ِی َ
ض َي ِش َت ِِذ ٔ ُ

ُح ْاّ َقا ٍَ َن َع ِِ أَص َِسی َي ُط َر ُج ٌْ
أَ ِخبَرِ َتىٔی َع ِٔ َي ِح ِٔ َػ ِی ٕس أُصِس َٔی ي ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوص َُو َ َ
ُح ّْ
َف َّز ُظ َو َقا ٍَ إَّْٔا ََّل َْأِک ُ ُ
ٌ إَّْٔا ُ ُ
ُع ِـ ّوا َٔ ِٔ َي ِح ِٔ َػ ِی ٕس َ َ
رمعف نب یلع ،ییحی ،اوباعمص ،انب رججی ،نسح نب ملسم ،اطؤس ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج
فتق رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل ہنع فیرفی الےئ وت اؿ ےس رفامای آپ ےن سک رطہقی ےسایبؿ رفامای اھت ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک احتل ارحاؾ ںیم اکشر اک وگتش شیپ ایک ایگ رفامای ہک یج اہں۔ اکی
آدیم ےنرضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلع فآہلفملسیک دختمںیم اکشر ےکوگتشاک اکی ہصحشیپ ایکوتآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکفاسپرفامدایافراراشدرفامایمہولگاحتلارحاؾںیمںیہاسفہجےسںیہناھک
ےتکس۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،اوباعمص،انبرججی،نسحنبملسم،اطؤس،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾےکفاےطسسجاکشراکاھکاندرتسںیہنےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 734

راوی َ :حُس بٔ قساَة ،جریر َٓؼور ،حهِ ،سعیس بٔ جبیر ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ق َُسا ََ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َجر ٔ ْیر َع ِٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ُج َبیِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َّ
ط َز َّا َوص َُو
َقا ٍَ أَص َِسی ايؼَّ ِع ُب بِ ُٔ َجثا ََ َة إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ رٔ ِج ٌَ ح َُٔارٔ َو ِح ٕع َت ِك ُ ُ

َف َّز َصا َعً َِیطٔ
َُ ِ ٔ
َّح ّْ َوص َُو بٔ ُك َسیِ ٕس َ َ

دمحم نب دقامة ،رجری وصنمر ،مکح ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت بعص نب اثحہم
ریضاہللہنعےنرضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمیلگندگےھیکراؿوطبردہہیشیپیک
اس ںیم وخؿ اجری اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق اقمؾ دقری ںیم ےھت افر ارحاؾ یک احتل ںیم ےھت
اسفہجےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکفاسپرفامایدای
رافی  :دمحمنبدقامة،رجریوصنمر،مکح،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾےکفاےطسسجاکشراکاھکاندرتسںیہنےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 735

راوی  :یوسـ بٔ حُاز ،سؿیإ بٔ حبیب ،طعبہ ،ايحهِ و حبیب ،سعیس بٔ جبیر ،ابٔ عباض رضی اہلل
عٓہ

یب َوص َُو ابِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا یُو ُس ُ
ـ بِ ُٔ َح َُّاز ٕا ِي َُ ِعىٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ بِ ُٔ َحبٔیبٕ َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ ا ِي َح َه ِٔ َو َحب ٔ ْ
ض أَ َّٕ ايؼَّ ِع َب بِ َٔ َج َّثا ََ َة أَص َِسی ئً َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
أَبٔی ثَاب ٔ ٕت َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ُج َبیِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ

َف َّز ُظ َعً َِیطٔ
َو َس ًَّ َِ ح َُٔ ّارا َوص َُو َُ ِ ٔ
َّح ّْ َ َ
ویفسنبامحد،ایفسؿنببیبح،ہبعش،امکحلفبیبح،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنعرتہمجاسہقبرفاتی
ےکاطمقبےہ۔
رافی  :ویفسنبامحد،ایفسؿنببیبح،ہبعش،امکحلفبیبح،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اببارگرحمؾاکشروکدھکیرکسنہڑپے؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اببارگرحمؾاکشروکدھکیرکسنہڑپے؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 736

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،ہظاّ ،یحٌی بٔ ابونثیر ،عبساہلل بٔ ابوقتازة رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صٔظَ ْاّ َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ أَبٔی َنثٔیر ٕ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ
َ
ُح َّ أَ ِػ َحاب ُ ُط َوي َِِ
بِ ٔٔ أَبٔی َق َتا َز َة َقا ٍَ اْ ِ َلً ََل أَبٔی ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع َاّ ا ِي ُح َسیِب ٔ َیةٔ ؾَأ ِ َ
َ َب ِع ُـ ُض ِِ إلٔ َی َب ِع ٕف َؾ َٓوَ ِر ُت َؾإٔذَا ح َُٔا ُر َو ِح ٕع ؾ ََل َع ِٓ ُتطُ ؾَا ِس َت َع ِٓ ُت ُض ِِ
یُ ِ ٔ
َّح ِّ َؾب َ ِي َٓ َُا أََْا ََ َع أَ ِػ َحابٔی َؿ ٔح َ
ؾَأَبَ ِوا أَ ِٕ يُعٔيُٓونٔی ؾَأَک َ ًِ َٓا َٔ ِٔ َي ِحُٔطٔ َو َخ ٔظي َٓا أَ ِٕ نُ ِك َت َل َع ؾ ََلً َِب ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أ ُ َر ِّؾ ُع
ف َّ
یت َر ُج َّل َٔ ِٔ غٔؿَا ٕر فٔی َج ِو ٔ
ايً ِی ٌٔ َؾ ُكً ُِت أَیِ َٔ َت َر ِن َت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َفسٔی َطأ ِ ّوا َوأَسٔیرُ َطأ ِ ّوا َؾ ًَك ٔ ُ
ََ
َ
ُقؤ َُٕ َعً َِی َ
ايش ِك َیا َؾ ًَ ٔح ِك ُت ُط َؾ ُكً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ أَ ِػ َحابَ َ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َت َر ِن ُت ُط َوص َُو َقائ ٔ ٌْ ب ٔ ُّ
َ َي ِ َ
َّ
َ ؾَاْ ِ َت ٔو ِرص ُِِ ؾَاْ ِ َتوَ َرص ُِِ َؾ ُكً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إنِّٔی
ايش ََل َّ َو َر ِح َُ َة اہللٔ َوإْٔ َّ ُض ِِ َق ِس َخ ُظوا أَ ِٕ ُي ِك َت َل ُعوا ُزوْ َ َ

وٕ
أَ َػ ِب ُت ح َُٔ َار َو ِح ٕع َوع ٔ ِٓسٔی َٔ ِٓ ُط َؾ َكا ٍَ ي ٔ ًِ َك ِوّ ٔکًُُوا َوص ُِِ َُ ِ ٔ
َّح َُ َ

دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،اشہؾ ،ییحی نب اوبریثک ،دبعاہلل نب اوباتقدة ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمے فادل
امدجحلصدحہیبیےکومعقرپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےئگاؿےکاسویھتںےنارحاؾ
ابدناھنکیلاوہنںےنارحاؾںیہنابدناھریمےفادلاصبحایبؿرفامےتںیہہکںیماےنپاسویھتںےکاسھتاھت
ہکااچکنفہاکیدفرسےوکدھکیرکےنسنہےگل۔ںیمےنداھکیوتاکیفیشحدگاھاھت۔ںیمےنزینہامراافراسویھتں
یکدمدےسدروخاتسیک وت اوہنںےن ریمیدمدںیہنیکرھپمہبسےناساکوگتشاھکایافراسےکدعبمہوک
ہی ادنہشی وہا ہک ااسی ہن وہ ہک مہ ولگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ےھچیپ یہ رہ اجںیئ۔ ہچنیم  ںیم ےن
رضحت روسؽ رکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسیکالتش ںیم وھگ ڑے وک زیتی ےکاسھتدف ڑادای۔ رھپ رات ےکفتق
ریمیالماقتہلیبقافغرےکاکیآدیمےسوہیئوتںیمےناسےسدرایتفایکہکمرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکسکہگجوھچ ڑرکآےئےھت؟اسےناہکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسایقسےکاقمؾرپولیقہلںیم
وغشمؽےھت۔اسرپ ںیمآپ یلص اہللہیلعفآہلفملسیک دختم ںیم احرضوہا افر رعض ایک ایروسؽاہلل یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاحصہب رکاؾآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسوکالسؾ ےتہکںیہ افر اؿوک
ادنہشی ےہہک ااسی ہن وہہک آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےس اگل وہاجںیئ اس فہج ےس اؿ اک ااظتنررک ںیل۔ ہچنیم 
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنااظتنررفامایرھپںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےناکی
فیشح دگےھ اک اکشر ایک اھت۔ سج ںیم ےس ھچک ایھب ریمے اپس ابیق ےہ۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
ولوگںےساہکہکاھکاحالہکنفہاحتلارحاؾںیمےھت۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،اشہؾ،ییحینباوبریثک،دبعاہللنباوباتقدةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اببارگرحمؾاکشروکدھکیرکسنہڑپے؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 737

راوی  :عبیساہلل بٔ ؾـاية بٔ ابراہیِ نشائیَ ،حُس ،ابٔ َبارک ػوریَ ،عاویہ ،ابٔ سَلّ ،یحٌی بٔ

ابونثیر ،عبساہلل بٔ ابوقتازة رضی اہلل عٓہ

َ
ايؼور ُّٔی َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرنٔی عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ ؾ ََـا َي َة بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ اي َّٓ َشائ ُّٔی َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا َُ َح َُّ ْس َوص َُو ابِ ُٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک ُّ
َح َّسثَ َٓا َُ َعاؤیَ ُة َوص َُو ابِ ُٔ َس ََّلّ ٕ َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ أَبٔی َنثٔیر ٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ أَبٔی َق َتا َز َة أَ َّٕ أَبَا ُظ أَ ِخب َ َر ُظ
َ
َاػ َل ِس ُت ح َُٔ َار
أَْ َّ ُط غَزَا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ غَزِ َو َة ا ِي ُح َسیِب ٔ َی ٔة َقا ٍَ ؾَأ َص ًُّوا بٔ ُع ُِ َرة ٕغَی ِر ٔی ؾ ِ
وٕ ث ُ َِّ أَ َت ِی ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأَْ ِ َبأِتُ ُط أَ َّٕ
َو ِح ٕع ؾَأَك ِ َع ُِ ُت أَ ِػ َحابٔی َٔ ِٓ ُط َوص ُِِ َُ ِ ٔ
َّح َُ َ

وٕ
ع ٔ ِٓ َسَْا َٔ ِٔ َي ِحُٔطٔ ؾَا ٔؿ ًَ ّة َؾ َكا ٍَ کًُُو ُظ َوص ُِِ َُ ِ ٔ
َّح َُ َ

دیبع اہلل نب اضفلة نب اربامیہ اسنیئ ،دمحم ،انب ابمرک وصری ،اعمفہی ،انب السؾ ،ییحی نب اوبریثک ،دبعاہلل نب
اوباتقدةریضاہللہنع رفامےتںیہہکںیمزغفہدحہیبیےکومعقرپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےک
رمہاہ اھت۔ ہچنیم  ںیم ےن رمعہ رکےن یک تین یک (راہتس یہ ںیم) ںیم ےن اکی فیشح دگےھ اک اکشر رک ےک اےنپ
اسویھتںوک الھایاحالہکنفہاحتلارحاؾںیمےھت۔رھپںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختم
ںیماحرضوہاافرالتبایہکریمےاپساساکوگتشاسدقروموجدےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنولوگںوک
ارحاؾےکابفوجداھکےناکمکحدای۔
رافی  :دیبعاہلل نب اضفلة نب اربامیہ اسنیئ ،دمحم ،انب ابمرک وصری ،اعمفہی ،انب السؾ ،ییحی نب اوبریثک ،دبعاہلل
نباوباتقدةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگرحمؾاکشریکرطػااشرہرکےافرریغرحمؾاکشررکے
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ارگرحمؾاکشریکرطػااشرہرکےافرریغرحمؾاکشررکے

جًس  :جًس زوّ

حسیث 738

راوی َ :حُوز بٔ غیَلٕ ،ابوزاؤز ،طعبة ،عثُإ بٔ عبساہلل بٔ َوہب ،عبساہلل بٔ ابی قتازة رضی اہلل
عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ََ ِح ُُو ُز بِ ُٔ غ َِی ََل َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َزا ُو َز َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ُع ِث َُا ُٕ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ
َّح ّْ
ََ ِوصَبٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ أَبٔی َق َتا َز َة یُ َح ِّس ُث َع ِٔ أَبٔیطٔ أَْ َّ ُض ِِ کَاْ ُوا فٔی ََ ٔشیر ٕ َي ُض ِِ َب ِع ُـ ُض ِِ َُ ِ ٔ
َّحّ ٕ َقا ٍَ َ َ
َاس َت َع ِٓ ُت ُض ِِ ؾَأَبَ ِوا أَ ِٕ
َو َب ِع ُـ ُض ِِ ي َِی َص ب ٔ ُُ ِ ٔ
اير َِحَ ؾ ِ
َفسٔی َوأَ َخ ِِذ ُت ُّ
َفن ٔ ِب ُت َ َ
َفأیِ ُت ح َُٔ َار َو ِح ٕع َ َ
َ
ُيعٔيُٓونٔی ؾَا ِخ َتً َِش ُت َس ِوكّا َٔ ِٔ َب ِعـٔض ٔ ِِ َؾظَ َس ِز ُت َعل َی ا ِي ٔح َُارٔ ؾَأ َ َػب ِ ُت ُط ؾَأَکًَُوا َٔ ِٓ ُط ؾَأ َ ِط َؿ ُكوا َقا ٍَ

رشتُ ِِ أَ ِو أَ َع ِٓت ُِِ َقايُوا ََّل َقا ٍَ َؾک ُ ًُوا
ؾ َُشئ ٔ ٌَ َع ِٔ ذَي ٔ َ
َ اي َّٓ ٔي ُّی َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ صَ ٌِ أَ َ ِ

ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد ،شػیة ،امثعؿ نب دبعاہلل نب ومبہ ،دبعاہلل نب ایب اتقدة ریض اہلل ہنع اےنپ فادل ےس
لقنرکےتںیہہکفہاکیرمہبتاحتلرفسںیمےھت۔ضعبولگاحتلارحاؾںیمےھتافرضعبولگریغبارحاؾ
ےک ےھت۔ اوباتقدہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اکی فیشح دگاھ داھکی وت اےنپ وھگ ڑے رپ وسار وہ رک ںیم
ےناانپزینہایلافراسویھتںےسادمادبلطیکنکیلاوہنںےنریمیادمادرکےنےسااکنررکدای۔ہچنیم ںیمےن
اکی زین ہ ایل دگےھ اک ںیم اعتبق رکےن اگل۔ سجفتق ںیم ےناس وک امرا وت اؿولوگں ےن یھباس وک اھک ایل نکیل
دعب ںیم وخزفدہ وہےئ ہک (ااسی ہن وہ ہک مہ ےس وکیئ یطلغ وہیئگ وہ) رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
درایتف ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ایک م ںیم ےس یسک ےن اس وک ااشرہ ایاس یک ادماد یک یھت؟
رعضایکںیہنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرھپاھکےتکسوہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،شػیة،امثعؿنبدبعاہللنبومبہ،دبعاہللنبایباتقدةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ارگرحمؾاکشریکرطػااشرہرکےافرریغرحمؾاکشررکے

جًس  :جًس زوّ

حسیث 739

راوی  :قتيبہ بٔ سعیس ،يعكوب ،ابٔ عبسايرحُٔ ،عُروَ ،لًب ،جابر رضی اہلل عٓہ

وب َوص َُو ابِ ُٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ ا ِي ُُ َّلً ٔ ٔب َع ِٔ َجابٔر ٕ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َي ِع ُك ُ
َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ َػ ِی ُس ا ِيب َ ِّر َلهُ ِِ َح ََل ٍْ ََا ي َِِ َت ٔؼی ُسو ُظ أَ ِو ي َُؼا َز َلهُ ِِ
َ
َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ُِرُو بِ ُٔ أَبٔی َع ُِر ٕو ي َِی َص بٔا ِي َكو ٔ ِّی فٔی ا ِي َحسٔیثٔ َوإ ٔ ِٕ ک َ َ
إ َق ِس َر َوی َع ِٓ ُط ََاي ٔ ْ

ہبیتقنبدیعس،وقعیب،انب دبعارلنمح،رمعف،بلطم ،اجربریضاہللہنعرفامےتںیہ ہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن اراشد رفامای یکشخ اک اکشر م ولوگں ےک فاےطس الحؽ ےہ رشبہکیط م ےنوخد اکشر ہن ایک وہ ای اہمترے
فاےطساکشرہنایکوہ۔اامؾاسنیئ رفامےتںیہہکاسدحثییکدنسںیمرمعف نبایبرمعوقیرافیںیہنےہارگہچاؿ
ےسامکلےنیھبااحدثیلقنیکںیہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،وقعیب،انبدبعارلنمح،رمعف،بلطم،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکےنٹفاےلےتکوکرحمؾاکلتقرکاناسیکےہ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اکےنٹفاےلےتکوکرحمؾاکلتقرکاناسیکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 740

راوی  :قتيبہَ ،ايَْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َخ ُِ ْص ي َِی َص

ُق ُب َوا ِيؿَأ ِ َرةُ َوا ِيکًَ ُِب ا ِي َع ُكو ُر
َعل َی ا ِي ُُ ِ ٔ
َّحّ ٔفٔی َق ِتًٔضَّٔٔ ُج َٓ ْاح ا ِي ُػ َر ُ
اب َوا ِي ٔح َسأَةُ َوا ِي َع ِ َ
ہبیتق،امکل،انعف،انبرمعریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرحمؾےک
فاےطساپچناایشءوکالہکرکےنرپیسکمسقاکانگہںیہنےہاپچنزیچںیہیںیہ()4وکا()5لیچ()6وچاہ()7اپلگاتک
()8وھچب۔
رافی  :ہبیتق،امکل،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسپنوکالہکرکاناسیکےہ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اسپنوکالہکرکاناسیکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 741

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،طعبة ،قتازة ،سعیس بٔ َشیب ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َق َتا َزةُ َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب
َّح ُّ ا ِي َح َّی ُة َوا ِيؿَأ ِ َرةُ َوا ِي ٔح َسأَةُ
َع ِٔ َعائٔظَ َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َخ ُِ ْص َي ِك ُتًُ ُضَّٔ ا ِي ُُ ِ ٔ
اب اْلِ َ ِب َك ُع َوا ِيکًَ ُِب ا ِي َع ُكو ُر
َوا ِي ُػ َر ُ

رمعف نب یلع ،ییحی ،شػیة ،اتقدة ،دیعس نب بیسم ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسفہلقنرفامیتںیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرحمؾاپچنزیچفںوکلتقرک
 اتکےہ()4اسپن()5لیچ()6تچربکاوکا()7وچاہ()8اکےنٹفاالاتک۔

رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،شػیة،اتقدة،دیعسنببیسم،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وچےہوکامران
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وچےہوکامران

جًس  :جًس زوّ

حسیث 742

راوی  :قتيبہ بٔ سعیس ،يیثْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
أَذ ٔ َٕ فٔی َق ِت ٌٔ َخ ُِ ٕص َٔ ِٔ َّ
ُق ُب
ور َوا ِي َع َِ
ايس َو ِّ
اب ئً ُُِ ِ ٔ
اب َوا ِيحٔ َسأَ ُة َوا ِيؿَأ ِ َرةُ َوا ِيکًَ ُِب ا ِي َع ُك ُ
َّحّ ٔا ِي ُػ َر ُ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،انعف،انبرمعریضاہلل ہنعرفامےتںیہہکرحمؾوکاپچنزیچںیامرےنیکااجزتدیےہوکالیچ
وچاہاکےنٹفاالاتکافروھچب۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رگٹگوکامرےنےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رگٹگوکامرےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 743

راوی  :ابوبْکبٔ اسحل ،ابراہیِ بٔ َحُس بٔ ْعْعةَ ،عاذ بٔ ہظاّ ،وہ اپٓے وايس سے ،قتازة ،سعیس
بٔ َشیب رضی اہلل عٓہ

ْع َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َعاذُ بِ ُٔ صٔظَ اّ ٕ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َ ِ
ْع َ َ
َح َّسثَىٔی أَبٔی َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب أَ َّٕ ا َِ َرأَ ّة َز َخً َِت َعل َی َعائٔظَ َة َوب ٔ َی ٔس َصا عُک َّ ْاز َؾ َكاي َِت ََا
َص َِذا َؾ َكاي َِت ي ٔ َض ِٔذظ ٔ ا ِي َو َز ٔؽ ْٔل َ َّٕ ْ َ ٔي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َح َّسثَ َٓا أَْ َّ ُط ي َِِ یَهُ ِٔ َط ِی ْئ إ ٔ ََّّل یُ ِل ٔؿ ُئ َعل َی
ايش ََلّ إ ٔ ََّّل صَ ِٔذظ ٔ َّ
إٔبِ َراص َٔیِ َعً َِیطٔ َّ
ايل ِؿ َي َتی ِ ٔن َواْلِ َبِت َ َر
ايسابَّ ُة ؾَأ َ ََ َرَْا بٔ َك ِتً ٔ َضا َوْ َ َهی َع ِٔ َق ِت ٌٔ ا ِيح ٔ َّٓا ٕٔ إ ٔ ََّّل ذَا ُّ

ئ
ِص َوي ُِشك ٔ َلا ٕٔ ََا فٔی ب ُ ُلو ٕٔ اي ِّٓ َشا ٔ
َؾإْٔ َّ ُض َُا یَ ِلُٔ َشا ٕٔ ا ِي َب َ َ

اوبرکبنبااحسؼ،اربامیہنبدمحمنبرعرعة،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،اتقدة،دیعسنببیسمریضاہللہنع
رفامےت ںیہ اکی اخوتؿ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم احرض وہیئ وت اکی ےک اہھت ںیم اکی
الیھٹ یھت۔ اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےن اس ےسدرایتف ایک ہی ایک ےہ؟ اس ےن رعض ایک ہک ہی اکی یلکپھچ وک
امرےنےکفاےطسےہویکہکنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاربامیہہیلعاالسلؾےکفاےطسالجیئ
اجےنفایلآگوکاسےکالعفہامتؾاجونراھجبرےہےھت۔اسفہجےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہوکاسوک
لتقرکےناکمکحرفامایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنا دیاسپنوکامرڈاےنلےسعنمرفاماینکیلارگاسپندف
اشنؿفاالایدؾاٹکوہاوہوتاؿوکامرےناکمکحرفامایویکہکنہیدفونں(آوھکنںیک)رفینشوکاضعئرکےتںیہ۔
رافی  :اوبرکبنباقحس،اربامیہنبدمحمنبرعرعة،اعمذنباشہؾ،فہاےنپفادلےس،اتقدة،دیعسنببیسمریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھچبوکامران

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وھچبوکامران

جًس  :جًس زوّ

حسیث 744

راوی  :عبیساہلل بٔ سعیس ابوقساَة ،یحٌی ،عبیساہللْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس أَبُو ق َُسا ََ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَ ِحٌَی َع ِٔ ُعب َ ِیسٔ اہللٔ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َْاؾ ٔ ْع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُرَ
أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َخ ُِ ْص َٔ ِٔ َّ
اح َعل َی ََ ِٔ َق َت ًَ ُضَّٔ أَ ِو فٔی َق ِتًٔضَّٔٔ َوص َُو
ايس َو ِّ
اب ََّل ُج َٓ َ
ِ
اب
ُق ُب َوا ِي ُػ َر ُ
ََ
ُح ْاّ ا ِي ٔح َسأَةُ َوا ِيؿَأ َرةُ َوا ِيکًَ ُِب ا ِي َع ُكو ُر َوا ِي َع ِ َ
دیبع اہلل نب دیعس اوبدقامة ،ییحی ،دیبع اہلل ،انعف ،انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےناراشدرفام ایاپچناجونراےسیںیہاؿ وکلتق رکےنفاےل رپیسکمسقاکوکیئانگہ ںیہنےہاچےہفہ
احتلارحاؾںیموہںلیچوچاہاکےنٹفاالاتکوھچبافروکا۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعساوبدقامة،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لیچوکامرےنےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
لیچوکامرےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 745

راوی  :زیاز بٔ ایوب ،ابٔ عًیة ،ایوبْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

َ
وب َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُج ٌْ یَا
وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ُع ًَ َّی َة َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا أَ ُّی ُ
أَ ِخب َ َرَْا زٔ َیا ُز بِ ُٔ أَ ُّی َ
ٌ َٔ ِٔ َّ
اب
ايس َو ِّ
َر ُسو ٍَ اہللٔ ََا َن ِك ُت ُ
ُح َِ َٓا َقا ٍَ َخ ُِ ْص ََّل ُج َٓ َ
اح َعل َی ََ ِٔ َق َت ًَ ُضَّٔ ا ِي ٔح َسأَةُ َوا ِي ُػ َر ُ
اب إٔذَا أَ ِ َ
ِ
ُق ُب َوا ِيکًَ ُِب ا ِي َع ُكو ُر
َوا ِيؿَأ َرةُ َوا ِي َع ِ َ
زایدنباویب،انبعلیة،اویب،انعف،انبرمعریضاہللہنعرفامےتںیہہکاکیصخشےنروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےسدرایتفایکہکمہولگاحتلارحاؾںیمنکزیچفںوکامرےتکسںیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایاپچنزیچفںوکلتقرکےنرپوکیئانگہںیہنےہلیچوکاوچاہوھچبافراکےنٹفاالاتک۔
رافی  :زایدنباویب،انبعلیة،اویب،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکےوکامران
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وکےوکامران

جًس  :جًس زوّ

حسیث 746

راوی  :يعكوب بٔ ابراٖیِ ،ہظیِ ،یحٌی بٔ سعیسْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صُظَ ِی ِْ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر أَ َّٕ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
ُق َب َوا ِي ُؿ َو ِي ٔش َك َة َوا ِي ٔح َسأَ َة
ٌ ا ِي ُُ ِ ٔ
َّح ُّ َقا ٍَ َي ِك ُت ُ
اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُسئ ٔ ٌَ ََا َي ِك ُت ُ
ٌ ا ِي َع ِ َ

اب َوا ِيک َ ًِ َب ا ِي َع ُك َور
َوا ِي ُػ َر َ

وقعیبنباربامیہ،میشہ،ییحینبدیعس،انعف،انبرمعریضاہللہنعاسدحثییکدنسافررفاتیاسہقبےکاطمقب
ےہ۔

رافی  :وقعیبنباربامیھ،میشہ،ییحینبدیعس،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وکےوکامران

جًس  :جًس زوّ

حسیث 747

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس ،سؿیإ ،زٖری ،سايِ

ُق ُئ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
یس ا ِي ُُ ِ ٔ
َقا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َخ ُِ ْص َٔ ِٔ َّ
ايس َو ِّ
َّحّ ٔ
اب ََّل ُج َٓ َ
اح فٔی َق ِتًٔضَّٔٔ َعل َی ََ ِٔ َق َت ًَ ُضَّٔ فٔی ا ِي َ َ
ِ
ُق ُب َوا ِيکًَ ُِب ا ِي َع ُكو ُر
ُحاّ ٔا ِيؿَأ َرةُ َوا ِي ٔح َسأَةُ َوا ِي ُػ َر ُ
َو ِاْل ٔ ِ َ
اب َوا ِي َع ِ َ
دمحمنبدبعاہللنبسیدی،ایفسؿ،ازلرھی،اسمل،اہیباسدحثیاکرتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدی،ایفسؿ،زرھی،اسمل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾوکنجزیچفںوکامرڈاانلدرتسںیہنےہ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾوکنجزیچفںوکامرڈاانلدرتسںیہنےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 748

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،ابٔ جریخ ،عبساہلل بٔ عبیس بٔ عُیر ،ابٔ ابوعُار

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ عُب َ ِی ٔس بِ ٔٔ عُ َُی ِر ٕ
َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی َع َُّا ٕر َقا ٍَ َسأ َ ِي ُت َجاب ٔ َر بِ َٔ َع ِب ٔس اہللٔ َع ِٔ َّ
ايـبُ ٔع ؾَأ َ ََ َرنٔی بٔأَکًِ ٔ َضا ُقً ُِت أَ َػ ِی ْس ه ٔ َی َقا ٍَ َن َع ِِ
ُقً ُِت أَ َسُٔ ِع َتطُ َٔ ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َن َع ِِ
دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،انب رججی،دبعاہلل نبدیبع نبریمع ،انباوبامعررفامےتںیہہک ںیم ےنرضحتاجربریض
اہلل ہنع ےس وجب ےک ابرے ںیمدرایتف ایک ہک ایک ہی اکشر ےہ؟ اراشد رفاماییج اہں۔ رھپ ںیم ےن درایتف ایک ہک ایک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسےہ۔اراشدرفاماییجاہں۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،انبرججی،دبعاہللنبدیبعنبریمع،انباوبامعر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾوکاکنحرکےنیکااجزتےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾوکاکنحرکےنیکااجزتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 749

راوی  :قتيبہ ،زاؤز ،ابٔ عبسايرحُٔ علار ،عُرو ،ابٔ زیٓار ،ابوطعثاء ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ار َع ِٔ َع ُِر ٕو َوص َُو ابِ ُٔ زٔی َٓارٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَبَا
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َزا ُو ُز َوص َُو ابِ ُٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ ا ِي َع َّل ُ
َّ
َّح ّْ
ض َقا ٍَ َتزَ َّو َد اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِی ُُوْ َ َة َوص َُو َُ ِ ٔ
ايظ ِع َثا ٔ
ئ یُ َح ِّس ُث َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ہبیتق،داؤد،انبدبعارلنمحاطعر،رمعف،انبدانیر،اوباثعشء،انبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽ

رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتومیمہنریضاہللعیھاےسارحاؾیکاحتلںیماکنحایک۔
رافی  :ہبیتق،داؤد،انبدبعارلنمحاطعر،رمعف،انبدانیر،اوباثعشء،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾوکاکنحرکےنیکااجزتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 750

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،ابٔ جریخ ،عُرو بٔ زیٓار ،ابوطعثاء ،ابٔ عباض ،حرضت ابٔ عباض رضی اہلل
عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ُِرُو بِ ُٔ زٔی َٓارٕ أَ َّٕ أَبَا
َّ
ُحا َّا
ايظ ِع َثا ٔ
ئ َح َّسثَطُ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َْهَحَ َ َ
رمعف نب یلع ،ییحی ،انب رججی ،رمعف نب دانیر ،اوباثعشء ،انب ابعس ،رضحت انب ابعس ریض اہللہنع رفامےت ںیہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ارحاؾ یک احتل ںیم اکنح رفامای۔ (ینعی ومیمہن ریض اہلل ہنع ےس
اکنحارحاؾیکاحتلںیمایک)۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،انبرججی،رمعفنبدانیر،اوباثعشء،انبابعس،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾوکےنھچپاگلان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

رحمؾوکےنھچپاگلان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 751

راوی  :ابراہیِ بٔ یوْص بٔ َحُس ،وہ اپٓے وايس سے ،حُاز بٔ سًُہ ،حُیسَ ،حاہس ،ابٔ عباض ،حرضت
ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ یُوْ َُص بِ ٔٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ُز بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ ُح َُ ِی ٕس َع ِٔ َُ َحاصٔ ٕس

َّح ََا ٕٔ
ض أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َتزَ َّو َد ََ ِی ُُوْ َ َة َوص َُُا َُ ِ ٔ
َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ

اربامیہنبویسن نبدمحم ،فہ اےنپفادلےس ،امحدنبہملس،دیمح،اجمدہ،انبابعس ،رضحتانبابعسریضاہللہنع
رفامےتںیہہکرضح تروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرضحتومیمہنریضاہلل اہنعےساکنحایک وت دفونں
احتلارحاؾںیمےھت۔
رافی  :اربامیہنبویسننبدمحم،فہاےنپفادلےس،امحدنبہملس،دیمح،اجمدہ،انبابعس،رضحتانبابعسریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لیلقدصہقےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
لیلقدصہقےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 752

راوی َ :حُس بٔ اسحل ،احُس بٔ اسحل ،حُاز بٔ سًُہ ،حُیس ،عْکَة ،ابٔ عباض ،حرضت ابٔ
عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل ايؼَّ اغَان ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ُز بِ ُٔ َس ًَ َُ َة َع ِٔ ُح َُ ِیسٕ
َّح ّْ
ض أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َتزَ َّو َد ََ ِی ُُوْ َ َة َوص َُو َُ ِ ٔ
ْٔک ََ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َع ِٔ ع ِ ٔ
دمحمنبااحسؼ،ادمحنبااحسؼ  ،امحدنبہملس،دیمح،رکعمة،انبابعس،رضحتانبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہ
ہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتومیمہنریضاہللعیھاےساحتلارحاؾںیماکنحرفامای۔
رافی  :دمحمنباقحس،ادمحنباقحس،امحدنبہملس،دیمح،رکعمة،انبابعس،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾوکےنھچپاگلان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾوکےنھچپاگلان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 753

راوی  :طعیب بٔ طعیب بٔ اسحام و ػؿوإ بٔ عُرو ،ابوايُػیرہ ،اَّلوازاعی ،علاء بٔ ابورباح ،ابٔ
عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی ُط َع ِی ُب بِ ُٔ ُط َع ِی ٔب بِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل َو َػؿ َِوا ُٕ بِ ُٔ َع ُِر ٕو ا ِي ٔح ُِ ٔص ُّی قَاَّلَ َح َّسثَ َٓا أَبُو ا ِي ُُػٔی َرة ٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا

ض أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َتزَ َّو َد ََ ِی ُُوْ َ َة َوص َُو
اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َع ِٔ َع َلا ٔ
ئ بِ ٔٔ أَبٔی َربَا ٕح َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َّح ّْ
َُ ِ ٔ
بیعشنببیعشنبااحسؼفوفصاؿنبرمعف،اوباہریغمہ،االفازایع،اطعءنباوبرابح،انبابعسریضاہللہنعاس
دحثیاکومضمؿزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :بیعش نب بیعش نب ااحسؼ ف وفصاؿ نب رمعف ،اوباہریغمہ ،االفازایع ،اطعء نب اوبرابح ،انب ابعس ریض

اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسیکاممتعنےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اسیکاممتعنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 754

راوی  :قتيبہَ ،ايَْ ،اؾعْ ،بیہ بٔ وہب ،ابإ بٔ عثُإ ،عثُإ بٔ عؿإ رضی اہلل عٓہ

إ بِ َٔ
إ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ُع ِث َُ َ
إ بِ َٔ ُع ِث َُ َ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ َْاؾ ٔ ٕع َع ِٔ ُْب َ ِیطٔ بِ ٔٔ َوصِبٕ أَ َّٕ أَبَ َ
َّح ُّ َو ََّل َی ِد ُل ُب َو ََّل یُ ِٓ ٔه ُح
إ َي ُكو ٍُ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل یَ ِٓ ٔه ُح ا ِي ُُ ِ ٔ
َع َّؿ َ
ہبیتق،امکل،انعف،ہیبننبفبہ،اابؿنبامثعؿ،امثعؿنبافعؿریضاہللہنعےتہکںیہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرحمؾہنوتاکنحرکےہنرہتشےجیھبافرہنیہدفرسےاکاکنحرکاےئ۔
رافی  :ہبیتق،امکل،انعف،ہیبننبفبہ،اابؿنبامثعؿ،امثعؿنبافعؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اسیکاممتعنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 755

راوی  :عبیساہلل بٔ سعیسْ ،بیہ بٔ وہب ،ابإ بٔ عثُإ ،عثُإ بٔ عؿإ رضی اہلل عٓہ

إ بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَ ِحٌَی َع ِٔ ََاي ٔ َٕ أَ ِخب َ َرنٔی َْاؾ ٔ ْع َع ِٔ ُْب َ ِیطٔ بِ ٔٔ َوصِبٕ َع ِٔ أَبَ َ
َّح ُّ أَ ِو یُ ِٓهٔحَ أَ ِو َی ِد ُل َب
إ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَْ َّ ُط ْ َ َهی أَ ِٕ یَ ِٓهٔحَ ا ِي ُُ ِ ٔ
ُع ِث َُ َ
دیبعاہللنبدیعس،ہیبننبفبہ،اابؿنبامثعؿ،امثعؿنبافعؿریضاہللہنعےتہکںیہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرحمؾہنوتاکنحرکےہنرہتشےجیھبافرہنیہدفرسےاکاکنحرکاےئ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ہیبننبفبہ،اابؿنبامثعؿ،امثعؿنبافعؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اسیکاممتعنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 756

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس ،سؿیإ ،ایوب بٔ َوسی ،اْبیہ بٔ وہب ،عُر بٔ عبیساہلل بٔ َعُر،
ابإ بٔ عثُإ ،حرضت عثُإ بٔ عؿإ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
یس َع ِٔ ُسؿ َِی َ
وب بِ ٔٔ َُ َ
وسی َع ِٔ ُْب َ ِیطٔ بِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِر َس ٌَ عُ َُرُ
إ َع ِٔ أَ ُّی َ
إ
إ َي ِشأَيُ ُط أَیَ ِٓهٔحُ ا ِي ُُ ِ ٔ
إ بِ َٔ َع َّؿ َ
َّح ُّ َؾ َكا ٍَ أَبَا ُٕ إ ٔ َّٕ عُ ِث َُ َ
إ بِ ٔٔ عُ ِث َُ َ
بِ ُٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ََ ِع َُر ٕإلٔ َی أَبَ َ
َّح ُّ َو ََّل َی ِد ُل ُب
َح َّس َث أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََّل یَ ِٓهٔحُ ا ِي ُُ ِ ٔ

دمحمنبدبعاہللنبسیدی،ایفسؿ،اویبنب ومیس،اہیبننبفبہ،رمعنبدیبعاہللنبرمعم ،اابؿنبامثعؿ،رضحت
امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رحمؾ ہن وت
اکنحرکےہنیسکاکاکنحرکاےئافرہنینگنمرکے۔

رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدی،ایفسؿ،اویبنبومیس،اہیبننبفبہ،رمعنبدیبعاہللنبرمعم،اابؿنبامثعؿ،
رضحتامثعؿنبافعؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾوکےنھچپاگلان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾوکےنھچپاگلان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 757

راوی  :قتيبہ ،يیث ،ابوزبیر ،علاء ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ض أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
ايً ِی ُث َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ َع َلا ٕئ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ

َّح ّْ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِح َت َح َِ َوص َُو َُ ِ ٔ

ہبیتق،ثیل،اوبزریب،اطعء،انب ابعسریضاہللہنع رفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن
ارحاؾیکاحتلںیمےنھچپوگلاےئ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،اوبزریب،اطعء،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾوکےنھچپاگلان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 758

راوی  :قتيبہ ،سؿیإ ،عُرو ،كاؤض ،علاء ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ
ض َو َع َلائْ َع ِٔ ابِ ٔٔ َع َّبا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ كَا ُو ٕ

َّح ّْ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِح َت َح َِ َوص َُو َُ ِ ٔ

ہبیتق ،ایفسؿ ،رمعف ،اطؤس ،اطعء ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنارحاؾیکاحتلںیمےنھچپوگلاےئ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،رمعف،اطؤس،اطعء،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾوکےنھچپاگلان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 759

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،عُرو بٔ زیٓار ،علاء ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

إ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ُِرُو بِ ُٔ زٔی َٓا ٕر َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َع َل ّ
ائ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ابِ َٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َع ِٔ ُسؿ َِی َ
َّح ّْ ث ُ َِّ َقا ٍَ َب ِع ُس أَ ِخب َ َرنٔی كَا ُو ْض َع ِٔ ابِ ٔٔ
ض َي ُكو ٍُ ا ِح َت َح َِ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوص َُو َُ ِ ٔ
َعبَّا ٕ
َّح ّْ
ض َي ُكو ٍُ ا ِح َت َح َِ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوص َُو َُ ِ ٔ
َعبَّا ٕ

دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،رمعف نب دانیر ،اطعء ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنارحاؾیکاحتلںیمےنھچپوگلاےئ۔

رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،اطعء،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾاکیسکامیبرییکفہجےسےنھچپاگلان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾاکیسکامیبرییکفہجےسےنھچپاگلان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 760

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ َبار ک ،ابوويیس ،یزیس بٔ ابراہیِ ،ابوزبیر ،جابر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو ا ِي َوئیسٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ
إ بٔطٔ
َح َّسثَ َٓا أَبُو ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ َجابٔر ٕأَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِح َت َح َِ َوص َُو َُ ِ ٔ
َّح ّْ َٔ ِٔ َوث ِ ٕئ ک َ َ
دمحم نب دبعاہلل نب ابمر ک ،اوبفدیل ،سیدی نب اربامیہ ،اوبزریب ،اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناحتلارحاؾںیم(اپؤںںیم)ومچآےنیکفہجےسےنھچپوگلاےئ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،اوبفدیل،سیدینباربامیہ،اوبزریب،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾےکاپںںیمےنھچپوگلاےنےکابرےںیم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾےکاپںںیمےنھچپوگلاےنےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 761

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،عبسايرزامَ ،عُر ،قتازة ،اْص ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ أَْ َ ٕص أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ
إ بٔطٔ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِح َت َح َِ َوص َُو َُ ِ ٔ
َّح ّْ َعل َی هَ ِضر ٔا ِي َك َسّ ٔ َٔ ِٔ َوث ِ ٕئ ک َ َ

ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدة،اسن،انبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اپؤں ںیم ومچ آےن یک فہج ےس اس رپ ےنھچپ وگلاےئ احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساسفتقاحتلارحاؾںیمےھت۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدة،اسن،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾاکرسےکدرنایؿدصفوگلااناسیکےہ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحمؾاکرسےکدرنایؿدصفوگلااناسیکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 762

راوی  :ہَلٍ بٔ بَشَ ،حُس بٔ خايس ،ابٔ عثُة ،سًامیٕ بٔ بَلٍ ،عًكُةبٔ ابوعًكُة ،اْعد ،عبساہلل
بٔ بحيٓة رضی اہلل عٓہ

َش َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس َوص َُو ابِ ُٔ َع ِث َُ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ ب ٔ ََل ٍٕ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرنٔی ص ََٔل ٍُ بِ ُٔ بٔ ِ ٕ
َ
َ
َ
ْع َد َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َع ِب َس اہللٔ ابِ َٔ ب ُ َح ِي َٓ َة یُ َح ِّس ُث أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ
َقا ٍَ َع ًِ َك َُ ُة بِ ُٔ أبٔی َع ًِ َك َُ َة أَّْطُ َسُٔ َع اْلِ ِ َ

یل ََ َّه َة
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِح َت َح َِ َو َس َم َرأِ ٔسطٔ َوص َُو َُ ِ ٔ
َّح ّْ ب ٔ ًَ ِه ٔی َج َُ ٌٕ َٔ ِٔ َ ٔ
َط ٔ
الہؽ نب رشب ،دمحم نب اخدل ،انب عیمة ،امیلسؿ نب البؽ ،علقمةنب اوبعلقمة ،ارعج ،دبعاہلل نب یجتیة ریض اہلل ہنع
رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن احتل ارحاؾ ںیم یحل لمج ےک اقمؾ رپ رس ےک
درنایینہصحںیمےنھچپوگلاےئہیہگجہکمرکمہمےکراہتسںیمےہ۔
رافی  :الہؽنبرشب،دمحمنباخدل،انبعیمة،امیلسؿنبالبؽ،علقمةنباوبعلقمة،ارعج،دبعاہللنبیجتیةریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگیسکرحمؾوکوجںیکفہجےسفیلکتوہوتایکرکاناچےیہ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ارگیسکرحمؾوکوجںیکفہجےسفیلکتوہوتایکرکاناچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 763

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،عبسالْکیِ بٔ َايَ جزریَ ،حاہس،
عبسايرحُٔ بٔ ابی يیلی ،نعب بٔ عحرہ رضی اہلل عٓہ

َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
أ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ

ِْک ٔیِ بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ ا ِي َحزَر ِّٔی َع ِٔ َُ َحاصٔ ٕس َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ أَبٔی ي َِیل َی َع ِٔ َن ِع ٔب بِ ٔٔ
ََاي ٔ َْ َع ِٔ َع ِب ٔس ال َ ٔ
ٌ فٔی َرأ ِ ٔسطٔ ؾَأ َ ََ َر ُظ َر ُسو ٍُ اہللٔ
إ ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َُ ِ ٔ
َّح َّا ؾَآذَا ُظ ا ِي َك ُِ ُ
عُ ِح َر َة أَْ َّ ُط ک َ َ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ یَ ِحً ٔ َل َرأِ َس ُط َو َقا ٍَ ُػ ِِ ثَ ََلث َ َة أَیَّاّ ٕ أَ ِو أَكِع ِِٔ ٔس َّت َة ََ َشانٔی َن َُ َّسیِ ٔٔ َُ َّسیِ ٔٔ أَ ِو
َ
ا ِن ُش ِ
َ ؾ ََعً َِت أَ ِجزَأَ َع ِٓ َ
َ َطا ّة أَ َّی ذَي ٔ َ

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،دبعارکلمی نب امکل یزری ،اجمدہ ،دبعارلنمح نب ایب یلیل ،ب ب
نبرجعہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکفہرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاحتلارحاؾںیم
ےھتہکاؿوکوجںیکفہجےسرسںیمفیلکتوہیئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکمکحرفامایہکرسڈنمفادف
افرنیترفزےروھکرھپھچاسمنیکوکدفدفدماھکان الھؤرھپاکیرکبیذحبرکف۔اؿونیتںاایشءںیمےسوکیئ یھب
زیچاہمترےفاےطساکیفےہ۔
رافی  :دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،دبعارکلمی نب امکل یزری ،اجمدہ ،دبعارلنمح نب ایب
یلیل،ب بنبرجعہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ارگیسکرحمؾوکوجںیکفہجےسفیلکتوہوتایکرکاناچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 764

راوی  :احُس بٔ سعیس رباِط ،عبسايرحُٔ بٔ عبساہلل ،عُرو ،ابٔ ابوقیص زبیر ،ابٔ عسی ،ابووائٌ،
نعب بٔ عحرہ

اِط َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ َوص َُو َّ
ايس ِط َتک ٔ ُّی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ُِ ْرو
أَ ِخب َ َرنٔی أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َسعٔی ٕس اي ِّربَ ٔ ُّ

َوص َُو ابِ ُٔ أَبٔی َق ِی ٕص َع ِٔ ايزُّبَی ِر ٔ َوص َُو ابِ ُٔ َعس ٓ ٕ
ٌ
ُح َِ ُت َؾ َهث ُ َر َق ُِ ُ
ٔی َع ِٔ أَبٔی َوائ ٌٕٔ َع ِٔ َن ِع ٔب بِ ٔٔ ُع ِح َر َة َقا ٍَ أَ ِ َ
َ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ َتانٔی َوأََْا أَكِبُ ُذ ق ٔ ِس ّرا ْٔلَ ِػ َحابٔی ؾ ََُ َّص َرأِسٔی بٔإ ٔ ِػ َب ٔعطٔ
َرأِسٔی ؾ ََب ًَ َؼ ذَي ٔ َ

َؾ َكا ٍَ اْ ِ َلً ٔ ِل ؾَا ِحً ٔ ِك ُط َو َت َؼ َّس ِم َعل َی ٔس َّت ٔة ََ َشانٔی َن

ادمحنبدیعسرابیط،دبعارلنمحنبدبعاہلل،رمعف،انباوبسیقزریب،انبدعی،اوبفالئ،ب بنبرجعہرفامےتںیہ
ہکںیمےنارحاؾابدناھوتریمےرسیکوجںیئتہبزایدہوہںیئگسجفتقرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل

فملس وک اس ابت اک ملع وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس فیرفی الےئ اس فتق ںیم اسویھتں ےک
فاےطس دگی اکپ راہ اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ایلگن ےس ریما رس وھچا افر رفامای اج رک رس ڈنمفا افر ھچ
اسمنیکوکدصہقادارکف۔
رافی  :ادمحنبدیعسرابیط،دبعارلنمحنبدبعاہلل،رمعف،انباوبسیقزریب،انبدعی،اوبفالئ،ب بنبرجعہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگرحمؾرماجےئوتاسوکریبیےکےتپڈاؽرکلسغدےنیےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ارگرحمؾرماجےئوتاسوکریبیےکےتپڈاؽرکلسغدےنیےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 765

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،ہظیِ ،ابو بَش ،سعیس بٔ جبیر ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض
وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صُظَ ِی ِْ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا أَبُو بٔ ِ ٕ
َش َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ُج َبیِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
ات َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
إ ََ َع اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََو َق َؼ ِت ُط َْا َق ُت ُط َوص َُو َُ ِ ٔ
َّح ّْ ؾ ََُ َ
أَ َّٕ َر ُج َّل ک َ َ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ اغِ ٔشًُو ُظ ب ٔ َُا ٕئ َوس ِٔس ٕر َو َن ِّؿُٓو ُظ فٔی ثَ ِوبَ ِیطٔ َو ََّل تُُٔ ُّشو ُظ ب ٔ ٔلیبٕ َو ََّل تُ َد ُِّرُوا َرأِ َس ُط َؾإْٔ َّ ُط یُ ِب َع ُث

یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة َُ ًَ ِّب ّیا
وقعیب نب اربامیہ ،میشہ ،اوب رشب ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی صخش روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسھت(رفسںیم) اھتہکاسیک افینٹن ےناس یکرگدؿوت ڑدی افرفہاحتلارحاؾںیم
ااقتنؽرکایگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسوکاپینافرریبیےکوتپںےسلسغدےرکاؿوکدفڑپکفں
ںیمنفکدےدفرھپدتنیفےکفتقاساکرسڈاھپندفافراسےکوخوبشاگلؤ۔اسفہجےسہکایقتمےکرفز

ہیصخشایسرطہقیےسکیبلڑپاتھوہااےھٹاگ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،میشہ،اوبرشب،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگرحمؾرماجےئوتاسوکسکدقرڑپکفںںیمنفکدانیاچےیہ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ارگرحمؾرماجےئوتاسوکسکدقرڑپکفںںیمنفکدانیاچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 766

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،طعبة ،ابوبَش ،سعیس بٔ جبیر ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

َش َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ُج َبی ِر ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ أَبٔی بٔ ِ ٕ
ِص َع َع ِٔ َْا َقتٔطٔ ؾَأُوق ٔ َؽ ذُ َٔ
ات َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ
ض أَ َّٕ َر ُج َّل َُ ِ ٔ
ْ أَْ َّ ُط َق ِس ََ َ
َّح َّا ُ ٔ
َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ئ َوس ِٔسرٕ َو َن ِّؿُٓو ُظ فٔی ثَ ِوبَی ِ ٔن ث ُ َِّ َقا ٍَ َعل َی إٔثِرٔظ ٔ َخارٔ ّجا َرأ ِ ُس ُط َقا ٍَ َو ََّل تُُٔ ُّشو ُظ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ اغِ ٔشًُو ُظ ب ٔ َُا ٕ
إ
كٔي ّبا َؾإْٔ َّ ُط یُ ِب َع ُث یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة َُ ًَ ِّب ّیا َقا ٍَ ُط ِع َب ُة ؾ ََشأ َ ِي ُت ُط َب ِع َس َع ِ ٔ
َش ٔسٓٔی َن َؾ َحا َئ بٔا ِي َحسٔیثٔ َن َُا ک َ َ
َیحٔی ُئ بٔطٔ إ ٔ ََّّل أَْ َّ ُط َقا ٍَ َو ََّل تُ َد ُِّرُوا َو ِج َض ُط َو َرأ ِ َس ُط
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،شػیة ،اوبرشب ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم احتل
ارحاؾ ںیم اینپ افینٹن ےس ےچین رگ ایگ افر اس یک رگدؿ وٹٹ یئگ۔ اس فہج ےس اس اک ااقتنؽ وہایگ ہچنیم  رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحرفامایہکاسصخشوکریبیےکوتپںےسافراپینےسلسغدفافراسوک
اؿ یہ دف ڑپکفں ںیم نفک دف نکیل اس اک رس ابرہ یک رطػ رانھک افر اس ےک وخوبش اگلان ویکہکن ہی صخش ایقتم ےک
دؿاسرطہقیےسکیبل اتہوہااےھٹاگ۔رضحتہبعشریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیمےنہیدحثیرشفیدس
اسؽےکدعبرضحتاوبرش(رافی)ےسدفرسیرمہبتدرایتفیکوتاوہنںےناسرطہقیےسایبؿرفاماینکیلہی

اافلظزمدیایبؿرفامےئہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاساکرہچہافررسہنڈوکھ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،شػیة،اوبرشب،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگرحمؾرماجےئوتاسوکوخوبشہناگلان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ارگرحمؾرماجےئوتاسوکوخوبشہناگلان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 767

راوی  :قتيبہ ،حُاز ،ایوب ،سعیس بٔ جبیر ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ـ
وب َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ُج َبیِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض َقا ٍَ بَ ِي َٓا َر ُج ٌْ َواق ٔ ْ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ أَ ُّی َ
بٔ َع َر َؾ َة ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إٔذِ َو َق َع َٔ ِٔ َراح ٔ ًَتٔطٔ ؾَأَق َِع َؼ ُط أَ ِو َقا ٍَ ؾَأ َ ِق َع َؼ ِت ُط َؾ َكا ٍَ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ اغِ ٔشًُو ُظ ب ٔ َُا ٕئ َو ٔس ِس ٕر َو َن ِّؿُٓو ُظ فٔی ثَ ِوبَی ِ ٔن َو ََّل تُ َح ِّٓ ُلو ُظ َو ََّل تُ َد ُِّرُوا َرأِ َسطُ

َؾإ ٔ َّٕ اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ یَ ِب َع ُث ُط یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة َُ ًَ ِّب ّیا

ہبیتق ،امحد ،اویب ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم رضحت روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےک اسھت رعافت ںیم ڑھکا وہا اھت ہک فہ صخش افینٹن ےس رگ ایگ افر رگدؿ وٹٹ اجےن یک فہج ےس
اساکااقتنؽوہایگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکاپینافرریبیےکوتپںےسلسغدےرکاسوک
دف ڑپکفں ںیم نفک دے دف رھپ م اس ےک وخوبش ہن اگلؤ افر ہن یہ اس اک رس ڈاھ ۔و۔ اشلیک ہک دخافدن دقفس ایقتم
ےکرفزاسرطہقیےسکیبلےتہکوہےئااھٹںیئےگ۔
رافی  :ہبیتق،امحد،اویب،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنع

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

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ارگرحمؾرماجےئوتاسوکوخوبشہناگلان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 768

راوی َ :حُس بٔ قساَة ،جریرَٓ ،ؼور ،حهِ ،سعیس بٔ جبیر ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض
أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ق َُسا ََ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َجر ٔ ْیر َع ِٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ُج َبی ِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َع َّبا ٕ
َّح َّا َْا َق ُتطُ َؾ َك َت ًَ ِتطُ ؾَأت ُ َٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ اغِ ٔشًُو ُظ َو َن ِّؿُٓو ُظ
َقا ٍَ َو َق َؼ ِت َر ُج َّل َُ ِ ٔ
َو ََّل ُت َػ ُّلوا َرأ ِ َس ُط َو ََّل ُت َ ُِّقبُو ُظ كٔي ّبا َؾإْٔ َّ ُط یُ ِب َع ُث یُض ٔ ٌُّ
دمحم نب دقامة ،رجری ،وصنمر ،مکح ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم یک افینٹن ےن
اسیکرگدؿوت ڑدیافرفہ صخشرمایگوتروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسفیرفیالےئافراراشدرفامایماس
وکلسغدےرکنفکدفافراساکرسہنڈاھانکنافرہنماسوکوخوبشاگلاناسےئلہکہیصخشایقتمےکدؿکیبل
 اتہوہاااھٹایاجےئاگ۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،مکح،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئآدیماحتلارحاؾںیمفافتاپاجےئوتاساکرسافررہچےہناپھچ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ارگوکیئآدیماحتلارحاؾںیمفافتاپاجےئوتاساکرسافررہچےہناپھچ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 769

راوی َ :حُس بٔ َعاویہ ،خًـ ،ابٔ خًیؿة ،ابوبَش ،سعیس بٔ جبیر ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

َـ َي ِعىٔی ابِ َٔ َخًٔی َؿ َة َع ِٔ أَب ٔی بٔ َِشٕ َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ُج َبیِر ٕ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َُ َعاو ٔ َی َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخً ْ
ات َؾ َكا ٍَ
اجا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوأََّْطُ َيؿَوَ ُط َبعٔیرُ ُظ ؾ ََُ َ
ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض أَ َّٕ َر ُج َّل ک َ َ
إ َح ًّ

ٌ َویُ َه َّؿ ُٔ فٔی ثَ ِوبَی ِ ٔن َو ََّل ُي َػ َّلی َرأِ ُس ُط َو َو ِج ُض ُط َؾإْٔ َّ ُط َي ُك ُوّ َی ِو َّ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُي َػ َّش ُ
ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة َُ ًَ ِّب ّیا
دمحمنباعمفہی،فلخ،انبخلیفة،اوبرشب،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہہکاکیآدیمرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتجحرکےنےکفاےطسرفاہنوہاوتاسیکافینٹنےناسوکرگادایافراس
اکااقتنؽوہایگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاسوکلسغدےرکاؿیہدفڑپکفںںیمنفکدایاجےئ
افررسافررہچہہنڈاکھاجےئاسےیلہکایقتمےکرفزہیہیبلت اتہوہااےھٹاگ۔
رافی  :دمحمنباعمفہی،فلخ،انبخلیفة،اوبرشب،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگرحمؾیکفافتوہاجےئوتاساکرسہنڈاھانکناچےیہ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ارگرحمؾیکفافتوہاجےئوتاساکرسہنڈاھانکناچےیہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 770

راوی  :عُرإ بٔ یزیس ،طعیب بٔ اسحل ،ابٔ جریخ ،عُرو بٔ زیٓار ،سعیس بٔ جبیر ،ابٔ عباض رضی اہلل
عٓہ

یس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط َع ِی ُب بِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َع ُِرُو بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ َیز ٔ َ
ُحا َّا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی
زٔی َٓا ٕر أَ َّٕ َسع َ
ٔیس بِ َٔ ُج َبیِر ٕأَ ِخب َ َر ُظ أَ َّٕ ابِ َٔ َعبَّا ٕ
ض أَ ِخب َ َر ُظ َقا ٍَ أَق َِب ٌَ َر ُج ٌْ َ َ
ات َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ َ َّ
ََخ َٔ ِٔ ؾ َِو ٔم َبعٔیرٔظ ٔ ؾ َُوق ٔ َؽ َوق ِّؼا ؾ ََُ َ
ئ َوس ِٔس ٕر َوأَ ِيب ٔ ُشو ُظ ثَ ِوبَ ِیطٔ َو ََّل تُ َد ُِّرُوا َرأِ َس ُط َؾإْٔ َّ ُط َیأتِ ٔی یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة یُ ًَ ِّيی
اغِ ٔش ًُو ُظ ب ٔ َُا ٕ

رمعاؿنبسیدی،بیعشنبااحسؼ،انبرججی،رمعفنبدانیر،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہہک
اکیآدیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمہاہارحاؾیکاحتلںیملچراہاھتہکافینٹنےسرگایگ
افررگدؿوٹٹاجےنیکفہج ےسفہصخشرمایگ۔آپ یلص اہللہیلعفآہل فملسےناراشد رفامایاسصخشوکلسغ
دےرکاؿیہدفڑپکفںںیمنفکدایاجےئافررسافررہچہہنڈاکھاجےئویکہکنایقتمےکرفزہیہیبلت اتہوہااےھٹ
اگ۔
رافی  :رمعاؿنبسیدی،بیعشنباقحس،انبرججی،رمعفنبدانیر،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگیسکصخشوکدنمشجحےسرفکدےوتایکرکاناچےیہ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ارگیسکصخشوکدنمشجحےسرفکدےوتایکرکاناچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 771

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس َُقی ،وہ اپٓے وايس سے ،جویریةْ ،اؾع رضی اہلل عٓہ

ُق ُئ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُج َویِر ٔ َی ُة َع ِٔ َْاؾ ٕٔع أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
یس ا ِي ُُ ِ ٔ

بِ َٔ َع ِب ٔس اہللٔ َو َساي ٔ َِ بِ َٔ َع ِب ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َرا ُظ أَْ َّ ُض َُا ک َ ًَّ َُا َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ عُ َُ َر َي َُّا َْزَ ٍَ ا ِي َح ِی ُع بٔابِ ٔٔ ايزُّبَی ِر ٔ َق ِب ٌَ

رخ ِج َٓا ََ َع
رض َک أَ ِٕ ََّل َت ُح َّخ ا ِي َع َاّ إَّْٔا ْ َ َد ُ
اف أَ ِٕ یُ َحا ٍَ بَ ِي َٓ َٓا َوبَی ِ َن ا ِيب َ ِیتٔ َقا ٍَ َ َ
أَ ِٕ ُي ِك َت ٌَ َؾ َك َاَّل ََّل َي ُ ُّ

َّح َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َحا ٍَ ُن َّؿ ُ
َقیِ ٕع ُز َ
وٕ ا ِيب َ ِیتٔ َؾ َٓ َ َ
ار ُ َ

َو َس ًَّ َِ َص ِسیَطُ َو َحً ََل َرأِ َسطُ َوأ ُ ِطض ٔ ُس ُن ِِ أَنِّی َق ِس أَ ِو َج ِب ُت عُ ُِ َر ّة إ ٔ ِٕ َطا َئ اہللُ أَْ ِ َلً ٔ ُل َؾإ ٔ ِٕ ُخل َِّی بَ ِیىٔی َوبَی ِ َن
ا ِيب َ ِیتٔ كُؿ ُِت َوإ ٔ ِٕ ح ٔی ٌَ بَ ِیىٔی َوبَی ِ َن ا ِيب َ ِیتٔ ؾ ََعً ُِت ََا ؾ ََع ٌَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوأََْا ََ َع ُط ث ُ َِّ
َس َار َسا َع ّة ث ُ َِّ َقا ٍَ َؾإْٔ َّ َُا َطأِْ ُ ُض َُا َواح ْٔس أ ُ ِطض ٔ ُس ُن ِِ أَنِّی َق ِس أَ ِو َج ِب ُت َح َّح ّة ََ َع عُ ُِ َرت ٔی َؾً َِِ َی ِحً ٔ ٌِ َٔ ِٓ ُض َُا َحًَّی

َّح َوأَص َِسی
أَ َح ٌَّ یَ ِو َّ اي َّٓ ِ ٔ

دمحمنبدبعاہللنبسیدیرقمی،فہاےنپفادلےس،وجریبة،انعفریضاہللہنعےسرفاتیےہہکدبعاہللنبدبعاہلل
افراسملنبدبعاہللےناؿےسایبؿایکےہہکسجفتقدبعاہللنبزریبریضاہللہنعےکاقمہلبےکفاےطساجحج
نب ویفس اک رکشل آای وت اؿیکاہشدت ےسلبق دفونں ےن رضحت دبعاہلل نبرمع ریض اہللہنع ےس اہک ہک ارگ اس
اسؽآپ جحہن رکںیوتوکیئ اصقنؿںیہنوہاگاس ےئل ہی ادنہشی ےہہکمہ وکاخہنہبعک اجےن ےسعنمرک دای اجےئ
اگ۔ اوہنں ےن اراشد رفامای مہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ (جح رکےن ےک فاےطس) رفاہن
وہےئ وت افکر رقشی ےن مہ وک تیب اہلل رشفی کت ںیہن اجےن دای ہچنیم  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناینپرقابینذحبرفامیئافراانپرسڈنماایافرںیمموکوگاہانباتوہںہکااشنءاہللںیمےناےنپذہمرمعہالزؾ
رک ایل ےہ۔ ارگ راہتس وھچ ڑ دای ایگ وت ںیم اخہن ہبعک اک وطاػ رکفں اگ افر ارگ رفک دای ایگ وت ںیم فیہ رکفں اگ وج ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنایکاھت۔اسفتقںیمیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمہاہاھت
رھپھچکدریےنلچےکدعبرفامایجحافررمعہدفونںاکییہرطحںیہاسفہجےسںیمموکوگاہانباتوہںہکںیم ےن
رمعہ ےک اسھت جح وک یھب الزؾ رک دای ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن ارحاؾ ںیہنوھکال اہیں کت ہک ویؾ رحن
آایگوتاسدؿارحاؾوھکالافردہییکرقابینرفامیئ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدیرقمی،فہاےنپفادلےس،وجریبة،انعفریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

ارگیسکصخشوکدنمشجحےسرفکدےوتایکرکاناچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 772

راوی  :حُیس بٔ َشعسة بِصی ،سؿیإ ،ابٔ حبیب ،ححاد ،یحٌی بٔ ابونثیر ،عْکَة ،ححاد بٔ عُرو
انؼاری رضی اہلل عٓہ

ِص ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َوص َُو ابِ ُٔ َحبٔیبٕ َع ِٔ ا ِي َححَّا ٔد ايؼَّ َّو ٔ
اف َع ِٔ یَ ِحٌَی
أَ ِخب َ َرَْا حُ َُ ِی ُس بِ ُٔ ََ ِش َع َس َة ا ِي َب ِ ٔ
ْٔک ََ َة َع ِٔ ا ِي َححَّا ٔد بِ ٔٔ َع ُِر ٕو اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی أَْ َّ ُط َسُٔ َع َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
بِ ٔٔ أَبٔی َنثٔیر ٕ َع ِٔ ع ِ ٔ
َ َؾ َكاَّلَ
رخی ؾ ََشأ َ ِي ُت ابِ َٔ َعبَّا ٕ
ض َوأَبَا ص َُریِ َر َة َع ِٔ ذَي ٔ َ
َي ُكو ٍُ ََ ِٔ َ ٔ
ْس َؾ َك ِس َح ٌَّ َو َعً َِیطٔ َح َّح ْة أ ُ ِ َ
ْع َد أَ ِو ُن ٔ َ

َػ َس َم
دیمح نب دعسمة رصبی ،ایفسؿ ،انب بیبح ،اجحج ،ییحی نب اوبریثک ،رکعمة ،اجحج نب رمعف ااصنری ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکفہرفامےتںیہہکںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسارگیسکصخشیکوکیئڈہیوٹٹ
اجےئایفہڑگنلاوہاجےئوتاسصخشاکارحاؾلھکاجےئاگوتفہآدنئہاسؽجحرکےہچنیم ںیمےنانبابعسافر
اوبرہریہریضاہللامہنعےساسدحثیےکابرےںیمدرایتفایکوتاوہنںےناہکہیدرتسےہ۔
رافی  :دیمح نب دعسمة رصبی ،ایفسؿ ،انب بیبح ،اجحج ،ییحی نب اوبریثک ،رکعمة ،اجحج نب رمعف ااصنری ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ارگیسکصخشوکدنمشجحےسرفکدےوتایکرکاناچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 773

راوی  :طعیب بٔ یوسـ و َحُس بٔ ايُثىی ،یحٌی بٔ سعیس ،ححاد بٔ ايؼواف ،یحٌی بٔ ابونثیر،
عْکَہ ،ححاد بٔ عُرو رضی اہلل عٓہ

ـ َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َق َاَّل َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َححَّا ٔد بِ ٔٔ ايؼَّ َّو ٔ
اف َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا ُط َع ِی ُب بِ ُٔ یُو ُس َ
ْٔک ََ َة َع ِٔ ا ِي َححَّا ٔد بِ ٔٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ
َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ أَبٔی َنثٔیر ٕ َع ِٔ ع ِ ٔ
ض َوأَبَا ص َُریِ َر َة َؾ َك َاَّل َػ َس َم َو َقا ٍَ ُط َع ِی ْب فٔی
رخی َو َسأ َ ِي ُت ابِ َٔ َعبَّا ٕ
ْس أَ ِو َ ٔ
ْع َد َؾ َك ِس َح ٌَّ َو َعً َِیطٔ َح َّح ْة أ ُ ِ َ
ُن ٔ َ
َحسٔیثٔطٔ َو َعً َِیطٔ ا ِي َح ُّخ َٔ ِٔ َقاب ٔ ٌٕ
بیعش نب ویفس ف دمحم نب اینثمل ،ییحی نب دیعس ،اجحج نب اوصلاػ ،ییحی نب اوبریثک ،رکعہم ،اجحج نب رمعف ریض اہلل
ہنعاسدحثیاکومضمؿاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :بیعش نب ویفس ف دمحم نب اینثمل ،ییحی نب دیعس ،اجحج نب اوصلاػ ،ییحی نب اوبریثک ،رکعہم ،اجحج نب رمعف
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہکمرکمہمںیمدالخوہےنےکابرےںیم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ہکمرکمہمںیمدالخوہےنےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 774

َوسی بٔ عكبہْ ،اؾع ،عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ
راوی  :عبسة بٔ عبساہلل ،سویس ،زہیرٰ ،

وسی بِ ُٔ عُ ِك َب َة َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب َسةُ بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُس َویِ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُز َصی ِ ْر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َ
یت بٔطٔ
إ یَ ِٓز ٔ ٍُ ب ٔ ِٔذی ك ُ ّوی یَب ٔ ُ
َْاؾ ٔ ْع أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ عُ َُ َر َح َّسثَ ُط أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ

َّ
َ َعل َی أَ َن َُةٕ
ايؼ ِبحٔ ح ٔی َن َي ِك َس ُّ إلٔ َی ََ َّه َة َو َُ َؼلَّی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ذَي ٔ َ
َحًی ي َُؼل َِّی َػ ََل َة ُّ
َ َعل َی أَ َن َُ ٕة َخ ٔظ َٓ ٕة غًَٔیوَ ٕة
غًَٔیوَ ٕة ي َِی َص فٔی ا ِي َُ ِشحٔ ٔس َّاي ِٔذی بُىٔ َی ثَ َِّ َو َله ِٔٔ أَ ِس َؿ ٌَ َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
دبعة نب دبع اہلل ،وسدی ،زریہ ،ومٰیس نب ہبقع ،انعف ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ
وطی رپ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق ہکم رکمہم فیرفی الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ ذی ٰ
راتزگارےتافرامنزرجفادارکےنےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہکمرکمہمفیرفیےلاجےتآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس یک امنز یک ہگج فہ ںیہن ےہ ہک سج ہگج اب دجسم ریمعت وہیئ ےہ ہکلب فہ ہگج ےہ ہک وج ےچین تخسمسق
ےکہلیٹرپےہ۔
رافی  :دبعةنبدبعاہلل،وسدی،زریہ،ومٰیسنبہبقع،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راتےکفتقہکمرکمہمدالخوہےنےکابرےںیم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
راتےکفتقہکمرکمہمدالخوہےنےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 775

راوی  :عُرإ بٔ یزیس ،طعیب ،ابٔ جریخَ ،زاحِ بٔ ابوَزاحِ ،عبسايعزیز بٔ عبساہللََّ ،حغ نعيی رضی
اہلل عٓہ

یس َع ِٔ ُط َع ِیبٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َُزَاح ٔ ُِ بِ ُٔ أَبٔی َُزَاح ِٕٔ َع ِٔ َع ِبسٔ
أَ ِخب َ َرنٔی ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ یَز ٔ َ
ا ِي َعزٔیز ٔبِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َع ِٔ َُ َ ِّ
رخ َد ي َِی َّل َٔ ِٔ ا ِيح ٔ ٔعرَّاْ َ ٔة ح ٔی َن
َّح ٕ
غ ا ِلهَ ِع ٔي ِّی أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َ َ
َ
َّ
َّ
رس َف َحًَّی
رخ َد َع ِٔ ا ِيح ٔ ٔعرَّاْ َ ٔة فٔی بَ ِل ٔٔ َ ٔ
ََ َشی َُ ِع َتُٔ ّرا ؾَأ ِػ َبحَ بٔا ِيح ٔ ٔعرَّاَْةٔ َن َبائ ٕٔت َحًی إٔذَا َزاي َِت ايظ ُِ ُص َ َ

رس َف
َط َیل ا ِي َُسٔی َٓ ٔة َٔ ِٔ َ ٔ
ايط َیل َ ٔ
َجا ََ َع َّ ٔ
رمعاؿنبسیدی،بیعش،انب رججی،زمامحنباوبزمامح ،دبعازعلسینبدبعاہلل،رحمشکػییریضاہللہنعرفامےت
ںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسراتےکفتقاقمؾرعجاہنےسرمعہرکےنےکفاےطسفیرفی
ےلےئگافررمعہرکےکرجفکترعجاہنفاسپفیرفیالےئوگایہکراتایسہگجرےہوہںرھپزفاؽآاتفبےک
دعبرعجاہنےسلکنرکنطبرسػچنہپےئگافرفاہںےسدم ہنیرونرہےکراہتسرپرفاہنوہےئ۔
رافی  :رمعاؿنبسیدی،بیعش،انبرججی،زمامحنباوبزمامح،دبعازعلسینبدبعاہلل،رحمشکػییریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
راتےکفتقہکمرکمہمدالخوہےنےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 776

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،سؿیإ ،اسُاعیٌ بٔ اَیةَ ،زاحِ ،عبسايعزیز بٔ عبساہلل بٔ خايس بٔ اسیس،
ََّحغ نعيی رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ أ ُ ََ َّی َة َع ِٔ َُزَاح ِٕٔ َع ِٔ َع ِبسٔ ا ِي َعزٔیز ٔبِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َص َّٓازُ بِ ُٔ َّ ٔ
ايْس ِّی َع ِٔ ُسؿ َِی َ
َخاي ٔ ٔس بِ ٔٔ أ ُ َس ِی ٕس َع ِٔ َُ َ ِّ
َّح ٕ
رخ َد َٔ ِٔ ا ِيحٔ ٔعرَّاْ َ ٔة ي َِی َّل َنأََّْطُ
غ ا ِلهَ ِع ٔي ِّی أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َ َ
َسبٔی َه ُة ؾ َّٔـ ٕة ؾَا ِع َت َُ َر ث ُ َِّ أَ ِػ َبحَ ب ٔ َضا َن َبائ ٕٔت
انہدنبرسی،ایفسؿ،اامسلیعنبامیة،زمامح،دبعازعلسینبدبعاہللنباخدلنبادیس،رحمشکػییریضاہللہنع
رفامےتںیہہکروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسراتںیماقمؾرعجاہنےسرفاہنوہےئوتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملساکرگناچدنییکرطحکمچراہاھترھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرمعہرفامایافرحبصکترھپآپیلصاہلل

ہیلعفآہلفملسرعجاہنیہںیمےھتوگایآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایسہگجراتزگاری۔
رافی  :انہد نب رسی ،ایفسؿ ،اامسلیع نب امیة ،زمامح ،دبعازعلسی نب دبعاہلل نب اخدل نب ادیس ،رحمش کػیی
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہکمرکمہمںیمسکاجبنےسدالخوہں؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ہکمرکمہمںیمسکاجبنےسدالخوہں؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 777

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،عبیساہللْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُعب َ ِی ُس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َْاؾ ٔ ْع َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر أَ َّٕ َر ُسو ٍَ
َّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَِّ َز َخ ٌَ ََ َّه َة َٔ ِٔ َّ
ايش ِؿل َی
ايثٓ ٔ َّی ٔة ا ِي ُعً َِیا َّائًی بٔا ِي َب ِل َحا ٔ
َ
رخ َد َٔ ِٔ ايثٓ ٔ َّیةٔ ُّ
ئ َو َ َ
رمعف نب یلع ،ییحی ،دیبع اہلل ،انعف ،انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ہکمرکمہمںیمافیچناھگیٹیک اجبنےسدالخوہےئاقمؾ تیباابلعل یکاجبن ےسافر ےچینفایلاھگیٹیکاجبنےس
رفاہنوہےئاقمؾدکییکاجبنےس۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،دیبعاہلل،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہکمرکمہمںیمڈنھجاےلرکدالخوہےنےکابرےںیم

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ہکمرکمہمںیمڈنھجاےلرکدالخوہےنےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 778

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،یحٌی بٔ آزّ ،رشیَ ،عُار زہىی ،ابوزبیر ،جابر رضی اہلل عٓہ

یَ َع ِٔ َع َُّارٕ اي ُّسصِىٔ ِّی َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَی ِر ٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َی ِحٌَی بِ ُٔ آ َز َّ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َ ٔ
رش ْ
َع ِٔ َجابٔر ٕ َرض َٔی اہللُ َع ِٓطُ أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َز َخ ٌَ ََ َّه َة َوي ٔ َوا ُؤ ُظ أَبِ َی ُف
ااحسؼنباربامیہ،ییحینبآدؾ،رشکی،امعردینہ،اوبزریب،اجربریضاہللہنعرفامےتںیہرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسسجفتقہکمرکمہمںیمدالخوہےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکڈنھجاا دیرگناکاھت۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،ییحینبآدؾ،رشکی،امعردینہ،اوبزریب،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہکمںیمریغبارحاؾےکفالخوہان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ہکمںیمریغبارحاؾےکفالخوہان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 779

راوی  :قتيبہَ ،ايَ ،ابٔ طہاب ،اْص رضی اہلل عٓہ

اب َع ِٔ أَْ َ ٕص أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َز َخ ٌَ ََ َّه َة
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََاي ٔ َْ َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ

رف َؾكٔی ٌَ ابِ ُٔ َخ َل ٌٕ َُ َت َع ًِّ ْل بٔأ َ ِس َتارٔ ا ِل َه ِع َب ٔة َؾ َكا ٍَ ا ِق ُتًُو ُظ
َو َعً َِیطٔ ا ِئُ ِػ َ ُ
ہبیتق،امکل،انباہشب،اسنریضاہلل ہنعرفامےتںیہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتقہکمرکمہم
ںیمدالخوہےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرسابمرکرپ(ولےہ)اکاکیوخد(یگنجابلس)اھت۔ولوگںےن
رعضایکانبلطخہبعکےکابلسںیماٹپلوہاےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایماسوکلتقرکڈاول۔
رافی  :ہبیتق،امکل،انباہشب،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ہکمںیمریغبارحاؾےکفالخوہان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 780

راوی  :عبیساہلل بٔ ؾـاية بٔ ابراہیِ ،عبساہلل بٔ زبیر ،سؿیإَ ،ايَ ،زہری ،اْص رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ ؾ ََـا َي َة بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ايزُّبَی ِر ٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َقا ٍَ
َح َّسثَىٔی ََاي ٔ َْ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ أَْ َ ٕص أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َز َخ ٌَ ََهَّ َة َع َاّ ا ِي َؿ ِتحٔ َو َعل َی

رف
َرأِ ٔسطٔ ا ِئُ ِػ َ ُ

دیبع اہلل نب اضفلة نب اربامیہ ،دبعاہلل نب زریب ،ایفسؿ ،امکل ،زرہی ،اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم ںیم دالخ وہےئ سج اسؽ ہک ہکم رکمہم حتف وہا اھت افر آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےکرسرپوخداھت۔
رافی  :دیبعاہللنباضفلةنباربامیہ،دبعاہللنبزریب،ایفسؿ،امکل،زرہی،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ہکمںیمریغبارحاؾےکفالخوہان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 781

راوی  :قتيبہَ ،عاویہ بٔ عُار ،ابوزبیر َکی ،جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َُ َعاو ٔ َی ُة بِ ُٔ َع َُّا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو ايزُّبَی ِر ٔا ِي َُک ُِّّی َع ِٔ َجابٔر ٔبِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ أَ َّٕ
َّ
ُحاّ ٕ
اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َز َخ ٌَ َی ِو َّ َؾ ِتحٔ ََه َة َو َعً َِیطٔ ع َُٔا ََ ْة َس ِو َزا ُئ بٔ َػی ِر ٔإ ٔ ِ َ
ہبیتق ،اعمفہی نب امعر ،اوبزریب یکم ،اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسحتف ہکمےکرفزہکم رکمہم ںیمدالخوہےئوتآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےک رس رپاکےلرگنیکڑگپی
یھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملساحتلارحاؾںیمںیہنےھت۔
رافی  :ہبیتق،اعمفہینبامعر،اوبزریبیکم،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکہکمںیمدالخوہےناکفتق
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکہکمںیمدالخوہےناکفتق

جًس  :جًس زوّ

حسیث 782

راوی َ :حُس بٔ َعُر ،حبإ ،وہیب ،ایوب ،ابوعايیة ،براء ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ئ
وب َع ِٔ أَبٔی ا ِي َعاي ٔ َیةٔ ا ِيب َ َّرا ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِع َُر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحبَّا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُو َص ِی ْب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَ ُّی ُ
وٕ بٔا ِي َح ِّخ
َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض َقا ٍَ َقس َّٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوأَ ِػ َحابُطُ ي ٔ ُؼ ِبحٔ َرابٔ َع ٕة َوص ُِِ یًُ َُّب َ
ؾَأ َ ََ َرص ُِِ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ یَ ٔح ًُّوا
دمحمنبرمعم،ةحؿ،فبیہ،اویب،اوباعلیة،رباء،انبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب امہ ذی اہجحل یک اچر اترخی وک حبص ےک فتق ہکم رکمہم ںیم جح
رکےنےکفاےطسکیبلےتہکوہےئدالخوہےئرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکرمعہرکےکارحاؾوھکےنل
اکمکحرفامای۔
رافی  :دمحمنبرمعم،ةحؿ،فبیہ،اویب،اوباعلیة،رباء،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکہکمںیمدالخوہےناکفتق

جًس  :جًس زوّ

حسیث 783

راوی َ :حُس بٔ بظار ،یحٌی بٔ نثیر ،ابوغشإ ،طعبة ،ایوب ،ابوعايیة ،براء ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

وب َع ِٔ أَب ٔی ا ِي َعاي ٔ َیةٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظارٕ َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َنثٔیر ٕأَبُو غ ََّش َ
إ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ أَ ُّی َ

ض َقا ٍَ َقس َّٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ْٔلَ ِربَ ٕع ََ َـی ِ َن َٔ ِٔ ذٔی ا ِي ٔح َّحةٔ َو َق ِس
ا ِيب َ َّرا ٔ
ئ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ئ َو َقا ٍَ ََ ِٔ َطا َئ أَ ِٕ َی ِح َعً ََضا ُع ُِ َر ّة َؾً َِیؿ َِع ٌِ
ايؼ ِبحَ بٔا ِي َب ِل َحا ٔ
أَ َص ٌَّ بٔا ِي َح ِّخ ؾ ََؼلَّی ُّ
دمحم نب اشبر ،ییحی نب ریثک ،اوباسغؿ ،شػیة ،اویب ،اوباعلیة ،رباء ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساچرذیاہجحلوکہکمرکمہمفیرفیالےئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنجحیک
تینیک یھت ہچنیم آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن احطبء ےک اقمؾ رپ امنز رجف ادا رفامیئ افر اراشد رفامای سج صخشاک

دؽاچےہاسوکرمعہںیمدبتلیرکےل۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحینبریثک،اوباسغؿ،شػیة،اویب،اوباعلیة،رباء،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسےکہکمںیمدالخوہےناکفتق

جًس  :جًس زوّ

حسیث 784

راوی  :عُرإ بٔ یزیس ،طعیب ،ابٔ جریخ ،علاء ،جابر رضی اہلل عٓہ

یس َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُط َع ِی ْب َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ َع َلائْ َقا ٍَ َجاب ٔ ْر َقس َّٔ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ َیز ٔ َ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ َّه َة َػبٔی َح َة َرابٔ َع ٕة ََ َـ ِت َٔ ِٔ ذٔی ا ِي ٔح َّح ٔة
رمعاؿ نبسیدی،بیعش،انب رججی،اطعء،اجرب ریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملساچرذفاہجحلیکحبصوکہکمرکمہمںیمدالخوہےئ۔
رافی  :رمعاؿنبسیدی،بیعش،انبرججی،اطعء،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحؾںیمااعشرڑپےنھافراامؾےکآےگےنلچےکقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحؾںیمااعشرڑپےنھافراامؾےکآےگےنلچےکقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 785

راوی  :ابوعاػِ خظیع بٔ اِصّ ،عبسايرزام ،جؿعر بٔ سًامیٕ ،ثابت ،اْص رضی اہلل عٓہ

رف بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َع ٔ
اػ ِٕ ُخظَ ِی ُع بِ ُٔ أَ ِ َ
ِص َّ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َج ِع َ ُ
ئ َو َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َر َوا َح َة یَ ُِشٔی
ثَاب ٔ ْت َع ِٔ أَْ َ ٕص أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َز َخ ٌَ ََ َّه َة فٔی عُ ُِ َرة ٔا ِي َك َـا ٔ
ٌ ا ِي َض َاّ َع ِٔ
بَی ِ َن َی َسیِطٔ َوص َُو َي ُكو ٍُ َخ ًُّوا بَىٔی ا ِلهُ َّؿارٔ َع ِٔ َسبٔیًٔطٔ ا ِي َی ِو َّ َن ِ ٔ
ض ّبا یُز ٔی ُ
رضبِهُ ِِ َعل َی َت ِٓزٔیًٔطٔ َ ِ

ٌ ا ِي َدًٔی ٌَ َع ِٔ َخًٔیًٔطٔ َؾ َكا ٍَ َي ُط عُ َُرُ َیا ابِ َٔ َر َوا َح َة بَی ِ َن َی َس ِی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ََكٔیًٔطٔ َویُ ِِذصٔ ُ

َّ
َّ
ُحّ ٔ اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ َت ُكو ٍُ ِّ
رس ُع ؾ ٔیض ٔ ِِ
َو َس ًَّ َِ َوفٔی َ َ
ايظ ِع َر َقا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َخٌِّ َع ِٓ ُط َؾ ًَ ُض َو أَ ِ َ
َٔ ِٔ َن ِـحٔ اي َّٓ ِب ٌٔ
اوباعمص شیشخ نب ارصؾ ،دبعارلزاؼ ،ذفغر نب امیلسؿ ،اثتب ،اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتقاضقرمعہادارفامےنےکفاےطسہکمرکمہمفیرفیےلےئگوترضحتدبعاہلل

نب رفہح آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آےگ ےتلچ وہےئ ہی ااعشر ڑپھ رےہ ےھت۔ اے رشمنیک یک افالد! م
ولگروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکراہتسےسٹہاجؤآجمہموکاؿےکمکحےساسرطحلتقرکںی
ےگسجےسرسرگدؿےساگلوہاجےئاگافردفتسدفتسےسےبربخوہاجےئاگ۔ہیابتنسرکرضحترمع
ریض اہلل ہنع ےن رفامای اے دبع اہلل! آرضحنت یلص اہللہیلع فآہل فملس یک وموجدیگ ںیم رحؾ رشفی ںیم م رعش
ڑپھ رےہ وہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے رمع! اس وک وھچ ڑ دف ہی ااعشر افکر ےکدولں ںیم ریت ےس
زایدہا رادنازوہےتںیہ۔
رافی  :اوباعمصشیشخنبارصؾ،دبعارلزاؼ،ذفغرنبامیلسؿ،اثتب،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہکمرکمہمیکمیظعتےسقلعتم

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ہکمرکمہمیکمیظعتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 786

راوی َ :حُس بٔ قساَة ،جریرَٓ ،ؼورَ ،حاہس ،كاؤض ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض َقا ٍَ َقا ٍَ
ض َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ق َُسا ََ َة َع ِٔ َجرٔیر ٕ َع ِٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ َُ َحاصٔ ٕس َع ِٔ كَا ُو ٕ
ُح ََ ُط اہللُ َی ِو َّ َخً ََل َّ
ايش َُ َوا ٔ
ت َواْلِ َ ِر َق َؾ ُض َو
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یَ ِو َّ ا ِي َؿ ِتحٔ َص َِذا ا ِي َب ًَ ُس َ َّ
ْعؾ ََضا َوَّلَ
رف َػ ِی ُس ُظ َو ََّل یَ ًِ َتك ٔ ُم يُ َك َل َت ُط إ ٔ ََّّل ََ ِٔ َ َّ
ُح ْاّ ب ٔ ُ ِ
ََ
َّح ََةٔ اہللٔ إلٔ َی یَ ِوّ ٔ ا ِيك ٔ َیا ََةٔ ََّل ي ُِع َـ ُس َط ِو ُنطُ َو ََّل یُ َٓ َّ ُ
َّ
َّ
ِرخ
یُ ِد َتل َی َخ ََل ُظ َقا ٍَ ا ِي َعب ُ
ْ کًَ ٔ َُ ّة ََ ِع َٓا َصا إَّٔل ِاْلٔذ ٔ َ
َّاض یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إَّٔل ِاْلٔذ ٔ َ
ِرخ ؾ ََِذ َ َ

دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،اجمدہ،اطؤس،انبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہہکحتفہکمےکرفزآرضحنتیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشد رفامایہیدفہبنشےہہکسجوکدخافدندقفسےناسرفزرحاؾایکاھتسجرفزآامسونںافر
ز نیوکادیاایکاھت۔اسفہجےسہیایقتمکتاہللےکرحاؾرکےنیکفہجےسرحاؾےہاساکاکانٹہناکاٹاجےئافر
اساک اکشرہناگھبای اجےئاہیںکتہکوکیئرگیڑپیزیچہن ااھٹیئ اجےئ نکیلارگوکیئ اسیکرہشت افراالعؿیک
رغضےسااھٹےئوتاجزئےہافراہیںیکاھگسہناکیٹاجےئاسرپابعسریضاہللہنعےنرعضایکایروسؽاہلل
یلص اہللہیلعفملس! نکیل اذرخ انؾیک اھگس اکےنٹیک ااجزت دںی۔آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامایاہں! اس
یکااجزتےہ۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،وصنمر،اجمدہ،اطؤس،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہکمںیمگنجیکاممتعن

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ہکمںیمگنجیکاممتعن

جًس  :جًس زوّ

حسیث 787

راوی َ :حُس بٔ راؾع ،یحٌی بٔ آزَّ ،ؿـٌَٓ ،ؼورَ ،حاہس ،كاؤض ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َراؾ ٔ ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ آ َز َّ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُؿ ََّـ ٌْ َع ِٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ َُ َحاصٔ ٕس َع ِٔ
َّ
ُح ْاّ
ض َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
كَا ُو ٕ
ض َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َی ِو َّ َؾ ِتحٔ ََه َة إ ٔ َّٕ َص َِذا ا ِي َبً ََس َ َ

َّح ََ ٔة اہللٔ َعز َّ
َ َّ
ُح ْاّ ب ٔ ُ ِ
ُح ََ ُط اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ ي َِِ یَ ٔح ٌَّ ؾ ٔیطٔ ا ِيك ٔ َتا ٍُ ْٔل َ َح ٕس َق ِبلٔی َوأُح ٔ ٌَّ لٔی َسا َع ّة َٔ ِٔ ْ َ َضا ٕر َؾ ُض َو َ َ
َو َج ٌَّ
دمحم نب راعف ،ییحی نب آدؾ ،لضفم ،وصنمر ،اجمدہ ،اطؤس ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملس ےنحتف ہکم ےک رفز رفامایہی ہنیہم رحاؾےہاس وک اہلل ےن رحاؾ رقاردای ےہ افراس ںیم ریمے
العفہ یسک ےک فاےطس اڑایئ رکان اجزئ ںیہن رقار دایایگ افر ریمےفاےطس یھب اکی ڑھگی کتاس یک ااجزت یھت افر
رھپمکحبایہلرحاؾرقاردییئگ۔
رافی  :دمحمنبراعف،ییحینبآدؾ،لضفم،وصنمر،اجمدہ،اطؤس،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ہکمںیمگنجیکاممتعن

جًس  :جًس زوّ

حسیث 788

راوی  :قتيبہ ،يیث ،سعیس بٔ ابو سعیس ،ابورشیح رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
رشیِ ٕح أَْ َّ ُط َقا ٍَ ي ٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َوص َُو
ايً ِی ُث َع ِٔ َسعٔیسٔ بِ ٔٔ أَبٔی َسعٔی ٕس َع ِٔ أَبٔی ُ َ
َی ِب َع ُث ا ِيبُ ُع َ
َ َق ِو َّّل َق َاّ بٔطٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِي َػ َس
وث إلٔ َی ََ َّه َة ائ ِ َِذ ِٕ لٔی أَ ُّی َضا اْلِ َ َٔیرُ أ ُ َح ِّسث ِ َ
ای ح ٔی َن َتک َ ًَّ َِ بٔطٔ َحُٔ َس اہللَ َوأَثِى َی َعً َِیطٔ ث ُ َِّ
ِص ِت ُط َع ِي َٓ َ
َٔ ِٔ یَ ِوّ ٔ ا ِي َؿ ِتحٔ َسُٔ َع ِتطُ أُذُْ َ َ
ای َو َو َعا ُظ َق ًِ ٔيی َوأَبِ َ َ
ُح ََ َضا اہللُ َوي َِِ یُ َ ِّ
َ ب ٔ َضا
َقا ٍَ إ ٔ َّٕ ََ َّه َة َ َّ
رخ أَ ِٕ َي ِش ٔؿ َ
اض َو ََّل َی ٔح ٌُّ َّٔل َِر ٔ ٕئ یُ ِؤ َٔ ُٔ بٔاہللٔ َوا ِي َی ِوّ ٔ ِاْل ٔ ٔ
َّح َِ َضا اي َّٓ ُ
َز َّا َو ََّل َي ِع ُـ َس ب ٔ َضا َط َح ّرا َؾإ ٔ ِٕ َت َر َّخ َؽ أَ َح ْس ئك ٔ َتا ٍٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ َٔیضا َؾ ُكويُوا َي ُط إ ٔ َّٕ
ِ
ُح ََت َُضا ا ِي َی ِو َّ
اہللَ أَذ ٔ َٕ ي ٔ َر ُسوئطٔ َوي َِِ یَأذ َِٕ َلهُ ِِ َوإْٔ َّ َُا أَذ ٔ َٕ لٔی ؾ َٔیضا َسا َع ّة َٔ ِٔ ْ َ َضارٕ َو َق ِس َعا َز ِت ُ ِ
َّح ََت َٔضا بٔاْلِ َ َِ ٔص َو ِييُ َب ًِّ ِؼ َّ
ايظاصٔ ُس ا ِي َػائ َٔب
َن ُ ِ
ہبیتق،ثیل،دیعس نباوبدیعس ،اوبرشحیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےن رضحترمعف نبدیعس ےسہکم
رکمہمیکاجبنرکشلرفاہنرکےتوہےئرفامایاےاریمھجموکاکیابتایبؿرکےنیکااجزتدف۔وجہکحتفہکمےک
ومعقرپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنحتفےکدفرسےرفزرفامیئیھت۔اسوکریمےاکونںےن
انسافردؽےنوفحمظراھکافرریمیآوھکنں ےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئداھکیہکآپیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےن دخافدن دقفسیک دمحف انثءایبؿ رکےن ےک دعب رفامای ہکم رکمہم ااسیرہشےہہک سج وک ولوگں
ےن ںیہن ہکلب دخافدن دقفس ےن رحاؾ رقار دای ےہ اس فہج ےس یسک املسمؿ ےک فاےطس وج ہک اہلل افر ایقتم ےک
دؿ رپ اامیؿ راتھک وہ اجزئ ںیہنےہہکاس ںیم یسک اک وخؿ اہبدے ای اہیں اکدرتخ اکٹڈاےل افر ارگ وکیئ اےنپ
لعف رپ وطبر دلیل ےک ریمے اتقؽ ےس دلیل ڑکپے وت م اس ےس  ہہ دف ہک دخافدن دقفس ےن رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوک ااجزتاطعرفامیئ یھتموکااجزتںیہناطعرفامیئ۔رھپ ھجم وکدؿاک اکی ہصحاس
یکااجزتیھت افراسےک دعباسیکرحتماسرطح ےسدفابرہفاسپآیئگسج رطہقیےسہک لکیھت افروج
ولگاسفتقوموجدںیہوتاؿوکاچےیہہکوجولگاسفتقوموجدںیہنںیہاؿکتاچنہپدںی۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،دیعسنباوبدیعس،اوبرشحیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحؾرشفییکرحتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحؾرشفییکرحتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 789

راوی  :عُرإ بٔ بکار ،بَش ،وہ اپٓے وايس سے ،زہری ،سحیِ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َّ
َش أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔی ُس َح ِی ِْ أَْ َّ ُط َسُٔ َع أَبَا ص َُریِ َر َة َي ُكو ٍُ
أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ بَکا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بٔ ِ ْ
ئ
ـ بٔض ٔ ِِ بٔا ِيب َ ِی َسا ٔ
َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ِػزُو َص َِذا ا ِيب َ ِی َت َج ِی ْع َؾ ُی ِد َش ُ
رمعاؿنباکبر،رشب،فہاےنپفادلےس،زرہی،میحس،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اخہن ہبعک ےس اڑایئ رکےن ےک فاےطس اکی رکشل آےئ اگ افر فہ رکشل اقمؾ
دیباءرپچنہپرکدسنھاجےئاگ۔
رافی  :رمعاؿنباکبر،رشب،فہاےنپفادلےس،زرہی،میحس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحؾرشفییکرحتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 790

راوی َ :حُس بٔ ازریص ،ابو حاتِ ايرازی ،عُر بٔ حؿؽ بٔ غیاث ،وہ اپٓے وايس سےَ ،شعر ،كًحہ بٔ
َِصف ،ابوَشًِ اَّلُغ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ٔیص أَبُو َحات ِٕٔ ايرَّاز ُّٔی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا عُ َُرُ بِ ُٔ َحؿ ِٔؽ بِ ٔٔ غٔ َی ٕ
اث َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَب ٔی َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِزر َ
ِص ٕ
َٔ ِش َعر ٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی كَ ًِ َح ُة بِ ُٔ َُ َ ِّ
ف َع ِٔ أَبٔی َُ ِشً ٔ ِٕ اْلِ َ َ ِّ
ُغ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ
َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََّل َت ِٓ َتهٔی ا ِيبُ ُع ُ
ـ ب ٔ َح ِی ٕع َٔ ِٓ ُض ِِ
وث َع ِٔ غَزِو ٔ َص َِذا ا ِيب َ ِیتٔ َحًَّی یُ ِد َش َ

دمحمنبادرسی،اوباحمارلازی،رمعنبصفحنبایغث،فہاےنپفادلےس،رعسم،ہحلطنبرصمػ،اوبملسماالرغ،
اوبرہریہریضاہللہنع ےسرفاتی ےہہکرضحتروسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایرکشلاخہنہبعکےس
گنج رکےن ےک فاےطس اس فتق کت ابز ںیہن آںیئ ےگ سج فتق کت ہک اؿ ںیم ےس اکی ز نی ںیم ںیہن
دسنھاجےئاگ۔
رافی  :دمحم نب ادرسی ،اوب احم ارلازی ،رمع نب صفح نب ایغث ،فہ اےنپ فادل ےس ،رعسم ،ہحلط نب رصمػ،
اوبملسماالرغ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحؾرشفییکرحتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 791

راوی َ :حُس بٔ زاؤز ايُؼیصی ،یحٌی بٔ َحُس بٔ سابل ،ابواساَة ،عبسايشَل ّ ،زاَّلنی ،عُرو بٔ
َرة ،سايِ بٔ ابوجعس ،اخیہ ،ابٔ ابوربیعة ،حؿؼہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َزا ُو َز ا ِئُ ِّؼی ٔص ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ َساب ٔ ٕل َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو أ ُ َسا ََ َة َقا ٍَ
ايش ََلّ ٔ َع ِٔ َّ
َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس َّ
ايس َاَّلن ٔ ِّی َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َُ َّر َة َع ِٔ َساي ٔ ِٔ بِ ٔٔ أَبٔی ا ِي َح ِع ٔس َع ِٔ أَخٔیطٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ابِ ُٔ

َّحّ ٔ
أَبٔی َرب ٔ َ
یع َة َع ِٔ َحؿ َِؼ َة ب ٔ ِٓتٔ عُ َُ َر َقاي َِت َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یُ ِب َع ُث ُج ِٓ ْس إلٔ َی َص َِذا ا ِي َ َ
إ ؾ ٔیض ٔ ِِ
َؾإٔذَا کَاْ ُوا بٔب َ ِی َسا َئ َٔ ِٔ اْلِ َ ِر ٔ
ـ بٔأ َ َّوئض ٔ ِِ َو ٔ ٔ
آرخص ِِٔ َوي َِِ َی ِٓ ُخ أَ ِو َس ُل ُض ِِ ُقً ُِت أَ َرأَیِ َت إ ٔ ِٕ ک َ َ
ق ُخ ٔش َ

وٕ َقا ٍَ َتهُو ُٕ َي ُض ِِ ُقبُ ّورا
َُ ِؤ َُٔٓ َ
دمحم نب داؤد ا،یصیصم ،ییحی نب دمحم نب اسقب ،اوبااسمة ،دبعاالسل ؾ ،داالین ،رمعف نب رمة ،اسمل نب اوبدعج ،اہیخ ،انب
اوبربیعة ،ہصفح ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی رکشل
اخہنہبعکیک اجبنےسرفاہن ایکاجےئ اگسج فتقفہ رکشلاقمؾدیباء چنہپاجےئ اگ وتاس اکاالگ افر الھچپ ہصحز نی
ںیمدسنھ اجےئ اگ افردرنایؿفاےل یھب ںیہنچب ںیکس ےگ ںیمےن رعضایکہکارگ اؿ ںیماملسمؿیھبوہں
وت؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاؿیکربقںینباجںیئیگ۔
رافی  :دمحم نب داؤد ا،یصیصم ،ییحی نب دمحم نب اسقب ،اوبااسمة ،دبعاالسل ؾ ،داالین ،رمعف نب رمة ،اسمل نب اوبدعج،
اہیخ،انباوبربیعة،ہصفحریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحؾرشفییکرحتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 792

راوی  :حشین بٔ عیسی ،سؿیإ ،اَیة بٔ ػؿوإ بٔ عبساہلل بٔ ػؿوإ ،حؿؼہ رضی اہلل عٓہا َفَاتی

إ َسُٔ َع
إ بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َػؿ َِو َ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ ع َٔیسی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ أ ُ ََ َّی َة بِ ٔٔ َػؿ َِو َ
َج َّس ُظ َي ُكو ٍُ َح َّسثَ ِتىٔی َحؿ َِؼ ُة أَْ َّ ُط َقا ٍَ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي ََی ُؤ َََّّٔ َص َِذا ا ِيب َ ِی َت َج ِی ْع َي ِػزُوْ َ ُط َحًَّی إٔذَا
ق ُخ ٔش َ َ
ـ بٔض ٔ ِِ َجُٔی ّعا َو ََّل َی ِٓ ُحو إ ٔ ََّّل
کَاْ ُوا بٔب َ ِی َسا َئ َٔ ِٔ اْلِ َ ِر ٔ
آرخص ُِِ َؾ ُی ِد َش ُ
ـ بٔأ ِو َس ٔلض ٔ ِِ َؾيُ َٓازٔی أَ َّويُ ُض ِِ َو ٔ ُ
َ ََا َن َِذبِ َت َعل َی َج ِّس َک َوأَ ِط َض ُس َعل َی َج ِّس َک
َّ ٔ
َ أَْ َّ َ
ايَشی ُس َّاي ِٔذی یُ ِدبٔرُ َع ِٓ ُض ِِ َؾ َكا ٍَ َيطُ َر ُج ٌْ أَ ِط َض ُس َعً َِی َ

أَْ َّ ُط ََا َن َِذ َب َعل َی َحؿ َِؼ َة َوأَ ِط َض ُس َعل َی َحؿ َِؼ َة أَْ َّ َضا ي َِِ َتهِ ِٔذ ِب َعل َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ

نیسح نب یسیع ،ایفسؿ ،امیة نب وفصاؿ نب دبعاہلل نب وفصاؿ ،ہصفح ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ روسؽ رکمی یلص

اہللہیلعفآہلفملسےناراشد رفامایاکیرکشلاساکمؿیک اجبنےسرفاہنوہاگ افرسجفتقاقمؾدیباءرپفہچنہپ
اجےئ اگ وت درنایؿ فاےل ےلہپ دسنھ اجںیئ ےگ اس رپ آےگ فاےل ےھچیپ فاےل وک آفاز دںی ےگ افر امتؾ ےک امتؾ
ولگدسنھ اجںیئ ےگ اؿ ںیم ےس رصػفیہ چب ےکس اگ وجہک رفار وہرک اؿ ےک ابرے ںیم التبےئ اگ ہی دحثی
رشفینسرکاکیآدیمےنرافیےساہکہکںیموگایہداتیوہںہکمےناےنپداداےسوھجٹیکتبسنںیہنیک
ہن اوہنں ےن ہصفح ریض اہلل عیھا ےس افر ہن یہ ہصفح ریض اہلل اہنع ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
اجبنوھجٹیکتبسنیک۔
رافی  :نیسحنبیسیع،ایفسؿ،امیةنبوفصاؿنبدبعاہللنبوفصاؿ،ہصفحریضاہللاہنعرفامیت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحؾرشفیںیمنجاجونرفںوکلتقرکےنیکااجزتےہ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحؾرشفیںیمنجاجونرفںوکلتقرکےنیکااجزتےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 793

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،ونیع ،ہظاّ بٔ ْعوة ،وہ اپٓے وايس سے ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓٗا

َ
ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا َونٔی ْع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صٔظَ ُاّ بِ ُٔ ُ ِ
اب َوا ِي ٔح َسأَةُ
َّحّ ٔ ا ِي ُػ َر ُ
َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َخ ُِ ُص ؾ ََواس َٔل ُي ِك َتً َِٔ فٔی ا ِيحٌِّٔ َوا ِي َ َ

ُق ُب َوا ِيؿَأ ِ َرةُ
َوا ِيکًَ ُِب ا ِي َع ُكو ُر َوا ِي َع ِ َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،فعیک ،اشہؾ نب رعفة ،فہ اےنپ فادل ےس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل عیھا ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اپچن ربے اجونر لح افر رحؾ دفونں ںیم لتق ےئک

اجںیئ()4وکا()5لیچ()6اکےنٹفاالاتک(ینعیاپلگاتک)()7وھچب()8وچاہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،فعیک،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقیریضاہللعیھا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحؾرشفیںیماسپنوکامرڈاےنلےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحؾرشفیںیماسپنوکامرڈاےنلےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 794

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،نرض بٔ طُیٌ ،طعبة ،قتازة ،سعیس بٔ َشیب ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہ

ٔیس بِ َٔ
رض بِ ُٔ ُط َُ ِی ٌٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َق َتا َز َة َسُٔ ِع ُت َسع َ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اي َّٓ ِ ُ
ا ِي ُُ َشی َّٔب یُ َح ِّس ُث َع ِٔ َعائٔظَ َة َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َخ ُِ ُص ؾ ََواس َٔل ُي ِك َتً َِٔ فٔی ا ِيحٌِّٔ
اب اْلِ َبِ َك ُع َوا ِيحٔ َسأَةُ َوا ِيؿَأ ِ َرةُ
َّحّ ٔا ِي َح َّی ُة َوا ِيکًَ ُِب ا ِي َع ُكو ُر َوا ِي ُػ َر ُ
َوا ِي َ َ
ااحسؼنباربامیہ ،رضننب لیمش ،شػیة،اتقدة ،دیعسنب بیسم ،اعہشئدصہقیریض اہللہنعرفامیت ںیہ ہکرضحت
ہ
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اپچن ربے اجونر لتق رک دی اجںیئ اچےہ فہ رحؾ ںیم وہں ای
ریغرحؾںیم۔اسپن۔اکےنٹفاالاتک۔تچربکاوکا۔لیچافروچاہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،رضننبلیمش،شػیة،اتقدة،دیعسنببیسم،اعہشئدصہقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

رحؾرشفیںیماسپنوکامرڈاےنلےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 795

راوی  :احُس بٔ سًامیٕ ،یحٌی بٔ آزّ ،حؿؽ بٔ غیاث ،اعُع ،ابراہیِ ،اسوز ،عبساہلل بٔ َشعوز رضی
اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَ ِحٌَی بِ ُٔ آ َز َّ َع ِٔ َحؿ ِٔؽ بِ ٔٔ غٔ َی ٕ
اث َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ
اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ ُن َّٓا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔا ِي َد ِی ٔـ َٔ ِٔ َٔىّی َحًَّی َْزَي َِت

َوا ِي ُُ ِر َس ََل ٔ
ََخ َج ِت َح َّی ْة َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِق ُتًُوصَا ؾَابِ َت َس ِرَْا َصا
ْعؾّا ؾ َ َ
ت ُِ
َّح َصا
ؾ ََس َخً َِت فٔی ُج ِ ٔ
ادمحنبامیلسؿ،ییحینبآدؾ،صفحنبایغث،اشمع،اربامیہ،اوسد،دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتی
ےہ ہک مہ ولگ دجسم فیفخ ںیم اقمؾ ینم ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہک رمہاہ ےھت ہک وسرہ
رمالستانزؽوہیئاسدفراؿاسپنلکنآایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحرفامایمولگاسوکلتقرکدف
مہولگاسےکےھچیپاھبگڑپےنکیلفہاےنپلبںیمسھگایگ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،ییحینبآدؾ،صفحنبایغث،اشمع،اربامیہ،اوسد،دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحؾرشفیںیماسپنوکامرڈاےنلےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 796

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،ابٔ جریخ ،ابوزبیرَ ،حاہس ،ابوعبیسة ،ابٔ َشعوز رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ َُ َحاصٔ ٕس َع ِٔ أَبٔی
عُب َ ِی َس َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ ُن َّٓا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َِی ًَ َة َ َّ
ْع َؾ َة َؾإٔذَا
ْع َؾ َة ائًی َق ِب ٌَ َی ِوّ ٔ َ َ
َ
ح ُّٔص ا ِي َح َّیةٔ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِق ُتًُو َصا َؾ َس َخً َِت َط َّل ُج َِّحٕ ؾَأ َ ِز َخ ًِ َٓا عُو ّزا َؾ َكً َِع َٓا
َ
َبع َف ا ِي ُح ِ ٔ َ
ض َِ َٓا ؾ َٔیضا ْ َ ّارا َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َقاصَا اہللُ
ِ
َّح ؾَأ َخ ِِذَْا َس َع َؿ ّة ؾَأ ِ َ
رش ُن ِِ َو َو َقا ُن ِِ َ َّ
َ َّ
رشصَا
رمعف نبیلع،ییحی،انبرججی ،اوبزریب،اجمدہ،اوبدیبعة،انب وعسمدریضاہللہنعرفامےتںیہہکمہولگرعافتیک
راتینعیرعہففاےلدؿےسلبقفایلراترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےکرمہاہےھت ہکااچکن
اسپن یک آٹہ وسحمس وہیئ۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای مولگاس وک امر ڈاول نکیل فہ لب ںیم دالخ
وہایگ۔ہچنیم مہولوگںےن وسراخںیماکیڑکلیدالخرکدیافرھچکرھتپاکنےلرھپڑکلایںعمجرکےکوسراخ
ںیم دالخ ںیک افر اؿ ںیم آگ اگل دی۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدن دقفس ےن اس وک
اہمترےرشےسافرموکاسےکرشےساچبایل۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،انبرججی،اوبزریب،اجمدہ،اوبدیبعة،انبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رگٹگےکامرڈاےنلےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رگٹگےکامرڈاےنلےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 797

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس َُقی ،سؿیإ ،عبسايحُیس بٔ جبیر بٔ طيبة ،سعیس بٔ َشیب ،اّ
رشیَ رضی اہلل عٓہ

ُق ُئ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َع ِب ُس ا ِي َحُٔی ٔس بِ ُٔ ُج َبی ِر ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
یس ا ِي ُُ ِ ٔ
رش ٕ
یَ َقاي َِت أَ ََ َرنٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔ َك ِت ٌٔ
بِ ٔٔ َط ِي َب َة َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب َع ِٔ أ ُ ِّّ َ ٔ
اْلِ َ ِو َزا ٔؽ
دمحمنبدبعاہللنبسیدیرقمی،ایفسؿ،دبعادیمحلنبریبجنبہبیش،دیعسنببیسم،اؾرشکیریضاہللہنعرفامیت
ںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکرگٹگےکامرےناکمکحرفامای۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدیرقمی،ایفسؿ،دبعادیمحلنبریبجنبشتیة،دیعسنببیسم،اؾرشکیریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رگٹگےکامرڈاےنلےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 798

راوی  :وہب بٔ بیإ ،ابٔ وہبَ ،ايَ و یوْص ،ابٔ طہابْ ،عوة ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ْع َو َة َع ِٔ
َ َویُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َوص ُِب بِ ُٔ بَ َیا ٕٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ََاي ٔ ْ
اب َع ِٔ ُ ِ
َعائٔظَ َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ا ِي َو َزؽ ُا ِي ُؿ َو ِي ٔش ُل
فبہ نب ایبؿ ،انب فبہ ،امکل ف ویسن ،انب اہشب ،رعفة ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرگٹگاکیربااجونرےہ۔
رافی  :فبہنبایبؿ،انبفبہ،امکلفویسن،انباہشب،رعفة،اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھچبوکامران
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وھچبوکامران

جًس  :جًس زوّ

حسیث 799

راوی  :عبسايرحُٔ بٔ خايس ،ححاد ،ابٔ جریخ ،ابإ بٔ ػايح ،ابٔ طہابْ ،عوة ،عائظہ ػسيكہ رضی
اہلل عٓہا

َّاد َقا ٍَ ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ أَ ِخب َ َرن ٔی أَبَا ُٕ بِ ُٔ َػاي ٔ ٕح
أَ ِخب َ َرنٔی َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس ايرَّق ُِّّی ا ِي َك َّلا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحح ْ

ْع َو َة أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّٕ َعائٔظَ َة َقاي َِت َقا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َخ ُِ ْص َٔ ِٔ َّ
اب
ايس َو ِّ
َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
اب أَ َّٕ ُ ِ
ُق ُب َوا ِيؿَأ ِ َرةُ
َّحّ ٔا ِيکًَ ُِب ا ِي َع ُك ُ
ور َوا ِي ُػ َر ُ
ک ُ ًُّ ُضَّٔ ؾَاس ْٔل يُ ِك َتً َِٔ فٔی ا ِيحٌِّٔ َوا ِي َ َ
اب َوا ِي ٔح َسأَةُ َوا ِي َع ِ َ
دبعارل نمح نب اخدل ،اجحج ،انب رججی ،اابؿ نب اصحل ،انب اہشب ،رعفة ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ
ہکرضحتروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامای اپچناجونرربےںیہاؿوکلح افررحؾدفونں ںیمامرڈاال
اجےئ۔اکےنٹفاالاتک،وکا،لیچ،وھچبافروچاہ۔
رافی  :دبعارلنمحنباخدل،اجحج،انبرججی،اابؿنباصحل،انباہشب،رعفة،اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحؾںیموچےہوکامران
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحؾںیموچےہوکامران

جًس  :جًس زوّ

حسیث 800

راوی  :یوْص بٔ عبساَّلعلی ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہابْ ،عوة ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ْع َو َة أَ َّٕ
أَ ِخب َ َرَْا یُوْ ُُص بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
اب َع ِٔ ُِ

َعائٔظَ َة َقاي َِت َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َخ ُِ ْص َٔ ِٔ َّ
ايس َو ِّ
َّحّ ٔ
اب ک ُ ًُّ َضا ؾَاس ْٔل ُي ِك َتً َِٔ فٔی ا ِي َ َ
ا ِي ُػراب وا ِي ٔح َسأَةُ وا ِيکًَ ُِب ا ِيع ُك ُ ِ
ُق ُب
َ
َ ُ َ
َ
ور َوا ِيؿَأ َرةُ َوا ِي َع ِ َ
ویسن نب دبع االیلع ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،رعفة ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاپچناجونراےسیںیہنجاکامشرربےاجونرفںںیموہاتےہاسفہجےساؿوک
رحؾافرلحدفونںںیمامرڈاالاجےئ۔وکالیچاکےنٹفاالاتکوھچبافروچاہ۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رعفة،اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحؾںیموچےہوکامران

جًس  :جًس زوّ

حسیث 801

راوی  :عیسی بٔ ابراہیِ ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،سايِ بٔ عبساہلل ،عبساہلل بٔ عُر ،حؿؼہ رضی
اہلل عٓہا

اب أَ َّٕ َساي ٔ َِ بِ َٔ َع ِبسٔ
أَ ِخب َ َرَْا ع َٔیسی بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
اہللٔ أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ عُ َُ َر َقا ٍَ َقاي َِت َحؿ َِؼ ُة َز ِو ُد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی

اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َخ ُِ ْص َٔ ِٔ َّ
اب َوا ِي ٔح َسأَةُ َوا ِيؿَأ ِ َرةُ
ايس َو ِّ
ُق ُب َوا ِي ُػ َر ُ
اب َّلَ َ َ
ُح َد َعل َی ََ ِٔ َق َت ًَ ُضَّٔ ا ِي َع ِ َ

َوا ِيکًَ ُِب ا ِي َع ُكو ُر
یسیعنباربامیہ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمع،ہصفحریضاہللاہنعرفامیتںیہہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگوکیئآدیماپچناجونرفںوکالہکرکدےوتاسرپیسکمسق
اکانگہںیہن۔وھچب،وکا،لیچ،وچاہافراکےنٹفاالاتک۔
رافی  :یسیعنباربامیہ،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمع،ہصفحریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحؾںیملیچوکامران
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحؾںیملیچوکامران

جًس  :جًس زوّ

حسیث 802

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،عبس ايرزامَ ،عُر ،ايزہریْ ،عوہ ،عائظہ رضی اہلل عٓہا

َ
ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُ ِ

اب
َّحّ ٔ ا ِي ٔح َسأَةُ َوا ِي ُػ َر ُ
أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َخ ُِ ُص ؾ ََواس َٔل يُ ِك َتً َِٔ فٔی ا ِيحٌِّٔ َوا ِي َ َ
ِ
ْ ُظ َع ِٔ
َْ َب ِع ُف أَ ِػ َحاب ٔ َٓا أَ َّٕ ََ ِع َُ ّرا ک َ َ
إ َی ِِذ ُ ُ
ُق ُب َوا ِيکًَ ُِب ا ِي َع ُكو ُر َقا ٍَ َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َوذ َ َ
َوا ِيؿَأ َر ُة َوا ِي َع ِ َ
ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َو َع ِٔ ُ ِ

ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،ازلرہی،رعفہ،اعہشئریضاہللاہنعاسدحثیاکومضمؿاسہقبومضمؿےک
اطمقبےہ۔

رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،ازلرہی،رعفہ،اعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحؾںیموکےوکلتقرکان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحؾںیموکےوکلتقرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 803

راوی  :احُس بٔ عبسہ ،حُاز ،ہظاّ ،ابیہ ،عائظہ رضی اہلل عٓہا

َ
ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َع ِب َس َة َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا َح َُّا ْز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صٔظَ ْاّ َوص َُو ابِ ُٔ ُ ِ
ِ
اب
ُق ُب َوا ِيؿَأ َرةُ َوا ِي ُػ َر ُ
َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َخ ُِ ُص ؾ ََواس َٔل ُي ِك َتً َِٔ فٔی ا ِي َ َ
َّحّ ٔ ا ِي َع ِ َ
َوا ِيکًَ ُِب ا ِي َع ُكو ُر َوا ِي ٔح َسأَةُ
ادمحنبدبعہ،امحد،اشہؾ،اہیب،اعہشئریضاہللاہنعاسدحثیاکومضمؿاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :ادمحنبدبعہ،امحد،اشہؾ،اہیب،اعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحؾںیماکشراگھبےنیکاممتعنےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رحؾںیماکشراگھبےنیکاممتعنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 804

راوی  :سعیس بٔ عبسايرحُٔ ،سؿیإ ،عُرو ،عْکَة ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ
ْٔک ََ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َسعٔی ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ ع ِ ٔ
ُح ََ َضا اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ یَ ِو َّ َخً ََل َّ
ت َواْلِ َ ِر َق ي َِِ َت ٔح ٌَّ ْٔلَ َحسٕ
ايش َُ َوا ٔ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َص ِٔذظ ٔ ََهَّ ُة َ َّ
َّحاّ ٔ اہللٔ إلٔ َی یَ ِوّ ٔ
ُح ْاّ ب ٔ َ َ
َق ِبلٔی َو ََّل ْٔلَ َح ٕس َب ِعسٔی َوإْٔ َّ َُا أُح ًَّٔ ِت لٔی َسا َع ّة َٔ ِٔ ْ َ َضا ٕر َوه ٔ َی َسا َعًٔی َص ِٔذظ ٔ َ َ

َّاض
رف َػ ِی ُس َصا َو ََّل َت ٔح ٌُّ يُ َك َلت َُضا إ ٔ ََّّل ي ٔ ُُ ِٓ ٔظ ٕس َؾ َك َاّ ا ِي َعب ُ
ا ِيك ٔ َیا ََةٔ ََّل یُ ِد َتل َی َخ ََلصَا َو ََّل ي ُِع َـ ُس َط َحرُصَا َو ََّل یُ َٓ َّ ُ
َّ
َّ
ِرخ
َوک َ َ
ِرخ َؾإَّْٔطُ ئب ُ ُیوت ٔ َٓا َو ُقبُورَْٔا َؾ َكا ٍَ إَّٔل ِاْلٔذ ٔ َ
إ َر ُج َّل َُ َح ِّربّا َؾ َكا ٍَ إَّٔل ِاْلٔذ ٔ َ
دیعس نب دبعارلنمح ،ایفسؿ ،رمعف ،رکعمة ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع

فآہلفملس ےناراشدرفامایہی ہکمرکمہمےہ سجوکدخافدن دقفسےنایسرفزرحاؾرقار دای اھتسجرفز آامسؿافر
ز نیوکادیارفامایاھتافرھجمےسےلہپایریمےدعباسوکیسکےکفاےطسالحؽںیہنرفامایایگ۔ریمےفاےطسیھبدؿ
یکاکیڑھگیںیمالحؽرفامایایگافررھپدفرسیرمہبتدخافدندقفسےکمکحےسایقتمکتاسوکرحاؾرفامایایگ
اسفہجےسہناسیکاھگساکیٹاجےئافرہنوکیئدرتخاکاٹاجےئافرہناسیکہگجےساکشروکاگھبایاجےئافرہن
اہیں ےس وکیئ رگی ڑپی زیچ ااھٹیئ اجےئ اہں اس یک رہشت افر االعؿ رکےن ےک فاےطس اجزئ ےہ اس رپ رضحت
ابعس ریض اہلل ہنع ڑھکے وہےئ وج ہک اکی رجتہب اکر صخش ےھت افر رفامای اذرخیک ااجزت اطع رفامیئ اس ےیل ہک
مہ ولوگں ےک ہی اکمانت افر ربقفں ےک اکؾ آات ےہ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک ااجزت اطع
رفامیئ۔
رافی  :دیعسنبدبعارلنمح،ایفسؿ،رمعف،رکعمة،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحںیمآےگےنلچےسقلعتم

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحںیمآےگےنلچےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 805

راوی َ :حُس بٔ عبسايًَُ بٔ زجٓویة ،عبسايرزام ،جعرف بٔ سًامیٕ ،ثابت ،اْص رضی اہلل عٓہ

رف بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ ا ِي ًَُ ٔ َٔ بِ ٔٔ َزْ ِ ُحو َی َة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َج ِع َ ُ
ئ َوابِ ُٔ َر َوا َح َة بَی ِ َن َی َسیِطٔ
ثَاب ٔ ٕت َع ِٔ أَْ َ ٕص َقا ٍَ َز َخ ٌَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ َّه َة فٔی عُ ُِ َرة ٔ ا ِي َك َـا ٔ
ِ
ٌ
َي ُكو ٍُ َخ ًُّوا بَىٔی ا ِلهُ َّؿارٔ َع ِٔ َسبٔیًٔطٔ ا ِي َی ِو َّ َن ِ ٔ
ٌ ا ِي َض َاّ َع ِٔ ََكٔیًٔطٔ َویُ ِِذصٔ ُ
ضبّا یُزٔی ُ
رضبِهُ ِِ َعل َی َتأؤیًٔطٔ َ َ
ُحّ ٔ اہللٔ َوبَی ِ َن َی َس ِی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ا ِي َدًٔی ٌَ َع ِٔ َخًٔیًٔطٔ َقا ٍَ عُ َُرُ یَا ابِ َٔ َر َوا َح َة فٔی َ َ

َت ُكو ٍُ َص َِذا ِّ
ايظ ِع َر َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َخٌِّ َع ِٓ ُط ؾ ََو َّاي ِٔذی َن ِؿ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ َيک َ ََل َُ ُط أَ َط ُّس
َعً َِیض ٔ ِِ َٔ ِٔ َو ِق ٔع اي َّٓ ِب ٌٔ
دمحمنبدبعاکلملنبزونجبة،دبعارلزاؼ،رفعجنبامیلسؿ،اثتب،اسنریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽرکمی

یلص اہللہیلعفآہلفملسسجفتقرمعةااضقلءںیمہکمرکمہمںیمدالخوہےئوتدبعاہللنبرفاہحریضاہللہنعآپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک آےگ آےگ ہی ااعشر ڑپےتھ وہےئ اج رےہ ےھت۔ اے افکر ےک وٹیب م ولگ آپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس اک راہتس وھچ ڑ دف آج مہ ولگ اؿ ےک مکح ےس اس مسق یک امر امرںی ےگ ہک م ولوگں ےک رس
رگدونںےساگلوہاجںیئےگافردفتسدفتسےسےبربخوہاجےئاگ۔اسرپرمعےناہکاےدبعاہلل!یبنیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس یک وموجدیگ ںیم افر اہلل ےک رحؾ ںیم م ااعشر ڑپھ رےہ وہ۔ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایاسوکوھچ ڑدفاہللیکمسقہیااعشرافکرےکولقبرپریتیکوچٹےسزایدہتخسگلرےہںیہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاکلملنبزونجبة،دبعارلزاؼ،رفعجنبامیلسؿ،اثتب،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحںیمآےگےنلچےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 806

راوی  :قتيبہ ،یزیس ،ابٔ زریع ،خايس ،عْکَة ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَزٔی ُس َوص َُو ابِ ُٔ ز َُریِ ٕع َع ِٔ َخاي ٔ ٕس ا ِي َح َِّذا ٔ
ْٔک ََ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ئ َع ِٔ ع ِ ٔ
َّ
آرخ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي َُّا َقس َّٔ ََه َة ا ِس َت ِك َب ًَطُ أُغ َِیً ٔ َُ ُة بَىٔی صَا ٔط ِٕ َقا ٍَ َؾ َح َُ ٌَ َواح ّٔسا بَی ِ َن َی َسیِطٔ َو َ َ
َخ ًِ َؿطُ
ہبیتق ،سیدی ،انب زرعی ،اخدل ،رکعمة ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
سجفتق ہکم ںیمدالخ وہےئ وت ہلیبق ونباہمش ےک وچبں ےنآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس اک اابقتسؽ ایک۔ آپیلص
اہللہیلعفآہلفملساکیوکآےگیکرطػافراکیوکےھچیپیکرطػالھٹبای۔
رافی  :ہبیتق،سیدی،انبزرعی،اخدل،رکعمة،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیباہللرشفیوکدھکیرکاہھتےنااھٹان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
تیباہللرشفیوکدھکیرکاہھتےنااھٹان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 807

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبة ،ابوقزعة باہلیَ ،ہاجر َکی رحُة اہلل عًیہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَبَا َقزَ َع َة ا ِي َباص ٔل ٔ َّی یُ َح ِّس ُث

َع ِٔ ا ِي ُُ َضا ٔجر ٔا ِي َُک ِّ ِّی َقا ٍَ ُسئ ٔ ٌَ َجابٔرُ بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ َع ِٔ اي َّر ُج ٌٔ َی َری ا ِيب َ ِی َت أَیَ ِر َؾ ُع َی َسیِطٔ َقا ٍَ ََا ُن ِٓ ُت أَ ُه ُّٔ
ٌ َص َِذا إ ٔ ََّّل ا ِي َی ُضو َز َح َح ِح َٓا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾً َِِ َْهُ ِٔ َنؿ َِعًُطُ
أَ َح ّسا َيؿ َِع ُ
دمحمنباشبر،دمحم،شػیة،اوبزقعةابیلہ،اہمرجیکمرۃمحاہللہیلعےسرفاتیےہہکاجربریضاہللہنعےسوساؽایکایگ
ہک ایک ارگ وکیئ صخش اخہن ہبعک یک رطػ رظن رکے وت ایک فہ اہھت ااھٹےئ؟ وت اوہنں ےن رفامای ریمے ایخؽ ںیم
دوہدویںےکالعفہوکیئصخشاسرطہقیےسںیہنرکاتمہےنوتیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتجحاداایکےہ
افرمہےناہھتںیہنااھٹےئ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،شػیة،اوبزقعةابیلہ،اہمرجیکمرۃمحاہللہیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخہنہبعکوکدھکیرکداعامانگن
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اخہنہبعکوکدھکیرکداعامانگن

جًس  :جًس زوّ

حسیث 808

راوی  :عُرو بٔ علی ،ابوعاػِ ،ابٔ جریخ ،عبیساہلل بٔ ابویزیس ،عبسايرحُٔ بٔ كارم بٔ عًكُہ

یس
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َع ٔ
اػ ِٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ أَبٔی َیز ٔ َ
إ إٔذَا َجا َئ
أَ َّٕ َع ِب َس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ َٔ كَارٔ ٔم بِ ٔٔ َع ًِ َك َُ َة أَ ِخب َ َر ُظ َع ِٔ أ ُ َِّطٔ أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ
ََکَاّْا فٔی َزارٔ َي ِعل َی ا ِس َت ِك َب ٌَ ا ِيك ٔ ِب ًَ َة َو َز َعا
رمعف نب یلع ،اوباعمص ،انب رججی ،دیبع اہلل نب اوبسیدی ،دبعارلنمح نب اطرؼ نب ہمقلع اینپ فادلہ ےس لقن رکےت

ںیہہکرضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسسج فتقیلعیےکاکمؿےک زندکیےچنہپ وتہلبقیکرطػرخ
رفامرکداعامےتگن۔
رافی  :رمعفنبیلع،اوباعمص،انبرججی،دیبعاہللنباوبسیدی،دبعارلنمحنباطرؼنبہمقلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمرحاؾںیمامنزڑپےنھیکتلیضف
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
دجسمرحاؾںیمامنزڑپےنھیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 809

َوسی بٔ عبساہلل جہىیْ ،اؾع ،عبساہلل بٔ عُر
راوی  :عُرو بٔ علی و َحُس بٔ َثىی ،یحٌی بٔ سعیسٰ ،
رضی اہلل عٓہ

وسی بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ ا ِي ُح َضىٔ ِّی
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َق َاَّل َح َّسثَ َٓا یَ ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َُ َ
َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َْاؾ ٔ ّعا َي ُكو ٍُ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ عُ َُ َر َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ

َّح َاّ َقا ٍَ أَبُو َع ِبس
َػ ََل ْة فٔی ََ ِشحٔسٔی أَؾ َِـ ُ
ٌ َٔ ِٔ أَ ِي ٔـ َػ ََلة ٕ ؾ ٔ َامی س َٔوا ُظ َٔ ِٔ ا ِي َُ َشا ٔجسٔ إ ٔ ََّّل ا ِي َُ ِشحٔ َس ا ِي َ َ
اي َّر ِح َُ ٔٔ ََّل أَ ِع ًَ ُِ أَ َح ّسا َر َوی َص َِذا ا ِي َحس َ
وسی ا ِي ُح َضىٔ ِّی َو َخا َي َؿطُ
ٔیث َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر غَی ِ َر َُ َ
ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َوغَیِرُ ُظ
رمعفنبیلعفدمحمنبینثم،ییحینبدیعس،ومٰیسنبدبعاہللینہج،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہک

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ریمی دجسم (ینعی دجسم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس)
ںیمامنزادارکاندفرسیاسمدجیکاکیازارامنزےکرباربےہالعفہدجسمرحاؾےک۔

رافی  :رمعفنبیلعفدمحمنبینثم،ییحینبدیعس،ومٰیسنبدبعاہللینہج،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
دجسمرحاؾںیمامنزڑپےنھیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 810

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ و َحُس بٔ راؾع ،اسحلَ ،حُس ،عبسايرزام ،ابٔ جریخْ ،اؾع ،ابراہیِ بٔ
عبساہلل بٔ َعبس بٔ عباضَ ،یُوْہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َراؾ ٕٔع َقا ٍَ إ ٔ ِس َح ُل أَْ ِ َبأََْا َو َقا ٍَ َُ َح َُّ ْس َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ
ض َح َّسثَطُ أَ َّٕ
َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َْاؾ ٔ ّعا َي ُكو ٍُ َح َّسثَ َٓا إٔبِ َراص ٔی ُِ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ََ ِع َب ٔس بِ ٔٔ َع َّبا ٕ

ََ ِی ُُوْ َ َة َز ِو َد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقاي َِت َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ َػ ََل ْة فٔی
ٌ َٔ ِٔ أَ ِي ٔـ َػ ََلة ٕؾ ٔ َامی س َٔوا ُظ َٔ ِٔ ا ِي َُ َشا ٔج ٔس إ ٔ ََّّل ا ِي َُ ِشحٔ َس ا ِلهَ ِع َب َة
ََ ِشحٔسٔی َص َِذا أَؾ َِـ ُ
ااحسؼنباربامیہفدمحمنبراعف،ااحسؼ،دمحم،دبعارلزاؼ ،انبرججی،انعف،اربامیہنب دبعاہللنبدبعمنبابعس،
ومیمہنریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایریمیاسدجسم
ںیم(ینعی دجسم وبنی ںیم)امنز ادا رکان (دجسم رحاؾ ےک العفہ) دفرسی اسمدج ںیم اکی ازار امنزںی ادارکےن ےس
زایدہالضفےہ۔
رافی  :اقحس نب اربامیہ ف دمحم نب راعف ،اقحس ،دمحم ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،انعف ،اربامیہ نب دبعاہلل نب دبعم نب
ابعس،ومیمہنریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
دجسمرحاؾںیمامنزڑپےنھیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 811

راوی  :عُرو بٔ علیَ ،حُس ،طعبہ ،سعس بٔ ابراہیِ ،ابوسًُہ ،اَّلُغ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َس ِع ٔس بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَبَا َسً ََُ َة
ُغ أََّْطُ َسُٔ َع أَبَا ص َُریِ َر َة یُ َح ِّس ُث أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َقا ٍَ َسأ َ ِي ُت اْلِ َ َ َّ
ُغ َع ِٔ َص َِذا ا ِي َحسٔیثٔ َؾ َح َّس َث اْلِ َ َ ُّ
ٌ َٔ ِٔ أَ ِي ٔـ َػ ََلة ٕؾ ٔ َامی س َٔوا ُظ َٔ ِٔ ا ِي َُ َشا ٔج ٔس إ ٔ ََّّل ا ِلهَ ِع َب َة
َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َػ ََل ْة فٔی ََ ِشحٔسٔی َص َِذا أَؾ َِـ ُ
رمعف نب یلع ،دمحم ،ہبعش ،دعس نب اربامیہ ،اوبہملس ،االرغ ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اس دحثی اک ومضمؿ اسقب ےک
اطمقبےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،دمحم،ہبعش،دعسنباربامیہ،اوبہملس،االرغ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخہنہبعکیکریمعتےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اخہنہبعکیکریمعتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 812

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،ابٔ طہاب ،سايِ بٔ عبساہلل ،عبساہلل
بٔ َحُس بٔ ابوبْکػسیل ،عبساہلل بٔ عُر ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
أ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
اب َع ِٔ َساي ٔ ِٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ أَبٔی بَ ِْکٕ ِّ
یل أَ ِخب َ َر َع ِب َس
َ َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
ايؼ ِّس ٔ
ََاي ٔ ْ
اہللٔ بِ َٔ عُ َُ َر َع ِٔ َعائٔظَ َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ أَي َِِ َت َر ِی أَ َّٕ َق ِو ََ َٔ ح ٔی َن بَ َٓ ِوا ا ِل َه ِع َب َة

ِصوا َع ِٔ َق َواع ٔ ٔس إٔبِ َراص َٔیِ َعً َِیطٔ َّ
ايش ََلّ َؾ ُكً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ ََّل َترُ ُّز َصا َعل َی َق َواع ٔ ٔس إٔبِ َراص َٔیِ َعً َِیطٔ
ا ِق َت َ ُ

َّ
رف َقا ٍَ َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ عُ َُ َر َيئ ٔ ِٔ کَاْ َ ِت َعائٔظَ ُة َسُٔ َع ِت َص َِذا َٔ ِٔ
ايش ََلّ َقا ٍَ ي َِو ََّل ح ٔ ِسثَا ُٕ َق ِو َٔ َٔ بٔا ِلهُ ِ ٔ
اير ِن َٓی ِ ٔن َّ
ايً َِذیِ ٔٔ یًَ ٔ َیا ٕٔ ا ِي ٔح ِح َر إ ٔ ََّّل أَ َّٕ ا ِيب َ ِی َت َي ِِ
َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََا أ ُ َری َترِ َک ا ِست ََٔلّ ٔ ُّ
یُ َت َُّ ِِ َعل َی َق َواع ٔ ٔس إٔبِ َراص َٔیِ َعً َِیطٔ َّ
ايش ََلّ

دمحمنبہملسفاحرثنب نیکسم،انباقمس ،امکل،انباہشب ،اسملنبدبعاہلل،دبعاہللنبدمحمنباوبرکبدصقی،
دبعاہلل نب رمع ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای م
ولوگں ےنسجفتقاخہن ہبعکیکریمعتیک وترضحتاربامیہہیلعاالسلؾ ےکاپویں(ینعیامعرت ےکاپویںےس)مک
اپےئ ایتر ےئک۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک رضحت
اربامیہ ہیلع االسلؾ ےک اپویں کت اچنہپ دںی ےگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ اہمتری وقؾ اک رفک اک
زامہن (وھچ ڑے وہےئ زایدہ رعہص) ہن وہات وت ںیم انب داتی۔ انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ارگ رضحت اعہشئ
دصہقیریضاہللاہنعےنہیدحثیروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسینس ےہوتیہیفہجےہہکرجحاوسدےک
العفہ دفرسے دف رھتپفں وک وبہس ہن دےنی یک یھب فہج ےہ ہک ہی اربامیہ ہیلع االسلؾ یک انبیئ وہیئ اینبدفں رپ ںیہن
ےہ۔
رافی  :دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،انب اہشب ،اسمل نب دبعاہلل ،دبعاہلل نب دمحم نب
اوبرکبدصقی،دبعاہللنبرمع،اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

اخہنہبعکیکریمعتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 813

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،عبسة و ابوَعاویہ ،ہظاّ بٔ ْعوة ،وہ اپٓے وايس سے ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل
عٓہا

َ
ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا َع ِب َسةُ َوأَبُو َُ َعاؤیَ َة َق َاَّل َح َّسث َ َٓا صٔظَ ُاّ بِ ُٔ ُ ِ
رف َي َٓ َك ِـ ُت ا ِيب َ ِی َت
َعائٔظَ َة َقاي َِت َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َِو ََّل َح َساثَ ُة َع ِضسٔ َق ِو َٔ َٔ بٔا ِلهُ ِ ٔ
ض إٔبِ َراص َٔیِ َعً َِیطٔ َّ
ِص ِت
َؾب َ َٓ ِي ُت ُط َعل َی أَ َسا ٔ
َقي ِّظا َي َُّا بَ َٓ ِت ا ِيب َ ِی َت ا ِس َت ِك َ َ
ايش ََلّ َو َج َعً ُِت َي ُط َخ ًِؿّا َؾإ ٔ َّٕ ُ َ

ااحسؼنباربامیہ،دبعةفاوباعمفہی،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقیریضاہللاہنعےسرفاتیےہ
ہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایارگاہمتریوقؾےکرفکفرشکاکزامہنہنوہات(ینعی
زندکیںیمرفکاکزامہنہنزگرات)وتںیماخہنہبعکوکوت ڑاتافرںیماسوکرضحتاربامیہہیلعاالسلؾےکاپےئرپ(ینعی
اسےکاطمقب)انباتافرںیماسںیمےھچیپیکاجبناکیدرفازہراتھک(اسےنمےک)درفازہےکاقملبویکہکنسج
فتقرقشیےناخہنہبعکریمعتایکوتاسںیمیمکوھچ ڑدی۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعةفاوباعمفہی،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اخہنہبعکیکریمعتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 814

راوی  :اسُاعیٌ بٔ َشعوز و َحُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،طعبة ،ابواسحل ،اسوز ،عائظہ ػسيكہ رضی

اہلل عٓہا

ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َع ِٔ َخاي ٔ ٕس َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
أَ َّٕ أَُّّ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن َقاي َِت إ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ي َِو ََّل أَ َّٕ َق ِومٔی َوفٔی َحسٔیثٔ َُ َح َُّ ٕس َق ِو ََ َٔ

َحس ُ
ََ ابِ ُٔ ايزُّبَی ِر ٔ َج َع ٌَ ي ََضا بَابَی ِ ٔن
ٔیث َع ِض ٕس ب ٔ َحاصًٔ ٔ َّی ٕة ي ََض َس َِ ُت ا ِل َه ِع َب َة َو َج َعً ُِت ي ََضا بَابَی ِ ٔن َؾ ًَ َُّا ًََ َ

اامسلیع نب وعسمد ف دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،شػیة ،اوب ااحسؼ  ،اوسد ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ ریمی افر اہمتری وقؾ اک زامہن زامہن اجتیلہ ےس زندکی ہن وہات وت
ںیماخہنہبعکوکرگارکاسیکدفابرہریمعترکاتافررھپںیماسےکدفدرفازےانباتاسفہجےسسجفتقرضحت
دبعاہللنبرمعاحمکرقمرےیکےئگوتاوہنںےناسےکدفدرفازےایترےیک۔
رافی  :اامسلیعنبوعسمدفدمحمنبدبعاالیلع،اخدل،شػیة،اوباقحس،اوسد،اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اخہنہبعکیکریمعتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 815

راوی  :عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سَلّ ،یزیس بٔ ہاروٕ ،جریر بٔ حازّ ،یزیس بٔ روَإْ ،عوة ،عائظہ
ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

وٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َجرٔیرُ بِ ُٔ َحازّٔ ٕ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َس ََّلّ ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس بِ ُٔ َص ُ
ار َ
ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ي ََضا یَا َعائٔظَ ُة
َح َّسثَ َٓا یَزٔی ُس بِ ُٔ ُرو ََ َ
إ َع ِٔ ُ ِ
ي َِو ََّل أَ َّٕ َق ِو ََ َٔ َحس ُ
رخ َد َٔ ِٓ ُط َوأَ ِيزَ ِق ُت ُط
ٔیث َع ِض ٕس ب ٔ َحاصًٔ ٔ َّی ٕة َْلَ ََ ِر ُت بٔا ِيب َ ِیتٔ َؾ ُضس َّٔ ؾَأ َ ِز َخً ُِت ؾ ٔیطٔ ََا أ ُ ِ ٔ

اض
بٔاْلِ َ ِر ٔ
ُغب ٔ ًّیا َؾإْٔ َّ ُض ِِ َق ِس َع َحزُوا َع ِٔ ب ٔ َٓائٔطٔ ؾ ََب ًَ ِػ ُت بٔطٔ أَ َس َ
ق َو َج َعً ُِت َي ُط بَابَی ِ ٔن بَا ّبا َ ِ
رشق ٔ ًّیا َوبَا ّبا َ ِ
إٔبِ َراص َٔیِ َعً َِیطٔ َّ
َ َّاي ِٔذی َح َُ ٌَ ابِ َٔ ايزُّبَی ِر ٔ َعل َی َص ِس َٔطٔ َقا ٍَ َیزٔی ُس َو َق ِس َطض ٔ ِس ُت ابِ َٔ
ايش ََلّ َقا ٍَ ؾ ََِذي ٔ َ

اض إٔبِ َراص َٔیِ َعً َِیطٔ َّ
ايش ََلّ ح ٔ َح َار ّة
ايزُّبَی ِر ٔ ح ٔی َن َص َس ََطُ َوبَ َٓا ُظ َوأَ ِز َخ ٌَ ؾ ٔیطٔ َٔ ِٔ ا ِي ٔح ِحر ٔ َو َق ِس َرأَیِ ُت أَ َس َ
َنأ َ ِسٓ ٔ َُةٔ ِاْلٔب ٔ ٌٔ َُ َت ََلحٔهَ ّة
دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ ،سیدی نب اہرفؿ ،رجری نب احزؾ ،سیدی نب رفامؿ ،رعفة ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع
رفامیت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اعہشئ دصہقی! ارگ م ولوگں یک وقؾ اک زامہن دفر
اجتیلہ ےس زندکی ہن وہات وت ںیم اخہن ہبعک وک رگاےن اک مکح داتی افر ںیم اس ںیم دف فہ زیچںی دالخ رکات ہک وج اس
ںیمےساکنؽدییئگںیہافرںیماسوکز نیےکرباربرکاترھپںیماسےکدفدرفازےراتھکاکیدرفزہرشمؼیک
رطػافردفرسادرفازہرغمبیکرطػ۔اسےیلہکہیولگاسیکریمعتےسکھتےکچےھتںیماسوکرضحت
اربامیہہیلعاالسلؾیکانبیئوہیئریمعتکتریمعت رکاات(رافیرفامےتںیہ)یہیفہجےہہکرضحتانبزریبریضاہلل
ہنعےناسوکامسمررکادایزمدیلقنرکےتںیہسجفتقانبزریبےناسوکدہنمؾرکےکریمعترکاایوتاسفتق
ںیم وموجد اھت اوہنں ےن میطح وک یھب اس ںیم اشلم رک دای۔ زین ںیم ےن رضحت اربامیہ ہیلع االسلؾ ےک رےھک
وہےئرھتپیھبدےھکی۔فہافٹنےکوکاہؿیکرطحےھتافرالممئافراکیدفرسےےسفاہتسبےھت۔
رافی  :دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ ،سیدی نب اہرفؿ ،رجری نب احزؾ ،سیدی نب رفامؿ ،رعفة ،اعہشئ دصہقی ریض
اہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اخہنہبعکیکریمعتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 816

راوی  :قتيبہ ،سؿیإ ،زیاز بٔ سعس ،زہری ،سعیس بٔ َشیب ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ زٔیَاز ٔبِ ٔٔ َس ِع ٕس َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة
َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یُ َ ِّ
ايش َو ِي َك َتی ِ ٔن َٔ ِٔ ا ِي َح َبظَ ٔة
َخ ُب ا ِل َه ِع َب َة ذُو ُّ
ہبیتق  ،ایفسؿ ،زاید نب دعس ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاخہنہبعکوکدفوھچیٹڈنپویلںفاالیشبحربابدرکےاگ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زایدنبدعس،زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخہنہبعکںیمداہلخےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اخہنہبعکںیمداہلخےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 817

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،ابٔ عوْٕ ،اؾع ،عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َع ِو ٕٕ َع ِٔ َْاؾ ٔ ٕع َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر
اف َعً َِیض ٔ ِِ
أَْ َّ ُط اْ ِ َت َهی إلٔ َی ا ِلهَ ِع َب ٔة َو َق ِس َز َخً ََضا اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوب ٔ ََل ٍْ َوأ ُ َسا ََ ُة بِ ُٔ َزیِ ٕس َوأَ َج َ
ََخ َد اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َرن ٔ ِب ُت
اب ؾ ََُ َه ُثوا ؾ َٔیضا ًََ ٔ ًّیا ث ُ َِّ َؾ َتحَ ا ِي َب َ
عُ ِث َُا ُٕ بِ ُٔ كَ ًِ َح َة ا ِي َب َ
اب ؾ َ َ
َّ
یت أَ ِٕ أَ ِسأ َ َي ُض ِِ
ايس َر َج َة َو َز َخً ُِت ا ِيب َ ِی َت َؾ ُكً ُِت أَیِ َٔ َػلَّی اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ُيوا صَا صُ َٓا َو َن ٔش ُ

َن ِِ َػلَّی فٔی ا ِيب َ ِیتٔ

دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،انب وعؿ ،انعف ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم تیب اہلل رشفی ےک
زندکیاچنہپوتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس،البؽافرااسہمنبزدیادنردالخوہےکچےھتافررضحتامثعؿ
نبہحلطےندرفزہدنبرکایلاھترھپاکیففتقکتفہرضحاتادنررےہرھپدرفازہوھکالافررضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملس ابرہیکرطػفیرفیالےئوتںیمڑیسیھرپڑچھرکادنریکرطػدالخوہایگافردرایتفایک
ہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزسکہگجادارفامیئ؟رفامےنےگلہکاہیںنکیلہیدرایتفرکانوھبؽ
ایگہکسکدقررتعکادایک؟
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انبوعؿ،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اخہنہبعکںیمداہلخےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 818

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،ہظیِ ،ابٔ عوْٕ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا صُظَ ِی ِْ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ َع ِو ٕٕ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر َقا ٍَ َز َخ ٌَ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
ض َوأ ُ َسا ََ ُة بِ ُٔ َزیِ ٕس َو ُع ِث َُا ُٕ بِ ُٔ ك َ ًِ َح َة
ٌ بِ ُٔ َعبَّا ٕ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِيب َ ِی َت َو ََ َع ُط ا ِيؿ َِـ ُ
َ
یت ب ٔ ََل َّّل
إ أَ َّو ٍُ ََ ِٔ َيك ٔ ُ
رخ َد َقا ٍَ ابِ ُٔ عُ َُ َر ک َ َ
َوب ٔ ََل ٍْ ؾَأ َجا ُؾوا َعً َِیض ٔ ِِ ا ِي َب َ
اب ؾ ََُ َه َث ؾ ٔیطٔ ََا َطا َئ اہللُ ث ُ َِّ َ َ
ُقً ُِت أَیِ َٔ َػلَّی اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََا بَی ِ َن اْلِ ُ ِس ُل َواْ َ َتی ِ ٔن
وقعیب نب اربامیہ ،میشہ ،انب وعؿ ،انعف ،انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس اخہن ہبعک ںیم دالخ وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رضحت امثعؿ نب ہحلط افر رضحت
ااسہمرضحتالبؽےھتاوہنںےندرفازہدنبرکایلافر سجدقردریدخافدندقفسوکوظنمراھتادنررےنہےکدعب

ابرہ یک رطػ فیرفی الےئ رھپ بس ےس ےلہپ ںیم ےن رضحت البؽ ےس الماقت یک افر اؿ ےس درایتف ایک ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزسکہگجادارفامیئےہ؟رفامایہکدفوتسونںےکدرنایؿ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،میشہ،انبوعؿ،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخہنہبعکںیمامنزادارکےنیکہگج
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اخہنہبعکںیمامنزادارکےنیکہگج

جًس  :جًس زوّ

حسیث 819

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،سائب بٔ عُر ،ابٔ ابوًَیهة ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايشائ ُٔب بِ ُٔ عُ َُ َر َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ابِ ُٔ أَبٔی ًَُ َِیهَ َة أَ َّٕ

رخو ُج ُط َو َو َج ِس ُت َط ِیئّا ؾ ََِذ َص ِب ُت
ابِ َٔ عُ َُ َر َقا ٍَ َز َخ ٌَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِلهَ ِع َب َة َو َزَْا ُ ُ
رسي ّعا ؾ ََو َج ِس ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َخارٔ ّجا ؾ ََشأ َ ِي ُت ب ٔ ََل َّّل أَ َػلَّی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
َو ٔجئ ُِت َ ٔ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی ا ِل َه ِع َب ٔة َقا ٍَ َن َع ِِ َر ِن َع َتی ِ ٔن بَی ِ َن َّ
ايشارٔ َی َتی ِ ٔن

رمعف نب یلع ،ییحی ،اسبئ نب رمع ،انب اوبملیکة ،انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس اخہن ہبعک ںیم فیرفی ےل ےئگ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےنلکن اک فتق زندکی اچنہپ وت ھجم وک
ھچک ااسحس وہا (ااجتب یک رضفرت وہیئ) وت داھکی ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ابرہ یک اجبن فیرفی
ےل آےئ ںیہ رھپ ںیم ےن رضحت البؽ ےس درایتف ایک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اخہن
ہبعکںیمامنزادارفامیئیھت؟رفاماییجاہں!دفوتسونںےکدرنایؿ۔

رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،اسبئنبرمع،انباوبملیکة،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اخہنہبعکںیمامنزادارکےنیکہگج

جًس  :جًس زوّ

حسیث 820

راوی  :احُس بٔ سًامیٕ ،ابونعیِ ،سیـ بٔ سًامیَٕ ،حاہس رضی اہلل عٓہ

ـ بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َُ َحاص ّٔسا
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو نُ َع ِی ِٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َس ِی ُ
َي ُكو ٍُ أتُ َٔی ابِ ُٔ عُ َُ َر فٔی ََ ِٓزٔئطٔ َؾكٔی ٌَ َص َِذا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َق ِس َز َخ ٌَ ا ِلهَ ِع َب َة ؾَأَق َِبً ُِت
َ
اب َقائ ُّٔا َؾ ُكً ُِت یَا ب ٔ ََل ٍُ أَ َػلَّی
رخ َد َوأَ ٔج ُس ب ٔ ََل َّّل َعل َی ا ِي َب ٔ
ؾَأ ٔج ُس َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َق ِس َ َ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی ا ِل َه ِع َبةٔ َقا ٍَ َن َع ِِ ُقً ُِت أَیِ َٔ َقا ٍَ ََا بَی ِ َن َصا َتی ِ ٔن اْلِ ُ ِس ُل َواْ َ َتی ِ ٔن
رخ َد ؾ ََؼلَّی َر ِن َع َتی ِ ٔن فٔی َو ِجطٔ ا ِلهَ ِع َبةٔ
َر ِن َع َتی ِ ٔن ث ُ َِّ َ َ
ادمح نب امیلسؿ ،اوبمیعن ،فیس نب امیلسؿ ،اجمدہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ انب رمع ریض اہلل ہنع اےنپ اکمؿ ںیم
فیر فی الےئ وت رفامای دھکی ول ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخہن ہبعک ںیم دالخ وہےئ ںیہ ںیم ےن آرک
داھکیوتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسلکنےکچےھت بجہکالبؽدرفزہ رپڑھکے وہےئےھت۔ںیمےنالبؽ
ےس درایتف ایک ہک ایک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اخہن ہبعک ںیم امنز ادا رفامیئ یھت رفامای یج اہں۔ ںیم
ےندرایتفایکسکہگج؟وتاوہنںےنرفامایہکدفوتسونںےکدرنایؿدفرتعکادایکںیہ۔رھپابرہیکرطػلکن
رکاخہنہبعکےکاسےنمدفرتعکادایکںیہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،اوبمیعن،فیسنبامیلسؿ،اجمدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اخہنہبعکںیمامنزادارکےنیکہگج

جًس  :جًس زوّ

حسیث 821

راوی  :حاجب بٔ سًامیٕ ،ابٔ ابورواز ،ابٔ جریخ ،علاء ،اساَة بٔ زیس رضی اہلل عٓہ

ئ َع ِٔ أ ُ َسا ََ َة بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َحا ٔج ُب بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ ا ِي َُ ِٓبٔط ُّٔی َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی َر َّواز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ َع َلا ٕ
رخ َد
َزیِ ٕس َقا ٍَ َز َخ ٌَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِلهَ ِع َب َة ؾ ََشبَّحَ فٔی ْ َ َواح َ
ٔیضا َو َنب َّ َر َوي َِِ ي َُؼٌِّ ث ُ َِّ َ َ

ِـ ا ِي َُ َكاّ ٔ َر ِن َع َتی ِ ٔن ث ُ َِّ َقا ٍَ َص ِٔذظ ٔا ِيك ٔ ِب ًَ ُة
ؾ ََؼلَّی َخً َ

احبج نب امیلسؿ ،انب اوبرفاد ،انب رججی ،اطعء ،ااسمة نب زدی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہہک رضحت روسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخہن ہبعک ںیمدالخ وہےئ وت اس ےک وکونں ںیم حیبست افر ریبکت ڑپیھ۔ امنز ںیہن ڑپیھ رھپ
ابرہفیرفیالےئافراقمؾاربامیہےکےھچیپدفرتعکادارکےکاراشدرفامایہیہلبقےہ۔
رافی  :احبجنبامیلسؿ،انباوبرفاد،انبرججی،اطعء،ااسمةنبزدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

میطحےسقلعتمدحثی
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
میطحےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 822

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،ابٔ ابوزائسة ،ابٔ ابوسًامیٕ ،علاء ،ابٔ زبیر ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ئ َقا ٍَ ابِ ُٔ ايزُّبَی ِر ٔ
ايْس ِّی َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی َزائ َٔس َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ أَبٔی ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ َع َلا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا صَ َّٓازُ بِ ُٔ َّ ٔ

اض َحس ْ
رف َوي َِی َص
ٔیث َع ِض ُسص ُِِ بٔهُ ِ ٕ
َسُٔ ِع ُت َعائٔظَ َة َت ُكو ٍُ إ ٔ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ي َِو ََّل أَ َّٕ اي َّٓ َ
ع ٔ ِٓسٔی َٔ ِٔ اي َّٓ َؿ َكةٔ ََا ُي َكوِّی َعل َی ب ٔ َٓائٔطٔ َلهُ ِٓ ُت أَ ِز َخً ُِت ؾ ٔیطٔ َٔ ِٔ ا ِي ٔح ِحر ٔ َخ ُِ َش َة أَذ ُِر ٕع َو َج َعً ُِت َيطُ بَا ّبا

وٕ َٔ ِٓطُ
یَ ِس ُخ ُ
َخ ُج َ
ٌ اي َّٓ ُ
اض َٔ ِٓ ُط َوبَابّا یَ ِ ُ

انہد نب رسی ،انب اوبزادئة ،انب اوبامیلسؿ ،اطعء ،انب زریب ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ ولگ ےئن ےئن املسمؿ ہن وہےئ وہےت افر ریمے اپس
دفتلوموجدوہ یتوجہکھجموکاسیکریمعترپوقتاچنہپیتوتںیماپچنزگمیطحہبعکںیمدالخرکداتیافراسےکدف
درفازےانباتاکیدرفزہدالخوہےنافردفرسادرفازہابرہیکرطػےنلکنےکفاےطس۔
رافی  :انہدنبرسی،انباوبزادئة،انباوبامیلسؿ،اطعء،انبزریب،اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
میطحےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 823

راوی  :احُس بٔ سعیس رباِط ،وہب بٔ جریرَ ،قة بٔ خايس ،عبسايحُیس بٔ جبیر ،ػؿیة بٓت طيبة،
عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

اِط َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َوص ُِب بِ ُٔ َجرٔیر ٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُ ََّقةُ بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس َع ِٔ َع ِبسٔ ا ِي َحُٔیسٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َسعٔی ٕس اي ِّربَ ٔ ُّ

ٌ ا ِيب َ ِی َت
بِ ٔٔ ُج َبیِر ٕ َع ِٔ َع َُّتٔطٔ َػ ٔؿ َّی َة ب ٔ ِٓتٔ َط ِي َب َة َقاي َِت َح َّسثَت ِ َٓا َعائٔظَ ُة َقاي َِت ُقً ُِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ ََّل أَ ِز ُخ ُ

َقا ٍَ ا ِز ُخلٔی ا ِي ٔح ِح َر َؾإْٔ َّ ُط َٔ ِٔ ا ِيب َ ِیتٔ
ادمحنبدیعسرابیط،فبہنبرجری،رقةنباخدل،دبعادیمحلنبریبج،ہیفصتنبہبیش،اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک ںیم اخہن ہبعک ںیم دالخ ہن وہ
اجؤں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمیطحںیمدالخوہاجؤویکہکنفہاخہنہبعکیہےہ۔
رافی  :ادمح نب دیعس رابیط ،فبہ نب رجری ،رقة نب اخدل ،دبعادیمحل نب ریبج ،صفیة تنب شتیة ،اعہشئ دصہقی
ریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

میطحںیمامنزادارکان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
میطحںیمامنزادارکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 824

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،عبسايعزیز بٔ َحُس ،عًكُة بٔ ابوعًكُة ،اَہ ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس ا ِي َعزٔیز ٔبِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َع ًِ َك َُ ُة بِ ُٔ أَب ٔی َع ًِ َك َُ َة َع ِٔ أ ُ َِّطٔ
َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ُن ِٓ ُت أُح ُّٔب أَ ِٕ أَ ِز ُخ ٌَ ا ِيب َ ِی َت ؾَأ ُ َػل َِّی ؾ ٔیطٔ ؾَأ َ َخ َِذ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ب ٔ َیسٔی ؾَأ َ ِز َخ ًَىٔی ا ِي ٔح ِح َر َؾ َكا ٍَ إٔذَا أَ َر ِز ٔ
ت زُ ُخو ٍَ ا ِيب َ ِیتٔ ؾ ََؼل ِّی صَا صُ َٓا َؾإْٔ َّ َُا ص َُو ق ٔ ِل َع ْة َٔ ِٔ ا ِيب َ ِیتٔ َو َلهَّٔٔ
ِصوا َح ِی ُث بَ َٓ ِو ُظ
َق ِو ََ َٔ ا ِق َت َ ُ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعازعلسی نب دمحم ،علقمة نب اوبعلقمة ،اہم ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ںیم ہی اچیتہ
یھتہکاخہنہبعکںیمدالخوہرکاسںیمامنزادارکفں۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنریمااہھتڑکپایلافرھجموک

میطحںیمدالخرکےکرفامایارگماخہنہبعکںیمدالخوہاناچوہوتاہیںرپامنزاداایکرکف۔اسےیلہکہییھبتیب
اہللاکاکیہصحےہنکیلمولوگںیکوقؾےناسیکریمعترکےتوہےئاسوکلمکمںیہنایک۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعازعلسینبدمحم،علقمةنباوبعلقمة،اہم،اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخہنہبعکےکوکونںںیمریبکتےنہکےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اخہنہبعکےکوکونںںیمریبکتےنہکےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 825

راوی  :قتيبہ ،حُاز ،عُرو ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض َقا ٍَ ي َِِ ي َُؼٌِّ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ َع ُِر ٕو أَ َّٕ ابِ َٔ َعبَّا ٕ
ا ِلهَ ِع َبةٔ َو َل ٔه َّٓطُ َنب َّ َر فٔی ْ َ َواح ٔیطٔ
ہبیتق ،امحد ،رمعف ،انب ابعس ریض اہللہنع رفامےت ںیہہک رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن تیب اہلل
رشفیےکادنرامنزاداںیہنرفامیئہکلباسےکوکونںںیمریبکتڑپیھ۔
رافی  :ہبیتق،امحد،رمعف،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تیباہللرشفیںیمداعافرذرک

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
تیباہللرشفیںیمداعافرذرک

جًس  :جًس زوّ

حسیث 826

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،یحٌی ،عبسايًَُ بٔ ابوسًامیٕ ،علاء ،اساَة بٔ زیس رضی اہلل عٓہ

وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس ا ِي ًَُ ٔ َٔ بِ ُٔ أَبٔی ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع َلائْ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
اب
َع ِٔ أ ُ َسا ََ َة بِ ٔٔ َزیِ ٕس أَْ َّ ُط َز َخ ٌَ ص َُو َو َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِيب َ ِی َت ؾَأ َ ََ َر ب ٔ ََل َّّل ؾَأ َ َج َ
اف ا ِي َب َ
إ بَی ِ َن اْلِ ُ ِس ُل َواْ َ َتی ِ ٔن َّ
اب ا ِل َه ِع َبةٔ
َوا ِيب َ ِی ُت إٔذِ ذ َ
َاک َعل َی ٔس َّت ٔة أَ ِعُٔ َسة ٕ ؾ ََُ َضی َحًَّی إٔذَا ک َ َ
ايً َتی ِ ٔن َتً ٔ َیا ٕٔ بَ َ

َ
رف ُظ ث ُ َِّ َق َاّ َحًَّی أَتَی ََا ا ِس َت ِك َب ٌَ َٔ ِٔ ُزبُر ٔا ِل َه ِع َبةٔ ؾ ََو َؿ َع
َجً ََص َؾ َحُٔ َس اہللَ َوأَثِى َی َعً َِیطٔ َو َسأ َي ُط َوا ِس َت ِػ َ َ
َ
ِص َف إلٔ َی کٌُِّ ُر ِن ٕٔ َٔ ِٔ أَ ِرکَا ٕٔ
َو ِج َض ُط َو َخ َّس ُظ َعً َِیطٔ َو َحُٔ َس اہللَ َوأَث ِى َی َعً َِیطٔ َو َسأ َي ُط َو ِ
رف ُظ ث ُ َِّ ا ِن ََ
اس َت ِػ َ َ
َ
ا ِلهَ ِعبةٔ ؾَا ِس َت ِكب ًَ ُط بٔاي َّتهِبٔیر ٔ َواي َّت ِضًٔی ٌٔ َواي َّت ِشبٔیحٔ َو َّ
رخ َد
ايث َٓا ٔ
َ
َ
ئ َعل َی اہللٔ َوا ِي َُ ِشأ َيةٔ َو ٔاَّل ِستٔ ِػؿَارٔ ث ُ َِّ َ َ

َّ
ُ
ِص َف َؾ َكا ٍَ َص ِٔذظ ٔا ِيك ٔ ِب ًَ ُة َص ِٔذظ ٔا ِيك ٔ ِب ًَ ُة
ؾ ََؼلی َر ِن َع َتی ِ ٔن َُ ِش َت ِكب ٔ ٌَ َو ِجطٔ ا ِل َه ِع َبةٔ ث َِّ ا ِن َ َ

وقعیب نب اربامیہ ،ییحی ،دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ ،اطعء ،ااسمة نب زدی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ افر
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اخہن ہبعک ںیمدالخ وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت
البؽوکدرفازہدنبرکےناکمکحرفامایاؿدونںاخہنہبعکںیمھچوتسؿوہےتےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفاہن
وہےئ افر درفازہ ےک زندکی ےک دف وتسؿ ےک درنایؿ چنہپ رک ھٹیب ےئگ رھپ دخافدن دقفس یک یرعفی ایبؿ رفامیئ
افر اس ےس داع امیگن افر وتہب رکےن ےک دعب ڑھکے وہ ےئگ رھپ رہ اکی وکےن ےک دعب اسےنم یک رطػ اج رک ریبکت
ڑپےتھ َل اِہٰلَ ا ِ َّل اہلل ڑپےتھ۔ دخافدن دقفس یک حیبست افر اس یک دمح ایبؿ رکےت افر وتہب رکےت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ابرہ فیرفی الےئ افر اخہن ہبعکیک رطػ رخ رک ےکدف رتعک امنز ادایک رھپ رفاتغ وہیئ وت رفامای ہکہی
ہلبقےہ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحی،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،اطعء،ااسمةنبزدیریضاہللہنع

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

اخہنہبعکیکدویارےکاسھتہنیسافررہچہاگلان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اخہنہبعکیکدویارےکاسھتہنیسافررہچہاگلان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 827

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،ہظیِ ،عبسايًَُ ،علاء ،اساَة بٔ زیس رضی اہلل عٓہ

ئ َع ِٔ أ ُ َسا ََ َة بِ ٔٔ َزیِ ٕس
وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صُظَ ِی ِْ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس ا ِي ًَُ ٔ َٔ َع ِٔ َع َلا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
َقا ٍَ َز َخً ُِت ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِيب َ ِی َت َؾ َحً ََص َؾ َحُٔ َس اہللَ َوأَثِى َی َعً َِیطٔ َو َنب َّ َر َوصَ ًَّ ٌَ

َ
ث ُ َِّ ََا ٍَ إلٔ َی ََا بَی ِ َن یَ َسیِطٔ َٔ ِٔ ا ِيب َ ِیتٔ ؾ ََو َؿ َع َػ ِس َر ُظ َعً َِیطٔ َو َخ َّس ُظ َویَ َسیِطٔ ث ُ َِّ َنب َّ َر َوصَ ًَّ ٌَ َو َز َعا ؾ ََع ٌَ ذَي ٔ َ
اب َؾ َكا ٍَ َص ِٔذظ ٔا ِيك ٔ ِب ًَ ُة َص ِٔذظ ٔا ِيك ٔ ِب ًَ ُة
رخ َد ؾَأَق َِب ٌَ َعل َی ا ِيك ٔ ِب ًَةٔ َوص َُو َعل َی ا ِي َب ٔ
بٔاْلِ َ ِرکَا ٕٔ ک ُ ًِّ َضا ث ُ َِّ َ َ
وقعیبنباربامیہ،میشہ،دبعاکلمل،اطعء،ااسمةنبزدیریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیمرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےکرمہاہاخہنہبعکںیمدالخوہاآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندخافدندقفسیکیرعفیایبؿ
رفامیئ رھپ ریبکت افر لیلہت اہک افر اخہن ہبعک ےکاسےنمفایل دویاریک اجبن فیرفی ےل ےئگ افر اانپ ہنیس اےنپ راسخر
افردفونںاہھتاسرپرھکرک ریبکتفلیلہتیک افرداعامیگنرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامتؾوکونںںیماجرک
اسرطہقیےسایکرھپابرہآےئگافردرفازہرپچنہپرکہلبقیکاجبنرخرکےکرفامایہکہیہلبقےہہیہلبقےہ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،میشہ،دبعاکلمل،اطعء،ااسمةنبزدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخہنہبعکںیمامنزادارکےنیکہگجےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اخہنہبعکںیمامنزادارکےنیکہگجےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 828

راوی  :اسُاعیٌ بٔ َشعوز ،خايس ،عبسايًَُ ،علاء ،اساَہ رضی اہلل عٓہ

رخ َد
ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َع ِٔ َع ِب ٔس ا ِي ًَُ ٔ َٔ َع ِٔ َع َلا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ئ َع ِٔ أ ُ َسا ََ َة َقا ٍَ َ َ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َٔ ِٔ ا ِيب َ ِیتٔ َػلَّی َر ِن َع َتی ِ ٔن فٔی ُقبُ ٌٔ ا ِل َه ِع َبةٔ ث ُ َِّ َقا ٍَ َص ِٔذظ ٔا ِيك ٔ ِب ًَ ُة
اامسلیع نب وعسمد ،اخدل ،دبعاکلمل ،اطعء ،ااسہم ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملساخہنہبعکےسابرہفیرفیالےئافراخہنہبعکےکاسےنمدفرتعکادارکےنےکدعبرفامایہیہلبقےہ۔
رافی  :اامسلیعنبوعسمد،اخدل،دبعاکلمل،اطعء،ااسہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اخہنہبعکںیمامنزادارکےنیکہگجےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 829

راوی  :ابو عاػِ حظیع بٔ اِصّ نشائی ،عبسايرزام ،ابٔ جریخ ،علاء ،ابٔ عباض ،اساَة بٔ زیس رضی
اہلل عٓہ

ئ
ِص َّ اي َّٓ َشائ ُّٔی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ َع َلا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َع ٔ
اػ ِٕ ُخظَ ِی ُع بِ ُٔ أَ ِ َ

ض َي ُكو ٍُ أَ ِخب َ َرنٔی أ ُ َسا ََ ُة بِ ُٔ َزیِ ٕس أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َز َخ ٌَ ا ِيب َ ِی َت
َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ابِ َٔ َع َّبا ٕ
َّ
رخ َد َر َن َع َر ِن َع َتی ِ ٔن فٔی ُقبُ ٌٔ ا ِلهَ ِع َبةٔ
رخ َد َٔ ِٓطُ َؾ ًَ َُّا َ َ
ؾ ََس َعا فٔی ْ َ َواح ٔیطٔ ک ُ ًِّ َضا َوي َِِ ي َُؼٌِّ ؾ ٔیطٔ َحًی َ َ
اوباعمص شیشحنبارصؾاسنیئ،دبعارلزاؼ،انبرججی ،اطعء،انبابعس،ااسمةنبزدیریضاہللہنعرفامےتںیہ
ہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساخہنہبعکںیمدالخوہےئوتاچرفںوکونںںیمداعامیگنافراسںیم
امنزادارفامیئرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسبجابرہفیرفیالےئوتاخہنہبعکےکاسےنمدفرتعکادارفامںیئ۔
رافی  :اوباعمصشیشحنبارصؾاسنیئ،دبعارلزاؼ،انبرججی،اطعء،انبابعس،ااسمةنبزدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اخہنہبعکںیمامنزادارکےنیکہگجےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 830

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،سائب بٔ عُر حرضت سائب رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَ ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َّ
ايشائ ُٔب بِ ُٔ عُ َُ َر َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ
ض َو ُيكٔیُ ُط ع ٔ ِٓ َس ُّ َّ َّ
بِ ٔٔ َّ
اير ِن َٔ َّاي ِٔذی َیلٔی
إ َي ُكو ُز ابِ َٔ َعبَّا ٕ
ايشائ ٔٔب َع ِٔ أَبٔیطٔ أَْ َّ ُط ک َ َ
ُ
ايظكةٔ ايثاي ٔ َث ٔة َٔ َُّا یَلٔی ُّ
إ ي َُؼل ِّی
اب َؾ َكا ٍَ ابِ ُٔ َعبَّا ٕ
ض أَ ََا أُِْبٔئ َِت أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ
ا ِي َح َح َر َٔ َُّا َیلٔی ا ِي َب َ
َصاصُ َٓا ؾ ََی ُكو ٍُ َن َع ِِ َؾ َي َت َك َّس ُّ َؾ ُی َؼل ِّی

رمعفنبیلع،ییحی،اسبئنبرمعرضحتاسبئریضاہللہنعےسرفاتیےہہکفہرضحتانبابعسریضاہللہنع
وک ےل رک رجح اوسد ےک دعب رسیتے ڑکٹے ےک اپس درفازہ ےک زندکی آےت افر اؿ وک ڑھکا رکےت ہچنیم  اوہنں
ےنرفامایایک م وکولعمؾ ںیہنہکرضحتروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملساس ہگجامنز ادارفامےتےھت۔اوہنں

ےنرفامایہکیجاہں۔رھپفہآےگیکاجبنڑبھرکامنزادارفامےت۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،اسبئنبرمعرضحتاسبئریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اخہنہبعکےکوطاػیکتلیضف
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اخہنہبعکےکوطاػیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 831

راوی  :ابوعبسايرحُٔ احُس بٔ طعیب ،قتيبہ ،حُاز ،علاء ،عبساہلل بٔ عبیس بٔ عُیر

ئ َع ِٔ
َح َّسثَ َٓا أَبُو َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُط َع ِیبٕ َٔ ِٔ َي ِؿ ٔوطٔ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ َع َلا ٕ
َّ
اير ِن َٓی ِ ٔن َقا ٍَ
َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ عُب َ ِی ٔس بِ ٔٔ عُ َُی ِر ٕأَ َّٕ َر ُج َّل َقا ٍَ َیا أَبَا َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ ََا أَ َرا َک َت ِش َتً ٔ ُِ إَّٔل َص َِذیِ ٔٔ ُّ

إنِّٔی َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ إ ٔ َّٕ ََ ِش َح ُض َُا َی ُح َّلا ٕٔ ا ِي َد ٔلی َئ َة َو َسُٔ ِع ُت ُط َي ُكو ٍُ ََ ِٔ
اف َس ِب ّعا َؾ ُض َو َن ٔع ِس ٍٔ َر َق َب ٕة
كَ َ
اوبدبعارلنمح ادمح نب بیعش ،ہبیتق ،امحد ،اطعء ،دبعاہلل نب دیبع نب ریمع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم ےن رضحت
انبرمعریضاہلل ہنعےس رعض ایکہکاےاوبدبعارلنمح!ہک ںیمہیدھکیراہوہں ہکآپرصػاؿدفرھتپفں
(رجح اوسد افر رنک امیین وک) وھچےت ںیہ اوہنں ےن رفامای یج اہں ویکہکن ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےسانسےہہکاؿوکوھچےنےسانگہٹماجےتںیہزینآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہییھبرفامایہک
استرکچوطاػرکاناکیالغؾآزادرکےنےکرباربےہ۔
رافی  :اوبدبعارلنمحادمحنببیعش،ہبیتق،امحد،اطعء،دبعاہللنبدیبعنبریمع

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

دفرؿوطاػوگتفگرکان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
دفرؿوطاػوگتفگرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 832

راوی  :یوسـ بٔ سعیس ،ححاد ،ابٔ جریخ ،سًامیٕ احوٍ ،كاؤض ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

َّاد َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ُسً ِ ََامی ُٕ اْلِ َ ِح َو ٍُ أَ َّٕ كَا ُو ّسا
ـ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحح ْ
أَ ِخب َ َرَْا یُو ُس ُ

إ
ض أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ َّر َوص َُو َی ُل ُ
أَ ِخب َ َر ُظ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
وف بٔا ِلهَ ِع َب ٔة بٔإ ٔ ِن َشا ٕٕ َي ُكوزُ ُظ إ ٔ ِن َش ْ
بٔدٔزَا ََ ٕة فٔی أَ ِن ٔؿطٔ َؾ َك َل َعطُ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ٔ َی ٔسظ ٔث ُ َِّ أَ ََ َر ُظ أَ ِٕ َي ُكو َز ُظ ب ٔ َی ٔسظ ٔ
ویفس نب دیعس ،اجحج ،انب رججی ،امیلسؿ اوحؽ ،اطؤس ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوطاػرفامرےہےھتہکاکیآدیموکدفرسےصخشیک انکںیم لیکڈاؽرکےتچنیھ
وہےئداھکیوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکاکٹدایافراسصخشوکمکحرفامایہکاہھتڑکپرکےلاج۔
رافی  :ویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی،امیلسؿاوحؽ،اطؤس،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
دفرؿوطاػوگتفگرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 833

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،ابٔ جریخ ،سًامیٕ اَّلحوٍ ،كاؤض ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ُسً ِ ََامی ُٕ اْلِ َ ِح َو ٍُ
َّ
َّ
َْ ُظ
ض َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َع ِٔ كَا ُو ٕ
ض َقا ٍَ ََرَّ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ ب ٔ َر ُج ٌٕ َي ُكوزُ ُظ َر ُج ٌْ بٔظَ ِی ٕئ ذ َ َ
فٔی ْ َ ِِذ ٕر َؾت َ َٓا َو َيطُ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َك َل َع ُط َقا ٍَ إْٔ َّ ُط ْ َ ِِذ ْر

دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انبرججی،امیلسؿاالوحؽ،اطؤس،انبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽ
رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اکی آدیم وک داھکیہک فہ دفرسے آدیم وک یسک زیچ ےس چنیھک راہ ےہ (سج یئش ےس
اسےنچنیھکاجےنیکتنمامینیھت)وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکاکٹرکرفامایہییھبذنرےہ(بلطم
ہیےہہکاہمتریذنراسرطہقیےسیھباداوہاجےئیگ)۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انبرججی،امیلسؿاالوحؽ،اطؤس،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿوطاػوگتفگرکاندرتسےہ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
دفراؿوطاػوگتفگرکاندرتسےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 834

راوی  :یوسـ بٔ سعیس ،ححاد ،ابٔ جریخ ،حشٔ بٔ َشًِ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ وہب ،ابٔ جریخ،
حشٔ بٔ َشًِ ،كاؤض

َّاد َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ا ِي َح َش ُٔ بِ ُٔ َُ ِشً ٔ ِٕ ح َوا ِي َحار ُٔث
ـ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحح ْ
أَ ِخب َ َرَْا یُو ُس ُ

ض
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ ا ِي َح َش ٔٔ بِ ٔٔ َُ ِشً ٔ ِٕ َع ِٔ كَا ُو ٕ
بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ

اف بٔا ِيب َ ِیتٔ َػ ََل ْة ؾَأَق ٔ ًُّوا َٔ ِٔ ا ِيک َ ََلّ ٔ َّ
َع ِٔ َر ُج ٌٕ أَ ِز َر َک اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َّ
ايًؿ ُِى
ايل َو ُ

إ
ـ َخا َي َؿ ُط َح ِٓوَ ًَ ُة بِ ُٔ أَبٔی ُسؿ َِی َ
ي ٔ ُیو ُس َ

ویفس نب دیعس ،اجحج ،انب رججی ،نسح نب ملسم ف احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،انب رججی ،نسح نب ملسم،
اطؤس اکی اےسی آدیم ےس لقن رفامےت ںیہ ہک سج صخش ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اپای
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاخہنہبعکاکوطاػامنزےہمولگاسںیممکوگتفگرکف۔
رافی  :ویفس نب دیعس ،اجحج ،انب رججی ،نسح نب ملسم ف احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،انب رججی ،نسح نب
ملسم،اطؤس
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
دفراؿوطاػوگتفگرکاندرتسےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 835

راوی َ :حُس بٔ سًامیٕ ،طيبانی ،حٓوًة بٔ ابوسؿیإ ،كاؤض ،عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َّ
ض َقا ٍَ َقا ٍَ َع ِب ُس
إ َع ِٔ كَا ُو ٕ
ايظ ِي َبان ٔ ُّی َع ِٔ َح ِٓوَ ًَ َة بِ ٔٔ أَبٔی ُسؿ َِی َ

اہللٔ بِ ُٔ عُ َُ َر أَق ٔ ًُّوا ا ِيک َ ََل َّ فٔی َّ
اف َؾإْٔ َّ َُا أَْمُتْن فٔی ايؼَّ ََلة ٔ
ايل َو ٔ

دمحمنبامیلسؿ،ابیشین،ذیعلةنباوبایفسؿ،اطؤس،دبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایمولگاحتلوطاػںیموگتفگمکرکفویکہکن م(وطاػرکےتفتق)امنز
ںیموہینعیوطاػیھبامنزےہ۔
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،ابیشین،ذیعلةنباوبایفسؿ،اطؤس،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع

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

صیخی
وطاػہبعکرہفتق حےہ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
صیخی
وطاػہبعکرہفتق حےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 836

راوی  :عبساہلل بٔ َحُس بٔ عبسايرحُٔ ،سؿیإ ،ابوزبیر ،عبساہلل بٔ بابا ،جبیر بٔ َلعِ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ
بَابَا َظ َع ِٔ ُج َبی ِر ٔبِ ٔٔ َُ ِلع ِٕٔ أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َیا بَىٔی َع ِبسٔ ََ َٓ ٕ
اف
اف ََّل َت ُِ َٓ ُعَّٔ أَ َح ّسا كَ َ

ب ٔ َض َِذا ا ِيب َ ِیتٔ َو َػلَّی أَ َّی َسا َع ٕة َطا َئ َٔ ِٔ ي َِی ٌٕ أَ ِو ْ َ َضارٕ

دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح ،ایفسؿ ،اوبزریب ،دبعاہلل نب اباب ،ریبج نب معطم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے ونب دبع انمػ یسک یھب آدیم وک یسک یھب فتق ںیم اس
اکمؿاکوطاػرکےنایاہیںرپامنزادارکےنےسعنمہنرکفاچےہدؿوہایراتوہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمح،ایفسؿ،اوبزریب،دبعاہللنباباب،ریبجنبمعطمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمضیصخشےکوطاػہبعکرکےناکرطہقی
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رمضیصخشےکوطاػہبعکرکےناکرطہقی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 837

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايََ ،حُس بٔ عبسايرحُٔ بٔ ْوؾٌْ ،عو ة،
زیٓب بٓت ابوسًُہ رضی اہلل عٓہا

َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
أ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
ْع َو َة َع ِٔ َزیِ َٓ َب ب ٔ ِٓتٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أ ُ ِّّ َسً ََُ َة َقاي َِت
ََاي ٔ َْ َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ ْ َ ِوؾ ٌَٕ َع ِٔ ُ ِ
ض َوأَْ ِتٔ َران ٔ َب ْة
َط َه ِو ُت إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إنِّٔی أَ ِط َتکٔی َؾ َكا ٍَ كُوفٔی َٔ ِٔ َو َرا ٔ
ئ اي َّٓا ٔ
َّ
َّ
اب ََ ِش ُلورٕ
ايلورٔ َون ٔ َت ٕ
ُقأ ُب ٔ ُّ
ؾ َُلؿ ُِت َو َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ ي َُؼل ِّی إلٔ َی َج ِٓ ٔب ا ِيب َ ِیتٔ َي ِ َ
دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،دمحم نب دبعارلنمح نب ونلف ،رعف ة ،زبع  تنب اوبہملس ریض
اہللاہنعےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےساسابتیکاکشتییکہکںیم
رمضی وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رھپولوگں ےک ےھچیپ وسار وہ رک م وطاػ رکان۔ ہچنیم 
ںیم ےن وطاػ ایک افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی امنز ادا رک رےہ ےھت افر اس ںیم
وسرہوطریکالتفترفامرےہےھت۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم ،انباقمس،امکل،دمحمنبدبعارلنمحنبونلف،رعفة،زبع تنباوبہملس
ریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمدفںاکوعروتںےکاسھتوطاػرکان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رمدفںاکوعروتںےکاسھتوطاػرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 838

راوی َ :حُس بٔ آزّ ،عبسة ،ہظاّ بٔ ْعوة ،وہ اپٓے وايس سے ،اّ سًُہ رضی اہلل عٓہا

ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أ ُ ِّّ َسً ََُ َة َقاي َِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ ََا
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ آ َز َّ َع ِٔ َع ِب َس َة َع ِٔ صٔظَ اّ ٔ بِ ٔٔ ُ ِ
ئ
كُؿ ُِت كَ َو َ
َخو ٔد َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إٔذَا أُق ٔ َیُ ِت ايؼَّ ََلةُ ؾ َُلوفٔی َعل َی َب ٔعیر ٔ ٔک َٔ ِٔ َو َرا ٔ
اف ا ِي ُ ُ
ْع َوةُ ي َِِ َي ِش َُ ِع ُط َٔ ِٔ أ ُ ِّّ َسً ََُ َة
اي َّٓا ٔ
ض ُِ
دمحم نب آدؾ ،دبعة ،اشہؾ نب رعفة ،فہ اےنپ فادل ےس ،اؾ ہملس ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملس!اہللزعفلجیکمسقںیمےنوطاػفداعںیہنایک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشد
رفامای ماس رطہقی ےس رکان ہک سجفتق امجتع ڑھکی وہ وت افٹن رپ وسار وہ رکولوگں ےک ےھچیپ ےس وطاػ رک
انیل۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،دبعة،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،اؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رمدفںاکوعروتںےکاسھتوطاػرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 839

راوی  :عبیساہلل بٔ سعیس ،عبسايرحَُٔ ،ايَ ،ابواَّلسوزْ ،عوة ،زیٓب بٓت اّ سًُہ ،اّ سًُہ رضی اہلل
عٓہا

ْع َو َة َع ِٔ َزیِ َٓ َب
أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ أَبٔی اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ ُ ِ
َ ي ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ
ب ٔ ِٓتٔ أ ُ ِّّ َسً ََُ َة َع ِٔ أ ُ ِّّ َسً ََُ َة أَْ َّ َضا َق ٔس ََ ِت ََهَّ َة َوه ٔ َی ََر ٔ َ
ْ ِت ذَي ٔ َ
يـ ْة ؾ ََِذ َ َ

ئ ا ِي ُُ َؼ ًِّی َن َوأَِْتٔ َران ٔ َب ْة َقاي َِت ؾ ََشُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ كُوفٔی َٔ ِٔ َو َرا ٔ
ايلورٔ
ُقأ ُ َو ُّ
َوص َُو ع ٔ ِٓ َس ا ِلهَ ِع َب ٔة َي ِ َ
دیبعاہللنبدیعس،دبعارلنمح،امکل،اوباالوسد،رعفة،زبع تنباؾہملس،اؾہملسریضاہللاہنعےسرفاتیےہ
ہک فہ ہکم رکمہم فیرفی الںیئ وت امیبر ںیھت ہچنیم  اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک التبای وت
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م امنزویں ےک ےھچیپ ےس وسار وہ رک وطاػ رک انیل۔ رضحت اؾ ہملس
ریضاہللاہنعرفامیتںیہہکںیمےناسفتقرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاخہنہبعکےکاپسوسرہ
وطرالتفترفامےتوہےئانس۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،دبعارلنمح،امکل،اوباالوسد،رعفة،زبع تنباؾہملس،اؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افٹنرپوساروہرکاخہنہبعکاکوطاػرکان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
افٹنرپوساروہرکاخہنہبعکاکوطاػرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 840

راوی  :عُرو بٔ عثُإ ،طعیب ،ابٔ اسحل ،ہظاّ بٔ ْعوة ،وہ اپٓے وايس سے ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل
عٓہا

ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرنٔی َع ُِرُو بِ ُٔ عُ ِث َُ َ
إ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط َع ِی ْب َوص َُو ابِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ صٔظَ اّ ٔ بِ ٔٔ ُ ِ

اير ِن َٔ
َقاي َِت ك َ َ
اف َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی َح َّح ٔة ا ِي َو َزا ٔع َح ِو ٍَ ا ِل َه ِع َبةٔ َعل َی َبعٔیر ٕ َي ِش َتً ٔ ُِ ُّ
بُٔٔ ِح َحٓٔطٔ

رمعفنبامثعؿ،بیعش،انبااحسؼ،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقیریضاہللاہنعرفامیتںیہہکدجة
اولداعےکومعقرپاخہنہبعکاکوطاػاینپافینٹنرپوساروہرکایکآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسرجحاوسدوکاینپونک
دارڑھچیےسوھچےت۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،بیعش،انباقحس،اشہؾنبرعفة،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحارفادرکےنفاےلصخشاکوطاػرکان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحارفادرکےنفاےلصخشاکوطاػرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 841

راوی  :عبسة بٔ عبساہلل ،سویس ،ابٔ عُرو کًيی ،زہیر ،بیإ ،وبرة ،عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

إ أَ َّٕ َوبَ َر َة
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب َسةُ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُس َویِ ْس َوص َُو ابِ ُٔ َع ُِر ٕو ا ِيک َ ًِ ٔي ُّی َع ِٔ ُزصَیِر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بَ َی ْ
ُح َِ ُت بٔا ِي َح ِّخ َقا ٍَ َو ََا
َح َّسثَ ُط َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ ُع َُ َر َو َسأ َ َي ُط َر ُج ٌْ أَك ُ ُ
وف بٔا ِيب َ ِیتٔ َو َق ِس أَ ِ َ
َ َوأَْ ِ َت أَ ِع َح ُب إ ٔ َي ِي َٓا َٔ ِٓ ُط َقا ٍَ َرأَیِ َٓا َر ُسو ٍَ اہللٔ
َ َقا ٍَ َرأَیِ ُت َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ َعبَّا ٕ
ض یَ ِٓ َهی َع ِٔ ذَي ٔ َ
َی ُِ َٓ ُع َ
اف بٔا ِيب َ ِیتٔ َو َس َعی بَی ِ َن ايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔ
ُح َّ بٔا ِي َح ِّخ ؾ ََل َ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِ َ

دبعة نب دبع اہلل ،وسدی ،انب رمعف یبلک ،زریہ،ایبؿ ،فربة ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہہک اؿ ےس یسک
صخشےنوساؽایکہکایکںیماخہنہبعکاکوطاػرکولںںیمےنجحاکارحاؾابدناھےہاوہنںےندرایتفرفامایم
وک یسک یئش ےن وطاػ رکےن ےس عنم ایک ےہ؟ رعض ایک ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع وک اس ےس
رفےتک وہےئ انس ےہ نکیل آپ یک ابت مہ ولوگں ےک زندکی زایدہ رتہب ےہ اوہنں ےن رفامای ہک مہ ےن رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فملس وک داھکی ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رصػ جح یک تین رفامیئ افر اخہن ہبعک اک

وطاػیھبرفامایافریعسیھبرفامیئ۔
رافی  :دبعةنبدبعاہلل،وسدی،انبرمعفیبلک،زریہ،ایبؿ،فربة،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجوکیئرمعہاکارحاؾابدنےھاساکوطاػرکان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجوکیئرمعہاکارحاؾابدنےھاساکوطاػرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 842

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،عُرو سے روایت ےہ نہ َیں ےن عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ُِر ٕو َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ابِ َٔ ُع َُ َر َو َسأ َ ِي َٓا ُظ َع ِٔ َر ُج ٌٕ َقس َّٔ
ـ بَی ِ َن ايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔ أَ َیأتِ ٔی أَصِ ًَ ُط َقا ٍَ َي َُّا َقس َّٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َُ ِع َتُٔ ّرا ؾ ََل َ
اف بٔا ِيب َ ِیتٔ َوي َِِ َی ُل ِ
إ َلهُ ِِ فٔی
ِـ ا ِي َُ َكاّ ٔ َر ِن َع َتی ِ ٔن َوكَ َ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََل َ
اف بَی ِ َن ايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔ َو َق ِس ک َ َ
اف َس ِب ّعا َو َػلَّی َخً َ
َر ُسو ٍٔ اہللٔ أ ُ ِس َو ْة َح َش َٓ ْة
دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمعفےسرفاتیےہہکںیمےندبعاہللنبرمعریضاہللہنعےسدرایتفایکاکیآدیمےن
اخہنہبعکاکوطاػایکےہنکیلافصرمفہںیمںیہندف ڑاوتایکااسیصخشاینپویبیےسمہرتسبیرکے؟وتاوہنںےن
رفامایہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس سج فتق فیرفی الےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن اخہن ہبعک
ےک اس ھت وطاػ رفامای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اقمؾ اربامیہ ےک ےھچیپ دف رتعک ادا رفامںیئ افر افص افر
رمفہ اہپ ڑ ےک درنایؿ ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دف ڑے افر م وک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
اتدعباریرکاناچےیہ۔

رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمعفےسرفاتیےہہکںیمےندبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجآدیمجحافررمعہاکییہارحاؾںیماسھتاسھتادارکےنیکتینرکےافردہیاسھتہنےلاجےئ
وتاسوکایکرکاناچےیہ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجآدیمجحافررمعہاکییہارحاؾںیماسھتاسھتادارکےنیکتینرکےافردہیاسھتہنےلاجےئوتاسوکایکرکاناچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 843

راوی  :احُس بٔ اَّلزَرَ ،حُس بٔ عبساہلل انؼاری ،اطعث ،حشٔ ،اْص رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ اْلِ َ ِز َصر ٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَ ِط َع ُث َع ِٔ ا ِي َح َش ٔٔ
رخ ِج َٓا ََ َع ُط َؾ ًَ َُّا بَ ًَ َؼ ذَا ا ِي ُحً َِی َؿ ٔة َػلَّی ُّ
ايو ِضرَ
رخ َد َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َ َ
َع ِٔ أَْ َ ٕص َقا ٍَ َ َ

ئ أَ َص ٌَّ بٔا ِي َح ِّخ َوا ِي ُع ُِ َرة ٔ َجُٔی ّعا ؾَأَصِ ًَ ًِ َٓا ََ َع ُط َؾ ًَ َُّا َقس َّٔ
اس َت َو ِت بٔطٔ َعل َی ا ِيب َ ِی َسا ٔ
ث ُ َِّ َرن ٔ َب َراح ٔ ًَ َت ُط َؾ ًَ َُّا ِ
َّ
اب ا ِي َك ِو ُّ َؾ َكا ٍَ َي ُض ِِ َر ُسو ٍُ اہللٔ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََه َة َوك ُ ِؿ َٓا أَ ََ َر اي َّٓ َ
اض أَ ِٕ َی ٔح ًُّوا ؾ ََض َ
ئ َوي َِِ َی ٔح ٌَّ َر ُسو ٍُ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َِوَّلَ أَ َّٕ ََعٔی ا ِي َض ِس َی َْل َ ِح ًًَ ُِت َؾ َح ٌَّ ا ِي َك ِو ُّ َحًَّی َح ًُّوا إلٔ َی اي ِّٓ َشا ٔ
َّ
َّ
َّح
ِص إلٔ َی یَ ِوّ ٔاي َّٓ ِ ٔ
اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َوي َِِ ُي َك ِّ ِ
ادمحنباالزرم،دمحمنبدبعاہللااصنری،اثعش،نسح،اسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسسجفتقرفاہنوہےئوتمہولگیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاسھتےھت۔سجفتق
آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اقمؾ ذفاہفیلحل چنہپ ےئگ وت امنز رہظ ادا یک۔ رھپ اینپ افینٹن رپ وسار وہ ےئگ۔ سجفتقفہ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےل رک اقمؾ دیباء رپ دیسیھ ڑھکی وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن جح افر
رمعہ رکےن ےک فاےطس کیبل ڑپاھ اس رپ مہ ولوگں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت ایس رطہقی ےس ایک

نکیل سجفتقروسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ہکمرکمہم چنہپ ےئگافرمہ ےن وطاػرک ایل وتآپ یلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن ولوگں وک ارحاؾ وھکےنل اک مکح رفامای اس رپ ولگ وخزفدہ وہےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایارگریمےاپسدہیہنوہیتوتںیمیھبارحاؾوھکؽداتی۔ہچنیم ولوگںےنارحاؾوھکؽدایافرفہاینپویبویں
ےک اپس ںیہن ےئگ نکیل روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہن وت ارحاؾ وھکال افر ہن یہ دس اترخی کت ابؽ مک
رکاےئ(ینعیقلحںیہنرکاای)۔
رافی  :ادمحنباالزرم،دمحمنبدبعاہللااصنری،اثعش،نسح،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقاؿرکےنفاےلصخشےکوطاػےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رقاؿرکےنفاےلصخشےکوطاػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 844

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،ایوب بٔ َوسیْ ،اؾع رحُة اہلل عًیہ َفَاےت ہیں حرضت ابٔ عُر رضی
اہلل عٓہ

َق َٕ ا ِي َح َّخ
وب بِ ٔٔ َُ َ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ أَ ُّی َ
وسی َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر َ َ
اف كَ َواؾّا َواح ّٔسا َو َقا ٍَ َص َه َِذا َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َيؿ َِعًُ ُط
َوا ِي ُع ُِ َر َة ؾ ََل َ

دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،اویب نب ومیس ،انعف رۃمح اہللہیلع رفامےت ںیہ رضحت انبرمع ریض اہلل ہنع ےن جح رقاؿ
ںیم اکی یہ وطاػ ایک افر رفامای ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس رطہقی ےس رکےت
وہےئداھکیےہ۔

رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اویبنبومیس،انعفرۃمحاہللہیلعرفامےتںیہرضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رقاؿرکےنفاےلصخشےکوطاػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 845

َوسی و اسُاعیٌ بٔ اَیة و عبیساہلل بٔ
راوی  :علی بٔ َیُوٕ رقی ،سؿیإ ،ایوب سدتیانی و ایوب بٔ ٰ
عُرْ ،اؾع رحُة اہلل عًیہ

وب َّ
ٌ بِ ُٔ
وسی َوإ ٔ ِس َُعٔی ُ
وب بِ ُٔ َُ َ
ايش ِدت َٔیان ٔ ِّی َوأَ ُّی ُ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ََ ِی ُُو ٕٕ ايرَّق ُِّّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ أَ ُّی َ
رخ َد َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ عُ َُ َر َؾ ًَ َُّا أَتَی ذَا ا ِي ُحً َِی َؿ ٔة أَ َص ٌَّ بٔا ِي ُع ُِ َرة ٔ ؾ ََش َار
أ ُ ََ َّی َة َوعُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ عُ َُ َر َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َقا ٍَ َ َ
َقً ٔ ّیَل َؾ َدش َٔی أَ ِٕ ي َُؼ َّس َع ِٔ ا ِيب َ ِیتٔ َؾ َكا ٍَ إ ٔ ِٕ ُػ ٔس ِز ُت َػ َٓ ِع ُت َن َُا َػ َٓ َع َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ٌ ا ِي ُع ُِ َرة ٔ أ ُ ِطض ٔ ُس ُن ِِ أَنِّی َق ِس أَ ِو َج ِب ُت ََ َع ُع ُِ َرت ٔی َح ًّحا ؾ ََش َار َحًَّی أَتَی
ٌ ا ِي َح ِّخ إ ٔ ََّّل َسبٔی ُ
َقا ٍَ َواہللٔ ََا َسبٔی ُ
اف بٔا ِيب َ ِیتٔ َس ِب ّعا َوبَی ِ َن ايؼَّ ؿَا َوا ِي َُرِ َوة ٔ َو َقا ٍَ صَ َه َِذا َرأَیِ ُت
ق َُسیِ ّسا ؾَا ِطت َ َری َٔ ِٓ َضا َص ِس ّیا ث ُ َِّ َقس َّٔ ََ َّه َة ؾ ََل َ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََع ٌَ
یلع نب ومیمؿ ریق ،ایفسؿ ،اویب ایتخسین ف اویب نب ومٰیس ف اامسلیع نب امیة ف دیبع اہلل نب رمع ،انعف رۃمح اہلل ہیلع
رفامےت ںیہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع سج فتق ےلک افر فہ اقمؾ ذفاہفیلحل ےچنہپ وت اوہنں ےن رمعہ اک ارحاؾ
ابدناھ۔رھپرفاہنوہےئھچکدریےلچوتاؿوکاسابتاکوخػوہاہکااسیہنوہہکاؿوکاخہنہبعکاجےنےسعنمرکدای
اجےئ۔ہچنیم فہےنہکگلےئگہکارگھجموکعنمرکدایایگوت ںیمایسرطہقیےسرکفںاگہکسجرطہقیےسرضحت
روسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن ایک اھترھپرفامےنےگل جحاکراہتس یھبفیہ ےہوجہکرمعہاک ےہاسفہجےس
ںیمموکوگاہانباتوہںہکںیمےناےنپرمعہےکاسھتجح یھباےنپذہمالزؾرکایل۔رھپھچکدریکتآےئافرفاہں

رپ اکی اجونر رخدیا رھپ ہکم رکمہم فیرفی الےئ افر است رمہبت اخہن ہبعک اک وطاػ رفامای افر افص افر رمفہ اہپ ڑ ےک
درنایؿ یعس رفامیئ رھپ رفامای ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ایس رطہقی ےس رکےت وہےئ داھکی
ےہ۔
رافی  :یلعنبومیمؿریق ،ایفسؿ،اویبایتخسینفاویب نبومٰیسفاامسلیع نبامیةف دیبعاہللنب رمع،انعفرۃمح
اہللہیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رقاؿرکےنفاےلصخشےکوطاػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 846

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،عبسايرحُٔ بٔ َہسی ،ہانی بٔ ایوب ،كاؤض ،جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ ََ ِضس ٓ ٕ
ض َع ِٔ َجابٔر ٔبِ ٔٔ
وب َع ِٔ كَا ُو ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
ٔی أَ ِخب َ َرنٔی َصاْ ٔ ُئ بِ ُٔ أَ ُّی َ
اف ك َ َواؾّا َواح ّٔسا
َع ِب ٔس اہللٔ أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ كَ َ
وقعیبنباربامیہ،دبعارلنمحنبدہمی،اہیننباویب،اطؤس،اجربنبدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکییہوطاػرفامای۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،دبعارلنمحنبدہمی،اہیننباویب،اطؤس،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجحاوسدےسقلعتم

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رجحاوسدےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 847

َوسی بٔ زاؤز ،حُاز بٔ سًُہ ،علاء بٔ سائب ،سعیس بٔ جبیر ،ابٔ عباض
راوی  :ابراہیِ بٔ يعكوبٰ ،
رضی اہلل عٓہ

ئ بِ ٔٔ َّ
ايشائ ٔٔب َع ِٔ
وسی بِ ُٔ َزا ُو َز َع ِٔ َح َُّاز ٔبِ ٔٔ َسً ََُ َة َع ِٔ َع َلا ٔ
وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َ
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ َي ِع ُك َ
ض أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ا ِي َح َحرُ اْلِ َ ِس َوزُ َٔ ِٔ ا ِي َح َّٓةٔ
َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ُج َبیِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
اربامیہنبوقعیب،ومٰیسنبداؤد،امحدنب ہملس،اطعءنباسبئ،دیعسنب ریبج،انبابعسریضاہللہنع رفامےت
ںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرجحاوسدتنجےکرھتپفںںیمےسےہ۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،ومٰیسنبداؤد،امحدنبہملس،اطعءنباسبئ،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجحاوسدوکوبہسدانی
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رجحاوسدوکوبہسدانی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 848

راوی َ :حُوز بٔ غیَلٕ ،ونیع ،سؿیإ ،ابراہیِ بٔ عبساَّلعلی ،سویس بٔ غؿًة

أَ ِخب َ َرَْا ََ ِح ُُوزُ بِ ُٔ غ َِی ََل َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َونٔی ْع َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َع ِٔ ُس َویِسٔ

َ َحؿ ًّٔیا
بِ ٔٔ غَ َؿ ًَ َة أَ َّٕ عُ َُ َر َق َّب ٌَ ا ِي َح َح َر َوا ِي َتزَ ََ ُط َو َقا ٍَ َرأَیِ ُت أَبَا ا ِي َكاس ِٔٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ٔ َ
ومحمد نب الیغؿ ،فعیک ،ایفسؿ ،اربامیہ نب دبعاالیلع ،وسدی نب عفلة رفامےت ںیہ ہک رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن
رجح اوسد وک وبہس دای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک ٹلپ ےئگ رھپ رفامای ںیم ےن اوبااقلمس یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسوکمرپرہمابینرفامےتوہےئداھکیےہ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،اربامیہنبدبعاالیلع،وسدینبعفلة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رجحاوسدوکوبہسدانی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 849

عیسی بٔ یوْص و جریر ،اعُع ،ابراہیِ ،عابص بٔ ربیعہ رضی اہلل عٓہ
راوی  :اسحل بٔ ابراہیِٰ ،

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ع َٔیسی بِ ُٔ یُوْ َُص َو َجر ٔ ْیر َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ َعاب ٔ ٔص بِ ٔٔ
َ َح َح ْر َوي َِو ََّل أَنِّی َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
یع َة َقا ٍَ َرأَیِ ُت عُ َُ َر َجا َئ إلٔ َی ا ِي َح َحر ٔ َؾ َكا ٍَ إنِّٔی َْلَ ِع ًَ ُِ أَْ َّ َ
َرب ٔ َ

َُ ث ُ َِّ َزَْا َٔ ِٓ ُط َؾ َك َّب ًَ ُط
َ ََا َق َّب ًِت َ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُي َك ِّبًُ َ

ااحسؼنباربامیہٰ،یسیع نب ویسنف رجری،اشمع،اربامیہ،اعسبنبرہعیبریضاہللہنعرفامےتںیہہک ںیم ےنرمع
ریضاہللہنعوکداھکیہکرجحاوسدیکاجبنفیرفیالےئافررفامایںیماسےسفافقوہںہکوتاکیرھتپےہارگ
ںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکموکوبہسدےتیوہےئہنداھکیوہاتوتںیمیھبیھبکموکوبہسہنداتی۔
رھپاسےکزندکیآےئافراسوکوبہسدای۔
رافی  :اقحسنباربامیہٰ،یسیعنبویسنفرجری،اشمع،اربامیہ،اعسبنبرہعیبریضاہللہنع

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

وبہسسکرطہقیےسدانیاچےیہ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وبہسسکرطہقیےسدانیاچےیہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 850

راوی  :عُرو بٔ عثُإ ،ويیس ،حٓوًة رضی اہلل عٓہ

اير ِن ٔٔ َؾإ ٔ ِٕ َو َج َس َعً َِیطٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ُع ِث َُ َ
إ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ا ِي َوئی ُس َع ِٔ َح ِٓوَ ًَ َة َقا ٍَ َرأَیِ ُت كَا ُو ّسا یَ ُُ ُّر ب ٔ ُّ

َ َو َقا ٍَ ابِ ُٔ
زٔ َحا َّا ََ َّر َوي َِِ یُزَاح ِِٔ َوإ ٔ ِٕ َرآ ُظ َخاي ٔ ّیا َق َّب ًَ ُط ثَ ََلثّا ث ُ َِّ َقا ٍَ َرأَیِ ُت ابِ َٔ َعبَّا ٕ
ض ؾ ََع ٌَ َٔ ِث ٌَ ذَي ٔ َ
رض َوي َِو ََّل أَنِّی َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ
َعبَّا ٕ
َ ث ُ َِّ َقا ٍَ إْٔ َّ َ
اب ؾ ََع ٌَ َٔ ِث ٌَ ذَي ٔ َ
ض َرأَیِ ُت عُ َُ َر بِ َٔ ا ِي َد َّل ٔ
َ َح َح ْر ََّل َت ِٓ َؿ ُع َو ََّل َت ُ ُّ

َ ث ُ َِّ َقا ٍَ عُ َُرُ َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََع ٌَ
َ ََا َق َّب ًِ ُت َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َق َّب ًَ َ
َ
َٔ ِث ٌَ ذَي ٔ َ
رمعف نب امثعؿ ،فدیل ،ذیعلة ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اطؤس وک داھکی ہک فہ سج فتق رجح اوسد
ےک اسےنم ےس زگرےت وت ارگ فاہں رپ وجہؾ وہات وت زگر اجےت افر ارگ اخیل وہات (ینعی وجہؾ ہن وہات) وت رہھٹ رک نیت
رمہبتوبہسدےتیرھپرفامایہکںیمےنانبابعسریضاہللہنعوکاسرطہقیےسرکےتوہےئداھکیےہاوہنںےن
رفامایہک ںیم ےنرمع وک ایسرطہقی ےس رکےت وہےئداھکی ےہ رھپ اوہنں ےنرفامایہک ماکی رھتپ وہ ہن وت م یسکوک
افدئہاچنہپےتکسوہافرہنیہاصقنؿارگںیمےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکموکوبہسدےتیوہےئہنداھکی
وہات وت ںیم یھب م وک وبہس ہن داتی۔ رھپ رضحترمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ںیم ےن رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلع
فآہلفملسوکایسرطہقیےسرکےتوہےئداھکیےہ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،فدیل،ذیعلةریضاہللہنع

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

وطاػرشفعرکےناکرطہقیافررجحاوسدوکوبہسدےنیےکدعبسکرطہقیےسانلچاچےیہ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وطاػرشفعرکےناکرطہقیافررجحاوسدوکوبہسدےنیےکدعبسکرطہقیےسانلچاچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 851

راوی  :عبساَّلعلی بٔ واػٌ بٔ عبساَّلعلی ،یحٌی بٔ آزّ ،سؿیإ ،جعرف بٔ َحُس ،وہ اپٓے وايس سے،
جابر رضی اہلل عٓہ

رف بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اْلِ َ ِعل َی بِ ُٔ َو ٔ
إ َع ِٔ َج ِع َ ٔ
اػ ٌٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ آ َز َّ َع ِٔ ُسؿ َِی َ
َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َجابٔر ٕ َقا ٍَ َي َُّا َقس َّٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ َّه َة َز َخ ٌَ ا ِي َُ ِشحٔ َس ؾَا ِس َتً ََِ

ُ
َف ََ ٌَ ثَ ََلثّا َو ََ َشی أَ ِر َب ّعا ث ُ َِّ أَتَی ا ِي َُ َك َاّ َؾ َكا ٍَ َو َّاتد ٔ ُِذوا َٔ ِٔ ََ َكاّ ٔ إٔبِ َراص َٔیِ
ا ِي َح َح َر ث َِّ ََ َضی َعل َی یَُٔيٓٔطٔ َ َ
َاس َتً ََِ ا ِي َح َح َر ث ُ َِّ
َُ َؼلًّی ؾ ََؼلَّی َر ِن َع َتی ِ ٔن َوا ِي َُ َك ُاّ بَ ِي َٓ ُط َوبَی ِ َن ا ِيب َ ِیتٔ ث ُ َِّ أَتَی ا ِيب َ ِی َت َب ِع َس اير َِّن َع َتی ِ ٔن ؾ ِ
رخ َد إلٔ َی ايؼَّ ؿَا
ََ
دبعاالیلعنبفا لنبدبعاالیلع،ییحینبآدؾ،ایفسؿ،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربریضاہللہنعرفامےت
ںیہ ہک سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم فیرفی الےئ وت دجسم رحاؾ ںیم دالخ
وہےئ افر رجح اوسد وک وھچےن ےک دعب داںیئ رطػ رفاہن وہےئ رھپ نیت رکچفں ںیم زیت زیت افر دنکےھ الیھپےت
وہےئ ےلچ رھپ اچر رکچفں ںیم اعؾ راتفر ےس ےلچ رھپ اقمؾ اربامیہ رپ فیرفی الےئ افر ہی آتی رکہمی ڑپیھ فہ
آتیرکہمیہیےہرھپایسرطہقیےسدفرتعکامنزادارفامیئہکاقمؾاربامیہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکافر
اخہن ہبعک ےک درنایؿ اھت رھپ دف راعکت امنز ادا رک ےک اخہن ہبعک ےک اپس فیرفی الےئ افر رجح اوسد ےک دعب افص
(اہپ ڑ)یکاجبنرفاہنوہےئگ۔

رافی  :دبع االیلع نب فا ل نب دبعاالیلع ،ییحی نب آدؾ ،ایفسؿ ،رفعج نب دمحم ،فہ اےنپ فادل ےس ،اجرب ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنتکوطاػںیمدف ڑاناچےیہ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ےنتکوطاػںیمدف ڑاناچےیہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 852

راوی  :عبیساہلل بٔ سعیس ،یحٌی ،عبیساہللْ ،اؾع رحُة اہلل عًیہ َفَاےت ہیں نہ حرضت ابٔ عُر رضی
اہلل عٓہ

ٌ
إ َی ِر َُ ُ
أَ ِخب َ َرَْا عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ عُ َُ َر ک َ َ
َّ
َ
ٌ ذَي ٔ َ
إ َيؿ َِع ُ
ايث ََل َث َویَ ُِشٔی اْلِ َ ِربَ َع َو َیز ِ ُع ُِ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ
دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،انعفرۃمحاہللہیلعرفامےتںیہہکرضحتانبرمعریضاہللہنعنیتوطاػںیمزیت
زیتےتلچےھتافرابیقاچررکچاعؾاچؽےتلچرھپرفامےتہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیھبایسرطہقی
ےسرکےتےھت۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،انعفرۃمحاہللہیلعرفامےتںیہہکرضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنتکرکچفںںیماعدتےکاطمقبانلچاچےیہ

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ےنتکرکچفںںیماعدتےکاطمقبانلچاچےیہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 853

َوسی بٔ عكبہْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ
راوی  :قتيبہ ،يعكوبٰ ،

وسی بِ ٔٔ عُ ِك َب َة َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
وب َع ِٔ َُ َ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َي ِع ُك ُ

اف فٔی ا ِي َح ِّخ َوا ِي ُع ُِ َرة ٔ أَ َّو ٍَ ََا َي ِك َس ُّ َؾإَّْٔطُ َي ِش َعی ث َ ََلثَ َة أَك ِ َو ٕ
اف َویَ ُِشٔی أَ ِر َب ّعا ث ُ َِّ
إ إٔذَا كَ َ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ
وف بَی ِ َن ايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔ
ي َُؼل ِّی َس ِح َس َتی ِ ٔن ث ُ َِّ یَ ُل ُ

ہبیتق ،وقعیب ،ومٰیس نب ہبقع ،انعف ،انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس سج فتق جح افر رمعہ اک وطاػ رفامےت وت نیت رکچفں ںیم زیت زیت ےتلچ ےھت افر اچر وطاػ ںیم بسح اعدت
ےتلچےھترھپدفراعکتامنزادارفامےتافرافصافررمفہےکدرنایؿیعسرکےت۔
رافی  :ہبیتق،وقعیب،ومٰیسنبہبقع،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

استںیمےسنیتوطاػںیمدف ڑرکےنلچےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
استںیمےسنیتوطاػںیمدف ڑرکےنلچےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 854

راوی  :احُس بٔ عُرو سًامیٕ بٔ زاؤز ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،سايِ ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

اب َع ِٔ َساي ٔ ِٕ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َع ُِر ٕو َو ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ َزا ُو َز َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
َّ
اير ِن َٔ اْلِ َ ِس َو َز أَ َّو ٍَ ََا
َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ ک َ َ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ح ٔی َن َي ِك َس ُّ ََه َة َي ِش َتً ٔ ُِ ُّ

وف یَد ُُّب ث َ ََلثَ َة أَك ِ َو ٕ
اف َٔ ِٔ َّ
ايش ِب ٔع
یَ ُل ُ

ادمح نب رمعف امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،اسمل ،انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتقہکمرکمہمفیرفیالےئوتوطاػدقفؾرفامےتفتقنیترکچزیتزیت
ےتلچ افر اچر رکچ اعدت ےک اطمقب ےتلچ رھپ رفامےت ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ایس رطہقی
ےسرفامےتےھت۔
رافی  :ادمحنبرمعفامیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسمل،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جحافررمعےںیمزیتزیتانلچ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
جحافررمعےںیمزیتزیتانلچ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 855

راوی َ :حُس و عبسايرحُٔ ،عبساہلل بٔ حهِ ،طعیب بٔ يیث ،وہ اپٓے وايس سے ،نثیر بٔ َفقسْ ،اؾع

أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ْس َو َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ ابِ َٓا َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس ا ِي َح َه ِٔ َق َاَّل َح َّسثَ َٓا ُط َع ِی ُب بِ ُٔ َّ
ايً ِیثٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ
إ َید ُُّب فٔی كَ َواؾٔطٔ ح ٔی َن َي ِك َس ُّ فٔی َح ٓ ٕخ أَ ِو ُع ُِ َرة ٕثَ ََلثّا َو َی ُِشٔی
َنثٔیر ٔبِ ٔٔ َ َِف َق ٕس َع ِٔ َْاؾ ٕٔع أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ ُع َُ َر ک َ َ

َ
ٌ ذَي ٔ َ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َيؿ َِع ُ
أَ ِر َب ّعا َقا ٍَ َوک َ َ

دمحمفدبعارلنمح،دبعاہللنبمکح،بیعشنبثیل،فہاےنپفادلےس،ریثکنبرفدق،انعفرفامےتںیہہکرضحتانب

رمعریضاہللہنعسجفتقرمعہایجح رکےنےکفاےطسفیرفیالےتوت وطاػدقفؾرفامےتفتقنیترکچزیتزیت
ےتلچ افر اچر رکچ اعدت ےک اطمقب ےتلچ رھپ رفامےت ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب ایس رطہقی
ےسرفامےتےھت۔
رافی  :دمحمفدبعارلنمح،دبعاہللنبمکح،بیعشنبثیل،فہاےنپفادلےس،ریثکنبرفدق،انعف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجحاوسدےسرجحاوسدکتزیتزیتےنلچےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رجحاوسدےسرجحاوسدکتزیتزیتےنلچےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 856

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،جعرف بٔ َحُس ،وہ اپٓے وايس سے ،جابر
بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
أ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
رف بِ ٔٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َجابٔر ٔبِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ََاي ٔ َْ َع ِٔ َج ِع َ ٔ
َو َس ًَّ َِ َر ََ ٌَ َٔ ِٔ ا ِي ٔح ِحر ٔإلٔ َی ا ِي ٔح ِحر ٔ َحًَّی اْ ِ َت َهی إٔي َِیطٔ ثَ ََلث َ َة أَك ِ َو ٕ
اف

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،رفعج نب دمحم ،فہ اےنپ فادل ےس ،اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع
ےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسنیت
رکچفںںیمرجحاوسدےسےلرکرجحاوسدکتزیتزیتےتلچ(ینعیرلمرفامےت)۔
رافی  :دمحم نبہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،رفعج نب دمحم ،فہ اےنپفادل ےس ،اجرب نب دبعاہلل ریض

اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکرلمرکےنیکفہج
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکرلمرکےنیکفہج

جًس  :جًس زوّ

حسیث 857

راوی َ :حُس بٔ سًامیٕ ،حُاز بٔ زیس ،ایوب ،ابٔ جبیر ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض َقا ٍَ َي َُّا َقس َّٔ
وب َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َبی ِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ َح َُّاز ٔ بِ ٔٔ َزیِ ٕس َع ِٔ أَ ُّی َ
رشا ؾَأَك ِ ًَ َع
اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوأَ ِػ َحابُطُ ََ َّه َة َقا ٍَ ا ِي ُُ ِ ٔ
َش ُن َ
وٕ َوصَ َٓ ِت ُض ِِ ُح َِّّم یَثِر َٔب َو َي ُكوا َٔ ِٓ َضا َ ًّ
ايش ََلّ َعل َی ذَي ٔ َ َ
إ
اير ِن َٓی ِ ٔن َوک َ َ
اہللُ َْب ٔ َّیطُ َعً َِیطٔ ايؼَّ ََلةُ َو َّ ُ
َ ؾَأ ََ َر أَ ِػ َحابَ ُط أَ ِٕ یَ ِر ًَُُوا َوأَ ِٕ یَ ُِ ُظوا ََا بَی ِ َن ُّ
ئ أَ ِج ًَ ُس َٔ ِٔ َن َِذا
وٕ َٔ ِٔ َْاح َٔی ٔة ا ِي ٔح ِحر ٔ َؾ َكايُوا ي ََض ُؤ ََّل ٔ
ا ِي ُُ ِ ٔ
َش ُن َ
دمحم نب امیلسؿ ،امحد نب زدی ،اویب ،انب ریبج ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک سج فتق رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب ہکم فیرفی الےئ وت رشمنیک ےنہک ےگل ہک
اؿ ولوگں وک اخبر ےن زمکفر رک دای ےہ فاہں رپ چنہپ رک اوہنں ےن فیلکت یھب ااھٹیئ ںیہ ہی ابت دخافدن دقفس ےن
روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس وک التبیئ وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن احصہب رکاؾ وک مکح رفامای ہک رلمرکان
اچےیہافراؿدفاراکؿینعیرنکامیینافررجحاوسدےکدرنایؿاعؾاچؽےسںیلچاسفتقرشمنیکہکممیطحیک
اجبنےھتہچنیم ےنہکےگلہیولگوتالفںصخشےسیھبزایدہوقتفاےلںیہ۔
رافی  :دمحمنبامیلسؿ،امحدنبزدی،اویب،انبریبج،انبابعسریضاہللہنع

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

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکرلمرکےنیکفہج

جًس  :جًس زوّ

حسیث 858

راوی  :قتيبہ ،حُاز ،زبیر بٔ عسی َفَاےت ہیں نہ ایَ آزمی ےن ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

َ
َ
است ََٔلّ ٔا ِي َح َحر ٔ َؾ َكا ٍَ
ْعب ٔ ٕٓی َقا ٍَ َسأ ٍَ َر ُج ٌْ ابِ َٔ عُ َُ َر َع ِٔ ِ
أ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ ايزُّبَی ِر ٔبِ ٔٔ َ َ
ٌ أَ َرأَیِ َت إ ٔ ِٕ ُزح ُِٔ ُت َعً َِیطٔ أَ ِو غًُ ٔ ِب ُت
َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ِش َتً ٔ ُُطُ َو ُي َك ِّبًُ ُط َؾ َكا ٍَ اي َّر ُج ُ

َعً َِیطٔ َؾ َكا ٍَ ابِ ُٔ عُ َُ َر َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُض َُا ا ِج َع ٌِ أَ َرأَیِ َت بٔا ِي َی َُ ٔٔ َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َي ِش َتً ٔ ُُ ُط َويُ َك ِّبًُ ُط
ہبیتق،امحد،زریبنبدعیرفامےتںیہہکاکیآدیمےنانبرمعریضاہللہنعےسرجحاوسدوکوبہسدےنیےسقلعتم
در ایتف ایک وت اوہنں ےن رفامای ہک ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس وک وچےتم افر وھچےت وہےئ
داھکی ےہ اس آدیم ےن رعض ایک ارگ فاہں رپ ولگ زایدہ وہ اجںیئ افر ںیم ولغمب وہ اجؤں وت؟ انب رمع ریض اہلل
ہنعےنرفامایماےنپارگرگموکنمییہںیمروھک۔ںیم وت طقاسدقراجاتنوہںہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسوکرجحاوسدوکوبہسدےتیوہےئافراہھتےسوھچےتوہےئداھکیےہ۔
رافی  :ہبیتق،امحد،زریبنبدعیرفامےتںیہہکاکیآدیمےنانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رنکامیینافررجحاوسدوکرہاکیرکچںیموھچےنےکابرےںیم

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رنکامیینافررجحاوسدوکرہاکیرکچںیموھچےنےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 859

راوی َ :حُس بٔ َثىی ،یحٌی ،ابٔ ابوزاؤزْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی َر َّواز ٕ َع ِٔ َْاؾ ٔ ٕع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ

اير ِن َٔ ا ِي َ َامین ٔ َی َوا ِي َح َح َر فٔی کٌُِّ ك َ َو ٕ
اف
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ
إ َي ِش َتً ٔ ُِ ُّ

دمحمنبینثم،ییحی،انباوبداؤد،انعف،انبرمعریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
رجحاوسدافررنکامیینوکرہاکیرکچںیموھچارکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،انباوبداؤد،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رنکامیینافررجحاوسدوکرہاکیرکچںیموھچےنےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 860

راوی  :اسُاعیٌ بٔ َشعوز و َحُس بٔ َثىی ،خايس ،عبیساہللْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َق َاَّل َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا عُب َ ِی ُس اہللٔ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
َّ
اير ِن َٔ ا ِي َ َامین ٔ َی
ابِ ٔٔ عُ َُ َر أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ
إ ََّل َي ِش َتً ٔ ُِ إَّٔل ا ِي َح َح َر َو ُّ
اامسلیعنبوعسمدفدمحمنبینثم،اخدل،دیبعاہلل،انعف،انبرمعریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلص

اہللہیلعفآہلفملسرصػرجحاوسدافررنکامیینوکوھچارکےتےھت۔
رافی  :اامسلیعنبوعسمدفدمحمنبینثم،اخدل،دیبعاہلل،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجحاوسدافررنکامیینرپاہھتریھپےنےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رجحاوسدافررنکامیینرپاہھتریھپےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 861

راوی  :قتيبہ ،يیث ،ابٔ طہاب ،سايِ ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

اب َع ِٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ ي َِِ أَ َر َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا َّيً ِی ُث َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
َّ
اير ِن َٓی ِ ٔن ا ِي َ َامیْ ٔ َیی ِ ٔن
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َی ُِ َشحُ َٔ ِٔ ا ِيب َ ِیتٔ إَّٔل ُّ
ہبیتق ،ثیل ،انب اہشب ،اسمل ،انبرمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہہک ںیم ےن رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسوکاخہنہبعکںیمےسرصػرجحاوسدافررنکامیینوکوھچےتوہےئداھکیےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،اسمل،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفرسےدفرنکوکہنوھچےنےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

دفرسےدفرنکوکہنوھچےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 862

راوی َ :حُس بٔ ايعَلء ،ابٔ ازریص ،عبیساہلل بٔ ابٔ جریخ و َايََ ،كبری ،عبیس بٔ جریخ

َ
ٔیص َع ِٔ ُعب َ ِی ٔس اہللٔ َوابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َو ََاي ٔ َْ َع ِٔ ا ِي َُ ِكبُر ِّٔی َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي َع ََل ٔ
ئ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا ابِ ُٔ إ ٔ ِزر َ
َّ
اير ِن َٓی ِ ٔن ا ِي َ َامیْ ٔ َیی ِ ٔن َقا ٍَ ي َِِ
عُب َ ِی ٔس بِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ ُقً ُِت َّٔلبِ ٔٔ عُ َُ َر َرأَیِت َ
َُ ََّل َت ِش َتً ٔ ُِ َٔ ِٔ اْلِ َ ِرکَا ٕٔ إَّٔل َص َِذیِ ٔٔ ُّ
َّ
ِص
أَ َر َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ِش َتً ٔ ُِ إَّٔل َص َِذیِ ٔٔ ُّ
اير ِن َٓی ِ ٔن َُ ِد َت َ ْ

دمحم نب االعلء ،انب ادرسی ،دیبع اہلل نب انب رججی ف امکل ،ربقمی ،دیبع نب رججی رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت
انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رعض ایک ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رصػ رنک امیین افر رجح اوسد وک
وھچےتوہےئداھکیےہاوہنںےنرفامایاسےیلہکںیمےنیھبرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاؿ
دفرنکےکالعفہیسکرنکوکوھچےتوہےئںیہنداھکیےہ۔
رافی  :دمحمنباالعلء،انبادرسی،دیبعاہللنبانبرججیفامکل،ربقمی،دیبعنبرججی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
دفرسےدفرنکوکہنوھچےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 863

راوی  :احُس بٔ عُرو و ايحارث بٔ َشهین ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،سايِ ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

َ
َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص
أ ِخب َ َرَْا أ ِح َُ ُس بِ ُٔ َع ُِر ٕو َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
اب َع ِٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ ي َِِ یَهُ ِٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ِش َتً ٔ ُِ َٔ ِٔ أَ ِرکَا ٕٔ
َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ

َّ
اير ِن َٔ اْلِ َ ِس َو َز َو َّاي ِٔذی َیًٔیطٔ َٔ ِٔ ْ َ ِحو ٔ ُزورٔ ا ِي ُح َُ ٔحیِّی َن
ا ِيب َ ِیتٔ إَّٔل ُّ
ادمحنبرمعففااحلرثنبنیکسم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسمل،انبرمعریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اخہن ہبعک ےک دف رنک ےک العفہ یسک رنک وک ںیہن وھچا۔ اکی رجح اوسد افر
دفرسااسےکاسھتفاالوجہکیحمجولوگںےکہلحمیکاجبنےہ۔
رافی  :ادمحنبرمعففااحلرثنبنیکسم،انبفبہ،ویسن،انباہشب،اسمل،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
دفرسےدفرنکوکہنوھچےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 864

راوی  :عبیساہلل بٔ سعیس ،یحٌی ،عبیساہللْ ،اؾع ،عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ َع ِٔ َْاؾ ٔ ٕع َقا ٍَ َقا ٍَ َع ِب ُس اہللٔ َرض َٔی اہللُ َع ِٓطُ
اير ِن َٓی ِ ٔن َُ ِٓ ُِذ َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ِش َتً ٔ ُُ ُض َُا ا ِي َ َامین ٔ َی
ََا َت َر ِن ُت ا ِست ََٔل َّ َص َِذیِ ٔٔ ُّ

ئ
َوا ِي َح َح َر فٔی ٔط َّسة ٕ َو ََّل َر َخا ٕ

دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،دیبع اہلل ،انعف ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ سج فتق ںیم ےن رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکرنکامیینافررجحاوسدوکوھچےتوہےئداھکیےہبجےسںیمےنیھبکاؿوکوھچان
ںیہنوھچ ڑا۔اچےہآاسؿوہایدوشاریےکاسھتوھچانڑپے۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
دفرسےدفرنکوکہنوھچےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 865

راوی  :عُرإ بٔ َوسی ،عبسايوارث ،ایوبْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

وب َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر َقا ٍَ ََا
أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ َُ َ
وسی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس ا ِي َوار ٔٔث َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَ ُّی ُ

َت َر ِن ُت ا ِست ََٔل َّ ا ِي َح َحر ٔفٔی َر َخا ٕئ َو ََّل ٔط َّسة ٕ َُ ِٓ ُِذ َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ِش َتً ٔ ُُطُ

رمعاؿ نب ومیس ،دبعاولارث ،اویب ،انعف ،انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک سج فتق ےس ںیم ےن رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک رجح اوسد وک وبہس دےتی وہےئداھکی وت اس فتق ےس ںیم ےن یھب یھبک اس وک
وھچانںیہنوھچ ڑا۔
رافی  :رمعاؿنبومیس،دبعاولارث،اویب،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الیھٹےسرجحاوسدوکوھچان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
الیھٹےسرجحاوسدوکوھچان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 866

راوی  :یوْص بٔ عبساَّلعلی و سًامیٕ بٔ زاؤز ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،عبیساہلل بٔ عبساہلل،

عبساہلل بٔ عباض رضی اہلل عٓہ

اب َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا یُوْ ُُص بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َو ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ َزا ُو َز َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخبَرَنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
اف فٔی َح َّحةٔ
ض أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ كَ َ
ُعب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َعبَّا ٕ
اير ِن َٔ بُٔٔ ِح َح ٕٔ
ا ِي َو َزا ٔع َعل َی َبعٔیر ٕ َي ِش َتً ٔ ُِ ُّ

ویسننبدبعاالیلعفامیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل،دبعاہللنبابعسریض
اہللہنعرفامےتںیہہک رضحتروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےندجة اولداعےک ومہعقرپاخہن ہبعکاکوطاػ
افٹنرپوساروہرکرفامای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرجحاوسدوکاینپالیھٹےسوھچےتےھت۔
رافی  :ویسن نب دبعاالیلع ف امیلسؿ نب داؤد ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیبعاہلل نب دبعاہلل ،دبعاہلل نب
ابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رجحاوسدیکاجبنااشرہرکان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رجحاوسدیکاجبنااشرہرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 867

راوی  :بَش بٔ ہَلٍ ،عبسايوارث ،خايس ،عْکَة ،عبساہلل بٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض أَ َّٕ َر ُسو ٍَ
ْٔک ََ َة َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َش بِ ُٔ ص ََٔل ٍٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس ا ِي َوار ٔٔث َع ِٔ َخاي ٔ ٕس َع ِٔ ع ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا بٔ ِ ُ
اير ِن ٔٔ أَ َط َار إٔي َِیطٔ
إ َی ُل ُ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ
وف بٔا ِيب َ ِیتٔ َعل َی َراح ٔ ًَتٔطٔ َؾإٔذَا اْ ِ َت َهی إلٔ َی ُّ
رشب نب الہؽ ،دبعاولارث ،اخدل ،رکعمة ،دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اخہن ہبعک اک وطاػ افٹن رپ وسار وہ رک رفامای رکےت ےھت افر رجح اوسد ےک زندکی اچنہپ
رکےتوتاسیکاجبنااشرہرفامےت۔
رافی  :رشبنبالہؽ،دبعاولارث،اخدل،رکعمة،دبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آتیرکہمیاکاشؿزنفؽ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
آتیرکہمیاکاشؿزنفؽ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 868

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبة ،سًُہ ،سعیس بٔ جبیر ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َُ ِشً ٔ ُّا ا ِي َب ٔلی َن
ٔ
ْع َیاْ َ ْة َت ُكو ٍُ ا ِي َی ِو َّ یَ ِب ُسو
ض َقا ٍَ کَاْ َ ِت ا ِي َُ ِرأَةُ َت ُل ُ
َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ُج َبی ِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
وف بٔا ِيب َ ِیتٔ َوه َی ُ ِ

َب ِع ُـ ُط أَ ِو ک ُ ًُّ ُط َو ََا بَ َسا َٔ ِٓ ُط ؾ َََل أُح ٔ ًُّ ُط َقا ٍَ َؾ َٓزَي َِت َیا بَىٔی آ َز َّ ُخ ُِذوا زٔی َٓ َتهُ ِِ ع ٔ ِٓ َس کٌُِّ ََ ِشحٔ ٕس

دمحم نب اشبر ،دمحم ،شػیة ،ہملس ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی اخوتؿ ربہنہ وہ رک اخہن
ہبعک اک وطاػ ایک رکیت یھت افر رعش ڑپاھ رکیت یھت سج اک رتہمج ہی ےہآج اک وپرا ای دفرسفں اک ضعب ہصح اظرہ ےہ
افر سج دقر ہصح اظرہ ےہ سج یسک ےن اس وک داھکی ںیم اس وک اعمػ ںیہن رکفں یگ ہک اس رپ ہی آتی رکہمی
انزؽوہیئینعیاےااسنون!رہاکیدجسمیکاحرضیےکفتقاانپابلسنہپایلرکف۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،شػیة،ہملس،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
آتیرکہمیاکاشؿزنفؽ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 869

راوی  :ابوزاؤز ،يعكوب ،وہ اپٓے وايس سے ،ػايح ،ابٔ طہاب ،حُیس بٔ عبسايرحُٔ ،ابوہریرہ رضی اہلل
عٓہ

اب أَ َّٕ ُح َُ ِی َس بِ َٔ َع ِبسٔ
وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َع ِٔ َػاي ٔ ٕح َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َي ِع ُك ُ
اي َّر ِح َُ ٔٔ أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّٕ أَبَا ص َُریِ َر َة أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّٕ أَبَا بَ ِْکٕ َب َع َثطُ فٔی ا ِي َح َّحةٔ َّائًی أَ ََّ َر ُظ َعً َِی َضا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ

وف
َش ْک َو ََّل یَ ُل ُ
ض أََّلَ ََّل َی ُححََّّٔ َب ِع َس ا ِي َعاّ ٔ َُ ِ ٔ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َق ِب ٌَ َح َّح ٔة ا ِي َو َزا ٔع فٔی َرص ِٕم یُ َؤ ِّذ ُٕ فٔی اي َّٓا ٔ
إ
ْعیَ ْ
بٔا ِيب َ ِیتٔ ُ ِ
اوبداؤد،وقعیب،فہاےنپفادلےس،اصحل،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللہنعرفامےتںیہدجة

اولداعےسےلہپفاےلاسؽ سجفتقرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رضحتاوبرکبوکاریمجح انب
رکاجیھبوتاوہنںےنھجموکھچکآدویمںےکاسھتولوگںںیمہیاالعؿرکےنےکفاےطسرفاہنرفامایہکاساسؽےک
دعبہنوتوکیئرشمکجحادارکےافرہنیہفہاخہنہبعکاکوطاػاگننوہرکرکے۔
رافی  :اوبداؤد،وقعیب،فہاےنپفادلےس،اصحل،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
آتیرکہمیاکاشؿزنفؽ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 870

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس و عثُإ بٔ عُر ،طعبةَ ،ػیرة ،طعيیََّ ،حر بٔ ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َُ َح َُّ ْس َوعُ ِث َُا ُٕ بِ ُٔ عُ َُ َر َق َاَّل َح َّسث َ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ ا ِي ُُػٔی َرة ٔ َع ِٔ
َّ
ايظ ِع ٔي ِّی َع ِٔ ا ِي ُُ َ َّ
َّحرٔ بِ ٔٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ ٔجئ ُِت ََ َع َعل ٔ ِّی بِ ٔٔ أَبٔی كَائبٕ ح ٔی َن َب َع َث ُط َر ُسو ٍُ اہللٔ
ٌ ا ِي َح َّٓ َة إ ٔ ََّّل
وٕ َقا ٍَ ُن َّٓا ْ ُ َٓازٔی إْٔ َّ ُط ََّل َی ِس ُخ ُ
َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إلٔ َی أَصِ ٌٔ ََ َّه َة بٔب َ َرائ َ َة َقا ٍَ ََا ُن ِٓت ُِِ تُ َٓا ُز َ
إ بَ ِي َٓ ُط َوبَی ِ َن َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِض ْس
َنؿ ِْص َُ ِؤ َٔ َٓ ْة َو ََّل َی ُل ُ
إ َو ََ ِٔ ک َ َ
ْعیَ ْ
وف بٔا ِيب َ ِیتٔ ُ ِ
َ
َشنٔی َن َو َر ُسويُ ُط َوَّلَ
یئ َٔ ِٔ ا ِي ُُ ِ ٔ
ؾَأ َجًُ ُط أَ ِو أَ ََ ُس ُظ إلٔ َی أَ ِر َب َعةٔ أَ ِط ُضر ٕ َؾإٔذَا ََ َـ ِت اْلِ َ ِر َب َع ُة أَ ِط ُضر ٕ َؾإ ٔ َّٕ اہللَ بَر ٔ ْ
َش ْک َؾهُ ِٓ ُت أَُْازٔی َحًَّی َػ ٔح ٌَ َػ ِوت ٔی
َی ُح ُّخ َب ِع َس ا ِي َعاّ ٔ َُ ِ ٔ
دمحم نب اشبر ،دمحم ف امثعؿ نب رمع ،شػیة ،ریغمة ،یبعش ،رحمر نب اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع وک وسرہ ربات ہکم رکمہم فاولں وک انسےن
ےکفاےطسرفاہنایکوتںیمیھباؿےکاسھتاھت۔رافیےتہکںیہںیمےنرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسدرایتف
ایکہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسسکرطحےساالعؿ رکےتےھت؟ وتاوہنں ےنرفامایہک مہولگاالعؿ رکےت
ےھت ہک تنج ںیم رصػ الہ اامیؿ دالخ وہں ےگ افر وکیئ صخش اخہن ہبعک اک اگنن وہ رک وطاػ ہن رکے رھپ سج
آدیماکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمہاہوکیئاعمہلمےہوتاسیکدمتاچرہنیہمکتےہسج
فتقاچر ےنیہلمکموہاجںیئےگوتدخافدندقفسافراساکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسرشمنیکےسربیںیہ۔
زین اس اسؽ ےک دعب وکیئ رشمک جح ہن رکے رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اس دقر
االعؿایکہکریمیآفازھٹیبیئگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمفامثعؿنبرمع،شػیة،ریغمة،یبعش،رحمرنباوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وطاػیکدفراعکتسکہگجڑپینھاچںیئہ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وطاػیکدفراعکتسکہگجڑپینھاچںیئہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 871

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،یحٌی ،ابٔ جریخ ،نثیر بٔ نثیر ،وہ اپٓے وايس سےَ ،لًب بٔ ابی وزاعة

وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ َی ِحٌَی َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ َنثٔیر ٔبِ ٔٔ َنثٔیر ٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ ا ِي ُُ َّلً ٔ ٔب بِ ٔٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
َّ
َّ
َ
َفؽَ َٔ ِٔ ُسبُ ٔعطٔ َجا َئ َحا ٔط َی َة ا ِي َُ َل ٔ
اف ؾ ََؼلَّی
َو َزا َع َة َقا ٍَ َرأیِ ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ ح ٔی َن َ َ
َر ِن َع َتی ِ ٔن َوي َِی َص بَ ِي َٓ ُط َوبَی ِ َن َّ
ايل َّواؾ ٔی َن أَ َح ْس

وقعیب نب اربامیہ ،ییحی ،انب رججی ،ریثک نب ریثک ،فہ اےنپ فادل ےس ،بلطم نب ایب فداعة رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
داھکیہکیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتقاسترکچفںےسافرغوہےئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساطمػ
ےک انکرہ رپ فیرفی الےئ افر دف راعکت امنز ادا رفامیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر اس وطاػ رکےن فاولں
ےکدرنایؿوکیئیئشاحلئہنیھت۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحی،انبرججی،ریثکنبریثک،فہاےنپفادلےس،بلطمنبایبفداعة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وطاػیکدفراعکتسکہگجڑپینھاچںیئہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 872

راوی  :قتيبہ ،سؿیإ ،عُرو ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ُِر ٕو َقا ٍَ َي ِعىٔی ابِ َٔ عُ َُ َر َقس َّٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
إ َلهُ ِِ فٔی
ِـ ا ِي َُ َكاّ ٔ َر ِن َع َتی ِ ٔن َوكَ َ
ؾ ََل َ
اف بَی ِ َن ايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔ َو َقا ٍَ َي َك ِس ک َ َ
اف بٔا ِيب َ ِیتٔ َس ِب ّعا َو َػلَّی َخً َ
َر ُسو ٍٔ اہللٔ أ ُ ِس َو ْة َح َش َٓ ْة

ہبیتق،ایفسؿ،رمعف،انبرمعریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسفیرفیالےئ
وتاخہنہبعکےکاچرفںرطػاسترکچاگلرکوطاػرفامایرھپاقمؾاربامیہےکےھچیپدفراعکتامنزادارفامیئرھپافص
افررمفہےکدرنایؿیعسرفامیئافراراشدرفامایاہمترےروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکزدنیگدمعہافرایلع
ومنہنےہ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،رمعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وطاػیکدفراعکتےکدعبایکڑپانھاچےیہ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وطاػیکدفراعکتےکدعبایکڑپانھاچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 873

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايحهِ ،طعیب ،يیث ،ابٔ ہاز ،جعرف بٔ َحُس ،وہ اپٓے وايس سے ،جابر
رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ ُط َع ِیبٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َّ
رف بِ ٔٔ
ايً ِی ُث َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َضاز ٔ َع ِٔ َج ِع َ ٔ
اف َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔا ِيب َ ِیتٔ َس ِب ّعا َر ََ ٌَ َٔ ِٓ َضا ثَ ََلثّا
َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َجابٔر ٕ َقا ٍَ كَ َ

َّ
ُ
ُ
َ
َقأَ َو َّاتد ٔ ُِذوا َٔ ِٔ ََ َكاّ ٔ إٔبِ َراص َٔیِ َُ َؼلًّی َو َر َؾ َع
َو ََ َشی أ ِر َب ّعا ث َِّ َق َاّ ع ٔ ِٓ َس ا ِي َُ َكاّ ٔ ؾ ََؼلی َر ِن َع َتی ِ ٔن ث َِّ َ َ

ُ
ُ
َػ ِو َتطُ ي ُِشُٔ ُع اي َّٓ َ ُ
َ
َ
َفق ٔ َی َعً َِی َضا
اض ث َِّ ا ِن َ َ
ِص َف ؾَا ِس َتً ََِ ث َِّ َذصَ َب َؾ َكا ٍَ ْ َ ِب َسأ ب ٔ َُا بَ َسأ اہللُ بٔطٔ ؾ ََب َسأ بٔايؼَّ َؿا َ َ
َحًَّی بَ َسا َيطُ ا ِيب َ ِی ُت َؾ َكا ٍَ ث َ ََل َث ََرَّا ٕ
َ َو َي ُط ا ِي َح ُِ ُس یُ ِحٌٔی
یَ َي ُط َي ُط ا ِي ُُ ًِ ُ
ت َّلَ إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِح َس ُظ ََّل َ ٔ
رش َ
یت َوص َُو َعل َی کٌُِّ َط ِی ٕئ َقس ْٔیر َؾ َهب َّ َر اہللَ َو َحُٔ َس ُظ ث ُ َِّ َز َعا ب ٔ َُا ق ُِّس َر َي ُط ث ُ َِّ َْزَ ٍَ ََا ٔط ّیا َحًَّی َت َؼ َّوبَ ِت
َویُُٔ ُ
َق َس ََا ُظ فٔی بَ ِل ٔٔ ا ِي َُ ٔشی ٌٔ ؾ ََش َعی َحًَّی َػع َٔس ِت َق َس ََا ُظ ث ُ َِّ ََ َشی َحًَّی أَتَی ا ِي َُ ِر َو َة ؾ ََؼع َٔس ؾ َٔیضا ث ُ َِّ بَ َسا َيطُ
َ
یَ َي ُط َي ُط ا ِي ُُ ًِ ُ
ا ِيب َ ِی ُت َؾ َكا ٍَ ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِح َس ُظ َّلَ َ ٔ
َ َو َيطُ ا ِي َح ُِ ُس َوص َُو َعل َی کٌُِّ َط ِی ٕئ َقس ْٔیر َقا ٍَ ذَي ٔ َ
رش َ
َّ
ُ
َفؽَ َٔ ِٔ َّ
ثَ ََل َث ََرَّا ٕ
ايل َو ٔ
اف
ت ث ُ َِّ ذ َ َ
َْ اہللَ َو َس َّب َح ُط َو َحُٔ َس ُظ ث َِّ َز َعا َعً َِی َضا ب ٔ َُا َطا َئ اہللُ ؾ ََع ٌَ َص َِذا َحًی َ َ
دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل ،بیعش ،ثیل ،انب اہد ،رفعج نب دمحم ،فہ اےنپفادل ےس ،اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ
ہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناخہن ہبعکےکاچرفںاجبناسترکچاگلرکوطاػرفامایاؿںیم
ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت ںیم رلم رفامای افر اچر ںیم اعدت ےک اطمقب ےلچ رھپ اقمؾ اربامیہ ےک
زندکیڑھکےوہرکدفراعکتادارفامںیئافرہیآتیرکہمیالتفترفامیئآرخکت۔ہیآتیرکہمیآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اس دقر آفاز ےس التفت رفامیئ ہک ولوگں ےن ینس رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسرجحاوسدےکزندکیفیرفیےلےئگافراسوکوھچا۔رھپہیےتہکوہےئرفاہنوہےئگہکمہیھباسہگجےس
رشفعرکےتںیہہکسجہگجےسدخافدندقفسےنرشفعرفامایےہہچنیم افص(اہپ ڑ)ےسرشفعرفامایافراسرپ
ڑچھےئگاہیںکتہکفاہںاخہنہبعکرظنآےناگل۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےننیترمہبتاسرطہقیےس
التفت رفامای َل اِہٰلَ ا ِ َّل اہلل ےس دقری کت۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہلل اربک رفامای افر دخافدن دقفس یک
یرعفیایبؿرکےنےکدعبوجدقمروہادخافدندقفسےساماگنرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےتلچوہےئےچینیک
رطػ فیرفی الےئ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دقؾ ابمرک انےل ےک درنایؿ (ےچین) یک
اجبنچنہپےئگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدف ڑےاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکدقؾابمرک
دنلبی کت چنہپ ےئگ رھپ اس ےک دعب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رمفہ اہپ ڑ کت آہتسہ ےلچ افر اس رپ ڑچھ ےئگ۔
ہٰلا ِ َّل
اہیںکتہکاخہنہبعکد الھیئدےنیاگلاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےننیترمہبتہیداعڑپیھ َلا ِ َ
اہلل ےس دقری کت۔ رھپ دخافدن دقفس اک ذرک اس وک حیبست افر دمح ایبؿ رفامیئ رھپ سج رطہقی ےس دخافدن دقفس وک

وظنمروہاداعامیگنافررفاتغےکدعبکتایسرطہقیےسلمعرفامای۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدبعامکحل،بیعش،ثیل،انباہد،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وطاػیکدفراعکتےکدعبایکڑپانھاچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 874

راوی  :علی بٔ ححر ،اسُاعیٌ ،جعرف بٔ َحُس ،وہ اپٓے وايس سے ،جابر رضی اہلل عٓہ

رف بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َجاب ٔر ٕأَ َّٕ َر ُسو ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ُح ِحر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ٌ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َج ِع َ ُ
ُ
َ ّ
َ
َقأَ َو َّاتد ٔ ُِذوا َٔ ِٔ ََ َكاّ ٔ إٔبِ َراص َٔیِ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ كَ َ
اف َس ِب ّعا َر ََ ٌَ ث ََلثا َو ََ َشی أ ِر َب ّعا ث َِّ َ َ
رخ َد َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ ايؼَّ ؿَا
َُ َؼلًّی ؾ ََؼلَّی َس ِح َس َتی ِ ٔن َو َج َع ٌَ ا ِي َُ َك َاّ بَ ِي َٓ ُط َوبَی ِ َن ا ِل َه ِع َب ٔة ث ُ َِّ ِ
اير ِن َٔ ث ُ َِّ َ َ
اس َتً ََِ ُّ

َوا ِي َُ ِر َو َة َٔ ِٔ َط َعائ ٔر ٔاہللٔ ؾَابِ َسؤُا ب ٔ َُا بَ َسأَ اہللُ بٔطٔ

یلع نب رجح ،اامسلیع ،رفعج نب دمحم ،فہ اےنپ فادل ےس ،اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےنوطاػ ںیم است رکچ اگلےئ نیت رلم رفامای افر اچر ںیم اعدت ےکاطمقب ےلچ رھپ ہی آتی التفت
رفامیئ رھپاسرطح ےسدف راعکت التفت رفامںیئہکاقمؾ آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس افر اخہنہبعک ےک درنایؿ
اھت۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرجحاوسدوکوھچاافرفاہںےسہیآتیالتفترفامےتوہےئزگرے۔افص
افررمفہدخافدندقفسیکاشنوینںںیمےسںیہرھپرفامایمولگاسہگجےسرشفعرکفہکسجہگجےسدخافدن
دقفسےنرشفعرفامایےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربریضاہللہنع

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

وطاػیکدفروتعکںںیموکیسنوسرںیتڑپیھاجںیئ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وطاػیکدفروتعکںںیموکیسنوسرںیتڑپیھاجںیئ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 875

راوی  :عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس بٔ نثیر بٔ زیٓار ،ويیسَ ،ايَ ،جعرف بٔ َحُس ،وہ اپٓے وايس سے ،جابر
بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

رف بِ ٔٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ
إ بِ ٔٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ َنثٔیر ٔبِ ٔٔ زٔی َٓارٕ َع ِٔ ا ِي َوئی ٔس َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ َج ِع َ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ عُ ِث َُ َ
أَبٔیطٔ َع ِٔ َجابٔر ٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي َُّا اْ ِ َت َهی إلٔ َی ََ َكاّ ٔ إٔبِ َراص َٔیِ ََقأَ
َ
َّ
َّ
وٕ َو ُق ٌِ
َُقأَ ؾَات ٔ َح َة ا ِل ٔه َت ٔ
اَف َ
َواتد ٔ ُِذوا َٔ ِٔ ََ َكاّ ٔ إٔبِ َراص َٔیِ َُ َؼلًّی ؾ ََؼلی َر ِن َع َتی ِ ٔن ؾ َ َ
اب َو ُق ٌِ یَا أَ ُّی َضا ا ِيک َ ٔ ُ
رخ َد إلٔ َی ايؼَّ ؿَا
اير ِن ٔٔ ؾ ِ
َاس َتً ََُطُ ث ُ َِّ َ َ
ص َُو اہللُ أَ َح ْس ث ُ َِّ َعا َز إلٔ َی ُّ
رمعفنبامثعؿنبدیعسنبریثکنبدانیر،فدیل،امکل،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
رفامےت ںیہہک رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس سجفتق اقمؾ اربامیہ ےک اپس ےچنہپ وت ہی آتیرکہمی
التفترفامیئرھپدفرتعکادایکافراؿںیموسرہافہحتےکدعبوسرہاکرففؿافروسرہاالخصالتفترفامیئرھپرجح
اوسدیکاجبنفیرفیےلےئگافراسوکوبہسدایرھپافصرفاہنوہےئگ۔
رافی  :رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر ،فدیل ،امکل ،رفعج نب دمحم ،فہ اےنپ فادل ےس ،اجرب نب دبعاہلل
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آبززمؾےنیپےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
آبززمؾےنیپےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 876

راوی  :زیاز بٔ ایوب ،ہظیِ ،عاػِ و َػیرة ،يعكوب بٔ ابراہیِ ،ہظیِ ،عاػِ ،طعيی ،ابٔ عباض رضی
اہلل عٓہ

َ
وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ
وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صُظَ ِی ِْ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ٔ
اػ ِْ َو َُػٔی َرةُ ح َوأَْ ِ َبأَْا َي ِع ُك ُ
أَ ِخب َ َرَْا زٔ َیا ُز بِ ُٔ أَ ُّی َ
اػ ِْ َع ِٔ َّ
رش َب
َح َّسثَ َٓا صُظَ ِی ِْ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ٔ
ض أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ َ ٔ
ايظ ِع ٔي ِّی َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ئ َز َِزَ َّ َوص َُو َقائ ِْٔ
َٔ ِٔ ََا ٔ
زایدنباویب،میشہ،اعمصفریغمة،وقعیبنباربامیہ ،میشہ،اعمص،یبعش،انبابعس ریضاہللہنعرفامےتںیہہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنآبززمؾڑھکےوہرکایپ۔
رافی  :زایدنباویب،میشہ،اعمصفریغمة،وقعیبنباربامیہ،میشہ،اعمص،یبعش،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آپیلصاہللہیلعفآہلفملساکآبززمؾڑھکےوہرکانیپ۔
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
آپیلصاہللہیلعفآہلفملساکآبززمؾڑھکےوہرکانیپ۔

جًس  :جًس زوّ

حسیث 877

راوی  :علی بٔ ححر ،عبساہلل بٔ َبارک ،عاػِ ،طعيی ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

اػ ِٕ َع ِٔ َّ
ض َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ حُ ِحر ٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َع ِٔ َع ٔ
ايظ ِع ٔي ِّی َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ََشبَ ُط َوص َُو َقائ ِْٔ
َس َك ِی ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َٔ ِٔ َز َِزَ َّ ؾ َ ٔ
یلعنبرجح،دبعاہللنبابمرک،اعمص،یبعش،انبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیمےنرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسوکآبززمؾالپایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنڑھکےوہرکایپ۔
رافی  :یلعنبرجح،دبعاہللنبابمرک،اعمص،یبعش،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افص یک رطػ روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ایس درفازے ےس اجان سج ےس اجےن ےک ےیل الکن
اجاتےہ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
افصیکرطػروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساکایسدرفازےےساجانسجےساجےنےکےیلالکناجاتےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 878

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبة ،عُرو بٔ زیٓار ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ زٔی َٓا ٕر َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ابِ َٔ
ِـ ا ِي َُ َكاّ ٔ
ُع َُ َر َي ُكو ٍُ َي َُّا َقس َّٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ َّه َة ك َ َ
اف بٔا ِيب َ ِیتٔ َس ِب ّعا ث ُ َِّ َػلَّی َخً َ

اف بٔايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔ َقا ٍَ ُط ِع َب ُة َوأَ ِخب َ َرنٔی
َخ ُد َٔ ِٓطُ ؾ ََل َ
رخ َد إلٔ َی ايؼَّ ؿَا َٔ ِٔ ا ِي َب ٔ
اب َّاي ِٔذی یُ ِ َ
َر ِن َع َتی ِ ٔن ث ُ َِّ َ َ
وب َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ زٔی َٓارٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر أَْ َّ ُط َقا ٍَ ُس َّٓ ْة
أَ ُّی ُ

دمحمنباشبر،دمحم،شػیة،رمعفنبدانیر،انبرمعریضاہللہنعرفامےتںیہہکسجفتقرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسہکمرکمہمفیرفیالےئوتاخہنہبعکےکاچرفںرطػاسترکچاگلرکوطاػرفامایرھپاقمؾاربامیہ
ےک ےھچیپ دف راعکت ادا رفامںیئ۔ رھپ افص اہپ ڑ فیرفی ےل اجےن ےکفاےطس افص افر رمفہ ےکدرنایؿ یعس رفامیئ۔
رضحتدبعاہللریضاہللہنعرفامےتںیہہکیہیتنسےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،شػیة،رمعفنبدانیر،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افصافررمفہےکابرےںیم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
افصافررمفہےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 879

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،زہریْ ،عوة

اح
َقأِ ُت َعل َی َعائٔظَ َة ؾ َََل ُج َٓ َ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُ ِ
ْع َو َة َقا ٍَ َ َ
اض َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ
َعً َِیطٔ أَ ِٕ یَ َّل َّو َف بٔض ٔ َُا ُقً ُِت ََا أُبَالٔی أَ ِٕ ََّل أَك ُ َ
وف بَ ِي َٓ ُض َُا َؾ َكاي َِت بٔئ َِش َُا ُقً َِت إْٔ َّ َُا ک َ َ
إ ْ َ ْ

ُقآ ُٕ إ ٔ َّٕ ايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َو َة َٔ ِٔ َط َعائ ٔر ٔاہللٔ ِاْلیَ َة
وٕ بَ ِي َٓ ُض َُا َؾ ًَ َُّا ک َ َ
ا ِي َحاصًٔ ٔ َّی ٔة ََّل یَ ُلوؾُ َ
إ ِاْل ٔ ِس ََل ُّ َوَْزَ ٍَ ا ِي ُ ِ
اف َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوك ُ ِؿ َٓا ََ َع ُط َؾکَاْ َ ِت ُس َّٓ ّة
ؾ ََل َ
دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،زرہی ،رعفة رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےک اسےنم ہی
آتیرکہمیالتفترفامیئآرخکتینعیافصافررمفہدخافدندقفسیکاشناینںںیہاسفہجےسوجصخشاخہنہبعکاک
جحایرمعہرکےاسرپاؿدفونںےکدرنایؿوطاػرکےنیکفہجےسیسکمسقاکوکیئانگہںیہنےہافررعضایک
اؿدفونںےکدرنایؿرھپانالزؾںیہنانھجمس۔اسےیلہکاسہگجاسوکالزؾںیہنایک ایگ۔رضحتاعہشئدصہقی

ریضاہللاہنعےنایبؿرفامایہکمےنسکدقرطلغابتیکےہولگدفراجتیلہںیماؿےکدرنایؿوطاػںیہن
رکےتےھتنکیلاالسؾسجفتقآایافررقآؿرکمیانزؽوہاوتہیآتیرکہمییھبانزؽوہیئاسےکدعبرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنیھباؿےکدرنایؿوطاػایکافرمہےنیھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
یکاسھتایسرطہقیےسایکہچنیم ہیونسمؿوہایگ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،زرہی،رعفة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
افصافررمفہےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 880

راوی  :عُرو بٔ عثُإ ،وہ اپٓے وايس سے ،طعیب ،زہریْ ،عو ة ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ْع َو َة َقا ٍَ َسأ َ ِي ُت َعائٔظَ َة َع ِٔ َق ِو ٍٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َع ُِرُو بِ ُٔ ُع ِث َُ َ
إ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َع ِٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُ ِ
ايؼؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔ َقاي َِت
اح َعً َِیطٔ أَ ِٕ َی َّل َّو َف بٔض ٔ َُا ؾ ََواہللٔ ََا َعل َی أَ َح ٕس ُج َٓ ْاح أَ ِٕ ََّل َی ُل َ
اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ ؾ َََل ُج َٓ َ
وف ب ٔ َ

اح َع ًَ ِیطٔ أَ ِٕ ََّل یَ َّل َّو َف
َعائٔظَ ُة بٔئ َِش َُا ُقً َِت یَا ابِ َٔ أ ُ ِخًٔی إ ٔ َّٕ َص ِٔذظ ٔ ِاْل َی َة ي َِو کَاْ َ ِت َن َُا أَ َّو ِي َت َضا کَاْ َ ِت ؾ َََل ُج َٓ َ
وٕ ي ٔ َُ َٓا َة َّ
وٕ ع ٔ ِٓ َس
ايلاغٔ َیةٔ َّائًی کَاْ ُوا َي ِعبُ ُس َ
بٔض ٔ َُا َو َل ٔه َّٓ َضا َْزَي َِت فٔی اْلِ َ ِن َؼارٔ َق ِب ٌَ أَ ِٕ ي ُِشً ٔ ُُوا کَاْ ُوا یُض ٔ ًُّ َ

وف بٔايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔ َؾ ًَ َُّا َسأَيُوا َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
إ ََ ِٔ أَ َص ٌَّ ي ََضا َی َت َ َّ
َّح ُد أَ ِٕ َی ُل َ
ا ِي ُُظَ ًَّ ٌٔ َوک َ َ

اح
َو َس ًَّ َِ َع ِٔ ذَي ٔ َ
َ أَِْزَ ٍَ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ إ ٔ َّٕ ايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َو َة َٔ ِٔ َط َعائ ٔر ٔاہللٔ ؾ ََُ ِٔ َح َّخ ا ِيب َ ِی َت أَ ِو ا ِع َت َُ َر ؾ َََل ُج َٓ َ
َعً َِیطٔ أَ ِٕ یَ َّل َّو َف بٔض ٔ َُا ث ُ َِّ َق ِس َسَّٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّ
اف بَ ِي َٓ ُض َُا َؾً َِی َص ْٔل َ َح ٕس أَ ِٕ
ايل َو َ
َیتِرُ َک َّ
اف بٔض ٔ َُا
ايل َو َ

رمعف نب امثعؿ ،فہ اےنپ فادل ےس ،بیعش ،زرہی ،رعف ة ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن

رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےساسآتی رکہمی یک ریسفتدرایتف یک افر رعض ایک دخافدن دقفس یک مسق
اسےسوتیہیابتاظرہوہیتےہہکوجصخشاؿاکوطاػہنرکےوتاسرپیسکمسقاکوکیئانگہںیہنےہفہرفامےن
ںیگل ہک م ےن سک دقر طلغ ابت یک ےہ۔ اے ریمی نہب ےک اصزبحادے! ارگ اس ےس یہی رماد وہیت وج ہک م
ےن یھجمس ےہ وت ہی اس رطہقی ےس انزؽ وہیت نکیل اس رطہقی ےس ںیہن ےہ ہکلب ہی آتی ااصنر ےک قلعتم انزؽ
وہیئ یھت۔ اس ےیل ہک فہ ولگ املسمؿ وہےن ےس لبق انمت تب ےکفاےطس ارحاؾ ابدناھ رکےت ےھت سج یک فہ
اقمؾلثمرپابعدتایکرکےتےھتافروجانمةےکفاےطسارحاؾابدناھفہافصافررمفہےکدرنایؿیعسرکانربااتھجمس
اھت۔ ہچنیم  سج فتق اوہنں ےن اس ےک قلعتم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک وت
دخافدندقفسےنہیآتیرکہمیانزؽرفامیئرھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنیھبافصافررمفہ
اکوطاػونسمؿرقاردایےہاسفہجےسیسکآدیمےکفاےطساسوکوھچ ڑاندرتسںیہنےہ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،فہاےنپفادلےس،بیعش،زرہی،رعفة،اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
افصافررمفہےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 881

راوی َ :حُس بٔ سًُہ ،عبسايرحُٔ بٔ قاسَِ ،ايَ ،جعرف بٔ َحُس ،وہ اپٓے وايس سے ،جابر رضی اہلل
عٓہ

رف بِ ٔٔ َُ َح َُّ ٕس
َ َع ِٔ َج ِع َ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ََاي ٔ ْ
رخ َد َٔ ِٔ ا ِي َُ ِشحٔ ٔس َوصُ َو یُرٔی ُس
َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َجابٔر ٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ح ٔی َن َ َ
ايؼَّ ؿَا َوص َُو َي ُكو ٍُ ْ َ ِب َسأ ُب ٔ َُا بَ َسأَ اہللُ بٔطٔ

دمحمنبہملس،دبعارلنمحنب اقمس،امکل،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیمےن
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک دجسم ےس لکن رک افص یک اجبن اجےت وہےئ ہی ےتہک وہےئ انس ہک مہ
یھبایسہگجےسرشفعرکےتںیہہکسجہگجےسدخافدندقفسےنیکےہ۔
رافی  :دمحمنبہملس،دبعارلنمحنباقمس،امکل،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
افصافررمفہےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 882

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،یحٌی بٔ سعیس ،جعرف بٔ َحُس ،وہ اپٓے وايس سے ،جابر رضی اہلل عٓہ

رف بِ ٔٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبٔی َقا ٍَ
وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َج ِع َ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
ُ
ُ
َ
َقأَ إ ٔ َّٕ ايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َو َة َٔ ِٔ
َح َّسثَ َٓا َجاب ٔ ْر َقا ٍَ َ َ
رخ َد َر ُسو ٍُ اہللٔ إلٔ َی ايؼَّ ؿَا َو َقا ٍَ ْ َ ِب َسأ ب ٔ َُا بَ َسأ اہللُ بٔطٔ ث َِّ َ َ

َط َعائ ٔر ٔاہللٔ

وقعیبنباربامیہ،ییحینبدیعس،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسافصاہپ ڑیکاجبنفیرفیےلےئگوترفامایمہولگیھبایسہگجےسرشفعرکےتںیہسجہگج
ےسدخافدندقفسےنادتباءرفامیئےہاسےکدعبہیآتیالتفترفامیئ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحینبدیعس،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افصاہپ ڑرپسکہگجڑھکاوہاناچےیہ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
افصاہپ ڑرپسکہگجڑھکاوہاناچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 883

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،یحٌی بٔ سعیس ،جعرف بٔ َحُس ،وہ اپٓے وايس سے ،جابر رضی اہلل عٓہ

رف بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َج ِع َ ُ
َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َجاب ٔ ْر أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َرق ٔ َی َعل َی ايؼَّ ؿَا َحًَّی إٔذَا َْوَ َر إلٔ َی ا ِيب َ ِیتٔ َنب َّ َر
وقعیبنباربامیہ،ییحینبدیعس،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسافصاہپ ڑرپڑچےھاہیںکتہکسجفتقاخہنہبعکد الھیئدایوتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےن(رہھٹرک)ریبکتڑپیھ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحینبدیعس،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افصرپریبکتانہک
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
افصرپریبکتانہک

جًس  :جًس زوّ

حسیث 884

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،جعرف بٔ َحُس ،وہ اپٓے وايس سے ،جابر

رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن َٔقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َو َّ
ايًؿ ُِى َي ُط َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ
َ
إ
َ َع ِٔ َج ِع َ ٔ
رف بِ ٔٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َجابٔر ٕأَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ
َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ََاي ٔ ْ
َ َو َي ُط ا ِي َح ُِ ُس َوص َُو َعل َی کٌُِّ
َ َي ُط َي ُط ا ِي ُُ ًِ ُ
ـ َعل َی ايؼَّ ؿَا یُ َهبِّرُ ث َ ََلثّا َو َي ُكو ٍُ َّلَ إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِح َس ُظ ََّل َ ٔ
رشی َ
إٔذَا َو َق َ

َ ث َ ََل َث ََرَّا ٕ
َ
ت َویَ ِسعُو َو َي ِؼ َٓ ُع َعل َی ا ِي َُ ِر َوة ٔ َٔ ِث ٌَ ذَي ٔ َ
َط ِی ٕئ َقس ْٔیر َي ِؼ َٓ ُع َذي ٔ َ

دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربریضاہللہنعرفامےتںیہہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق افص اہپ ڑ رپ ڑھکے وہےت وت نیت رمہبت ڑپےنھ ےک دعب اس
َ ُ َ ہ
لْ
لْ
رفامےتل ِإلَ َة ِإ َّلا َ
َ
شدَق ٌِي۔رھپداعامےتگنافررمفہرپ
ک َفلَ ُةا حَمْ ُد َف ُ َ و
رطہقیےس
ک ٍْ
ه َلَع ّ ِ
ّللُّ َف ْ َ
حـُ َلرَش َ
ِيلَ ُةلَ ُةا مُ ْل ُ
ایسرطہقیےسرکےت۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افصرپالاہلاالاہللانہک
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
افصرپالاہلاالاہللانہک

جًس  :جًس زوّ

حسیث 885

راوی  :عُرإ بٔ یزیس ،طعیب ،ابٔ جریخ ،جعرف بٔ َحُس ،جابر

َ
رف بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس أَْ َّ ُط َسُٔ َع
أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ َیز ٔ َ
یس َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا ُط َع ِی ْب َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َج ِع َ ُ
ـ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
أَبَا ُظ یُ َح ِّس ُث أَْ َّ ُط َسُٔ َع َجاب ٔ ّرا َع ِٔ َح َّحةٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ث ُ َِّ َو َق َ

َ
ٌ اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ َو َی ِس ُعو بَی ِ َن ذَي ٔ َ
َعل َی ايؼَّ ؿَا یُ َض ًِّ ُ
رمعاؿنبسیدی،بیعش،انبرججی،رفعجنب دمحم،اجرب،رفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ّللَّاراشدرفامایافرداعامیگن۔
ےندجةاولداعےکومعقرپافصافررمفہرپڑھکےوہرک َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
رافی  :رمعاؿنبسیدی،بیعش،انبرججی،رفعجنبدمحم،اجرب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افصرپذرکرکانافرداعامانگن
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
افصرپذرکرکانافرداعامانگن

جًس  :جًس زوّ

حسیث 886

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ ايحهِ ،طعیب ،يیث ،ابٔ ايہاز ،جعرف بٔ َحُس ،ابیہ ،جابر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ ُط َع ِیبٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َّ
رف بِ ٔٔ
ايً ِی ُث َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َضاز ٔ َع ِٔ َج ِع َ ٔ
اف َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔا ِيب َ ِیتٔ َس ِب ّعا َر ََ ٌَ َٔ ِٓ َضا ثَ ََلثّا
َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َجابٔر ٕ َقا ٍَ كَ َ
َّ
ُ
َ
َقأَ َو َّاتد ٔ ُِذوا َٔ ِٔ ََ َكاّ ٔإٔبِ َراص َٔیِ َُ َؼل ًّی َو َر َؾ َع َػ ِو َتطُ
َو ََ َشی أ ِر َب ّعا ث َِّ َق َاّ ع ٔ ِٓ َس ا ِي َُ َكاّ ٔؾ ََؼلی َر ِن َع َتی ِ ٔن َو َ َ
ُ
اض ث ُ َِّ ا ِن َِص َف ؾ ِ ُ
َ
َ
َفق ٔ َی َعً َِی َضا َحًَّی
ي ُِشُٔ ُع اي َّٓ َ
َ
َاس َتً ََِ ث َِّ َذ َص َب َؾ َكا ٍَ ْ َ ِب َسأ ب ٔ َُا بَ َسأ اہللُ بٔطٔ ؾ ََب َسأ بٔايؼَّ ؿَا َ َ
بَ َسا َي ُط ا ِيب َ ِی ُت َو َقا ٍَ ث َ ََل َث ََرَّا ٕ
یت
َ َو َي ُط ا ِي َح ُِ ُس یُ ِحٌٔی َویُُٔ ُ
َ َي ُط َي ُط ا ِي ُُ ًِ ُ
ت ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِح َس ُظ ََّل َ ٔ
رشی َ
َوص َُو َعل َی کٌُِّ َط ِی ٕئ َقس ْٔیر َو َنب َّ َر اہللَ َو َحُٔ َس ُظ ث ُ َِّ َز َعا ب ٔ َُا ق ُِّس َر َي ُط ث ُ َِّ َْزَ ٍَ ََا ٔط ّیا َحًَّی َت َؼ َّوبَ ِت َق َس ََا ُظ فٔی
بَ ِل ٔٔ ا ِي َُ ٔشی ٌٔ ؾ ََش َعی َحًَّی َػع َٔس ِت َق َس ََا ُظ ث ُ َِّ ََ َشی َحًَّی أَتَی ا ِي َُ ِر َو َة ؾ ََؼع َٔس ؾ َٔیضا ث ُ َِّ بَ َسا َي ُط ا ِيب َ ِی ُت َؾ َكا ٍَ
َ ث َ ََل َث ََرَّا ٕ
ت ث ُ َِّ
یَ َي ُط َي ُط ا ِي ُُ ًِ ُ
ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِح َس ُظ ََّل َ ٔ
َ َو َيطُ ا ِي َح ُِ ُس َوص َُو َعل َی کٌُِّ َط ِی ٕئ َقس ْٔیر َقا ٍَ َذي ٔ َ
رش َ

َّ
ُ
َفؽَ َٔ ِٔ َّ
ايل َو ٔ
اف
ذ ََ
َْ اہللَ َو َس َّب َح ُط َو َحُٔ َس ُظ ث َِّ َز َعا َعً َِی َضا ب ٔ َُا َطا َئ اہللُ ؾ ََع ٌَ َص َِذا َحًی َ َ
دمحمنبدبعاہللنبامکحل،بیعش،ثیل،انبااہلد،رفعجنبدمحم،اہیب،اجربریضاہللہنعاسدحثیاکومضمؿاسہقب
دحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبامکحل،بیعش،ثیل،انبااہلد،رفعجنبدمحم،اہیب،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افصافررمفہیکیعسافٹنرپوساروہرکرکان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
افصافررمفہیکیعسافٹنرپوساروہرکرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 887

راوی  :عُرإ بٔ یزیس ،طعیب ،ابٔ جریخ ،ابوزبیر ،جابربٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

یس َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُط َع ِی ْب َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ايزُّبَی ِر ٔأَْ َّ ُط َسُٔ َع َجاب ٔ َر بِ َٔ
أَ ِخب َ َرنٔی ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ َیز ٔ َ
اف اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی َح َّح ٔة ا ِي َو َزا ٔع َعل َی َراح ٔ ًَتٔطٔ بٔا ِيب َ ِیتٔ َوبَی ِ َن ايؼَّ ؿَا
َع ِب ٔس اہللٔ َي ُكو ٍُ كَ َ
َ
اض غ َُظو ُظ
اض َوي ٔ ُی ِ ٔ
َوا ِي َُ ِر َوة ٔئی َ َرا ُظ اي َّٓ ُ
َش َف َوي ٔ َی ِشأيُو ُظ إ ٔ َّٕ اي َّٓ َ
رمع اؿنبسیدی،بیعش،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہللریضاہللہنعرفامےتںیہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےندجةاولداعںیموطاػاخہنہبعکافرافصافررمفہیکیعسافٹنرپوساروہرکیکاتہکولگدھکیںیکس
افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ یک رگناین رک ںیکس زین اس فاےطس ہک ولگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
اچرفںاجبنعمجوہےئگےھت۔

رافی  :رمعاؿنبسیدی،بیعش،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افصافررمفہےکدرنایؿانلچ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
افصافررمفہےکدرنایؿانلچ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 888

راوی َ :حُوز بٔ غیَلٕ ،بَش بٔ رسی ،سؿیإ ،علاء بٔ سائب ،نثیر بٔ جُہإ

ئ بِ ٔٔ َّ
ايشائ ٔٔب َع ِٔ
ايْس ِّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع َلا ٔ
َش بِ ُٔ َّ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا ََ ِح ُُو ُز بِ ُٔ غ َِی ََل َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بٔ ِ ُ
إ َقا ٍَ َرأَیِ ُت ابِ َٔ عُ َُ َر یَ ُِشٔی بَی ِ َن ايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔ َؾ َكا ٍَ إ ٔ ِٕ أَ َِشٔی َؾ َك ِس َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ
َنثٔیر ٔبِ ٔٔ ُج ُِ َض َ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یَ ُِشٔی َوإ ٔ ِٕ أَ ِس َعی َؾ َك ِس َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ِش َعی

ومحمد نب الیغؿ ،رشب نب رسی ،ایفسؿ ،اطعء نب اسبئ ،ریثک نب دمہاؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع
ریضاہللہنعوکافصافررمفہےکدرنایؿےتلچوہےئداھکیاوہنںےنرفامایہکارگںیمںولںوترضحتروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب الچ رکےت ےھت افر ارگ دف ڑفں وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یھب دف ڑا
رکےتےھت۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،رشبنبرسی،ایفسؿ،اطعءنباسبئ،ریثکنبدمہاؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

افصافررمفہےکدرنایؿانلچ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 889

راوی َ :حُس بٔ راؾع ،عبسايرزام ،ايثوری ،عبسالْکیِ ،سعیس بٔ جبیر ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َراؾ ٕٔع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ أَِْبأََْا َّ
ِْک ٔیِ ا ِي َحزَر ِّٔی َع ِٔ
ايث ِور ُّٔی َع ِٔ َع ِب ٔس ال َ ٔ
َ
َْ ْ َ ِح َو ُظ إ ٔ ََّّل أََّْطُ َقا ٍَ َوأََْا َط ِی ْذ َنبٔی ْر
َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ُج َبیِر ٕ َقا ٍَ َرأَیِ ُت ابِ َٔ عُ َُ َر ذ َ َ
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،اوثلری،دبعارکلمی،دیعسنبریبج،انبرمعریضاہللہنعہیدحثییھباسہقبدحثیےک
اطمقبےہنکیلاسںیمہیااضہفےہہکںیمفیعضارمعلوہایگوہں۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،اوثلری،دبعارکلمی،دیعسنبریبج،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افصافررمفہےکدرنایؿرلم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
افصافررمفہےکدرنایؿرلم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 890

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،ػسقةبٔ يشار ،زہری

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َػ َس َق ُة بِ ُٔ َي َشارٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ َسأ َ ُيوا

إ فٔی َج َُا َع ٕة َٔ ِٔ
ابِ َٔ ُع َُ َر َص ٌِ َرأَیِ َت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َر ََ ٌَ بَی ِ َن ايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔ َؾ َكا ٍَ ک َ َ

َف ًََُوا ؾ َََل أ ُ َراص ُِِ َر ًََُوا إ ٔ ََّّل ب ٔ َر ًََٔطٔ
اي َّٓا ٔ
ض ََ
دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،دصقةنب اسیر ،زرہی رفامےت ںیہ ہک ولوگں ےن انب رمع ریض اہلل ہنع ےس درایتف ایک ہک
آپیلصا ہللہیلعفآہلفملسےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکافصافررمفہےکدرنایؿرلمرکےتوہےئ
داھکی ےہ؟ رفامےنےگلآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ولوگں ےکدرنایؿ ےھت ہچنیم ولوگں ےن رلم ایک افر ریمی
راےئےہہکولوگںےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکدھکیرکیہاسرطہقیےسایکوہاگ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،دصقةنباسیر،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افصافررمفہیکیعسرکان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
افصافررمفہیکیعسرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 891

راوی  :ابو عُار حشین بٔ ُحیث ،سؿیإ ،عُرو ،علاء ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض َقا ٍَ إ ْٔ َّ َُا
ُحیِ ٕث َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ َع َلا ٕئ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َع َُّا ٕر ا ِي ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ ُ َ

َشنٔی َن ُق َّو َت ُط
َس َعی اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بَی ِ َن ايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔئیُر َٔی ا ِي ُُ ِ ٔ

اوبامعرنیسحنبرحثی ،ایفسؿ،رمعف،اطعء،انبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہہک رضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسافصافررمفہےکدرنایؿدف ڑےاتہکافکرافررشمنیکوکد الھںیکسہکمہوقتفاےلںیہ۔
رافی  :اوبامعرنیسحنبرحثی،ایفسؿ،رمعف،اطعء،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فادیےکدرنایؿدف ڑان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
فادیےکدرنایؿدف ڑان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 892

راوی  :قتيبہ ،حُاز ،بسیٌَ ،ػیرة بٔ حهیِ ،ػؿیة بٓت طيبة

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ ب ُ َسیِ ٌٕ َع ِٔ ا ِي ُُػٔی َرة ٔ بِ ٔٔ َحه ٕٔیِ َع ِٔ َػ ٔؿ َّی َة ب ٔ ِٓتٔ َط ِي َب َة َع ِٔ ا َِ َرأَة ٕ
َقاي َِت َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ِش َعی فٔی بَ ِل ٔٔ ا ِي َُ ٔشی ٌٔ َو َي ُكو ٍُ َّلَ ُي ِك َل ُع ا ِي َوازٔی إ ٔ ََّّل َط ًّسا
ہبیتق ،امحد ،دبلی ،ریغمة نب میکح ،ہیفص تنب ہبیش اکی اخوتؿ ےس لقن رفامیت ںیہ ہک اوہنں ےن رضحت روسؽ
رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس وکفادی ےکدرنایؿ (یلچن ہگج)دف ڑےت وہےئداھکی ےہآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس
ےنرفامایاہیںےسدف ڑرکیہزگراناچےیہ۔
رافی  :ہبیتق،امحد،دبلی،ریغمةنبمیکح،صفیةتنبشتیة
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعدتےکوماقفےنلچیکہگج
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اعدتےکوماقفےنلچیکہگج

جًس  :جًس زوّ

حسیث 893

راوی َ :حُس بٔ سًُہ وحارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،جعرف بٔ َحُس ،وہ اپٓے وايس سے ،جابر
بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
أ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
رف بِ ٔٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ أَب ٔیطٔ َع ِٔ َجابٔر ٔبِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُض َُا أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
ََاي ٔ َْ َع ِٔ َج ِع َ ٔ
َّ
َّ
َخ َد َٔ ِٓطُ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ
إ إٔذَا َْزَ ٍَ َٔ ِٔ ايؼَّ ؿَا ََ َشی َحًی إٔذَا ا ِن َؼب َِّت َق َس ََا ُظ فٔی بَ ِل ٔٔ ا ِي َوازٔی َس َعی َحًی یَ ِ ُ

دمحم نب ہملس فاح رث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،رفعج نب دمحم ،فہ اےنپ فادل ےس ،اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع
رفامےتںیہہک رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس افص اہپ ڑ ےس ےچینیک رطػفیرفی الےت وت اعدت ےک
وماقف ےتلچ ےھت نکیل سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دقؾ ابمرک فادی ےک درنایؿ ےتچنہپ وت دف ڑےن
ےتگل۔اہیںکتہکاسےسلکناجےت۔
رافی  :دمحم نبہملس فاحرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،رفعج نب دمحم ،فہ اےنپفادل ےس ،اجرب نب دبعاہلل ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رلمسکہگجرکاناچےیہ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رلمسکہگجرکاناچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 894

راوی َ :حُس بٔ َثىی ،سؿیإ ،جعرف ،وہ اپٓے وايس سے ،جابر رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ َج ِع َرفٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َجابٔر ٕ َقا ٍَ َي َُّا َت َؼ َّوبَ ِت َق َس ََا َر ُسو ٍٔ اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثى َّی َع ِٔ ُسؿ َِی َ

َّ
رخ َد َٔ ِٓ ُط
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی بَ ِل ٔٔ ا ِي َوازٔی َر ََ ٌَ َحًی َ َ
دمحم نب ینثم ،ایفسؿ ،رفعج ،فہ اےنپ فادل ےس ،اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسسجفتقوکہافص ےسارتےتوتاعدت ےکوماقفےتلچ نکیل سجفتقآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےک
دقؾفادیےکدرنایؿچنہپےئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرلمرفامایاہیںکتہکاسےسابرہلکنےئگ۔
رافی  :دمحمنبینثم،ایفسؿ،رفعج،فہاےنپفادلےس،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رلمسکہگجرکاناچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 895

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،یحٌی بٔ سعیس ،جعرف بٔ َحُس ،وہ اپٓے وايس سے ،جابر رضی اہلل عٓہ

رف بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َج ِع َ ُ
َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َجاب ٔ ْر أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َْزَ ٍَ َي ِعىٔی َع ِٔ ايؼَّ ؿَا َحًَّی إٔذَا ا ِن َؼب َِّت َق َس ََا ُظ فٔی
ا ِي َوازٔی َر ََ ٌَ َحًَّی إٔذَا َػع َٔس ََ َشی
وقعیبنباربامیہ،ییحینبدیعس،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق افص ےس ےچین یک رطػ ارتےت وت اعدت ےک وماقف ےتلچ۔ نکیل سج فتق
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دقؾ ابمرک فادی ےک درنایؿ چنہپ ےئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رلم
رفامای۔رھپسجفتقافصرپڑچےنھگلےئگوتدفرسیرمہبتاعدتےکوماقفےنلچےگل۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحینبدیعس،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربریضاہللہنع

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

رمفہاہپ ڑرپڑھکےوہےنیکہگج
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رمفہاہپ ڑرپڑھکےوہےنیکہگج

جًس  :جًس زوّ

حسیث 896

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ حهِ ،طعیب ،يیث ،ابٔ ہاز ،جعرفبٔ َحُس ،وہ اپٓے وايس سے ،جابر بٔ
عبساہلل رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ ُط َع ِیبٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َّ
رف بِ ٔٔ
ايً ِی ُث َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َضاز ٔ َع ِٔ َج ِع َ ٔ
َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َجابٔر ٔبِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ أَتَی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِي َُ ِر َو َة َؾ َؼع َٔس ؾ َٔیضا ث ُ َِّ بَ َسا
َ
َ َي ُط َي ُط ا ِي ُُ ًِ ُ
َي ُط ا ِيب َ ِی ُت َؾ َكا ٍَ َّلَ إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِح َس ُظ ََّل َ ٔ
َ َو َي ُط ا ِي َح ُِ ُس َوص َُو َعل َی کٌُِّ َط ِی ٕئ َقس ْٔیر َقا ٍَ ذَي ٔ َ
رشی َ
َّ
ُ
َفؽَ َٔ ِٔ َّ
ثَ ََل َث ََرَّا ٕ
ايل َو ٔ
اف
ت ث ُ َِّ ذ َ َ
َْ اہللَ َو َس َّب َحطُ َو َحُٔ َس ُظ ث َِّ َز َعا ب ٔ َُا َطا َئ اہللُ ؾ ََع ٌَ َص َِذا َحًی َ َ
دمحمنبدبعاہللنبمکح،بیعش،ثیل،انباہد،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربنبدبعاہللریضاہللہنعرفامےت
ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وکہ افص یک اجبن فیرفی الےئ وت اس رپ ڑچےنھ ےگل رھپ سج
فتق اخہنہبعکرظنآےناگلوتنیترمہبتاسرطہقیےساہکالاہلاالاہللےسےلرکدقریکت۔رھپذرکدخافدنیاک
ذترکہ ایک اس یک حیبست افر دمح ایبؿ رفامیئ افر اس ےک دعب سج رطہقی ےس دخافدن دقفس وک وظنمر وہا داع رفامیئ افر
رفاتغکتایسرطہقیےسایک۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب مکح ،بیعش ،ثیل ،انب اہد ،رفعجنب دمحم ،فہ اےنپ فادل ےس ،اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمفہاہپ ڑرپسکہگجڑھکاوہ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رمفہاہپ ڑرپسکہگجڑھکاوہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 897

راوی  :علی بٔ ححر ،اسُاعیٌ ،جعرف بٔ َحُس ،وہ اپٓے وايس سے ،جابر رضی اہلل عٓہ

َ
رف بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َجابٔر ٕأَ َّٕ َر ُسو ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ُح ِحر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ٌ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا َج ِع َ ُ
َّ
َّ
َفق ٔ َی َعً َِی َضا َحًَّی بَ َسا َيطُ ا ِيب َ ِی ُت ث ُ َِّ َو َّح َس اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ َو َنب َّ َر
اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َذ َص َب إلٔ َی ايؼَّ ؿَا َ َ

یت َوص َُو َعل َی کٌُِّ َط ِی ٕئ َقس ْٔیر ث ُ َِّ
َ َو َيطُ ا ِي َح ُِ ُس یُ ِحٌٔی َویُُٔ ُ
َ َيطُ َيطُ ا ِي ُُ ًِ ُ
َو َقا ٍَ ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِح َس ُظ ََّل َ ٔ
رشی َ
ََ َشی َحًَّی إٔذَا ا ِن َؼب َِّت َق َس ََا ُظ َس َعی َحًَّی إٔذَا َػع َٔس ِت َق َس ََا ُظ ََ َشی َحًَّی أَتَی ا ِي َُرِ َو َة َؾؿ ََع ٌَ َعً َِی َضا َن َُا
ؾ ََع ٌَ َعل َی ايؼَّ ؿَا َحً َّی َق َضی كَ َوا َؾطُ
یلعنبرجح،اامسلیع،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس افص اہپ ڑ یک اجبن فیرفی ےل ےئگ وت اس رپ ڑچھ ےئگ۔ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
اخہن ہبعک رظن آےن اگل وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ڑھکے وہ رک ریبکت ڑپیھ افر اس ےک اکی افر فدحہ ال
ّللَّ ےس ےل رک دقریکت۔ رھپ اعدت ےک وماقف ےتلچ
رشکی وہےن اک ارقار ایک رھپ اس رطہقی ےس ڑپاھ َل ِإلَ َة ِإ َّل ا ُ
وہےئ فادی ےک درنایؿ چنہپ ےئگ سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک دقؾ ابمرک فاہں چنہپ ےئگ وت آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسدف ڑےنگلےئگ۔اہیںکتہکدقؾابمرکافرپڑچےنھےگل۔اہیںےسآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس اعدت ےک اطمقب ےتلچ وہےئ رمفہ اہپ ڑ کت فیرفی الےئ افر اہیں رپ یھب ایس رطہقی ےس ایک ہک سج
رطہقیےسافصاہپ ڑرپایکاھتاہیںکترفاتغوہیئگ۔

رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقاؿافرعتمترکےنفاالصخشینتکرمہبتیعسرکے؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رقاؿافرعتمترکےنفاالصخشینتکرمہبتیعسرکے؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 898

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،ابٔ جریخ ،ابوزبیر ،جابر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ايزُّبَی ِر ٔأَْ َّ ُط َسُٔ َع َجاب ٔ ّرا
ـ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوأَ ِػ َحابُطُ بَی ِ َن ايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔإ ٔ ََّّل ك َ َواؾّا َواح ّٔسا
َي ُكو ٍُ ي َِِ َی ُل ِ

رمعفنبیلع،ییحی،انبرججی،اوبزریب،اجربریض اہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
افراحصہبرکاؾےنافصافررمفہاہپ ڑےکدرنایؿرصػاکیرمہبتیعسرفامیئ(ینعیاسترکچاگلےئ)۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،انبرججی،اوبزریب،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمعہرکےنفاالصخشسکہگجابؽوھچےٹرکاےئ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رمعہرکےنفاالصخشسکہگجابؽوھچےٹرکاےئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 899

راوی َ :حُس بٔ َثىی ،یحٌی بٔ سعیس ،ابٔ جریخ ،حشٔ بٔ َشًِ ،كاؤض ،ابٔ عباضَ ،عاویہ رضی
اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ا ِي َح َش ُٔ بِ ُٔ َُ ِشً ٔ ِٕ أَ َّٕ

ِص َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بُٔٔ ِظ َك ٕؽ فٔی
كَا ُو ّسا أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّٕ ابِ َٔ َعبَّا ٕ
ض أَ ِخب َ َر ُظ َع ِٔ َُ َعاؤیَ َة أَْ َّ ُط َق َّ َ

ُع ُِ َرة ٕ َعل َی ا ِي َُ ِر َوة ٔ

دمحم نب ینثم،ییحی نبدیعس ،انب رججی،نسح نب ملسم ،اطؤس ،انب ابعس،اعمفہی ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اوہنں ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابؽ(ابمرک) رمفہ (انیم ہگج) ریت ےک اکیپؿ ےس مک
ےیک(ینعیریتےکآےگےکہصحےس)
رافی  :دمحمنبینثم،ییحینبدیعس،انبرججی،نسحنبملسم،اطؤس،انبابعس،اعمفہیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رمعہرکےنفاالصخشسکہگج ابؽوھچےٹرکاےئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 900

راوی َ :حُس بٔ یحٌی بٔ عبساہلل ،عبسايرزامَ ،عُر ،ابٔ كاؤض ،وہ اپٓے وايس سے ،ابٔ عباضَ ،عاویہ
رضی اہلل عٓہ

ض َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ ابِ ٔٔ كَا ُو ٕ
ِص ُت َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َعل َی ا ِي َُ ِر َوة ٔ
أَبٔیطٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض َع ِٔ َُ َعاو ٔ َی َة َقا ٍَ َق َّ ِ

َ
ْعاب ٔ ٕٓی
بُٔٔ ِظ َك ٔؽ أ ِ َ
دمحم نب ییحی نب دبع اہلل ،دبعارلزاؼ،رمعم ،انب اطؤس ،فہ اےنپفادل ےس ،انب ابعس ،اعمفہی ریض اہلل ہنع رفامےت
ںیہہکںیمےنرمفہاہپ ڑرپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکابؽابمرکاکیداہییتصخشےکریت
یکاکیپؿےسمکےیک(ینعیریتےکاےلگہصحےس)
رافی  :دمحمنبییحینبدبعاہلل،دبعارلزاؼ،رمعم،انباطؤس،فہاےنپفادلےس،انبابعس،اعمفہیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابؽسکرطحرتکےاجںیئ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ابؽسکرطحرتکےاجںیئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 901

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،حشٔ بٔ َوسی ،حُاز بٔ سًُہ ،قیص بٔ سعس ،علاءَ ،عاویہ رضی اہلل عٓہ

وسی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّازُ بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ َق ِی ٔص بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي َح َش ُٔ بِ ُٔ َُ َ
َط ٔ
اف َط ِعر ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ُٔٔ ِظ َك ٕؽ
َس ِع ٕس َع ِٔ َع َلا ٕئ َع ِٔ َُ َعاؤیَ َة َقا ٍَ أَ َخ ِِذ ُت َٔ ِٔ أَ ِ َ
وٕ َص َِذا َعل َی
إ ََعٔی َب ِع َس ََا كَ َ
اف بٔا ِيب َ ِیتٔ َوبٔايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔفٔی أَیَّاّ ٔ ا ِي َع ِ ٔ
ْک َ
کَ َ
َش َقا ٍَ َق ِی ْص َواي َّٓ ُ
اض یُ ِٓ ٔ ُ

َُ َعاو ٔ َی َة
دمحم نب وصنمر ،نسح نب ومیس ،امحد نب ہملس ،سیق نب دعس ،اطعء ،اعمفہی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
رضحتروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملسےکابولںوکانکرہےسڑکپاافرںیمےناؿوکریتیکاکیپؿےساکٹڈاال
وجہکاسفتقریمےاپساھتبجےسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہبعکافرافصافررمفہاکوطاػایکاھت(ینعی

امہذیاہجحلےکدسدونںںیم)نکیلرضحتسیقرفامےتںیہہکولگرضحتاعمفہیریضاہللہنعیکاسدحثی
ےسااکنررکےتںیہ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،نسحنبومیس،امحدنبہملس،سیقنبدعس،اطعء،اعمفہیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشجحیکتینرکےافردہیاسھتےلاجےئ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجصخشجحیکتینرکےافردہیاسھتےلاجےئ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 902

راوی َ :حُس بٔ راؾع ،یحٌی ،ابٔ آزّ ،سؿیإ ،ابٔ عييٓہ ،عبسايرحُٔ بٔ قاسِ ،وہ اپٓے وايس سے،
عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

إ َوص َُو ابِ ُٔ عُ َي ِي َٓ َة َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َع ِب ُس ايرَّ ِح َُ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َراؾ ٔ ٕع َع ِٔ َی ِحٌَی َوص َُو ابِ ُٔ آ َز َّ َع ِٔ ُسؿ َِی َ
رخ ِج َٓا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل ْ َُری إ ٔ ََّّل ا ِي َح َّخ
بِ ُٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َ َ
ُحا َٔطٔ َو ََ ِٔ
َقاي َِت َؾ ًَ َُّا أَ ِٕ كَ َ
اف بٔا ِيب َ ِیتٔ َوبَی ِ َن ايؼَّ ؿَا َوا ِي َُ ِر َوة ٔ َقا ٍَ ََ ِٔ ک َ َ
إ ََ َع ُط َص ِس ْی َؾ ًِ ُیك ٔ ِِ َعل َی إ ٔ ِ َ
ي َِِ َیهُ ِٔ ََ َعطُ َص ِس ْی َؾً َِی ِحً ٔ ٌِ
دمحمنبراعف،ییحی،انبآدؾ،ایفسؿ،انب ہنییع،دبعارلنمحنباقمس،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
رفامیتںیہہکمہ آرضحنت یلصاہللہیلعفآہلفملسےک اسھتجح ےکارادہ ےسےلچ۔ سجفتقتیباہللاکوطاػ
افرافصفرمفہیکیعسیکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجاےنپاسھتدہیالایوہفہاحتلارحاؾںیم
رےہافروجاےنپاسھتدہیںیہنالایفہاانپارحاؾوھکؽدے۔

رافی  :دمحم نب راعف ،ییحی ،انب آدؾ ،ایفسؿ ،انب ہنییع ،دبعارلنمح نب اقمس ،فہ اےنپ فادل ےس ،اعہشئ دصہقی
ریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشرمعہیکتینرکےافردہیاسھتےلاجےئ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجصخشرمعہیکتینرکےافردہیاسھتےلاجےئ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 903

راوی َ :حُس بٔ حاتِ ،سویس ،عبساہلل ،یوْص ،ابٔ طہابْ ،عوة ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ْع َو َة َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َحات ِٕٔ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُس َویِ ْس َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ َع ِٔ یُوْ َُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
اب َع ِٔ ُِ
رخ ِج َٓا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی َح َّحةٔ ا ِي َو َزا ٔع َؾُٔ َّٓا ََ ِٔ أَ َص ٌَّ بٔا ِي َح ِّخ َو َٔ َّٓا
َعائٔظَ َة َقاي َِت َ َ

ََ ِٔ أَ َص ٌَّ بٔ ُع ُِ َرة ٕ َوأَص َِسی َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ أَ َص ٌَّ بٔ ُع ُِ َرة ٕ َوي َِِ یُ ِض ٔس َؾً َِی ِحً ٔ ٌِ
َو ََ ِٔ أَ َص ٌَّ بٔ ُع ُِ َرة ٕ َؾأَص َِسی ؾ َََل َی ٔح ٌَّ َو ََ ِٔ أَ َص ٌَّ ب ٔ َح َّح ٔة َؾ ًِيُتٔ َِّ َح َّح ُط َقاي َِت َعائٔظَ ُة َو ُن ِٓ ُت َٔ َُّ ِٔ أَ َص ٌَّ

بٔ ُع ُِ َرة ٕ

دمحم نب احم ،وسدی ،دبع اہلل ،ویسن ،انب اہشب ،رعفة ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک دجة اولداع ےک
ومہعقرپمہولگروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسےکاسھتاسھترفاہنوہےئ۔وتضعبولوگںےنجحاکارحاؾ
ابدنھ ایل اھت افر ضعب ےن رمعہ ایک افر اؿ ےک اسھت دہی یھب یھت۔ ہچنیم  روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای سج یسک ےن رمعہ اک ارحاؾ ابدنھ ایل وہ فہ اسھت ںیم دہی ےل رک ںیہن آای وت فہ ارحاؾ وھکؽ دے افر سج ےن
رمعہ رکےن اک ارحاؾ ابدناھ ےہ افر فہ اسھت ںیم دہی یھب ےل رک آای ےہ وت فہ ارحاؾ ہن وھکےل افر سج یسک ےن جح
رکےن ےک فاےطس ہیبلت ڑپیھ وت فہ جح لمکم رک ےل اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ںیم یھب اؿ یہ ںیم ےس

یھتہکوہنجںےنرمعہرکےنیکتینیکیھت۔
رافی  :دمحمنباحم،وسدی،دبعاہلل،ویسن،انباہشب،رعفة،اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجصخشرمعہیکتینرکےافردہیاسھتےلاجےئ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 904

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک ،ابوہظاّ ،وہیب بٔ خايسَٓ ،ؼور بٔ عبسايرحُٔ ،اَہ ،اسُاء
بٓت ابی بْک رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبُو صٔظَ اّ ٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُو َص ِی ُب بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس َع ِٔ
ََ ِٓ ُؼورٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ أ ُ َِّطٔ َع ِٔ أَ ِس َُا َئ ب ٔ ِٓتٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َقاي َِت َق ٔس َِ َٓا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػل َّی اہللُ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َُض ٔ ًِّی َن بٔا ِي َح ِّخ َؾ ًَ َُّا َزْ َ ِوَْا َٔ ِٔ ََ َّه َة َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ ي َِِ یَهُ ِٔ
إ ََ َع ايزُّبَی ِر ٔ َص ِس ْی َؾأ َ َق َاّ َعل َی
ُحا َٔطٔ َقاي َِت َوک َ َ
ََ َع ُط َص ِس ْی َؾً َِی ِحً ٔ ٌِ َو ََ ِٔ ک َ َ
إ ََ َع ُط َص ِس ْی َؾ ًِ ُیك ٔ ِِ َعل َی إ ٔ ِ َ
ُحا َٔطٔ َوي َِِ َیهُ ِٔ ََعٔی َص ِس ْی ؾَأ َ ِح ًًَ ُِت َؾًَب ٔ ِش ُت ث َٔیابٔی َو َت َل َّي ِب ُت َٔ ِٔ كٔی ٔيی ث ُ َِّ َجً َِش ُت إلٔ َی ايزُّبَی ِر ٔ َؾ َكا ٍَ
إٔ ِ َ
َ
رخی َعىِّی َؾ ُكً ُِت أَ َت ِد َشی أَ ِٕ أَث َٔب َعً َِی َ
اس َتأ ِ ٔ ٔ
ِ
دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،اوباشہؾ ،فبیہ نب اخدل ،وصنمر نب دبعارلنمح ،اہم ،اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع
رفامیتںیہہکمہولگرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتجحےکفاےطسہیبلتڑپےتھوہےئرفاہن
وہےئ مہ بج ہکم رکمہم ےک اپس چنہپ ےئگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج وکیئ
اےنپ اسھت دہی ہن ےل رک آای وہ وت فہ صخش ارحاؾ وھکؽ دے افر سج ےک اسھت دہی وہ وت فہ صخش ارحاؾ یک یہ
احتلںیمرےہرضحتاامسءرفامیتںیہہکرضحتزریبےکاسھتوچہکندہییھتاسفہجےسفہیھبارحاؾیہںیم

ےھتافرنکیلںیماؿںیمےسیھتنجےکاپسدہیںیہنیھت۔اسفہجےسںیمےنارحاؾوھکؽرکڑپکےنہپ
ےیلافروخوبشاگلیلافررضحتزریب(اےنپاخفدن)ےکاپسھٹیبیئگ۔فہےنہکےگلھجمےسدفرروہںیمےنرعضایک
ویکں؟ایکآپوکاساکادنہشیےہہکںیمآپرپوکدڑپفں۔(ینعیمہرتسبہنوہاجؤں)۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنب ابمرک،اوباشہؾ،فبیہ نب اخدل،وصنمر نبدبعارلنمح ،اہم،اامسء تنبایب رکبریض
اہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویؾارتلفہی(آھٹذفاہجحل)ےسےلہپہبطخدانی
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ویؾارتلفہی(آھٹذفاہجحل)ےسےلہپہبطخدانی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 905

َوسی بٔ كارم ،ابٔ جریخ ،عبساہلل بٔ عثُإ بٔ خثیِ ،ابوزبیر،
راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،علی بٔ َقة ٰ
جابر رضی اہلل عٓہ

َ
وسی بِ ٔٔ كَارٔ ٕم َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َع ِب ُس اہللٔ
َقأِ ُت َعل َی أَب ٔی ُ ََّق َة َُ َ
أ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َ َ

إ بِ ٔٔ ُخ َث ِی ِٕ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ َجابٔر ٕ أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ح ٔی َن َر َج َع َٔ ِٔ عُ ُِ َرة ٔ
بِ ُٔ عُ ِث َُ َ
ايؼ ِبحٔ ث ُ َِّ ا ِس َت َوی ي ٔ ُی َهب ِّ َر
ا ِيحٔ ٔعرَّاَْةٔ َب َع َث أَبَا بَ ِْکٕ َعل َی ا ِي َح ِّخ ؾَأَق َِب ًِ َٓا ََ َع ُط َحًَّی إٔذَا ک َ َ
إ بٔا ِي َع ِر ٔد ث َ َّو َب ب ٔ ُّ
ـ َعل َی اي َّتهِبٔیر ٔ َؾ َكا ٍَ صَ ِٔذظ ٔ َرغ َِوةُ َْا َق ٔة َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ِـ هَ ِضرٔظ ٔؾ ََو َق َ
ؾ ََشُٔ َع اي َّرغ َِو َة َخً َ
وٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
ا ِي َح ِس َعا ٔ
ئ َي َك ِس بَ َسا ي ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی ا ِي َح ِّخ َؾً ََع ًَّطُ أَ ِٕ َیهُ َ

وٍ أَ ِر َس ًَىٔی
وٍ َقا ٍَ ََّل بَ ٌِ َر ُس ْ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾُٓ َؼل َِّی ََ َع ُط َؾإٔذَا َعل ٔ ٌّی َعً َِی َضا َؾ َكا ٍَ َي ُط أَبُو بَ ِْکٕ أَ َٔی ْر أَ ِّ َر ُس ْ
َّ
َّ
َ
إ
ض فٔی ََ َواق ٔ ٔـ ا ِي َح ِّخ َؾ َك ٔس َِ َٓا ََهَّ َة َؾ ًَ َُّا ک َ َ
َق ُؤ َصا َعل َی اي َّٓا ٔ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ بٔب َ َرائ َ َة أ ِ َ

َّ
َّ
َ
َفؽَ َق َاّ
َق ِب ٌَ ايت ِرؤیَ ٔة ب ٔ َی ِوّ ٕ َق َاّ أَبُو بَ ِْکٕ َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َؾ َد َل َب اي َّٓ َ
اض َؾ َح َّسث ُض ِِ َع ِٔ ََ َٓا ٔسهٔض ٔ ِِ َحًی إٔذَا َ َ
َّ
ْع َؾ َة َق َاّ أَبُو
رخ ِج َٓا ََ َعطُ َحًَّی إٔذَا ک َ َ
َُقأَ َعل َی اي َّٓا ٔ
ض بَ َرائ َ ْة َحًی َخ َت َُ َضا ث ُ َِّ َ َ
َعل ٔ ٌّی َرض َٔی اہللُ َع ِٓطُ ؾ َ َ
إ یَ ِو ُّ َ َ
َّ
َ
ض بَ َرائ َ ْة َحًَّی َخ َت َُ َضا
َُقأَ َعل َی اي َّٓا ٔ
بَ ِْکٕ َؾ َد َل َب اي َّٓ َ
َفؽَ َق َاّ َعل ٔ ٌّی ؾ َ َ
اض َؾ َح َّسث ُض ِِ َع ِٔ ََ َٓا ٔسهٔض ٔ ِِ َحًی إٔذَا َ َ
إ َیوّ اي َّٓ ِ ٔ َ
َّحص ِِٔ َو َع ِٔ
َاؿتٔض ٔ ِِ َو َع ِٔ ْ َ ِ ٔ
اض َؾ َح َّسثَ ُض ِِ َع ِٔ إٔؾ َ
ث ُ َِّ ک َ َ ِ ُ
َّح ؾَأؾ َِـ َٓا َؾ ًَ َُّا َر َج َع أَبُو بَ ِْکٕ َخ َل َب اي َّٓ َ
رف اْلِ َ َّو ٍُ َق َاّ أَبُو بَ ِْکٕ
إ َی ِو ُّ اي َّٓ ِ ٔ
ض بَ َرائ َ ْة َحًَّی َخ َت َُ َضا َؾ ًَ َُّا ک َ َ
َُقأَ َعل َی اي َّٓا ٔ
َفؽَ َق َاّ َعل ٔ ٌّی ؾ َ َ
ََ َٓا ٔسهٔض ٔ ِِ َؾ ًَ َُّا َ َ
ـ یَ ِر َُ َ َّ
َُقأَ بَ َرائ َ ْة
رف َ
وٕ َو َن ِی َ
اض َؾ َح َّسثَ ُض ِِ َن ِی َ
َؾ َد َل َب اي َّٓ َ
ـ یَ ِٓ ٔ ُ
َفؽَ َق َاّ َعل ٔ ٌّی ؾ َ َ
وٕ ؾ ََعً َُ ُض ِِ ََ َٓا ٔسهَ ُض ِِ َؾ ًَ َُّا َ َ
َعل َی اي َّٓا ٔ َّ
رخ ِج ُت َص َِذا
ض َحًی َخ َت َُ َضا َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ ابِ ُٔ ُخ َث ِی ِٕ ي َِی َص بٔا ِي َكو ٔ ِّی فٔی ا ِي َحسٔیثٔ َوإْٔ َّ َُا أَ ِ َ
ي ٔ َئ ََّل یُ ِح َع ٌَ ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَی ِر ٔ َو ََا َنتَب ِ َٓا ُظ إ ٔ ََّّل َع ِٔ إ ٔ ِس َح َل بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َو َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس ا ِي َك َّلا ُٕ ي َِِ
َّ
یَتِرُ ِک َحس َ
ْک ا ِي َحسٔیثٔ َو َنأ َ َّٕ
ٔیث ابِ ٔٔ ُخ َث ِی ِٕ َو ََّل َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ إَّٔل أَ َّٕ َعل ٔ َّی بِ َٔ ا ِي َُسٔیىٔ ِّی َقا ٍَ ابِ ُٔ ُخ َث ِی ِٕ َُ ِٓ َ ُ
َعل ٔ َّی بِ َٔ ا ِي َُسٔیىٔ ِّی ُخً ٔ َل ي ٔ ًِ َحسٔیثٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،یلع نب رقة ومٰیس نب اطرؼ ،انب رججی ،دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ ،اوبزریب ،اجرب ریض اہلل ہنع
رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق رعجاہن فاےل رمعہ ےس فیرفی الےئ وت
رضحتاوبرکبریضاہلل ہنعوک اریمجحانبرکرفاہنرفامایمہولگیھباؿےکاسھتاسھت لچدےیئ۔ سجفتقمہ
ولگرعجانیمہگجرپےچنہپوترضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنعےن(رجفےسلبقیک)دفںیتنسادارفامںیئافرامنز
یک ریبکت ڑپےنھ ےک فاےطس ڑھکے وہےئ وت ےھچیپ ےس افٹن یک آفاز ینس۔ ہی نس رک فہ ولگ اس ہگج رہھٹ ےئگ افر
رفامایہک ہی رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک (ابمرک) افینٹن دجاعء (انؾ افینٹن اک) یک آفاز ےہ ہی وہ
 اتکےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیھبجحےکفاےطسفیرفیالےناکارادہرفامایلوہافرآپیلصاہللہیلع
فآہل فملسیہوہںاسفہجےسوہ اتکےہہکمہولگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتیہامنزادارکںیاس
دفراؿ رضحت یلع ریض اہلل ہنع فیرفی الےئ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک م اریم نب رک آےئ وہ ای
وکیئاغیپؾیھبالےئوہ۔فہرفامےنےگلاغیپؾےلرکاحرض وہاوہںرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
ھجموکجحےکاامتجعںیموسرہرباتیکالتفترکےنےکفاےطسرفاہنرفامایےہہچنیم سجفتقمہولگہکمرکمہم
چنہپ ےئگ وت رتفہی ےک دؿ (ینعی ذی اہجحل) ےس اکی دؿ لبق رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن ڑھکے وہ رک ولوگں

ےس اطخب ایک افر اؿ وک انمکس جح التبےئ سج فتق فہ افرغ وہ ےئگ وت رضحت یلع ریض اہلل ہنع ڑھکے وہ ےئگ
افر وسرہرباتےکرشفع ےس ےلرکآرخ کتالتفت رفامیئاس ےکدعب مہولگ اؿ ےکاسھتآےئاہیںکت
ہک رعافت فاےل دؿ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن ڑھکے وہ رک اطخب ایک افر ولوگں وک جح ےک اراکؿ
الھکسےئ بج افرغ وہ ےئگ وت رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن وسرہ ربات یک التفت یک افر اس وک لمکم رفامای رھپ
رقابین ےک دؿ سج فتق مہ ولگ وطاػ زایرت رک ےک فاسپ آےئ وت رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رھپ ہبطخ
ڑپاھ افرولوگںوکوطاػزایرترقابین افرانمکس جح التبےئہکسجفتقرفاتغوہیئ وترضحت یلعریضاہلل
ہنعےنڑھکےوہرکوسرہرباتالتفترفامیئرھپسجرفزفاسپاجےناکدؿاھتاسرفزیھبرضحتاوبرکبریض
اہللہنعےناطخبایکافرفاسپآےناکرطہقیافرجحےکانمکسایبؿےیکسجفتقرفاتغوہیئوترضحتیلع
ریضاہللہنعےنڑھکےوہرکوسرترباتالتفترفامیئافراسوکمتخرفامای۔
رافی  :اقحس نب اربامیہ ،یلع نب رقة ومٰیس نب اطرؼ ،انب رججی ،دبعاہلل نب امثعؿ نب میثخ ،اوبزریب ،اجرب ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عتمترکےنفاالبکجحاکارحاؾابدنےھ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
عتمترکےنفاالبکجحاکارحاؾابدنےھ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 906

راوی  :اسُاعیٌ بٔ َشعوز ،خايس ،عبسايًَُ ،علاء ،جابر رضی اہلل عٓہ

ئ َع ِٔ َجابٔر ٕ َقا ٍَ
ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ا ِي ًَُ ٔ َٔ َع ِٔ َع َلا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
َق ٔس َِ َٓا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ْٔلَ ِربَ ٕع ََ َـی ِ َن َٔ ِٔ ذٔی ا ِي ٔح َّحةٔ َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ

َ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َ ُػ ُسو ُرَْا َو َنب ُ َر َع ًَ ِي َٓا ؾ ََب ًَ َؼ ذَي ٔ َ
َو َس ًَّ َِ أَح ٔ ًُّوا َوا ِج َعًُو َصا ُع ُِ َر ّة ؾ ََـا َق ِت ب ٔ َِذي ٔ َ
وٕ ؾَأ َ ِح ًَ ًِ َٓا َحًَّی
اض أَح ٔ ًُّوا َؾً َِو ََّل ا ِي َض ِس ُی َّاي ِٔذی ََعٔی َيؿ ََعً ُِت َٔ ِث ٌَ َّاي ِٔذی َتؿ َِعًُ َ
َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ یَا أَ ُّی َضا اي َّٓ ُ
إ یَ ِو ُّ ايتَّرِؤیَةٔ َو َج َع ًِ َٓا ََهَّ َة بٔوَ ِضر ٕ َيب َّ ِي َٓا بٔا ِي َح ِّخ
َوكٔئِ َٓا اي ِّٓ َشا َئ َوؾ ََع ًِ َٓا ََا َيؿ َِع ُ
ٌ ا ِي َح ََل ٍُ َحًَّی إٔذَا ک َ َ
اامسلیع نب وعسمد ،اخدل ،دبعاکلمل ،اطعء ،اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکاسھتامہذفاہجحلیکاچراترخیوک(ہکمےچنہپ)وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایاسجحوکرمعہںیم
دبتلیرکےکرمعہ رکفافرارحاؾوھکؽڈاول۔ہیابتمہولوگںرپرگاںزگریافرمہ ولوگںےنیگنتوسحمسیک۔
سجفتق روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس وک اس ابت اک ملع وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن اراشد رفامای
اےولوگ!مولگارحاؾ وھکؽڈاولاسےیلہکارگریمےرمہاہ یھبہیدہیہنوہںوت ںیمیھبمولوگںیکرطح
یہرکات۔اسابترپ مہولگ الحؽوہےئگ۔اہیںکت ہک اینپویبویںےسصیخب یک افر رہاکی فہاکؾ یھبایکوج
ہکوکیئالحؽصخشرکاتےہرھپرتفہیےکدؿ(آھٹذیاہجحلوک)ہکمےسرفاہنوہےئافرجحرکےنےکفاےطسہیبلت
ڑپاھ۔
رافی  :اامسلیعنبوعسمد،اخدل،دبعاکلمل،اطعء،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
عتمترکےنفاالبکجحاکارحاؾابدنےھ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 907

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايََ ،حُس بٔ عُرو بٔ حًحًةَ ،حُس بٔ
عُرإ انؼاری

َ
َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َح َّسثَىٔی ََاي ٔ ْ
أ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ

إ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َع َس ٍَ إلٔ َ َّی َع ِب ُس
ايس َؤل ٔ ِّی َع ِٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ ع ُِٔ َر َ
َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َح ًِ َح ًَ َة ُّ
ََ َت ِح َت َص ِٔذظ ٔ َّ
ايظ َح َرة ٔ َؾ ُك ًِ ُت أَِْزَ َيىٔی ه ٔ ًُّ َضا
یل ََ َّه َة َؾ َكا ٍَ ََا أَِْزَي َ
ط ٔ
رس َح ٕة ب ٔ َ ٔ
اہللٔ بِ ُٔ عُ َُ َر َوأََْا َْاز ٍْٔ َت ِح َت َ ِ
َقا ٍَ َع ِب ُس اہللٔ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إٔذَا ُن ِٓ َت بَی ِ َن اْلِ َ ِخظَ َبی ِ ٔن َٔ ِٔ َٔىّی َو َن َؿ َذ ب ٔ َی ٔسظ ٔ
ايْسبَ ُة َوفٔی َحسٔیثٔ ا ِي َحارٔ ٔ
رس
رس َح ْة ُ َّ
َش ٔم َؾإ ٔ َّٕ صُ َٓا َک َواز ٔ ّیا يُ َكا ٍُ َي ُط ُّ َّ
ْ َ ِح َو ا ِي َُ ِ ٔ
ايْس ُر بٔطٔ َ ِ
ث يُ َكا ٍُ َي ُط ُّ َ
وٕ َْب ٔ ًّیا
َت ِح َت َضا َس ِب ُع َ
دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،دمحمنبرمعفنبخلجلة،دمحمنبرمعاؿااصنریاےنپفادلےسلقن
رکےت ںیہ ہک اوہنں ےن ایبؿ ایک ہک ںیم ہکم رکمہم ںیم اکی ڑبے درتخ ےک ےچین رہھٹ ایگ وت رضحت دبعاہلل نب
رمع ریض اہلل ہنع ےن ریمی اجبن رخ رفامای افر درایتف رفامای ہک م اس درتخ ےک ےچین سک فہج ےس رہھٹے
وہےئوہ؟ںیمےنرعضایکہکاسےکاسہییکفہجےسرضحتانبرمعریضاہللہنعرفامےنےگلرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایارگماؿدفاہپ ڑفں ےکدرنایؿوہ رھپاوہنںےن اےنپاہھت ےسرشمؼ یک
اجبن ااشرہ ایک وت فاہں رپ اکی فادی ےہ سج اک انؾ رسہی ےہ فاہں رپ اکی درتخ ےہ سج ےک ےچین رتس رضحات
اایبنءہیلعاالسلؾیکآونؽاکیٹیئگےہ۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،دمحمنبرمعفنبخلجلة،دمحمنبرمعاؿااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
عتمترکےنفاالبکجحاکارحاؾابدنےھ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 908

راوی َ :حُس بٔ حاتِ بٔ نعیِ ،سویس ،عبساہلل ،عبسايوارث ،حُیس اْعدَ ،حُس بٔ ابراہیِ تیِّم،
رجٌ ،عبسايرحُٔ بٔ َعاذ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َحات ِٔٔ بِ ٔٔ نُ َع ِی ِٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُس َویِ ْس َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ َع ِٔ َع ِب ٔس ا ِي َوار ٔٔث ٔث َك ْة َقا ٍَ
َ
ِّم َع ِٔ َر ُج ٌٕ َٔ ِٓ ُض ِِ يُ َكا ٍُ َي ُط َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َُ َعاذ ٕ
ْع ُد َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ ايت َّ ِی ٔ ِّ
َح َّسثَ َٓا حُ َُ ِی ْس اْلِ ِ َ
َقا ٍَ َخ َلب َ َٓا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بُٔٔىّی َؾ َؿ َتحَ اہللُ أَ ِس َُا َع َٓا َحًَّی إ ٔ ِٕ ُن َّٓا َي َٓ ِش َُ ُع ََا َي ُكو ٍُ
َوْ َ ِح ُٔ فٔی ََ َٓازٔي ٔ َٓا ؾ ََلؿ َٔل اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َُع ًِّ ُُ ُض ِِ ََ َٓا ٔس َه ُض ِِ َحًَّی بَ ًَ َؼ ا ِيحٔ َُ َار َؾ َكا ٍَ
ب ٔ َح َصی ا ِي َد ِِذ ٔ
رخ
ف َوأَ ََ َر ا ِي ُُ َضا ٔجر ٔ َ
یٔ أَ ِٕ َی ِٓزٔيُوا فٔی َُ َك َّسّ ٔ ا ِي َُ ِشحٔ ٔس َوأَ ََ َر اْلِ َ ِن َؼ َار أَ ِٕ یَ ِٓزٔيُوا فٔی َُ َؤ َّ ٔ

ا ِي َُ ِشحٔسٔ
دمحمنباحمنبمیعن،وسدی،دبعاہلل،دبعاولارث،دیمحارعج،دمحمنباربامیہیمیت،رلج،دبعارلنمحنباعمذریض
اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن ینم ںیم ہبطخدای وت دخافدن دقفس ےن
امہرے اکؿ وھکؽ دےیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وج رفام رےہ ےھت فہ مہ ولگ نس رےہ ےھت اےنپ اکھٹونں
ےسافرآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنولوگںوکالتبانرشفعرفامای ینعیجح ےکرطےقی اہیںکتہکآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس اؿ ولوگں ےک رجحفں ےک اپس فیرفی ےل ےئگ وت وھچیٹ وھچیٹ رکنکی امری افر اویلگنں ےس
رکنکایںامرںیافراہمرجنیوکدجسمںیمارتےنافرااصنروکےچینارتےناکمکحرفامای۔
رافی  :دمحم نب احم نب میعن،وسدی ،دبعاہلل ،دبعاولارث،دیمح ارعج ،دمحم نب اربامیہیمیت ،رلج ،دبعارلنمح نب
اعمذریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آوھٹںیاترخیوکاامؾامنزرہظسکہگجڑپےھ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
آوھٹںیاترخیوکاامؾامنزرہظسکہگجڑپےھ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 909

راوی َ :حُس بٔ اسُاعیٌ بٔ ابراہیِ و عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سَلّ ،اسحل اَّلزرم ،سؿیإ ثوری،
عبسايعزیز بٔ رؾیع

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َو َع ِب ُس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َس ََّلّ ٕ قَاَّلَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َح ُل اْلِ َ ِز َر ُم
إ َّ
ايث ِور ِّٔی َع ِٔ َع ِب ٔس ا ِي َعزٔیز ٔبِ ٔٔ ُرؾ َِی ٕع َقا ٍَ َسأ َ ِي ُت أَْ َ َص بِ َٔ ََاي ٔ َٕ َؾ ُكً ُِت أَ ِخب ٔ ِرنٔی بٔظَ ِی ٕئ َع َك ًِ َت ُط
َع ِٔ ُسؿ َِی َ
َّ
َّ
ِص
َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَیِ َٔ َػلَّی ُّ
ايو ِض َر َی ِو َّ ايت ِرو ٔ َیةٔ َقا ٍَ بُٔٔىّی َؾ ُك ًِ ُت أَیِ َٔ َػلی ا ِي َع ِ َ
رف َقا ٍَ بٔاْلِ َبِ َلحٔ
َی ِو َّ اي َّٓ ِ ٔ

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ ف دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ ،ااحسؼ االزرؼ ،ایفسؿ وثری ،دبعازعلسی نب رعیف ےس
رفاتیےہہکںیمےناسنریضاہللہنعےسدرایتفایکہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنامنزرہظسکہگجادا
یک؟ ینعی ; فںی اترخی ںیم وت اس رپ اوہنں ےن رفامای ہک اقمؾ ینم ںیم۔ ںیم ےن رعض ایک وکچ رکےت ینعی رفاہن
وہےن فاےل دؿ امنز رصع سک ہگج ادا یک؟ وت اوہنں ےن رفامای اقمؾ احطب ںیم (ینعی مخصب ںیم وج ہک ہکم ےس اکی
لیمےکافہلصرپےہ)۔
رافی  :دمحمنباامسلیعنباربامیہفدبعارلنمحنبدمحمنبالسؾ،اقحساالزرؼ،ایفسؿوثری،دبعازعلسینبرعیف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینمےسرعافتاجان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ینمےسرعافتاجان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 910

راوی  :یحٌی بٔ حبیب بٔ ْعبی ،حُاز ،یحٌی بٔ سعیس انؼاری ،عبساہلل بٔ ابوسًُہ ،ابٔ عُر رضی اہلل

عٓہ

ْعب ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ یَ ِحٌَی بِ ٔٔ َسعٔی ٕس اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا یَ ِحٌَی بِ ُٔ َحب ٔ ٔ
یب بِ ٔٔ َ َ
َّ
َّ
َ
ْع َؾ َة َؾُٔ َّٓا ا ِي ُُ ًَيِّی
أبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر َقا ٍَ غ ََس ِوَْا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َٔ ِٔ َٔىّی إلٔ َی َ َ

َو َٔ َّٓا ا ِي ُُ َهبِّرُ

ییحی نببیبحنبرعیب،امحد،ییحی نبدیعسااصنری،دبعاہلل نباوبہملس،انبرمعریضاہللہنع ےسرفاتی ےہہک
مہولگرضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےک اسھتینم ےسرفاہن وہےئ وتامہرے ںیم ےسوکیئصخش
رعہفوکاجےنےکےیلرفاہنوہاافرامہرےںیمےسوکیئصخشریبکت اتہافروکیئکیبلڑپاتھ۔
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،امحد،ییحینبدیعسااصنری،دبعاہللنباوبہملس،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ینمےسرعافتاجان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 911

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،ہظیِ ،یحٌی ،عبساہلل بٔ ابوسًُہ ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َّ
ايس ِو َرق ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صُظَ ِی ِْ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَ ِحٌَی َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی َسً ََُ َة
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ

َّ
َّ
ْعؾَا ٕ
ت َؾُٔ َّٓا ا ِي ُُ ًَيِّی َو َٔ َّٓا ا ِي ُُ َهبِّرُ
َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر َقا ٍَ غ ََس ِوَْا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ إلٔ َی َ َ

وقعیب نب اربامیہ ،میشہ ،ییحی ،دبعاہلل نب اوبہملس ،انب رمع ریض اہلل ہنع اس دحثی اک رتہمج اسقب دحثی ےک
اطمقبےہ۔

رافی  :وقعیبنباربامیہ،میشہ،ییحی،دبعاہللنباوبہملس،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعافترفاہنوہےتفتقریبکتڑپانھ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رعافترفاہنوہےتفتقریبکتڑپانھ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 912

راوی  :اسحل بٔ ابراہیََِ ،لنی ،ابونعیِ ؾـٌ بٔ زنینَ ،ايََ ،حُس بٔ ابوبْک ثكفی رضی اہلل عٓہ

َ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ا ِي ُُ ََلئ ُّٔی َي ِعىٔی أَبَا نُ َع ِی ِٕ ا ِيؿ َِـ ٌَ بِ َٔ ُز َنی ِ ٕن َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََاي ٔ ْ
َّ
َ
َ
ْعؾَا ٕ
ت ََا ُن ِٓت ُِِ
َح َّسثَىٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ أبٔی بَ ِْکٕ ايث َكف ُّٔی َقا ٍَ ُقً ُِت ْٔلْ َ ٕص َوْ َ ِح ُٔ غَازٔیَا ٕٔ َٔ ِٔ َٔىّی إلٔ َی َ َ

ْک
وٕ فٔی اي َّت ًِب ٔ َیةٔ ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی َص َِذا ا ِي َی ِوّ ٔ َقا ٍَ ک َ َ
َت ِؼ َٓ ُع َ
إ ا ِي ُُ ًَيِّی یُ ًَيِّی ؾ َََل یُ ِٓ َ ُ
ْک َعً َِیطٔ
َعً َِیطٔ َویُ َهبِّرُ ا ِي ُُ َهبِّرُ ؾ َََل یُ ِٓ َ ُ
ااحسؼ نب اربامیہ ،المین ،اوبمیعن لضف نب دنیک ،امکل ،دمحم نب اوبرکب یفقث ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
ےنرضح تاسنریضاہللہنعےسرعضایکافرمہدفونںرفاہنوہرکاقمؾرعافتےساقمؾینمیکاجبنےلچاج
رےہےھت۔مولگرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتآجکیبلںیمایکاہکرکےتےھت؟اوہنں
ےناہکوکیئصخشکیبلڑپاتھوتاسوکرباںیہنایخؽرکےتےھتافر وجریبکتڑپاتھوترباںیہنایخؽرکےتےھت(اس
ےیلہکا لدصقمذرکدخافدنیےہ)۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،المین،اوبمیعنلضفنبدنیک،امکل،دمحمنباوبرکبیفقثریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینمےسرعافترفاہنوہےنےکفتقہیبلتڑپانھ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ینمےسرعافترفاہنوہےنےکفتقہیبلتڑپانھ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 913

َوسی بٔ عكبہَ ،حُس بٔ ابی بْک ثكفی رضی اہلل عٓہ
راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،عبساہلل بٔ رجاءٰ ،

وسی بِ ُٔ عُ ِك َب َة َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َر َجا ٕئ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َ
أَبی بَ ِْکٕ َوصُو َّ
رس ُت َص َِذا
ايث َكف ُّٔی َقا ٍَ ُقً ُِت ْٔلَْ َ ٕص غ ََسا َة ََ
ٔ
َ
ْع َؾ َة ََا َت ُكو ٍُ فٔی اي َّت ًِب ٔ َی ٔة فٔی َص َِذا ا ِي َی ِوّ ٔ َقا ٍَ ٔ ِ
ْک أَ َح ْس
ا ِي َُ ٔشیرَ ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوأَ ِػ َحابٔطٔ َوک َ َ
إ َٔ ِٓ ُض ِِ ا ِي ُُض ٔ ٌُّ َو َٔ ِٓ ُض ِِ ا ِي ُُ َهبِّرُ ؾ َََل یُ ِٓ ٔ ُ

َٔ ِٓ ُض ِِ َعل َی َػاح ٔبٔطٔ

ااحسؼنباربامیہ،دبعاہللنب راجء،ومٰیسنبہبقع،دمحمنب ایبرکبیفقثریضاہللہنعےس رفاتیےہہک ںیم ےن
رعہفےکدؿرضحتاسنریضاہللہنعےسدرایتفایکہکآپسکرطہقیےسہیبلتڑپںیھےگ؟وتاوہنںےن
رفامای ںیم ےن ہی رفس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحات احصہب رکاؾ ےک اسھت یھب ایک ےہ
ہچنیم اؿںیمےسوکیئصخشکیبل اتہافروکیئصخشریبکت اتہافروکیئاکیدفرسےرپارتعاضےنرکات۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعاہللنبراجء،ومٰیسنبہبقع،دمحمنبایبرکبیفقثریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعافتےکدؿےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

رعافتےکدؿےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 914

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،عبساہلل بٔ ازریص ،وہ اپٓے وايس سے ،قیص بٔ َشًِ ،كارم بٔ طہاب رحُة
اہلل عًیہ

َ
ٔیص َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َق ِی ٔص بِ ٔٔ َُ ِشً ٔ ِٕ َع ِٔ كَارٔ ٔم
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ إ ٔ ِزر َ
ٔیسا ا ِي َی ِو َّ أَ ِن ًَُ ُِت َلهُ ِِ زٔی َٓهُ ِِ
اب َقا ٍَ َقا ٍَ َی ُضوز ٔ ٌّی ي ٔ ُع َُ َر ي َِو َع ًَ ِي َٓا َْزَي َِت َص ِٔذظ ٔ ِاْل َی ُة ََّل َّت َد ِِذَْا ُظ ع ّ
بِ ٔٔ ٔط َض ٕ
َقا ٍَ عُ َُرُ َق ِس َعً ٔ ُِ ُت ا ِي َی ِو َّ َّاي ِٔذی أُِْزٔي َِت ؾ ٔیطٔ َو َّ
ايً ِی ًَ َة َّائًی أُِْزٔي َِت ي َِی ًَ َة ا ِي ُح ُُ َعةٔ َوْ َ ِح ُٔ ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔ َع َرؾَا ٕ
ت
ااحسؼنباربامیہ،دبعاہللنبادرسی،فہاےنپفادلےس،سیقنبملسم،اطرؼنباہشبرۃمحاہللہیلعرفامےتںیہ
ہکاکیدوہدیےنرضحترمعریضاہللہنعےسرعضایکہکارگہیآتیرکہمیآرخکت۔مہولوگںرپانزؽوہیت
وتمہولگاسدؿوکدیعاکدؿرقمررکےت۔رضحترمعریضاہللہنعےنرفامایہکںیمتہبایھچرطحےسففق
وہںہکہیآتیسکرفزانزؽوہیئےہ۔فہہعمجیکراتیھتافرمہولگروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےک
رمہاہرعافتںیمےھت۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،دبعاہللنبادرسی،فہاےنپفادلےس،سیقنبملسم،اطرؼنباہشبرۃمحاہللہیلع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رعافتےکدؿےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 915

راوی  :عیسی بٔ ابراہیِ ،ابٔ وہبََ ،خَة ،وہ اپٓے وايس سے ،یوْص ،ابٔ َشیب ،عائظہ ػسيكہ رضی

اہلل عٓہا

َخ ََ ُة َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت یُوْ َُص َع ِٔ ابِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا ع َٔیسی بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ََ ِ َ
ا ِي ُُ َشی َّٔب َع ِٔ َعائٔظَ َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََا َٔ ِٔ یَ ِوّ ٕ أَ ِنث َ َر َٔ ِٔ أَ ِٕ ي ُِعت َٔل اہللُ َعز َّ

َ َ
ْع َؾ َة َوإْٔ َّ ُط ي ََی ِسْ ُو ث ُ َِّ یُ َباهٔی بٔض ٔ ِِ ا ِي َُ ََلئ ٔ َه َة َو َي ُكو ٍُ ََا أَ َرا َز
َو َج ٌَّ ؾ ٔیطٔ َع ِب ّسا أ ِو أ ََ ّة َٔ ِٔ اي َّٓارٔ َٔ ِٔ یَ ِوّ ٔ َ َ
ـ َّاي ِٔذی َر َوی َع ِٓطُ ََاي ٔ َْ َواہللُ َت َعال َی
َص ُؤ ََّل ٔ
ئ َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ ُي ِظب ٔ ُط أَ ِٕ یَهُ َ
وٕ یُوْ َُص بِ َٔ یُو ُس َ

أَ ِع ًَ ُِ

یسیعنباربامیہ،انبفبہ،رخممة،فہاےنپفادلےس،ویسن،انببیسم،اعہشئدصہقیریضاہللاہنعرفامیتںیہہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدخافدندقفسرعہفےکدؿےسزایدہالغؾافرابدنایں
یسک رفز دفزخ ےس آزاد ںیہن رکےت اس رفز رپفرداگر اےنپ دنبفں ےس زندکی وہات ےہ افر رفوتشں ےک اسےنم
اےنپدنبفںرپانزرکاتےہافررفاماتےہہکہیولگایکاچےتہںیہ۔
رافی  :یسیعنباربامیہ،انبفبہ،رخممة،فہاےنپفادلےس،ویسن،انببیسم،اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویؾرعہفوکرفزہرےنھکیکاممتعن
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ویؾرعہفوکرفزہرےنھکیکاممتعن

جًس  :جًس زوّ

حسیث 916

َوسی بٔ علی ،ابیہ ،عكبہ بٔ عاَر رضی
راوی  :عبیساہلل بٔ ؾـاية بٔ ابراہیِ ،عبساہلل ،ابٔ یزیس َُقیٰ ،
اہلل عٓہ

وسی
أَ ِخب َ َرنٔی ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ ؾ ََـا َي َة بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ َوصُ َو ابِ ُٔ َیز ٔ َ
یس ا ِي ُُ ِ ٔ
ُق ُئ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َ

بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَبٔی یُ َح ِّس ُث َع ِٔ عُ ِك َب َة بِ ٔٔ َعا َٔر ٕأَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ إ ٔ َّٕ َی ِو َّ
رش ٕب
َّح َوأَیَّ َاّ اي َّت ِ ٔ
ْع َؾ َة َویَ ِو َّ اي َّٓ ِ ٔ
َش ٔ
یل ع ٔی ُسَْا أَصِ ٌَ ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ َوه ٔ َی أَیَّ ُاّ أَک ِ ٌٕ َو ُ ِ
ََ
دیبعاہللنباضفلةنباربامیہ،دبعاہلل،انبسیدیرقمی،ومٰیسنبیلع،اہیب،ہبقعنباعرمریضاہللہنعرفامےتںیہ
ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رعہف اک دؿ ویؾ ارحنل افر اایؾ فیرقی مہ املسمونں
ےکفاےطسدیعافراھکےنےنیپاکدؿےہ۔
رافی  :دیبعاہللنباضفلةنباربامیہ،دبعاہلل،انبسیدیرقمی،ومٰیسنبیلع،اہیب،ہبقعنباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعہفےکدؿاقمؾرعافتںیمدلجیانچنہپ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رعہفےکدؿاقمؾرعافتںیمدلجیانچنہپ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 917

راوی  :یوْص بٔ عبساَّلعلی ،اطہبَ ،ايَ ،ابٔ طہاب ،سايِ بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

اب َح َّسثَ ُط َع ِٔ َساي ٔ ِٔ
َ أَ َّٕ ابِ َٔ ٔط َض ٕ
أَ ِخب َ َرْ َا یُوْ ُُص بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی أَ ِط َض ُب َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ََاي ٔ ْ
إ إلٔ َی ا ِيححَّا ٔد بِٔ یُوس ِ
ـ ابِ َٔ عُ َُ َر فٔی
بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َن َت َب َع ِب ُس ا ِي ًَُ ٔ َٔ بِ ُٔ ََ ِر َو َ
ـ َیأ َُرُ ُظ أَ ِٕ ََّل یُ َداي ٔ َ
ٔ ُ َ
َ
إ یَ ِو ُّ َْع َؾ َة َجائَطُ ابِ ُٔ عُُ َر ح ٔی َن َزاي َِت َّ
رسازٔقٔطٔ أَیِ َٔ
أَ َِر ٔا ِي َح ِّخ َؾ ًَ َُّا ک َ َ
ايظ ُِ ُص َوأََْا ََ َعطُ ؾ ََؼ َ
َ
اح ع ٔ ِٓ َس ُ َ
َ

َ یَا أَبَا َع ِبسٔ ايرَّ ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ اي َّر َو َاح إ ٔ ِٕ
رف ْة َؾ َكا ٍَ َي ُط ََا َي َ
َص َِذا ؾ َ َ
ََخ َد إٔي َِیطٔ ا ِي َححَّا ُد َو َعً َِیطٔ َٔ ًِ َح َؿ ْة َُ َع ِؼ َ َ
ٔیف َعل َ َّی ََ ّ
ايش َّٓ َة َؾ َكا ٍَ َي ُط َص ِٔذظ ٔ َّ
َ ؾَاْ ِ َتوَ َر ُظ
ايشا َع َة َؾ َكا ٍَ َي ُط َن َع ِِ َؾ َكا ٍَ أُؾ ُ
رخ ُد إ ٔ َي ِی َ
ُن ِٓ َت تُرٔی ُس ُّ
ائ ث ُ َِّ أَ ِ ُ

َ
َّ
ُوف
ِِص ا ِيد ُِل َب َة َو َع ِّح ٌِ ا ِي ُوق َ
رخ َد ؾ ََش َار بَ ِیىٔی َوبَی ِ َن أَبٔی َؾ ُكً ُِت إ ٔ ِٕ ُن ِٓ َت تُرٔی ُس أَ ِٕ ُت ٔؼ َ
یب ُّ
َحًی َ َ
ايش َّٓ َة ؾَأق ٔ ِ

َ ابِ ُٔ عُ َُ َر َقا ٍَ َػ َس َم
َ َٔ ِٓطُ َؾ ًَ َُّا َرأَی ذَي ٔ َ
َؾ َح َع ٌَ َی ِٓ ُورُ إلٔ َی ابِ ٔٔ عُ َُ َر َن ِ َامی َي ِش َُ َع ذَي ٔ َ

ویسننبدبعاالیلع،ابہش،امکل،انباہشب،اسملنبدبعاہللریضاہللہنعرفامےتںیہہکدبعاکلملنبرمفاؿ
ےناجحجنبویفسوکطخاھکلہکااکحؾجحںیمدبعاہللنبرمعریضاہللہنعےساالتخػہنرکانہچنیم رعہفےکدؿ
دفرہپےکزفاؽےکدعبیہرضحتانبرمعاسےکاپسفیرفیالےئںیمیھباؿےکاسھتاھتافراؿےکرپدہ
ےک اپس آرک رفام ای ہی سک یک ہگج ےہ؟ اس ابت رپ فہ اجحج ابرہ آای افر اکی زرد رگن یک اس ےن اچدر  ٹیپ ریھک
یھت۔اسےنرعضایکاےاوبدبعارلنمح!ایکوہایگےہ؟ےنہکےگلارگمتنسرپلمعرکاناچےتہوہوتملچدف۔
اسےناہکایھبےسیہ؟وتاوہنںےنرفاماییجاہں۔اسےنرعضایکہکںیماےنپافرپاپینڈاؽرکفاسپآاتوہں
ہچنیم  اوہنں ےن اس اک ااظتنر ایک اہیں کت ہک فہ ابرہ آےئگ افر ریمے افر ریمے فادل رضحت انب رمع ےک
درنایؿ ےنلچ گل ےئگ ںیم ےن اہک ہک ارگ م کین لمع رکان اچےتہ وہ وت م ہبطخ رصتخم دانی افر رعافت ےک ایقؾ ںیم
دلجیرکان۔ا سابترپفہانبرمعیکرطػدےنھکیاگل۔سجفتقاوہنںےناسیکاجبنداھکیوترفامایہیصخشچس
 ہہراہےہ
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،ابہش،امکل،انباہشب،اسملنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعافتںیمکیبلانہک
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رعافتںیمکیبلانہک

جًس  :جًس زوّ

حسیث 918

راوی  :احُس بٔ عثُإ بٔ حهیِ اَّلوزی ،خايس بٔ َدًس ،علی بٔ ػايحَ ،یْسة بٔ حبیبَٓ ،ہاٍ بٔ

عُرو ،سعیس بٔ جبیر رضی اہلل عٓہ

إ بِ ٔٔ َحه ٕٔیِ اْلِ َ ِوز ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َخاي ٔ ُس بِ ُٔ ََ ِد ًَ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ َػاي ٔ ٕح
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ عُ ِث َُ َ

ض بٔ َع َرؾَا ٕ
ت
ْس َة بِ ٔٔ َحبٔیبٕ َع ِٔ ا ِئُ ِٓ َضا ٍٔ بِ ٔٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ُج َبیِر ٕ َقا ٍَ ُن ِٓ ُت ََ َع ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َع ِٔ ََ ِی َ َ

ض َٔ ِٔ ُؾ ِش َلاكٔطٔ َؾ َكا ٍَ
ََخ َد ابِ ُٔ َعبَّا ٕ
وٕ ُقً ُِت َی َدا ُؾ َ
اض یًُ َُّب َ
َؾ َكا ٍَ ََا لٔی ََّل أَ ِس َُ ُع اي َّٓ َ
وٕ َٔ ِٔ َُ َعاو ٔ َی َة ؾ َ َ
َ َّ
ايش َّٓ َة َٔ ِٔ بُ ِػ ٔف َعل ٔ ٕٓی
َ َيب َّ ِی َ
ايً ُض َِّ َيب َّ ِی َ
َيب َّ ِی َ
َ َؾإْٔ َّ ُض ِِ َق ِس َت َر ُنوا ُّ
ادمحنبامثعؿنبمیکحاالفدی،اخدلنبدلخم،یلعنباصحل،رسیمةنببیبح،اہنمؽنبرمعف،دیعسنبریبجریض
اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم اقمؾ رعافت ںیم رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےک اسھت اھت اوہنں ےن ھجم ےس
رفامایایکاعمہلمےہہکولگکیبلںیہنڑپھرےہںیہ؟ںیمےناہکہکولگرضحتاعمفہیریضاہللہنعےسوخػ
رکےتںیہ۔اسابترپفہاےنپرےنہیکہگجےسابرہآےئافرکیبلآرخکتڑپاھرھپاراشدرفامایاؿرضحاتےن
رضحتیلعریضاہللہنعیکد ینمںیماستنسوکوھچ ڑدایےہ۔
رافی  :ادمح نبامثعؿ نب میکح االفدی ،اخدل نب دلخم ،یلع نب اصحل ،رسیمة نب بیبح ،اہنمؽ نب رمعف ،دیعس نب
ریبجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعافتںیمامنزےسےلہپہبطخدانی
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رعافتںیمامنزےسےلہپہبطخدانی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 919

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،سؿیإ ،سًُہ بٔ ْبیم

إ َع ِٔ َسً ََُ َة بِ ٔٔ ُْب َ ِی ٕم َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ ُسؿ َِی َ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َی ِد ُل ُب َعل َی َج َُ ٌٕ أَ ِح َُ َر بٔ َع َر َؾ َة َق ِب ٌَ ايؼَّ ََلة ٔ

رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿ،ہملسنببتیطاےنپفادلامدجےسلقنرفامےتںیہہکاوہنںےنرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسوکاقمؾرعافتںیمامنزےسلبقاکیالؽرگنےکافٹنرپہبطخڑپےتھوہےئداھکیےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿ،ہملسنببتیط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعہفےکدؿافینٹنرپوساروہرکہبطخڑپانھ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رعہفےکدؿافینٹنرپوساروہرکہبطخڑپانھ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 920

راوی َ :حُس بٔ آزّ ،ابٔ ايُبارک ،سًُہ بٔ ْبیم

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ آ َز َّ َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َع ِٔ َسً ََُ َة بِ ٔٔ ُْب َ ِی ٕم َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ

َّ
ْع َؾ َة َعل َی َج َُ ٌٕ أَ ِح َُ َر
َعً َِیطٔ َو َسً َِ یَ ِد ُل ُب یَ ِو َّ َ َ

دمحمنبآدؾ،انباابملرک،ہملسنببتیط،اہیب،اسدحثیاکومضمؿاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،انباابملرک،ہملسنببتیط
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعافتںیمرصتخمہبطخڑپانھ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رعافتںیمرصتخمہبطخڑپانھ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 921

راوی  :احُس بٔ عُرو بٔ رسح ،ابٔ وہبَ ،ايَ ،ابٔ طہاب ،سايِ بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

اب َع ِٔ َساي ٔ ِٔ بِ ٔٔ
ايْسحٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی ََاي ٔ َْ َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َّ ِ
ـ یَ ِو َّ َْع َؾ َة ح ٔی َن َزاي َِت َّ
ايظ ُِ ُص َوأََْا ََ َعطُ
َع ِب ٔس اہللٔ أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ عُ َُ َر َجا َئ إلٔ َی ا ِي َححَّا ٔد بِ ٔٔ یُو ُس َ
َ

ايش َّٓ َة َؾ َكا ٍَ َص ِٔذظ ٔ َّ
ايشا َع َة َقا ٍَ َن َع ِِ َقا ٍَ َساي ٔ ِْ َؾ ُكً ُِت ي ٔ ًِ َححَّا ٔد إ ٔ ِٕ ُن ِٓ َت
َؾ َكا ٍَ اي َّر َو َاح إ ٔ ِٕ ُن ِٓ َت تُرٔی ُس ُّ
َ
ِِص ا ِيد ُِل َب َة َو َع ِّح ٌِ ايؼَّ ََل َة َؾ َكا ٍَ َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ُع َُ َر َػ َس َم
تُرٔی ُس أَ ِٕ ُت ٔؼ َ
یب ا ِي َی ِو َّ ُّ
ايش َّٓ َة ؾَأق ٔ ِ
ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،امکل،انباہشب،اسملنبدبعاہللریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتانبرمع

ریض اہلل ہنع رعافت ےک رفز وسرج ےک زفاؽ ےک دعب اجحج نب ویفس ےک اپس ےچنہپ افر اس ےس اہک ہک ارگ م
تنس رپ لمع رکان اچےتہ وہ وت لچ دف۔ اس ےن اہک ایھب؟ وت رفامای یج اہں۔ رضحت اسمل رفامےت ںیہ ہک رھپ ںیم ےن
اجحج ےس اہک ہک ارگ م آج ےک دؿ تنس رپ لمع رکان اچےتہ وہ وت م ہبطخ رصتخم ڑپانھ افر م امنز دلجی ڑپانھ۔ اس
ابترپرضحتانبرمعریضاہللہنعےنرفامایہکہ کیےہ۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،امکل،انباہشب،اسملنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعافتںیمامنزرہظافرامنزرصعاسھتڑپانھ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

رعافتںیمامنزرہظافرامنزرصعاسھتڑپانھ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 922

راوی  :اسُاعیٌ بٔ َشعوز ،خايس ،طعبة سًامیٕ ،عُارة بٔ عُیر ،عبسايرحُٔ بٔ یزیس ،عبساہلل بٔ
َشعوز رضی اہلل عٓہ

ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َع ِٔ َخاي ٔ ٕس َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ عُ َُ َار َة بِ ٔٔ عُ َُیِر ٕ َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
َّ
َّ
َّ
ْعؾَا ٕ
ت
َیز ٔ َ
یس َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ ک َ َ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ ي َُؼل ِّی ايؼَّ ََل َة ي ٔ َو ِقت َٔضا إَّٔل ب ٔ َح ُِ ٕع َو َ َ
اامسلیع نب وعسمد ،اخدل ،شػیة امیلسؿ ،امعرة نب ریمع ،دبعارلنمح نب سیدی ،دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع
رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رعافت افر زمدہفل ےک العفہ ہشیمہ امنز فتق رپ ادا
رکےتےھت۔
رافی  :اامسلیعنبوعسمد،اخدل،شػیةامیلسؿ،امعرةنبریمع،دبعارلنمحنبسیدی،دبعاہللنبوعسمدریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اقمؾرعافتںیمداعامےتگنفتقاہھتااھٹان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اقمؾرعافتںیمداعامےتگنفتقاہھتااھٹان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 923

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،ہظیِ ،عبسايًَُ ،علاء ،اساَة بٔ زیس رضی اہلل عٓہ

وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ صُظَ ِی ِٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ا ِي ًَُ ٔ َٔ َع ِٔ َع َلا ٕئ َقا ٍَ َقا ٍَ أ ُ َسا ََ ُة بِ ُٔ َزیِ ٕس
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ

یـ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔ َع َرؾَا ٕ
َف َؾ َع َی َسیِطٔ َی ِس ُعو ؾ ََُاي َِت بٔطٔ َْا َق ُت ُط َؾ َش َك َم خ َٔلا َُ َضا
ُن ِٓ ُت َرز ٔ َ
ت ََ

رخی
َؾت َ َٓا َو ٍَ ا ِيد ٔ َل َاّ بٔإ ٔ ِح َسی یَ َسیِطٔ َوص َُو َراؾ ٔ ْع َی َس ُظ اْلِ ُ ِ َ

وقعیب نب اربامیہ ،میشہ ،دبعاکلمل ،اطعء ،ااسمة نب زدی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اقمؾ رعافت ںیم رضحت
روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےک رمہاہ وس راہ اھت آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےنداع امےتگنفتق دفونںاہھت
ااھٹےیل۔اسدفراؿافینٹنےنرخوم ڑاوتاسیک لیکڑکپیافردفرسااہھتایسرطہقیےسااھٹےترےہ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،میشہ،دبعاکلمل،اطعء،ااسمةنبزدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اقمؾرعافتںیمداعامےتگنفتقاہھتااھٹان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 924

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،ابوَعاویہ ،ہظاّ ،وہ اپٓے وايس سے ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا أَبُو َُ َعاؤیَ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صٔظَ ْاّ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت کَاْ َ ِت
ـ بٔ َع َر َؾ َة ؾَأ َ ََ َر اہللُ َت َب َار َک َو َت َعال َی َْب ٔ َّی ُط
ـ بٔا ِي ُُزِ َزي ٔ َؿ ٔة َوي َُش َُّ ِو َٕ ا ِي ُح ُِ َص َو َسائٔرُ ا ِي َع َر ٔب َتك ٔ ُ
َقیِ ْع َتك ٔ ُ
َُ
ـ بٔ َع َر َؾ َة ث ُ َِّ َی ِس َؾ ُع َٔ ِٓ َضا ؾَأَِْزَ ٍَ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ ث ُ َِّ أَؾ ُٔیـوا َٔ ِٔ َح ِی ُث أَؾ َ
َاق
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ َيك ٔ َ
اض
اي َّٓ ُ
ااحسؼ نب اربامیہ ،اوباعمفہی ،اشہؾ ،فہ اےنپ فادل ےس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہہک رقشی ےک
د
ولوگں وک س ،اہک اجات ےہ زمدہفل ںیم فہ ولگ ایقؾ رکےت افر ابیق رعب ےک رضحات اقمؾ رعافت ںیم ہچنیم 
دخافدندقفسےناےنپیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکمکحرفامایہکرعافتںیمایقؾرکںیافرفںیہےسفاسپآںیئ

اسےکدعبہیآتیرکہمیانزؽوہیئینعیفاہںیہےسفاسپوہارکفہکسجہگجےسولگفاسپوہےتںیہ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،اوباعمفہی،اشہؾ،فہاےنپفادلےس،اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اقمؾرعافتںیمداعامےتگنفتقاہھتااھٹان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 925

راوی  :قتيبہ بٔ سعیس ،سؿیإ ،عُرو بٔ زیٓارَ ،حُس بٔ جبیر بٔ َلعِ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ زٔی َٓارٕ َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ ُج َبی ِر ٔبِ ٔٔ َُ ِلع ِٕٔ َع ِٔ
َ
َ
َ
َفأَیِ ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َواقٔؿّا
أبٔیطٔ َقا ٍَ أ ِؿ ًًَ ُِت َبعٔی ّرا لٔی ؾ ََِذ َص ِب ُت أك ِ ًُبُ ُط بٔ َع َر َؾ َة یَ ِو َّ َ َ
ْع َؾ َة َ َ
َؾ ُكً ُِت ََا َطأ ِ ُٕ َص َِذا إْٔ َّ َُا َص َِذا َٔ ِٔ ا ِي ُح ُِ ٔص
ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،رمعفنب دانیر،دمحمنبریبجنبمعطمریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاقمؾرعافتںیمریما
افٹنمگوہایگوتںیماسوکالتشرکےنےکفاےطسرعافتےکاہپ ڑرپایگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسہگج
داھکیںیمےنرعضایکہیایکوہاہیوترقشیںیہہیاسہگجسکفہجےسآےئںیہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،دمحمنبریبجنبمعطمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اقمؾرعافتںیمداعامےتگنفتقاہھتااھٹان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 926

راوی  :قتيبہ ،سؿیإ ،عُرو بٔ زیٓار ،عُرو بٔ عبساہلل بٔ ػؿوإ ،یزیس بٔ طيبإ رضی اہلل عٓہ

یس بِ َٔ
إ أَ َّٕ َیز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ زٔی َٓا ٕر َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َػؿ َِو َ
ٔیسا َٔ ِٔ ا ِي َُ ِوق ٔ ٔـ ؾَأ َ َتاَْا ابِ ُٔ َٔ ِربَ ٕع اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َؾ َكا ٍَ إنِّٔی َر ُسو ٍُ
إ َقا ٍَ ُن َّٓا ُوقُوؾّا بٔ َع َر َؾ َة ََکَاّْا َبع ّ
َط ِي َب َ

اْع ُن ِِ َؾإَّْٔهُ ِِ َعل َی إ ٔ ِر ٕث َٔ ِٔ إ ٔ ِر ٔث أَبٔیهُ ِِ
َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إٔي َِیهُ ِِ َي ُكو ٍُ ُنوْ ُوا َعل َی ََظَ ٔ ٔ
إٔبِ َراص َٔیِ َعً َِیطٔ َّ
ايش ََلّ
ہبیتق ،ایفسؿ ،رمعف نب دانیر ،رمعف نب دبعاہلل نب وفصاؿ ،سیدی نب ابیشؿ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ مہ ولگ اقمؾ
رعافت ںیم رہھٹےن یک ہگج ےس افہلص رپ رےک وت رضحت انب رعب ااصنری ریض اہلل ہع مہ ولوگں ےک اپس آےئ
افرایبؿایکہکھجموکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسےناجیھبےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکاراشد
رگایمےہہکمولگاےنپرقمرےیکوہےئاکھٹونںرپوموجدروہاسےیلہکمولگرضحتاربامیہہیلعاالسلؾ
ےکفارثوہ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،رمعفنبدبعاہللنبوفصاؿ،سیدینبابیشؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اقمؾرعافتںیمداعامےتگنفتقاہھتااھٹان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 927

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،یحٌی بٔ سعیس ،جعرف بٔ َحُس

رف بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َج ِع َ ُ

َقا ٍَ أَ َت ِي َٓا َجاب ٔ َر بِ َٔ َع ِب ٔس اہللٔ ؾ ََشأ َ ِي َٓا ُظ َع ِٔ َح َّحةٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َح َّسثَ َٓا أَ َّٕ ْ َ ٔي َّی اہللٔ َػلَّی
َّ
ـ
ْع َؾ ُة ک ُ ًُّ َضا ََ ِوق ٔ ْ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َقا ٍَ َ َ

وقعیبنباربامیہ،ییحینبدیعس،رفعج نبدمحماےنپفادلامدجےسرفاتیلقنرکےتںیہہکاوہنںےنایبؿرفامای
ہک مہ ولگ رضحت اجرب ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم احرض وہےئ افر اؿ ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےک دجة اولداع ےک ابرے ںیم درایتف ایک وت اوہنں ےن لقن ایک ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایہک(اقمؾ)رعافتوپرااکوپراایقؾرکےنیکہگجےہ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحینبدیعس،رفعجنبدمحم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعافتںیمرہھٹےنیکتلیضف
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رعافتںیمرہھٹےنیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 928

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،ونیع ،سؿیإ ،بهیر بٔ علاءٍ عبسايرحُٔ بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َونٔی ْع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ب ُ َهی ِر ٔبِ ٔٔ َع َلا ٕئ َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ
َ
اض ؾ ََشأ َ ُيو ُظ َع ِٔ ا ِي َح ِّخ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ
بِ ٔٔ َي ِع َُ َر َقا ٍَ َطض ٔ ِس ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َتا ُظ ْ َ ْ
َّ
َّ
َ
ْع َؾ َة َق ِب ٌَ كًُُو ٔع ا ِي َؿ ِحر ٔ َٔ ِٔ ي َِی ًَ ٔة َج ُِ ٕع َؾ َك ِس َت َِّ َح ُّح ُط
ْع َؾ ُة ؾ ََُ ِٔ أ ِز َر َک ي َِی ًَ َة َ َ
َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ ا ِي َح ُّخ َ َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،فعیک ،ایفسؿ ،ریکب نب اطعءؽ دبعارلنمح نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ اھت ہک ھچک آدیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس جح

ےکابرےںیمدرایتفرکےنےکفاےطساحرضوہےئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکجحرعافتںیمایقؾ
رکےناکانؾےہاسفہجےسوجصخشزمدہفلفایلراتںیمرجفےکولطعےسلبق(اقمؾ)رعافتچنہپایگوتاساک
جحوہایگ۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،فعیک،ایفسؿ،ریکبنباطعءؽدبعارلنمحنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رعافتںیمرہھٹےنیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 929

راوی َ :حُس بٔ حاتِ ،حبإ ،عبساہلل ،عبسايًَُ بٔ ابوسًامیٕ ،علاء ،ابٔ عباض ،ؾـٌ بٔ عباض رضی
اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َحات ِٕٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا حٔبَّا ُٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ َع ِٔ َع ِبسٔ ا ِي ًَُ ٔ َٔ بِ ٔٔ أَبٔی ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ
َّ
َّ
ْعؾَا ٕ
ض َقا ٍَ أَؾ َ
ت
َع َلا ٕ
ض َع ِٔ ا ِيؿ َِـ ٌٔ بِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ئ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َاق َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َٔ ِٔ َ َ

َورٔ ِز ُؾ ُط أ ُ َسا ََ ُة بِ ُٔ َزیِ ٕس َؾ َحاي َِت بٔطٔ اي َّٓا َق ُة َوص َُو َراؾ ٔ ْع َی َسیِطٔ ََّل تُ َحاو ٔ َزا ٕٔ َرأِ َس ُط ؾ ََُا َزا ٍَ َي ٔشیرُ َعل َی صٔي َٓتٔطٔ
َحًَّی اْ ِ َت َهی إلٔ َی َج ُِ ٕع
دمحمنباحم،ةحؿ،دبعاہلل ،دبعاکلملنباوبامیلسؿ ،اطعء،انبابعس،لضف نبابعس ریضاہللہنعرفامےتںیہ
ہکسجفتقرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملسرعافتےسفاسپوہےئ وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےک اہھت رس ےس ےچین کت داع رکےن ےک فاےطس اےھٹ وہےئ ےھت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اقمؾ زمدہفل
کتایساحتلںیمےتلچرےہ۔

رافی  :دمحمنباحم،ةحؿ،دبعاہلل،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،اطعء،انبابعس،لضفنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رعافتںیمرہھٹےنیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 930

راوی  :ابراہیِ بٔ یوْص بٔ َحُس ،وہ اپٓے وايس سے ،حُاز ،قیص بٔ سعس ،علاء ،ابٔ عباض ،اساَة بٔ
زیس رضی اہلل عٓہ

ئ
أَ ِخب َ َرَْا إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ یُوْ َُص بِ ٔٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ َق ِی ٔص بِ ٔٔ َس ِع ٕس َع ِٔ َع َلا ٕ

َّ
َّ
ض أَ َّٕ أ ُ َسا ََ َة بِ َٔ َزیِ ٕس َقا ٍَ أَؾ َ
ْع َؾ َة َوأََْا َرزٔي ُؿطُ
َع ِٔ ابِ ٔٔ َع َبا ٕ
َاق َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َٔ ِٔ َ َ
َّ َ
اض َعً َِیهُ ِِ
َفا َصا ي ََیکَا ُز ي ُٔؼ ُ
یب َقاز ٔ ََ َة اي َّر ِح ٌٔ َوص َُو َي ُكو ٍُ یَا أَ ُّی َضا اي َّٓ ُ
َؾ َح َع ٌَ َی ِه َبحُ َراح ٔ ًَ َت ُط َحًی أ َّٕ ذ ٔ ِ َ
ب ٔ َّ
يـا ٔع ِاْلٔب ٔ ٌٔ
ايشهٔي َٓةٔ َوا ِي َو َقارٔ َؾإ ٔ َّٕ ا ِيب ٔ َّر ي َِی َص فٔی إ ٔ َ

اربامیہ نب ویسن نب دمحم ،فہ اےنپ فادل ےس ،امحد ،سیق نب دعس ،اطعء ،انب ابعس ،ااسمة نب زدی ریض اہلل ہنع
رفامےت ںیہسجفتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملساقمؾ رعافت ےسفاسپ وہےئ وت ںیم آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےکاسھتوساراھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکآہتسہالچےنےکفاےطساسیک لیک
چنیھکدیوتاسےکاکونںیکڑجںیاپالؿےکآےگےکہصحےکزندکیوہںیئگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفام
رےہےھتاےولوگ!مولگ فاقر(ا فرآہتسہ)اانیمطؿف وکسؿےکاسھتںولاسےیلہک افٹنوکدف ڑاانافراگھبان
وکیئکیناکؾںیہن۔
رافی  :اربامیہنبویسن نب دمحم ،فہاےنپفادل ےس،امحد ،سیقنبدعس،اطعء،انب ابعس ،ااسمةنبزدیریضاہلل
ہنع

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

رعافتےسولےتٹفتقاانیمطؿفوکسؿےکاسھتےنلچاکمکح
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رعافتےسولےتٹفتقاانیمطؿفوکسؿےکاسھتےنلچاکمکح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 931

راوی َ :حُس بٔ علی بٔ ُحبََّ ،حز بٔ وؿاح ،اسُاعیٌ ،ابٔ اَیة ،ابوغلؿإ بٔ َطیـ ،ابٔ عباض
رضی اہلل عٓہ

َّح ُز بِ ُٔ ا ِي َو َّؿا ٔح َع ِٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ َي ِعىٔی ابِ َٔ أ ُ ََ َّی َة َع ِٔ أَبٔی
ُح ٕب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َعل ٔ ِّی بِ ٔٔ َ ِ
َط ٕ
ض َي ُكو ٍُ َي َُّا َز َؾ َع َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َط َٓ َل
یـ َح َّسثَطُ أَْ َّ ُط َسُٔ َع ابِ َٔ َعبَّا ٕ
َإ بِ ٔٔ َ ٔ
غ ََلؿ َ
ايشهٔي َٓ َة َّ
ض َّ
ْع َؾ َة
َْا َق َت ُط َحًَّی أَ َّٕ َرأ ِ َس َضا ي ََی َُ ُّص َواس َٔل َة َر ِحًٔطٔ َوص َُو َي ُكو ٍُ ئً َّٓا ٔ
ايشهٔي َٓ َة َع ٔظ َّی َة َ َ
دمحمنبیلعنبرحب،رحمزنبفاضح،اامسلیع،انبامیة،اوبافطغؿنبرطفی،انبابعسریضاہللہنعرفامےت
ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سج فتق اقمؾ رعافت ےس فاسپ وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنافینٹنیک لیکاسدقرچنیھکدیہکافینٹناکرساپالؿیکڑکلی وکوھچےنگلایگافرآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسولوگںےسرفامرےہےھتہکاےولوگ!مولگرعہفیکاشؾوکاانیمطؿےکاسھتںول۔
رافی  :دمحمنبیلعنبرحب،رحمزنبفاضح،اامسلیع،انبامیة،اوبافطغؿنبرطفی،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

رعافتےسولےتٹفتقاانیمطؿفوکسؿےکاسھتےنلچاکمکح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 932

راوی  :قتيبہ ،يیث ،ابوزبیر ،ابوَعبس ،ابٔ عباض ،ؾـٌ بٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ض َع ِٔ
ض َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ايً ِی ُث َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ أَبٔی ََ ِع َب ٕس ََ ِول َی ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
یـ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ا ِيؿ َِـ ٌٔ بِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض َوک َ َ
إ َرز ٔ َ

ض ح ٔی َن َز َؾ ُعوا َعً َِیهُ ِِ َّ
اف َْا َق َت ُط َحًَّی إٔذَا َز َخ ٌَ
ايشهٔي َٓ َة َوص َُو ک َ ٌّ
ْع َؾ َة َوغ ََساة ٔ َج ُِ ٕع ئً َّٓا ٔ
َقا ٍَ فٔی َع ٔظ َّیةٔ َ َ
ْسا َوص َُو َٔ ِٔ َٔىّی َقا ٍَ َعً َِیهُ ِِ ب ٔ َح َصی ا ِي َد ِِذ ٔ
ف َّاي ِٔذی یُ ِرمَی بٔطٔ َؾً َِِ َیزَ ٍِ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َُ َح ِّ ّ
َو َس ًَّ َِ یُ ًَيِّی َحًَّی َرمَی ا ِي َح ُِ َر َة

ہبیتق ،ثیل ،اوبزریب ،اوبدبعم ،انب ابعس ،لضف نب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےن رعہف ےک دؿ اشؾ ےک فتق افر زمدہفل یک حبص سجفتقولگ رفاہن وہےن گل ےئگ وت رفامای م
ولگوکسؿافرفاقراایتخررکفرھپسجفتقاقمؾرسحمںیمچنہپےئگوجہکینمںیمفاعقےہوتافینٹنوکرفکایلایگ
افر رفامای اس ہگج ےس ریم ےک فاےطس وھچیٹ وھچیٹرکنکایں ےلول رھپ رمجہ ہبقع (ڑبے اطیشؿ) وکرکنکایں امرےن
کتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسکیبلڑپےتھرےہ
رافی  :ہبیتق،ثیل،اوبزریب،اوبدبعم،انبابعس،لضفنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رعافتےسولےتٹفتقاانیمطؿفوکسؿےکاسھتےنلچاکمکح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 933

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،ابونعیِ ،سؿیإ ،ابوزبیر ،جابر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو نُ َع ِی ِٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ َجابٔر ٕ َقا ٍَ أَؾ َ
َاق

ايشهٔي َٓ ُة َوأَ ََ َرص ُِِ ب ٔ َّ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َعً َِیطٔ َّ
ايشهٔي َٓ ٔة َوأَ ِو َؿ َع فٔی َوازٔی َُ َح ِّْسٕ َوأَ ََ َرص ُِِ
أَ ِٕ َی ِر َُوا ا ِي َح ُِ َر َة بُٔٔ ِث ٌٔ َح َصی ا ِي َد ِِذ ٔ
ف
دمحم نب وصنمر ،اوبمیعن ،ایفسؿ ،اوبزریب ،اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہہک روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس سج
فتق رعافت ےس فاسپ وہےئ وت اانیمطؿ افر وکسؿ ےک اسھت فاسپ وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ولوگںوکیھبایسرطہقیےسرفاہنوہےناکمکحرفامایرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفادیئرسحمںیمزیتیےسےلک
افررھپولوگںوکرمجہیبقعٰوکوھچیٹوھچیٹرکنکایںامرےناکمکحرفامای۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،اوبمیعن،ایفسؿ،اوبزریب،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رعافتےسولےتٹفتقاانیمطؿفوکسؿےکاسھتےنلچاکمکح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 934

راوی  :ابو زاؤز ،سًامیٕ بٔ ُحب ،حُاز بٔ زیس ،ایوب ،ابوزبیر ،جابر رضی اہلل عٓہ

وب َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ
ُح ٕب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ُز بِ ُٔ َزیِ ٕس َع ِٔ أَ ُّی َ
أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ َ ِ
ْع َؾ َة َو َج َع ٌَ َي ُكو ٍُ َّ
ايشهٔي َٓ َة ع َٔبا َز اہللٔ َي ُكو ٍُ ب ٔ َی ٔسظ ٔ
َجابٔر ٕأَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَؾ َ
َاق َٔ ِٔ َ َ

وب ب ٔ َباك ٔٔٔ َن ِّؿطٔ إلٔ َی َّ
ئ
ايش َُا ٔ
َص َه َِذا َوأَ َط َار أَ ُّی ُ

اوبداؤد،امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی،اویب،اوبزریب،اجرب ریضاہللہنعرفامےتںیہہکآرضحنتیلصاہللہیلع

فآہلفملسسجفتقاقمؾرعافتےسفاسپ وہےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامرےہےھتاےدخاےکدنبف
م ولگ فاقر وکسؿ ف اانیمطؿ ےک اسھت ںول رھپ (دحثی ےک رافی) رضحت اویب ریض اہلل ہنع ےن اینپ یلیھتہ
ےسآامسؿیکاجبنااشرہرفامای۔
رافی  :اوبداؤد،امیلسؿنبرحب،امحدنبزدی،اویب،اوبزریب،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعافتےسرفایگناکراہتس
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رعافتےسرفایگناکراہتس

جًس  :جًس زوّ

حسیث 935

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،یحٌی ،ہظاّ ،وہ اپٓے وايس سے ،اساَة بٔ زیس رضی اہلل عٓہ

وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ صٔظَ اّ ٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أ ُ َسا ََ َة بِ ٔٔ َزیِ ٕس أََّْطُ ُسئ ٔ ٌَ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
إ َي ٔشیرُ ا ِي َع َٓ َل َؾإٔذَا َو َج َس َؾ ِح َو ّة ْ َ َّؽ َواي َّٓ ُّؽ
ََ ٔشیر ٔاي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی َح َّح ٔة ا ِي َو َزا ٔع َقا ٍَ ک َ َ
ؾ َِو َم ا ِي َع َٓ ٔل
وقعیب نب اربامیہ ،ییحی ،اشہؾ ،فہ اےنپ فادل ےس ،ااسمة نب زدی ریض اہلل ہنع ےک دجة اولداع ںیم رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رعافت ےس ےنلچ ےک ابرے ںیم درایتف ایک ایگ وت رفامای آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسدرناییناچؽےسلچرےہےھت۔نکیلجسفتقہگج یتلوتاسےسھچکدلجییہرفاہنوہےت۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحی،اشہؾ،فہاےنپفادلےس،ااسمةنبزدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رعافتےسفایسپرپاھگیٹںیمایقؾےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رعافتےسفایسپرپاھگیٹںیمایقؾےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 936

راوی  :قتيبہ ،حُاز ،ابراہیِ بٔ عكبہْ ،یب ،اساَة بٔ زیس رضی اہلل عٓہ

ْیِبٕ َع ِٔ أ ُ َسا ََ َة بِ ٔٔ َزیِ ٕس أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ ُع ِك َب َة َع ِٔ ُ َ

َاق َٔ ِٔ َْع َؾ َة ََا ٍَ إلٔ َی ِّ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َح ِی ُث أَؾ َ
ايظ ِع ٔب َقا ٍَ َؾ ُكً ُِت َي ُط أَ ُت َؼل ِّی ا ِي َُ ِػر ٔ َب َقا ٍَ ا ِي ُُ َؼلَّی
َ

َ
أَ ََا ََ َ

ہبیتق ،امحد ،اربامیہ نب ہبقع ،رکبی ،ااسمة نب زدی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسسجفتقرعافتےسفاسپوہےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکیاھگیٹیکاجبنفیرفیےلےئگ
ںیمےنرعضایکہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسایکامنزرغمبادارفامںیئےگ؟آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامایامنزادارکےنیکہگجوتآےگےہ۔
رافی  :ہبیتق،امحد،اربامیہنبہبقع،رکبی،ااسمةنبزدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رعافتےسفایسپرپاھگیٹںیمایقؾےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 937

راوی َ :حُوز بٔ غیَلٕ ،ونیع ،سؿیإ ،ابراہیِ بٔ عكبہْ ،یب ،اساَة بٔ زیس رضی اہلل عٓہ

ْیِبٕ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ ِح ُُوزُ بِ ُٔ غ َِی ََل َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َونٔی ْع َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ عُ ِك َب َة َع ِٔ ُ َ
ايظعب َّاي ِٔذی یَ ِٓز ٔ ُي ُط اْلِ ُ ََرا ُئ ؾَباٍ ث ُ َِّ َتو َّؿأ َ
أ ُ َسا ََ َة بِ ٔٔ َزیِ ٕس أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َْزَ ٍَ ِّ ِ َ
َ َ َ َ
َ َؾ ًَ َُّا أَ َت ِي َٓا
ُو ُؿوئّا َخؿٔیؿّا َؾ ُكً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ايؼَّ ََل َة َقا ٍَ ايؼَّ ََلةُ أَ ََا ََ َ
ض َحًَّی َػلَّی
آرخ اي َّٓا ٔ
ا ِي ُُز ِ َزي ٔ َؿ َة َي ِِ یَ ُح ٌَّ ٔ ُ
ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،اربامیہنبہبقع،رکبی،ااسمةنبزدیریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناساھگیٹںیمایقؾرفامایہکسجاھگیٹںیماکحؾایقؾ رکےتںیہافراشیپبرکےک
اکلہ اس فوض رفامای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای امنز آےگ (ادا رکںی ےگ) رھپ سج فتق مہ ولگ
زمدہفل چنہپ ےئگ وت ایھب آرخ ںیم آےن فاےل ولگ ےچنہپ یھب ںیہن ےھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز ےس
رفاتغاح لرفامےکچےھت۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،اربامیہنبہبقع،رکبی،ااسمةنبزدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زمدہفلںیمدفامنزںیالمرکڑپانھ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
زمدہفلںیمدفامنزںیالمرکڑپانھ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 938

راوی  :یحٌی بٔ حبیب بٔ ْعبی ،حُاز ،یحٌی ،عسی بٔ ثابت ،عبساہلل بٔ یزیس ،ابوایوب رضی اہلل عٓہ

یس َع ِٔ أَبٔی
ْعب ٔ ٕٓی َع ِٔ َح َُّاز ٕ َع ِٔ َی ِحٌَی َع ِٔ َعس ِّٔی بِ ٔٔ ثَاب ٔ ٕت َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَْا َی ِحٌَی بِ ُٔ َحب ٔ ٔ
یب بِ ٔٔ َ َ

ئ ب ٔ َح ُِ ٕع
وب أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َج َُ َع بَی ِ َن ا ِي َُ ِػر ٔ ٔب َوا ِي ٔعظَ ا ٔ
أَ ُّی َ
ییحینببیبحنبرعیب،امحد،ییحی،دعینباثتب،دبعاہللنبسیدی،اوباویبریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنزمدہفلںیمرغمبافراشعءیکامنزاکیاسھتادارفامیئ۔
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،امحد،ییحی،دعینباثتب،دبعاہللنبسیدی،اوباویبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
زمدہفلںیمدفامنزںیالمرکڑپانھ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 939

راوی  :قاسِ بٔ زْیاَ ،ؼعب بٔ َكساّ ،زاؤز ،اعُع ،عُارة ،عبسايرحُٔ بٔ یزیس ،ابٔ َشعوز رضی
اہلل عٓہ

ْیَّا َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َُ ِؼ َع ُب بِ ُٔ ا ِئُ ِك َساّ ٔ َع ِٔ َزا ُو َز َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ ُع َُ َار َة َع ِٔ َع ِبسٔ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي َكا ٔس ُِ بِ ُٔ َز َ ٔ
ئ ب ٔ َح ُِ ٕع
یس َع ِٔ ابِ ٔٔ ََ ِش ُعوز ٕأَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َج َُ َع بَی ِ َن ا ِي َُ ِػر ٔ ٔب َوا ِي ٔعظَ ا ٔ
اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
اقمس نب زرکای ،بعصم نب دقماؾ ،داؤد ،اشمع ،امعرة ،دبعارلنمح نب سیدی ،انب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس یھب
زگہتشدحثییکرطحےسہیدحثیوقنمؽافررمفیےہ۔
رافی  :اقمسنبزرکای،بعصمنبدقماؾ،داؤد،اشمع،امعرة،دبعارلنمحنبسیدی،انبوعسمدریضاہللہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

زمدہفلںیمدفامنزںیالمرکڑپانھ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 940

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،ابٔ ابوذئب ،زہری ،سايِ ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی ذٔئِبٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ايزُّصِر ٔ ُّی َع ِٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ أَ َّٕ
ئ ب ٔ َح ُِ ٕع بٔإ ٔ َقا ََ ٕة َواح َٔسة ٕ ي َِِ ي َُشبِّحِ بَ ِي َٓ ُض َُا
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َج َُ َع بَی ِ َن ا ِي َُ ِػر ٔ ٔب َوا ِي ٔعظَ ا ٔ

َو ََّل َعل َی إٔثِر ٔکٌُِّ َواح َٔسة ٕ َٔ ِٓ ُض َُا

رمعفنبیلع،ییحی،انباوبذبئ،زرہی،اسمل،انبرمعریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن اقمؾ زمدہفل ںیم امنز رغم ب افر امنز اشعء اکی اسھت اکی یہ ریبکت ےس ادا رفامںیئ ہن وت اؿ ےک
درنایؿونالفادارفامےئافرہنیہدعبںیم۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،انباوبذبئ،زرہی،اسمل،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
زمدہفلںیمدفامنزںیالمرکڑپانھ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 941

راوی  :عیسی بٔ ابراہیِ ،ابٔ وہب ،ابٔ طہاب ،عبیساہلل بٔ عبساہلل ،عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

اب أَ َّٕ عُب َ ِی َس اہللٔ بِ َٔ َع ِب ٔس اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا ع َٔیسی بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َع ِٔ یُوْ َُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
ئ ي َِی َص بَ ِي َٓ ُض َُا َس ِح َس ْة
أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّٕ أَبَا ُظ َقا ٍَ َج َُ َع َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بَی ِ َن ا ِي َُ ِػر ٔ ٔب َوا ِي ٔعظَ ا ٔ

َػلَّی ا ِي َُ ِػر ٔ َب ث َ ََل َث َر َن َعا ٕ
َ َحًَّی َي ٔح َل بٔاہللٔ
إ َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ُع َُ َر َی ِح َُ ُع َن َِذي ٔ َ
ت َوا ِي ٔعظَ ا َئ َر ِن َع َتی ِ ٔن َوک َ َ
َعزَّ َو َج ٌَّ
یسیع نب اربامیہ ،انب فبہ ،انب اہشب ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،دبعاہلل نب رمع ریض اہللہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناقمؾزمدہفلںیمرغمبافراشعءوکاکییہفتقںیمادارفامایافراؿدفونںےک
درنایؿ وکیئ امنز ںیہن ادا رفامیئ ہچنیم  ےلہپ رغمب یک نیت راعکت ادا رفامںیئ افر رھپ اشعء یک دف راعکت ادا
رفامںیئ۔رافیےتہکںیہہکدبعاہللنبرمعریضاہللہنعیھبفافتکتایسرطہقیےسرکےترےہ۔
رافی  :یسیعنباربامیہ،انبفبہ،انباہشب،دیبعاہللنبدبعاہلل،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
زمدہفلںیمدفامنزںیالمرکڑپانھ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 942

راوی  :عُرو بٔ َٓؼور ،ابونعیِ ،سؿیإ ،سًُہ ،سعیس بٔ جبیر ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو نُ َع ِی ِٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َسً ََُ َة َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ُج َبیِر ٕ َع ِٔ
ابِ ٔٔ عُ َُ َر َقا ٍَ َػلَّی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِي َُ ِػر ٔ َب َوا ِي ٔعظَ ا َئ ب ٔ َح ُِ ٕع بٔإ ٔ َقا ََ ٕة َواح َٔسة ٕ
رمعفنبوصنمر،اوبمیعن،ایفسؿ،ہملس،دیعسنبریبج،انبرمع ریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرغمبافرامنزاشعءاقمؾزمدہفلںیماکییہفتقںیماکییہریبکتےسادارفامںیئ۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،اوبمیعن،ایفسؿ،ہملس،دیعسنبریبج،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
زمدہفلںیمدفامنزںیالمرکڑپانھ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 943

راوی َ :حُس بٔ حاتِ ،حبإ ،عبساہلل ،ابراہیِ بٔ عكبہْ ،یب رضی اہلل عٓہ

َ
َ
ْیِ ّبا َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َحات ِٕٔ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا حٔبَّا ُٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا َع ِب ُس اہللٔ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ عُ ِك َب َة أَ َّٕ ُ َ
ـ ؾ ََع ًِت ُِِ
َسأ َ ِي ُت أ ُ َسا ََ َة بِ َٔ َزیِ ٕس َوک َ َ
ْع َؾ َة َؾ ُكً ُِت َن ِی َ
إ رٔ ِز َف َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ٔظ َّی َة ََ
َقا ٍَ أَق َِب ًِ َٓا َن ٔشیرُ َحًَّی بَ ًَ ِػ َٓا ا ِي ُُز ِ َزي ٔ َؿ َة ؾَأََْا َر ؾ ََؼلَّی ا ِي َُ ِػر ٔ َب ث ُ َِّ َب َع َث إلٔ َی ا ِي َك ِوّ ٔؾَأَْ َا ُخوا فٔی ََ َٓازٔئض ٔ ِِ َؾً َِِ
َّ
اض َؾ َٓزَيُوا َؾ ًَ َُّا أَ ِػ َب ِح َٓا
رخ َة ث ُ َِّ َح ٌَّ اي َّٓ ُ
َی ُح ًُّوا َحًی َػلَّی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِي ٔعظَ ا َئ ِاْل ٔ َ
ٌ
َقیِ ٕع َو َرز ٔ َؾطُ ا ِيؿ َِـ ُ
اْ ِ َل ًَ ِك ُت َعل َی رٔ ِجل َ َّی فٔی ُسبَّا ٔم ُ َ
دمحمنباحم،ةحؿ،دبعاہلل،اربامیہنبہبقع،رکبیریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیمےنااسہمنبزدیریضاہلل
ہنعےسرفاتی ےہوجہک اقمؾرعہفیکاشؾروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتوسارےھت۔اوہنںےن
درایتفایکہکمےنسکرطہقیےسایکاھت؟اوہنںےنرفامایمہولگاقمؾرعافتےسرفاہنوہےئوتلسلسمےتلچ
رےہ اہیں کت ہک مہ ولگ اقمؾ زمدہفل چنہپ ےئگ فاہں رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ افینٹن وک الھٹبای افر
امنزرغمبادایکرھپمہولوگںوکولہکاایوتاؿولوگںےنیھباےنپاےنپافٹناےنپاےنپاکھٹونںرپالھٹبےئنکیل
رھپ (یھب) آرخ ںیم آےن فاےل ولگ ےچنہپ ہن ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنز اشعء ےس رفاتغ رفام ےکچ
ےھت۔ رھپ ولگ یھب چنہپ ےئگ افر رک ےئگ سج فتق حبص وہیئگ وت ںیم ہلیبق رقشی ےک آےگ ےنلچ فاولں ےک اسھت
ادیؽرفاہنوہایگافرلضفنبابعسروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمہاہوساروہےئگ۔
رافی  :دمحمنباحم،ةحؿ،دبعاہلل،اربامیہنبہبقع،رکبیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخانیتافروچبںوکزمدہفلےلہپجیھبدےنیےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وخانیتافروچبںوکزمدہفلےلہپجیھبدےنیےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 944

راوی  :حشین بٔ ُحیث ،سؿیإ ،عبیساہلل بٔ ابویزیس ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض َي ُكو ٍُ
ُحیِ ٕث َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ُعب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی َیز ٔ َ
یس َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ابِ َٔ َعبَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ ُ َ
أََْا َٔ َُّ ِٔ َق َّس َّ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َِی ًَ َة ا ِي ُُزِ َزي ٔ َؿ ٔة فٔی َؿ َع َؿ ٔة أَصًِٔطٔ
نیسح نب رحثی ،ایفسؿ ،دیبع اہلل نب اوبسیدی ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم اؿ رضحات ںیم ےس
اھتہکنجوکزمدہفلیکق ںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنزمکفرایخؽرفامرکےلہپرفاہنرفامدای
اھت۔
رافی  :نیسحنبرحثی،ایفسؿ،دیبعاہللنباوبسیدی،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وخانیتافروچبںوکزمدہفلےلہپجیھبدےنیےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 945

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،عُرو ،علاء ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض َقا ٍَ ُن ِٓ ُت ؾ َٔیُ ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ َع َلا ٕئ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َق َّس َّ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َِی ًَ َة ا ِي ُُزِ َزي ٔ َؿ ٔة فٔی َؿ َع َؿ ٔة أَصًِٔطٔ
دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمعف،اطعء،انبابعسریضاہللہنعاسدحثیاکومضمؿزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمعف،اطعء،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وخانیتافروچبںوکزمدہفلےلہپجیھبدےنیےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 946

راوی  :ابوزاؤز ،ابوعاػِ و عؿإ و سًامیٕ ،طعبةَ ،ظاغ ،علاء ،ابٔ عباض ،ؾـٌ بٔ عباض رضی اہلل
عٓہ

غ َع ِٔ َع َلا ٕئ َع ِٔ ابِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َع ٔ
اػ ِٕ َو َع َّؿا ُٕ َو ُسً ِ ََامی ُٕ َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ َُظَ ا ٕ
رفوا َٔ ِٔ َج ُِ ٕع بًٔ َِی ٌٕ
َعبَّا ٕ
ض َع ِٔ ا ِيؿ َِـ ٌٔ أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ََ َر َؿ َع َؿ َة بَىٔی َصا ٔط ِٕ أَ ِٕ َی ِٓ ٔ ُ
اوبداؤد ،اوباعمص ف افعؿ ف امیلسؿ ،شػیة ،اشمش ،اطعء ،انب ابعس ،لضف نب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسہلیبقونباہمشےکزمکفرارفاد(وخانیتافروچبں)وکزمدہفلیکراتںیم
ینمرفایگناکمکحرفامدایاھت۔
رافی  :اوبداؤد،اوباعمصفافعؿفامیلسؿ،شػیة،اشمش،اطعء،انبابعس،لضفنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وخانیتافروچبںوکزمدہفلےلہپجیھبدےنیےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 947

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،ابٔ جریخ ،علاء ،سايِ بٔ طواٍ ،اّ حبيبہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع َلائْ َع ِٔ َساي ٔ ِٔ بِ ٔٔ َط َّوا ٍٕ
يب َة أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ََ َر َصا أَ ِٕ ُت َػ ًِّ َص َٔ ِٔ َج ُِ ٕع إلٔ َی َٔىّی
أَ َّٕ أَُّّ َحب ٔ َ
رمعف نب یلع ،ییحی ،انب رججی ،اطعء ،اسمل نب وشاؽ ،اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناؿوکمکحرفامایہکزمدہفلےسادنریھےیہںیمفہاقمؾینمرفاہنوہاجںیئ
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،انبرججی،اطعء،اسملنبوشاؽ،اؾہبیبحریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وخانیتافروچبںوکزمدہفلےلہپجیھبدےنیےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 948

راوی  :عبسايحبار بٔ ايعَلء ،سؿیإ ،عُرو ،سايِ بٔ طواٍ ،اّ حبيبہ رضی اہلل عٓہا

يب َة َقاي َِت ُن َّٓا
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس ا ِي َحبَّارٔ بِ ُٔ ا ِي َع ََل ٔ
ئ َع ِٔ ُسؿ َِی َ
إ َع ِٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ َساي ٔ ِٔ بِ ٔٔ َط َّوا ٍٕ َع ِٔ أ ُ ِّّ َحب ٔ َ
نُ َػ ًِّ ُص َعل َی َع ِض ٔس َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َٔ ِٔ ا ِي ُُز ِ َزي ٔ َؿةٔ إلٔ َی َٔىّی

دبعاابجلرنباالعلء،ایفسؿ،رمعف،اسملنبوشاؽ،اؾہبیبحریضاہللاہنعرفامیتںیہہکمہرضحتروسؽرکمییلص

اہللہیلعفآہلفملسےکدفرںیمادنریھےیہںیمزمدہفلےساقمؾینمےلچاجایرکےتےھت۔
رافی  :دبعاابجلرنباالعلء،ایفسؿ،رمعف،اسملنبوشاؽ،اؾہبیبحریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخانیتےکفاےطساقمؾزمدہفلےسرجفےسلبقےنلکنیکااجزت
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وخانیتےکفاےطساقمؾزمدہفلےسرجفےسلبقےنلکنیکااجزت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 949

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،ہظیَِٓ ،ؼور ،عبسايرحُٔ بٔ قاسِ ،قاسِ ،عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا صُظَ ِی ِْ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ََ ِٓ ُؼ ْور َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
ايؼ ِبحٔ َٔ ِٔ
ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت إْٔ َّ َُا أَذ ٔ َٕ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي ٔ َش ِو َز َة فٔی ِاْلٔؾ َ
َاؿ ٔة َق ِب ٌَ ُّ

َج ُِ ٕع ْٔلَْ َّ َضا کَاْ َ ِت ا َِ َرأَ ّة ثَب ٔ َل ّة

وقعیب نب اربامیہ ،میشہ ،وصنمر ،دبعارلنمح نب اقمس ،اقمس ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضح توسدہریضاہللاہنعوکاقمؾزمدہفلےسحبصےسےنلکنیکااجزتاطع
رفامیئیھتاسےیلہکفہاھبریمسجیکںیھت۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،میشہ،وصنمر،دبعارلنمحنباقمس،اقمس،اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زمدہفلںیمامنزرجفبکادایکاجےئ؟

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
زمدہفلںیمامنزرجفبکادایکاجےئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 950

راوی َ :حُس بٔ ايعَلء ،ابوَعاویہ ،اعُع ،عُارة ،عبسايرحُٔ بٔ یزیس ،عبساہلل بٔ َشعوز رضی اہلل
عٓہ

ئ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َُ َعاو ٔ َی َة َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ ُع َُ َار َة َع ِٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ َیزٔی َس
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي َع ََل ٔ
َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ ََا َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َػلَّی َػ ََل ّة َق ُّم إ ٔ ََّّل ئُٔی َكات َٔضا إ ٔ ََّّل َػ ََل َة
ئ َػ ََّلص َُُا ب ٔ َح ُِ ٕع َو َػ ََل َة ا ِي َؿ ِحر ٔ َی ِو ََئ ٔ ِٕذ َق ِب ٌَ َٔی َكات َٔضا
ا ِي َُ ِػر ٔ ٔب َوا ِي ٔعظَ ا ٔ

دمحم نب االعلء ،اوباعمفہی ،اشمع ،امعرة ،دبعارلنمح نب سیدی ،دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک یھبک یسک فتقیک امنز ریغ فتق ڑپےتھ وہےئ ںیہنداھکی ا ہتب آپ
یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن(اقمؾ)زمدہفل ںیم امنزرغمب افرامنزاشعء اکی یہاسھت ڑپںیھ افر امنز رجفلبقاز
فتقڑپیھ۔
رافی  :دمحمنباالعلء،اوباعمفہی،اشمع،امعرة،دبعارلنمحنبسیدی،دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاقمؾزمدہفلںیماامؾےکاسھتامنزہنڑپھےکس
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجصخشاقمؾزمدہفلںیماامؾےکاسھتامنزہنڑپھےکس

جًس  :جًس زوّ

حسیث 951

راوی  :سعیس بٔ عبسايرحُٔ ،سؿیإ ،اسُاعیٌ و زاؤز و زْیا ،طعيیْ ،عوة بٔ َرفض رضی اہلل عٓہ

َّ
ْع َو َة
أَ ِخب َ َرَْا َسعٔی ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ َو َزا ُو َز َو َز َ ٔ
ْیِّا َع ِٔ ايظ ِع ٔي ِّی َع ِٔ ُ ِ
ض َقا ٍَ َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َواقٔؿّا بٔا ِي ُُزِ َزي ٔ َؿةٔ َؾ َكا ٍَ ََ ِٔ َػل َّی ََ َع َٓا
بِ ٔٔ َُ َ ِّ
رض ٕ

َ بٔ َع َر َؾ َة ي َِی َّل أَ ِو ْ َ َض ّارا َؾ َك ِس َت َِّ َح ُّحطُ
ـ َق ِب ٌَ ذَي ٔ َ
َػ ََل َت َٓا َص ِٔذظ ٔ َصا صُ َٓا ث ُ َِّ أَ َق َاّ ََ َع َٓا َو َق ِس َو َق َ

دیعس نب دبعارلنمح ،ایفسؿ ،اامسلیع فداؤد ف زرکای ،یبعش ،رعفة نب رفمس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس وک اقمؾزمدہفل ںیم ڑھکے وہرک ہی رفامےتوہےئ انسہک سج یسکےن
امہرےاسھت(رجف)یکامنزاسہگجادایکرھپمہولوگںےکاسھتاسےنایقؾایکافراسےسلبقراتایدؿںیم
اقمؾرعافتںیمیھبایقؾرکاکچاھتوتاسصخشاکجحلمکموہایگ۔
رافی  :دیعسنبدبعارلنمح،ایفسؿ،اامسلیعفداؤدفزرکای،یبعش،رعفةنبرفمسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجصخشاقمؾزمدہفلںیماامؾےکاسھتامنزہنڑپھےکس

جًس  :جًس زوّ

حسیث 952

راوی َ :حُس بٔ قساَة ،جریرَ ،طف ،طعيیْ ،عوة بٔ َرفض

َّ
ط ٕ
ض َقا ٍَ َقا ٍَ
ْع َو َة بِ ٔٔ َُ َ ِّ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ق َُسا ََ َة َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َجر ٔ ْیر َع ِٔ َُ َ ِّ
رض ٕ
ف َع ِٔ ايظ ِع ٔي ِّی َع ِٔ ُ ِ
ٔیف َٔ ِٓ َضا َؾ َك ِس أَ ِز َر َک
ض َحًَّی ُيؿ َ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ أَ ِز َر َک َج ُِ ّعا ََ َع ِاْل ٔ ََاّ ٔ َواي َّٓا ٔ
ض َو ِاْل ٔ ََاّ ٔ َؾً َِِ یُ ِسرٔ ِک
ا ِي َح َّخ َو ََ ِٔ ي َِِ یُ ِسرٔ ِک ََ َع اي َّٓا ٔ

دمحمنبدقامة،رجری،رطمػ،یبعش،رعفةنبرفمسایبؿرکےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس

ےناراشدرفامایوجوکیئزمدہفل ںیماامؾافرولوگںےکرمہاہ فاہںےسفاسپوہےنکت وموجدراہ وتاس صخشاکجح
وپرا(افراداوہایگ)سجصخشےناامؾافرولوگںےکاسھترشتکںیہنیکوتاسصخشاکجحاضعئوہایگ۔
رافی  :دمحمنبدقامة،رجری،رطمػ،یبعش،رعفةنبرفمس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجصخشاقمؾزمدہفلںیماامؾےکاسھتامنزہنڑپھےکس

جًس  :جًس زوّ

حسیث 953

راوی  :علی بٔ حشین ،اَیة ،طعبة ،يشار ،طعيیْ ،عوة بٔ َرفض رضی اہلل عٓہ

َّ
ُ
ض
ْع َو َة بِ ٔٔ َُ َ ِّ
رض ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ا ِي ُح َشی ِ ٔن َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أ ََ َّی ُة َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ َسیَّارٕ َع ِٔ ايظ ِع ٔي ِّی َع ِٔ ُ ِ
َقا ٍَ أَ َت ِی ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ٔ َح ُِ ٕع َؾ ُكً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إنِّٔی أَق َِبً ُِت َٔ ِٔ َج َبل َِی كَی ِّٕئ ي َِِ أَ َز ِع
َح ِب َّل إ ٔ ََّّل َو َقؿ ُِت َعً َِیطٔ ؾ ََض ٌِ لٔی َٔ ِٔ َح ٓ ٕخ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َػلَّی َص ِٔذظ ٔ ايؼَّ ََل َة

َ بٔ َع َر َؾ َة ي َِی َّل أَ ِو ْ َ َض ّارا َؾ َك ِس َت َِّ َح ُّح ُط َو َق َضی َت َؿ َث ُط
ـ َق ِب ٌَ ذَي ٔ َ
ََ َع َٓا َو َق ِس َو َق َ

یلعنبنیسح،امیة،شػیة،اسیر،یبعش،رعفةنبرفمسریضاہللہنعایبؿرکےتںیہہکںیمروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملس یک دختم ںیم احرض وہازمدہفل ںیم افر ںیم ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفملس! ںیم
ہ
اقمؾئطےکاہپ ڑفںےسآای وہںافرراہتسںیموکیئہلیٹاسمسقاکہنوھچ ڑاہکسجرپ ںیمہنرہھٹاوہںوتایکریما
جحاداوہایگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسجےنمہولوگںےکاسھتہی امنزرجفادایکافراسےسلبق
رعافتںیمدؿایراتےکفتقایقؾرکاکچاھتوتاسصخشاکجحوہایگافرلیملیچکاصػہنرکےنیکدمتلمکم
وہیئگ۔

رافی  :یلعنبنیسح،امیة،شػیة،اسیر،یبعش،رعفةنبرفمسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجصخشاقمؾزمدہفلںیماامؾےکاسھتامنزہنڑپھےکس

جًس  :جًس زوّ

حسیث 954

راوی  :اسُعیٌ بٔ َشعوز ،خايس ،طعبہ ،عبساہلل بٔ ابوسرف ،طعيیْ ،عوہَ ،رضض بٔ اوض بٔ حارثہ
بٔ َّلّ

ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی َّ
رف َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت
ايش َ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
َّ
ض بِ ٔٔ َحارٔثَ َة بِ ٔٔ َْلِّ ٕ َقا ٍَ أَ َت ِی ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ْع َوةُ بِ ُٔ َُ َ ِّ
ض بِ ٔٔ أَ ِو ٔ
رض ٔ
ايظ ِع ٔي َّی َي ُكو ٍُ َح َّسثَىٔی ُ ِ
ٔیف
ـ َحً َّی ُيؿ َ
ـ َص َِذا ا ِي َُ ِوق ٔ َ
َو َس ًَّ َِ ب ٔ َح ُِ ٕع َؾ ُكً ُِت َص ٌِ لٔی َٔ ِٔ َح ٓ ٕخ َؾ َكا ٍَ ََ ِٔ َػلَّی َص ِٔذظ ٔايؼَّ ََل َة ََ َع َٓا َو َو َق َ

ْعؾَا ٕ
َوأَؾ َ
ت ي َِی َّل أَ ِو ْ َ َض ّارا َؾ َك ِس َت َِّ َح ُّح ُط َو َق َضی َت َؿ َث ُط
َاق َق ِب ٌَ ذَي ٔ َ
َ َٔ ِٔ َ َ

الیعمس نب وعسمد ،اخدل ،ہبعش ،دبعاہلل نب اوبرفس ،یبعش ،رعفہ ،رضمس نب افس نب احرب  نب الؾ ،اس دحثی اک
ومضمؿاسقبےکاطمقبےہ
رافی  :الیعمسنبوعسمد،اخدل،ہبعش،دبعاہللنباوبرفس،یبعش،رعفہ،رضمسنبافسنباحرب نبالؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجصخشاقمؾزمدہفلںیماامؾےکاسھتامنزہنڑپھےکس

جًس  :جًس زوّ

حسیث 955

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،اسُعیٌ ،عاَرْ ،عوہ بٔ َرضض

ض
ْع َوةُ بِ ُٔ َُ َ ِّ
رض ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َعا َٔ ْر َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ
َّ
َُ َٔ ِٔ َج َبل َِی كَی ِّٕئ أَک ِ ًًَ ُِت ََ ٔل َّیًٔی
ايلائ ُّٔی َقا ٍَ أَ َت ِی ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ُكً ُِت أَ َت ِيت َ
َوأَ ِت َع ِب ُت َن ِؿ ٔسی ََا بَق ٔ َی َٔ ِٔ َح ِب ٌٕ إ ٔ ََّّل َو َقؿ ُِت َعً َِیطٔ ؾ ََض ٌِ لٔی َٔ ِٔ َح ٓ ٕخ َؾ َكا ٍَ ََ ِٔ َػلَّی َػ ََل َة ا ِي َػ َساة ٔصَا صُ َٓا
َ
َ َؾ َك ِس َق َضی َت َؿ َثطُ َو َت َِّ َح ُّح ُط
ْع َؾ َة َق ِب ٌَ ذَي ٔ َ
ََ َع َٓا َو َق ِس أتَی َ َ
رمعفنبیلع،ییحی،اامسلیع،اعرم،رعفہنبرضمس،اسدحثیاکومضمؿاسقبےکاطمقبےہ
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،الیعمس،اعرم،رعفہنبرضمس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجصخشاقمؾزمدہفلںیماامؾےکاسھتامنزہنڑپھےکس

جًس  :جًس زوّ

حسیث 956

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،سؿیإ ،بهیر بٔ علاء ،عبسايرحُٔ بٔ يعُر ايسیلی رضی اہلل عٓہ

ئ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی بُهَیِرُ بِ ُٔ َع َلا ٕ
َع ِب َس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ َٔ َي ِع َُ َر ِّ
اض َٔ ِٔ ْ َ ِح ٕس
ايسیل ٔ َّی َقا ٍَ َطض ٔ ِس ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔ َع َر َؾ َة َوأَ َتا ُظ ْ َ ْ

َ
َ
ايؼ ِبحٔ َؾ َك ِس أَ ِز َر َک
ْع َؾ ُة ََ ِٔ َجا َئ ي َِی ًَ َة َج ُِ ٕع َق ِب ٌَ َػ ََلة ٔ ُّ
ؾَأ ََرُوا َر ُج َّل ؾ ََشأ َيطُ َع ِٔ ا ِي َح ِّخ َؾ َكا ٍَ ا ِي َح ُّخ َ َ
َ
رخ ؾ َََل إٔث ِ َِ َعً َِیطٔ ث ُ َِّ أَ ِر َز َف َر ُج َّل
َح َّح ُط أَیَّ ُاّ َٔىّی ث َ ََلثَ ُة أَیَّاّ ٕ ََ ِٔ َت َع َّح ٌَ فٔی یَ ِو ََی ِ ٔن ؾ َََل إٔث ِ َِ َعً َِیطٔ َو ََ ِٔ َتأ َّ َ

ض
َؾ َح َع ٌَ یُ َٓازٔی ب ٔ َضا فٔی اي َّٓا ٔ
رمعف نب یلع ،ییحی ،ایفسؿ ،ریکب نب اطعء ،دبعارلنمح نب رمعی ادلیلی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم اقمؾ رعافت
ںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمہاہاھتہکدجنےکھچکولگاحرضوہےئافراکیآدیموکمکح
دای ہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسجحےکقلعتمدرایتفرکںی۔وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای ہک جح رعہف اک انؾ ےہ وج صخش زمدہفل فایل رات رجف ےس لبق اقمؾ رعافت چنہپ ایگ وت اس صخش ےن جح
اح ل رک ایل افر اقمؾ ینم ںیم ایقؾ ےک نیت رفز ںیم نکیل ارگ وکیئ آدیم دلجی رک ےک دف رفز ںیم الچ اجےئ وت اس
صخش رپ یسک مسق اک انگہ ںیہن ےہ افر ارگ وکیئ صخش نیت رفز رہھٹے وت اس رپ یھب یسک مسق اک وکیئ انگہ ںیہن رھپ
رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اکی آدیم اےنپاسھت وساررکایل ہکولوگں ںیماس ابت اک االعؿ
رکدے۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿ،ریکبنباطعء،دبعارلنمحنبرمعیادلیلیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وجصخشاقمؾزمدہفلںیماامؾےکاسھتامنزہنڑپھےکس

جًس  :جًس زوّ

حسیث 957

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،یحٌی بٔ سعیس ،جعرف بٔ َحُس ،وہ اپٓے وايس سے ،جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل
عٓہ

رف بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َج ِع َ ُ
ـ
َقا ٍَ أَ َت ِي َٓا َجاب ٔ َر بِ َٔ َع ِب ٔس اہللٔ َؾ َح َّسثَ َٓا أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ا ِي ُُزِ َزي ٔ َؿ ُة ک ُ ًُّ َضا ََ ِوق ٔ ْ
وقعیب نب اربامیہ ،ییحی نب دیعس ،رفعج نب دمحم ،فہ اےنپ فادل ےس ،اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک

رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایزمدہفلوپراایقؾرکےنیکہگجےہ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحینبدیعس،رفعجنبدمحم،فہاےنپفادلےس،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زمدہفلںیمہیبلتانہک
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
زمدہفلںیمہیبلتانہک

جًس  :جًس زوّ

حسیث 958

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،ابواحوؾ ،حؼین ،نثیر ،ابٔ َسرک ،عبسايرحُٔ بٔ یزیس ،ابٔ َشعوز رضی اہلل
عٓہ

ؾ َع ِٔ ُح َؼی ِ ٕن َع ِٔ َنثٔیر ٕ َوص َُو ابِ ُٔ َُ ِسرٔ ٕک َع ِٔ َع ِبسٔ
أَ ِخب َ َرَْا صَ َّٓازُ بِ ُٔ َّ ٔ
ايْس ِّی فٔی َحسٔیثٔطٔ َع ِٔ أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
َّ ُ
ُقة ٔ َي ُكو ٍُ فٔی
اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ یَز ٔ َ
یس َقا ٍَ َقا ٍَ ابِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َوْ َ ِح ُٔ ب ٔ َح ُِ ٕع َسُٔ ِع ُت اي ِٔذی أِْزٔي َِت َعً َِیطٔ ُس َورةُ ا ِي َب َ َ
َ َّ
َ
ايً ُض َِّ َيب َّ ِی َ
َص َِذا ا ِي َُکَا ٕٔ َيب َّ ِی َ
انہدنبرسی،اوباوحص،نیصح ،ریثک،انبدمرک،دبعارلنمحنبسیدی،انبوعسمد ریضاہللہنعرفامےتںیہہک
مہولگزمدہفلںیمےھتہکسجصخش (یلصاہللہیلعفآہلفملس)رپوسرہ ہرہانزؽوہیئوتںیمےناسوکاسہگج
یھبکیبلےتہکوہےئانس۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،نیصح،ریثک،انبدمرک،دبعارلنمحنبسیدی،انبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زمدہفلےسفاسپآےناکفتق
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
زمدہفلےسفاسپآےناکفتق

جًس  :جًس زوّ

حسیث 959

راوی  :اسُعیٌ بٔ َشعوز ،خايس ،طعبة ،ابواسحل ،عُرو بٔ َیُوٕ رضی اہلل عٓہ

ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ ََ ِی ُُو ٕٕ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
وٕ َحًَّی َت ِلًُ َع َّ
ايظ ُِ ُص
َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ُط َي ُكو ٍُ َطض ٔ ِس ُت عُ َُ َر ب ٔ َح ُِ ٕع َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ أَصِ ٌَ ا ِي َحاصًٔ ٔ َّی ٔة کَاْ ُوا ََّل ُيؿ ُ
ٔیـ َ
َاق َق ِب ٌَ أَ ِٕ َت ِلًُ َع َّ
رش ِم ثَبٔیرُ َوإ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َخا َي َؿ ُض ِِ ث ُ َِّ أَؾ َ
ايظ ُِ ُص
وٕ أَ ِ ٔ
َو َي ُكويُ َ
الیعمس نب وعسمد ،اخدل ،شػیة ،اوب ااحسؼ  ،رمعف نب ومیمؿ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت رمع ریض
اہلل ہنع وک (اقمؾ) زمدہفل ںیم ہی رفامےت وہےئ داھکی ہک زامہن اجتیلہ ےک ولگ زمدہفل ےس وسرج ےنلکن ےس لبق
فاسپ ںیہن وہےت ےھت افر ولگ ےتہک اے ریبش!(اہپ ڑ اک انؾ) م رپ آاتفب لکن آےئ ینعی روسؽرکمی یلص اہللہیلع
فآہلفملسےناسیکاخمتفلیکافروسرجےنلکنےسلبقاسہگجےسلچدےیئ۔
رافی  :الیعمسنبوعسمد،اخدل،شػیة،اوباقحس،رمعفنبومیمؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

افعضءوکزمدہفلیکراترجفیکامنزینمٰرپچنہپرکڑپےنھیکااجزت
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
افعضءوکزمدہفلیکراترجفیکامنزینمٰرپچنہپرکڑپےنھیکااجزت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 960

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايحهِ ،اطہب ،زاؤز بٔ عبسايرحُٔ ،عُرو بٔ زیٓار ،علاء بٔ ابورباح،
ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ أَ ِط َض َب أَ َّٕ َزا ُو َز بِ َٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َح َّسثَ ُض ِِ أَ َّٕ َع ُِ َرو بِ َٔ
ض َي ُكو ٍُ أَ ِر َس ًَىٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
زٔی َٓارٕ َح َّسثَ ُط أَ َّٕ َع َلا َئ بِ َٔ أَبٔی َربَا ٕح َح َّسثَ ُض ِِ أَْ َّ ُط َسُٔ َع ابِ َٔ َعبَّا ٕ

ايؼ ِبحَ بُٔٔىّی َو َر ََ ِي َٓا ا ِي َح ُِ َر َة
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی َؿ َع َؿ ٔة أَصًِٔطٔ ؾ ََؼ ًَّ ِي َٓا ُّ

دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل ،ابہش ،داؤد نب دبعارلنمح ،رمعف نب دانیر ،اطعء نب اوبرابح ،انب ابعس ریض اہلل
ہنع رفام ےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ زمکفر ارفاد ےک اسھت ھجم وک رفاہن رفام دای
اھت۔ہچنیم مہےنامنزرجفینمںیمادایکافررکنکایںامرںی۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل ،ابہش ،داؤد نب دبعارلنمح ،رمعف نب دانیر ،اطعء نب اوبرابح ،انب ابعس
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
افعضءوکزمدہفلیکراترجفیکامنزینمٰرپچنہپرکڑپےنھیکااجزت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 961

راوی :

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ آ َز َّ بِ ٔٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ايرَّح ٔٔیِ بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ ُعب َ ِی ٔس اہللٔ َع ِٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ
اس َتأ ِ َذْ ِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّى اہللُ َعً َِیطٔ
بِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أ ُ ِّّ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن َعائٔظَ َة َقاي َِت َوز ٔ ِز ُت أَن ِّی ِ

ِ
ِ
اض َوکَاْ َ ِت َس ِو َزةُ ا َِ َرأَ ّة َثكٔی ًَ ّة ثَب ٔ َل ّة
َو َس ًَّ َِ َن َُا ا ِس َتأذَْ َ ِت ُط َس ِو َزةُ ؾ ََؼ ًَّ ِی ُت ا ِي َؿ ِح َر بُٔٔىّی َق ِب ٌَ أَ ِٕ َیأت َٔی اي َّٓ ُ
ِ
ؾ ِ
اض
َاس َتأ َذْ َ ِت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّى اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأَذ ٔ َٕ ي ََضا ؾ ََؼ ًَّ ِت ا ِي َؿ ِح َر بُٔٔىّی َو َر ََ ِت َق ِب ٌَ أَ ِٕ َیأت َٔی اي َّٓ ُ
ِ
دمحمنبآدؾنبامیلسؿ،دبعارلمیحنبامیلسؿ،دیبعاہللنبدبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئدصہقیرفامیتںیہ
ہکھجموکاسابتیکوخاشہوہیئہکںیمیھبرضحتوسدہیکرطحےسرضحتروسؽارکؾےسااجزتےلیتیل
افر ولوگں ےک ےچنہپ ےس لبق امنز رجف ینم اج رک ادا رکیت ہچنیم  رضحت وسدہ اھبری رھب مک اخوتؿ ںیھت اوہنں ےن
رضحتروسؽرکمیےسااجزتامگنیلوتآپےنااجزتدیدے۔رھپاوہنںےنامنزرجفینمادایکافرولوگں
ےکآےنےسلبقیہرکنکایںامرںی۔
رافی :
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
افعضءوکزمدہفلیکراترجفیکامنزینمٰرپچنہپرکڑپےنھیکااجزت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 962

راوی َ :حُس بٔ سًُہ ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،یحٌی بٔ سعیس ،علاء بٔ ابورباح ،اسُاء بٓت ابی بْک رضی
اہلل عٓہا

ئ
َ َع ِٔ یَ ِحٌَی بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َع َلا ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ََاي ٔ ْ

بِ ٔٔ أَبٔی َربَا ٕح أَ َّٕ ََ ِولّی ْٔل َ ِس َُا َئ ب ٔ ِٓتٔ أَبٔی بَ ِْکٕ أَ ِخب َ َر ُظ َقا ٍَ ٔجئ ُِت ََ َع أَ ِس َُا َئ ب ٔ ِٓتٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َٔىّی بٔ َػً َٕص

َ
َؾ ُكً ُِت ي ََضا َي َك ِس ٔجئِ َٓا َٔىّی بٔ َػً َٕص َؾ َكاي َِت َق ِس ُن َّٓا َن ِؼ َٓ ُع َص َِذا ََ َع ََ ِٔ ص َُو َخی ِ ْر َٔ ِٓ َ

دمحم نب ہملس ،انب اقمس ،امکل،ییحی نب دیعس ،اطعء نب اوبرابح ،اامسء تنب ایب رکب ریض اہلل اہنع ےک اکی الغؾ ےتہک
ںیہ ہک ںیم رضحت اامسء ےک اسھت ادنریھے یہ ںیم ینم چنہپ ےئگ (احال ہکن رفینش وہےن ےک دعب آان اچےیہ) فہ

رفامےنںیگلمہاسصخشےکاسھتاسرطہقیےسرکےتےھتوجہکمےسرتہبےھت۔
رافی  :دمحمنبہملس،انباقمس،امکل،ییحینبدیعس،اطعءنباوبرابح،اامسءتنبایبرکبریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
افعضءوکزمدہفلیکراترجفیکامنزینمٰرپچنہپرکڑپےنھیکااجزت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 963

راوی َ :حُس بٔ سًُہ ،عبسايرحُٔ بٔ قاسَِ ،ايَ ،ہظاّ بٔ ْعوة رضی اہلل عٓہ

ْع َو َة
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ََاي ٔ ْ
َ َع ِٔ صٔظَ اّ ٔبِ ٔٔ ُ ِ

إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ٔشیرُ
ـک َ َ
َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ ُسئ ٔ ٌَ أ ُ َسا ََ ُة بِ ُٔ َزیِ ٕس َوأََْا َجاي ٔ ْص ََ َع ُط َن ِی َ
إ ي َُشیِّرُ َْا َق َت ُط َؾإٔذَا َو َج َس َؾ ِح َو ّة ْ َ َّؽ
فٔی َح َّحةٔ ا ِي َو َزا ٔع ح ٔی َن َز َؾ َع َقا ٍَ ک َ َ
دمحم نب ہملس ،دبعارلنمح نب اقمس ،امکل ،اشہؾ نب رعفة ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت ااسہم نب زدی
ریضاہللہنعےکاسھتاھٹیبوہااھتہکاؿےسدرایتفایکایگہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسدجةاولداعےک
ومعقرپاقمؾزمدہفلےسفاسپوہےتوتسکرطہقیےسفاسپآےت؟وتاوہنںےنرفامایہکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس اینپ افینٹن وکآہتسہ آہتسہالچای رکےت ےھت نکیل سجفتق اشکدہ ہگج لم اجیت وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
افینٹنوکزیتیےسیھبالچےتےھت(دف ڑاایرکےتےھتسجوکرعیبںیمصناہکاجاتےہ)۔
رافی  :دمحمنبہملس،دبعارلنمحنباقمس،امکل،اشہؾنبرعفةریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

افعضءوکزمدہفلیکراترجفیکامنزینمٰرپچنہپرکڑپےنھیکااجزت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 964

راوی  :عبیساہلل بٔ سعیس ،یحٌی ،ابٔ جریخ ،ابوزبیر ،ابوَعبس ،عبساہلل بٔ عباض ،ؾـٌ بٔ عباض رضی
اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَ ِحٌَی َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ أَبٔی ََ ِع َب ٕس َع ِٔ
ض ح ٔی َن
ض َع ِٔ ايؿ َِـ ٌٔ بِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ئً َّٓا ٔ
ْع َؾ َة َوغ ََسا َة َج ُِ ٕع َعً َِیهُ ِِ ب ٔ َّ
اف َْا َق َت ُط َحًَّی إٔذَا َز َخ ٌَ َٔىّی ؾ ََض َب َم ح ٔی َن صَ َب َم
ايشهٔي َٓ ٔة َوص َُو ک َ ٌّ
َز َؾ ُعوا َع ٔظ َّی َة َ َ
ْسا َقا ٍَ َعً َِیهُ ِِ ب ٔ َح َصی ا ِي َد ِِذ ٔ
ف َّاي ِٔذی یُ ِرمَی بٔطٔ ا ِي َح ُِ َرةُ َو َقا ٍَ َقا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َُ َح ِّ ّ
ُي ٔظیرُ ب ٔ َی ٔسظ ٔ َن َُا َی ِد ِٔذ ُف ِاْل ٔ ِن َشا ُٕ
دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،انب رججی ،اوبزریب ،اوبدبعم ،دبعاہلل نب ابعس ،لضف نب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ
ہکرعہفیک اشؾ افرزمدہفل یک حبص رفاہن وہےتفتق رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اینپ افینٹن وک
رفکرکرفامای مولگوکسؿ افر فاقر ےکاسھت ںول رھپسجفتق(اقمؾ)ینم ںیمدالخ وہےئافرآپ یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسفادیئ رسحم ںیم ےچنہپوتافینٹنےسارت رکرفامای رمجات وک امرےن ےکدعبرکنکایںعمجرکولرھپ اےنپاہھت
ےسااشرہرکےکالتبایسجرطہقیےسااسنؿرکنکایںامراتےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،انبرججی،اوبزریب،اوبدبعم،دبعاہللنبابعس،لضفنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فدایئرسحمےسزیتیےسزگرےناکایبؿ
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

فدایئرسحمےسزیتیےسزگرےناکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 965

راوی  :ابراہیِ بٔ َحُس ،یحٌی ،سؿیإ ،ابوزبیر ،جابر رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ َجابٔر ٕأَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَْا إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ ُسؿ َِی َ

َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِو َؿ َع فٔی َوازٔی َُ َح ِّْسٕ

اربامیہنبدمحم،ییحی،ایفسؿ ،اوبزریب،اجربریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
فدایئرسحمےسزیتیےسزگرےتےھت(رسحمٰینمےکزندکیاکیہگجاکانؾےہ
رافی  :اربامیہنبدمحم،ییحی،ایفسؿ،اوبزریب،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
فدایئرسحمےسزیتیےسزگرےناکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 966

راوی  :ابراہیِ بٔ ہاروٕ ،حاتِ بٔ اسُاعیٌ ،جعرف بٔ َحُس رضی اہلل عٓہ

رف بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ َص ُ
ار َ
وٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحات ٔ ُِ بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َج ِع َ ُ
َز َخ ًِ َٓا َعل َی َجابٔر ٔبِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ َؾ ُكً ُِت أَ ِخبٔرِنٔی َع ِٔ َح َّحةٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َز َؾ َع َٔ ِٔ ا ِي ُُزِ َزي ٔ َؿ ٔة َق ِب ٌَ أَ ِٕ َت ِلًُ َع َّ
ض َحًَّی أَتَی
ايظ ُِ ُص َوأَ ِر َز َف ا ِيؿ َِـ ٌَ بِ َٔ ا ِي َعبَّا ٔ
َ َعل َی ا ِي َح ُِ َرة ٔا ِلهُب ِ َری َحًَّی أَتَی ا ِي َح ُِ َر َة َّائًی
ْسا َ َّ
ايط َیل ا ِي ُو ِس َلی َّائًی تُ ِ ٔ
َخ ُج َ
ُح َک َقً ٔ ّیَل ث ُ َِّ َسً َ
ََ َّ ٔ
َُ َح ِّ ّ

َّ
َفمَی بٔ َش ِب ٔع َح َؼ َیا ٕ
ت یُ َهبِّرُ ََ َع کٌُِّ َح َؼاة ٕ َٔ ِٓ َضا َح َصی ا ِي َد ِِذ ٔ
ف َرمَی َٔ ِٔ بَ ِل ٔٔ ا ِي َوازٔی
ع ٔ ِٓ َس ايظ َح َرة ٔ َ َ
اربامیہ نب اہرفؿ ،احم نب اامسلیع ،رفعج نب دمحم ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ رضحت اجرب نب دبعاہلل
ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم احرض وہےئ افر اؿ ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک جح ےک
ابرےںیمدرایتفایکاوہنںےنرفامایہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسزمدہفلےسوسرجےنلکنےس
لبق رفاہن وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ اسھت رضحت لضف نب ابعس ریض اہلل ہنع وک ےل ایل
(ینعیوسار رکایل)بجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسفدایئرسحمںیمچنہپےئگوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکی
افٹنوکزیت رکایل افرآپیلص اہللہیلعفآہلفملساسراہتسرپےلچوجہکدرتخےکزندکی ےہافرآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناسترکنکایںامرںیافررہاکیرکنکی امرےنےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسریبکتڑپےتھ
ےھت ینعی اہلل اربک رفامےت ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فادی ےک ادنر یک رطػ ےس وھچیٹ وھچیٹ رکنکایں
امرںی
رافی  :اربامیہنباہرفؿ،احمنباامسلیع،رفعجنبدمحمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےتلچوہےئکیبلانہک
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ےتلچوہےئکیبلانہک

جًس  :جًس زوّ

حسیث 967

راوی  :حُیس بٔ َشعسة ،سؿیإ ،ابٔ حبیب ،عبسايًَُ بٔ جریخ و عبسايًَُ بٔ ابوسًامیٕ ،علاء ،ابٔ
عباض ،ؾـٌ بٔ عباض رضی اہلل عٓہ

إ َوص َُو ابِ ُٔ َحبٔیبٕ َع ِٔ َع ِب ٔس ا ِي ًَُ ٔ َٔ بِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َو َع ِب ٔس ا ِي ًَُ ٔ َٔ بِ ٔٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا حُ َُ ِی ُس بِ ُٔ ََ ِش َع َس َة َع ِٔ ُسؿ َِی َ

یـ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ض َع ِٔ ا ِيؿ َِـ ٌٔ بِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ َع َلا ٕئ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض أَْ َّ ُط ک َ َ
إ َرز ٔ َ
َؾً َِِ َیزَ ٍِ یُ ًَيِّی َحًَّی َرمَی ا ِي َح ُِ َر َة
دیمح نب دعسمة ،ایفسؿ ،انب بیبح ،دبعاکلمل نب رججی ف دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ ،اطعء ،انب ابعس ،لضف نب
ابعسریضاہللہنعرفام ےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتںیموساراھتآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسرکنکیامرےنکتکیبلرفامےترےہ۔
رافی  :دیمح نب دعسمة ،ایفسؿ ،انب بیبح ،دبعاکلمل نب رججی ف دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ ،اطعء ،انب ابعس،
لضفنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ےتلچوہےئکیبلانہک

جًس  :جًس زوّ

حسیث 968

راوی َ :حُس بٔ َشعسہ ،سؿیإ ،ابٔ حبیب ،عبس ايًَُ بٔ جریخ و عبسايًَُ بٔ ابی سًامیٕ ،ابٔ
عباض ،ايؿـٌ بٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َع ِٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َحبٔیبٕ َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ُج َبیِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ
ض أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي َّيی َحًَّی َرمَی ا ِي َح ُِ َر َة
َعبَّا ٕ
دمحم نب دعسمہ ،ایفسؿ ،انب بیبح ،دبع اکلمل نب رججی ف دبعاکلمل نب ایب امیلسؿ ،انب ابعس ،الضفل نب ابعس
ریضاہللہنعےسیھباسومضمؿیکدحثیوقنمؽےہ۔
رافی  :دمحمنبدعسمہ،ایفسؿ،انببیبح،دبعاکلملنبرججیفدبعاکلملنبایبامیلسؿ،انبابعس،الضفلنب

ابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکنکیعمجرکےنافراؿےکااھٹےنےکابرےںیم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رکنکیعمجرکےنافراؿےکااھٹےنےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 969

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ايسورقی ،ابٔ عًیة ،عوف ،زیاز بٔ حؼین ،ابوعايیہ

وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َّ
ايس ِو َرق ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ُع ًَ َّی َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِو ْف َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا زٔیَازُ بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
ض َقا ٍَ لٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ غ ََسا َة ا ِي َع َك َب ٔة َوص َُو
ُح َؼی ِ ٕن َع ِٔ أَبٔی ا ِي َعاي ٔ َی ٔة َقا ٍَ َقا ٍَ ابِ ُٔ َعبَّا ٕ
ت ا ِي ُك ِم لٔی َؾ ًَ َك ِل ُت َيطُ َح َؼ َیا ٕ
َعل َی َراح ٔ ًَتٔطٔ صَا ٔ
ت صَُّٔ َح َصی ا ِي َد ِِذ ٔ
ف َؾ ًَ َُّا َو َؿ ِع ُت ُضَّٔ فٔی یَ ٔسظ ٔ َقا ٍَ بٔأ َ َِ َثا ٍٔ
یٔ
إ َق ِب ًَهُ ِِ ا ِي ُػ ًُ ُّو فٔی ِّ
ئ َوإ ٔ َّیا ُن ِِ َوا ِي ُػ ًُ َّو فٔی ِّ
ايس ٔ
ايس ٔ
َص ُؤ ََّل ٔ
یٔ َؾإْٔ َّ َُا أَصًِ َ
ََ ََ ِٔ ک َ َ
وقعیب نب اربامیہ ادلفریق ،انب علیة ،وعػ ،زاید نب نیصح ،اوباعہیل ےس رفاتی ےہ ہک دس ذی اہجحل یک حبص وک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےساراشدرفامایماہیںآاجؤافرمریمےفاےطسرکنکایںنچ
ول آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اس فتق اینپ افینٹن رپ وسار ےھت۔ ہچنیم  ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےک
فاےطس وھچیٹ وھچیٹرکنکایں نچ ںیل وجہک اویلگنں ےس ج یکنی اجیت ریہ بج ںیم ےن دفرکنکایں آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےکابمرکاہھتںیمرھکدںیوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایماسرطہقیےسرکنکایںامرانافر
م دنی ںیم یتخس ےس انچب ویکہکن م ےس لبق یک اںیتم دنی ںیم ولغ (دشت) اایتخر رکےن یک فہج ےس الہک
وہںیئگ۔

رافی  :وقعیبنباربامیہادلفریق،انبعلیة،وعػ،زایدنبنیصح،اوباعہیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رکنکیعمجرکےنافراؿےکااھٹےنےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 970

راوی  :عبیساہلل بٔ سعیس ،یحٌی ،ابٔ جریخ ،ابوزبیر ،ابوَعبس ،عبساہلل بٔ عباض ،ؾـٌ بٔ عباض رضی
اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ أَبٔی ََ ِع َب ٕس َع ِٔ
ض ح ٔی َن
ض َع ِٔ ا ِيؿ َِـ ٌٔ بِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ئً َّٓا ٔ
ْع َؾ َة َوغ ََسا َة َج ُِ ٕع َعً َِیهُ ِِ ب ٔ َّ
اف َْا َق َت ُط َحًَّی إٔذَا َز َخ ٌَ َٔىّی ؾ ََض َب َم ح ٔی َن َص َب َم
ايشهٔي َٓ ٔة َوص َُو ک َ ٌّ
َز َؾ ُعوا َع ٔظ َّی َة َ َ
ْسا َقا ٍَ َعً َِیهُ ِِ ب ٔ َح َصی ا ِي َد ِِذ ٔ
ف َّاي ِٔذی تُ ِرمَی بٔطٔ ا ِي َح ُِ َرةُ َقا ٍَ َواي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُي ٔظیرُ
َُ َح ِّ ّ
ب ٔ َی ٔسظ ٔ َن َُا َی ِد ِٔذ ُف ِاْل ٔ ِن َشا ُٕ
دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،انب رججی ،اوبزریب ،اوبدبعم ،دبعاہلل نب ابعس ،لضف نب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ
رعہفیکاشؾافرزمدہفلیکحبصرفاہنوہےنےکفتقرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمولگ
وکسؿافرفاقرےکاسھتںول۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساسفتقاینپافینٹنوکرفےکوہےئےھترھپسجفتق
آپیلصاہللہیلعفآہلفملساقمؾینمچنہپرکفادیئرسحمںیمےچنہپوتاراشدرفامایوھچیٹوھچیٹرکنکایںےلولنجےس
ہکرمجاتوکامرےتںیہاسدرنایؿآپیلصاہللہیلعفآہلفملساہھتےسااشرہ رفام رکالتبےتسجرطہقیےسہک
وکیئصخشرکنکیامراتےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،انبرججی،اوبزریب،اوبدبعم،دبعاہللنبابعس،لضفنبابعسریضاہللہنع

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

سکدقرڑبیرکنکایںامریاجںیئ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
سکدقرڑبیرکنکایںامریاجںیئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 971

راوی  :عبیساہلل بٔ سعیس ،یحٌی ،عوف ،زیاز بٔ حؼین ،ابوعايیة ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِو ْف َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا زٔ َیازُ بِ ُٔ ُح َؼی ِ ٕن َع ِٔ أَبٔی
ـ َعل َی
ا ِي َعاي ٔ َیةٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ غ ََسا َة ا ِي َع َك َبةٔ َوص َُو َواق ٔ ْ
ت ا ِي ُك ِم لٔی َؾ ًَ َك ِل ُت َيطُ َح َؼ َیا ٕ
َراح ٔ ًَتٔطٔ َصا ٔ
ت صَُّٔ َح َصی ا ِي َد ِِذ ٔ
ف ؾ ََو َؿ ِع ُت ُضَّٔ فٔی یَ ٔسظ ٔ َو َج َع ٌَ َي ُكو ٍُ بٔضَّٔٔ فٔی
ئ
َّحیهَ ُضَّٔ فٔی َیسٔظ ٔبٔأ َ َِ َثا ٍٔ َص ُؤ ََّل ٔ
ـ َی ِحٌَی َت ِ ٔ
َی ٔسظ ٔ َو َو َػ َ
دیبعاہللنبدیعس ،ییحی،وعػ ،زایدنبنیصح،اوباعلیة،انب ابعسریضاہللہنعرفامےتںیہہکسجدؿرمجہہبقع
ےک رکنکایں امری ںیھت اس دؿ حبص ےک فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ افینٹن رپ ےھٹیب ےھٹیب ھجم ےس
اراشد رفامای ریمے فاےطس رکنکایں نچ ول۔ ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس وھچیٹ وھچیٹ رکنکایں
نچ ںیل وج ہک اویلگنں ےس امری اج  یتک ںیہ افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےک اہھت ںیم رھکدںی۔ آپ یلص اہلل
ی
ہیلعفآہلفملساؿوک اہھتںیم الہےتوہےئرفامےن ےگلاس رطہقی ےسرکنکیامرف اس دحثیےکرافی ٰخییٰ ےن
اہھتالہرکالتبایہکاسرطہقیےسالہرےہےھت۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،وعػ،زایدنبنیصح،اوباعلیة،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمجاترپوساروہرکاجانافررحمؾرپاسہیرکان
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رمجاترپوساروہرکاجانافررحمؾرپاسہیرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 972

راوی  :عُرو بٔ ہظاَّ ،حُس بٔ سًُہ ،ابو عبسايرحیِ ،زیس بٔ ابواْیشة ،یحٌی بٔ حؼین ،اّ حؼین
رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرنٔی َع ُِرُو بِ ُٔ صٔظَ اّ ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ أَبٔی َع ِب ٔس اي َّرح ٔٔیِ َع ِٔ َزیِ ٔس بِ ٔٔ أَبٔی أُْ َ ِی َش َة َع ِٔ
َّ
َّ
ُ
َفأَیِ ُت ب ٔ ََل َّّل
َی ِحٌَی بِ ٔٔ ا ِي ُح َؼی ِ ٔن َع ِٔ َج َّستٔطٔ أ ِّّ حُ َؼی ِ ٕن َقاي َِت َح َح ِح ُت فٔی َح َّح ٔة اي َّٓ ٔي ِّی َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َ َ
َي ُكو ُز بٔد ٔ َلاّ ٔ َراح ٔ ًَتٔطٔ َوأ ُ َسا ََ ُة بِ ُٔ َزیِ ٕس َراؾ ٔ ْع َعً َِیطٔ ث َ ِوبَ ُط یُ ٔو ًُّ ُط َٔ ِٔ ا ِي َ ِّ
َّح ّْ َحًَّی َرمَی َج ُِ َر َة
َّح َوص َُو َُ ِ ٔ
َْ َق ِو َّّل َنثٔی ّرا
ا ِي َع َك َب ٔة ث ُ َِّ َخ َل َب اي َّٓ َ
اض َؾ َحُٔ َس اہللَ َوأَثِى َی َعً َِیطٔ َوذ َ َ
رمعف نب اشہؾ ،دمحم نبہملس ،اوب دبعارلمیح ،زدی نب اوبابتشة ،ییحی نبنیصح ،اؾنیصح ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہہک
ںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتجحایکوتداھکیہکرضحتالبؽریضاہللہنعآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس یک افینٹن یک  لیک ڑکپے وہےئ ےھت۔ ںیم افر ااسہم نب زدی ریض اہلل ہنع آپ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس رپ اکی ڑپکے ےس اسہی ےیک وہےئ ےھت سج فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ارحاؾ یک احتل ںیم
ےھت اہیں کت ہک رمجہ ہبقع کت فیرفی الےئ افر ولوگں ےس اطخب رفامای ےلہپ دخافدن دقفس یک یرعفی ایبؿ
رفامیئافررھپتہبیسابںیتاراشدرفامںیئ
رافی  :رمعفنباشہؾ،دمحمنبہملس،اوبدبعارلمیح،زدینباوبابتشة،ییحینبنیصح،اؾنیصحریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی

رمجاترپوساروہرکاجانافررحمؾرپاسہیرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 973

راوی  :اسحل بٔ ابراہیِ ،ونیع ،ایُٔ بٔ ْابٌ ،قساَة بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َونٔی ْع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَیِ َُ ُٔ بِ ُٔ َْاب ٔ ٌٕ َع ِٔ ق َُسا ََ َة بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ َقا ٍَ
ض َب َوَّلَ
َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یَرِمٔی َج ُِ َر َة ا ِي َع َك َب ٔة یَ ِو َّ اي َّٓ ِ ٔ
َّح َعل َی َْا َق ٕة َي ُط َػ ِض َبا َئ ََّل َ ِ
َ
َ إٔي َِی َ
َط َز َو ََّل إٔي َِی َ
َِ
ااحسؼ نب اربامیہ ،فعیک ،انمی نب انلب ،دقامة نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک رقابین فاےل دؿ رمجہ ہبقع رپ اینپ افینٹن ابہصء رپ وسار وہ رک رکنکایں امرےت وہےئ
داھکیہکاسہگجہنوتیسکمسقیکامریھتافرداکتھریھتافرہنیہولوگںوکوٹہوچباہکاجراہاھت۔
رافی  :اقحسنباربامیہ،فعیک،انمینبانلب،دقامةنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رمجاترپوساروہرکاجانافررحمؾرپاسہیرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 974

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی بٔ سعیس ،ابٔ جریخ ،ابوزبیر ،جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ايزُّبَی ِر ٔأَْ َّ ُط َسُٔ َع
َجاب ٔ َر بِ َٔ َع ِب ٔس اہللٔ َي ُكو ٍُ َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َیرِمٔی ا ِي َح ُِ َر َة َوص َُو َعل َی َبعٔیرٔظ ٔ َوص َُو َي ُكو ٍُ

اض ُخ ُِذوا ََ َٓا ٔس َههُ ِِ َؾإٔنِّی ََّل أَ ِزرٔی ي ََعل ِّی ََّل أَ ُح ُّخ َب ِع َس َعامٔی َص َِذا
َیا أَ ُّی َضا اي َّٓ ُ
رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہللریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیمےنرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاینپافینٹنرپوساروہرکرمجےوک(رکنکایں)امرےتوہےئداھکی۔آپیلصاہلل ہیلع
فآہلفملسرفامرےہےھتہکاےولوگمجحےکانمکسھجمےسھکیسولھجموکملعںیہنہکاشدیاساسؽےکدعبم
ولوگںےکاسھتجحیھبہنادارکوکسں۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،انبرججی،اوبزریب،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہ
دوسںیاترخیوکرمجئہبقعرپرکنکایںامرےناکفتق
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ہ
دوسںیاترخیوکرمجئہبقعرپرکنکایںامرےناکفتق

جًس  :جًس زوّ

حسیث 975

راوی َ :حُس بٔ یحٌی بٔ ایوب بٔ ابراہیِ ثكفی َروزی ،عبساہلل بٔ ازریص ،ابٔ جریخ ،ابوزبیر ،جابر
رضی اہلل عٓہ

َ
َّ
ٔیص َع ِٔ ابِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ أَ ُّی َ
وب بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ ايث َكف ُّٔی ا ِي َُ ِر َوز ُّٔی َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ إ ٔ ِزر َ
َّح ُؿ ّهی َو َرمَی
ُج َریِ ٕخ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ َجابٔر ٕ َقا ٍَ َرمَی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِي َح ُِ َر َة یَ ِو َّ اي َّٓ ِ ٔ

َّح إٔذَا َزاي َِت َّ
ايظ ُِ ُص
َب ِع َس یَ ِوّ ٔاي َّٓ ِ ٔ

دمحم نبییحی نب اویب نب اربامیہ یفقث رمفزی ،دبعاہلل نب ادرسی ،انب رججی ،اوبزریب ،اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت
ںیہہکرضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےندوسںیاترخیوکرمجہ ہبقعرپ وسرجےنلکن ےکدعبسجفتق

ہکدعبےکدفدؿںیموسرجےکزفاؽافراسےکڈلھاجےنےکدعب۔
رافی  :دمحمنبییحینباویبنباربامیہیفقثرمفزی،دبعاہللنبادرسی،انبرججی،اوبزریب،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ولطعآاتفبےسےلہپرمجہہبقعوکرکنکایںامرےنیکاممتعن
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ولطعآاتفبےسےلہپرمجہہبقعوکرکنکایںامرےنیکاممتعن

جًس  :جًس زوّ

حسیث 976

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس َُقی ،سؿیإ ،سؿیإ ثوری ،سًُہ بٔ نہیٌ ،حشٔ ْعنی ،ابٔ عباض
رضی اہلل عٓہ

إ َّ
ايث ِور ِّٔی َع ِٔ َسً ََُ َة بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
یس ا ِي ُُ ِ ٔ
ُق ُئ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ُسؿ َِی َ
ض َقا ٍَ َب َع َث َٓا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أ ُغ َِیً ٔ َُ َة بَىٔی
ُن َض ِی ٌٕ َع ِٔ ا ِي َح َش ٔٔ ا ِي ُع َرن ٔ ِّی َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ

ت یًَ َِلحُ أَ ِؾ َدا َذَْا َو َي ُكو ٍُ أُبَ ِیىٔ َّی ََّل َت ِر َُوا َج ُِ َر َة ا ِي َع َك َب ٔة َحًَّی َت ِلًُ َع َّ
َع ِب ٔس ا ِي ُُ َّلً ٔ ٔب َعل َی حُ ُُ َرا ٕ
ايظ ُِ ُص

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی رقمی ،ایفسؿ ،ایفسؿ وثری،ہملس نب کہیل ،نسح رعین ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت
ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ اڑوکں وک ونبدبعابلطمل ےک دگوھں رپ وسار رک ےک
رفاہنایکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسامہریراونںرپاہھتامرےتوہےئرفامےتہکوٹیب!رمجہ ہبقع وک وسرج ےنلکنےس
لبقرکنکایںہنامران۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدیرقمی،ایفسؿ،ایفسؿوثری،ہملسنبکہیل،نسحرعین،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ولطعآاتفبےسےلہپرمجہہبقعوکرکنکایںامرےنیکاممتعن

جًس  :جًس زوّ

حسیث 977

راوی َ :حُوز بٔ غیَلٕ ،بَش بٔ رسی ،سؿیإ ،حبیب ،علاء ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ئ َع ِٔ
ايْس ِّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َحبٔیبٕ َع ِٔ َع َلا ٕ
َش بِ ُٔ َّ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا ََ ِح ُُوزُ بِ ُٔ غ َِی ََل َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بٔ ِ ُ
ض أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َق َّس َّ أَصِ ًَطُ َوأَ ََ َرص ُِِ أَ ِٕ َّلَ َی ِر َُوا ا ِي َح ُِ َر َة َحًَّی َت ِل ًُ َع َّ
ايظ ُِ ُص
ابِ ٔٔ َع َّبا ٕ
ومحمد نبالیغؿ،رشب نبرسی،ایفسؿ،بیبح،اطعء،انبابعسریضاہلل ہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ رھگ ےک ولوگں وک ےلہپ یہ رفاہن رفام دای اھت افر مکح رفامای اھت ہک وسرج ےنلکن ےس لبق
رکنکایںہنامرںی۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،رشبنبرسی،ایفسؿ،بیبح،اطعء،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخانیتےکفاےطساسیکااجزتےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
وخانیتےکفاےطساسیکااجزتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 978

راوی  :عُرو بٔ علی ،عبساَّلعلی ،بٔ عبساَّلعلی ،عبساہلل بٔ عبسايرحُٔ كائفی ،علاء بٔ ابورباح،

عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اْلِ َ ِعل َی بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ
َّ
ئ بِ ٔٔ أَبٔی َربَا ٕح َقا ٍَ َح َّسث َ ِتىٔی َعائٔظَ ُة ب ٔ ِٓ ُت ك َ ًِ َح َة َع ِٔ َخا َيت َٔضا َعائٔظَ َة أ ُ ِّّ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن أَ َّٕ
ايلائٔف ُّٔی َع ِٔ َع َلا ٔ
َّ
َّ
رف َٔ ِٔ َج ُِ ٕع ي َِی ًَ َة َج ُِ ٕع َؾ َتأتِ ٔ َی َج ُِ َر َة ا ِي َع َك َبةٔ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ أَ ََ َر إ ٔ ِح َسی ن َٔشائٔطٔ أَ ِٕ َت ِٓ ٔ َ

ات
إ َع َلائْ َيؿ َِعًُ ُط َحًَّی ََ َ
َؾتَرِ َٔ َی َضا َو ُت ِؼبٔحَ فٔی ََ ِٓزٔي ٔ َضا َوک َ َ

ہ
رمعف نب یلع ،دبعاالیلع ،نب دبعاالیلع ،دبعاہلل نب دبعارلنمح اطئ ،اطعء نب اوبرابح ،اعہشئ دصہقی ریض اہلل
اہنعرفامیتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنازفاجرہطماتںیمےسیسکوکزمدہفلےسرات
یہوکلکناجےناکمکحدایاھتزینرفامایہکرمجہہبقعوکرکنکایںامررکاینپہگجچنہپاجںیئ۔رضحتاطعءیھباےنپااقتنؽ
ےکفتقکتاسرطحےسرکےترےہ۔

ہ
رافی  :رمعف نب یلع ،دبعاالیلع ،نب دبعاالیلع ،دبعاہلل نب دبعارلنمح اطئ ،اطعء نب اوبرابح ،اعہشئ دصہقی

ریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشؾوہےنےکدعبرکنکایںامرےنےسقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
اشؾوہےنےکدعبرکنکایںامرےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 979

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ بزیع ،یزیس ،ابٔ زریع ،خايس ،عْکَة ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ بَز ٔ ٕ
ْٔک ََ َة َع ِٔ
یع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَزٔی ُس َوص َُو ابِ ُٔ ز َُریِ ٕع َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َخاي ٔ ْس َع ِٔ ع ِ ٔ

َ
ُح َد ؾ ََشأ َ َي ُط َر ُج ٌْ
ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض َقا ٍَ ک َ َ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي ُِشأ ٍُ أَیَّ َاّ َٔىّی ؾ ََی ُكو ٍُ ََّل َ َ
ُح َد
ُح َد َؾ َكا ٍَ َر ُج ٌْ َر ََ ِی ُت َب ِع َس ََا أَ َِ َش ِی ُت َقا ٍَ ََّل َ َ
َؾ َكا ٍَ َح ًَ ِك ُت َق ِب ٌَ أَ ِٕ أَذِبَحَ َقا ٍَ َّلَ َ َ
دمحم نب دبعاہلل نب زبعی ،سیدی ،انب زرعی ،اخدل ،رکعمة ،انب ابعس ریض اہلل اہنع رفامےت ںیہ ولگ ینم ںیم روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےک(اسملئفااکحؾجح)درایتفرکےتوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتہکاس
ںیم یسک مسق اک وکیئ رحج ںیہن ےہ ہچنیم  اکی آدیم ےن رعض ایک ںیم ےن رقابین ےس لبق رس ڈنما ایل ےہ۔ آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسںیموکیئرحجںیہنےہ اکیآدیمےن رعضایکںیم ےناشؾوہےنےکدعب
رکنکایںامرںی۔اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوکیئرحجںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزبعی،سیدی،انبزرعی،اخدل،رکعمة،انبابعسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رچفاوہںاکرکنکیامران
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رچفاوہںاکرکنکیامران

جًس  :جًس زوّ

حسیث 980

راوی  :حشین بٔ ُحیث و َحُس بٔ َثىی ،سؿیإ ،عبساہلل بٔ ابوبْک ،وہ اپٓے وايس سے ،ابوبساح بٔ
عسی

إ َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی
ُحیِ ٕث َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َع ِٔ ُسؿ َِی َ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ ُ َ
ا ِي َب َّسا ٔح بِ ٔٔ َعس ٓ ٕ
ٔی َع ِٔ أَبٔیطٔ أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َر َّخ َؽ ي ٔ ُّرل َعاة ٔأَ ِٕ َی ِر َُوا یَ ِو َّا َو َی َسعُوا َی ِو َّا
نیسح نبرحثیف دمحمنب ینثم،ایفسؿ،دبعاہلل نباوبرکب ،فہ اےنپفادل ےس،اوبدباح نب دعی،اےنپفادلامدجےس

رفاتیلقنرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرچفاوہںوکاکیرفزرکنکیامرےنافر
اکیرفزرکنکیہنامرےنیکااجزتاطعرفامیئ۔
رافی  :نیسحنبرحثیفدمحمنبینثم،ایفسؿ،دبعاہللنباوبرکب،فہاےنپفادلےس،اوبدباحنبدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رچفاوہںاکرکنکیامران

جًس  :جًس زوّ

حسیث 981

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌیَ ،ايَ ،عبساہلل بٔ ابی بْک ،وہ اپٓے وايس سے ،ابوبساح بٔ عاػِ بٔ عسی

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََاي ٔ َْ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ

اػ ِٔ بِ ٔٔ َعس ٓ ٕ
ٔی َع ِٔ أَبٔیطٔ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َر َّخ َؽ ي ٔ ُّرل َعاة ٔ فٔی
َع ِٔ أَبٔی ا ِي َب َّسا ٔح بِ ٔٔ َع ٔ
َّح َوا ِي َی ِو ََی ِ ٔن َّ
ايً َِذیِ ٔٔ َب ِع َس ُظ یَ ِح َُ ُعوْ َ ُض َُا فٔی أَ َح ٔسص َُٔا
وٕ یَ ِو َّ اي َّٓ ِ ٔ
ا ِيب َ ِيتُو َتةٔ َی ِر َُ َ
رمعف نب یلع ،ییحی ،امکل ،دبعاہلل نب ایب رکب ،فہ اےنپ فادل ےس ،اوبدباح نب اعمص نب دعی رفامےت ںیہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرچفاوہںوکینمںیمراتہنزگارےنیکااجزتاطع رفامیئزینہیہکفہ43
اترخیوکریمرکےنےکدعبدفرفزیکریماکییہدؿںیمرکںیل۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،امکل،دبعاہللنبایبرکب،فہاےنپفادلےس،اوبدباحنباعمصنبدعی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہ
رمجئیبقعٰیکریمسکہگجےسرکاناچےیہ؟

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ہ
رمجئیبقعٰیکریمسکہگجےسرکاناچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 982

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،ابوَحیاة ،سًُہ بٔ نہیٌ ،عبسايرحُٔ بٔ یزیس رضی اہلل عٓہ َفَاےت ہیں نہ
حرضت ابٔ َشعوز رضی اہلل عٓہ

یس َقا ٍَ قٔی ٌَ
ايْس ِّی َع ِٔ أَبٔی َُ َحیَّا َة َع ِٔ َسً ََُ َة بِ ٔٔ ُن َض ِی ٌٕ َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َي ِعىٔی ابِ َٔ َیز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَْا صَ َّٓا ُز بِ ُٔ َّ ٔ
َفمَی َع ِب ُس اہللٔ َٔ ِٔ بَ ِل ٔٔ ا ِي َوازٔی ث ُ َِّ
اسا َی ِر َُ َ
ي ٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ََ ِش ُعوز ٕإ ٔ َّٕ ْ َ ّ
وٕ ا ِي َح ُِ َر َة َٔ ِٔ ؾ َِو ٔم ا ِي َع َك َب ٔة َقا ٍَ َ َ

َّ
َّ ُ
ُقة ٔ
َقا ٍَ َٔ ِٔ َصا صُ َٓا َواي ِٔذی َّلَ إ ٔ َي َط َغی ِرُ ُظ َرمَی اي ِٔذی أِْزٔي َِت َعً َِیطٔ ُس َورةُ ا ِي َب َ َ

انہد نب رسی ،اوبحمة ،ہملس نب کہیل ،دبعارلنمح نب سیدی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہہک رضحت انب وعسمد ریض
اہللہنعےسرعضایکایگہکولگرمجہہبقعرپرکنکیامرےناکلمعاھگیٹےکافرپےسرکےتںیہاسرپاوہنںےن
فادیےکدرنایؿےسریمیکافررفامایہکاسذاتیکمسقہکسجےکالعفہوکیئرپفرداگرںیہنےہسجرپوسرہ
 ہرہانزؽوہیئاسےنیھباہیںےسیہرکنکیامرانرشفعیک۔
رافی  :انہد نب رسی ،اوبحمة ،ہملس نب کہیل ،دبعارلنمح نب سیدی ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت انب
وعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ہ
رمجئیبقعٰیکریمسکہگجےسرکاناچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 983

راوی  :حشٔ بٔ َحُس زعرفانی و َايَ بٔ خًیٌ ،ابٔ ابوعسی ،طعبة ،حهِ و َٓؼور ،ابراہیِ،
عبسايرحُٔ بٔ یزیس

َ بِ ُٔ ا ِي َدًٔی ٌٔ َق َاَّل َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ أَبٔی َعس ٓ ٕ
ٔی َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ
رفان ٔ ُّی َو ََاي ٔ ُ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي َح َش ُٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس ايزَّ ِع َ َ
یس َقا ٍَ َرمَی َع ِب ُس اہللٔ ا ِي َح ُِ َر َة بٔ َش ِب ٔع َح َؼ َیا ٕ
ت َج َع ٌَ
ا ِي َح َه ِٔ َو ََ ِٓ ُؼو ْر َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ َع ِبسٔ ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ یَز ٔ َ
َّ ُ
ُقة ٔ َقا ٍَ أَبُو َع ِبس
ْع َؾ َة َع ِٔ َیُٔيٓٔطٔ َو َقا ٍَ صَا صُ َٓا ََ َكاّ ٔ اي ِٔذی أِْزٔي َِت َعً َِیطٔ ُس َورةُ ا ِي َب َ َ
ا ِيب َ ِی َت َع ِٔ َي َشارٔظ ٔ َو َ َ
اي َّر ِح َُ ٔٔ ََا أَ ِع ًَ ُِ أَ َح ّسا َقا ٍَ فٔی َص َِذا ا ِي َحسٔیثٔ ََ ِٓ ُؼ ْور َغی ِ َر ابِ ٔٔ أَبٔی َعس ٓ ٕ
ٔی َواہللُ َت َعال َی أَ ِع ًَ ُِ

نسح نب دمحم زرفعاین ف امکل نب لیلخ ،انب اوبدعی ،شػیة ،مکح ف وصنمر ،اربامیہ ،دبعارلنمح نب سیدی رفامےتںیہ
ہک رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہللہنع ےن اس رطہقی ےساسترکنکایں امرںی ہک اخہنہبعک ابںیئ رطػ افر
رعافت اؿ ےک داںیئ اجبن اھت رھپ رفامای ہک نج رپ وسرہ  ہرہ انزؽ وہیئ اوہنں ےن یھب اہیں ےس یہ رکنکایں
امرںی۔
رافی  :نسحنبدمحمزرفعاینفامکلنبلیلخ،انباوبدعی،شػیة،مکحفوصنمر،اربامیہ،دبعارلنمحنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ہ
رمجئیبقعٰیکریمسکہگجےسرکاناچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 984

َوسی  ،ہظیِ َ ،ػیرہ ،ابراہیِ ،عبسايرحُٔ بٔ یزیس
راوی َ :حاہس بٔ ٰ

یس َقا ٍَ
وسی َع ِٔ صُظَ ِی ِٕ َع ِٔ َُػٔی َر َة َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ یَز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َحاصٔ ُس بِ ُٔ َُ َ
َرأَیِ ُت ابِ َٔ ََ ِش ُعوز ٕ َرمَی َج ُِ َر َة ا ِي َع َك َب ٔة َٔ ِٔ بَ ِل ٔٔ ا ِي َوازٔی ث ُ َِّ َقا ٍَ صَا صُ َٓا َو َّاي ِٔذی َّلَ إ ٔ َي َط غَیِرُ ُظ ََ َك ُاّ َّاي ِٔذی

ُ
ُقة ٔ
أِْزٔي َِت َعً َِیطٔ ُس َورةُ ا ِي َب َ َ
اجمدہنبومٰیس،میشہ،ریغمہ،اربامیہ،دبعارلنمحنبسیدی،اسدحثیاکومضمؿاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :اجمدہنبومٰیس،میشہ،ریغمہ،اربامیہ،دبعارلنمحنبسیدی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ہ
رمجئیبقعٰیکریمسکہگجےسرکاناچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 985

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،ابٔ ابوزائسة ،اعُع ،ححاد

اد َي ُكو ٍُ َّلَ
وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ أَبٔی َزائ َٔس َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اْلِ َ ِع َُ ُع َسُٔ ِع ُت ا ِي َح َّح َ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
َّ
َ ْٔلٔبِ َراص َٔیِ َؾ َكا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َع ِب ُس
ْ ُت ذَي ٔ َ
ُقة ٔ قُويُوا ُّ
ُقةُ ؾ ََِذ َ ِ
ايش َور َة ائًی یُ ِِذ َ ُ
ْ ؾ َٔیضا ا ِي َب َ َ
َت ُكويُوا ُس َور َة ا ِي َب َ َ
اس َت ِع َر َؿ َضا َي ِعىٔی
اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َیز ٔ َ
یس أَْ َّ ُط ک َ َ
َاست َِب َل َٔ ا ِي َواز ٔ َی َو ِ
إ ََ َع َع ِب ٔس اہللٔ ح ٔی َن َرمَی َج ُِ َر َة ا ِي َع َك َب ٔة ؾ ِ

َف ََاصَا بٔ َش ِب ٔع َح َؼ َیا ٕ
وٕ ا ِي َح َب ٌَ َؾ َكا ٍَ صَا صُ َٓا
اسا َي ِؼ َع ُس َ
ت َو َنب َّ َر ََ َع کٌُِّ َح َؼاة ٕ َؾ ُكً ُِت إ ٔ َّٕ أُْ َ ّ
ا ِي َح ُِ َر َة َ َ

َّ
َّ ُ
ُقة ٔ َرمَی
َواي ِٔذی ََّل إ ٔ َي َط غَیِرُ ُظ َرأَیِ ُت اي ِٔذی أِْزٔي َِت َعً َِیطٔ ُس َورةُ ا ِي َب َ َ

وقعیبنباربامیہ،انباوبزادئة،اشمع،اجحجےسلقنرکےتںیہہکاوہنںےنایبؿرفامایہکوسرہ ہرہہناہکرکف
ہکلبماسرطہقیےساہکرکفہکفہ وسرتہکسجںیم ہرہ(ینعیاگےئ)اکذترکہےہ۔اشمعلقنرفامےتںیہہک
ںیمےنہیابتاربامیہےسلقنیکوترفامایہکدبعارلنمح نبسیدیرفامےتںیہہکںیمدبعاہللنبوعسمدریضاہلل
ہنعےکاسھتاھتہکاوہنںےنرمجہہبقعیکریمیکوتفادیےکدرنایؿرکےتافررمجےےکاسےنمڑھکےوہرک
است رکنکی امری۔ رہ اکی رمہبت رکنکی امرےت فتق اہلل اربک رفامےت۔ ںیم ےن رعض ایک اہپ ڑ رپ ڑچھ رک ریم
رکےت ںیہ۔ رفامای اس ذات یک مسق ےک سج ےک العفہ وکیئ القئ ابعدت ںیہن ےہ۔ ںیم ےن اس صخش (یلص اہلل

ہیلعفآہلفملس)وکاسہگجےسرکنکیامرےتوہےئداھکیےہسجرپوسرہ ہرہانزؽوہیئ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،انباوبزادئة،اشمع،اجحج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ہ
رمجئیبقعٰیکریمسکہگجےسرکاناچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 986

راوی َ :حُس بٔ آزّ ،عبسايرحیِ ،عبیساہلل بٔ عُر ،ابوزبیر ،جابر رضی اہلل عٓہ

آرخ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ َجابٔر ٕأَ َّٕ
َْ َ ُ
أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ آ َز َّ َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّرح ٔٔیِ َع ِٔ ُعب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ُع َُ َر َوذ َ َ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َرمَی ا ِي َح ُِ َر َة بُٔٔ ِث ٌٔ َح َصی ا ِي َد ِِذ ٔ
ف

دمحم نب آدؾ ،دبعارلمیح ،دیبع اہلل نب رمع ،اوبزریب ،اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسرمجاترپوھچیٹوھچیٹرکنکایںامرارکےتےھت۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،دبعارلمیح،دیبعاہللنبرمع،اوبزریب،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ہ
رمجئیبقعٰیکریمسکہگجےسرکاناچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 987

راوی َ :حُس بٔ بظار ،یحٌی ،ابٔ جریخ ،ابوزبیر ،جابر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَ ِحٌَی َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ َجابٔر ٕ َقا ٍَ َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َی ِرمٔی ا ِيحٔ َُ َار بُٔٔ ِث ٌٔ َح َصی ا ِي َد ِِذ ٔ
ف

دمحم نب اشبر ،ییحی ،انب رججی ،اوبزریب ،اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسوکرمجاترپوھچیٹوھچیٹرکنکیامرےتوہےئداھکیےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحی،انبرججی،اوبزریب،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ینتکرکنکیےسریمرکاناچےیہ؟
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ینتکرکنکیےسریمرکاناچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 988

راوی  :ابراہیِ بٔ ہاروٕ ،حاتِ بٔ اسُاعیٌ ،جعرف بٔ َحُس بٔ علی بٔ حشین رضی اہلل عٓہ

رف بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َعل ٔ ِّی بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرنٔی إ ٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ صَ ُ
ار َ
وٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحات ٔ ُِ بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َج ِع َ ُ
حُ َشی ِ ٕن َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َز َخ ًِ َٓا َعل َی َجابٔر ٔبِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َؾ ُكً ُِت أَ ِخب ٔ ِرنٔی َع ِٔ َح َّح ٔة اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َرمَی ا ِي َح ُِ َر َة َّائًی ع ٔ ِٓ َس َّ
ايظ َح َرة ٔ بٔ َش ِب ٔع َح َؼ َیا ٕ
ت یُ َهبِّرُ ََ َع کٌُِّ
ُ
َح َؼاة ٕ َٔ ِٓ َضا َح َصی ا ِي َد ِِذ ٔ
َّح
ِص َف إلٔ َی ا ِي َُ ِٓ َ ٔ
َّح َؾ َٓ َ َ
ف َرمَی َٔ ِٔ بَ ِل ٔٔ ا ِي َوازٔی ث َِّ ا ِن َ َ

اربامیہنباہرفؿ،احمنباامسلیع،رفعجنبدمحمنبیلعنبنیسحریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیمےناجربریض

اہللہنع ےس روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک جح ےک ابرے ںیمدرایتف ایک وت اوہنں ےن رفامای روسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےندرتخےکاپسفاےلرمجہوکفادیےکدرنایؿےساستوھچیٹوھچیٹرکنکایںامرںی
افر رہ اکی رکنکی امرےت فتق ریبکت ڑپیھ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رقابین یک ہگج فیرفی ےل ےئگ افر
رقابینیک۔
رافی  :اربامیہنباہرفؿ،احمنباامسلیع،رفعجنبدمحمنبیلعنبنیسحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ینتکرکنکیےسریمرکاناچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 989

َوسی بًخی ،سؿیإ بٔ عييٓہ ،ابٔ ابوْحیحَ ،حاہس ،سعس رضی اہلل عٓہ
راوی  :یحٌی بٔ ٰ

وسی ا ِي َب ًِخ ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ بِ ُٔ ُع َي ِي َٓ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی َْحٔ ٕ
یح َقا ٍَ َقا ٍَ َُ َحاص ْٔس
أَ ِخب َ َرنٔی َی ِحٌَی بِ ُٔ َُ َ
َقا ٍَ َس ِع ْس َر َج ِع َٓا فٔی ا ِي َح َّح ٔة ََ َع اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َب ِع ُـ َٓا َي ُكو ٍُ َر ََ ِی ُت بٔ َش ِب ٔع َح َؼ َیا ٕ
ت
َو َب ِع ُـ َٓا َي ُكو ٍُ َر ََ ِی ُت بٔ ٔش ٕٓت َؾً َِِ َيع ِٔب بَ ِع ُـ ُض ِِ َعل َی َب ِع ٕف
ییحینبومٰیسیخلب،ایفسؿنبہنییع،انباوبحیجن،اجمدہ،دعسریضاہللہنعےسلقنرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمی
یلصاہلل ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجفتقمہولگرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمہاہجح
ےسفاسپوہےئوتوکیئصخش اتہہکںیمےناسترکنکایںامرںیافروکیئصخش اتہہکںیمےنرھپرکنکیامریافر
وکیئیسکصخشیکبیعرتایشہنرکاتافرہنوکیئاکیدفرسےرپازلاؾاگلات۔
رافی  :ییحینبومٰیسیخلب،ایفسؿنبہنییع،انباوبحیجن،اجمدہ،دعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ینتکرکنکیےسریمرکاناچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 990

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،طعبة ،قتازة ،ابوَحًز

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َق َتا َز َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَبَا َٔ ِحًَز ٕ
ض َع ِٔ َط ِی ٕئ َٔ ِٔ أَ َِر ٔا ِيح ٔ َُارٔ َؾ َكا ٍَ ََا أَ ِزرٔی َر ََا َصا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َي ُكو ٍُ َسأ َ ِي ُت ابِ َٔ َعبَّا ٕ

َو َس ًَّ َِ بٔ ٔش ٕٓت أَ ِو بٔ َش ِب ٕع

م
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،شػیة ،اتقدة ،اوب جلر رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رکنکی
ےک ابرے ںیم ھچک درایتف ایک وت اوہنں ےن رفامای ھجم وک ملع ںیہن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھچ رکنکایں
امرںیایاسترکنکایںامرںی۔
م
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،شػیة،اتقدة،اوب جلر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہرکنکیامرےتفتقریبکتانہک
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رہرکنکیامرےتفتقریبکتانہک

جًس  :جًس زوّ

حسیث 991

راوی  :ہاروٕ بٔ اسحل ہُسانی نوفی ،حؿؽ ،جعرف بٔ َحُس ،وہ اپٓے وايس سے ،علی بٔ حشین ،ابٔ

عباض ،ؾـٌ بٔ عباض رضی اہلل عٓہ

رف بِ ٔٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ أَب ٔیطٔ َع ِٔ َعل ٔ ِّی
ارو ُٕ بِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل ا ِي َض ُِ َسان ٔ ُّی ا ِلهُوف ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحؿ ِْؽ َع ِٔ َج ِع َ ٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َص ُ
ض َقا ٍَ ُن ِٓ ُت رٔ ِز َف اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ض َع ِٔ أَخٔیطٔ ا ِيؿ َِـ ٌٔ بِ ٔٔ َعبَّا ٕ
بِ ٔٔ ا ِي ُح َشی ِ ٔن َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َّ
ت یُ َهبِّرُ ََ َع کٌُِّ َح َؼاة ٕ
َف ََا َصا بٔ َش ِب ٔع َح َؼ َیا ٕ
َؾً َِِ َیزَ ٍِ یُ ًَيِّی َحًی َرمَی َج ُِ َر َة ا ِي َع َك َب ٔة َ َ

اہرفؿ نب ااحسؼ ہاین وکیف ،صفح ،رفعج نب دمحم ،فہ اےنپ فادل ےس ،یلع نب نیسح ،انب ابعس ،لضف نب ابعس
ریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکرمہاہوساراھت۔آپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن رمجہ ہبقع وک رکنکی امرےن کت کیبل رفامان ںیہن وھچ ڑا رھپ اس وک است رکنکایں امرںی افر رہ اکی
رکنکیامرےنےکفتقریبکترفامیئ۔
رافی  :اہرفؿ نباقحسہاینوکیف ،صفح ،رفعج نبدمحم ،فہ اےنپ فادلےس ،یلع نب نیسح،انبابعس،لضفنب
ابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہ
رمجئہبقعیکریمےکدعبکیبلےنےنہکےکقلعتم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ہ
رمجئہبقعیکریمےکدعبکیبلےنےنہکےکقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 992

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،ابواحوؾ ،خؼیـَ ،حاہس ،ابٔ عباض ،ؾـٌ بٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ٌ بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا َص َّٓازُ بِ ُٔ َّ ٔ
ايْس ِّی َع ِٔ أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ َع ِٔ ُخ َؼ ِی ٕـ َع ِٔ َُ َحاصٔ ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ عبَّا ٕ
ض َقا ٍَ َقا ٍَ ا ِيؿ َِـ ُ
ض ُن ِٓ ُت رٔ ِز َف َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََُا زٔ ِي ُت أَ ِس َُ ُع ُط یُ ًَيِّی َحًَّی َرمَی َج ُِ َر َة ا ِي َع َك َب ٔة َؾ ًَ َُّا
َعبَّا ٕ

َرمَی َق َل َع اي َّت ًِب ٔ َی َة
انہد نب رسی ،اوباوحص ،ذصیف ،اجمدہ ،انب ابعس ،لضف نب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم رضحت
روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ وسار اھت۔ ہچنیم  ںیم آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک رمجہ ہبقع یک ریم
کتکیبلےتہکوہےئاتنسراہرھپرکنکیےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنکیبلانہکوموقػرکدای۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباوحص،ذصیف،اجمدہ،انبابعس،لضفنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ہ
رمجئہبقعیکریمےکدعبکیبلےنےنہکےکقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 993

راوی  :ہَلٍ بٔ ايعَلء ،حشین ،ابوخیثُہ ،خؼیـَ ،حاہس و عاَر ،سعیس بٔ جبیر ،ابٔ عباض رضی اہلل
عٓہ

ـ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا ص ََٔل ٍُ بِ ُٔ ا ِي َع ََل ٔ
ئ بِ ٔٔ ص ََٔل ٍٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا حُ َشی ِْن َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َخ ِی َث َُ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُخ َؼ ِی ْ
یـ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی
َُ َحاصٔ ٕس َو َعا َٔ ْر َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ُج َبیِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض أَ َّٕ ا ِيؿ َِـ ٌَ أَ ِخب َ َر ُظ أَْ َّ ُط ک َ َ
إ َرز ٔ َ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوأََّْطُ ي َِِ َیزَ ٍِ یُ ًَيِّی َحًَّی َرمَی ا ِي َح ُِ َر َة
الہؽ نب االعلء ،نیسح ،اوبہمثیخ ،ذصیف ،اجمدہ ف اعرم ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ریض اہلل ہنع اس دحثی اک
ومضمؿیھباسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :الہؽنباالعلء،نیسح،اوبہمثیخ،ذصیف،اجمدہفاعرم،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
ہ
رمجئہبقعیکریمےکدعبکیبلےنےنہکےکقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 994

َوسی بٔ اعین ،عبسالْکیِ ،سعیس بٔ جبیر ،ابٔ
راوی  :ابوعاػِ ،خظیع بٔ اِصّ ،علی بٔ َعبسٰ ،
عباض ،ايؿـٌ بٔ ايعباض رضی اہلل عٓہ

ِْک ٔیِ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َع ٔ
وسی بِ ُٔ أَ ِعی َ َن َع ِٔ َع ِب ٔس ال َ ٔ
ِص َّ َع ِٔ َعل ٔ ِّی بِ ٔٔ ََ ِع َب ٕس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َُ َ
اػ ِٕ ُخظَ ِی ُع بِ ُٔ أَ ِ َ
یـ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
ا ِي َحزَر ِّٔی َع ِٔ َسعٔیسٔ بِ ٔٔ ُج َبیِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض أََّْطُ ک َ َ
ض َع ِٔ ا ِيؿ َِـ ٌٔ بِ ٔٔ ا ِي َعبَّا ٔ
إ َرز ٔ َ

َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾً َِِ َیزَ ٍِ یُ ًَيِّی َحًَّی َرمَی َج ُِ َر َة ا ِي َع َك َبةٔ

اوباعمص،شیشخنب ارصؾ،یلعنبدبعم،ومٰیسنبانیع،دبعارکلمی،دیعسنبریبج،انبابعس،الضفلنباابعلس
ریضاہللہنعذموکرہدحثیاکرتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :اوباعمص ،شیشخ نب ارصؾ ،یلع نب دبعم ،ومٰیس نب انیع ،دبعارکلمی ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ،الضفل
نباابعلسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمجاتیکرطػرکنکیےنکنیھپےکدعبداعرکےنےکابرےںیم
ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رمجاتیکرطػرکنکیےنکنیھپےکدعبداعرکےنےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 995

راوی  :عباض بٔ عبسايعویِ عٓبری ،عثُإ بٔ عُر ،یوْص ،زہری

َّاض بِ ُٔ َع ِب ٔس ا ِي َعو ٔٔیِ ا ِي َع ِٓبَر ُّٔی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا عُ ِث َُا ُٕ بِ ُٔ عُ َُ َر َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا یُوْ ُُص َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي َعب ُ
َّح َٔىّی
َقا ٍَ بَ ًَ َػ َٓا أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ
َّح ََ ِٓ َ َ
إ إٔذَا َرمَی ا ِي َح ُِ َر َة َّائًی َتلٔی ا ِي َُ ِٓ َ َ

َر ََا َصا بٔ َش ِب ٔع َح َؼ َیا ٕ
ـ َُ ِش َت ِكب ٔ ٌَ ا ِيك ٔ ِب ًَةٔ َراؾ ٔ ّعا َی َسیِطٔ
ت یُ َهبِّرُ ک ُ ًَّ َُا َرمَی ب ٔ َح َؼاة ٕ ث ُ َِّ َت َك َّس َّ أَ ََا ََ َضا ؾ ََو َق َ
ُوف ث ُ َِّ یَأتِ ٔی ا ِي َحُ َر َة َّ
یضا بٔ َش ِب ٔع َح َؼ َیا ٕ
ت یُ َهبِّرُ ک ُ ًَّ َُا َرمَی ب ٔ َح َؼاة ٕ ث ُ َِّ یَ ِٓ َحسٔ ُر
ٌ ا ِي ُوق َ
یَ ِسعُو یُ ٔلی ُ
ايثاْ ٔ َی َة َؾیَرِ َٔ َ
ِ
ِ
َات ِّ
یضا
ذ َ
ايظ َُا ٍٔ ؾ ََیك ٔ ُ
ـ َُ ِش َت ِكب ٔ ٌَ ا ِيب َ ِیتٔ َراؾ ٔ ّعا َی َسیِطٔ یَ ِس ُعو ث ُ َِّ َیأت ٔی ا ِي َح ُِ َر َة َّائًی ع ٔ ِٓ َس ا ِي َع َك َب ٔة َؾی َ ِر َٔ َ

بٔ َش ِب ٔع َح َؼ َیا ٕ
ـ ع ٔ ِٓ َس َصا َقا ٍَ ايزُّصِر ٔ ُّی َسُٔ ِع ُت َساي ٔ ُّا یُ َح ِّس ُث ب ٔ َض َِذا َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
ت َو ََّل َيك ٔ ُ

إ ابِ ُٔ عُ َُ َر َيؿ َِعًُطُ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوک َ َ

ابعس نب دبعا میظع ربنعی ،امثعؿ نب رمع ،ویسن ،زرہی رفامےت ںیہ ہک مہ وک ہی االطع  یل ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسسجفتقاسرمجہرپرکنکیامرےتےھتوجہکینمیکرقابینرکےنیکہگجےکزندکی
ےہوتاسوکاسترکنکیامرےتافررہ اکی رمہبت رکنکی امرےتفتق ریبکتےتہک رھپوھت ڑااسآےگڑبےتھ افرہلبق
رخوہرکاہھتااھٹےتافراکیفدریکتڑھکےوہرکداعرکےترےتہرھپدفرسےرمجےرپفیرفیالےتافراس
وک یھب است رکنکایں امرےت افر رہ رکنکی امرےت فتق ریبکت ےتہک رھپ ابںیئ رطػ رخ رک ےک ہلبق رخ رفامےت افر
دفونںاہھتااھٹرکداعرکےترھپاسرمجےےکزندکیفیرفیالےتوجہکہبقعےکزندکیےہافراسوکاست
رکنکایں امرےت نکیل اہیں رپ ڑھکے ںیہن وہےت۔ زرہیرفامےت ںیہہک اسمل ہی دحثیاےنپفادل امدج ےس افر فہ
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرفامےتںیہزینرضحتانبرمع ریضاہللہنعیھباسرپلمع
رفامےتےھت۔
رافی  :ابعسنبدبعا میظعربنعی،امثعؿنبرمع،ویسن،زرہی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکنکایںامرےنےکدعبوکؿوکؿیساایشءالحؽوہیتںیہ؟

ابب  :اقیموتںےسقلعتمااحدثی
رکنکایںامرےنےکدعبوکؿوکؿیساایشءالحؽوہیتںیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 996

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،سؿیإ ،سًُہ بٔ نہیٌ ،حشٔ ْعنی ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َسً ََُ َة بِ ٔٔ ُن َض ِی ٌٕ َع ِٔ ا ِي َح َش ٔٔ ا ِي ُع َرن ٔ ِّی
یب َقا ٍَ أَ ََّا أََْا َؾ َك ِس
َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض َقا ٍَ إٔذَا َرمَی ا ِي َح ُِ َر َة َؾ َك ِس َح ٌَّ َيطُ ک ُ ٌُّ َط ِی ٕئ إ ٔ ََّّل اي ِّٓ َشا َئ قٔی ٌَ َواي ِّل ُ
یب ص َُو
َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یَ َت َـ َُّ ُذ بٔا ِئُ ِش َٔ أَ َؾ ٔل ْ

رمعفنبیلع ،ییحی،ایفسؿ،ہملس نبکہیل،نسحرعین،انبابعسریضاہللہنعےنلقنایکےہہکاوہنںےنرفامای
ہکرکنکیامرےنےکدعبوخانیتےکالعفہرہاکیزیچالحؽافردرتسوہاجیتےہ۔یسکےناہکافروخوبش؟اوہنں
ےنرفامایںیمےنوتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوککشاگلےتوہےئداھکیےہایکہیوخوبشںیہنےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿ،ہملسنبکہیل،نسحرعین،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہجدیکرفتیض
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہجدیکرفتیض

جًس  :جًس زوّ

حسیث 997

راوی  :عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سَلّ ،اسحل اَّلزرم ،سؿیإ ،اعُعَ ،شًِ ،سعیس بٔ جبیر ،ابٔ
عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َس ََّلّ ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َح ُل اْلِ َ ِز َر ُم َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع
رخ َد اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َٔ ِٔ ََ َّه َة
َع ِٔ َُ ِشً ٔ ِٕ َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ُج َبیِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض َقا ٍَ َي َُّا أ ُ ِ ٔ
وٕ بٔأَْ َّ ُض ِِ ُهً ٔ ُُوا
وٕ ي ََی ِضًٔهَُّٔ َؾ َٓزَي َِت أُذ ٔ َٕ ي ٔ ًَّ ِٔذ َ
یٔ يُ َكا َتًُ َ
رخ ُجوا َْب ٔ َّی ُض ِِ إَّْٔا ِهَّلِل َوإَّْٔا إٔي َِیطٔ َرا ٔج ُع َ
َقا ٍَ أَبُو بَ ِْکٕ أَ ِ َ

ض َؾه ٔ َی أَ َّو ٍُ آیَ ٕة َْزَي َِت فٔی ا ِيك ٔ َتا ٍٔ
اٍ َقا ٍَ ابِ ُٔ َعبَّا ٕ
َوإ ٔ َّٕ اہللَ َعل َی َن ِ ٔ
ِصص ِِٔ َي َكس ْٔیر ؾ ََع َرؾ ُِت أَْ َّ ُط َس َیهُو ُٕ ق ٔ َت ْ

دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ ،ااحسؼ االزرؼ ،ایفسؿ ،اشمع ،ملسم ،دیعس نب ریبج ،انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہکم رکمہم ےس ابرہ اکنال ایگ وت رضحت اوبرکب دصقی
ریض اہلل ہنع ےن اراشد رفامایاؿ ولوگں ےن اےنپ یبن وک اکنؽ دای اب ہی ولگ رضفر  عاہف ربابد وہں ےگ۔ ا ِ َّئَہللِ َفا ِ َّئ
َل َرا ِذػُووؿ۔اسےکدعبہیآتیرکہمیانزؽوہیئ۔ینعینجولوگںےسرشمنیکگنجرکےتںیہاؿوکیھباؿ
اِ َ ِ
ےس گنج رکےن یک ااجزت دے دی یئگ۔ اس ےیل ہک اؿ رپ ملظ ایک ایگ افر دخافدن دقفس اؿ یک دمد رکےن رپ
دقرتراتھکےہوتھجموکاسابتاکملعوہایگہکاباڑایئوہیگ۔انبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہہکاہجدےک
ابرےںیمبسےسےلہپیہیآتیانزؽوہیئ۔
رافی  :دبعارلنمحنبدمحمنبالسؾ،اقحساالزرؼ،ایفسؿ،اشمع،ملسم،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہجدیکرفتیض

جًس  :جًس زوّ

حسیث 998

راوی َ :حُس بٔ علی بٔ حشٔ بٔ طكیل ،وہ اپٓے وايس سے ،حشین بٔ واقس ،عُرو بٔ زیٓار ،عْکَة ،ابٔ
عباض رضی اہلل عٓہ

یل َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا أَبٔی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ا ِي ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ َواق ٔ ٕس َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َعل ٔ ِّی بِ ٔٔ ا ِي َح َش ٔٔ بِ ٔٔ َطك ٔ ٕ
ض أَ َّٕ َع ِب َس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ َٔ َع ِو ٕ
ف َوأَ ِػ َحا ّبا َي ُط أَ َت ِوا اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ْٔک ََ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
زٔی َٓارٕ َع ِٔ ع ِ ٔ
ِصَْا أَذ ٔ َّي ّة َؾ َكا ٍَ إنِّٔی أ ُ َٔرِ ُت
َو َس ًَّ َِ ب ٔ َُ َّه َة َؾ َكايُوا یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إَّْٔا ُن َّٓا فٔی عٔزٓ ٕ َوْ َ ِح ُٔ َُ ِ ٔ
َش ُن َ
وٕ َؾ ًَ َُّا آ ََ َّٓا ٔ ِ
یٔ
بٔا ِي َعؿِو ٔؾ َََل ُت َكاتًُٔوا َؾ ًَ َُّا َح َّو َي َٓا اہللُ إلٔ َی ا ِي َُسٔی َٓ ٔة أَ ََ َرَْا بٔا ِيك ٔ َتا ٍٔ َؾ َه ُّؿوا ؾَأَِْزَ ٍَ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ أَي َِِ َت َر إلٔ َی َّاي ِٔذ َ
یُوا ايؼَّ ََل َة
قٔی ٌَ َي ُض ِِ ُن ُّؿوا أَیِ ٔسیَهُ ِِ َوأَق ٔ ُ

دمحم نب یلع نب نسح نب قیقش ،فہ اےنپ فادل ےس ،نیسح نب فادق ،رمعف نب دانیر ،رکعمة ،انب ابعس ریض اہلل ہنع
رفامےت ںیہ ہک رضحت دبعارلنمح نب وعػ افر اؿ ےک ھچک دفرسے دفتس ف اةحب ہکم رکمہم ںیم اکی دؿ
دختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہےئافر رعض ایکایروسؽاہلل یلصاہللہیلعفملس!سجزامہنںیم
مہولگ رشمک ےھت وت زعت ےس رےتہ ےھت نکیل بج ےس مہ املسمؿ وہےئ وت مہولگ ذلیل وہ ےئگ آپ یلص
اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای ھجم وک وتدرزگر رکےن اک یہ مکح رفامایایگ ےہاس فہج ےس م ولگ گنج ہنرکف۔ ہچنیم 
سج فتق دخافدن دقفس مہ وک دم ہنی رونرہ ےل ایگ وت مہ وک اہجد رکےن اک مکح رفامای ایگ۔ اس رپ ھچک ولگ شکمشک ںیم
التبموہےئگوتدخافدندقفسےنہیآتیرکہمیانزؽرفامیئینعیایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکںیہنداھکی
ہکسجفتقاؿوکاہکایگہک اہوھتںوکرفےکروہامنزفںیکاپدنبیرکفافرزوکةادارکےتراہرکفنکیلسجفتق
اؿرپاہجدرفضالزؾرکدایایگوتہیوہاہکاؿںیمےسھچکولگوتولوگںےساسرطہقیےسوخزفدہرےنہےگلہک
سجرطہقی ےس وکیئ صخش دخافدن دقفس ےس وخػ رکات وہ ہکلب اس ےس یھب زایدہ افر ےنہک ےگل ہک اے امہرے
رپفرداگرمہرپسکفہجےسوتےناہجدالزؾرکدای؟مہوکھچکافرفتقدےدایاجاتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفام
دںیہکداینےکامؽفاتمعرصػھچکرفزیکےہبجہکآرختاسصخشےئلیکرہرطہقیےسرتہبےہوجہکاہللیک
اخمتفلےسوفحمظرےہافرمولوگںرپومعمیلاسیھبملظںیہنوہاگ۔
رافی  :دمحم نب یلع نب نسح نب قیقش ،فہ اےنپ فادل ےس ،نیسح نب فادق ،رمعف نب دانیر ،رکعمة ،انب ابعس ریض

اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہجدیکرفتیض

جًس  :جًس زوّ

حسیث 999

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلیَ ،عتُرَ ،عُرا ،زہری ،سعیس ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ ِع َتُٔ ْر َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ََ ِع َُ ّرا َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ ُقً ُِت َع ِٔ َسعٔی ٕس
َ
ايْسحٔ َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن َٔ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا
َقا ٍَ َن َع ِِ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة ح َوأَْ ِ َبأَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َّ ِ
أَ ِس َُ ُع َو َّ
اب َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة
ايًؿ ُِى ْٔل َ ِح َُ َس َق َاَّل َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َع ِٔ یُوْ َُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
َّ
َّ
اير ِع ٔب َوبَ ِي َٓا أََْا َْائ ِْٔ
ِص ُت ب ٔ ُّ
َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ بُ ٔع ِث ُت ب ٔ َح َوا َٔ ٔع ا ِيکًَ ٔ ِٔ َونُ ٔ ِ
ق ؾ َُوؿ َٔع ِت فٔی َیسٔی َقا ٍَ أَبُو ص َُریِ َر َة ؾ ََِذ َص َب َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
أُت ُ
ٔیت ب ٔ َُؿَاتٔیحٔ َخزَائ ٔٔٔ اْلِ َ ِر ٔ

َوأَْمُتْن َت ِٓ َتثًُٔوْ َ َضا

دمحمنبدبعاالیلع ،رمتعم،رمعما،زرہی،دیعس،اوبرہریہریض اہلل ہنع ےسرفاتیےہہک سجفتقرضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وجاعم املکل اطع رفامےئ ےئگ افر ریمی ادماد ربع ےس یک یئگ افر ںیم وس راہ اھت ہک
ز نی ےک عااونںیک اچایبں ریمےاہھت ںیم دےدی ںیئگ۔ رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنع رفامےت ںیہ رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوتفیرفیےلےئگنکیلمولگاؿعااونںوکاکنؽرےہوہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،رمعما،زرہی،دیعس،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہجدیکرفتیض

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1000

راوی  :نثیر بٔ عبیسَ ،حُس بٔ ُحب ،زبیسی ،زہری ،سعیس بٔ ايُشیب و ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ،
ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ُح ٕب َع ِٔ ايزُّبَ ِیس ِّٔی َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َسعٔیسٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب
أَ ِخب َ َرَْا َنثٔیرُ بِ ُٔ ُعب َ ِی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َ ِ
َوأَبٔی َسً ََُ َة بِ ٔٔ َع ِبسٔ ايرَّ ِح َُ ٔٔ أَ َّٕ أَبَا ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ بُ ٔع ِث ُت

ق ؾ َُوؿ َٔع ِت فٔی َیسٔی َؾ َكا ٍَ
اير ِع ٔب َوبَ ِي َٓا أََْا َْائ ِْٔ أُت ُ
ٔیت ب ٔ َُؿَاتٔیحٔ َخزَائ ٔٔٔ اْلِ َ ِر ٔ
ِص ُت ب ٔ ُّ
ب ٔ َح َوا َٔ ٔع ا ِيکًَ ٔ ِٔ َونُ ٔ ِ
أَبُو ص َُریِ َر َة َؾ َك ِس ذَ َص َب َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوأَْمُتْن َت ِٓ َتثًُٔوْ َ َضا
ریثکنبدیبع،دمحمنبرحب،زدیبی،زرہی،دیعسنبابیسملفاوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہللہنعاس
دحثیاکومضمؿاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :ریثکنبدیبع،دمحمنبرحب،زدیبی،زرہی،دیعسنبابیسملفاوبہملسنبدبعارلنمح،اوبرہریہریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہجدیکرفتیض

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1001

راوی  :یوْص بٔ عبساَّلعلی و حارث بٔ َشهین ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،سعیس بٔ َشیب،

ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َ
َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی
أ ِخب َ َرَْا یُوْ ُُص بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ ِعل َی َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
اب َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َسعٔی ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب أَ َّٕ أَبَا ص َُریِ َر َة أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ

اض َحًَّی َي ُكويُوا ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل اہللُ ؾ ََُ ِٔ َقا ٍَ ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل اہللُ َع َؼ َِ َٔىِّی
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ أ ُ َٔ ِر ُت أَ ِٕ أ ُ َقات ٔ ٌَ اي َّٓ َ

ََا َي ُط َو َنؿ َِش ُط إ ٔ ََّّل ب ٔ َح ِّكطٔ َوح َٔشاب ُ ُط َعل َی اہللٔ

ویسن نب دبع االیلع ف احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع
ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ھجم وک اس ابت اک مکح رفامای ایگ ےہ ںیم
ّلل(ہملکوتدیح)ہن ہہںیلافرسجیسکےن
ولوگںےساسفتقکتاہجدرکاتروہںسجفتقکتفہ َل ِإلَ َة ِإ َّلا َُّ
ّللَّ ہہ ایلوتاسےن ھجمےساانپامؽفاجؿوفحمظرکایلرگمہیہکفہ صخشیسک دفرسےیکقحیفلترکے
َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ

افر اس اک قح نیھچ ےل افر اس ےک وعض اس ےس اس اک امؽ ف اجؿ ایل اجےئ افر اس صخش اک اسحب اہلل ےک ذہم
ےہ۔
رافی  :ویسن نب دبعاالیلع ف احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہجدیکرفتیض

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1002

راوی  :نثیر بٔ عبیسَ ،حُس بٔ ُحب زبیسی ،زہری ،عبیساہلل بٔ عبساہلل ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ُح ٕب َع ِٔ ايزُّبَ ِیس ِّٔی َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َنثٔیرُ بِ ُٔ عُب َ ِی ٕس َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َ ِ

رف َٔ ِٔ ا ِي َع َر ٔب
اس ُت ِدً ٔ َ
أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َي َُّا تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو ِ
رف ََ ِٔ َن َ َ
ـ أَبُو بَ ِْکٕ َو َن َ َ
اض َو َق ِس َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أ ُ َٔ ِر ُت أَ ِٕ أ ُ َقات ٔ ٌَ
ـ ُت َكات ٔ ُ
َقا ٍَ عُ َُرُ یَا أَبَا بَ ِْکٕ َن ِی َ
ٌ اي َّٓ َ
اض َحًَّی َي ُكويُوا ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل اہللُ ؾ ََُ ِٔ َقا ٍَ ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل اہللُ َع َؼ َِ َٔىِّی َنؿ َِش ُط َو ََا َي ُط إ ٔ ََّّل ب ٔ َح ِّكطٔ َوح َٔشاب ُ ُط َعل َی
اي َّٓ َ
َف َم بَی ِ َن ايؼَّ ََلة ٔ َوايزَّکَاة ٔ َؾإ ٔ َّٕ ايزَّکَا َة َح ُّل ا ِي َُا ٍٔ َواہللٔ
اہللٔ َقا ٍَ أَبُو بَ ِْکٕ َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َواہللٔ َْل ُ َقاتًََّٔٔ ََ ِٔ َ َّ
ي َِو ََ َٓ ُعونٔی َع َٓاقّا کَاْ ُوا یُ َؤ ُّزوْ َ َضا إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي َكا َت ًِ ُت ُض ِِ َعل َی ََ ِٓع َٔضا ؾ ََواہللٔ ََا ص َُو
َ
ْعؾ ُِت أََّْطُ ا ِي َح ُّل
إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َرأَیِ ُت اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ َق ِس َ َ
رش َح َػ ِس َر أبٔی بَ ِْکٕ ي ٔ ًِك ٔ َتا ٍٔ َو َ َ
ریثکنبدیبع،دمحمنبرحبزدیبی،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکفافتےک دعب رضحتاوبرکبریضاہللہنع ےن الختفاک بصنماھبنسال افر
الہرعبںیمضعبولگرمدتافردنیےسرحنمػوہےئگوترضحترمعریضاہللہنعےنرفامایاےاوبرکبریض
اہللہنعآپسکرطہقیےساڑایئرکںیےگ؟احالہکنرضحت روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای
ہک ھجم وک مکح رفامای ایگ ےہ ہک ںیم ولوگں ےس اس فتق کت اڑایئ رکفں ہک سج فتق کت فہ َل ِإلَ َة ِإ َّل ا َُّ
ّلل ہن  ہہ
دںی افر ارگ فہ اس ہملک اک ارقار رک ںیل ےگ وت ھجم ےس اینپ اجؿ ف امؽ وفحمظ رک ںیل ےگ نکیل ارگ یسک صخش وک وکیئ
انقحلتقرکےاگایاسیک(یسکمسقیک)قحیفلترکےاگوتاسےکوعضاسیکاجؿفامؽیلاج یتکےہافراس
اک اسحب دخافدن دقفس ےک ذہم ےہ رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک وج صخش امنز افر زوکة ےک درنایؿ
رفؼرکےاگںیماسےس رضفرگنجرکفںاگ اسےیلہکزوکة امؽاکقحےہاہللیکمسقارگہیولگھجموکاکی
رکبیاکہچبدےنیےسااکنررکںیےگسجرپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکدایرکےتےھتوتںیماس
یک دعؾ ادایگیئ رپ یھب اؿ ےس اڑایئ رکفں اگ۔ رضحت رمع رفامےت ںیہ ہک اہلل یک مسق ںیم ےن داھکی ہک دخافدن
دقفس ےن رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع ےک ےنیس وک اہجد ےکفاےطس وھکؽ دای افر ںیم اس ابت ےسفافق وہایگ ہک
قحیہیےہ۔
رافی  :ریثکنبدیبع،دمحمنبرحبزدیبی،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہجدیکرفتیض

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1003

راوی  :احُس بٔ سًامیَٕ ،وٌَ بٔ ؾـٌ ،ويیس ،طعیب بٔ ابوحُزة و سؿیإ بٔ عييٓہ ،زہری ،سعیس بٔ
َشیب ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ٌ بِ ُٔ ا ِيؿ َِـ ٌٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي َوئی ُس َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ُط َع ِی ُب بِ ُٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َؤ ََّ ُ
آرخ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ا ِي ُُ َش َّی ٔب َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َي َُّا َج َُ َع
َْ َ َ
َح ُِزَ َة َو ُسؿ َِیا ُٕ بِ ُٔ عُ َي ِي َٓ َة َوذ َ َ

اض َو َق ِس َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ـ ُت َكات ٔ ُ
أَبُو بَ ِْکٕ ئك ٔ َتائض ٔ ِِ َؾ َكا ٍَ عُ َُرُ َیا أَبَا بَ ِْکٕ َن ِی َ
ٌ اي َّٓ َ
اض َحًَّی َي ُكويُوا ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل اہللُ َؾإٔذَا َقا ُيوصَا َع َؼ ُُوا َٔىِّی ز ٔ ََائ َ ُض ِِ َوأَ َِ َوا َي ُض ِِ إ ٔ ََّّل ب ٔ َح ِّك َضا
أ ُ َٔ ِر ُت أَ ِٕ أ ُ َقات ٔ ٌَ اي َّٓ َ

َف َم بَی ِ َن ايؼَّ ََلة ٔ َوايزَّکَاة ٔ َواہللٔ ي َِو ََ َٓ ُعونٔی َع َٓاقّا کَاْ ُوا یُ َؤ ُّزوْ َ َضا
َقا ٍَ أَبُو بَ ِْکٕ َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َْل ُ َقاتًََّٔٔ ََ ِٔ َ َّ
إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي َكا َت ًِ ُت ُض ِِ َعل َی ََ ِٓع َٔضا َقا ٍَ ُع َُرُ َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط ؾ ََواہللٔ ََا ص َُو إ ٔ ََّّل أَ ِٕ
رش َح َػ ِس َر أَبٔی بَ ِْکٕ ئك ٔ َتائض ٔ ِِ ؾ ََع َرؾ ُِت أَْ َّ ُط ا ِي َح ُّل
َرأَیِ ُت أَ َّٕ اہللَ َت َعال َی َق ِس َ َ

ادمح نب امیلسؿ ،وملم نب لضف ،فدیل ،بیعش نب اوبزمحة ف ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ
ریضاہللہنعرفامےتںیہسجفتقرضحتاوبرکبدصقیریضاہللہنعےناؿےسگنجرکےناکہتخپزعؾرکایلوت
رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اؿ ےس رعض ایک اے اوبرکب ریض اہلل ہنع! آپ سک رطہقی ےس اؿ ولوگں ےس
اڑںیےگاسےکدعبزگہتشدحثیرشفیےکومضمؿیسیجدحثیلقنیکیئگےہ۔
رافی  :ادمح نب امیلسؿ ،وملم نب لضف ،فدیل ،بیعش نب اوبزمحة ف ایفسؿ نب ہنییع ،زرہی ،دیعس نب بیسم،
اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہجدیکرفتیض

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1004

راوی َ :حُس بٔ بظار ،عُرو بٔ عاػِ ،عُرإ ابوعواّ قلإَ ،عُر ،زہری ،اْص بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ

اػ ِٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ع ُِٔ َرا ُٕ أَبُو ا ِي َع َّواّ ٔا ِي َك َّلا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ُِرُو بِ ُٔ َع ٔ

ََ ِع َُ ْر َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ أَْ َ ٔص بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َقا ٍَ َي َُّا تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ ِار َت َّس ِت ا ِي َع َر ُب
ٌ ا ِي َع َر َب َؾ َكا ٍَ أَبُو بَ ِْکٕ َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط إْٔ َّ َُا َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
ـ ُت َكات ٔ ُ
َقا ٍَ عُ َُرُ یَا أَبَا بَ ِْکٕ َن ِی َ
َعً َِیطٔ َو َس ًَِّ أ ُ َٔ ِر ُت أَ ِٕ أ ُ َقات ٔ ٌَ اي َّٓ َ َّ
یُوا ايؼَّ ََل َة
َ
اض َحًی َي ِظ َض ُسوا أَ ِٕ ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل اہللُ َوأَنِّی َر ُسو ٍُ اہللٔ َويُك ٔ ُ

وٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي َكا َت ًِ ُت ُض ِِ َعً َِیطٔ
َویُ ِؤتُوا ايزَّکَا َة َواہللٔ ي َِو ََ َٓ ُعونٔی َع َٓاقّا َٔ َُّا کَاْ ُوا ي ُِع ُل َ

رش َح َعً ٔ ُِ ُت أَْ َّ ُط ا ِي َح ُّل َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ ع ُِٔ َرا ُٕ
َقا ٍَ عُ َُرُ َرض َٔی اہللُ َع ِٓطُ َؾ ًَ َُّا َرأَیِ ُت َرأِ َی أَبٔی بَ ِْکٕ َق ِس ُ ٔ
اب َحس ُ
ا ِي َك َّلا ُٕ ي َِی َص بٔا ِي َكو ٔ ِّی فٔی ا ِي َحسٔیثٔ َو َص َِذا ا ِي َحس ُ
ٔیث ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُعب َ ِی ٔس
ٔیث َخ َلأ ْ َو َّاي ِٔذی َق ِب ًَ ُط ايؼَّ َو ُ
اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ عُت ِ َب َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة
دمحمنباشبر،رمعفنباعمص،رمعاؿاوبوعاؾاطقؿ،رمعم،زرہی،اسننب امکلریضاہللہنعرفامےتںیہسجفتق

رضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسیکفافتوہیئ افررعب ےکولگدنی ےس رحنمػ وہےئگ وترضحت
رمع ریض اہلل ہنع رفامےن ےگل اے اوبرکب ریض اہلل ہنع آپ رعب ےس سک رطہقی ےس اڑایئ رکںی ےگ افر ےنہک
ےگل رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامایہک ھجم وک مکح رفامایایگ ےہہک ںیمولوگں ےس اس
فتق کت اڑایئ اجری روھکں سج فتق کت ہک فہ اس ابت یک اہشدت ہن دںی ہک دخافدن دقفس ےک العفہ وکیئ
ابعدتےکالقئںیہنےہ افر ہیہکںیمدخافدندقفساکروسؽ(یلصاہللہیلعفآہل فملس)وہںرپ امنزاقمئرکںی
افرزوکةادارکںیدخافدندقفسیکمسقارگاؿولوگںےنھجموکاکیرکبیاکہچبیھبدےنیےسااکنررکدایوجہکہی
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکدایرکےتےھتوتاسرپیھباؿےساڑایئرکفںاگ۔رضحترمعریض

اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک سج فتق ںیم ےن داھکی رضحت اوبرکب ریض اہلل ہنع یک راےئ رگایم دخافدن دقفس یک
اجبنےسےہوتھجموکیھباسابتاکملعوہایگ ہکیہیقحےہرضحتاامؾاسنیئےنرفامایہکرافیرضحترمعاؿ
صیح
ااطقلؿ وقیٰرافی ںیہن ںیہ افر ہی دحثی اطخء ےہ بج ہک یلہپ دحثی رشفی ح دحثی ےہ (سج اک ربمن
63<8ےہ)افرسجوکرضحتزرہیےنرضحتدیبعاہللنبدبعاہللےسافراوہنںےنرضحتاوبرہریہریض
اہللہنعےسلقنایکےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،رمعفنباعمص،رمعاؿاوبوعاؾاطقؿ،رمعم،زرہی،اسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہجدیکرفتیض

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1005

راوی  :ہاروٕ بٔ سعیس ،خايس بٔ ْزار ،قاسِ بٔ َبرور ،یوْص ،ابٔ طہاب ،ابوسًُہ ،حرضت ابوہریرہ
رضی اہلل عٓہ

اب
ارو ُٕ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َخاي ٔ ٔس بِ ٔٔ ْٔزَا ٕر َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ا ِي َكا ٔس ُِ بِ ُٔ ََبِرُورٕ َع ِٔ یُوْ َُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َص ُ
َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ْ َ ِح َو ُظ
اہرفؿنبدیعس،اخدلنبزنار،اقمسنبربمفر،ویسن،انباہشب،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسہی
دحثیرشفییھبابق لدحثی63<8یسیجوقنمؽےہ۔
رافی  :اہرفؿ نب دیعس ،اخدل نب زنار ،اقمس نب ربمفر ،ویسن ،انب اہشب ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہجد یکرفتیض

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1006

راوی  :احُس بٔ َحُس بٔ َػیرہ ،عثُإ بٔ سعیس ،طعیب ،زہری ،عبیس اہلل ،نثیر بٔ عبیس ،طعیب،
زہری ،عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ عكبہ بٔ َشعوز ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ َُػٔی َر َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُع ِث َُا ُٕ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا
عُب َ ِی ُس اہللٔ ح َوأَْ ِ َبأََْا َنثٔیرُ بِ ُٔ عُب َ ِی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َبك ٔ َّی ُة َع ِٔ ُط َع ِیبٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ايزُّصِر ٔ ُّی َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ
إ أَبُو بَ ِْکٕ
َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ُعت ِ َب َة بِ ٔٔ ََ ِش ُعوز ٕأَ َّٕ أَبَا ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َي َُّا تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوک َ َ
اض َو َق ِس َقا ٍَ
ـ ُت َكات ٔ ُ
رف َٔ ِٔ ا ِي َع َر ٔب َقا ٍَ عُ َُرُ َرض َٔی اہللُ َع ِٓطُ َیا أَبَا بَ ِْکٕ َن ِی َ
ٌ اي َّٓ َ
رف ََ ِٔ َن َ َ
َب ِع َس ُظ َو َن َ َ
اض َحًَّی َي ُكويُوا ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل اہللُ ؾ ََُ ِٔ َقا ٍَ ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أ ُ َٔ ِر ُت أَ ِٕ أ ُ َقات ٔ ٌَ اي َّٓ َ
اہللُ َؾ َك ِس َع َؼ َِ َٔىِّی ََا َي ُط َو َنؿ َِش ُط إ ٔ ََّّل ب ٔ َح ِّكطٔ َوح َٔشاب ُ ُط َعل َی اہللٔ َقا ٍَ أَبُو بَ ِْکٕ َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َْل ُ َقاتًََّٔٔ ََ ِٔ
َف َم بَی ِ َن ايؼَّ ََلة ٔ َوايزَّکَاة ٔ َؾإ ٔ َّٕ ايزَّکَا َة َح ُّل ا ِي َُا ٍٔ َواہللٔ ي َِو ََ َٓ ُعونٔی َع َٓاقّا کَاْ ُوا یُ َؤ ُّزوْ َ َضا إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی
َ َّ

رش َح َػ ِس َر أَبٔی
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي َكا َت ًِ ُت ُض ِِ َعل َی ََ ِٓع َٔضا َقا ٍَ عُ َُرُ ؾ ََواہللٔ ََا ص َُو إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َرأَیِ ُت أَ َّٕ اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ َ َ
بَ ِْکٕ ي ٔ ًِك ٔ َتا ٍٔ ؾ ََع َرؾ ُِت أَْ َّ ُط ا ِي َح ُّل َو َّ
ايًؿ ُِى ْٔلَ ِح َُ َس
ادمح نب دمحم نب ریغمہ ،امثعؿ نب دیعس ،بیعش ،زرہی ،دیبع اہلل ،ریثک نب دیبع ،بیعش ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل
نبہبقعنبوعسمد،اوبرہریہریضاہللہنعرتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبریغمہ،امثعؿنبدیعس،بیعش،زرہی،دیبعاہلل،ریثکنبدیبع،بیعش،زرہی،دیبعاہللنب
دبعاہللنبہبقعنبوعسمد،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہجدیکرفتیض

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1007

راوی  :احُس بٔ َحُس بٔ َػیرة ،عثُإ ،طعیب ،زہری ،عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس بٔ نثیر ،وہ اپٓے و
ايس سے ،طعیب ،زہری ،سعیس بٔ َشیب ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ ا ِي ُُػٔی َرة ٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُع ِث َُا ُٕ َع ِٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی ح و أَ ِخب َ َرنٔی َع ُِرُو بِ ُٔ
إ بِ ٔٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ َنثٔیر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُط َع ِی ْب َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َسعٔی ُس بِ ُٔ
عُ ِث َُ َ
اض َحًَّی
ا ِي ُُ َشی َّٔب أَ َّٕ أَبَا ص َُریِ َر َة أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ أ ُ َٔ ِر ُت أَ ِٕ أ ُ َقات ٔ ٌَ اي َّٓ َ
َي ُكويُوا ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل اہللُ ؾ ََُ ِٔ َقاي ََضا َؾ َك ِس َع َؼ َِ َٔىِّی َنؿ َِش ُط َو ََا َي ُط إ ٔ ََّّل ب ٔ َح ِّكطٔ َوح َٔشاب ُ ُط َعل َی اہللٔ
ادمح نب دمحم نب ریغمة ،امثعؿ ،بیعش ،زرہی ،رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک ،فہ اےنپ ف ادل ےس ،بیعش ،زرہی،
دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایھجم
ّللَّہن ہہدںیافروج
وکمکحرفامایایگےہہکںیماسفتقکتاہجداڑایئرکفںہکسجفتقکتفہولگ َل ِإلَ َة ِإ َّلا ُ
صخشہیہملکےہکاگفہھجمےساانپامؽفاجؿوکوفحمظرکےاگرگمہیہکیسکدفرسےیکقحیفلتیکفہجےسافراس
اکاسحبدخادندقفسےکذہمےہ۔
رافی  :ادمح نب دمحم نبریغمة،امثعؿ ،بیعش ،زرہی،رمعف نبامثعؿ نبدیعس نب ریثک ،فہ اےنپف ادل ےس ،بیعش،
زرہی،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی

اہجدیکرفتیض

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1008

راوی ٖ :اروٕ بٔ عبساہللَ ،حُس بٔ اسُاعیٌ ،یزیس ،حُاز بٔ سًُة ،حُیس ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

ارو ُٕ بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َق َاَّل َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َح َُّازُ بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا صَ ُ
َشنٔی َن بٔأ َ َِ َوالٔهُ ِِ
َسً ََُ َة َع ِٔ حُ َُ ِی ٕس َع ِٔ أَْ َ ٕص َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َجاصٔ ُسوا ا ِي ُُ ِ ٔ

َوأَیِسٔیهُ ِِ َوأَ ِي ٔش َٓتٔهُ ِِ

اھرفؿ نب دبع اہلل ،دمحم نب اامسلیع ،سیدی ،امحد نب ۃملس ،دیمح ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرشمنیکےساےنپامؽاہوھتںافرزابونںےساہجدایکرکف۔
رافی  :اھرفؿنبدبعاہلل،دمحمنباامسلیع،سیدی،امحدنبۃملس،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجدوھچ ڑدےنیرپفدیع
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہجدوھچ ڑدےنیرپفدیع

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1009

راوی  :عبسة بٔ عبسايرحیِ ،سًُة بٔ سًامیٕ ،ابٔ ايُبارک ،وٖب ،ابٔ ايورز ،عُر بٔ َحُس بٔ
ايُٓهسر ،سِّم ،ابی ػايح ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ِب َسةُ بِ ُٔ َع ِب ٔس اي َّرح ٔٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َسً ََُ ُة بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُو َص ِی ْب

ِّم َع ِٔ أَبٔی َػاي ٔ ٕح َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ
َي ِعىٔی ابِ َٔ ا ِي َو ِرز ٔ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی عُ َُرُ بِ ُٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ ِٓ َه ٔسرٔ َع ِٔ ُس َ ٕٓ
ات َعل َی ُط ِع َب ٔة نٔؿَا ٕم
ات َوي َِِ َي ِػز ُ َوي َِِ یُ َح ِّس ِث َنؿ َِش ُط بٔ َػزِو ٕ ََ َ
اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ ََ َ
دبعۃ نب دبعارلمیح ،ۃملس نب امیلسؿ ،انب اابملرک ،فبھ ،انب اولرد ،رمع نب دمحم نب ادکنملر ،یمس ،ایب اصحل،
رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرفامےتںیہ
وجوکیئاساحتلںیمرمے اگہنوتاسےنیھبکاہجدایک وہاگافرہناسیکتینیکوہیگوتفہصخشافنؼ ےکاکی
ہصحرپرما۔
رافی  :دبعۃ نب دبعارلمیح ،ۃملس نب امیلسؿ ،انب اابملرک ،فبھ ،انب اولرد ،رمع نب دمحم نب ادکنملر ،یمس ،ایب
اصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکشلےکاسھتےناجےنیکااجزت
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
رکشلےکاسھتےناجےنیکااجزت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1010

راوی  :احُس بٔ یحٌی بٔ ايوزیر بٔ سًامیٕ ،ابٔ عؿیر ،ايیث ،ابٔ َشاَف ،ابٔ طہاب ،ابوسًُة بٔ
عبسايرحُإ و سعیس بٔ ايُشیب ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ یَ ِحٌَی بِ ٔٔ ا ِي َوزٔیر ٔبِ ٔٔ ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َؿیِر ٕ َع ِٔ َّ
اب
ايً ِیثٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ َُ َش ٔاَفٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة بِ ٔٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َو َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب أَ َّٕ أَبَا ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
یب أَ ِن ُؿ ُش ُض ِِ أَ ِٕ َی َت َد ًَّ ُؿوا
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ َو َّاي ِٔذی َن ِؿ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔ ي َِو ََّل أَ َّٕ رٔ َج ّاَّل َٔ ِٔ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن ََّل َت ٔل ُ

رسیَّ ٕة َت ِػزُو فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ َو َّاي ِٔذی َن ِؿ ٔسی ب ٔ َیسٔظ ٔ
َعىِّی َو ََّل أَ ٔج ُس ََا أَ ِحًُُٔ ُض ِِ َعً َِیطٔ ََا َت َد ًَّؿ ُِت َع ِٔ َ ٔ
ٌ
ٌ ث ُ َِّ أ ُ ِح َیا ث ُ َِّ أ ُ ِق َت ُ
ٌ ث ُ َِّ أ ُ ِح َیا ث ُ َِّ أ ُ ِق َت ُ
ٌ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ ث ُ َِّ أ ُ ِح َیا ث ُ َِّ أ ُ ِق َت ُ
ي ََوز ٔ ِز ُت أَنِّی أ ُ ِق َت ُ

ادمح نب ییحی نب اولزری نب امیلسؿ ،انب عفتر ،اثیل ،انب اسمرف ،انب اہشب ،اوبۃملس نب دبعارلنمح ف دیعس نب
ابیسمل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد
رفامای اس ذات یک مسق ہک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ارگ ھچک ومنینم ھجم ےس ےھچیپ رےنہ ںیم راضدنم ہن
وہےت افر ریمےاپس اؿ وک (بس وک)اسھت ےل اجےن ےک فاےطس وسارایں وہںیت وت رہ اکیاس رکشل ےک اسھت
اجات وج ہک راہ دخا ںیم اہجد رکےن ےک فاےطس اجات افر اس ذات یک مسق ہک سج ےک ہضبق ںیم ریمی اجؿ ےہ ریمی
انمتےہہکںیمراہدخاںیملتقایکاجؤںرھپزدنہوہںافررھپںیملتقایکاجؤں۔
رافی  :ادمحنبییحینباولزرینبامیلسؿ،انبعفتر،اثیل،انباسمرف،انباہشب،اوبۃملسنبدبعارلامحؿفدیعس
نبابیسمل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجدرکےنفاےلاجمدہنیےکرباربںیہنوہےتکس
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہجدرکےنفاےلاجمدہنیےکرباربںیہنوہےتکس

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1011

راوی َ :حُس بٔ عبیساہلل بٔ بزیع ،بَش ،ابٔ ايُؿـٌ ،عبسايرحُٔ بٔ اسحام ،زہری ،سہٌ بٔ سعس،
َروإ بٔ ايحهِ ،حرضت زیس بٔ ثابت رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ بَز ٔ ٕ
َش َي ِعىٔی ابِ َٔ ا ِي ُُؿ ََّـ ٌٔ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ
یع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بٔ ِ ْ
إ بِ َٔ ا ِي َح َه ِٔ َجاي ٔ ّشا َؾحٔئ ُِت َحًَّی َجً َِش ُت إٔي َِیطٔ
إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َس ِض ٌٔ بِ ٔٔ َس ِع ٕس َقا ٍَ َرأَیِ ُت ََرِ َو َ

وٕ
َؾ َح َّسثَ َٓا أَ َّٕ َزیِ َس بِ َٔ ثَاب ٔ ٕت َح َّسثَ ُط أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أُِْز ٔ ٍَ َعً َِیطٔ ََّل َي ِش َتؤی ا ِي َكاع ٔ ُس َ
وٕ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َؾ َحا َئ ابِ ُٔ أ ُ ِّّ ََهِتُوّ ٕ َوص َُو یُُٔ ًُّ َضا َعل َ َّی َؾ َكا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ي َِو
َٔ ِٔ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن َوا ِي ُُ َحاصٔ ُس َ
أَ ِس َت ٔلی ُع ا ِيحٔ َضا َز َي َحا َص ِس ُت ؾَأَِْزَ ٍَ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َو َؾد ٔ ُِذ ُظ َعل َی َؾد ٔ ِٔذی َؾ َث ُكً َِت َعل َ َّی َحًَّی هَ َٓ ِٓ ُت أَ ِٕ
ُ
َست ُ َر ُّق َؾد ٔ ِٔذی ث ُ َِّ ُ ِّ
ايرضرٔ َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِب ُس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل َص َِذا ي َِی َص
رس َی َع ِٓ ُط غَیِرُ أولٔی َّ َ
بٔطٔ بَأ ِ ْض َو َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل َی ِرؤی َع ِٓ ُط َعل ٔ ُّی بِ ُٔ َُ ِشضٔر ٕ َوأَبُو َُ َعاو ٔ َی َة َو َع ِب ُس ا ِي َواحٔسٔ بِ ُٔ زٔیَاز ٕ َع ِٔ
اي ُّٓ ِع َُا ٕٔ بِ ٔٔ َس ِع ٕس ي َِی َص بٔث ٔ َك ٕة
دمحمنبدیبعاہللنبزبعی،رشب،انبالضفمل،دبعارلنمحنبااحسؼ،زرہی ،لہنبدعس،رمفاؿنبامکحل،رضحت
زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ سج فتق ہی آتی رکہمی
انزؽ وہیئ وت رضحت دبعاہلل نب وتکمؾ ریض اہلل ہنع (انانیب احصیب) فیرفیالےئ افر روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساسفتقھجموکڑپھرک انسرےہےھترھپ(انبوتکمؾےن)رعضایک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!ارگنکمم
وہاتھجمےساہجدرکانوتالبہبشںیماجمدہوہات۔اسےکدعبدخافدندقفسےنہیآتیرکہمیانزؽرفامیئافررضحت
زدی نب اثتب ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک سج فتق ہی زگہتش آتی انزؽ وہیئ وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس یک راؿ ابمرک ریمی راؿ ےک افرپ یھت رھپ ھجم رپ فزؿ وسحمس وہا اہیں کت ہک ںیم ھجمس ایگ ہک ریمی
راؿوٹٹ افر ٹھپ اجےئ یگ رھپفہاحتلفیحوموقػ وہیئگہک سجفہج ےسرضحت زدیریضاہلل ہنعیکراؿاک
فزؿ زایدہ وسحمس وہا۔ اامؾ اسنیئیکاس رفاتی یکدنس ںیم رافی دبعارلنمح نب ااحسؼ ےہفہ رافی وکیئ ربا رافی
ںیہن ےہ۔ اس ےس یلع نب رہسم ،اوب اعمف ہی ،دبعاولادح نب زاید ،امعنؿ نب وعسمد ےن رفاتی یک ےہ افر فہ ہقث
ںیہنےہ۔
رافی  :دمحم نب دیبعاہلل نب زبعی ،رشب ،انب الضفمل ،دبعارلنمح نب ااحسؼ ،زرہی  ،لہ نب دعس ،رمفاؿ نب
امکحل،رضحتزدینباثتبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی

اہجدرکےنفاےلاجمدہنیےکرباربںیہنوہےتکس

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1012

راوی َ :حُس بٔ یحٌی ،عبس اہلل ،يعكوب بٔ ابراٖیِ بٔ سعس ،ابیہ ،ػايح ،ابٔ طہاب ،سہٌ بٔ سعس،
َروإ ،حرضت زیس بٔ ثابت رضی اہلل عٓہ

وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ َس ِع ٕس َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبٔی َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ یَ ِحٌَی بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َي ِع ُك ُ
إ َجاي ٔ ّشا فٔی ا ِي َُ ِشحٔسٔ ؾَأَق َِبً ُِت
َػاي ٔ ٕح َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
اب َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َس ِض ُ
ٌ بِ ُٔ َس ِع ٕس َقا ٍَ َرأَیِ ُت ََ ِر َو َ
َحًَّی َجً َِش ُت إلٔ َی َج ِٓبٔطٔ ؾَأ َ ِخب َ َرَْا أَ َّٕ َزیِ َس بِ َٔ ثَاب ٔ ٕت أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ َِل َی َعً َِیطٔ
وٕ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َقا ٍَ َؾ َحائ َ ُط ابِ ُٔ أ ُ ِّّ ََهِتُوّ ٕ َوص َُو
وٕ َٔ ِٔ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن َوا ِي ُُ َحاصٔ ُس َ
ََّل َي ِش َتؤی ا ِي َكاع ٔ ُس َ
إ َر ُج َّل أَ ِع َِّم ؾَأَِْزَ ٍَ اہللُ َعل َی َر ُسوئطٔ
یُُٔ ًُّ َضا َعل َ َّی َؾ َكا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ي َِو أَ ِس َت ٔلی ُع ا ِيح ٔ َضا َز َي َحا َص ِس ُت َوک َ َ
َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َؾد ٔ ُِذ ُظ َعل َی َؾد ٔ ِٔذی َحًَّی َص َُّ ِت َترُ ُّق َؾد ٔ ِٔذی ث ُ َِّ ُ ِّ
رس َی َع ِٓطُ ؾَأَِْزَ ٍَ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ
ُ
ايرضرٔ
غَیِرُ أولٔی َّ َ

دمحم نبییحی ،دبع اہلل ،وقعیب نب اربامیہ نب دعس ،اہیب ،اصحل ،انب اہشب  ،لہ نب دعس ،رمفاؿ ،رضحت زدی نب
اثتب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس سج فتقآتی رکہمی وھکلا رےہ
ےھت وت رضحت انب وتکمؾ فیرفی الےئ افر اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فملس! ارگ ںیم اہجد ےک
اقلبوہاتوتںیمرضفراہجدرکاتاسےیلہکفہانانیبےھتاسرپدخافدندقفسےن(ریغافیلاررضر)ےکاافلظانزؽ
رفامےئ اس فتق روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک راؿ ابمرک ریمی راؿ رپ یھت اہیں کت ہک نکمم اھت ہک
ریمیراؿلچکاجےئاسےکدعبفیحانزؽوہاندنبوہیئگ۔
رافی  :دمحمنبییحی،دبعاہلل،وقعیبنباربامیھنبدعس،اہیب،اصحل،انباہشب ،لہنبدعس،رمفاؿ،رضحت
زدینباثتبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہجدرکےنفاےلاجمدہنیےکرباربںیہنوہےتکس

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1013

راوی  :حرضت براء رضی اہلل عٓہ

ئ أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ِص بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ ِع َتُٔ ْر َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ ا ِيب َ َرا ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َن ِ ُ

َو َس ًَّ َِ ث ُ َِّ ذ ََْ کًَ ٔ َُ ّة ََ ِع َٓاصَا َقا ٍَ ائ ِ ُتونٔی بٔا ِلهَت ٔٔـ َو َّ
وٕ َٔ ِٔ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن
ايً ِوحٔ َؾهَ َت َب ََّل َي ِش َتؤی ا ِي َكاع ٔ ُس َ
َ
ُ
ُ
ايرضرٔ
َو َع ُِرُو بِ ُٔ أ ِّّ ََهِتُوّ ٕ َخ ًِ َؿطُ َؾ َكا ٍَ َص ٌِ لٔی ُر ِخ َؼ ْة َؾ َٓزَي َِت غَیِرُ أولٔی َّ َ

رصننبیلع،رمتعم،ایبااحسؼ،رضحترباءریضاہلل ہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اشےن یک ڈہی افر یتحت اگنمیئ افر اس رپ آتی رکہمی آرخ کت وھکلایئ۔ اس فتق رضحت رمعف نب وتکمؾ ریض
اہللہنعآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپےھتاوہنںےنرعضایکایکریمےفاےطسرتصخافروہستلےہ؟
اسرپہیآتیرکہمیانزؽوہیئ
رافی  :رضحترباءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہجدرکےنفاےلاجمدہنیےکرباربںیہنوہےتکس

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1014

راوی َ :حُس بٔ عبیس ،ابوبْک بٔ عیاغ ،ابواسحام ،حرضت براء رضی اہلل عٓہ

غ َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ ا ِيب َ َرا ٔء َقا ٍَ َي َُّا َْزَي َِت َّلَ
ْک بِ ُٔ َعیَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ُعب َ ِی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو بَ ِ ٔ

ـ ف ٔ َّی َوأَْ َا
وٕ َٔ ِٔ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن َجا َء ابِ ُٔ أ ُ ِّّ ََهِتُوّ ٕ َوک َ َ
َي ِش َتؤی ا ِي َكاع ٔ ُس َ
إ أَ ِع َُى َؾ َكا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َؾ َه ِی َ
َّ
ُ
ايرضرٔ
أَ ِع َُى َقا ٍَ ؾ ََُا بَر ٔ َح َحًی َْزَي َِت غَیِرُ أولٔی َّ َ
دمحمنبدیبع،اوبرکبنبایعش،اوبااحسؼ،رضحترباءریضاہللہنع رفامےتںیہسجفتقہیآتیرکہمیآرخکت
انزؽوہیئوترضحتانبوتکمؾریضاہللہنعاحرضوہےئفہاکیانانیبصخشےھتافررعضایکایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس! ںیم اکی انانیب صخش وہں ریمے قلعتم ایک مکح رگایم ےہ؟ ایھب ھچک فتق ےن زگرا اھت ہک انزؽ وہیئ
(ینعیذعمفرولگاسمکحےسینثتسمںیہ۔)
رافی  :دمحمنبدیبع،اوبرکبنبایعش،اوبااحسؼ،رضحترباءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجصخشےکفادلنیتایتوہںاسوکرھگرےنہیکااجزت
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
سجصخشےکفادلنیتایتوہںاسوکرھگرےنہیکااجزت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1015

راوی َ :حُس بٔ ايُثىی ،یحٌی بٔ سعیس ،سؿیإ و طعبہ حبیب بٔ ابو ثابت ،ابو ايعباض ،حرضت
عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

یب بِ ُٔ أَبٔی ثَاب ٔ ٕت َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َع ِٔ یَ ِحٌَی بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ ُسؿ َِی َ
إ َو ُط ِع َب َة َق َاَّل َح َّسثَ َٓا َحب ٔ ُ
ض َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َع ُِر ٕو َقا ٍَ َجا َئ َر ُج ٌْ إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ِش َتأِذْٔ ُ ُط فٔی
أَبٔی ا ِي َعبَّا ٔ
اک َقا ٍَ َن َع ِِ َقا ٍَ َؾؿٔیض ٔ َُا َؾ َحاص ِٔس
ا ِيحٔ َضاز ٔ َؾ َكا ٍَ أَو ٌَّی َواي ٔ َس َ

دمحم نب اینثمل ،ییحی نب دیعس ،ایفسؿ ف ہبعش بیبح نب اوب اثتب ،اوب اابعلس ،رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع
رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم احرض وہا افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اہجد یک ااجزت امیگن آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےندرایتفایکہکایکاہمترےامںابپزدنہںیہ؟اسےنرعضایکیجاہں!آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایرھپماؿیکدختمرکف۔
رافی  :دمحمنباینثمل،ییحینبدیعس،ایفسؿفہبعشبیبحنباوباثتب،اوباابعلس،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجیکرصػفادلہزدنہوہاسےکےیلااجزت
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
سجیکرصػفادلہزدنہوہاسےکےیلااجزت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1016

راوی  :عبسايوہاب بٔ عبسايحهِ ،ححاد ،ابٔ جریخَ ،حُس بٔ كًحہ ،ابٔ عبساہلل ْب عبسايرحُٔ ،ابیہ
كًحہ ،حرضت َعاویہ بٔ جاہُہ رضی اہلل عٓہ

َّاد َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس ا ِي َوصَّ ٔ
اب بِ ُٔ َع ِب ٔس ا ِي َح َه ِٔ ا ِي َو َّر ُام َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحح ْ
كَ ًِ َح َة َوص َُو ابِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ ك َ ًِ َح َة َع ِٔ َُ َعاو ٔ َی َة بِ ٔٔ َجاص َُٔ َة َّ
َِّم أَ َّٕ َجاص َُٔ َة
ايشً ٔ ِّ

َجا َئ إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ َر ِز ُت أَ ِٕ أَغِز ُ َو َو َق ِس ٔجئ ُِت أَ ِس َت ٔظیرُ َک َؾ َكا ٍَ
ََ َٔ ِٔ أ ُ ّٓ ٕ َقا ٍَ َن َع ِِ َقا ٍَ ؾَا ِيزَ َِ َضا َؾإ ٔ َّٕ ا ِي َح َّٓ َة َت ِح َت رٔ ِجً َِی َضا
َص ٌِ ي َ
دبعاولاہب نب دبعامکحل ،اجحج ،انب رججی ،دمحم نب ہحلط ،انب دبعاہلل بن دبعارلنمح ،اہیبہحلط ،رضحت اعمفہی نب
اجہمہریضاہللہنعرفامیتںیہرضحتاجربریضاہللہنعدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہےئافر

رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!ںیمےناہجدںیمرشتکاکارادہرکایلےہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
یک دختم ںیم وشمرہ رکےن ےک فاےطس احرض وہا وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک اہمتری فادلہ
اصہبح زدنہ ںیہ؟ اوہنں ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ م اؿ یک دختم رکف
ویکہکنتنجاؿےکاپؤںےکےچینےہ۔
رافی  :دبعاولاہب نب دبعامکحل ،اجحج ،انب رججی ،دمحم نب ہحلط ،انب دبعاہلل بن دبعارلنمح ،اہیب ہحلط ،رضحت
اعمفہینباجہمہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجؿفامؽےساہجدرکےنفاےلےکابرےںیمااحدثی
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اجؿفامؽےساہجدرکےنفاےلےکابرےںیمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1017

راوی  :نثیر بٔ عبیس ،بكیہ ،زبیسی ،زہری ،رجٌ ،حرضت ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

یس َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس
أَ ِخب َ َرَْا َنثٔیرُ بِ ُٔ عُب َ ِی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َبك ٔ َّی ُة َع ِٔ ايزُّبَ ِیس ِّٔی َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َع َلا ٔ
ئ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
ٌ َقا ٍَ ََ ِٔ
ض أَؾ َِـ ُ
ا ِيد ُِسر ِّٔی أَ َّٕ َر ُج َّل أَتَی َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ ُّی اي َّٓا ٔ
َجا َص َس ب ٔ َٓ ِؿ ٔشطٔ َو ََائطٔ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َقا ٍَ ث ُ َِّ ََ ِٔ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ َقا ٍَ ث ُ َِّ َُ ِؤ َٔ ْٔ فٔی ٔط ِعبٕ َٔ ِٔ ِّ
اب
ايظ َع ٔ
رشظ ٔ
اض َٔ ِٔ َ ِّ
َی َّتقٔی اہللَ َو َی َس ُع اي َّٓ َ

ریثکنبدیبع،ہیقب،زدیبی،زرہی،رلج،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنعرفامےتںیہہکاکیصخشدختم
وبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!بسےسزایدہالضفوکؿ
ولگںیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفہصخشاھگےٹںیمراتہوہافردخافدندقفسےسڈراتوہافراس

ےکرشےسولگوفحمظرںیہ۔
رافی  :ریثکنبدیبع،ہیقب،زدیبی،زرہی،رلج،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللیکراہںیمادیؽےنلچفاولںیکتلیضف
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہللیکراہںیمادیؽےنلچفاولںیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1018

راوی  :قتيبہ ،يیث ،یزیس ،ابوحبیب ،ابوخیر ،ابوايدلاب ،حرضت ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
اب َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس
ايً ِی ُث َع ِٔ یَز ٔ َ
یس بِ ٔٔ أَبٔی َحبٔیبٕ َع ِٔ أَبٔی ا ِي َدی ِر ٔ َع ِٔ أَبٔی ا ِي َد َّل ٔ
اض َوص َُو َُ ِشٓ ٔ ْس هَ ِض َر ُظ إلٔ َی
ا ِيد ُِسر ِّٔی َقا ٍَ ک َ َ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع َاّ َتبُو َک َی ِد ُل ُب اي َّٓ َ

ض َو َ ِّ
ض َر ُج َّل َعُٔ ٌَ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َعل َی
ض إ ٔ َّٕ َٔ ِٔ َخی ِر ٔاي َّٓا ٔ
رش اي َّٓا ٔ
َراح ٔ ًَتٔطٔ َؾ َكا ٍَ أَ ََّل أ ُ ِخبٔرُ ُن ِِ ب ٔ َدی ِر ٔاي َّٓا ٔ
ض َر ُج َّل ؾَا ٔج ّرا َي ُِقأ ُ
َف ٔسطٔ أَ ِو َعل َی هَ ِضر ٔ َبعٔیرٔظ ٔ أَ ِو َعل َی َق َس َٔطٔ َحًَّی َیأِت َٔی ُط ا ِي َُ ِو ُت َوإ ٔ َّٕ َٔ ِٔ َ ِّ
رش اي َّٓا ٔ
َ
هَ ِضر ٔ َ َ
اب اہللٔ ََّل یَ ِر َعؤی إلٔ َی َط ِی ٕئ َٔ ِٓ ُط
ن ٔ َت َ
ہبیتق ،ثیل ،سیدی ،اوببیبح ،اوبریخ ،اوبااطخلب ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک زغفہ وبتک
ےک ومعق رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس اینپ وساری ےس اہسرا اگلےئ وہےئہبطخ دے رےہ ےھت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکںیمموکرتہبنیافردبرتنیولوگںےکابرےںیمہنالتبؤں۔ولوگںںیم
ےسرتہبنیصخشفہےہوجہکراہدخاںیماےنپوھگ ڑےایافٹنیکتشپرپوساروہرکایادیؽاتلچےہاہیںکتہک
اسیکومتآاجیتےہ۔بجہکدبرتنیصخشفہےہوجہکافرجےہفہدخافدندقفسیکاتکبیکالتفترکاتےہ

افراسرپیسکرطہقیےسلمعںیہنرکات۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،سیدی،اوببیبح،اوبریخ،اوبااطخلب،رضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہللیکراہںیمادیؽےنلچفاولںیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1019

عیسی بٔ كًحہ ،حرضت ابوہریرہ
راوی  :احُس بٔ سًامیٕ ،جعرف بٔ عوَٕ ،شعرَ ،حُس بٔ عبس ايرحُٰٔ ،
رضی اہلل عٓہ

رف بِ ُٔ َع ِو ٕٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َٔ ِش َع ْر َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َج ِع َ ُ
َّ
َّ
ايرض ٔع
ع َٔیسی بِ ٔٔ كَ ًِ َح َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ ََّل َی ِبکٔی أَ َح ْس َٔ ِٔ َخ ِظ َی ٔة اہللٔ َؾ َت ِل َع َُطُ اي َّٓا ُر َحًی یُ َر َّز ايًب َ ُن فٔی َّ ِ

َخ ِی َُ ِشً ٔ ِٕ أَبَ ّسا
َو ََّل یَ ِح َتُٔ ُع غ َُب ْار فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َوزُ َخا ُٕ َج َض َّٓ َِ فٔی ََ ِٓ َ َ

ادمح نب امیلسؿ ،رفعج نب وعؿ ،رعسم ،دمحم نب دبع ارلنمحٰ ،یسیع نب ہحلط ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت
ںیہہکوجصخشدخافدندقفسےکوخػےسڈراتےہاسوکدفزخیکآگاسفتقکتںیہنوھچ یتکبجکت
ہک دفدھ اھچیت ںیم فاسپ ںیہن آات افر راہ دخا ںیم اہجد رکےن فاےل املسمؿ ےک ونھتں ںیم دفزخ اک دوھاں افر
اہجداکابغرااھٹکںیہنوہےتکس۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،رفعجنبوعؿ،رعسم،دمحمنبدبعارلنمحٰ،یسیعنبہحلط،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی

اہللیکراہںیمادیؽےنلچفاولںیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1020

عیسی بٔ كًححہ ،حرضت
راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،ابٔ ايُبارکَ ،شعوزیَ ،حُس بٔ عبس ايرحُٰٔ ،
ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ايْس ِّی َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َع ِٔ ا ِي َُ ِش ُعوز ٔ ِّی َع ِٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ ع َٔیسی بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا صَ َّٓازُ بِ ُٔ َّ ٔ
كَ ًِ َح َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َّلَ َیً ٔخُ اي َّٓ َار َر ُج ٌْ بَکَی َٔ ِٔ َخ ِظ َی ٔة اہللٔ َت َعال َی
َّ
َّ
ايرض ٔع َو ََّل َی ِح َتُٔ ُع غ َُب ْار فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َو ُز َخا ُٕ َْارٔ َج َض َّٓ َِ
َحًی َي ُعو َز ايًب َ ُن فٔی َّ ِ

لل
انہدنبرسی،انباابملرک ،وعسمدی ،دمحمنبدبعارلنمحٰ ،یسیعنب حجہ،رضحتاوبرہریہریضاہلل ہنعرضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رفامےت ںیہ ہک وج صخش وخػ دخافدنی ےس رفای فہ اس فتق کت
دفزخ ںیم دالخ ںیہن وہ  اتک سج فتق کت ہک دفدھ نھت ںیم ہن فاسپ آاجےئ اس رطہقی ےس اہجد اک ابغر افر
دفزخاکدوھاںااھٹکںیہنوہ اتک۔
لل
رافی  :انہدنبرسی،انباابملرک،وعسمدی،دمحمنبدبعارلنمحٰ،یسیعنب حجہ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہللیکراہںیمادیؽےنلچفاولںیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1021

راوی  :عیسی بٔ حُاز ،يیث ،ابٔ عحَلٕ ،سہیٌ بٔ ابوػايح ،ابیہ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ع َٔیسی بِ ُٔ َح َُّاز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ ابِ ٔٔ َع ِح ََل َٕ َع ِٔ ُس َض ِی ٌٔ بِ ٔٔ أَبٔی َػاي ٔ ٕح َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی

َّ
َّ
اَفا ث ُ َِّ َس َّس َز َو َق َار َب
ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َقا ٍَ ََّل َی ِح َتُٔ َعا ٕٔ فٔی اي َّٓارٔ َُ ِشً ٔ ِْ َق َت ٌَ ک َ ٔ ّ
َو ََّل َی ِح َتُٔ َعا ٕٔ فٔی َج ِو ٔ
ف َُ ِؤ َٔ ٕٔ غ َُب ْار فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َوؾ َِیحُ َج َض َّٓ َِ َو ََّل َی ِح َتُٔ َعا ٕٔ فٔی َقً ِٔب َع ِب ٕس ِاْل ٔ َیُا ُٕ
َوا ِي َح َش ُس
یسیعنبامحد،ثیل،انبالجعؿ،لیہسنباوباصحل،اہیب،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج املسمؿ ےن یسک اکرف وک لتق رک ڈاال افر رھپ درنایہن راہتس
اایتخرایکوتفہصخشمنہجںیمںیہندالخوہاگاسرطہقیےسدفزخیکرگیمافراساکدوھاںافراہجداکرگدفابغر
ااھٹکںیہنوہ اتکزینیسکاملسمؿےکبلقںیماامیؿافردسحدفونںزیچںیااھٹکںیہنوہںیتکس۔
رافی  :یسیعنبامحد،ثیل،انبالجعؿ،لیہسنباوباصحل،اہیب،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہللیکراہںیمادیؽےنلچفاولںیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1022

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،جریر ،سہیٌ ،ػؿوإ بٔ ابویزیس ،قعكاع بٔ يحَلد ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل
عٓہ

یس َع ِٔ ا ِي َك ِع َكا ٔع بِ ٔٔ
إ بِ ٔٔ أَبٔی یَز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َجر ٔ ْیر َع ِٔ ُس َض ِی ٌٕ َع ِٔ َػؿ َِو َ
َّ
ايً ِح ََل ٔد َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّلَ َی ِح َتُٔ ُع غ َُب ْار فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َو ُز َخا ُٕ
َج َض َّٓ َِ فٔی َج ِو ٔ
ايظ ُّح َو ِاْل ٔ َیُا ُٕ فٔی َقً ِٔب َع ِب ٕس أَبَ ّسا
ف َع ِب ٕس أَبَ ّسا َو ََّل َی ِح َتُٔ ُع ُّ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،لیہس ،وفصاؿ نب اوبسیدی ،اقعقع نبالجلج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہللہنع ےس رفاتی
ےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفاماییسکدنبہںیماہجداکابغرافردفزخاکدوھاںیھبک

عمجںیہنوہےتکس۔اسرطہقی ےسوجنکیس افراامیؿیھبک اکیدنبہ ےکبلق ںیمااھٹک ںیہنوہےتکس زیناملسمؿ ےک
بلقںیماامیؿافردسحدفزیچںیعمجںیہنوہںیتکس۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،لیہس،وفصاؿنباوبسیدی،اقعقعنبالجلج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہللیکراہںیمادیؽےنلچفاولںیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1023

راوی  :عُرو بٔ علی ،عبسايرحَُٔ ،ہسی ،ذُاز بٔ سًُہ ،سہیٌ بٔ ابوػايح ،ػؿوإ بٔ سًیِ ،خايس
بٔ يحَلد ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ ََ ِضس ٓ ٕ
ٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّازُ بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ ُس َض ِی ٌٔ بِ ٔٔ
إ بِ ٔٔ ُسً َِی ِٕ َع ِٔ َخاي ٔ ٔس بِ ٔٔ َّ
ايً ِح ََل ٔد َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
أَب ٔی َػاي ٔ ٕح َع ِٔ َػؿ َِو َ

َقا ٍَ ََّل َی ِح َتُٔ ُع غ َُب ْار فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َو ُز َخا ُٕ َج َض َّٓ َِ فٔی َو ِجطٔ َر ُج ٌٕ أَبَ ّسا َو ََّل َی ِح َتُٔ ُع اي ُّظ ُّح َو ِاْل ٔ َیُا ُٕ فٔی َقً ِٔب
َع ِب ٕس أَبَ ّسا
رمعف نب یلع ،دبعارلنمح ،دہمی ،امچد نب ہملس ،لیہس نب اوباصحل ،وفصاؿ نب میلس ،اخدل نب الجلج ،رضحت
اوبرہریہریضاہللہنعرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرفامےتںیہہکآپ یلصاہللہیلعفآہل
فملسےنا راشدرفاماییسکصخشےکرہچہرپاہجداک ابغرافردفزخاکدوھاںعمجںیہنوہ ےتکسایسرطہقیےسلخب افر
اامیؿیھبیھبکاکیبلقںیمعمجںیہنوہےتکس۔
رافی  :رمعف نب یلع ،دبعارلنمح ،دہمی ،امچد نب ہملس ،لیہس نب اوباصحل ،وفصاؿ نب میلس ،اخدل نب الجلج،

رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہللیکراہںیمادیؽےنلچفاولںیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1024

راوی َ :حُس بٔ عاَرَٓ ،ؼور بٔ سًُہ ،يیث بٔ سعس ،ابٔ يہاز ،سہیٌ بٔ ابوػايح ،ػؿوإ بٔ
ابویزیس ،قعكاع بٔ يحَلد ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َعا َٔر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِٓ ُؼو ُر بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َّ
ايً ِی ُث بِ ُٔ َس ِع ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َضاز ٔ َع ِٔ
یس َع ِٔ ا ِي َك ِع َكا ٔع بِ ٔٔ َّ
ايً ِح ََل ٔد َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ
إ بِ ٔٔ أَبٔی َیز ٔ َ
ُس َض ِی ٌٔ بِ ٔٔ أَبٔی َػاي ٔ ٕح َع ِٔ َػؿ َِو َ

اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل َی ِح َتُٔ ُع غ َُب ْار فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َو ُز َخا ُٕ َج َض َّٓ َِ فٔی َج ِو ٔ
ايظ ُّح
ف َع ِب ٕس َوَّلَ َی ِح َتُٔ ُع ُّ
َو ِاْل ٔ َیُا ُٕ فٔی َج ِو ٔ
ف َع ِب ٕس
دمحم نب اعرم ،وصنمر نب ہملس ،ثیل نب دعس ،انب اہلد ،لیہس نب اوباصحل ،وفصاؿ نب اوبسیدی ،اقعقع نب الجلج،
اوبرہریہریضاہللہنعاسدحثیاکومضمؿاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحم نب اعرم ،وصنمر نب ہملس ،ثیل نب دعس ،انب اہلد ،لیہس نب اوباصحل ،وفصاؿ نب اوبسیدی ،اقعقع نب
الجلج،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی

اہللیکراہںیمادیؽےنلچفاولںیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1025

راوی  :عُرو بٔ علیْ ،عْعہ بٔ ايبرْس و ابٔ ابوعسیَ ،حُس بٔ عُرو ،ػؿوإ بٔ ابویزیس ،حؼین بٔ
يحَلد ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ْعةُ بِ ُٔ ا ِيبٔرْٔ ِ ٔس َوابِ ُٔ أَبٔی َعس ٓ ٕ
ٔی َق َاَّل َح َّسث َ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َ ِ
ْع َ َ
یس َع ِٔ حُ َؼی ِ ٔن بِ ٔٔ َّ
ايً ِح ََل ٔد َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َّلَ
إ بِ ٔٔ أَبٔی َیز ٔ َ
َػؿ َِو َ

َخ ِی َُ ِشً ٔ ِٕ أَبَ ّسا
َی ِح َتُٔ ُع غ َُب ْار فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ َو ُز َخا ُٕ َج َض َّٓ َِ فٔی ََ ِٓ َ َ

رمعفنبیلع،رعرعہنباربلدنفانباوبدعی،دمحمنبرمعف،وفصاؿنباوبسیدی،نیصحنبالجلج،اوبرہریہریضاہلل
ہنعاسدحثیاکومضمؿاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،رعرعہ نباربلدن فانباوبدعی،دمحم نبرمعف،وفصاؿنب اوبسیدی،نیصحنبالجلج،اوبرہریہ
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہللیکراہںیمادیؽےنلچفاولںیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1026

راوی  :طعیب بٔ یوسـ ،یزیس بٔ ہاروَٕ ،حُس بٔ عُرو ،ػؿوإ بٔ ابویزیس ،حؼین بٔ يحَلد ،ابوہریرہ
رضی اہلل عٓہ

یس َع ِٔ
إ بِ ٔٔ أَبٔی َیز ٔ َ
ـ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس بِ ُٔ َص ُ
وٕ َع ِٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ َػؿ َِو َ
ار َ
أَ ِخب َ َرنٔی ُط َع ِی ُب بِ ُٔ یُو ُس َ

ُح َؼی ِ ٔن بِ ٔٔ َّ
ايً ِح ََل ٔد َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل َی ِح َتُٔ ُع غ َُب ْار فٔی َسبٔی ٌٔ
إ فٔی َقً ِٔب َر ُج ٌٕ َُ ِشً ٔ ِٕ
َخ ِی َُ ِشً ٔ ِٕ َو ََّل َی ِح َتُٔ ُع ُط ٌّح َوإ ٔ َیُ ْ
اہللٔ َوزُ َخا ُٕ َج َض َّٓ َِ فٔی ََ ِٓ َ َ
بیعش نب ویفس ،سیدی نباہرفؿ ،دمحم نبرمعف ،وفصاؿ نب اوبسیدی ،نیصح نب الجلج ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اس
دحثیاکومضمؿیھباسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :بیعشنبویفس،سیدینباہرفؿ،دمحمنبرمعف ،وفصاؿنباوبسیدی،نیصح نب الجلج،اوبرہریہریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہللیکراہںیمادیؽےنلچفاولںیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1027

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل ،طعیب ،يیث ،عبیساہلل بٔ ابوجعرف ،ػؿوإ بٔ ابویزیس ،ابوعَلء بٔ يحَلد،
حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ َّ
رف َع ِٔ
ايً ِیثٔ َع ِٔ ُعب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی َج ِع َ ٕ
ئ بِ ٔٔ َّ
ايً ِح ََل ٔد أَْ َّ ُط َسُٔ َع أَبَا ص َُریِ َر َة َي ُكو ٍُ َّلَ َی ِح َُ ُع اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ غ َُب ّارا فٔی
یس َع ِٔ أَبٔی ا ِي َع ََل ٔ
إ بِ ٔٔ أَبٔی َیز ٔ َ
َػؿ َِو َ

إ َج َض َّٓ َِ فٔی َج ِو ٔ
إ بٔاہللٔ
ف ا َِر ٔ ٕئ َُ ِشً ٔ ِٕ َو ََّل یَ ِح َُ ُع اہللُ فٔی َقً ِٔب ا َِر ٔ ٕئ َُ ِشً ٔ ِٕ ِاْل ٔ َیُ َ
َسبٔی ٌٔ اہللٔ َوزُ َخ َ

ايظ َّح َجُٔی ّعا
َو ُّ

دمحم نب دبع اہلل ،بیعش ،ثیل ،دیبع اہلل نب اوبرفعج ،وفصاؿ نب اوبسیدی ،اوبالعء نب الجلج ،رضحت اوبرہریہ ریض
اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک دخافدن دقفس ےن رفامای املسمؿ صخش ںیم دفزخ اک دوھاں افر اہجد اک ابغر ااھٹک ںیہن

وہںےگافردخافدندقفسیسکاملسمؿےکبلقںیماہللرپاامیؿافرلخبااھٹکںیہنوہارکےت۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل ،بیعش ،ثیل ،دیبعاہلل نب اوبرفعج ،وفصاؿ نب اوبسیدی ،اوبالعء نب الجلج ،رضحت
اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجآدیمےکاپںرپراہدخاںیماہجداکابغرڑپاوہ
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
سجآدیمےکاپںرپراہدخاںیماہجداکابغرڑپاوہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1028

راوی  :حشین بٔ ُحیث ،ويیس بٔ َشًِ ،یزیس بٔ ابی َریِ ،عبایہ بٔ راؾع ،حرضت ابوعبص رضی اہلل عٓہ

ُحیِ ٕث َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي َوئی ُس بِ ُٔ َُ ِشً ٔ ِٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس بِ ُٔ أَبٔی ََ ِر َی َِ َقا ٍَ َيحٔ َكىٔی
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ ُ َ

اى َص ِٔذظ ٔ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َسُٔ ِع ُت أَبَا َع ِب ٕص
َع َبا َی ُة بِ ُٔ َراؾ ٕٔع َوأََْا ََا ٕ
َش َؾإ ٔ َّٕ ُخ َل َ
غ إلٔ َى ا ِي ُح ُُ َع ٔة َؾ َكا ٍَ أَبِ ٔ ِ
ُح ْاّ َعل َى اي َّٓارٔ
َي ُكو ٍُ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّى اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ اغِب َ َّر ِت َق َس ََا ُظ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َؾ ُض َو َ َ

نیسح نب رح ثی ،فدیل نب ملسم ،سیدی نب ایب رممی ،ابعہی نب راعف ،رضحت اوب سب ریض اہلل ہنع ےتہک ںیہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجےکاپفںاہجدںیمرگدآولدوہےئفہمنہجرپرحاؾ
وہایگ۔
رافی  :نیسحنبرحثی،فدیلنبملسم،سیدینبایبرممی،ابعہینبراعف،رضحتاوب سبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجدںیمراتںیماجےنگفایلآھکناکرجفوثاب
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہجدںیمراتںیماجےنگفایلآھکناکرجفوثاب

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1029

راوی  :عؼُہ بٔ ايؿـٌ ،زیس بٔ حباب ،عبسايرحُٔ ،رشیحَ ،حُس بٔ طُیر ،ابوعلی تحیيی ،حرضت
ابوریحاْہ رضی اہلل عٓہ

رشیِ ٕح َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َُ َح َُّ َس
أَ ِخب َ َرَْا ع ِٔؼ َُ ُة بِ ُٔ ا ِيؿ َِـ ٌٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َزیِ ُس بِ ُٔ حُ َب ٕ
اب َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ ُ َ
اير َع ِیىٔ َّی َي ُكو ٍُ َسُٔ ِع ُت أَبَا َعل ٔ ٕٓی اي ُّتحٔی ٔي َّی أََّْطُ َسُٔ َع أَبَا َریِ َحاْ َ َة َي ُكو ٍُ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی
بِ َٔ ُط َُیِر ٕ ُّ
ُح ََ ِت َعی ِْن َعل َی اي َّٓارٔ َسض ٔ َر ِت فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ُ ِّ

ی
ہمصع نب الضفل ،زدی نب ةحب ،دبعارلنمح ،رشحی ،دمحم نب ریمش ،اوبیلع جتیی ،رضحت اوبراحیہن ریض اہلل ہنع
رفامےتںیہہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانسوجآھکندخایکراہںیماجیگوہفہدفزخرپ
رحاؾرکدیاجیتےہ۔
ی
رافی  :ہمصع نب الضفل ،زدی نب ةحب ،دبعارلنمح ،رشحی ،دمحم نب ریمش ،اوبیلع جتیی ،رضحت اوبراحیہن ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجدےکفاےطسحبصےکفتقیکتلیضفےسقلعتم
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی

اہجدےکفاےطسحبصےکفتقیکتلیضفےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1030

راوی  :عبسہ بٔ عبساہلل ،حشین بٔ علی ،زائسہ ،سؿیإ ،ابوحًزّ ،سہٌ بٔ سعس رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ أَبٔی َحازّٔ ٕ َع ِٔ َس ِض ٌٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب َسةُ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َع ِٔ َزائ َٔس َة َع ِٔ ُسؿ َِی َ
ٌ َٔ ِٔ
بِ ٔٔ َس ِع ٕس َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِي َػ ِس َوةُ َواي َّر ِو َح ُة فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ أَ ِؾ َـ ُ
ايسْ ِ َیا َو ََا ؾ َٔیضا
ُّ
دبعہنبدبعاہلل،نیسحنبیلع،زادئہ،ایفسؿ،اوبخلرؾ ،لہنبدعسریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاکیدؿحبصایاشؾوکراہدخاںیم(اہجدرکےنےکفاےطس)انلکنداینافر
وجھچکداینںیمےہاسےسںیہکزایدہرتہبےہ۔
رافی  :دبعہنبدبعاہلل،نیسحنبیلع،زادئہ،ایفسؿ،اوبخلرؾ ،لہنبدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبتقاشؾاہجدرکےنےکفاےطستلیضفےسقلعتم
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
وبتقاشؾاہجدرکےنےکفاےطستلیضفےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1031

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس ،ابیہ ،سعیس بٔ ابوایوب ،رشجیٌ بٔ رشیَ َعاَفی ،ابو عبسايرحُٔ
ايحبلی ،حرضت ابوایوب انؼاری رضی اہلل عٓہ

وب َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
أَ ِخب َ َرْ َا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
یس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َسعٔی ُس بِ ُٔ أَبٔی أَ ُّی َ
رش ٕ
وب اْلِ َ ِن َؼارٔ َّی َي ُكو ٍُ َقا ٍَ
ٌ بِ ُٔ َ ٔ
یَ ا ِي َُ َع ٔ ٔ
رش ِحبٔی ُ
اَف ُّی َع ِٔ أَبٔی َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ ا ِي ُحبُل ٔ ِّی أََّْطُ َسُٔ َع أَبَا أَ ُّی َ
َُ
َّ
َّ
َّ
ُغبَ ِت
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ غ َِس َو ْة فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ أَ ِو َر ِو َح ْة َخی ِ ْر َٔ َُّا كًَ ََع ِت َعً َِیطٔ ايظ ُِ ُص َو َ َ
لخ
دمحم نب دبعاہلل نب سیدی ،اہیب ،دیعس نب اوباویب ،رشلیج نب رشکی اعمرفی ،اوب دبعارلنمح ا یلی ،رضحت
اوباویب ااصنری ریض اہللہنع رفامےت ںیہہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای راہ دخا
ںیم (اہجد رکےن ےک فاےطس) اکی رمہبت حبص ای اشؾ انلکن اؿ امتؾ زیچفں ےس رتہب ےہ نج رپ آاتفب ولطع افر
رغفبوہاتےہ۔
لخ
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب سیدی ،اہیب ،دیعس نب اوباویب ،رشلیج نب رشکی اعمرفی ،اوب دبعارلنمح ا یلی،
رضحتاوباویبااصنریریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
وبتقاشؾاہجدرکےنےکفاےطستلیضفےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1032

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس ،ابیہ ،عبساہلل بٔ ايُبارکَ ،حُس بٔ عحَلٕ ،سعیس ايُكبری ،حرضت
ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

یس َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َع ِح ََل َٕ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
َع ِٔ َسعٔی ٕس ا ِي َُ ِكبُر ِّٔی َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ثَ ََلثَ ْة ک ُ ًُّ ُض ِِ َح ٌّل َعل َی اہللٔ َعز َّ

َاف َوا ِي ُُکَا َت ُب َّاي ِٔذی یُرٔی ُس اْلِ َ َزا َئ
َو َج ٌَّ َع ِوْ ُ ُط ا ِي ُُ َحاصٔ ُس فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َواي َّٓان ٔحُ َّاي ِٔذی یُرٔی ُس ا ِي َعؿ َ

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی ،اہیب ،دبعاہلل نب اابملرک ،دمحم نب الجعؿ ،دیعس السقتری ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع

ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای نیتآدیم اےسی ںیہہک اہلل اعتیل ےن نج
یکدمد رکان اےنپ ذہم الزؾرک راھکےہ()4اجمدہیکادماد رکان()5اےسیاکنحرکےنفاےلصخش یکادمادرکان وجہک
رہاکیربایئےسےنچبےکفاےطساکنحرکےافر()6فہالغؾوجہکقحاکمتبتادارکاناچاتہوہاسیکادمادرکان۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب سیدی ،اہیب ،دبعاہلل نب اابملرک ،دمحم نب الجعؿ ،دیعس السقتری ،رضحت اوبرہریہ ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجمدہنیاہللاعتیلےکاپساجےنفاےلفدفںیہ
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اجمدہنیاہللاعتیلےکاپساجےنفاےلفدفںیہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1033

راوی  :عیسی بٔ ابراہیِ ،ابٔ وہبََ ،خَہ ،ابیہ ،سہیٌ بٔ ابوػايح ،ابیہ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل
عٓہ

َخ ََ َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ُس َض ِی ٌَ بِ َٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا ع َٔیسی بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َع ِٔ ََ ِ َ
َػاي ٔ ٕح َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَبٔی َي ُكو ٍُ َسُٔ ِع ُت أَبَا ص َُریِ َر َة َي ُكو ٍُ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو ِؾ ُس اہللٔ َعزَّ
َو َج ٌَّ ثَ ََلثَ ْة ا ِي َػازٔی َوا ِي َح ُّ
اد َوا ِي ُُ ِع َتُٔرُ

یسیعنباربامیہ،انبفبہ،رخمہم،اہیب،لیہسنباوباصحل،اہیب،رضحتاوبرہریہ ریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفاماینیتآدیمدخافدندقفسےکفدفںیہ()4اجمدہ()5
جحرکےنفاالافر()6رمعہرکےنفاال۔

رافی  :یسیعنباربامیہ،انبفبہ،رخمہم،اہیب،لیہسنباوباصحل،اہیب،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دخافدندقفساجمدہیکنجزیچفںیکافکتلرکاتےہاسےسقلعتم
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
دخافدندقفساجمدہیکنجزیچفںیکافکتلرکاتےہاسےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1034

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و ايحارث بٔ َشهین ،ابٔ ايكاسَِ ،ايَ ،ابوزْاز ،اْعد ،حرضت ابوہریرہ رضی
اہلل عٓہ

َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
أ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
َ
َ
ْع ٔد َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َت َه َّؿ ٌَ اہللُ َعزَّ
ََاي ٔ َْ َع ِٔ أبٔی ايزَِّْاز ٔ َع ِٔ اْلِ ِ َ
ٔیل کًَ ٔ َُتٔطٔ بٔأ َ ِٕ یُ ِسخٔ ًَ ُط ا ِي َح َّٓ َة أَ ِو َیرُ َّز ُظ
َخ ُج ُط إ ٔ ََّّل ا ِيح ٔ َضازُ فٔی َسبٔیًٔطٔ َو َت ِؼس ُ
َو َج ٌَّ ي ٔ َُ ِٔ َجا َص َس فٔی َسبٔیًٔطٔ ََّل یُ ِ ٔ
َّ
رخ َد َٔ ِٓ ُط ََ َع ََا َْا ٍَ َٔ ِٔ أَ ِجر ٕأَ ِو غَٓ ٔ َیُ ٕة
إلٔ َی ََ ِش َهٓٔطٔ اي ِٔذی َ َ
دمحمنبہملسفااحلرثنبنیکسم،انبااقلمس،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج ومنم رصػ اہجد یک یہ تین افر اامیؿ یک فہج
ےساکمؿےس اتلکےہدخافدندقفساسوکتنجںیمدالخرکےنیکذہمداریدےتیںیہایرھپاسےکاکمؿیک
اجبنامؽتمینغافرارجےکاسھتفایسپرفامدےتیںیہ۔
رافی  :دمحمنبہملسفااحلرثنبنیکسم،انبااقلمس،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
دخافدندقفساجمدہیکنجزیچفںیکافکتلرکاتےہاسےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1035

راوی  :قتيبہ ،يیث ،سعیس ،علاء بٔ َيٓاء ،ابٔ ابوذباب ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َّ
اب َسُٔ َع أَبَا ص َُریِ َر َة
ئ بِ ٔٔ َٔي َٓا َئ ََ ِول َی ابِ ٔٔ أَبٔی ذُبَ ٕ
ايً ِی ُث َع ِٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َع َلا ٔ
َخ ُد فٔی َسبٔیًٔطٔ َّلَ
َي ُكو ٍُ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ اْ ِ َت َس َب اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ ي ٔ َُ ِٔ َی ِ ُ
إ إ ٔ ََّا بٔ َك ِت ٌٕ أَ ِو َوؾَاة ٕأَ ِو
یُ ِ ٔ
َخ ُج ُط إ ٔ ََّّل ِاْل ٔ َیُا ُٕ بٔی َوا ِيحٔ َضازُ فٔی َسبٔیلٔی أَْ َّ ُط َؿا َٔ ْٔ َحًَّی أ ُ ِزخٔ ًَ ُط ا ِي َح َّٓ َة بٔأَیِّض ٔ َُا ک َ َ
َّ
رخ َد َٔ ِٓ ُط َْا ٍَ ََا َْا ٍَ َٔ ِٔ أَ ِجر ٕأَ ِو غَٓ ٔ َیُ ٕة
أَ ُر َّز ُظ إلٔ َی ََ ِشهَٓٔطٔ اي ِٔذی َ َ
ہبیتق ،ثیل ،دیعس ،اطعء نب انیمء ،انب اوبذابب ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ایبؿ رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایوجصخشاہجد رکےنےکفاےطس  اتلکےہ افر اسےکےنلکنیکفہجاامیؿ
افراہجد ےک العفہ ھچکںیہن وہیت۔دخافدندقفساسیکرگناینافرافحتظرفامےتںیہافراس وکتنج ںیمدالخ
رکےنیکذہمداریےتیلںیہاچےہفہلتقرکدایاجےئایاسیکومتآاجےئایرھپاسوکاسےکاکھٹےنیکاجبن
امؽتمینغافروثابافرارجےکاسھتفاسپرفامدےتیںیہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،دیعس،اطعءنبانیمء،انباوبذابب،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
دخافدندقفساجمدہیکنجزیچفںیکافکتلرکاتےہاسےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1036

راوی  :عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس بٔ نثیربٔ زیٓار ،ابوطعیب ،زہری ،سعیس بٔ َشیب ،حرضت ابوہریرہ
رضی اہلل عٓہ

إ بِ ٔٔ َس ٔعی ٔس بِ ٔٔ َنثٔیر ٔبِ ٔٔ زٔی َٓارٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َع ِٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرنٔی َع ُِرُو بِ ُٔ عُ ِث َُ َ
أَ ِخب َ َرنٔی َسعٔی ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَبَا ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ

ٌ ا ِي ُُ َحاصٔسٔ ف ٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َواہللُ أَ ِع ًَ ُِ ب ٔ َُ ِٔ یُ َحاصٔ ُس فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َن َُ َث ٌٔ ايؼَّ ائ ِٔٔ ا ِي َكائ ِٔٔ َو َت َوک َّ ٌَ اہللُ
ََ َث ُ
ئً ُُِ َحاصٔسٔ فٔی َسبٔیًٔطٔ بٔأ َ ِٕ یَ َت َو َّؾا ُظ َؾ ُی ِسخٔ ًَ ُط ا ِي َح َّٓ َة أَ ِو یُرِ ٔج َع ُط َساي ٔ ُّا ب ٔ َُا َْا ٍَ َٔ ِٔ أَ ِجر ٕأَ ِو غَٓ ٔ َیُ ٕة
رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثکنب دانیر ،اوببیعش ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدخافدندقفسےکراہتسںیماہجدرکےن
فاےلیکاثمؽاسآدیمیسیجےہوجہکامتؾدؿرفزہرےھک افرابعدتںیموغشمؽرےہافردخافدندقفسوخب
فافقںیہہکوکؿصخشراہدخاںیماہجدرکاتےہزیندخافدندقفساہجدرکےنفاےلصخشوکاسابتیکامضتن
داتیےہہکارگفہصخشرماجےئوتاسوکتنجںیمدالخرکدںیےگافرارگاسوکالس یتمےکاسھتفاسپولاٹںیئ
ےگوتتمینغاکامؽافرارجفوثاباطعرفامرکفاسپرفامںیئےگ۔
رافی  :رمعف نبامثعؿنبدیعس نبریثکنبدانیر،اوببیعش،زرہی،دیعس نببیسم،رضحتاوبرہریہ ریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿاجمدہنیےکقلعتمںیہنجامؽتمینغہنلمےکس
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اؿاجمدہنیےکقلعتمںیہنجامؽتمینغہنلمےکس

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1037

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس ،ابیہ ،حیوة ،ابوہانی خوَّلنی ،ابوعبسايرحُٔ ،حرضت عبساہلل بٔ عُر
رضی اہلل عٓہ

آرخ َق َاَّل َح َّسثَ َٓا أَبُو َصاْ ٔ ٕئ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
َْ َ َ
یس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبٔی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َح ِی َوةُ َوذ َ َ
ا ِي َد ِو ََّلن ٔ ُّی أَْ َّ ُط َسُٔ َع أَبَا َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ ا ِي ُحبُل ٔ َّی َي ُكو ٍُ َسُٔ ِع ُت َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ َع ُِر ٕو َي ُكو ٍُ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ
وٕ غَٓ ٔ َیُ ّة إ ٔ ََّّل َت َع َّحًُوا ثًُُثَ ِی أَ ِجرٔص ِِٔ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ََا َٔ ِٔ غَازٔ َی ٕة َت ِػزُو فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َؾ ُی ٔؼيبُ َ
رخة ٔ َویَ ِب َقی َي ُض ِِ اي ُّثًُ ُث َؾإ ٔ ِٕ ي َِِ ي ُٔؼيبُوا غَٓ ٔ َیُ ّة َت َِّ َي ُض ِِ أَ ِجرُص ُِِ
َٔ ِٔ ِاْل ٔ َ
دمحمنبدبعاہللنبسیدی،اہیب ،ویحۃ،اوباہینوخالین،اوبدبعارلنمح،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعرفامےتںیہ
ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج اجمدہ صخش اہجد ںیم وغشمؽ راتہ ےہ افر امؽ
تمینغ اتیل ےہ اؿ وک آرخت ںیم ےنلم فاےل ارج فوثاب ںیم ےس دف اہتیئ وثاب داین ںیم یہ لم اجات ےہ افر اکی
اہتیئہصحآرختےکفاےطسابیقرہاجاتےہنجاجمدہنیوک امؽتمینغںیہناتلمافراؿوکامتؾاکامتؾوثابآرخت
ںیمےلماگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدی،اہیب،ویحۃ،اوباہینوخالین،اوبدبعارلنمح،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اؿاجمدہنیےکقلعتمںیہنجامؽتمینغہنلمےکس

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1038

راوی  :ابراہیِ بٔ يعكوب ،ححاد ،حُاز بٔ سًُہ ،یوْص ،حشٔ ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہُا

َّاد َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ُز بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ یُوْ َُص َع ِٔ ا ِي َح َش ٔٔ َع ِٔ
وب َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َحح ْ
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ َي ِع ُك َ
رخ َد
ابِ ٔٔ عُ َُ َر َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ٔ َامی َی ِحهٔیطٔ َع ِٔ َربِّطٔ َعزَّ َو َج ٌَّ َقا ٍَ أَ ُّی َُا َع ِب ٕس َٔ ِٔ ع َٔبازٔی َ َ

اب َٔ ِٔ أَ ِجر ٕأَ ِو غَٓ ٔ َیُ ٕة
َُ َحاص ّٔسا فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ ابِتٔ َػا َئ ََ ِر َؿات ٔی َؿُٔ ِٓ ُت َيطُ أَ ِٕ أَ ِر ٔج َعطُ إ ٔ ِٕ أَ ِر َج ِع ُتطُ ب ٔ َُا أَ َػ َ
َرف ُت َي ُط َو َرح ُِٔ ُت ُط
َوإ ٔ ِٕ َق َب ِـ ُت ُط غ َ ِ
اربامیہنبوقعیب،اجحج،امحدنبہملس،ویسن،نسح،انبرمعریضاہللامہنعرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےس دحثی دقیس لقن رفامےت ںیہ ہک دخافدن دقفس اراشد رفامےت ںیہ ہک ریمے دنبفں ںیم ےس وج دنبہ
ریمی راضدنمی ےکفاےطساہجد ںیم رشکی وہات ےہ ںیم اس وک اس ابت یکامضتن داتی وہںہک ارگ اس وکفاسپ
رکاتوہںوتارجفوثابافرامؽتمینغدےرکفاسپرکاتوہںافرارگداتیوہںوتاسیکششخبرکاتافراسرپرمح
رکاتوہں۔
رافی  :اربامیہنبوقعیب،اجحج،امحدنبہملس،ویسن،نسح،انبرمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہجدرکےنفاےلیکاثمؽاکایبؿ
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہجدرکےنفاےلیکاثمؽاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1039

راوی  :ہٓاز بٔ ايری ،ابٔ ايُبارکَ ،عُر ،زہری ،سعیس بٔ ايُشیب ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ايْس ِّی َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َع ِٔ ََ ِع َُر ٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َسعٔیسٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة
أَ ِخب َ َرَْا صَ َّٓازُ بِ ُٔ َّ ٔ
ٌ ا ِي ُُ َحاصٔ ٔس فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َواہللُ أَ ِع ًَ ُِ ب ٔ َُ ِٔ
َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ََ َث ُ

یُ َحاصٔ ُس فٔی َسبٔیًٔطٔ َن َُ َث ٌٔ ايؼَّ ائ ِٔٔ ا ِي َكائ ِٔٔ ا ِي َدا ٔط ٔع ايرَّان ٔ ٔع َّ
ايشا ٔجسٔ
انہد نب ارلی ،انب اابملرک ،رمعم ،زرہی ،دیعس نب ابیسمل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای وج صخش راہ دخا ںیماہجدرکات ےہ افر دخافدن دقفس وک ایھچ
رطح ملع ےہ اس ےک راہتس ںیم وکؿ صخش اہجد رکات ےہ وت اس صخش یک ایسی اثمؽ ےہ ہک ےسیج ہک وکیئ رفزہ دار
صخشاحتلایقؾافرروکعافردجسہیکاحتلںیموہ۔
رافی  :انہدنبارلی،انباابملرک،رمعم،زرہی،دیعسنبابیسمل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکاسنلمعاہجدےکرباربےہ؟
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
وکاسنلمعاہجدےکرباربےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1040

راوی  :عبیساہلل بٔ سعیس ،حُاز ،ہُاَّ ،حُس بٔ جحازہ ،ابوحؼین ،ذنوإ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل
عٓہ

إ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َص َُّ ْاّ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ُج َحا َز َة َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع َّؿ ْ
إ َح َّسثَ ُط أَ َّٕ أَبَا ص َُریِ َر َة َح َّسثَ ُط َقا ٍَ َجا َئ َر ُج ٌْ إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َح َّسثَىٔی أَبُو حُ َؼی ِ ٕن أَ َّٕ ذ َِن َو َ

َّ
ٌ
رخ َد ا ِي ُُ َحاصٔ ُس َت ِس ُخ ُ
َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ زُيىٔی َعل َی َع َُ ٌٕ َي ِع ٔس ٍُ ا ِيح ٔ َضا َز َقا ٍَ ََّل أَ ٔج ُس ُظ َص ٌِ َت ِش َت ٔلی ُع إٔذَا َ َ
َ
ِط َقا ٍَ ََ ِٔ َي ِش َت ٔلی ُع ذَي ٔ َ
ََ ِشحٔ ّسا َؾ َت ُك َوّ ََّل َت ِؿت ُ َر َو َت ُؼ َوّ ََّل ُتؿ ٔ َ
دیبع اہلل نب دیعس ،امحد ،امہؾ ،دمحم نب احجدہ ،اوبنیصح ،ذوکاؿ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی

صخش اکیدؿ دختم وبنی یلص اہللہیلعفآہلفملس ںیم احرض وہا افر رعض ایک ھجم وک وکیئ ااسیلمع اراشد رفامںیئ
وج ہکاہجد ےک ربارب وہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامایہک ھجم وک ااسی وکیئ لمع ولعمؾ ںیہن۔ رھپ اس صخش
ےن اراشد رفامای ایک م ہی رک ےتکس وہ ہک سج فتق اجمدہ اےنپ اکمؿ ےس ابرہ وہ افر م دجسم ںیم دالخ وہ رھپ م امنز
ڑپےنھےکفاےطسڑھکےوہافرمہشیمہڑھکےروہافرم یھبکہن وکھافرمرفزہروھکافرہنمرفزہوھچ ڑف؟ہینس
رکاسصخشےنرعضایکالھبوکؿصخشہیاکؾرک اتکےہ؟
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،امحد،امہؾ،دمحمنباحجدہ،اوبنیصح،ذوکاؿ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
وکاسنلمعاہجدےکرباربےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1041

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايحهِ ،طعیب ،يیث ،عبیساہلل بٔ ابوجعرفْ ،عوہ ،ابوَرواح ،حرضت
ابوذر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ َّ
رف َقا ٍَ
ايً ِیثٔ َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی َج ِع َ ٕ
إ
ْع َو ُة َع ِٔ أَبٔی َُ َراو ٔ ٕح َع ِٔ أَبٔی ذ ٓ َٕر أَْ َّ ُط َسأ َ ٍَ ْ َ ٔي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ُّی ا ِي َع َُ ٌٔ َخی ِ ْر َقا ٍَ إ ٔ َیُ ْ
أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ

بٔاہللٔ َو ٔج َضا ْز فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ

دمحمنبدبعاہللنبدبعامکحل،بیعش،ثیل،دیبعاہللنباوبرفعج،رعفہ،اوبرمفاح،رضحتاوبذرریضاہللہنعےس
رفاتیےہہکںیمےنرعضایکافررضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکوکاسناکؾرتہبےہای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدندقفس رپ اامیؿ الان۔ رھپ رعض ایک
وکاسنلمعایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!بسےسزایدہرتہبےہ؟آپیلصاہللہیلع فآہلفملسےناراشدرفامایراہ

دخاںیماہجدرکان۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبدبعامکحل،بیعش،ثیل،دیبعاہللنباوبرفعج،رعفہ،اوبرمفاح،رضحتاوبذرریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
وکاسنلمعاہجدےکرباربےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1042

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،عبسايرزامَ ،عُر ،زہری ،ابٔ ايُشیب ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْ َا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب َع ِٔ
إ بٔاہللٔ َقا ٍَ ث ُ َِّ
أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َسأ َ ٍَ َر ُج ٌْ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ُّی اْلِ َ ِع َُا ٍٔ أَؾ َِـ ُ
ٌ َقا ٍَ إ ٔ َیُ ْ

ور
ََاذَا َقا ٍَ ا ِيحٔ َضا ُز فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َقا ٍَ ث ُ َِّ ََاذَا َقا ٍَ َح ٌّخ ََبِرُ ْ

ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،انب ابیسمل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یسک
صخش ےن دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم رعض ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وساؽ ایک وکاسن
لمعبسےسزایدہ الضف ےہ؟آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایدخافدندقفسرپاامیؿالان۔اسصخشےن
رھپرعضایکرھپوکاسنلمعبسےسزایدہرتہبےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہجدرکانراہدخاںیمرھپ
اسصخشےنرعضایکوکاسن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایجحربمفروجہکابراگہدخافدنیںیموبقمؽوہ
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،انبابیسمل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجمدہےک(دنلب)درےجاکایبؿ
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اجمدہےک(دنلب)درےجاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1043

راوی  :حارث بٔ َشهین ،ابٔ وہب ،ابوہانی ،حرضت ابوہریرہ

َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو َصاْ ٔ ٕئ َع ِٔ أَبٔی َع ِبسٔ
َقا ٍَ ا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
اي َّر ِح َُ ٔٔ ا ِي ُحبُل ٔ ِّی َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس ا ِيد ُِسر ِّٔی أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ یَا أَبَا َسعٔی ٕس ََ ِٔ
َرض َٔی بٔاہللٔ َربًّا َوب ٔ ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ زٔی ّٓا َوب ٔ ُُ َح َُّ ٕس َْب ٔ ًّیا َو َج َب ِت َي ُط ا ِي َح َّٓ ُة َقا ٍَ ؾ ََعح ٔ َب ي ََضا أَبُو َسعٔی ٕس َقا ٍَ أَع ِٔسصَا
رخی یُ ِر َؾ ُع ب ٔ َضا ا ِي َع ِب ُس َٔائ َ َة َز َر َجةٕ
َعل َ َّی َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ َؾؿ ََع ٌَ ث ُ َِّ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوأ ُ ِ َ
فٔی ا ِي َح َّٓ ٔة ََا بَی ِ َن کٌُِّ َز َر َج َتی ِ ٔن َن َُا بَی ِ َن َّ
ق َقا ٍَ َو ََا ه ٔ َی یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َقا ٍَ ا ِيح ٔ َضا ُز فٔی
ايش َُا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ
َسبٔی ٌٔ اہللٔ ا ِيحٔ َضازُ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ
احرثنبنیکسم،انبفبہ،اوباہین،رضحتاوبرہریہےس رفاتیےہ ہکرضحتروسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہل
فملس ےن رفامای اے اوبدیعس وج صخش دخافدن دقفس ےک رپفرداگر وہےن رپ راضدنم وہایگ افر روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکربمغیپوہےنرپراضدنموہایگافراالسؾےکدنیوہےنرپرایضوہایگوتااسیصخشتنجاکقحتسم
وہاگ۔رافی ےناہکہکہیاملکترضحتاوبدیعسریضاہللہنعوکاےھچولعمؾوہےئرھپاوہنںےنرعضایکہکرھپ
رفامںیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ یہی املکت اراشد رفامےئ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
اکیدفرسیابعدتےہسجیکفہجےسدنبہےکاکیوسدراجتںیہسجدقرآامسؿافرز نیےکدرنایؿرفؼ
ےہرضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنعےنرفامایایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!فہوکیسنابعدتےہروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایراہدخاںیماہجدرکانراہدخاںیماہجدرکان۔

رافی  :احرثنبنیکسم،انبفبہ،اوباہین،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اجمدہےک(دنلب)درےجاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1044

عیسی بٔ قاسِ بٔ سُیع ،زیس بٔ واقس ،بْس بٔ
راوی  :ہاروٕ بٔ َحُس ،بکار بٔ بَلٍَ ،حُس بٔ ٰ
عبیساہلل ،ابوازریص خوَّلنی ،حرضت ابوزرزاء رضی اہلل عٓہ

ارو ُٕ بِ ُٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ بَکَّارٔ بِ ٔٔ ب ٔ ََل ٍٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ع َٔیسی بِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ بِ ٔٔ ُس َُ ِی ٕع َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا صَ ُ
ٔیص ا ِي َد ِو ََّلن ٔ ِّی َع ِٔ أَبٔی َّ
ئ َقا ٍَ
ايس ِر َزا ٔ
ْس بِ ُٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِزر َ
َح َّسثَ َٓا َزیِ ُس بِ ُٔ َواق ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَىٔی بُ ِ ُ

إ َحكًّا
ات ََّل ي ِ ٔ
َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ أَ َق َاّ ايؼَّ ََل َة َوآتَی ايزَّکَا َة َو ََ َ
َُش ُک بٔاہللٔ َط ِیئّا ک َ َ

اض
رف َي ُط صَا ٔج ّرا َو ََ َ
ات فٔی ََ ِوي ٔ ٔسظ ٔ َؾ ُك ًِ َٓا َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ ََّل ْ ُ ِدبٔرُ ب ٔ َضا اي َّٓ َ
َعل َی اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ أَ ِٕ َي ِػ ٔ َ
َشوا ب ٔ َضا َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ ي ٔ ًِ َح َّٓ ٔة َٔائ َ َة َز َر َج ٕة بَی ِ َن ک ٌُِّ َز َر َج َتی ِ ٔن َن َُا بَی ِ َن َّ
ق أَ َع َّسصَا اہللُ
ايش َُا ٔ
ئ َواْلِ َ ِر ٔ
ؾ ََی ِشت َِب ٔ ُ
یٔ فٔی َسبٔیًٔطٔ َوي َِو ََّل أَ ِٕ أَ ُط َّل َعل َی ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن َو ََّل أَ ٔج ُس ََا أَ ِحًُُٔ ُض ِِ َعً َِیطٔ َو ََّل َت ٔلی ُب أَ ِن ُؿ ُش ُض ِِ أَ ِٕ
ئً ُُِ َحاصٔ ٔس َ
ٌ
ِـ َ ٔ
ٌ ث ُ َِّ أ ُ ِح َیا ث ُ َِّ أ ُ ِق َت ُ
رسیَّ ٕة َوي ََوز ٔ ِز ُت أَنِّی أ ُ ِق َت ُ
َی َت َد ًَّ ُؿوا َب ِعسٔی ََا َق َع ِس ُت َخً َ

اہرفؿ نب دمحم ،اکبر نب البؽ ،دمحم نب ٰیسیع نب اقمس نب عیمس ،زدی نب فادق  ،رس نب دیبع اہلل ،اوبادرسی وخالین،
رضحت اوبدرداء ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک
سجصخشےنامنز ڑپیھافر زوکةادایکافردخافدندقفس ےکاسھت یسکوکرشکیںیہن رقاردایافراس صخشیک
فافتوہاجےئوتدخافدندقفساسصخشیکرفغمترفامدےاگاچےہاسےنرجہتیکوہایاسصخشیکومت
ایسہگجآیئگوہہکاہجںرپفہصخشادیاوہااھت۔رضحاتاحصہبرکاؾےنہیابتنسرکرعضایکایروسؽاہللیلص

اہللہیلعفملس!اسوخربخشیےسمہولگولوگںوکرایضافروخشرکدںی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
تنج ےک وسدراجت ںیہ افر رہ اکیدرہج ںیم اس دقر رفؼ ےہہک سج دقر آامسؿ افر ز نی ےکدرنایؿ افہلص
ےہافرہیدراجتاسصخشےکفاےطسایترےیکےئگںیہوجہکاہجدںیموغشمؽرےتہںیہافرارگںیمالہاالسؾرپ
لکشم افر دوشار ایخؽ ہن رکات افر ھجم وک اس ابت یک دوشاری ہن وہیت افر ںیم فہ زیچ ہن اپات ہک سج رپ اؿ وک وسار
رکفں افر ریمے اسھت ےن رےنہ ےس افر اسھت وھچٹ اجےن ےس اؿ ولوگں وک انوخیش یھب وہیت وت ںیم یسک
دفرسے ومعمیل ےس رکشل اک اسھت ہن وھچ ڑات افر ںیم اس ابت وک دنسپ رکات وہں ہک ںیم لتق ایک اجؤں افر رھپ ںیم
زدنہایکاجؤںافررھپلتقایکاجؤں۔
رافی  :اہرفؿ نب دمحم ،اکبر نب البؽ ،دمحم نب ٰیسیع نب اقمس نب عیمس ،زدی نب فادق  ،رس نب دیبعاہلل ،اوبادرسی
وخالین،رضحتاوبدرداءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجوکیئاالسؾوبقؽرکےافراہجدرکےاےسیصخشاکوثاب
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
وجوکیئاالسؾوبقؽرکےافراہجدرکےاےسیصخشاکوثاب

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1045

راوی  :حارث بٔ َشهین ،ابٔ وہب ،ابوہانی ،عُرو بٔ َايَ ،حرضت ؾـايہ بٔ عبیس رضی اہلل عٓہ

َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َصاْ ٔ ٕئ َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ
َقا ٍَ ا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
ََاي ٔ َٕ ا ِي َح ِٓ ٔي ِّی أَْ َّ ُط َسُٔ َع ؾ ََـا َي َة بِ َٔ ُعب َ ِی ٕس َي ُكو ٍُ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ أََْا

ٌ ي ٔ َُ ِٔ آ ََ َٔ بٔی َوأَ ِسً ََِ َوصَا َج َر بٔب َ ِی ٕت فٔی َربَ ٔف ا ِي َح َّٓةٔ َوبٔب َ ِی ٕت فٔی َو َس ٔم ا ِي َح َّٓةٔ َوأََْا
َزع ْٔیِ َوايزَّع ٔی ُِ ا ِي َحُٔی ُ
َزع ْٔیِ ي ٔ َُ ِٔ آ ََ َٔ بٔی َوأَ ِسً ََِ َو َجا َص َس فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ بٔب َ ِی ٕت فٔی َربَ ٔف ا ِي َح َّٓ ٔة َوبٔب َ ِی ٕت فٔی َو َس ٔم ا ِي َح َّٓ ٔة َوبٔب َ ِی ٕت فٔی

َ َؾً َِِ َی َس ِع ي ٔ ًِ َدی ِر ٔ ََ ِل ًَ ّبا َو ََّل َٔ ِٔ َّ ِّ
ُغ ٔ
وت َح ِی ُث َطا َئ أَ ِٕ
ايَش ََ ِض َربّا یَ ُُ ُ
ف ا ِي َح َّٓةٔ ََ ِٔ ؾ ََع ٌَ ذَي ٔ َ
أَ ِعل َی ُ َ
وت
َی ُُ َ
احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،اوباہین ،رمعف نب امکل ،رضحت اضفہل نبدیبع ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک ںیم ذہم دار
وہںوجوکیئریمےافرپاامیؿالےئافرریمیرفامربداریرکےافررجہترکے وتاسصخشوکتنجںیماکی
اکمؿےلماگافراکیاکمؿتنجےسابرہےلماگافرںیمذہمداروہںافروجوکیئصخشریمےافرپاامیؿالےئافر
رفامربداری رکے افر راہ دخا ںیم اہجد رکے وت اس صخش وک تنج ںیم اکی اکمؿ ےلم اگ تنج ےک ابرہ افر اکی
تنج ےک ادنر درنایؿ ںیم افر اکی اکمؿ تنج ےک افرپ ےک دراجت ےس افرپ ےک دراجت ںیم ےلم اگ افر سج
ہ
صخشےنہیاکؾااجنؾدی(رماداامیؿ اایتخررکانرجہترکانافراہجدرکانےہ)وتاسصخشےنیکینیکوکیئابت
ہنوھچ ڑیافرفہصخشابق لربایئےسدفرراہ(رمادہیےہہکاسصخشےکفاےطسہیاکیفےہ)
رافی  :احرثنبنیکسم،انبفبہ،اوباہین،رمعفنبامکل،رضحتاضفہلنبدیبعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
وجوکیئاالسؾوبقؽرکےافراہجدرکےاےسیصخشاکوثاب

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1046

َوسی بٔ ايُشیب،
راوی  :ابراٖیِ بٔ يكوب ،ابوايٓرض ہاطِ بٔ ايكاسِ ،ابوعكیٌ عبساہلل بٔ عكیٌ،
ٰ
سايِ بٔ ابوايحعس ،حرضت سبرہ بٔ ؾانہہ رضی اہلل عٓہ

رض َصا ٔط ُِ بِ ُٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبُو َعكٔی ٌٕ َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ
وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو اي َّٓ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ َي ِع ُك َ
وسی بِ ُٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب َع ِٔ َساي ٔ ِٔ بِ ٔٔ أَبٔی ا ِي َح ِعسٔ َع ِٔ َسب ِ َر َة بِ ٔٔ أَبٔی ؾَانٔطٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت
َعك ٔ ٕ
یٌ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َ

َ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ إ ٔ َّٕ َّ
یل ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ
ط ٔ
ايظ ِی َل َ
َطقٔطٔ َؾ َك َع َس َي ُط ب ٔ َ ٔ
إ َق َع َس َّٔلبِ ٔٔ آ َز َّ بٔأ ِ ُ
یل ا ِيض ٔ ِح َرة ٔ َؾ َكا ٍَ
َ َوز ٔ َ
َ َوآبَا ٔ
ئ أَب ٔ َ
یٔ آبَائ ٔ َ
َؾ َكا ٍَ ُت ِشً ٔ ُِ َو َت َِذ ُر زٔی َٓ َ
ط ٔ
یَ ؾ ََع َؼا ُظ ؾَأ َ ِسً ََِ ث ُ َِّ َق َع َس َيطُ ب ٔ َ ٔ
ض فٔی اي ِّل َو ٍٔ ؾ ََع َؼا ُظ ؾ ََضا َج َر ث ُ َِّ َق َع َس َيطُ
َ َو َس َُائ َ َ
تُ َضا ٔجرُ َو َت َس ُع أَ ِر َؿ َ
َ َوإْٔ َّ َُا ََ َث ُ
رف ٔ
ٌ ا ِي ُُ َضا ٔجر ٔ َن َُ َث ٌٔ ا ِي َ َ

ٌ َؾت ُ ِٓ َهحُ ا ِي َُ ِرأَةُ َو ُي ِك َش ُِ ا ِي َُا ٍُ
ٌ َؾ ُت ِك َت ُ
یل ا ِيحٔ َضاز ٔ َؾ َكا ٍَ تُ َحاص ٔ ُس َؾ ُض َو َج ِض ُس اي َّٓؿ ِٔص َوا ِي َُا ٍٔ َؾ ُت َكات ٔ ُ
ط ٔ
بٔ َ ٔ
إ َحكًّا َعل َی اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ أَ ِٕ
ؾ ََع َؼا ُظ َؾ َحا َص َس َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََُ ِٔ ؾ ََع ٌَ ذَي ٔ َ
َکَ َ
إ َحكًّا َعل َی اہللٔ أَ ِٕ
ُغ َم ک َ َ
إ َحكًّا َعل َی اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ أَ ِٕ یُ ِسخٔ ًَطُ ا ِي َح َّٓ َة َوإ ٔ ِٕ َ ٔ
یُ ِسخٔ ًَ ُط ا ِي َح َّٓ َة َو ََ ِٔ ُقتٔ ٌَ ک َ َ
إ َحكًّا َعل َی اہللٔ أَ ِٕ یُ ِسخٔ ًَ ُط ا ِي َح َّٓ َة
یُ ِسخٔ ًَ ُط ا ِي َح َّٓ َة أَ ِو َو َق َؼ ِت ُط َزابَّ ُت ُط ک َ َ

اربامیہ نب وقیب ،اوبارضنل اہمش نب ااقلمس ،اوبلیقع دبعاہلل نب لیقع ،ومٰیس نب ابیسمل ،اسمل نب اوبادعجل،
رضحت ربسہ نب اف ہہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامایاطیشؿااسنؿےکراوتسںرپاھٹیبےہرھپاسوکرفاتکےہ(دیسےھ)راہتسےسافراالسؾےکراہتسےسرفاتک
ےہ افر  اتہ ےہ ہک اس ےس ہک وت املسمؿ وہات ےہ افر وت اےنپ دنی وک وھچ ڑات ےہ افر اےنپ فادل افر ابپ دادا ےک
ذمبہ وک وھچ ڑات ےہ رھپ ااسنؿ اس یک ابت ںیہن اتنس افر االسؾ وبقؽ رکات ےہ افر (اطیشؿ) ااسنؿ وک رجہت ےک
راہتسےسرفاتکےہوترجہترکاتےہافروھچ ڑاتےہاےنپز نیافرآامسؿوکافر اتہےہہکرجہترکےنفاےلیک
اثمؽ ایسی ےہ ہک ےسیج وھگ ڑا اانپ وطہلی (وھگ ڑا ابدنےنھ یک ہگج) ںیم رپ ااسنؿ اس ابت ےس ااکنر رکات ےہ افر ااسنؿ
رجہت رکات ےہ رھپاطیشؿ اس وکاہجد ےس رفاتک ےہ افر اس وک  اتہ ےہ ہک وتاہجد رکات ےہ فہ اکیآتف ےہ اجؿ
افرامؽےکفاےطسوتڑگھجارکےاگافرلتقایکاجےئاگرھپولگاہمتریویبیاکاکنح(دفرسیہگج)رکدںیےگافر
اہمتراامؽفدفتلمیسقترک ںیلےگرھپااسنؿاسابتوکںیہناتنسافراہجدںیموغشمؽوہاجاتےہافراسےکدعب
ہ
اراشدرفامایرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنہکسجصخشےنہیاکؾااجنؾدیدخافدندقفسےک
ذہم اس اک قح ےہ ہک اس وک تنج ںیم دالخ رک دے افر ارگ فہ صخش لتق رکدای اجےئ ای ارگ اس وک رگا دے ای فہ
رغؼوہرکرماجےئافروفتوہاجےئوتبجیھبدخافدندقفسرپقحےہہکاسوکتنجںیمدالخرفامدے۔
رافی  :اربامیھ نب وقیب ،اوبارضنل اہمش نب ااقلمس ،اوبلیقع دبعاہلل نب لیقع ،ومٰیس نب ابیسمل ،اسمل نب

اوبادعجل،رضحتربسہنباف ہہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاہللیکراہںیماکیوج ڑادے
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
وجصخشاہللیکراہںیماکیوج ڑادے

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1047

راوی  :عبیساہلل بٔ سعس بٔ ابراہیِ ،عِّم ،ابیہ ،ػايح ،ابٔ طہاب ،حُیس بٔ عبسايرحُٔ ،حرضت
ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

اب أَ َّٕ
أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َس ِع ٔس بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِِّّم َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبٔی َع ِٔ َػاي ٔ ٕح َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ

إ یُ َح ِّس ُث أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ
حُ َُ ِی َس بِ َٔ َع ِبسٔ ايرَّ ِح َُ ٔٔ أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّٕ أَبَا ص َُریِ َر َة ک َ َ
أَ ِنؿ ََل َز ِو َجی ِ ٔن فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ ْ ُوز ٔ َی فٔی ا ِي َح َّٓ ٔة یَا َع ِب َس اہللٔ َص َِذا َخی ِ ْر ؾ ََُ ِٔ کَا َٕ َٔ ِٔ أَ ِص ٌٔ ايؼَّ ََلة ٔ زُعٔ َی َٔ ِٔ

إ َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ ايؼَّ َس َقةٔ زُعٔ َی َٔ ِٔ
إ َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ ا ِيح ٔ َضاز ٔزُعٔ َی َٔ ِٔ بَ ٔ
بَ ٔ
اب ا ِيح ٔ َضاز ٔ َو ََ ِٔ ک َ َ
اب ايؼَّ ََلة ٔ َو ََ ِٔ ک َ َ
إ َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ ِّ
اب اي َّر َّیا ٕٔ َؾ َكا ٍَ أَبُو بَ ِْکٕ َیا ْ َ ٔي َّی اہللٔ ََا َعل َی َّاي ِٔذی
ايؼ َیاّ ٔزُعٔ َی َٔ ِٔ بَ ٔ
بَ ٔ
اب ايؼَّ َس َق ٔة َو ََ ِٔ ک َ َ

اب ک ُ ًِّ َضا َقا ٍَ َن َع ِِ َوأَ ِر ُجو أَ ِٕ
َ اْلِ َبِ َو ٔ
ورة ٕ َص ٌِ یُ ِسع َی أَ َح ْس َٔ ِٔ ت ٔ ًِ َ
َ اْلِ َبِ َو ٔ
یُ ِسع َی َٔ ِٔ ت ٔ ًِ َ
ض َ
اب ک ُ ًِّ َضا َٔ ِٔ َ ُ
وٕ َٔ ِٓ ُض ِِ
َتهُ َ
دیبعاہللنبدعسنباربامیہ،یمع،اہیب،اصحل،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےس
رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راہ دخافدنی ںیم اکی وج ڑا
دے اگ (ینعی دفزیچ اک وج ڑا ےسیجہکدف ڑپکے ایدف وجےتدف وھگ ڑےفریغہ فریغہ) وت فہ صخش تنج ںیم اس رطہقی
ےس اکپرا اجےئ اگ ہک اے دنبہ دخا ہی رتہب زیچ ےہ وت وج صخش اغزی وہاگ (ینعی دیماؿ اہجد ںیم اکنایب وہ رک رھگ

فاسپوہاگ)وتاسوکامنزےکدرفازہےساکپرااجےئاگافروجصخشاجمدہوہاگوتاسوکاہجدےکدرفازہےسآفازدںی
ےگ افر وج صخش ریخات ف دصہق اکنےنل فاال وہاگ وت اس وک ریخات ےک درفزہ ےس آفاز دںی ےگ افر وج صخش رفزہ
دار وہاگ وت اس وک ابب رایؿ ےس آفاز دںی ےگ (ہی نس رک) رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ای
روسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!ایکاسرپیسکمسقاکوکیئازلاؾےہہکوجصخشامتؾےکامتؾدرفازفںےساکپرااجےئ
اگ(ینعیبجاکیےساکپراایگوتابدفرسےےساکپرااجےنیکایکرضفرتےہ؟)افروکیئصخشااسییھبوہاگوج
ہک امتؾ ےک امتؾ درفازفں ےس اکپرا اجےئ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اےسی یہ (وخش بیصن)
وہےگ۔
رافی  :دیبعاہللنبدعسنباربامیہ،یمع،اہیب،اصحل،انباہشب،دیمحنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اساجمدہاکایبؿوجہکانؾایہلدنلبرکےنےکفاےطساہجدرکے
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اساجمدہاکایبؿوجہکانؾایہلدنلبرکےنےکفاےطساہجدرکے

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1048

راوی  :اسُعیٌ بٔ َشعوز ،خايس ،طعبہ ،عُرو بٔ َرہ ،ابو وائٌ ،حرضت ابوَوسی اطعری رضی اہلل عٓہ

ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة أَ َّٕ َع ُِ َرو بِ َٔ َُرَّ َة أَ ِخب َ َرص ُِِ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
َ
أَبَا َوائ ٔ ٌٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبُو َُ َ َ
ْعاب ٔ ٌّی إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ
وسی اْلِ ِط َعر ٔ ُّی َقا ٍَ َجا َئ أ ِ َ
وٕ
ٌ ي ٔ َی ِػ َٓ َِ َو ُي َكات ٔ ُ
ْ َويُ َكات ٔ ُ
ٌ ُي َكات ٔ ُ
اي َّر ُج ُ
ٌ ئی ُ َری ََکَاْ ُ ُط ؾ ََُ ِٔ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َقا ٍَ ََ ِٔ َقا َت ٌَ ي ٔ َتهُ َ
ٌ ي ٔ ُی ِِذ َ َ
کًَ ٔ َُ ُة اہللٔ ه ٔ َی ا ِي ُعً َِیا َؾ ُض َو فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ

اامسلیعنبوعسمد،اخدل،ہبعش،رمعفنبرمہ،اوب فالئ،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
اکی اگؤں اک ابدنشہ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر اس ےن رعض ایک ولگ اس فہج ےس
اہجد رکےت ںیہ اتہک اؿ اک ذترکہ افر ذرک وہات ےہ افر ضعب ولگ اس فہج ےس اہجد رکےت ںیہ اؿ وک امؽ ف دفتل
اہھت آےئ افر ھچک ولگ اس فہج ےس اہجد رکےت ںیہ ہک اانپ درہج افاچن اظرہ رکںی رھپ وکؿ صخش ےہ وج ہک راہ دخا
ںیماہجدرکے؟آپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشاسفاےطساہجدرکےہکدخافدندقفساکانؾدنلب
وہوتفہصخشراہدخااکاجمدہےہافردخاےکفاےطساہجدایسوکےتہکںیہ۔
رافی  :الیعمسنبوعسمد،اخدل،ہبعش،رمعفنبرمہ،اوبفالئ،رضحتاوبومیسارعشیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجہکاہبدرالہکےنےکفاےطساہجدرکے
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اسصخشاکایبؿوجہکاہبدرالہکےنےکفاےطساہجدرکے

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1049

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،ابٔ جریخ ،یوْص بٔ یوسـ ،سًامیٕ بٔ يشار ،حرضت ابوہریرہ رضی
اہلل عٓہ

ـ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا یُوْ ُُص بِ ُٔ یُو ُس َ
ايظاّ ٔ أَ ُّی َضا َّ
اض َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َؾ َكا ٍَ َيطُ َقائ ٔ ٌْ َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ َّ
ايظ ِی ُذ
َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َي َشا ٕر َقا ٍَ َت َ َّ
رف َم اي َّٓ ُ

َح ِّسثِىٔی َحسٔی ّثا َسُٔ ِع َتطُ َٔ ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َن َع ِِ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
ض ُي ِك َضی َي ُض ِِ یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة ثَ ََلثَ ْة َر ُج ٌْ ا ِست ُِظض ٔ َس ؾَأت ُ َٔی بٔطٔ ؾ ََع َّر َؾ ُط ن َٔع َُ ُط
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ أَ َّو ٍُ اي َّٓا ٔ
َ َقا َتً َِت ي ٔ ُی َكا ٍَ
است ُِظض ٔ ِس ُت َقا ٍَ َن َِذبِ َت َو َل ٔه َّٓ َ
ؾ ََع َرؾ ََضا َقا ٍَ ؾ ََُا َعًُٔ َِت ؾ َٔیضا َقا ٍَ َقا َتً ُِت ؾ َ
ٔیَ َحًَّی ِ

یئ َؾ َك ِس قٔی ٌَ ث ُ َِّ أ ُ َٔ َر بٔطٔ ؾ َُش ٔح َب َعل َی َو ِجضٔطٔ َحًَّی أ ُ ِيق ٔ َی فٔی اي َّٓارٔ َو َر ُج ٌْ َت َع ًَّ َِ ا ِي ٔعً َِِ َو َع ًَّ َُ ُط َو ََقأَ
ُؾ ََل ْٕ َجر ٔ ْ
َ
َ
إٓ ؾَأت ُ َٔی بٔطٔ ؾ ََع َّر َؾ ُط ن َٔع َُ ُط ؾ ََع َرؾ ََضا َقا ٍَ ؾ ََُا َعًُٔ َِت ؾ َٔیضا َقا ٍَ َت َع ًَّ ُِ ُت ا ِي ٔعً َِِ َو َع ًَّ ُِ ُت ُط َو ََ
َقأِ ُت ؾ ٔی َ
ُق َ
ا ِي ُ ِ
إٓ َقا ٍَ َن َِذبِ َت َو َل ٔه َّٓ َ َّ
ُق َ
ُق َ
إٓ ي ٔ ُی َكا ٍَ َقارٔئْ َؾ َك ِس قٔی ٌَ ث ُ َِّ أ ُ َٔرَ
َقأِ َت ا ِي ُ ِ
ا ِي ُ ِ
َ َت َعً ُِ َت ا ِي ٔع ًِ َِ ي ٔ ُی َكا ٍَ َعاي ٔ ِْ َو َ َ
بٔطٔ ؾ َُش ٔح َب َعل َی َو ِجضٔطٔ َحًَّی أ ُ ِيق ٔ َی فٔی اي َّٓارٔ َو َر ُج ٌْ َوسَّ َع اہللُ َعً َِیطٔ َوأَ ِع َلا ُظ َٔ ِٔ أَ ِػ َٓ ٔ
اف ا ِي َُا ٍٔ ک ُ ًِّطٔ ؾَأت ُ َٔی بٔطٔ

یٌ تُ ٔح ُّب َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ َوي َِِ
ؾ ََع َّر َؾ ُط ن َٔع َُ ُط ؾ ََع َرؾ ََضا َؾ َكا ٍَ ََا َعًُٔ َِت ؾ َٔیضا َقا ٍَ ََا َت َر ِن ُت َٔ ِٔ َسب ٔ ٕ
ََ َقا ٍَ َن َِذبِ َت َو َله ِٔٔ ي ٔ ُی َكا ٍَ إْٔ َّ ُط َج َوا ْز َؾ َك ِس قٔی ٌَ
أَؾ َِض ِِ تُ ٔح ُّب َن َُا أَ َر ِز ُت أَ ِٕ یُ ِٓؿ ََل ؾ َٔیضا إ ٔ ََّّل أَ ِن َؿ ِك ُت ؾ َٔیضا ي َ
ث ُ َِّ أ ُ َٔ َر بٔطٔ ؾ َُش ٔح َب َعل َی َو ِجضٔطٔ ؾَأ ُ ِيق ٔ َی فٔی اي َّٓارٔ

دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انبرججی،ویسننبویفس،امیلسؿنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتی
ےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکنیتصخشاےسیںیہہکنجرپبسےسےلہپ
ایقتم ےک دؿ مکح وہاگ (  )4دیہ صخش ابراگہ دخافدنی ںیم شیپ وہاگ رھپ دخافدن دقفس اس وک اینپ ںیتمعن امشر
رکاےئ اگ رھپ  دیہ اؿ وتمعنں وک اچہپےن اگ ینعی امتؾ تمعن اک ارقار رکے اگ رھپ دخافدن دقفس رفامےئ اگ ہک م ےن
وکؿ اس لمع ایک ےہ ینعی اؿ ااعنامت ےک رکش ںیم؟ ےہک اگ ہک ںیم ےن ریتے راہتس ںیم اہجد ایک اہیں کت ہک ںیم
 دیہ وہایگاس رپ مکح وہاگہک وت وھجاٹ ےہ ہکلب وت ےناسفہج ےساہجد ایک اھت ہک وت ولوگں ںیم اہبدر وہشمر وہ اجےئ
افر ولخمؼ ےہک یگ ہک الفں صخش ڑبا اہبدر افر رجات دنم اھت افر ہی اہبدری افر رجات داین ںیم وہشمر وہیگ رھپ اس
ےک فاےطس مکح وہاگ ینعی دفزخ وک ےل اجےن اک۔ رھپ ںیٹیسھگ ےگ اس وک رفےتش  ہن ےک لب ںیٹیسھگ ےگ افر اس وک
دفزخ ںیم ڈاؽ دںی ےگ رھپ فہ صخش شیپ وہاگ ہک سج ےن ملع (دنی) اھکیس وہاگ افر دفرسفں وک الھکسای وہاگ افر
رقآؿ رکمی یک التفت یک وہیگ افر دخافدن دقفس اس وک اینپ ںیتمعن امشر رکاےئ اگ رھپ ہی صخش ارقار رکے اگ اؿ
ہ
امتؾ وتمعنں اک رھپ وساؽ وہاگ ہک اؿ وتمعنں ےک دبےل ایک اامعؽ ااجنؾ دی وت ہی صخش وجاب دے اگ ہک ریتے
ےیل ںیم ےن ملع ڑپاھ افر ڑپاھای افر رقآؿ رکمی ریتی راضدنمی ےک فاےطس الھکسای اس رپ مکح انسای اجےئ اگ ہک ہی
صخشوھجاٹےہہکلبوتےناس ےیلملعاھکیساتہکوتداینںیم اعملوہشمروہاجےئ افروت ےنرقآؿرکمیاسفہج ےس
ڑپاھاتہکھجتوکولگاقری ںیہکافروتاسانؾےسرہشت اح لرکاکچرھپمکحوہاگاسصخشےکفاےطسافراس
وک (رفےتش) رہچہ ےک لب چنیھک ںیل ےگ آرخ اکر فہ صخش دفزخ یک آگ ںیم اج رگے اگ رھپ فہ صخش احرض وہاگ ہک

سجوکئاجنشئدییئگیھتدخافدندقفسیکرطػےسافراسصخشےکاہیںرہ مسقاک امؽاھتاسوکرھپدخافدن
دقفسامتؾںیتمعنامشررکادےاگافرفہصخشاؿامتؾوتمعنںاکرقاررکےاگ رھپمکحوہاگاسوکہکوتےنایکلمع
اایتخر ایک اؿ زیچفں ےک دبہل؟ وت فہ صخش رعض رکے اگ ہک ںیم ےن امؽ دفتل رخچ ایک رہ ہگج ہک اہجں ریتی
راضدنمی یھت افر ھجم ےس وکیئ راہتس ںیہن وھچاٹہک سج ںیم وت ےنرخچ رکان رفامای اھتاس رپ مکح وہاگ ہک وت وھجٹ
وباتلےہہکلبوت یخسالہکےنیکفاہجےسرخچرکاتاھتافروتیخسوہشمروہایگرھپمکحوہاگاسصخشےکفاےطسافراس
صخشوک ہنےکلبچنیھکایلاجےئاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انبرججی،ویسننبویفس،امیلسؿنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجصخشےنراہدخاںیماہجدوتایکنکیلاسےنرصػاکیریساح لرکےنیکتینیک
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
سجصخشےنراہدخاںیماہجدوتایکنکیلاسےنرصػاکیریساح لرکےنیکتینیک

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1050

راوی  :عُرو بٔ عٌ ،عبسايرحُٔ ،حُاز بٔ سًُہ ،جبًہ بٔ علیہ ،یحٌی بٔ ويیس بٔ عبازہ بٔ ػاَت،
حرضت عبازہ بٔ ػاَت رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ُز بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ َج َب ًَ َة بِ ٔٔ َع ٔل َّی َة َع ِٔ
َی ِحٌَی بِ ٔٔ ا ِي َوئی ٔس بِ ٔٔ عُ َبا َز َة بِ ٔٔ ايؼَّ ا َٔتٔ َع ِٔ َج ِّسظ ٔ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ غَزَا

فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َوي َِِ َی ِٓو ٔإ ٔ ََّّل ع ٔ َك ّاَّل َؾ ًَ ُط ََا ْ َ َوی

رمعفنبلع،دبعارلنمح،امحدنبہملس،ہلبجنبہیطع،ییحینبفدیلنبابعدہنباصتم،رضحتابعدہنباصتم
ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفامای وجصخش راہ دخاںیم

اہجدرکےافرتینہنرےھکرگمریساح ل رکےنیکسباسوکفیہزیچلماجےئیگوجہکاسیکتینےہ(رماد
ہی ےہ ہک اےسی صخش وک اہجد اک یسک مسق اک وکیئ ارج ف وثاب ںیہن ےلم اگ ویکہکن اس یک تین ںیم یسک مسق اک االخص ہن
اھت۔)
رافی  :رمعفنبلع،دبعارلنمح،امحدنبہملس،ہلبجنبہیطع،ییحینبفدیلنبابعدہنباصتم،رضحتابعدہنب
اصتمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
سجصخشےنراہدخاںیماہجدوتایکنکیلاسےنرصػاکیریساح لرکےنیکتینیک

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1051

راوی  :ہاروٕ بٔ عبساہلل ،یزیس بٔ ہاروٕ ،حُاز بٔ سًُہ ،جبًہ بٔ علیہ ،یحٌی بٔ ويیس ،حرضت
عبازہ بٔ ػاَت رضی اہلل عٓہ

وٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأ ََْا َح َُّا ُز بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ َج َب ًَ َة بِ ٔٔ
ارو ُٕ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس بِ ُٔ صَ ُ
أَ ِخب َ َرنٔی َص ُ
ار َ
َع ٔل َّی َة َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ ا ِي َوئی ٔس َع ِٔ عُ َبا َز َة بِ ٔٔ ايؼَّ ا َٔتٔ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ غَزَا

َوص َُو ََّل یُرٔی ُس إ ٔ ََّّل ع ٔ َك ّاَّل َؾ ًَ ُط ََا ْ َ َوی

اہرفؿ نب دبع اہلل ،سیدی نب اہرفؿ ،امحد نب ہملس ،ہلبج نب ہیطع ،ییحی نب فدیل ،رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش اس تین ےس اہجد
رکے ہک اس وک اقعؽ(ینعی افٹن ےک اپؤں ابدنےنھ یک ریس اح ل وہ اجےئ) وت اس وک فیہ زیچ ےلم یگ ہک سج اک
اسےنارادہایک۔
رافی  :اہرفؿ نب دبعاہلل ،سیدی نب اہرفؿ ،امحد نب ہملس ،ہلبج نب ہیطع ،ییحی نب فدیل ،رضحت ابعدہ نب اصتم

ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسزغفہرکےنفاےلصخشاکایبؿوجہکزمدفریافررہشتاح لرکےنیکانمترےھک
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اسزغفہرکےنفاےلصخشاکایبؿوجہکزمدفریافررہشتاح لرکےنیکانمترےھک

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1052

راوی  :عیسی بٔ ہَلٍَ ،حُس بٔ حُیرَ ،عاویہ بٔ سَلّ ،عْکَہ بٔ عُار ،طساز ابی عُار ،حرضت
ابواَاَہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ع َٔیسی بِ ُٔ ص ََٔل ٍٕ ا ِي ٔح ُِ ٔص ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ح ُِٔیَر ٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َُ َعاو ٔ َی ُة بِ ُٔ َس ََّلّ ٕ َع ِٔ
ْٔک ََ َة بِ ٔٔ َع َُّا ٕر َع ِٔ َط َّساز ٕأَبٔی َع َُّارٕ َع ِٔ أَبٔی أ ُ ََا ََ َة ا ِي َباصٔل ٔ ِّی َقا ٍَ َجا َئ َر ُج ٌْ إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
عِٔ
َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ أَ َرأَیِ َت َر ُج َّل غَزَا َی ًِ َتُٔ ُص اْلِ َ ِج َر َو ِّ
ْ ََا َي ُط َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّلَ
ايِذ ِ َ
َط ِی َئ َي ُط ؾَأ َ َعا َزصَا ثَ ََل َث ََرَّا ٕ
ت َي ُكو ٍُ َي ُط َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّلَ َط ِی َئ َي ُط ث ُ َِّ َقا ٍَ إ ٔ َّٕ اہللَ َّلَ
إ َي ُط َخاي ٔ ّؼا َوابِ ُتغ ٔ َی بٔطٔ َو ِج ُضطُ
َي ِك َب ُ
ٌ َٔ ِٔ ا ِي َع َُ ٌٔ إ ٔ ََّّل ََا ک َ َ

یسیع نب الہؽ ،دمحم نب ریمح ،اعمفہی نب السؾ ،رکعہم نب امعر ،دشاد ایب امعر ،رضحت اوباامہم ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکاکی صخش دختموبنی یلصاہللہیلعفآہل فملس ںیم احرضوہا افراس ےن رعض ایکارگوکیئ آدیم
اہجدرکے زمدفری ےکالچل ںیم(ہک دفتل اح ل وہیگ) افر انؾآفری ےکفاےطساہجد رکے؟ رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاسوکیسکمسقاکوثابہنےلماگ۔رھپاسآدیمےندرایتفایکافریہی
وساؽ وپاھچ وت اس وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یہی وجاب دای ہک اےسی صخش ےک فاےطس وکیئ ارج ںیہن ےہ۔
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل ف ملس ےن اراشد رفامای ہک دخافدن دقفس وبقؽ ںیہن رفامات رگم فہ لمع وج ہک اخصل ایس ےک

فاےطس وہ افر اس ےک رکےن ےس اخصل راضدخافدنی وصقمد وہ افر امؽ دفتل افر انؾ افر رہشت اح ل رکان
وصقمدہنوہفرہندخافدندقفسےکزندکیاسصخشیکیکینراکیرہکلبابثعذعابوہیگ۔
رافی  :یسیعنبالہؽ،دمحمنبریمح،اعمفہینبالسؾ،رکعہمنبامعر،دشادایبامعر،رضحتاوباامہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشراہدخاںیمافینٹنےکدفابرہدفدھااترےنکتاہجدرکےاساکرجفوثاب
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
وجصخشراہدخاںیمافینٹنےکدفابرہدفدھااترےنکتاہجدرکےاساکرجفوثاب

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1053

راوی  :یوسـ بٔ سعیس ،ححاد ،ابٔ جریخ ،سًامیٕ بٔ َوسیَ ،ايَ بٔ یداَر ،حرضت َعاذ بٔ جبٌ
رضی اہلل عٓہ

وسی َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا یُو ُس ُ
َّاجا أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ َُ َ
ـ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َحح ًّ
َ بِ ُٔ یُ َدا َٔ َر أَ َّٕ َُ َعا َذ بِ َٔ َج َب ٌٕ َح َّسثَ ُض ِِ أَْ َّ ُط َسُٔ َع َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ
َح َّسثَ َٓا ََاي ٔ ُ

ََ ِٔ َقا َت ٌَ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ َٔ ِٔ َر ُج ٌٕ َُ ِشً ٔ ِٕ ؾ ََو َام َْا َق ٕة َو َج َب ِت َي ُط ا ِي َح َّٓ ُة َو ََ ِٔ َسأ َ ٍَ اہللَ ا ِي َك ِت ٌَ
ات أَ ِو ُقتٔ ٌَ َؾ ًَطُ أَ ِجرُ َطضٔی ٕس َو ََ ِٔ ُجر ٔ َح ُج ِر ّحا فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ أَ ِو ُْه َٔب َْهِ َب ّة
َٔ ِٔ ع ٔ ِٓسٔ َن ِؿ ٔشطٔ َػازٔقّا ث ُ َِّ ََ َ
َ
رفا ٕٔ َورٔی ُح َضا کَا ِئُ ِش َٔ َو ََ ِٔ ُجر ٔ َح ُج ِر ّحا فٔی َسبٔی ٌٔ
َؾإْٔ َّ َضا َتحٔی ُئ یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة َنأغِزَرٔ ََا کَاْ َ ِت ي َِوْ َُضا کَايزَّ ِع َ َ
ئ
اہللٔ ؾ ََعً َِیطٔ كَابَ ُع ُّ
ايظ َض َسا ٔ
ویفس نب دیعس ،اجحج ،انب رججی ،امیلسؿ نب ومیس ،امکل نب اخیرم ،رضحت اعمذ نب لبج ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکاملسمؿاہلللجالجہلےکراہتسںیم

افینٹن ےکدفابرہدفدھااترےنکتاہجدرکے وت اےسیصخش ےکفاےطس تنجالزؾ وہیئگ افر سج یسک ےنےچسدؽ
ےسداعامیگنابراگہدخافدنی ںیماےنپ لتقےیکاجےن ےکفاےطسرھپ فہصخش رمایگ ای لتق ایکایگ وتاس وک دیہ ےک
ربارب ارج ےہ افر اس صخش وک یسک مسق اک وکیئ زمخ گل اجےئ راہ دخا ںیم ای اس رپ یسک مسق یک وکیئ آتف ای تبیصم
آاج ےئ وت فہصخش ایقتم ےک دؿ ااسی وہاگ ہک ےسیج ہک فہ ایھب ایھب زیمخ وہا ےہ افر اس اک رگن زرفعاین وہاگ افر
اسےکمسجےسوخوبشد کریہوہیگینعیفہصخشدبوبدارافررخابرگنفرفپںیمہنوہاگافرسجصخشےک
مسجںیمزمخوہ۔دخافدندقفساسرپ دیہیکرہماگلدےاگ۔
رافی  :ویفسنبدیعس،اجحج،انبرججی،امیلسؿنبومیس،امکلنباخیرم،رضحتاعمذنبلبجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رفاہدخافدنیںیمریتےنکنیھپفاولںےسقلعتم
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
رفاہدخافدنیںیمریتےنکنیھپفاولںےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1054

راوی  :عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس بٔ نثیر ،بكیہ ،ػؿوإ ،سًیِ بٔ عاَر ،رشجیٌ بٔ سُم ،حرضت عُرو
بٔ عبشہ رضی اہلل عٓہ

إ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ُسً َِی ُِ بِ ُٔ َعا َٔر ٕ
إ بِ ٔٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ َنثٔیر ٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َبك ٔ َّی ُة َع ِٔ َػؿ َِو َ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ُع ِث َُ َ
رش ِحبٔی ٌَ بِ ٔٔ ِّ
ايش ُِ ٔم أَْ َّ ُط َقا ٍَ ي ٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َع َب َش َة َیا َع ُِرُو َح ِّسث ِ َٓا َحسٔی ّثا َسُٔ ِع َت ُط َٔ ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی
َع ِٔ ُ َ
اب َط ِي َب ّة فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ََ ِٔ َط َ
إ َي ُط
َت َعال َی کَاْ َ ِت َي ُط ْ ُّورا َی ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة َو ََ ِٔ َرمَی بٔ َش ِض ِٕ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َت َعال َی بَ ًَ َؼ ا ِي َع ُس َّو أَ ِو ي َِِ یَ ِبًُ ِؼ ک َ َ

َن ٔع ِت ٔل َر َق َب ٕة َو ََ ِٔ أَ ِع َت َل َر َق َب ّة َُ ِؤ َٔ َٓ ّة کَاْ َ ِت َيطُ ؾ َٔسائَطُ َٔ ِٔ اي َّٓارٔ عُ ِـ ّوا بٔ ُع ِـو ٕ

رمعف نبامثعؿ نبدیعس نب ریثک،ہیقب،وفصاؿ ،میلسنب اعرم،رشلیجنب طمس،رضحترمعف نبہسبعریضاہللہنع
ےس رفاتی ےہ ہک روس ؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راہ دخافدنی ںیم وب ڑاھ وہاگ افر
سجیسکےنراہدخافدنیںیمریتامرادنمشکتفہریتایگافرایدرنایؿںیمفہریترہایگوتوگایاسےنآزادایکاکی
الغؾافرسجےنآزادایکاکیالغؾاامیدناروتوگایہکفہصخش (دفزخیک)آگےسآزادوہایگافراسےکوعض
آزادرکےنفاےلصخشاکمسجرہاکیوضعافرمسجاکرہاکیہصح(دفزخےسآزادوہایگ)۔
رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعسنبریثک،ہیقب،وفصاؿ،میلسنباعرم،رشلیجنبطمس،رضحترمعفنبہسبعریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
رفاہدخافدنیںیمریتےنکنیھپفاولںےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1055

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،ہظاّ ،قتازہ ،سايِ بٔ ابوجعسَ ،عسإ بٔ ابوكًحہ ،حرضت
ابوْحیح سًِّم رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صٔظَ ْاّ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َق َتا َزةُ َع ِٔ َساي ٔ ِٔ بِ ٔٔ
إ بِ ٔٔ أَبٔی كَ ًِ َح َة َع ِٔ أَبٔی َْحٔ ٕ
یح َّ
َِّم َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ايشً ٔ ِّ
أَبٔی ا ِي َح ِع ٔس َع ِٔ ََ ِع َس َ

َش َس ِض ُّا َقا ٍَ
َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ََ ِٔ بَ ًَ َؼ بٔ َش ِض ِٕ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َؾ ُض َو َي ُط َز َر َج ْة فٔی ا ِي َح َّٓ ٔة ؾ ََب ًَّ ِػ ُت َی ِو ََئ ٔ ِٕذ ٔس َّت َة َع َ َ
َو َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ََ ِٔ َرمَی بٔ َش ِض ِٕ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َؾ ُض َو ع ِٔس ٍُ َُ َ َّ
َّح ٕر

دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،اشہؾ ،اتقدہ ،اسمل نب اوبدعج ،دعماؿ نب اوبہحلط ،رضحت اوبحیجن یملس ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکاراشدرفامایرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنہکسجےنراہدخاںیمریتاکنیھپوتاسوک

تنج ںیم درہج اح ل وہایگ ریت امرےن ےک وعض۔ رضحت اوبحیجن ےن اہک ہک ںیم ےن اس دؿ راہ دخا ںیم وس ریت
الچےئافرسجصخشےنراہدخاںیمریتالچایوتہیریتالچاناسےکفاےطسالغؾآزادرکےنےکرباربےہ۔
رافی  :دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،اشہؾ ،اتقدہ ،اسمل نب اوبدعج ،دعماؿ نب اوبہحلط ،رضحت اوبحیجن یملس ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
رفاہدخافدنیںیمریتےنکنیھپفاولںےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1056

راوی َ :حُس بٔ عَلء ،ابوَعاویہ ،اعُع ،عُرو بٔ َرہ ،سايِ بٔ ابوجعس ،رشجیٌ بٔ سُم ،حرضت
نعب بٔ َرہ رضی اہلل عٓہ

ئ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َُ َعاؤیَ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اْلِ َ ِع َُ ُع َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َُ َّر َة َع ِٔ َساي ٔ ِٔ بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي َع ََل ٔ
رش ِحبٔی ٌَ بِ ٔٔ ِّ
ايش ُِ ٔم َقا ٍَ ل ٔ َه ِع ٔب بِ ٔٔ َُ َّر َة َیا َن ِع ُب َح ِّسث ِ َٓا َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
أَبٔی ا ِي َح ِعسٔ َع ِٔ ُ َ

اب َط ِي َب ّة فٔی ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔفٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ کَاْ َ ِت َي ُط ْ ُّورا َی ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََةٔ
َو َس ًَّ َِ َوا ِح َِذ ِر َقا ٍَ َسُٔ ِع ُتطُ َي ُكو ٍُ ََ ِٔ َط َ
َقا ٍَ َيطُ َح ِّسث ِ َٓا َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوا ِح َِذ ِر َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ُط َي ُكو ٍُ ِار َُوا ََ ِٔ بَ ًَ َؼ ا ِي َع ُس َّو

بٔ َش ِض ِٕ َرؾ ََع ُط اہللُ بٔطٔ َز َر َج ّة َقا ٍَ ابِ ُٔ اي َّٓحَّاّ ٔ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َو ََا َّ
ايس َر َج ُة َقا ٍَ أَ ََا إْٔ َّ َضا ي َِی َش ِت بٔ َعت ََبةٔ
َ َو َله ِٔٔ ََا بَی ِ َن َّ
ايس َر َج َتی ِ ٔن َٔائ َ ُة َعاّ ٕ
أ ُ َِّ َ

دمحمنبالعء،اوباعمفہی،اشمع،رمعفنبرمہ،اسملنباوبدعج،رشلیجنبطمس،رضحتب بنبرمہریضاہللہنع
ےسرفاتیےہہکاؿےسرضحترشلیجنبطمسےنایبؿایکہکاےب ب!مہوکمدحثیروسؽیلصاہللہیلع
فآہلفملسایبؿ رکف افر ماس ےکایبؿ رکےن ںیم یسک مسقیک یمکیشیب ےسڈرف۔ رضحت ب ب ےن اہک ہک ںیم ےن

رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےس انس آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس رفامےت ےھتہک وجصخش االسؾ یک
احتلںیمراہدخافدنیںیماہجدرکےکوب ڑاھوہاوتاساکڑباھاپایقتمےکدؿاسےکفاےطسونروہاگ۔رضحت
رشلیجےنایبؿایکہکمہوکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک دحثیایبؿرفامںیئافروخػایہلشیپ
رظنرانھک۔اوہنںےنوجابدایہکںیمےنانسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتہکمریتامرف۔سجصخشاک
ریتدنمشکتچنہپاجےئاگوتاسصخشےکفاےطسدخافدناعتیلاکیدرہجافاچنرفامدےاگہیابتنسرکانباخسؾ
ےنرعضایک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسفہدرہجایکےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکفہدرہج
اہمتریفادلہیکوچٹھکںیہنےہ(ینعیاسدقروھت ڑاافاچن)ہکلبدفدراجتےکدرنایؿںیماسدقرافہلصےہہک
سجدقرافہلصااسنؿاکیوساسؽںیمےطرکاتےہ۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوباعمفہی،اشمع،رمعفنبرمہ،اسملنباوبدعج،رشلیجنبطمس،رضحتب بنبرمہریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
رفاہدخافدنیںیمریتےنکنیھپفاولںےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1057

راوی َ :حُس بٔ عبس اَّلعلیَ ،عتُر ،خايس،رشجیٌ ،بٔ سُم ،حرضت عُرو بٔ عبشہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي ُُ ِع َتُٔرُ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َخاي ٔ ّسا َي ِعىٔی ابِ َٔ َزیِ ٕس أَبَا َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ
َّ
رش ِحبٔی ٌَ بِ ٔٔ ِّ
ايش ُِ ٔم َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َع َب َش َة َقا ٍَ ُقً ُِت َیا َع ُِرُو بِ َٔ َع َب َش َة َح ِّسث ِ َٓا
ايظام ٔ َّی یُ َح ِّس ُث َع ِٔ ُ َ

إ َو ََّل َت َٓك ُّْؽ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ
َحسٔی ّثا َسُٔ ِع َت ُط َٔ ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َِی َص ؾ ٔیطٔ ن ِٔش َی ْ
َ
إ َي ُط
اب ک َ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ََ ِٔ َرمَی بٔ َش ِض ِٕ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ ؾ ََب ًَ َؼ ا ِي َع ُس َّو أَ ِخ َلأ أَ ِو أَ َػ َ

اب
َنع ِٔس ٍٔ َر َق َب ٕة َو ََ ِٔ أَ ِع َت َل َر َق َب ّة َُ ِشً ٔ َُ ّة ک َ َ
إ ؾ َٔسا ُئ کٌُِّ ُع ِـو ٕ َٔ ِٓ ُط ُع ِـ ّوا َٔ ِٓ ُط َٔ ِٔ َْارٔ َج َض َّٓ َِ َو ََ ِٔ َط َ

َط ِي َب ّة فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ کَاْ َ ِت َي ُط ْ ُّورا یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََةٔ
دمحم نب دبع االیلع ،رمتعم ،اخدل،رشلیج ،نب طمس ،رضحت رمعف نب ہسبع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایسجصخش ےنراہدخافدنیںیمریت اکاشنہناگلایینعیریتامراوتاچےہفہ
ریت دنمش ےک گل ایگ وہ ای اشنہن یطلغ ےس رگ ایگ وہ وت اس صخش وک اکی الغؾ آزاد رکےن اک وثاب ےلم اگ افر سج
صخش ےن اکی الغؾ املسمؿ آزاد ایک وتاس الغؾآزاد رکےن فاےلصخش اکمسج اک رہ اکیوضعدفزخیک آگ ےس
آزادوہایگافرسجصخشےکابؽراہایہلںیما دیڑپےئگوتاسےکفاےطس(ایقتمےکدؿ)ونروہاگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،اخدل،رشلیج،نبطمس،رضحترمعفنبہسبعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
رفاہدخافدنیںیمریتےنکنیھپفاولںےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1058

راوی  :عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس ،ويیس ،ابٔ جابر ،ابوسَلّ  ،خايس بٔ یزیس ،حرضت عكبہ بٔ عاَر رضی
اہلل عٓہ

یس
إ بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ ا ِي َوئی ٔس َع ِٔ ابِ ٔٔ َجابٔر ٕ َع ِٔ أَبٔی َس ََّلّ ٕ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َخاي ٔ ٔس بِ ٔٔ َیز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ عُ ِث َُ َ
ٌ ثَ ََلثَ َة َن َرفٕ ا ِي َح َّٓ َة
َع ِٔ عُ ِك َب َة بِ ٔٔ َعا َٔر ٕ َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ إ ٔ َّٕ اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ یُ ِسخٔ ُ
ب ٔ َّ
ايش ِض ِٔ ا ِي َواح ٔ ٔس َػان َٔع ُط َی ِح َت ٔش ُب فٔی ُػ ِٓ ٔعطٔ ا ِي َدی ِ َر َوايرَّام ٔ َی بٔطٔ َو َُ َٓ ِّب ًَ ُط
رمعف نب امثعؿ نب دیعس ،فدیل ،انب اجرب ،اوبالسؾ  ،اخدل نب سیدی ،رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدخافدندقفسزعتافرزبریگفاالنیتآدویمںوک یتن
انب دے اگ اکی ریتیک فہج ےس۔ اکی ریت کین یتین ےس انبےن فاال۔دفرسے ریت الچےن فاال افر رسیتے ریت ےنکنیھپ

فاال۔
رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعس،فدیل،انباجرب،اوبالسؾ،اخدلنبسیدی،رضحتہبقعنباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللاعتیلٰےکراےتسںیمزیمخوہےنےسقلعتم
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہللاعتیلٰےکراےتسںیمزیمخوہےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1059

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،زْاز ،اْعد ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َ
َ
َ
ْع ٔد َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی
أ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ أبٔی ايزَِّْاز ٔ َع ِٔ اْلِ ِ َ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َّلَ یُک ِ ًَ ُِ أَ َح ْس فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َواہللُ أَ ِع ًَ ُِ ب ٔ َُ ِٔ یُک ِ ًَ ُِ فٔی َسبٔیًٔطٔ إ ٔ ََّّل َجا َئ َی ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََةٔ

َو ُج ِرحُ ُط َی ِث َع ُب َز َّا َّ
ايً ِو ُٕ ي َِو ُٕ َزّ ٕ َواي ِّریحُ رٔیحُ ا ِئُ ِش َٔ

دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،زاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش راہ دخافدنی ںیم زیمخ وہات ےہ افر دخافدن دقفس وک ایھچ رطح ےس ملع
ےہہکرا ہدخاںیموکؿزیمخوہاتےہوتفہصخشایقتمےکدؿاحرضوہاگافراسےکزمخےسوخؿکپٹراہوہاگ
ہکسجاکرگناظبرہوخؿاسیجوہاگنکیلاسیکوخوبشکشیسیجوہیگ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،زاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہللاعتیلٰےکراےتسںیمزیمخوہےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1060

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،ابٔ ايُبارکَ ،عُر ،زہری ،حرضت عبساہلل بٔ ثعًبہ رضی اہلل عٓہ

ايْس ِّی َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َع ِٔ ََ ِع َُر ٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َث ِعً ََب َة َقا ٍَ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َص َّٓا ُز بِ ُٔ َّ ٔ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َز َِّ ًُوص ُِِ ب ٔ ٔس ََائ ٔض ٔ ِِ َؾإْٔ َّ ُط ي َِی َص کًَ ِِْ یُک ِ ًَ ُِ فٔی اہللٔ إ ٔ ََّّل أَتَی یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََةٔ
ُج ِرحُ ُط یَ ِسمَی ي َِوُْطُ ي َِو ُٕ َزّ ٕ َورٔی ُح ُط رٔیحُ ا ِئُ ِش َٔ
انہد نب رسی ،انب اابملرک ،رمعم ،زرہی ،رضحت دبعاہلل نب ہبلعث ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہہک روسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای(دہشاءرکاؾوک)ڈاھپندفوخؿاگلوہاوتفہصخشابراگہدخافدنیںیمشیپ
وہاگافراسےکزمخےسوخؿاجریوہاگاساکرگنوخؿاسیجوہاگافراسیکوخوبشکشیسیجوہیگ۔
رافی  :انہدنبرسی،انباابملرک،رمعم،زرہی،رضحتدبعاہللنبہبلعثریضاہللہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقدنمشزمخاگلےئوتایکانہکاچےیہ؟
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
سجفتقدنمشزمخاگلےئوتایکانہکاچےیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1061

راوی  :عُرو بٔ سواز ،ابٔ وہب ،یحٌی بٔ ایوب ،عُارہ بٔ عزیہ ،ابوزبیر ،حرضت جابر بٔ عبساہلل رضی

اہلل عٓہ

َ
آرخ َق ِب ًَ ُط َع ِٔ عُ َُ َار َة بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َس َّواز ٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یَ ِحٌَی بِ ُٔ أَ ُّی َ
َْ َ َ
وب َوذ َ َ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
اض ک َ َ
غَز َّٔی َة َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ َجابٔر ٔبِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َي َُّا ک َ َ
إ َی ِو ُّ أ ُ ُح ٕس َو َولَّی اي َّٓ ُ
وٕ
َش َر ُج َّل َٔ ِٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ َوؾ ٔیض ٔ ِِ كَ ًِ َح ُة بِ ُٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ ؾَأ َ ِز َر َن ُض ِِ ا ِي ُُ ِ ٔ
َش ُن َ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی َْاح َٔی ٕة فٔی اثِى َِی َع َ َ
ؾَا ِي َتؿ ََت َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َقا ٍَ ََ ِٔ ي ٔ ًِ َك ِوّ ٔ َؾ َكا ٍَ كَ ًِ َح ُة أََْا َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َن َُا أَْ ِ َت َؾ َكا ٍَ َر ُج ٌْ َٔ ِٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ أََْا َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ َؾ َكا ٍَ أَْ ِ َت َؾ َكا َت ٌَ َحًَّی ُقتٔ ٌَ ث ُ َِّ ا ِي َتؿ ََت
وٕ َؾ َكا ٍَ ََ ِٔ ي ٔ ًِ َك ِوّ ٔ َؾ َكا ٍَ كَ ًِ َح ُة أََْا َقا ٍَ َن َُا أَْ ِ َت َؾ َكا ٍَ َر ُج ٌْ َٔ ِٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ أَْ َا َؾ َكا ٍَ أَْ ِ َت
َؾإٔذَا ا ِي ُُ ِ ٔ
َش ُن َ
ٌ ق ٔ َتا ٍَ ََ ِٔ َق ِب ًَطُ َحًَّی
َؾ َكا َت ٌَ َحًَّی ُقتٔ ٌَ ث ُ َِّ َي ِِ یَزَ ٍِ َي ُكو ٍُ ذَي ٔ َ
َخ ُد إٔي َِیض ٔ ِِ َر ُج ٌْ َٔ ِٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ َؾ ُی َكات ٔ ُ
َ َویَ ِ ُ
ُي ِك َت ٌَ َحًَّی بَق ٔ َی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوكَ ًِ َح ُة بِ ُٔ ُعب َ ِی ٔس اہللٔ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
ضبَ ِت َی ُس ُظ َؾ ُك ٔل َع ِت
َش َحًَّی ُ ٔ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ ي ٔ ًِ َك ِوّ ٔ َؾ َكا ٍَ كَ ًِ َح ُة أََْا َؾ َكا َت ٌَ كَ ًِ َح ُة ق ٔ َتا ٍَ اْلِ َ َح َس َع َ َ
َ ا ِي َُ ََلئ ٔ َه ُة
أَ َػابٔ ُع ُط َؾ َكا ٍَ َح ِّص َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َِو ُقً َِت بٔ ِش ِٔ اہللٔ ي ََر َؾ َع ِت َ
َشنٔی َن
وٕ ث ُ َِّ َر َّز اہللُ ا ِي ُُ ِ ٔ
اض َی ِٓ ُورُ َ
َواي َّٓ ُ

رمعفنبوساد،انبفبہ،ییحینباویب،امعرہنبزعہی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتی
ےہہکزغفہادحےکدؿسجفتقاملسمونںوکتسکشوہیئگافرفہاھبگےئگوترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملساکیوکےنںیمےھتابرہااصنریرضحاتںیمافراؿںیمرضحتہحلطنبدبعاہللیھبےھترشمنیکےن
اؿوکریھگایلاسایخؽےسہکہیھچکیہولگںیہ(اؿوکہلمحرکےکمتخرکڈاول)رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن اؿ یک اجبن دھکی رک ااشرہ رفامای اب مہ ولوگں یک اجبن ےس وکؿ گنج رکے اگ؟ افر مہ وک وکؿ
اچبےئ اگ؟ رضحت ہحلط ےن رعض ایک ںیم ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایماےنپاحؽرپروہینعیمرہھٹےروہ۔اکیااصنریصخشےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
ںیم۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وت۔ رھپ وت فہ صخش گنج رکات راہ اہیں کت ہک فہ صخش  دیہ وہایگ رھپ
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں یک اجبن داھکی افر رفامای وقؾ یک وکؿ صخش افحتظ رکے اگ ینعی اؿ یک

اجبنےساڑایئرکےاگ؟رضحتہحلطےنرعضایکہکںیمایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!اسرپآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اینپ احؽ رپ روہ۔ اکی ااصنری صخش ےن اہک ںیم ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس! آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای رھپاس صخش ےن گنجیک اہیںکتہک فہ صخش دیہ وہایگ رھپ ربارب
ایسرطہقیےسرفامےترےہافراکیاکیااصنریصخشاڑایئرکےنےکفاےطس اتلکایگافر دیہوہاتراہاہیںکت
ہک  طق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر رضحت ہحلط رہ ےئگ اس فتق آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن رفامای ہک اب وکؿ صخش اڑایئ رکے اگ؟ رضحت ہحلط ریض اہلل ہنع ےن رفامای ںیم۔ رھپ رضحت ہحلط ےن یھب
اڑایئ یک ےلہپ ایگرہ ولوگں یک رطح۔ اہیں کت ہک اؿ ےک اہھت رپ اکی زربدتس زمخ اگل افر اؿ یک اایلگنں ٹک
ںیئگ۔ اوہنں ےن اہک شح (ہی ہلمج درد افر فیلکت ےک فتق وبال اجات ےہ) رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای ارگ م مسب اہلل ےتہک (بج م وک زمخ اگل اھت) وت م وک رفےتش ااھٹےت افر م وک ولگ دےتھکی رےتہ۔ رھپ
دخافدندقفسےنرشمنیکاکرخوم ڑدای۔
رافی  :رمعفنبوساد،انبفبہ،ییحینباویب،امعرہنبزعہی،اوبزریب،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجیسکوکاسیک(اینپ)ولتارٹلپرکگلاجےئافرفہ دیہوہاجےئ؟
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
سجیسکوکاسیک(اینپ)ولتارٹلپرکگلاجےئافرفہ دیہوہاجےئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1062

راوی  :عُرو بٔ سواز ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،عبسايرحُٔ و عبساہلل ابٓا نعب بٔ َايَ ،حرضت
سًُہ بٔ انوع رضی اہلل عٓہ

اب َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َع ِب ُس
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َس َّواز ٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ

إ یَ ِو ُّ َخ ِیب َ َر َقا َت ٌَ أَخٔی ق ٔ َت ّاَّل
اي َّر ِح َُ ٔٔ َو َع ِب ُس اہللٔ ابِ َٓا َن ِع ٔب بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ أَ َّٕ َسً ََُ َة بِ َٔ اْلِ َ ِن َو ٔع َقا ٍَ َي َُّا ک َ َ

اب َر ُسو ٍٔ اہللٔ
َطس ّ
ٔیسا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ِ
َار َت َّس َعً َِیطٔ َس ِی ُؿ ُط َؾ َك َت ًَ ُط َؾ َكا ٍَ أَ ِػ َح ُ

ات بٔ ٔش ََلحٔطٔ َقا ٍَ َسً ََُ ُة َؾ َك َؿ ٌَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َ َو َط ُّهوا ؾ ٔیطٔ َر ُج ٌْ ََ َ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی ذَي ٔ َ
َ ؾَأَذ ٔ َٕ َي ُط َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َٔ ِٔ َخ ِیب َ َر َؾ ُكً ُِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ َتأ ِ َذ ُٕ لٔی أَ ِٕ أَ ِر َتحٔزَ ب ٔ َ
اب َرض َٔی اہللُ َع ِٓطُ ا ِعً َِِ ََا َت ُكو ٍُ َؾ ُكً ُِت َواہللٔ ي َِو ََّل اہللُ ََا اصِ َت َسیِ َٓا َوَّلَ
َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ عُ َُرُ بِ ُٔ ا ِي َد َّل ٔ
َت َؼ َّس ِق َٓا َو ََّل َػ ًَّ ِي َٓا َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َػ َسق َِت ؾَأَِْزٔي َِٔ َسهٔي َٓ ّة َع ًَ ِي َٓا َوثَب ِِّت
وٕ َق ِس َب َػ ِوا َع ًَ ِي َٓا َؾ ًَ َُّا َق َـ ِی ُت َر َجزٔی َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
اْلِ َق َِس َاّ إ ٔ ِٕ ََّل َق ِي َٓا َوا ِي ُُ ِ ٔ
َش ُن َ
َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َقا ٍَ َص َِذا ُقً ُِت أَخٔی َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َی ِر َح ُُطُ اہللُ َؾ ُكً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ

ات بٔ ٔش ََلحٔطٔ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
وٕ َر ُج ٌْ ََ َ
وٕ ايؼَّ ََل َة َعً َِیطٔ َي ُكويُ َ
اسا ي ََی َضاب ُ َ
َواہللٔ إ ٔ َّٕ ْ َ ّ
اب ث ُ َِّ َسأ َ ِي ُت ابِ ّٓا ي ٔ َشً ََُ َة بِ ٔٔ اْلِ َ ِن َو ٔع َؾ َح َّسثَىٔی َع ِٔ أَبٔیطٔ
ات َجاص ّٔسا َُ َحاص ّٔسا َقا ٍَ ابِ ُٔ ٔط َض ٕ
َو َس ًَّ َِ ََ َ
وٕ ايؼَّ ََل َة َعً َِیطٔ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َٔ ِث ٌَ ذَي ٔ َ
اسا ي ََی َضاب ُ َ
َ غَی ِ َر أَْ َّ ُط َقا ٍَ ح ٔی َن ُقً ُِت إ ٔ َّٕ ْ َ ّ
ات َجاص ّٔسا َُ َحاص ّٔسا َؾ ًَطُ أَ ِجرُ ُظ ََ َّر َتی ِ ٔن َوأَ َط َار بٔأ ُ ِػبُ َع ِیطٔ
َو َس ًَّ َِ َن َِذبُوا ََ َ
رمعفنبوساد،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دبعارلنمحف دبعاہللاانبب ب نب امکل،رضحتہملسنباوکعریض
اہللہنعےسرفاتیےہہکزغفہربیخںیمریمےاھبیئےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھترشکیرہ
رکتہب گنجیکرھپ (اافتؼےس) اسیکولتارٹلپ رکاس ےک یہگل یئگرھپ فہایس ولتارےس رمایگ افررضحات
احصہبرکاؾےناساک تہبذترکہرفامایافراسیکفافتےسقلعتمکشوہایگاسےیلہکفہرمایگاھتوخداےنپیہ
ایھتہرےس۔سجفتقرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسزغفہربیخےسفاسپوہےئوتںیمےنرعضایک
ہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسھجموکارگااجزتاطعرفامںیئوت ںیمریزڑپوھں(ہیاملکتالہرعبگنج
ےکفتقڑپےتھںیہاتہک وخبدؽوھکؽرکگنجیکاجےکس)رھپرضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اس وک مکح رفامای افر رضحت رمعافرفؼ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک اے اوکع! م وسچ ھجمس رک وگتفگ رکف۔ رضحت
اوکعےنرفامایہکدخ ایکمسق ارگانعتئدخافدنیاشلماحؽہنوہیتوتمہوکراہدہاتی بیصنہنوہیتافرہن نیقی
الےتمہیسکابترپافرہنامنزڑپےتھاسرپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنوجابدایہکمچس ہہ

رےہ وہ۔ رضحت اوکع ےن لقن ایک رھپ ای اہلل لج ف اشہن مہ وک اانیمطؿ اطع رفام دے افر دنمش ےک اقمےلب ںیم
امہرے اپؤں اقمئ رےھک (ینعی اثتب دقیم اطع رفام) افر رشمنیک دبؽ ےئگ رھپ رضحت ہملس نب اوکع رفامےن ےگل
ہکسجفتقںیمریزلمکمرکاکچوتاسفتقرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسکےن
اسرطہقی ےس ایک؟ ینعی ذموکرہ ابالریز سک یک ااجید ےہ؟ وت اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس!
ریمےاھبیئےناہللرمحرفامےئاسرپرھپںیمبیغرضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدخایکمسقولگ
وخػ رکےت ےھتاس رپ امنز ڑپےنھ ےس افر ےتہک ےھت ہیآدیم اےنپ یہ ایھتہر ےس لتق وہا ےہ۔آپ یلص اہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایفہیعسںیملتقوہاےہافردرتقیقحفہاجمدہوہا۔انباہشبےناہکہکںیمےندرایتفایکہک
رضحتہملسنباوکعےکاڑےکےساسےناےنپفادل ےسایسرطہقیےسدحثیایبؿ رفامیئنکیلہیابتزایدہ
یہکہکسجفتقرضحتانباوکعےناہکہکولگادنہشیرکےتےھتاسیکامنز(انجزہ)ڑپےنھےس(ینعیاسیک
امنزانجزہ ںیہنڑپانھاچےتہ ےھتافرہی ھجمسرےہےھتہکاسےنوخدیشک یکیہاحالہکنفہصخش دیہوہااھت)اس
ےکوجابںیمرفامایرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن ہکفہولگوھجےٹ ںیہافرفہصخشوتاہجدیک
وکششںیملتقوہاےہافرفہصخشاجمدہوہاافراسےکدفارجںیہہیہلمجآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناویلگنں
ےسااشرہرکےکرفامای۔
رافی  :رمعف نب وساد ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دبعارلنمح ف دبعاہلل اانب ب ب نب امکل ،رضحت ہملس نب
اوکعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راہایہلںیم دیہوہےنیکانمترکےنےسقلعتم
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
راہایہلںیم دیہوہےنیکانمترکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1063

راوی  :عبیس اہلل بٔ سعیس ،یحٌی يعىی ابٔ سعیس قلإ ،یحٌی يعىی ابٔ سعیس اَّلنؼاری ،ذنوإ
ابوػايح ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ َی ِحٌَی َي ِعىٔی ابِ َٔ َسعٔی ٕس
أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َي ِعىٔی ابِ َٔ َس ٔعی ٕس ا ِي َك َّل َ

اْلِ َ ِن َؼار َّٔی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ذ َِن َوا ُٕ أَبُو َػاي ٔ ٕح َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ي َِوَّلَ أَ ِٕ
وٕ َح ُُو َي ّة َو ََّل أَ ٔج ُس ََا أَ ِحًُُٔ ُض ِِ َعً َِیطٔ َو َي ُظ ُّل َعً َِیض ٔ ِِ
ـ َع ِٔ َ ٔ
رسیَّ ٕة َو َله ِٔٔ َّلَ َیحٔ ُس َ
أَ ُط َّل َعل َی أ ُ ًََّٔی ي َِِ أَ َت َد ًَّ ِ
یت ث ُ َِّ ُقتًٔ ُِت ثَ ََلثّا
یت ث ُ َِّ ُقتًٔ ُِت ث ُ َِّ أ ُ ِحي ٔ ُ
أَ ِٕ َی َت َد ًَّ ُؿوا َعىِّی َوي ََوز ٔ ِز ُت أَنِّی ُقتًٔ ُِت فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ ث ُ َِّ أ ُ ِحي ٔ ُ

دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ینعی انب دیعس اطقؿ ،ییحی ینعی انب دیعس االاصنری ،ذوکاؿ اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض
اہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایارگریمیاتمرپرگاںہن
زگراتوتیسکادٰینرکشلےسیھبےھچیپہنراتہنکیلولوگںوکابرربداریرسیمںیہنافرںیمفہزیچںیہناپاتوہںسجرپ
اؿ بس وک وسار رکفں افر ولوگں رپ ہی ابت رگاں ےہ ہک ریما اؿ ےس اسھت وھچٹ اجےئ افر ںیم اس ابت یک
تہبوخاشہرکاتوہںہکںیمراہدخاںیم دیہوہاجؤںافرںیمرھپزدنہایکاجؤںرھپزدنہایکاجؤںافررھپ دیہ
ایکاجؤں۔ہیےلمجنیترمہبترفامےئ۔
رافی  :دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ینعی انب دیعس اطقؿ ،ییحی ینعی انب دیعس االاصنری ،ذوکاؿ اوباصحل ،رضحت
اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
راہایہلںیم دیہوہےنیکانمترکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1064

راوی  :عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس ،ابیہ ،طعیب ،زہری ،سعیس بٔ ايُشیب ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

إ بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َع ِٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َسعٔی ُس بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ُع ِث َُ َ
ا ِي ُُ َشی َّٔب َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ َو َّاي ِٔذی َن ِؿ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔي َِو ََّل أَ َّٕ
یب أَ ِن ُؿ ُش ُض ِِ بٔأ َ ِٕ یَ َت َد ًَّ ُؿوا َعىِّی َو ََّل أَ ٔج ُس ََا أَ ِحًُُٔ ُض ِِ َعً َِیطٔ ََا َت َد ًَّؿ ُِت َع ِٔ
رٔ َج ّاَّل َٔ ِٔ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن ََّل َت ٔل ُ
ٌ ث ُ َِّ أ ُ ِح َیا
َٔ
ٌ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ ث ُ َِّ أ ُ ِح َیا ث ُ َِّ أ ُ ِق َت ُ
رس َّی ٕة َت ِػزُو فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َو َّاي ِٔذی َن ِؿ ٔسی ب ٔ َی ٔسظ ٔي ََوز ٔ ِز ُت أَنِّی أ ُ ِق َت ُ

ٌ
ث ُ َِّ أ ُ ِق َت ُ

رمعفنبامثعؿ نبدیعس،اہیب ،بیعش،زرہی ،دیعسنب ابیسمل،رضحتاوبرہریہریض اہللہنع ےسرفاتیےہہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاسذاتیکمسقہکسجےک ہضبقںیمریمیاجؿےہ
ارگ اامیدنار ولوگں وک ریما اسھت وھچ ڑےن ےس انوگاری ہن وہیت افر ہی دوشاری یھب ہن وہیت ہک ںیم فہ زیچ ںیہن اپات
وہں ہک سج رپ اؿ وک وسار رکفں وت ںیم یسک ومعمیل ےس ومعمیل رکشل اک اسھت ہن وھچ ڑات۔ بج فہ رکشل راہ دخا ںیم
اہجد رکے۔ھجموکاینپاجؿ ےک امکلیکمسقہکریمی نیعانمت ےہہکںیمراہدخا ںیم دیہوہاجؤں افررھپزدنہ
ایکاجؤںافررھپ دیہوہاجؤں۔
رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعس،اہیب،بیعش،زرہی،دیعسنبابیسمل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
راہایہلںیم دیہوہےنیکانمترکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1065

راوی  :عُرو بٔ عثُإ ،بكیہ ،بحیر بٔ سعس ،خايس بٔ َعسا ،جبیر بٔ نؿیر ،حرضت ابٔ عُیرہ رضی اہلل
عٓہ

إ َع ِٔ ُج َبی ِر ٔبِ ٔٔ نُ َؿی ِر ٕ
إ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َبك ٔ َّی ُة َع ِٔ بَحٔیر ٔبِ ٔٔ َس ِع ٕس َع ِٔ َخائسٔ بِ ٔٔ ََ ِع َس َ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ُع ِث َُ َ

ض َٔ ِٔ َنؿ ِٕص َُ ِشً ٔ َُ ٕة َي ِكب ٔ ُـ َضا
َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی َعُٔی َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََا َٔ ِٔ اي َّٓا ٔ
ايسْ ِ َیا َو ََا ؾ َٔیضا غَیِرُ َّ
ايظضٔی ٔس َقا ٍَ ابِ ُٔ أَبٔی َعُٔی َر َة َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ
َربُّ َضا تُ ٔح ُّب أَ ِٕ َت ِر ٔج َع إٔي َِیهُ ِِ َوأَ َّٕ ي ََضا ُّ
ٌ ا ِي َوبَر ٔ َوا ِي َُ َسرٔ
وٕ لٔی أَصِ ُ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َْلَ ِٕ أ ُ ِق َت ٌَ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ أَ َح ُّب إلٔ َ َّی َٔ ِٔ أَ ِٕ یَهُ َ

رمعفنبامثعؿ،ہیقب،ریحبنبدعس،اخدلنبدعما،ریبجنبریفن،رضحتانبریمعہریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک یسک آدیم اک دؽ ہن اچےہ اگ ہک فہ رمےن ےک دعب رھپ فاسپ
آ ےئارگہچاسوکوپریدایندےدیاجےئرگم دیہآدیمانمترکےاگہکںیمرھپداینںیمفاسپاجؤںافردفابرہ
راہدخافدنیںیم دیہوہاجؤں۔انبایبریمعہےنرفامایریمےےیلراہدخاںیم دیہوہاناسےسزایدہرتہبےہ
ہکھجموکداینافربسھچکدےدایاجےئ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،ہیقب،ریحبنبدعس،اخدلنبدعما،ریبجنبریفن،رضحتانبریمعہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راہدخافدنیںیم دیہوہےنےسقلعتم
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
راہدخافدنیںیم دیہوہےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1066

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،عُرو ،حرضت جابر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ُِر ٕو َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َجاب ٔ ّرا َي ُكو ٍُ َقا ٍَ َر ُج ٌْ یَ ِو َّ أ ُ ُحسٕ
أَ َرأَیِ َت إ ٔ ِٕ ُقتًٔ ُِت فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ ؾَأَیِ َٔ أََْا َقا ٍَ فٔی ا ِي َح َّٓ ٔة ؾَأ َ ِي َقی َت َُ َرا ٕ
ت فٔی َیسٔظ ٔث ُ َِّ َقا َت ٌَ َحًَّی ُقتٔ ٌَ
دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،رمعف ،رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش ےن زغفہ ادح ےک دؿ اہک ای

روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! اراشد رفامںیئ ارگ ںیم  دیہ ایک اجؤں راہ ایہل ںیم وت ریما اکھٹہن سک ہگج وہاگ؟ آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایتنجںیم۔رھپاسصخشےناہھتںیمیلوہیئوجھکرںی(دفرسیرطػ)ڈاؽدںی
(فہ صخش اس فتق وجھکر اھک راہ اھت نکیل تنج اح ل رکےن ےک وشؼ ںیم اس ےن وجھکرںی اکیرطػ ڈاؽ دںی
افرآرخاکرفہصخش)گنجاڑاافر دیہوہایگ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمعف،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسصخشاکایبؿوجہکراہدخاںیماہجدرکےافراسرپرقضوہ
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اسصخشاکایبؿوجہکراہدخاںیماہجدرکےافراسرپرقضوہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1067

راوی َ :حُس بٔ بظار ،ابوعاػَِ ،حُس بٔ عحَلٕ ،سعیسَكبری ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

اػ ِٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِح ََل َٕ َع ِٔ َسعٔی ٕس ا ِي َُ ِكبُر ِّٔی َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظارٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َع ٔ
أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َجا َئ َر ُج ٌْ إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوص َُو َی ِد ُل ُب َعل َی ا ِئُ ِٓبَر ٔ َؾ َكا ٍَ أَ َرأَیِ َت إ ٔ ِٕ َقا َتً ُِت

رف اہللُ َعىِّی َس ِّی َئات ٔی َقا ٍَ َن َع ِِ ث ُ َِّ َس َه َت َسا َع ّة َقا ٍَ
فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َػاب ٔ ّرا َُ ِح َت ٔش ّبا َُ ِكب ٔ َّل غَی ِ َر َُ ِسبٔر ٕأَیُهَ ِّ ُ
أَیِ َٔ َّ
ٌ َصا أََْا ذَا َقا ٍَ ََا ُقً َِت َقا ٍَ أَ َرأَیِ َت إ ٔ ِٕ ُقتًٔ ُِت فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َػاب ٔ ّرا
ٌ آنٔؿّا َؾ َكا ٍَ اي َّر ُج ُ
ايشائ ٔ ُ
رف اہللُ َعىِّی َس ِّیئَات ٔی َقا ٍَ َن َع ِِ إ ٔ ََّّل َّ
ٌ آنٔؿّا
ايسیِ َٔ َس َّارنٔی بٔطٔ ٔجب ِرٔی ُ
َُ ِح َت ٔش ّبا َُ ِكب ٔ َّل غَی ِ َر َُ ِسبٔر ٕأَیُ َه ِّ ُ

دمحم نب اشبر ،اوباع مص ،دمحم نب الجعؿ ،دیعس ربقمی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش
دختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسربنمرپہبطخدےرےہےھتاس
ےن رعض ایک ہک اراشد رفامںیئ ارگ ںیم راہ دخا ںیم اہجد رکفں اثتب دقیم ےک اسھت افر وثاب یک تین ےس اہجد

رکفںافراہجدےس ہنہنریھپفںوتایکریمےانگہاعمػوہاجںیئےگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماییج
اہں۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملساخومشرےہاکیڑھگیکترھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکفہ
اسلئاہکںےہ؟ ا سصخش ےنرعض ایک ایروسؽاہلل یلصاہللہیلعفآہلفملس ںیم احرض دختموہں۔آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمےنایھبایکاہکاھت؟اسےنرعضایکہکارگںیملتقایکاجؤںراہدخاںیماثتب
دقؾرہرکارجفوثابےئلیکاہجدرکفںافراسےسہنٹہاجؤںدنمشےکاقمہلبےسوتایکدخااعتیلریمیرفغمت
رفامدےاگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماییجاہںرگمرقمفضیکرفغمتںیہنیکاجےئیگ(ویکہکنرقض
دنبہ اک قح ےہ) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہی رضحت ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن ایھب ایھب ھجم ےس
اخومیش ےس رفامای ےہ (رضحت انب رجح ےن رفامای دفرسے ملظ یھب وج ہک ااسنؿ دفرسے دنبفں رپ رکات ےہ فہ
اعمػہنوہںےگارگہچ دیہوہسجفتقکتدنبہےساعمػہنرکاےئفہوقحؼاعمػہنوہںےگ
رافی  :دمحمنباشبر،اوباعمص،دمحمنبالجعؿ،دیعسربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اسصخشاکایبؿوجہکراہدخاںیماہجدرکےافراسرپرقضوہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1068

راوی َ :حُس بٔ سًُہ ،حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،یحٌی بٔ سعیس ،سعیس بٔ ابو سعیس،
حرضت عبساہلل بٔ ابوقتازہ رضی اہلل عٓہ

َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
أ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ

ََاي ٔ َْ َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ أَبٔی َسعٔی ٕس َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی َق َتا َز َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َجا َئ
َر ُج ٌْ إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ َرأَیِ َت إ ٔ ِٕ ُقتًٔ ُِت فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َػاب ٔ ّرا
ای َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َن َع ِِ َؾ ًَ َُّا َولَّی
رف اہللُ َعىِّی َخ َلا َی َ
َُ ِح َت ٔش ّبا َُ ِكب ٔ َّل غَی ِ َر َُ ِسبٔر ٕأَیُ َه ِّ ُ

ٌ َْا َزا ُظ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِو أَ ََ َر بٔطٔ َؾُٓوز ٔ َی َي ُط َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
اي َّر ُج ُ
ـ ُقً َِت ؾَأ َ َعا َز َعً َِیطٔ َق ِو َيطُ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َن َع ِِ إ ٔ ََّّل ا َّ
َ َقا ٍَ
يسیِ َٔ َن َِذي ٔ َ
َو َس ًَّ َِ َن ِی َ
ٌ َعً َِیطٔ َّ
ايش ََلّ
لٔی ٔجبِرٔی ُ
دمحم نب ہملس ،احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،ییحی نب دیعس ،دیعس نب اوب دیعس ،رضحت دبعاہلل نب اوباتقدہ
ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ اےنپ فادل ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک اکی صخش رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا افر اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ارگ ںیم راہ
دخاںیماہجدرکفں۔آرخکتیلہپرفاتیلقنیک۔
رافی  :دمحم نب ہملس ،احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،ییحی نب دیعس ،دیعس نب اوب دیعس ،رضحت دبعاہلل نب
اوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اسصخشاکایبؿوجہکراہدخاںیماہجدرکےافراسرپرقضوہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1069

راوی  :قتيبہ ،يیث ،سعیس بٔ ابو سعیس ،عبساہلل بٔ ابوقتازہ ،حرضت ابوقتازہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ أَبٔی َسعٔی ٕس َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی َق َتا َز َة َع ِٔ أَبٔی َق َتا َز َة أََّْطُ
َّ
َّ
ْ َي ُض ِِ أَ َّٕ ا ِيحٔ َضا َز فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ
َسُٔ َع ُط یُ َح ِّس ُث َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ أَْ َّ ُط َق َاّ ؾ ٔیض ٔ ِِ ؾ ََِذ َ َ
رف اہللُ
إ بٔاہللٔ أَؾ َِـ ُ
َو ِاْل ٔ َیُ َ
ٌ اْلِ َ ِع َُا ٍٔ َؾ َك َاّ َر ُج ٌْ َؾ َكا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ َرأَیِ َت إ ٔ ِٕ ُقتًٔ ُِت فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ أَیُ َه ِّ ُ

ای َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َن َع ِِ إ ٔ ِٕ ُقتًٔ َِت فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َوأَْ ِ َت َػاب ٔ ْر
َعىِّی َخ َلایَ َ

َُ ِح َت ٔش ْب َُ ِكب ٔ ٌْ غَیِرُ َُ ِسبٔر ٕإ ٔ ََّّل َّ
ايسیِ َٔ َؾإ ٔ َّٕ ٔجبِرٔی ٌَ َعً َِیطٔ َّ
َ
ايش ََلّ َقا ٍَ لٔی ذَي ٔ َ
ہبیتق ،ثیل ،دیعس نب اوب دیعس ،دبعاہلل نب اوباتقدہ ،رضحت اوباتقدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہےئ افر اؿ ےک اسےنم اہجد اک ذترکہ وہا ہک اہجد رکان دخا ےک راہتس
ںیم افر اامیؿ الان دخافدن دقفس رپ امتؾ اکومں ےس زایدہ ےہ اس دفراؿ اکی صخش ڑھکا وہا افر اس ےن اہک ہک
رفامںیئایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!ارگںیماہجدرکفںراہدخاںیموتایکدخافدندقفسریمیںایطلںاعمػرفام
دےاگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماییج اہں۔ارگفہاثتبدقؾ رےہافراس یک تینوثابیک رےہافر
دنمش وک تشپ ہن د الھےئ نکیل رقض اعمػ ںیہن وہ  اتک ویکہکن ربجالیئ ہیلع االسلؾ ےن ایس رطہقی ےس ایبؿ
رفامای۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،دیعسنباوبدیعس،دبعاہللنباوباتقدہ،رضحتاوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اسصخشاکایبؿوجہکراہدخاںیماہجدرکےافراسرپرقضوہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1070

راوی  :عبس ايحبار بٔ عَلء ،سؿیإ ،عُروَ ،حُس بٔ قیص ،عبساہلل بٔ ابوقتازہ ،حرضت ابوقتازہ رضی
اہلل عٓہ

ئ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ُِر ٕو َسُٔ َع َُ َح َُّ َس بِ َٔ َق ِی ٕص َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس ا ِي َحبَّارٔ بِ ُٔ ا ِي َع ََل ٔ
أَبٔی َق َتا َز َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َجا َئ َر ُج ٌْ إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوص َُو َعل َی ا ِئُ ِٓبَر ٔ َؾ َكا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ
َّ
رف اہللُ َعىِّی
ضبِ ُت بٔ َش ِیف ٔی فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َػاب ٔ ّرا َُ ِح َت ٔش ّبا َُ ِكب ٔ َّل غَی ِ َر َُ ِسبٔر ٕ َحًی أ ُ ِق َت ٌَ أَیُ َه ِّ ُ
أَ َرأَیِ َت إ ٔ ِٕ َ َ

َ َزیِ ْٔ
وٕ َع ًَ ِی َ
ای َقا ٍَ َن َع ِِ َؾ ًَ َُّا أَ ِزبَ َر َز َعا ُظ َؾ َكا ٍَ َص َِذا ٔجبِرٔی ُ
ٌ َي ُكو ٍُ إ ٔ ََّّل أَ ِٕ یَهُ َ
َخ َلایَ َ

دبعاابجلرنبالعء،ایفسؿ،رمعف،دمحمنبسیق،دبعاہللنباوباتقدہ،رضحتاوباتقدہریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
اکیصخش اکیرفزدختم وبنییلصاہللہیلعفآہلفملس ںیماحرضوہاافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس اسفتق
ربنم رپ فیرفی رفام ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک اراشد رفامںیئ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس!
ارگںیمہیولتارراہدخاںیمامرفںارجفوثابےئلیکافراثتبدقؾروہںافررہچہہنریھپفںدنمشےکاقمہلبےسوت
ایک اہلل اعتیل ریمےانگہ وک ھجم ےسدفر رفام دںی ےگ؟آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامایاہں!سپ سجفتق فہ
رتصخوہایگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکآفازدیافررفامایہیدھکی ول!ربجالیئہیلع االسلؾرفامےتںیہ
ہکریتارقہضاعمػںیہنوہاگ۔
رافی  :دبعاابجلرنبالعء،ایفسؿ،رمعف،دمحمنبسیق،دبعاہللنباوباتقدہ،رضحتاوباتقدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راہایہلںیماہجدرکےنفاالسکزیچیکانمترکےاگ؟
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
راہایہلںیماہجدرکےنفاالسکزیچیکانمترکےاگ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1071

راوی  :ہاروٕ بٔ َحُس بٔ بکارَ ،حُس بٔ عیسی ،ابٔ قاسِ ،زیس بٔ واقس ،نثیر بٔ َرہ ،حرضت
عبازہ بٔ ػاَت رضی اہلل عٓہ

ارو ُٕ بِ ُٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ بَکَّارٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ع َٔیسی َوص َُو ابِ ُٔ ا ِي َكاس ِٔٔ بِ ٔٔ ُس َُ ِی ٕع َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َص ُ
َح َّسثَ َٓا َزیِ ُس بِ ُٔ َواق ٔ ٕس َع ِٔ َنثٔیر ٔبِ ٔٔ َُ َّر َة أَ َّٕ عُ َبا َز َة بِ َٔ ايؼَّ ا َٔتٔ َح َّسثَ ُض ِِ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ

ايسْ ِ َیا إ ٔ ََّّل
ق َٔ ِٔ َنؿ ِٕص َت ُُ ُ
َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََا َعل َی اْلِ َ ِر ٔ
وت َوي ََضا ع ٔ ِٓ َس اہللٔ َخی ِ ْر تُ ٔح ُّب أَ ِٕ َت ِر ٔج َع إٔي َِیهُ ِِ َوي ََضا ُّ
رخی
ا ِي َكت ٔی ُ
ٌ َؾإَّْٔطُ یُ ٔح ُّب أَ ِٕ یَ ِر ٔج َع َؾ ُی ِك َت ٌَ ََرَّ ّة أ ُ ِ َ

اہرفؿ نب دمحم نب اکبر ،دمحم نب یسیع ،انب اقمس ،زدی نبفادق ،ریثک نب رمہ ،رضحت ابعدہ نب اصتم ریض اہلل ہنع
ےس رفاتی ےہہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اراشد رفامای وکیئ اجؿلتق ںیہن وہیت سجےک
ےیلدخافدندقفسےکزندکیرتہبیوہہکاسوکااھچولعمؾوہہیابتہکفہداینیکرطػفاسپآےئایسیاحتل
رپ ہک اس وک دایناح ل وہ اجےئ (رماد ہی ےہ ہک سج صخش یک ششخب وہیگ وت اس وک انمت ںیہن ہک فہ رھپ داین ںیم
آےئارگہچاس وکبس ھچک لماجےئ) نکیل دیہاچاتہافرانمت رکاتےہہک فہ رھپداین ںیمفاسپآاجےئافردفابرہ
راہدخاںیملتقوہاجےئ۔
رافی  :اہرفؿنبدمحمنباکبر،دمحمنبیسیع،انباقمس،زدینبفادق،ریثکنبرمہ،رضحتابعدہنباصتمریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تنجںیمسکزیچیکانمتوہیگ؟
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
تنجںیمسکزیچیکانمتوہیگ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1072

راوی  :ابوبْک بٔ ْاؾع ،بہز ،حُاز ،ثابت ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

ْک بِ ُٔ َْاؾ ٕٔع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بَ ِضزْ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ ثَاب ٔ ٕت َع ِٔ أَْ َ ٕص َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو بَ ِ ٔ

ـ َو َج ِس َت
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یُ ِؤتَی بٔاي َّر ُج ٌٔ َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ ا ِي َح َّٓةٔ ؾ ََی ُكو ٍُ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َیا ابِ َٔ آ َز َّ َن ِی َ
ايسْ ِ َیا ؾَأ ُ ِق َت ٌَ فٔی
ََ ؾ ََی ُكو ٍُ أَ ِی َر ِّب َخی ِ َر ََ ِٓز ٔ ٍٕ ؾ ََی ُكو ٍُ َس ٌِ َو َت ََُّٔ ؾ ََی ُكو ٍُ أَ ِسأَيُ َ
ََ ِٓزٔي َ
َ أَ ِٕ َترُ َّزنٔی إلٔ َی ُّ

ت ئُا َی َری َٔ ِٔ ؾ َِـ ٌٔ َّ
ايظ َضا َزة ٔ
َسبٔیً ٔ َٔ َع ِ َ
َش ََرَّا ٕ َ

اوبرکب نب انعف ،زہب ،امحد ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع

فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی صخش تنج فاولں ںیم ےس شیپ ایک اجےئ اگ رھپ اس ےس دخافدن دقفس اراشد
رفامےئاگاےا فالدآدؾ!ھجت وکسکمسقاکاکھٹہنالموتفہ رعضرکےاگہکاےریمے رپفرداگر!ھجموکدمعہ ہگج
بیصن وہیئ رھپاس ےس دخافدن دقفس اراشد رفامےئ اگہک ھجت وکسک مسق اکاکھٹہن الم؟فہ رعضرکے اگ ہک اے
ریمےرپفرداگر!ھجموکدمعہہگجبیصنوہیئرھپرفامےئاگاؿےسدخافدندقفسہکامگنافرانمترکیسکزیچیکوت
فہرعضرکےاگہک ںیماماتگنوہںنکیلھجموکداینیکاجبنانجیھبہکںیمریتےراہتسںیم دیہوہاجؤںافردس
رمہبتفہاسانمتاکااہظررکےاگ۔
رافی  :اوبرکبنبانعف،زہب،امحد،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتاکایبؿہک دیہوکسکدقرفیلکتوہیتےہ؟
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اسابتاکایبؿہک دیہوکسکدقرفیلکتوہیتےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1073

راوی  :عُرإ بٔ یزیس ،حاتِ بٔ اسُعیٌَ ،حُس بٔ عحَلٕ ،قعكاع بٔ حهیِ ،ابوػايح ،حرضت ابوہریرہ
رضی اہلل عٓہ

یس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحات ٔ ُِ بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َع ِح ََل َٕ َع ِٔ ا ِي َك ِع َكا ٔع بِ ٔٔ َحه ٕٔیِ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ َیز ٔ َ
أَبٔی َػاي ٔ ٕح َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َّ
ايظضٔی ُس ََّل َیحٔ ُس ََ َّص ا ِي َك ِت ٌٔ إ ٔ ََّّل َن َُا

ُُق ُػ َضا
َیحٔ ُس أَ َح ُس ُن ِِ ا ِي َ ِ
ُق َػ َة ي ِ َ

رمعاؿ نب سیدی ،احم نب اامسلیع ،دمحم نب الجعؿ ،اقعقع نب میکح ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  دیہ وک ایس دقر فیلکت اہشدت ںیم

وہیتےہےسیجاہمترےںیمےسیسکصخشوکیکٹچےنیل ںیم وہیتےہ(ایویچیٹنایلمٹھکےکاکےنٹںیموہیتےہ)رھپ
اسےکدعبآراؾیہآراؾےہ۔
رافی  :رمعاؿنبسیدی،احمنبالیعمس،دمحمنبالجعؿ،اقعقعنبمیکح،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہشدتیکانمترکان
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہشدتیکانمترکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1074

راوی  :یوْص بٔ عبساَّلعلی ،ابٔ وہب ،عبسايرحُٔ بٔ رشیح ،حرضت سہٌ بٔ حٓیـ رضی اہلل عٓہ

رشیِ ٕح أَ َّٕ َس ِض ٌَ بِ َٔ
أَ ِخب َ َرَْا یُوْ ُُص بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ ُ َ
أَبٔی أ ُ ََا ََ َة بِ ٔٔ َس ِض ٌٔ بِ ٔٔ حُ َٓ ِی ٕـ َح َّسثَطُ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َج ِّسظ ٔأَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ
َسأ َ ٍَ اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ َّ
َفا ٔططٔ
ايظ َضا َز َة بٔ ٔؼ ِس ٕم بَ ًَّ َػ ُط اہللُ ََ َٓازٔ ٍَ ُّ
ايظ َض َسا ٔ
ئ َوإ ٔ ِٕ ََ َ
ات َعل َی ٔ َ

ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،دبعارلنمحنبرشحی،رضحت لہنبفینحریضاہللہنعےتہکںیہہکیبنرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج آدیم ےچس دؽ ےک اسھت اہلل زعفلج ےس اہشدت یک انمت رکات ےہ اہلل
زعفلجاساقمؾدہشاکتاچنہپیہداتیےہارگہچاسوکرتسبرپیہومتآےئ۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،دبعارلنمحنبرشحی،رضحت لہنبفینحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہشدتیکانمترکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1075

راوی  :یوْص بٔ عبساَّلعلی ،ابٔ وہب ،عبسايرحُٔ بٔ رشیح ،عبساہلل بٔ ثعًبہ حرضمی ،ححیرہ ،حرضت
عكبہ بٔ عاَر رضی اہلل عٓہ

رشیِ ٕح َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا یُوْ ُُص بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َع ِب ُس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ ُ َ
رضم ٔ ِّی أََّْطُ َسُٔ َع ابِ َٔ حُ َحی ِ َر َة یُ ِدبٔرُ َع ِٔ عُ ِك َب َة بِ ٔٔ َعا َٔر ٕأَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
بِ ٔٔ َث ِعً ََب َة ا ِي َح ِ َ
یس َوا ِي َػر ٔ ُم فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ
یس ا ِي َُ ِكتُو ٍُ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َطض ٔ ْ
َقا ٍَ َخ ُِ ْص ََ ِٔ قُب ٔ َف فٔی َط ِی ٕئ َٔ ِٓ ُضَّٔ َؾ ُض َو َطض ٔ ْ
یس
یس َواي ُّٓؿ ََشا ُئ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َطض ٔ ْ
یس َوا ِي َُ ِل ُعو ُٕ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َطض ٔ ْ
یس َوا ِي َُ ِب ُلو ُٕ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َطض ٔ ْ
َطض ٔ ْ
ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،دبعارلنمحنبرشحی،دبعاہللنبہبلعثرضحیم،ریجحہ،رضحتہبقعنباعرمریض
اہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجصخشیکفافتاؿاپچن
احوتلں ںیم وہ وت فہ صخش دخافدن دقفس ےک زندکی  دیہ ےہ ( )4راہ دخا ںیم اشلم وہ رک فہ لتق وہ اجےئ ()5
رغؼوہاجےئ()6ایدتسےکرمضںیمفافتاپاجےئ()7ایاطوعؿےکرمضںیماسیکومتفاعقوہاجےئ
ای()8وکیئاخوتؿاحتلافنسںیموفتوہاجےئاؿبساکدرہجاہشدتےہ۔
رافی  :ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ ،دبعارلنمح نب رشحی ،دبعاہلل نب ہبلعث رضحیم ،ریجحہ ،رضحت ہبقع نب
اعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی

اہشدتیکانمترکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1076

راوی  :عُرو بٔ عثُإ ،بكیہ ،بحیر ،خايس ،ابٔ ابی بَلٍ ،حرضت ْعباق بٔ ساریہ رضی اہلل عٓہ

اق
إ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َبك ٔ َّی ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بَ ٔحی ْر َع ِٔ َخاي ٔ ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی ب ٔ ََل ٍٕ َع ِٔ ا ِي ٔع ِربَ ٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َع ُِرُو بِ ُٔ عُ ِث َُ َ
ايظ َض َسا ُئ َوا ِي ُُ َت َو َّؾ ِو َٕ َعل َی َفُ ُ ٔطض ٔ ِِ إلٔ َی
بِ ٔٔ َسارٔیَ َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ یَ ِد َت ٔؼ ُِ ُّ
یٔ یُ َت َو َّؾ ِو َٕ َٔ ِٔ َّ
ايظ َض َسا ُئ إ ٔ ِخ َواْ ُ َٓا ُقتًُٔوا َن َُا ُقتٔ ًِ َٓا َو َي ُكو ٍُ ا ِي ُُ َت َو َّؾ ِو َٕ َعل َی
ايلاعُو ٕٔ ؾ ََی ُكو ٍُ ُّ
َربِّ َٓا فٔی َّاي ِٔذ َ

َفُ ُ ٔطض ٔ ِِ إ ٔ ِخ َواْ ُ َٓا ََاتُوا َعل َی َفُ ُ ٔطض ٔ ِِ َن َُا َُت ِ َٓا ؾ ََی ُكو ٍُ َربُّ َٓا اْ ِ ُورُوا إلٔ َی ٔج َراح ٔض ٔ ِِ َؾإ ٔ ِٕ أَ ِط َب َط ٔج َراحُ ُض ِِ ٔج َر َاح
ا ِي َُ ِكتُوئی َن َؾإْٔ َّ ُض ِِ َٔ ِٓ ُض ِِ َو ََ َع ُض ِِ َؾإٔذَا ٔج َراحُ ُض ِِ َق ِس أَ ِط َب َض ِت ٔج َرا َح ُض ِِ
رمعف نبامثعؿ،ہیقب،ریحب،اخدل،انبایبالبؽ،رضحترعابض نباسرہیریضاہللہنع ےسرفاتیےہ ہکرضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای (ایقتم ےک دؿ) ڑگھجا (ینعی االتخػ) وہاگ دہشا افر اؿ
ولوگںےکدرنایؿوجہکاےنپرتسبرپامہرےرپفرداگرےکاسےنماؿآدویمںےکفاےطسوجہکفابےسرمےئگںیہ
وت دہشاء ںیہک ےگ ہک ہی امہرے اھبیئ ںیہ ویکہکن ہی ولگ اس رطہقی ےس لتق ےیک ےئگ ےھت افر رتسبفں رپ رمےن
فاےلہیولگامہرےاھبیئ ںیہاسےیلہک ہیولگ مہولوگںیکرطح ےسرتسبفں رپ رمے ںیہاسرپامہرے
رپفرداگر یک اجبن ےس مکح وہاگ ہک اؿ ولوگں ےک زومخں وک دوھکی ارگ دہشا ےس الماقت رکےت ںیہ وت البہبش دہشا
ںیمےسںیہافرسجفتقزومخںوکدںیھکیےگوتہیزمخاؿےکدہشاےکامدننوہںےگ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،ہیقب،ریحب،اخدل،انبایبالبؽ،رضحترعابضنباسرہیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 دیہافراسآدیمےکقلعتموجہکاقلتاھتاؿدفونںےکقلعتمااحدثی

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
 دیہافراسآدیمےکقلعتموجہکاقلتاھتاؿدفونںےکقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1077

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،ابوزْاز ،اْعد ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َ
َ
َ
ْع ٔد َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی
أ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ أبٔی ايزَِّْاز ٔ َع ِٔ اْلِ ِ َ
رخی
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ إ ٔ َّٕ اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ َي ِع َح ُب َٔ ِٔ َر ُج ًَی ِ ٔن َي ِك ُت ُ
ٌ أَ َح ُسص َُُا َػاح َٔبطُ َو َقا ٍَ ََ َّر ّة أ ُ ِ َ

ٌ أَ َح ُسص َُُا َػاح َٔبطُ ث ُ َِّ یَ ِس ُخ ََل ٕٔ ا ِي َح َّٓ َة
ي ََی ِـ َح ُ
َ َٔ ِٔ َر ُج ًَی ِ ٔن َي ِك ُت ُ

دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای دخافدن دقفس زبریگ افر تمظع فاال اس ابت ےس ریحت افر بجعت رکات ےہ اؿ دف وصخشں ےس فہ
دفونںاڑایئرکںیافراکیدفرسےوکلتقرکدےافردفرسیرمہبتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرطہقی
ےسرفامایدخافدندقفساتسنہےہاؿدفآدویمںےکاعمہلمیکاجبنہکاکیےندفرسےوکلتقرکڈاالافردفونں
تنجںیمدالخوہےئگ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذموکرہابالدحثییکریسفت
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
ذموکرہابالدحثییکریسفت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1078

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،ابوزْاز ،اْعد ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل
عٓہ

َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
أ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
َ
َ
َ اہللُ إلٔ َی
ْع ٔد َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َي ِـ َح ُ
ََاي ٔ َْ َع ِٔ أبٔی ايزَِّْاز ٔ َع ِٔ اْلِ ِ َ
ُوب اہللُ َعل َی
ٌ َص َِذا فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َؾ ُی ِك َت ُ
ٌ ا ِي َح َّٓ َة ُي َكات ٔ ُ
رخ ٔ َلِکص َُُا َی ِس ُخ ُ
َر ُج ًَی ِ ٔن َي ِك ُت ُ
ٌ ث ُ َِّ یَت ُ
ٌ أَ َح ُسص َُُا ِاْل َ َ
ٌ َؾ ُی ِش َت ِظ َض ُس
ا ِي َكات ٔ ٌٔ َؾ ُی َكات ٔ ُ
دمحمنب ہملسفاحرث نب نیکسم،انباقمس ،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہ ریضاہللہنع ےسرفاتیےہ
ہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکدخافدندقفساؿدفآدویمںوکدھکیرکاتسنہےہ
ہک وج آسپ ںیم اکی دفرسے ےس اڑایئ رکںی افر اکی ےندفرسے وک لتق رک دای افر دفونں تنج ںیم دالخ وہ
ےئگافراساکایبؿاسرطہقیےسےہہکاؿںیمےساکیآدیمراہدخاںیماڑایئرکاتاھتافرفہصخشراہدخاںیم
 دیہوہایگافرلتقرکےنفاےلصخشےنوتہبیکینعیدخافدن دقفسےناسوکاالسؾیکدفتلےسونازااسےک
دعبفہصخشیھبراہدخاںیم دیہوہایگافراہشدتاکدرہجاح لرکایگ۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہپادےنییکتلیضف
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
رہپادےنییکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1079

راوی  :حارث بٔ َشهین ،ابٔ وہب ،عبسايرحُٔ بٔ رشیح ،عبسالْکیِ بٔ حارث ،ابوعبیسہ بٔ عكبہ،

رشجیٌ بٔ سُم ،حرضت سًُإ خیر رضی اہلل عٓہ

رشیِ ٕح َع ِٔ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ أَ ِخبَرَنٔی َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ ُ َ
َقا ٍَ ا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
ِْک ٔیِ بِ ٔٔ ا ِي َحارٔ ٔ
رش ِحبٔی ٌَ بِ ٔٔ ِّ
إ ا ِي َدی ِر ٔ َع ِٔ
َع ِب ٔس ال َ ٔ
ايش ُِ ٔم َع ِٔ َسً َُِ َ
ث َع ِٔ أَبٔی ُعب َ ِی َس َة بِ ٔٔ عُ ِك َب َة َع ِٔ ُ َ
إ َي ُط َنأ َ ِجر ٔ ٔػ َیاّ ٔ َط ِضر ٕ
َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ َرابَ َم یَ ِو َّا َوي َِی ًَ ّة فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ ک َ َ
َ َٔ ِٔ اْلِ َ ِجر ٔ َوأ ُ ِجر ٔ َی َعً َِیطٔ اير ِِّز ُم َوأَ َٔ َٔ َٔ ِٔ ا ِي َؿ َّتا ٕٔ
َوق ٔ َیا َٔطٔ َو ََ ِٔ ََ َ
ٌ ذَي ٔ َ
ات َُ َراب ٔ ّلا أ ُ ِجر ٔ َی َيطُ َٔ ِث ُ
احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،دبعارلنمح نب رشحی ،دبعارکلمی نب احرث ،اوبدیبعہ نب ہبقع ،رشلیج نب طمس،
رضحت نامؿریخریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہک
سج صخش ےن راہ دخا ںیم اکی دؿ افر اکی رات رہپا دای وت اس صخش وک اکی ہنیہم رفزہ اک وثاب الم افر وج صخش
رہپادےنییکاحتلںیمرمایگوتاسےکفاےطساجریرےہاگاسدقرارجفوثابافراساکرزؼاجریرےہاگافر
فہصخشہنتفڈاےنلفاےلےکاسفدےسچبایگ۔
رافی  :احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،دبعارلنمح نب رشحی ،دبعارکلمی نب احرث ،اوبدیبعہ نب ہبقع ،رشلیج
نبطمس،رضحت نامؿریخریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
رہپادےنییکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1080

راوی  :عُرو بٔ َٓؼور ،عبساہلل بٔ یوسـ ،يیث ،ایوب بٔ َوسیَ ،هحوٍ ،رشجیٌ بٔ سُم ،حرضت
سًُإ رضی اہلل عٓہ

ـ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
وب بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ یُو ُس َ
ايً ِی ُث َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَ ُّی ُ

رش ِحبٔی ٌَ بِ ٔٔ ِّ
إ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ايش ُِ ٔم َع ِٔ َسً َُِ َ
َُ َ
وسی َع ِٔ ََهِ ُحو ٍٕ َع ِٔ ُ َ
َي ُكو ٍُ ََ ِٔ َرابَ َم فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َی ِو َّا َوي َِی ًَ ّة کَاْ َ ِت َي ُط َن ٔؼ َیاّ ٔ َط ِضر ٕ َوق ٔ َیا َٔطٔ َؾإ ٔ ِٕ ََ َ
ات َج َری َعً َِیطٔ َع َُ ًُطُ
إ َوأ ُ ِجر ٔ َی َعً َِیطٔ رٔزِ ُقطُ
إ َي ِع َُ ُ
ٌ َوأَ َٔ َٔ ا ِي َؿ َّت َ
َّاي ِٔذی ک َ َ

رمعف نب وصنمر ،دبعاہلل نب ویفس ،ثیل ،اویب نب ومیس ،وحکمؽ ،رشلیج نب طمس ،رضحت  نامؿ ریض اہلل ہنع
ےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکسجصخشےنراہدخاںیماکی
دؿافراکیراترہپادایوتاسوکاکیہنیہمےکرفزےامنزاکوثابےلماگافراساکاکؾاجریرےہاگوجفہااجنؾ
دےراہاھتافرفہصخشربقافررشحےکونتفںےسوفحمظراہافراساکرزؼوموقػہنوہاگ۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،دبعاہللنبویفس،ثیل،اویب نب ومیس،وحکمؽ،رشلیجنب طمس،رضحت نامؿریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
رہپادےنییکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1081

راوی  :عُرو بٔ َٓؼور ،عبساہلل بٔ یوسـ ،يیث ،زہرہَ ،عبس ،ابوػايح ،حرضت عثُإ رضی اہلل عٓہ

ـ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ ُزص َِر َة بِ ٔٔ ََ ِع َب ٕس َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ یُو ُس َ
إ َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َي ُكو ٍُ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ
إ بِ َٔ َع َّؿ َ
إ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ُع ِث َُ َ
َح َّسثَىٔی أَبُو َػاي ٔ ٕح ََ ِول َی ُع ِث َُ َ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ رٔبَ ُان یَ ِوّ ٕفٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َخی ِ ْر َٔ ِٔ أَ ِي ٔـ یَ ِوّ ٕؾ ٔ َامی س َٔوا ُظ َٔ ِٔ ا ِي َُ َٓازٔ ٍٔ

رمعف نب وصنمر ،دبعاہلل نب ویفس ،ثیل ،زرہہ ،دبعم ،اوباصحل ،رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاکیدؿاکراہدخاںیمرہپادانیازاردونںےسرتہبےہ

افرازاردراجتےسالضفےہ۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،دبعاہللنبویفس،ثیل،زرہہ،دبعم،اوباصحل،رضحتامثعؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
رہپادےنییکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1082

راوی  :عُرو بٔ علی ،عبسايرحُٔ بٔ َہسی ،ابٔ َبارک ،ابوَعٔ ،زہرہ بٔ َعبس ،ابوػايح ،حرضت
عثُإ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ ََ ِضس ٓ ٕ
ٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو
إ َرض َٔی اہللُ َع ِٓطُ
إ َقا ٍَ َقا ٍَ عُ ِث َُا ُٕ بِ ُٔ َع َّؿ َ
ََ ِع ٕٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُزص َِرةُ بِ ُٔ ََ ِع َب ٕس َع ِٔ أَبٔی َػاي ٔ ٕح ََ ِول َی عُ ِث َُ َ

َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ یَ ِو ّْ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َخی ِ ْر َٔ ِٔ أَ ِي ٔـ یَ ِوّ ٕؾ ٔ َامی س َٔوا ُظ

رمعف نب یلع ،دبعارلنمح نب دہمی ،انب ابمرک ،اوبنعم ،زرہہ نب دبعم ،اوباصحل ،رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع
ےسرفاتی ےہہکرضحت روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل فملس ےنرفامایراہدخا ںیماکیدؿازار دونں ےسرتہب
ےہ۔
رافی  :رمعف نب یلع ،دبعارلنمح نب دہمی ،انب ابمرک ،اوبنعم ،زرہہ نب دبعم ،اوباصحل ،رضحت امثعؿ ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنمسرںیماہجدیکتلیضف
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
دنمسرںیماہجدیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1083

راوی َ :حُس بٔ سًُہ ،حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،اسحام بٔ عبساہلل ،قاسَِ ،ايَ،
اسحام بٔ عبساہلل بٔ ابوكًحہ ،حرضت اْص بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ

َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
أ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ََاي ٔ َْ َع ِٔ إ ٔ ِس َح َل بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی كَ ًِ َح َة َع ِٔ أَْ َ ٔص بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َقا ٍَ ک َ َ
إ
َو َس ًَّ َِ إٔذَا َذ َص َب إلٔ َی ق َُبا َئ یَ ِس ُخ ُ
ُحاّ ٕ ب ٔ ِٓ ُت َٔ ًِ َح َ
ُحاّ ٕ ب ٔ ِٓتٔ َٔ ًِ َح َ
إ َؾت ُِلع ُُٔ ُط َوکَاْ َ ِت أ ُ ُّّ َ َ
ٌ َعل َی أ ُ ِّّ َ َ
َت ِح َت ُع َبا َز َة بِ ٔٔ ايؼَّ ا َٔتٔ ؾ ََس َخ ٌَ َعً َِی َضا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َی ِو َّا ؾَأَك ِ َع َُ ِت ُط َو َجً ََش ِت
َ
است َِی َك َى َوص َُو َي ِـ َح ُ
َ َقاي َِت َؾ ُكً ُِت ََا ي ُِـ ٔحهُ َ
َتؿِلٔی َرأِ َسطُ َؾ َٓ َاّ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ث ُ َِّ ِ
وک َعل َی
وٕ ثَ َبخَ َص َِذا ا ِي َب ِ ٔ
َّح ًَُُ ْ
اض َٔ ِٔ أ ُ ًََّٔی ُ ٔ
ْع ُؿوا َعل َ َّی غُزَا ّة فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َی ِر َنبُ َ
َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ َقا ٍَ ْ َ ْ
رسة ٔ َط َّ
َ إ ٔ ِس َح ُل َؾ ُكً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ا ِز ُع اہللَ أَ ِٕ َی ِح َع ًَىٔی َٔ ِٓ ُض ِِ ؾ ََس َعا
ٌ ا ِي ًُُُو ٔک َعل َی اْلِ َ ٔ َّ
اْلِ َ ٔ َّ
رسة ٔأَ ِو َٔ ِث ُ

َ َؾ ُكً ُِت َيطُ ََا
است َِی َك َى ؾ ََـ ٔح َ
ي ََضا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ث ُ َِّ ْ َ َاّ َو َقا ٍَ ا ِي َحار ُٔث َؾ َٓ َاّ ث ُ َِّ ِ
ٌ
وک َعل َی اْلِ َ ٔ َّ
ْع ُؿوا َعل َ َّی غُزَا ّة فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ ًَُُ ْ
ي ُِـ ٔحهُ َ
اض َٔ ِٔ أ ُ ًََّٔی ُ ٔ
رسة ٔأَ ِو َٔ ِث ُ
َ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َقا ٍَ ْ َ ْ
رسة ٔ َن َُا َقا ٍَ فٔی اْلِ َ َّو ٍٔ َؾ ُكً ُِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ ا ِز ُع اہللَ أَ ِٕ َی ِح َع ًَىٔی َٔ ِٓ ُض ِِ َقا ٍَ أَِْتٔ َٔ ِٔ
ا ِي ًُُُو ٔک َعل َی اْلِ َ ٔ َّ
َ
َّح ؾ ََض ًَ َه ِت
رخ َج ِت َٔ ِٔ ا ِي َب ِ ٔ
َّح فٔی َز ََا ٕٔ َُ َعاو ٔ َی َة ؾ ُ ٔ
َفن ٔ َب ِت ا ِي َب ِ َ
َِص َع ِت َع ِٔ َزابَّت َٔضا ح ٔی َن َ َ
اْلِ َّوئی َن َ َ

دمحم نب ہملس ،احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،ااحسؼ نب دبع اہلل ،اقمس ،امکل ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب اوبہحلط،
رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس

(اقمؾ)ابقءیکاجبنفیرفیےلاجےتوتاکیرفز آپیلصاہللہیلعفآہلفملساؾرحاؾےکاہیںفیرفیالےئ
فہ آپیلصاہللہیلعفآہلفملس وکاھکان الھریہیھتافراؾرحاؾاحلمؿیکاڑیکیھتوجابعدہ نباصتمریضاہللہنع
یک ویبی ںیھت۔ اافتؼ ےس اکی دؿ اؿ ےک رھگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی الےئ وت
رضحت اؾ رحاؾ ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اھکان  الھای افر فہ ھٹیب رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رس
ابمرکےسوجںیئالتشرکےنگلںیئگرھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوسےئگ۔رھپآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےتسنہوہےئاےھٹ۔فہاخوتؿہیرفامیتںیہہکںیمےنرعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایک زیچ دھکی رک سنہ رےہ ےھت؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ھجم وک دخافدن
دقفس ےن ریمی اتم ےک ولگ اہجد رکےت وہےئ د الھےئ افر فہ ولگ اس درای یک دنلبی رپ ڑچےتھ ںیہ ای آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی ےس اراشد رفامای ہک فہ ولگ ابداشوہں یک رطح ےس وتختں رپ ےھٹیب وہےئ
ںیہ۔رافیوکاسںیمکشوہایگینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناافلظلثمرفامایاھت۔ایاسےکریغبرفامایاھت۔
احلمؿ یک اڑیک لقن رکیت ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
دخافدن دقفس ےس داع امںیگن ہک دخافدن دقفس ھجم وک یھب اؿ ںیم ےس انب دے (ینعی اؿ وخش بیصن ولوگں ںیم
اشلمرکدے)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےکفاےطسداعرفامیئرھپوسےئگافر احرثیکرفاتیںیمےہ
ہکرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوسےئگ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدنینےسدیباروہےئآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس سنہ ڑپے ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل ریض اہلل ہنع! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس سک ابت رپ سنہ
رےہ ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رھپ فیہ وجاب اراشد رفامای ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ریمے ےیل داع رفامںیئ۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م ےلہپ ولوگں ںیم ےس وہ
ہچنیم  رضحت اعمفہی ےک زامہن ںیم دنمسر ںیم وسار وہںیئ افر دنمسر ےس ثکلیک فتق وساری ےس رگ رک فافت اپ
ںیئگ۔
رافی  :دمحم نب ہملس ،احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،ااحسؼ نب دبعاہلل ،اقمس ،امکل ،ااحسؼ نب دبعاہلل نب
اوبہحلط،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
دنمسرںیماہجدیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1084

راوی  :یحٌی بٔ حبیب بٔ ْعبی ،حُاز ،یحٌی بٔ سعیسَ ،حُس بٔ یحٌی بٔ حبإ ،اْص بٔ َايَ،
حرضت اّ ُحاّ بٓت ًَحإ رضی اہلل عٓہا

َّإ
أَ ِخب َ َرْ َا َی ِحٌَی بِ ُٔ َحب ٔ ٔ
ْعب ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َحب َ
یب بِ ٔٔ َ َ
إ َقاي َِت أَ َتاَْا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َقا ٍَ
ُحاّ ٕ ب ٔ ِٓتٔ َٔ ًِ َح َ
َع ِٔ أَْ َ ٔص بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ أ ُ ِّّ َ َ
َ َقا ٍَ َرأَیِ ُت َق ِو َّا َٔ ِٔ أ ُ ًََّٔی
َاست َِی َك َى َوص َُو َي ِـ َح ُ
َ َؾ ُكً ُِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ بٔأبَٔی َوأُم ِّی ََا أَ ِؿ َح َه َ
ع ٔ ِٓ َسَْا ؾ ِ
رسة ٔ ُقً ُِت ا ِز ُع اہللَ أَ ِٕ َی ِح َع ًَىٔی َٔ ِٓ ُض ِِ َقا ٍَ َؾإْٔ َّ َٔ َٔ ِٓ ُض ِِ ث ُ َِّ ْ َ َاّ ث ُ َِّ
َّح کَا ِي ًُُُو ٔک َعل َی اْلِ َ ٔ َّ
َی ِر َنبُ َ
وٕ َص َِذا ا ِي َب ِ َ
َ ؾ ََشأ َ ِي ُت ُط َؾ َكا ٍَ َي ِعىٔی َٔ ِث ٌَ ََ َكا َيتٔطٔ ُقً ُِت ا ِز ُع اہللَ أَ ِٕ َی ِح َع ًَىٔی َٔ ِٓ ُض ِِ َقا ٍَ أَِْتٔ َٔ ِٔ
است َِی َك َى َوص َُو َي ِـ َح ُ
ِ
َ
رخ َج ِت ق ُِّس ََ ِت ي ََضا َب ِػ ًَ ْة
َفن ٔ َب ا ِي َب ِ َ
َّح َو َرن ٔ َب ِت ََ َع ُط َؾ ًَ َُّا َ َ
اْلِ َّوئی َن َؾ َتزَ َّو َج َضا عُ َبا َز ُة بِ ُٔ ايؼَّ ا َٔتٔ َ َ
َِص َع ِت َضا ؾَاْ ِ َس َّق ِت ُعُٓ ُك َضا
َفنٔب َ ِت َضا ؾ َ َ
ََ
ییحی نببیبح نب رعیب ،امحد ،ییحی نبدیعس ،دمحم نبییحی نب ةحؿ ،اسن نب امکل ،رضحت اؾ رحاؾ تنباحلمؿ ریض
اہللاہنعرفامیتںیہاکیرمہبترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسامہرےاکمؿرپفیرفیالےئافرآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنولیقہلرفامایرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےتسنہوہےئاےھٹوتںیمےنآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےس اس یک فہج درایتف یک افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے فادلنی آپ یلص
اہللہیلعفآہل فملس رپ رقابؿ وہںآپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملسسک فہج ےس سنہ رےہ ںیہ؟ رفامای ریمی اتمےک
دنچولگاسدنمسرںیماسرطحوساروہےئسجرطہقیےسہکابداشہتخترپ۔ںیمےنرعضایکآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس دخافدن دقفس ےس داع رفامںیئ ہک فہ ھجم وک یھب اؿ ںیم ےس رک دے۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن رفامای م اؿ یہ ںیم ےس وہ۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفرسی رمہبت وس ےئگ افر اس رطہقی ےس ےتسنہ
وہےئ دیبار وہےئ ںیم ےن اس رمہبت درایتف ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن فیہ وجاب دای وج ہک ےلہپ

وجابدایاھت۔ہچنیم ںیمےنرعضایکداعرفامںیئہکدخافدندقفسھجموکیھباؿولوگںںیمےسرکدے۔آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م اؿ ںیم ےس افنیل ںیم ےس وہ۔ رافی لقن رفامےت ںیہ ہک رھپ رضحت
ابعدہنباصتمےناؿےس اکنحرفامایافر فہ دنمسرںیموساروہںیئگسجفتقدنمسر ےسںیلکنوتاکیرچخالای
ایگفہاسرپوساروہںیئگافررگںیئگسجےساؿیکرگدؿوٹٹیئگ۔
رافی  :ییحی نب بیبح نب رعیب ،امحد ،ییحی نب دیعس ،دمحم نب ییحی نب ةحؿ ،اسن نب امکل ،رضحت اؾ رحاؾ تنب
احلمؿریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دنہںیماہجدرکان
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
دنہںیماہجدرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1085

راوی  :احُس بٔ عثُإ بٔ حهیِ ،زْیا بٔ عسی ،عبیساہلل بٔ عُرو ،زیس بٔ ابو اْیشہ ،سیار ،ہظیِ،
سیار ،جبر بٔ عبیسہ ،عبیساہلل ،جبیر ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ْیَّا بِ ُٔ َعس ٓ ٕ
ٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ َزیِ ٔس
إ بِ ٔٔ َحه ٕٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َز َ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ عُ ِث َُ َ
یس َة َو َقا ٍَ ُعب َ ِی ُس اہللٔ َع ِٔ ُج َبی ِر ٕ
بِ ٔٔ أَبٔی أُْ َ ِی َش َة َع ِٔ َسیَّا ٕر ح َقا ٍَ َوأَْ ِ َبأََْا صُظَ ِی ِْ َع ِٔ َسیَّا ٕر َع ِٔ َجبِر ٔبِ ٔٔ َعب ٔ َ

َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َو َع َسَْا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ غَزِ َو َة ا ِيض ٔ ِٓسٔ َؾإ ٔ ِٕ أَ ِز َر ِنت َُضا أ ُ ِنؿ ِٔل ؾ َٔیضا َن ِؿ ٔسی
ئ َوإ ٔ ِٕ أَ ِر ٔج ِع ؾَأََْا أَبُو ص َُریِ َر َة ا ِي ُُ َ َّ
َّح ُر
َو ََالٔی َؾإ ٔ ِٕ أ ُ ِق َت ٌِ ُن ِٓ ُت َٔ ِٔ أَؾ َِـ ٌٔ ُّ
ايظ َض َسا ٔ

ادمحنبامثعؿ نبمیکح،زرکای نبدعی،دیبعاہلل نبرمعف ،زدی نباوب اہسین،ایسر،میشہ،ایسر،ربج نبدیبعہ،دیبعاہلل،
ریبج ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن مہ ےس

فدعہ رفامای اھت ہک دنہ ںیم املسمؿ اہجد رکںی ےگ ارگ فہ ریمی تایت ںیم وہا وت ںیم اس ےک فاےطس اانپ اجؿ ف امؽ
رصػرکدفںاگ۔ہچنیم ارگںیملتق رکدایایگوتںیمبسےسزایدہالضفدہشاءںیمےسوہںاگافرارگںیمزدنہ
چبایگوتںیماوبرہریہ(اسیج)وہںاگوجہکذعابدفزخےسآزادافرربیرکدایایگےہ۔
رافی  :ادمح نبامثعؿ نب میکح ،زرکای نب دعی ،دیبعاہلل نبرمعف ،زدی نب اوباہسین ،ایسر ،میشہ ،ایسر ،ربج نب دیبعہ،
دیبعاہلل،ریبج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
دنہںیماہجدرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1086

راوی َ :حُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ ،یزیس ،ہظیِ ،سیار ابوحهِ ،جبر بٔ عبیسہ ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َّار أَبُو
َح َّسثَىٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َیزٔی ُس َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا صُظَ ِی ِْ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َسی ْ
یس َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َو َع َسَْا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ غَزِ َو َة ا ِيض ٔ ِٓ ٔس َؾإ ٔ ِٕ
ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ َجب ِر ٔبِ ٔٔ َعب ٔ َ
ئ َوإ ٔ ِٕ َر َج ِع ُت ؾَأََْا أَبُو صُ َریِ َر َة
أَ ِز َر ِنت َُضا أ ُ ِنؿ ِٔل ؾ َٔیضا َن ِؿ ٔسی َو ََالٔی َوإ ٔ ِٕ ُقتًٔ ُِت ُن ِٓ ُت أَؾ َِـ ٌَ ُّ
ايظ َض َسا ٔ
ا ِي ُُ َ َّ
َّح ُر
دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ ،سیدی ،میشہ ،ایسر اوبمکح ،ربج نب دیبعہ ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اس دحثی رشفی اک
ومضمؿاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحمنبالیعمسنباربامیہ،سیدی،میشہ،ایسراوبمکح،ربجنبدیبعہ،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
دنہںیماہجدرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1087

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايرحیِ ،اسس بٔ َوسی ،بكیہ ،ابوبْکزبیسی ،اخیہ َحُس بٔ ويیس،
يكُإ بٔ عاَر ،عبساَّلعلی بٔ عسی ،بہرانی ثوبإ َولی رسوٍ اہلل ػلی اہلل عًیہ وسًِ

وسی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َبك ٔ َّی ُة َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس ايرَّح ٔٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَ َس ُس بِ ُٔ َُ َ

إ بِ ٔٔ َعا َٔر ٕ َع ِٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی بِ ٔٔ َع ٔس ٓ ٕ
ی ا ِي َب ِض َران ٔ ِّی
أَبُو بَ ِْکٕ ايزُّبَ ِیس ُّٔی َع ِٔ أَخٔیطٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ ا ِي َوئی ٔس َع ِٔ يُ ِك َُ َ
إ ََ ِول َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ع َٔؼابَ َتا ٕٔ
َع ِٔ ثَ ِوبَ َ
ُح َزص َُُا اہللُ َٔ ِٔ اي َّٓارٔ ع َٔؼابَ ْة َت ِػزُو ا ِيض ٔ ِٓ َس َوع َٔؼابَ ْة َتهُو ُٕ ََ َع ع َٔیسی ابِ ٔٔ ََرِ َی َِ َعً َِیض ٔ َُا
َٔ ِٔ أ ُ ًََّٔی أَ ِ َ

َّ
ايش ََلّ
دمحمنبدبعاہلل نبدبعارلمیح ،ادسنب ومیس،ہیقب،اوبرکبزدیبی،اہیخدمحم نبفدیل،امقلؿنباعرم،دبعاالیلعنب
دعی ،رہباین وثابؿ ومیل روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس ،رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک الغؾ
رضحت وثابؿ رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ریمی اتم ںیم ےس دف
ےقبطاےسیںیہنجوک دخافدندقفسدفزخےسآزادرفامدںیےگاؿںیمےساکیہقبطوتفہےہوجہکدنہےساہجد
رکےاگبجہکدفرساہقبطفہےہوجہکرضحتٰیسیعنبرممیہیلعاالسلؾےکاسھتوہاگ۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب دبعارلمیح ،ادس نب ومیس ،ہیقب ،اوبرکبزدیبی ،اہیخ دمحم نب فدیل ،امقلؿ نب اعرم،
دبعاالیلعنبدعی،رہباینوثابؿومیلروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتیکافریشبحولوگںےکاسھتاہجدےسقلعتم

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
رتیکافریشبحولوگںےکاسھتاہجدےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1088

راوی  :عیسی بٔ یوْص ،ؿُرہ ،ابوزرعہ ،ابوسهيٓہ ،رجٌ َٔ ايَُّحریٔ

یٔ
أَ ِخب َ َرَْا ع َٔیسی بِ ُٔ یُوْ َُص َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َؿ ُِ َرةُ َع ِٔ أَبٔی ز ُِر َع َة َّ
ايش ِي َبان ٔ ِّی َع ِٔ أَبٔی ُس َه ِي َٓ َة َر ُج ٌٕ َٔ ِٔ ا ِي ُُ َ َّ
َّحرٔ َ
رف
اب اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َي َُّا أَ ََ َر اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ٔ َح ِ ٔ
َع ِٔ َر ُج ٌٕ ََ ِٔ أَ ِػ َح ٔ
رف َؾ َك َاّ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوأَ َخ َِذ
َخ ْة َحاي َِت بَ ِي َٓ ُض ِِ َوبَی ِ َن ا ِي َح ِ ٔ
ْع َؿ ِت َي ُض ِِ َػ ِ َ
ا ِي َد ِٓ َس ٔم َ َ

َِّ ٔػ ِسقّا َو َع ِس َّّل ََّل َُ َب ِّس ٍَ ئکًَ ٔ َُاتٔطٔ َوص َُو
ا ِئُ ِع َو ٍَ َو َو َؿ َع رٔ َزائ َ ُط َْاح َٔی َة ا ِي َد ِٓ َس ٔم َو َقا ٍَ َت َُّ ِت کًَ ٔ َُ ُة َرب َ
َّ
ضبَ ٔة َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ
ايشُٔی ُع ا ِي َعًٔی ُِ َؾ َٓ َس َر ثًُُ ُث ا ِي َح َحر ٔ َو َسً َُِا ُٕ ا ِيؿَارٔس ُّٔی َقائ ِْٔ یَ ِٓ ُورُ َؾب َ َر َم ََ َع َ ِ
َعً َِیطٔ َو َس ًَِّ بَ ِر َق ْة ث ُ َِّ َضب َّ
َِّ ٔػ ِسقّا َو َع ِس َّّل ََّل َُ َب ِّس ٍَ ئکًَ ٔ َُاتٔطٔ َوص َُو
ايثاْ ٔ َی َة َو َقا ٍَ َت َُّ ِت کًَ ٔ َُ ُة َرب َ
َ
َ َ
ايشُٔی ُع ا ِيعً ٔی ُِ َؾ َٓ َس َر اي ُّث ًُ ُث ِاْل َرخ َؾب َ َر َق ِت بَ ِر َق ْة ََفآ َصا َسًُِا ُٕ ث ُ َِّ َضب َّ
َّ
ايثاي ٔ َث َة َو َقا ٍَ َت َُّ ِت کًَ ٔ َُ ُة
َ
َ َ
ُ
َ
َ

َِّ ٔػ ِسقّا َو َع ِس َّّل ََّل َُ َب ِّس ٍَ ئکًَ ٔ َُاتٔطٔ َوص َُو َّ
رخ َد َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
َرب َ
ايشُٔی ُع ا ِي َعًٔی ُِ َؾ َٓ َس َر اي ُّثًُ ُث ا ِي َباقٔی َو َ َ
ضبَ ّة
ضبِ َت ََا َت ِ ٔ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ َخ َِذ رٔ َزائ َ ُط َو َجً ََص َقا ٍَ َسً َُِا ُٕ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َرأَیِت َ
رض ُب َ ِ
َُ ح ٔی َن َ َ
َ َؾ َكا ٍَ إٔی َو َّاي ِٔذی
إ ٔ ََّّل کَاْ َ ِت ََ َع َضا بَ ِر َق ْة َقا ٍَ َي ُط َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َیا َسً َُِا ُٕ َرأَیِ َت ذَي ٔ َ

ْسی َو ََا َح ِوي ََضا
َب َع َث َ
َ بٔا ِي َح ِّل َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ َقا ٍَ َؾإٔنِّی ح ٔی َن َ َ
ايرضبَ َة اْلِ ُول َی ُرؾ َٔع ِت لٔی ََ َسائ ُٔٔ ن ٔ ِ َ
ضبِ ُت َّ ِ
َّ
رض ُظ َٔ ِٔ أَ ِػ َحابٔطٔ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ا ِز ُع اہللَ أَ ِٕ َي ِؿ َت َح َضا
َو ََ َسائ ُٔٔ َنثٔی َر ْة َحًی َرأَیِت َُضا بٔ َع ِیى َ َّی َقا ٍَ َي ُط ََ ِٔ َح َ َ
َع ًَ ِي َٓا َو ُي َػ ِّٓ َُ َٓا ز ٔ َی َارص ُِِ َویُ َ ِّ
َ ث ُ َِّ
َخ َب بٔأَیِسٔی َٓا ب ٔ ََل َزص ُِِ ؾ ََس َعا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ٔ َِذي ٔ َ

َّ
ِص َو ََا َح ِوي ََضا َحًَّی َرأَیِت َُضا بٔ َع ِیى َ َّی َقايُوا یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ا ِز ُع
ََ
ضبِ ُت َّ ِ
َفؾ َٔع ِت لٔی ََ َسائ ُٔٔ َق ِی َ َ
ايرضبَ َة ايثاْ ٔ َی َة َ ُ
اہللَ أَ ِٕ َي ِؿ َت َح َضا َع ًَ ِي َٓا َويُ َػ ِّٓ َُ َٓا زٔیَ َارص ُِِ َویُ َ ِّ
َخ َب بٔأَیِسٔی َٓا ب ٔ ََل َزص ُِِ ؾ ََس َعا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ

َّ
ُقی َحًَّی َرأَیِت َُضا بٔ َع ِیى َ َّی
َو َس ًَّ َِ ب ٔ َِذي ٔ َ
َ ث ُ َِّ َ َ
َفؾ َٔع ِت لٔی ََ َسائ ُٔٔ ا ِي َح َبظَ ٔة َو ََا َح ِوي ََضا َٔ ِٔ ا ِي ُ َ
ضبِ ُت ايثاي ٔ َث َة َ ُ

َ َزعُوا ا ِي َح َبظَ َة ََا َو َزعُو ُن ِِ َوا ِترُ ُنوا ايتُّ ِر َک ََا َت َر ُنو ُن ِِ
َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ع ٔ ِٓ َس ذَي ٔ َ
یسیع نب ویسن ،رمضہ ،اوبزرہع ،اوبہنیکس ،رلج نم ارحملرنی ،رلج نم ااحصب ایبنل یلص اہلل ہیلع فملس ،رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکی احصیب ےس رفاتی ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دنخؼ یک
دھکایئ اک مکح رفامای وت اس فتق (ینعی دنخؼ وھکدےن ےک فتق) اکی ڑبا رھتپ لکن آای وت اس یک فہج ےس دنخؼ
وھکدےن ںیملکشمشیپآیئگ افرولوگںوکاساکوت ڑانلکشم وہایگ۔رضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس فہ
ایھتہر ےل رک ڑھکے وہ ےئگ ہک سج ےس رھتپ وت ڑا اجات ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اینپ اچدر ابمرک
دنخؼ ےک انکرہ رپ ریھک افر ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےنآتی رکہمی التفت رفامیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنایھتہرااھٹرکامراافررھتپوٹٹرکرگڑپاافرذموکرہابالآتیرکہمیاکرتہمجہیےہریتےرپفرداگراک
الکؾ اچسیئ افر ااصنػ ںیم وپراوہا افر وکیئاسیک ابوتں وکدبتلیرکےنفاال ںیہناس فتق رضحت  نامؿ افریس
فاہں ڑھکے ےھت افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس دھکی رےہ ےھتآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک
امرےن ےکفتق اکی یلجب یسیج کمچ وہیئ۔ رھپ دفرسی رمہبت فہ یہ آتی رکہمی التفت رفام رک آپ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن اس ایھتہر ےس امرا۔ رھپ ایسی یہ یلجب یسیج کمچ اظرہ وہیئ افر دفرسی اہتیئ رھتپ ےس اگل وہیئ
رسیتیرمہبتآتیرکہمی التفترفام رک بج امراوترسیتاڑکٹا یھبرگ ایگافرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسفاہںےس
ٹہ ےئگ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملسفاہں ےس رھپ اینپ اچدر ابمرک ےل رک فیرفی رفام وہ ےئگ۔ رضحت  نامؿ
افریس ریض اہلل ہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم دھکی راہ اھت ہک سج فتق آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسوچٹامررےہےھتاسےکاسھتاکییلجبکمچریہیھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمہی
ابت دھکی رےہ ےھت  نامؿ! اس رپ رضحت  نامؿ ےن رعض ایک اس ذات یک مسق ہک سج ےن آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسوکدنیقحدےرکاجیھبےہںیمےنداھکیےہرھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
رفامای سج فتق ںیم ےن یلہپ وچٹ امری وت ریمے اسےنم ےس رپدے اٹہ دےیئ ےئگ اہیں کت ہک ںیم ےن اینپ
آوھکنں ےس رہش افرس ےک افر وج اس ےک زندکی یک ایتسبں ںیہ افر تہب ےس رہش دےھکی ںیہ وج ولگ اس ہگج
وموجد ےھت اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دخافدن دقفس
ےس داع رفامںیئ ہک فہ اؿ رہشفں وک مہ ولوگں ےک اہوھتں حتف رفام دںی افر مہ ولوگں وک فاہں اک امؽ ف دفتل اطع رفام
دےافررفامایہکسجفتق ںیم ےندفرسیوچٹ امریوت رصیقےک رہشرفؾ افراس ےک زندکی ےکالعےقبس

ےک بس ریمے اسےنم رک دےیئ ےئگ۔ ہک نج وک ںیم ےن اینپ آوھکنں ےسداھکی رضحات احصہب رکاؾ ےن رعض
ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس داع رفامںیئہک دخافدن دقفس مہ ولوگں ےک اہوھتں ےس اؿ رہشفں وک  عاہ ف
ربابدرکدے مہولگفاہںاک امؽتمینغولٹںیلافرمہوک اؿرپحتفاح لوہ۔آپیلص اہللہیلعفآہلفملس ےن
ہی داع رفامیئ رھپ اراشد رفامای سج فتق ںیم ےن رسیتی وچٹ امری وت ریمے اسےنم ہشبح ےک رہش افر اس یک آس
اپسیکایتسبںرکدیںیئگ نجوکںیمےناینپآوھکنںےسداھکیرھپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنہییھب رفامای
ہکمولگرتکافرہشبحےکولوگںوکاسفتق کتہنڑیھچانسجفتقکتفہموکہنڑھچںی(ینعیبجکتفہ
ولگمرپہلمحہنرکںیوتمیھباؿرپہلمحہنرکان)۔
رافی  :یسیعنبویسن،رمضہ،اوبزرہع،اوبہنیکس،رلجنمارحملرنی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾوکےنھچپاگلان
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
رحمؾوکےنھچپاگلان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1089

راوی  :قتيبہ ،يعكوب ،سہیٌ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

وب َع ِٔ ُس َض ِی ٌٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َي ِع ُك ُ
وٕ ايتُّ ِر َک َق ِو َّا ُو ُجوصُ ُض ِِ کَا ِي َُ َح ِّ
َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََّل َت ُك ُوّ َّ
وٕ
ط َق ٔة َیً َِب ُش َ
ايشا َع ُة َحًَّی ُي َكات ٔ ٌَ ا ِي ُُ ِشً ٔ ُُ َ
إ ا ِي ُُ ِ َ
وٕ فٔی َّ
َّ
ايظ َعر ٔ
ايظ َع َر َویَ ُِ ُظ َ
ہبیتق ،وقعیب ،لیہس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےناراشدرفامایاسفتقکتایقتماقمئںیہنوہیگبجکتہکاملسمؿرتیکولوگںےسگنجںیہنرکںی

ےگافراؿولوگںےک ہنڈاھولںیکرطحےٹپچوہںےگافرفہولگ ابؽیہںینہپےگافرابولںیہںیمفہولگ
ںیلچےگ(ینعیاؿولوگںےکابؽوجےتکتوہںےگ)۔
رافی  :ہبیتق،وقعیب،لیہس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زمکفرصخشےسادمادانیل
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
زمکفرصخشےسادمادانیل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1090

راوی َ :حُس بٔ ازریص ،عُر بٔ حؿؽ بٔ غیاث ،ابیہَ ،شعر ،كًحہَِ ،صفَ ،ؼعب بٔ سعس،
حرضت سعس بٔ ابی وقاؾ رضی اہلل عٓہ

ٔیص َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا عُ َُرُ بِ ُٔ َحؿ ِٔؽ بِ ٔٔ غٔ َی ٕ
اث َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َٔ ِش َعر ٕ َع ِٔ كَ ًِ َح َة بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِزر َ
ِص ٕ
َُ َ ِّ
اب اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی
ف َع ِٔ َُ ِؼ َع ٔب بِ ٔٔ َس ِع ٕس َع ِٔ أَبٔیطٔ أَْ َّ ُط هَ َّٔ أَ َّٕ َيطُ ؾ َِـ َّل َعل َی ََ ِٔ زُوْ َ ُط َٔ ِٔ أَ ِػ َح ٔ

َّ
َّ
َّ
ِص اہللُ َص ِٔذظ ٔ اْلِ ُ ََّ َة بٔ َـعٔیؿ َٔضا ب ٔ َس ِع َوت ٔض ٔ ِِ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َؾ َكا ٍَ ْ َ ٔي ُّی اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ إْٔ َّ َُا َی ِٓ ُ ُ
َو َػ ََلت ٔض ٔ ِِ َوإ ٔ ِخ ََل ٔػض ٔ ِِ
دمحم نب ادرسی ،رمع نب صفح نب ایغث ،اہیب ،رعسم ،ہحلط ،رصمػ ،بعصم نب دعس ،رضحت دعس نب ایب فاقص
ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ ےتھجمس ےھت ہک اؿ اک اقمؾ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
دفرسے احصہب رکاؾ ےس زایدہ ےہ اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدن
دقفساساتمیکادمادزمکفرارفادیکداعافراؿےکولخصےسرفامںیئےگ۔

رافی  :دمحمنبادرسی،رمع نبصفحنبایغث،اہیب ،رعسم،ہحلط،رصمػ،بعصم نبدعس،رضحت دعسنبایب
فاقصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
زمکفرصخشےسادمادانیل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1091

راوی  :یحٌی بٔ عثُإ ،عُر بٔ عبسايواحس ،ابٔ جابر ،زیس بٔ اركاة ،جبیر بٔ نؿیر ،حرضت ابوزرزاء
رضی اہلل عٓہ

إ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا عُ َُرُ بِ ُٔ َع ِب ٔس ا ِي َواح ٔ ٔس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َجابٔر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َزیِ ُس بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا َی ِحٌَی بِ ُٔ عُ ِث َُ َ
رضم ٔ ِّی أَْ َّ ُط َسُٔ َع أَبَا َّ
ئ َي ُكو ٍُ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
ايس ِر َزا ٔ
أَ ِركَا َة ا ِي َؿزَار ُّٔی َع ِٔ ُج َبی ِر ٔبِ ٔٔ نُ َؿی ِر ٕا ِي َح ِ َ

َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ا ِب ُػون ٔی َّ
وٕ بٔ ُـ َعؿَائٔهُ ِِ
ِص َ
ٔیـ َؾإَّْٔهُ ِِ إْٔ َّ َُا تُ ِر َزق َ
ايـع َ
ُوٕ َوتُ ِٓ َ ُ

ییحینبامثعؿ،رمعنبدبعاولادح،انباجرب،زدینباراطۃ،ریبجنبریفن،رضحتاوبدرداءریضاہللہنعےسرفاتی
ےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتریمےفاےطسمولگزمکفرولوگںوکالتشایکرکف
ویکہکناؿیکفہجےسموکرفزیاچنہپیئاجیتےہافرمولوگںیکادمادیکاجیتےہ۔
رافی  :ییحینبامثعؿ،رمعنبدبعاولادح،انباجرب،زدینباراطۃ،ریبجنبریفن،رضحتاوبدرداءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجمدہوکاہجدےئلیکایتررکےنیکتلیضف

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اجمدہوکاہجدےئلیکایتررکےنیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1092

راوی  :سًامیٕ بٔ زواوز ،حارث بٔ َشهین ،ابٔ وہب ،عُرو بٔ حارث ،بهیر بٔ اطخ ،بْس بٔ سعیس،
حرضت زیس بٔ خايس رضی اہلل عٓہ

َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َع ُِرُو
أ ِخب َ َرَْا ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ َزا ُو َز َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
بِ ُٔ ا ِي َحارٔ ٔ
ْس بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َزیِ ٔس بِ ٔٔ َخاي ٔ ٕس َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ث َع ِٔ ب ُ َهی ِر ٔبِ ٔٔ اْلِ َ َط ِّخ َع ِٔ بُ ِ ٔ
َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ َج َّضزَغَازٔ ّیا فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َؾ َك ِس َغزَا َو ََ ِٔ َخ ًَ َؿ ُط فٔی أَ ِصًٔطٔ ب ٔ َدی ِر ٕ َؾ َك ِس َغزَا

امیلسؿ نب دفافد ،احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،رمعف نب احرث،ریکب نب اجش  ،رس نب دیعس ،رضحت زدی نب اخدل
ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکفہروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےسلقنرفامےتںیہہکآپیلصاہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای سج صخش ےن یسک اہجد رکےن فاےل وک آامدہ ایک وگای ہک اس ےن وخد اہجد ایک اس رطہقی ےس
سجصخشےناجمدہےکرھگےکولوگںیکالھبیئےکاسھتدھکیاھبؽافررگناینیکوتوگایہکاسےنیھباہجدایک۔
رافی  :امیلسؿنبدفافد ،احرثنبنیکسم،انبفبہ،رمعف نباحرث،ریکبنب اجش  ،رسنبدیعس،رضحتزدی
نباخدلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اجمدہوکاہجدےئلیکایتررکےنیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1093

راوی َ :حُس بٔ َثىی ،عبسايرحُٔ بٔ َہسیُ ،حب بٔ طساز ،یحٌی ،ابوسًُہبن عبسايرحُٔ ،بْس
بٔ سعیس ،زیس بٔ خايس رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ ََ ِضس ٓ ٕ
ُح ُب بِ ُٔ َط َّساز ٕ َع ِٔ َی ِحٌَی َع ِٔ أَبٔی
ٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َ ِ
ْس بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َزیِسٔ بِ ٔٔ َخاي ٔ ٕس ا ِي ُح َضىٔ ِّی َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َسً ََُ َة بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ بُ ِ ٔ

َـ غَازٔ ّیا فٔی أَصًِٔطٔ ب ٔ َدی ِر ٕ َؾ َك ِس غَزَا
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َج َّضزَغَازٔ ّیا َؾ َك ِس غَزَا َو ََ ِٔ َخً َ

شلم
دمحمنبینثم،دبعارلنمح نب دہمی،رحب نبدشاد ،ییحی ،اوب ہتندبعارلنمح ،رس نب دیعس،زدینباخدلریض
اہللہنعاسدحثیاکومضمؿاسقبےکاطمقبےہرتہمجیکرضفرتںیہنےہ۔
شلم
رافی  :دمحم نب ینثم ،دبعارلنمح نب دہمی ،رحب نب دشاد ،ییحی ،اوب ہتن دبعارلنمح  ،رس نب دیعس ،زدی نب
اخدلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اجمدہوکاہجدےئلیکایتررکےنیکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1094

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،عبساہلل بٔ ازریص ،حؼین بٔ عبسايرحُٔ ،عُرو بٔ جاوإ ،حرضت احٓـ
بٔ قیص رضی اہلل عٓہ

ٔیص َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ُح َؼی ِ َن بِ َٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ إ ٔ ِزر َ
رخ ِج َٓا حُحَّا ّجا َؾ َك ٔس َِ َٓا ا ِي َُسٔی َٓ َة َوْ َ ِح ُٔ ْ ُرٔی ُس
یُ َح ِّس ُث َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َجا َو َ
إ َع ِٔ اْلِ َ ِح َٓ ٔـ بِ ٔٔ َق ِی ٕص َقا ٍَ َ َ
ا ِي َح َّخ َؾب َ ِي َٓا ْ َ ِح ُٔ فٔی ََ َٓازٔي ٔ َٓا َن َـ ُع رٔ َحا َي َٓا إٔذِ أَ َتاَْا آ ٕ
اض َق ِس ا ِج َت َُ ُعوا فٔی ا ِي َُ ِشحٔ ٔس َوؾَز ٔ ُعوا
ت َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ اي َّٓ َ

رف فٔی َو َس ٔم ا ِي َُ ِشحٔ ٔس َوؾ ٔیض ٔ ِِ َعل ٔ ٌّی َوايزُّبَیِرُ َوكَ ًِ َح ُة َو َس ِع ُس بِ ُٔ أَبٔی
وٕ َعل َی َن َ ٕ
اض َُ ِح َتُٔ ُع َ
ؾَاْ ِ َل ًَ ِك َٓا َؾإٔذَا اي َّٓ ُ
رفا ُئ َق ِس َق َّٓ َع ب ٔ َضا َرأِ َسطُ َؾ َكا ٍَ
َو َّقاؾٕ َؾإَّْٔا َل َه َِذي ٔ َ
َ إٔذِ َجا َئ عُ ِث َُا ُٕ َرض َٔی اہللُ َع ِٓطُ َعً َِیطٔ َُ ََلئ َ ْة َػ ِ َ

أَ َصاصُ َٓا كَ ًِ َح ُة أَصَاصُ َٓا ايزُّبَیِرُ أَ َصاصُ َٓا َس ِع ْس َقايُوا َن َع ِِ َقا ٍَ َؾإٔنِّی أَ ِن ُظ ُس ُن ِِ بٔاہللٔ َّاي ِٔذی ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل ص َُو
َّ
َّ
َرف اہللُ َي ُط ؾَابِ َت ِع ُت ُط
أَ َت ِعً َُُ َ
وٕ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َقا ٍَ ََ ِٔ َیب ِ َتا ُع َٔ ِربَ َس بَىٔی ؾُ ََل ٕٕ غ َ َ
َٔش َ
َٔش َ
یٔ أَ ِيؿّا أَ ِو ب ٔ َد ُِ َش ٕة َوع ِ ٔ
بٔع ِ ٔ
یٔ أَ ِيؿّا ؾَأ َ َت ِی ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ ِخب َ ِرتُ ُط َؾ َكا ٍَ ا ِج َع ًِطُ
َ َقايُوا َّ
وٕ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ
فٔی ََ ِشحٔسَْٔا َوأَ ِجرُ ُظ َي َ
ايً ُض َِّ َن َع ِِ َقا ٍَ أَ ِن ُظ ُس ُن ِِ ب ٔاہللٔ َّاي ِٔذی ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل ص َُو أَ َت ِعً َُُ َ
َّ
َّ
َرف اہللُ َي ُط ؾَابِ َت ِعت َُضا ب ٔ َه َِذا َو َن َِذا ؾَأ َ َت ِی ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ
َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َقا ٍَ ََ ِٔ ابِ َتا َع بٔئ َِر ُرو ََ َة غ َ َ
َ َقايُوا
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ُكً ُِت َق ِس ابِ َت ِعت َُضا ب ٔ َه َِذا َو َن َِذا َقا ٍَ ا ِج َعً َِضا ٔس َكایَ ّة َيً ُُِ ِشًُٔٔی َن َوأَ ِجرُصَا َي َ
َّ
وٕ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َْوَ َر فٔی
ايً ُض َِّ َن َع ِِ َقا ٍَ أَ ِن ُظ ُس ُن ِِ بٔاہللٔ َّاي ِٔذی ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل ص َُو أَ َت ِعً َُُ َ
ْسة ٔ َؾ َح َّضزِتُ ُض ِِ َحًَّی ي َِِ َي ِؿك ٔ ُسوا ع ٔ َك ّاَّل
ُو ُجوظ ٔ ا ِي َك ِوّ ٔ َؾ َكا ٍَ ََ ِٔ یُ َح ِّضز ُ َص ُؤ ََّل ٔ
َرف اہللُ َي ُط َي ِعىٔی َج ِی َع ا ِي ُع ِ َ
ئغ َ َ
اط َض ِس َّ
ايً ُض َِّ ا ِط َض ِس َّ
ايً ُض َِّ َن َع ِِ َقا ٍَ َّ
َو ََّل خ َٔلا َّا َؾ َكايُوا َّ
ايً ُض َِّ ِ
ايً ُض َِّ ا ِط َض ِس
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعاہلل نب ادرسی ،نیصح نب دبعارلنمح ،رمعف نب اجفاؿ ،رضحت افنح نب سیق ریض اہلل
ہنع رفامےت ںیہ ہک مہولگ جح رکےن ےکفاےطس ےلک وت دم ہنیرونرہ ےئگ ہچنیم  مہولگ ایھب اےنپ اےنپ اکھٹونں رپ
اینپ وسارایں ایتر رک رےہ ےھت ہک اکی آدیم آای افر ےنہک اگل ہک ولگ دجسم ںیم ااٹھک ںیہ افر اکیف وخزفدہ ںیہ۔ مہ
ولگ ےئگ وت مہ ےن داھکی ہک ولگ دجسم ےک درنایؿ اچرفں رطػ ااھٹک ںیہ اؿ ںیم رضحت یلع رضحت ہحلط
عیھ
رضحت زریب رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل م یھب اشلم ںیہ اس دفراؿ رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع
فیرفیالےئ اوہنںےناکیزردرگنیکاچدر ٹیپریھکیھتسجےسہکرسیھبڈاکھوہااھتفہرفامےنےگلہک
عیھ
ایک رضحت ہحلط رضحت زریب افر رضحت دعس ریض اہلل م یھب وموجد ںیہ؟ اوہنں ےن رعض ایک یج اہں۔ فہ
رفامےنےگلہکںیم موکاس اہللیکمسقدے رکوساؽرکات وہںہکسجےکالعفہوکیئ ابعدتےکالقئںیہنہک
ایک م وک ولعمؾ ںیہن ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش ولوگں وک رمدب (ینعی
افٹن ای رکبایں ابدنےنھ یک ہگج ای وجھکرفں ےک کشخ رکےن یک ہگج)رخدیے اگ وت دخافدن دقفس اس یک رفغمت
رفامدےاگہچنیم ںیمےنفہرمدب 53،58ازارںیمرخدیاافردختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہرک

رعض ایک وت آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامایاس وک مہولوگںیک دجسم ںیم اشلمرک دف م وکاس اک ارجےلم اگ۔
اوہنں ےن اہک یج اہں۔ دخافدن دقفس وگاہ ےہ۔ رھپ رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ںیم م وک اس ذات یک
مسق دے رک وساؽ رکات وہں ہک سج ےک العفہ وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن ےہ ہک ایک م وک ملع ےہ ہک رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش رفؾ ےک ونکںیئ رخدیے اگ وت دخافدن دقفس اس یک
رفغمترفامدےاگہچنیم  ںیمےناسوکاینتاینتدقمارافررمقدےرکرخدیاافردختموبنییلصاہللہیلعفآہل
فملس ںیم احرض وہ رک رعض ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس وک املسمونں ےک اپین ےنیپ ےک فاےطس
ففق رک دف دخافدن دقفس م وک اس اک ارج اطع رفامےئ اگ اوہنں ےن اہک ہک یج اہں اے دخا وت وگاہ ےہ رھپ رضحت
امثعؿریضاہللہنعےنرفامایرھپںیمموکاسذاتیکمسقدےرکوساؽرکاتوہںہکسجےکالعفہوکیئابعدت
ےک القئ ںیہن ےہ ہک ایک م وک ملع ےہ ہک سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےک
رہچفں یک اجبن دھکی رک رف امای اھت ہک وج صخش اؿ وک گنج رکےن ےک فاےطس ایتر رکے اگ وت دخافدن دقفس اس وک
اعمػ رک دے اگ ینعی زغفہ وبتک ےئلیک اجےت فتق ںیم ےن اؿ وک اس رطہقی ےس آامدہ ایک یسک وک افٹن فریغہ
ابدنےنھ ای اس یک اگلؾ ےک فاےطس ریس یک یھب رضفرت ابیق ںیہن ریہ اوہنں ےن اہک یج اہں۔ ہچنیم  رضحت امثعؿ
ریضاہللہنعرفامےنےگلاےدخاوتوگاہےہ۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعاہلل نب ادرسی ،نیصح نب دبعارلنمح ،رمعف نب اجفاؿ ،رضحت افنح نب سیق
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راہدخاںیمرخچرکےنیکتلیضفےسقلعتم
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
راہدخاںیمرخچرکےنیکتلیضفےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1095

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و ايحارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،ابٔ طہاب ،حُیس بٔ عبسايرحُٔ،
حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
أ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
اب َع ِٔ حُ َُ ِی ٔس بِ ٔٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ
َ َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
ََاي ٔ ْ

إ َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ ايؼَّ ََلة ٔ
ََ ِٔ أَ ِنؿ ََل َز ِو َجی ِ ٔن فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ ْ ُوز ٔ َی فٔی ا ِي َح َّٓ ٔة یَا َع ِب َس اہللٔ َص َِذا َخی ِ ْر ؾ ََُ ِٔ ک َ َ
إ َٔ ِٔ أَ ِص ٌٔ ايؼَّ َس َقةٔ
إ َٔ ِٔ أَ ِص ٌٔ ا ِيحٔ َضاز ٔزُعٔ َی َٔ ِٔ بَ ٔ
ُزعٔ َی َٔ ِٔ بَ ٔ
اب ا ِيحٔ َضاز ٔ َو ََ ِٔ ک َ َ
اب ايؼَّ ََلة ٔ َو ََ ِٔ ک َ َ

إ َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ ِّ
اب اي َّریَّا ٕٔ َؾ َكا ٍَ أَبُو بَ ِْکٕ َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط
ايؼ َیاّ ٔ زُعٔ َی َٔ ِٔ بَ ٔ
ُزعٔ َی َٔ ِٔ بَ ٔ
اب ايؼَّ َس َقةٔ َو ََ ِٔ ک َ َ
اب ک ُ ًِّ َضا َقا ٍَ َن َع ِِ
ورة ٕ ؾ ََض ٌِ یُ ِسع َی أَ َح ْس َٔ ِٔ َص ِٔذظ ٔ اْلِ َبِ َو ٔ
َص ٌِ َعل َی ََ ِٔ زُعٔ َی َٔ ِٔ َص ِٔذظ ٔ اْلِ َبِ َو ٔ
ض َ
اب َٔ ِٔ َ ُ
وٕ َٔ ِٓ ُض ِِ
َوأَ ِر ُجو أَ ِٕ َتهُ َ
دمحم نب ہملس ف ااحلرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،انب اہشب ،دیمح نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
ہنعےسرفاتی ےہہک رضحتروسؽ رکمی یلصاہللہیلع فآہلفملس ےناراشدرفامایوجصخشراہدخا ںیموج ڑارخچ
رکے اگ وت اس وک تنج ںیم اس رطہقی ےس آفاز دی اجےئ یگ اے اہلل ےک دنبے ہی (ریخ) ریتے فاےطس ےہ۔
ہچنیم وجصخشامنزیوہاگوتاسوکفہامنزےکدرفازہےساکپرااجےئاگافروجصخشاجمدہوہاگوتاسوکابباہجدےس
افر وج ریخات رکےن فاال وہاگ وت اس وک ریخات ےک درفازہ ےس افر وج رفزہ دار صخش وہاگ وت اس وک ابب رایؿ ےس
آفازدیاجےئیگ۔ہینسرکرضحتاوبرکبریضاہللہنعےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسسجوک
اؿ ںیم ےس اکی درفازہ ےس آفا ز دی اجےئ یگ اس وک یسک دفرسے درفازہ ےس اکپرے اجےن یک رضفرت وت
ںیہن؟ نکیل ایک وکیئ صخش ااسی یھب وہاگ ہک وج ہک اؿ امتؾ ےک امتؾ درفازفں ےس اکپرا اجےئ اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفاماییجاہں!افرھجموکوتعقےہہکماؿیہںیمےسوہںےگ۔
رافی  :دمحم نب ہملس ف ااحلرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،انب اہشب ،دیمح نب دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
راہدخاںیمرخچرکےنیکتلیضفےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1096

راوی  :عُرو بٔ عثُإ ،بكیہ ،اوزاعی ،یحٌیَ ،حُس بٔ ابراہیِ ،ابوسًُہ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

إ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َبك ٔ َّی ُة َع ِٔ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َی ِحٌَی َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ُع ِث َُ َ
َ
ًُ َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ أَ ِنؿ ََل َز ِو َجی ِ ٔن فٔی َسبٔی ٌٔ
أَْ ِ َبأَْا أَبُو َس َ

اب ا ِي َح َّٓ ٔة یَا ُؾ ََل ُٕ َصًُ َِّ ؾَا ِز ُخ ٌِ َؾ َكا ٍَ أَبُو بَ ِْکٕ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ذَا َک َّاي ِٔذی َّلَ
اہللٔ َز َع ِت ُط َخزَْ َ ُة ا ِي َح َّٓ ٔة َٔ ِٔ أَبِ َو ٔ
وٕ َٔ ِٓ ُض ِِ
َت َوی َعً َِیطٔ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إنِّٔی َْل َ ِر ُجو أَ ِٕ َتهُ َ

رمعف نب امثعؿ ،ہیقب ،افزایع ،ییحی ،دمحم نب اربامیہ ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجوکیئراہدخاںیمیسکزیچاکاکیوج ڑادےاگوتاسوک
تنج ےک رگناں تنج ےک درفازفں ےس اکپرںی ےگ اے الفں! م اس رطػ آاجؤ افر م ولگ اس رطػ ےس
دالخ وہ اجؤ۔ اس رپ اوبرکب ریض اہلل ہنع ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! فہ آدیم وت ابق ل یہ اصقنؿ ںیم
ںیہنراہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایےھجمادیمےہہکماؿیہںیمےسوہ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،ہیقب،افزایع،ییحی،دمحمنباربامیہ،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
راہدخاںیمرخچرکےنیکتلیضفےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1097

راوی  :اسُعیٌ بٔ َشعوز ،بَش بٔ َؿـٌ ،یوْص ،حشٔ ،ػعؼہ بٔ َعاویہ ،حرضت ابو ذر رضی اہلل
عٓہ

َش بِ ُٔ ا ِي ُُؿ ََّـ ٌٔ َع ِٔ یُوْ َُص َع ِٔ ا ِي َح َش ٔٔ َع ِٔ َػ ِع َؼ َع َة بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بٔ ِ ُ
یت أَبَا ذ ٓ َٕر َقا ٍَ ُق ًِ ُت َح ِّسثِىٔی َقا ٍَ َن َع ِِ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََا َٔ ِٔ
َُ َعاو ٔ َی َة َقا ٍَ َيك ٔ ُ
اس َت ِك َب ًَ ِت ُط َح َح َب ُة ا ِي َح َّٓ ٔة ک ُ ًُّ ُض ِِ َی ِسعُو ُظ إلٔ َی ََا
َع ِب ٕس َُ ِشً ٔ ِٕ یُ ِٓؿ ُٔل َٔ ِٔ کٌُِّ ََا ٍٕ َي ُط َز ِو َجی ِ ٔن فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ إ ٔ ََّّل ِ

ُق َتی ِ ٔن
ـ ذَي ٔ َ
ع ٔ ِٓ َس ُظ ُق ًِ ُت َو َن ِی َ
َ َقا ٍَ إ ٔ ِٕ کَاْ َ ِت إٔب ٔ َّل ؾ ََبعٔی َریِ ٔٔ َوإ ٔ ِٕ کَاْ َ ِت َب َ ُّقا ؾ ََب َ َ

الیعمسنبوعسمد،رشبنبلضفم،ویسن،نسح،صػصہنباعمفہی،رضحتاوبذرریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایسجاملسمؿےنرہمسقےک امؽںیمےساکیوج ڑاراہ
دخا ںیم رخہچ ایک وہاگ وت تنج ےک امتؾ احمظف اس صخش ےک اابقتسؽ ےک فاےطس آںیئ ےگ افر اینپ اینپ زیچفں یک
اجبنالبںیئےگرافیلقن رکےتںیہہکںیمےناؿےسدرایتفایکہکسک رطہقیےس؟ وتاوہنں ےنرفامایہک
الثمارگاسصخشےکاپسافٹنںیہوتدفافٹندےدفافرہیاگےئںیہوتدفاگےئدےدف۔
رافی  :الیعمسنبوعسمد،رشبنبلضفم،ویسن،نسح،صػصہنباعمفہی،رضحتاوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
راہدخاںیمرخچرکےنیکتلیضفےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1098

راوی  :ابوبْک بٔ ابی نرض ،ابونرض ،عبیساہلل اسحعی ،سؿیإ ثوری ،رنین ؾزاری ،ابیہ ،يشیر بٔ عُیًہ،

حرضت رخیِ بٔ ؾاتَ رضی اہلل عٓہ

إ
رض َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو اي َّٓ ِ ٔ
ْک بِ ُٔ أَبٔی اي َّٓ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو بَ ِ ٔ
رض َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا عُب َ ِی ُس اہللٔ اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّی َع ِٔ ُسؿ َِی َ
َّ
رخیِ ِٔ بِ ٔٔ ؾَات َٕٔ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ
اير َنی ِ ٔن ا ِي َؿزَار ِّٔی َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ ي َُشی ِر ٔابِ ٔٔ َعُٔی ًَ َة َع ِٔ ُ َ
ايث ِور ِّٔی َع ِٔ ُّ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ أَ ِنؿ ََل َن َؿ َك ّة فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ ُنت َٔب ِت َي ُط بٔ َش ِب ٔع َٔائ َ ٔة ؿ ِٔع ٕـ

ش
خ
غ
ع
س
ی
اوبرکب نب ایب رضن ،اوبرضن ،دیبع اہلل ا ی ،ایفسؿ وثری ،رنیک زفاری ،اہیب ،ریسی نب لہ ،رضحت رخمی نب افکت
ریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوجصخشراہدخاںیماکیزیچ
رخچرکاتےہوتدخافدندقفساسےکفاےطساستوسانگارجھکلدےتیںیہ۔
ش
رافی  :اوبرکب نب ایب رضن ،اوبرضن ،دیبعاہلل ا خغی ،ایفسؿ وثری ،رنیک زفاری ،اہیب ،ریسی نب عسیلہ ،رضحت رخمی
نبافکتریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہللیکراہںیمدصہقدےنییکتلیضف
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہللیکراہںیمدصہقدےنییکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1099

راوی  :بَش بٔ خايسَ ،حُس بٔ جعرف ،طعبہ ،سًامیٕ ،ابوعُرو طيبانی ،حرضت ابوَشعوز رضی اہلل عٓہ

رف َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَبَا
َش بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َج ِع َ ٕ
أَ ِخب َ َرَْا بٔ ِ ُ
َع ُِر ٕو َّ
ايظ ِي َبان ٔ َّی َع ِٔ أَبٔی ََ ِش ُعوز ٕأَ َّٕ َر ُج َّل َت َؼ َّس َم ب ٔ َٓا َق ٕة ََ ِد ُلو ََ ٕة فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی

اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي ََیأِتٔی َ َّن یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة بٔ َش ِب ٔع َٔائ َ ٔة َْا َق ٕة ََ ِد ُلو ََ ٕة
رشب نب اخدل ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،امیلسؿ ،اوبرمعف ابیشین ،رضحت اوبوعسمد ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی
آدیمےناکیاہمرفایلافینٹنراہدخاںیمدصہقےکوطرےسدیوترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامایایقتمےکرفزاسےکوعضاستوساہمرفایلافاینٹنںاطعوہںیگ۔
رافی  :رشبنباخدل،دمحمنبرفعج،ہبعش،امیلسؿ،اوبرمعفابیشین،رضحتاوبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اہللیکراہںیمدصہقدےنییکتلیضف

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1100

راوی  :حرضت َعاذ بٔ جبٌ

َّحیَّ َة َع ِٔ َُ َعاذ ٔ بِ ٔٔ َج َب ٌٕ َع ِٔ
إ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بَك ٔ َّی ُة َع ِٔ بَ ٔحیر ٕ َع ِٔ َخاي ٔ ٕس َع ِٔ أَبٔی بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ عُ ِث َُ َ
َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَْ َّ ُط َقا ٍَ ا ِي َػزِ ُو غَزِ َوا ٕٔ ؾَأ َ ََّا ََ ِٔ ابِ َتغَی َو ِج َط اہللٔ َوأَكَا َع ِاْل ٔ ََ َاّ َوأَ ِنؿ ََل
إ ْ َ ِو َُ ُط َوْ ُِب ُض ُط أَ ِج ّرا ک ُ ًُّ ُط َوأَ ََّا ََ ِٔ غَزَا رٔ َی ّ
ائ َو ُس ُِ َع ّة َو َع َصی
ارس َّ ٔ
ال َ ٔ
ايَش َ
یَ َوا ِجت َ َٓ َب ا ِيؿ ََشا َز ک َ َ
ِْک َیُ َة َویَ َ َ

ق َؾإْٔ َّ ُط َّلَ َی ِر ٔج ُع بٔا ِل َهؿ ٔ
َاف
ِاْل ٔ ََ َاّ َوأَؾ َِش َس فٔی اْلِ َ ِر ٔ

رضحتاعمذنبلبجےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاہجددفمسقاکےہاکی
وتہیہکوکیئآدیمدخافدندقفسیکراضدنمیےکفاےطساہجدرکےافر فہاامؾیکرفامربداریرکےافراینپایلعٰ
ےس ایلعٰزیچ (راہ دخا ںیم) رخچرکے افر اےنپ اسیھت ےک اسھت رنیم اکاعمہلمرکے افر اسفد ےس وفحمظ رےہوت
اسآدیماکوساناجانگامتؾاکامتؾوثابےہنکیلوجوکیئرایاکریایدفرسفںوکانسےنےکفاےطساہجدرکےافراامؾ
یک انرفامین رکے افر ز نی رپ ہنتف اچمےئ وت اےسی ااسنؿ اک اس احتل ںیم فاسپ آان دوشار ےہ (فہ صخش ذعاب ںیم

رضفرالتبموہاگ)۔
رافی  :رضحتاعمذنبلبج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجمدہنییکوعروتںیکرحتم
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
اجمدہنییکوعروتںیکرحتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1101

راوی  :حشین بٔ ُحیثَ ،حُوز بٔ غیَلٕ ،ونیع ،سؿیإ ،عًكُہ بٔ َرثس ،حرضت سًامیٕ بٔ بریسہ

ُحیِ ٕث َو ََ ِح ُُوزُ بِ ُٔ غ َِی ََل َٕ َو َّ
إ َع ِٔ َع ًِ َك َُ َة
ايًؿ ُِى ي ٔ ُح َشی ِ ٕن َق َاَّل َح َّسثَ َٓا َونٔی ْع َع ِٔ ُسؿ َِی َ
أَ ِخب َ َرَْا ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ ُ َ
ئ
ُح ََ ُة ن َٔشا ٔ
بِ ٔٔ ََ ِرثَ ٕس َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ ب ُ َریِ َس َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُ ِ
یٔ
ـ فٔی ا َِ َرأَة ٔ َر ُج ٌٕ َٔ ِٔ ا ِي ُُ َحاصٔسٔ َ
یٔ َعل َی ا ِي َكاع ٔ ٔس َ
ا ِي ُُ َحاصٔ ٔس َ
َّح ََ ٔة أ ُ ََّ َضات ٔض ٔ ِِ َو ََا َٔ ِٔ َر ُج ٌٕ َی ِدًُ ُ
یٔ َن ُ ِ

ـ َي ُط یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََةٔ ؾَأ َ َخ َِذ َٔ ِٔ َع ًَُٔطٔ ََا َطا َئ ؾ ََُا هَ ُّٓهُ ِِ
ؾ ََیدُوْ ُ ُط ؾ َٔیضا إ ٔ ََّّل ُوق ٔ َ

نیسح نب رحثی ،ومحمد نب الیغؿ ،فعیک ،ایفسؿ ،ہمقلع نب رم  ،،رضحت امیلسؿ نب ربدیہ اےنپ فادل امدج ےس
لقنرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوخانیتاجمدہنیریغاجمدہنیرپاس
رطہقی ےس رحاؾ ںیہ سج رطہقی ےس اؿ یک امںیئ افر ارگ وکیئ صخش اجمدہنی یک وخانیت یک رگناین رکےت وہےئ
ایختن (ینعی انگہ) اک اراکتب رکے اگ وت ایقتم ےک دؿ اس وک ڑھکا رک دای اجےئ اگ افر اجمدہ اس صخش ےک اامعؽ
ںیمےسوجدؽاچےہفہےلےلاگاباہمتریایکراےئےہ؟(وخبوغررکول)۔
رافی  :نیسحنبرحثی،ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،ہمقلعنبرم ،،رضحتامیلسؿنبربدیہ

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

وجصخشاجمدہےکرھگفاولںےکاسھتایختنرکے
ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
وجصخشاجمدہےکرھگفاولںےکاسھتایختنرکے

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1102

راوی  :ہاروٕ بٔ عبساہللُ ،حمی بٔ عُارہ ،طعبہ ،عًكُہ بٔ َرثس ،حرضت سًامیٕ بٔ بریسہ

ُحم ٔ ُّی بِ ُٔ ُع َُ َار َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َع ًِ َك َُ َة بِ ٔٔ ََ ِرثَ ٕس َع ِٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َص ُ
ارو ُٕ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َ َ
یٔ َعل َی
ئ ا ِي ُُ َحاصٔ ٔس َ
ُح ََ ُة ن َٔشا ٔ
ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ ب ُ َریِ َس َة َع ِٔ أَبٔیطٔ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ُ ِ
َ َؾد ُِِذ
ا ِي َكاع ٔ ٔس َ
َ فٔی أَصًِ ٔ َ
َّح ََةٔ أ ُ ََّ َضات ٔض ٔ ِِ َوإٔذَا َخ ًَ َؿطُ فٔی أَصًِٔطٔ َؾ َداَْطُ قٔی ٌَ َي ُط یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة َص َِذا َخاْ َ َ
یٔ َن ُ ِ

َٔ ِٔ َح َش َٓاتٔطٔ ََا ٔطئ َِت ؾ ََُا هَ ُّٓهُ ِِ

اہرفؿ نب دبع اہلل ،رحیم نب امعرہ ،ہبعش ،ہمقلع نب رم  ،،رضحت امیلسؿ نب ربدیہ اےنپ فادل امدج ےس لقن رکےت
ںیہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایرھگےنھٹیبفاےلرپوخانیتاجمدہنیاسرطہقی ےسرحاؾ
ںیہسجرطہقیےسہکاؿرپاؿیکامںیئ۔اسفہجےسارگیسکاجمدہےنیسکوکاےنپالہاخہنیکافحتظےکفاےطس
رقمرایکافراسےناسںیمایختنیکوتایقتمےکرفزاجمدہےساہکاجےئاگہکاسصخشےنریتےرھگفاولں
ےکقلعتمھجتےسایختنیکیھتاسفہجےسماسصخشےککیناامعؽںیمےسسجدقردؽاچےہےلےتکسوہ
ابمولوگںیکایکراےئےہ؟
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،رحیمنبامعرہ،ہبعش،ہمقلعنبرم ،،رضحتامیلسؿنبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
وجصخشاجمدہےکرھگفاولںےکاسھتایختنرکے

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1103

راوی  :عبساہلل بٔ َحُس بٔ عبسايرحُٔ ،سؿیإ ،قعٓب نوفی ،عًكُہ بٔ َرثس ،حرضت سًامیٕ بٔ بریسہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َق ِع َٓ ْب ُنوف ٔ ٌّی َع ِٔ َع ًِ َك َُ َة بِ ٔٔ
یٔ َعل َی
ئ ا ِي ُُ َحاصٔ ٔس َ
ُح ََ ُة ن َٔشا ٔ
ََ ِرثَ ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ ب ُ َریِ َس َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ُ ِ
یٔ فٔی أَصًِٔطٔ
ـ َر ُج َّل َٔ ِٔ ا ِي ُُ َحاصٔ ٔس َ
َّح ََ ٔة َنأ ُ ََّ َضات ٔض ٔ ِِ َو ََا َٔ ِٔ َر ُج ٌٕ َٔ ِٔ ا ِي َكاع ٔ ٔس َ
ا ِي َكاع ٔ ٔس َ
یٔ یَ ِدًُ ُ
یٔ فٔی ا ِي ُ ِ
إ ٔ ََّّل نُ ٔؼ َب َي ُط یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة َؾ ُی َكا ٍُ َیا ُؾ ََل ُٕ َص َِذا ُؾ ََل ْٕ َؾد ُِِذ َٔ ِٔ َح َش َٓاتٔطٔ ََا ٔطئ َِت ث ُ َِّ ا ِي َتؿ ََت اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إلٔ َی أَ ِػ َحابٔطٔ َؾ َكا ٍَ ََا هَ ُّٓهُ ِِ تُ َر ِو َٕ َی َس ُع َي ُط َٔ ِٔ َح َش َٓاتٔطٔ َط ِیئّا

دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح ،ایفسؿ ،بنعق وکیف ،ہمقلع نب رم  ،،رضحت امیلسؿ نب ربدیہ اےنپ فادل ےس لقن
رف امےت ںیہہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رھگ ےھٹیب رےنہ فاےلولوگں رپ اجمدہنی
یک وخانیت اؿ یک امں یک رطح ےس رحاؾ ںیہ ارگ رھگ ےھٹیب رےنہ فاولں ںیم ےس وکیئ صخش یسک اجمدہ ےک اکمؿ یک
افحتظ رک ےن ےک دفراؿ (ایختن افر انگہ) اک رمبکت وہاگ وت اس وک ایقتم ےک دؿ ڑھکا رک دای اجےئ اگ افر اجمدہ
صخشےساہک اجےئ اگاے الفںصخش!ہیالفں صخش ےہماسےک کین اامعؽںیم ےس سجدقردؽاچےہےل
ول۔ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس اےنپ احصہب رکاؾیک اجبنوتمہج وہےئ افر اراشد رفامای اہمتری
ایکراےئےہ؟ایکفہاسےککیناامعؽںیمےسھچکابیقوھچ ڑدےاگ؟(ینعیانیقیامتؾکیناامعؽےلےلاگ)۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمح،ایفسؿ،بنعقوکیف،ہمقلعنبرم ،،رضحتامیلسؿنبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی

وجصخشاجمدہےکرھگفاولںےکاسھتایختنرکے

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1104

راوی  :عُرو بٔ علی ،عبسايرحُٔ ،حُاز بٓشًُہ ،حُیس  ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّازُ بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ حُ َُ ِی ٕس َع ِٔ أَْ َ ٕص َقا ٍَ
َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َجاصٔ ُسوا بٔأَیِسٔیهُ ِِ َوأَ ِي ٔش َٓتٔهُ ِِ َوأَ َِ َوالٔهُ ِِ
رمعفنبیلع،دبعارلنمح،امحدبتشلمہ،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمولگاےنپاہوھتںےساینپزابونںےسافراےنپامؽدفتلےساہجدرکف۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،امحدبتشلمہ،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
وجصخشاجمدہےکرھگفاولںےکاسھتایختنرکے

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1105

َوسی بٔ َحُسَ ،یُوٕ بٔ اػبؼ ،یزیس بٔ ہاروٕ ،رشیَ ،ابواسحام ،قاسِ بٔ
راوی  :ابوَحُس
ٰ
عبسايرحُٔ  ،ابیہ  ،حرضت عبساہلل بٔ َشعوز رضی اہلل عٓہ

وسی بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس ص َُو َّ
ايظام ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِی ُُو ُٕ بِ ُٔ اْلِ َ ِػ َب ٔؼ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَزٔی ُس بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َُ َح َُّ ٕس َُ َ
یَ َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ ا ِي َكاس ِٔٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ َرض َٔی اہللُ
وٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َ ٔ
َص ُ
ار َ
رش ْ
َع ِٓ ُط َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أََّْطُ أَ ََ َر بٔ َك ِت ٌٔ ا ِي َحیَّا ٔ
اف ثَأ ِ َرصَُّٔ َؾً َِی َص َٔ َّٓا
ت َو َقا ٍَ ََ ِٔ َخ َ

اوبدمحم ومٰیس نب دمحم ،ومیمؿ نب اغبص ،سیدی نب اہرفؿ ،رشکی ،اوبااحسؼ ،اقمس نب دبعارلنمح  ،اہیب  ،رضحت
دبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےناس ۔وںوکالہکرکڈاےنل اکمکحایکافررفامایوجوکیئاؿےکدبہلےسوخػرکے
اگاساکمہںیمےسیسکمسقاکوکیئقلعتںیہنےہ۔
رافی  :اوبدمحم ومٰیس نب دمحم ،ومیمؿ نب اغبص ،سیدی نب اہرفؿ ،رشکی ،اوبااحسؼ ،اقمس نب دبعارلنمح  ،اہیب ،
رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
وجصخشاجمدہےکرھگفاولںےکاسھتایختنرکے

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1106

راوی  :احُس بٔ سًامیٕ ،جعرف بٔ عوٕ ،ابوعُیص ،عبساہلل بٔ عبساہلل بٔ جبر ،حرضت عبساہلل بٔ جبیر
رضی اہلل عٓہ

رف بِ ُٔ َع ِو ٕٕ َع ِٔ أَبٔی عُ َُ ِی ٕص َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َجبِر ٕ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َج ِع َ ُ

َع ِٔ أَبٔیطٔ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َعا َز َجب ِ ّرا َؾ ًَ َُّا َز َخ ٌَ َسُٔ َع اي ِّٓ َشا َئ َی ِبهٔی َن َو َي ُكً َِٔ ُن َّٓا
وٕ َّ
ايظ َضا َز َة إ ٔ ََّّل ََ ِٔ ُقتٔ ٌَ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ إ ٔ َّٕ ُط َض َسائَهُ ِِ
ْ َ ِح َش ُب َوؾَا َت َ
َ َق ِت َّل فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َؾ َكا ٍَ َو ََا َت ُع ُّس َ

َّح ُم َط َضا َز ْة َوا ِي َػ َر ُم َط َضا َز ْة َوا ِي َُ ِػ ُُ ُوّ
إٔذّا َي َكًٔی ٌْ ا ِي َك ِت ُ
ٌ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َط َضا َز ْة َوا ِي َب ِل ُٔ َط َضا َز ْة َوا ِي َ َ
یس ْة َقا ٍَ َر ُج ٌْ أَ َت ِبهٔی َن َو َر ُسو ٍُ اہللٔ
َي ِعىٔی ا ِي َضس َّٔ َط َضا َز ْة َوا ِي َُ ِحُٓو ُٕ َط َضا َز ْة َوا ِي َُ ِرأَةُ َت ُُ ُ
وت ب ٔ ُح ُِ ٕع َطض ٔ َ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقاع ْٔس َقا ٍَ َز ِع ُضَّٔ َؾإٔذَا َو َج َب ؾ َََل َت ِب ٔهی َ َّن َعً َِیطٔ بَان ٔ َی ْة

ادمح نب امیلسؿ ،رفعج نب وعؿ ،اوبسیمع ،دبعاہلل نب دبعاہلل نب ربج ،رضحت دبعاہلل نب ریبج ریض اہلل ہنع ےس

رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت ریبج ریض اہلل ہنع یک زماج رپیس ےک فاےطس
فیرفیالےئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوخانیتوکرفےتوہےئانسفہ ہہریہںیھتہکامہریآرزفیھتہک
مولگاہجدںیم دیہوہےت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایایکمولگاسصخشوک دیہایخؽرکےتوہ
وجاہجدںیم دیہوہ؟ارگااسیوہاتوتولوگںںیمتہبمکدہشاوہےتنکیلاہجدںیمامرےاجےنفاالصخش دیہےہ
افر ٹیپ ےک رمض ںیم رمےن فاال صخش  دیہ ےہ افر لج رک رمےن فاال صخش  دیہ ےہ افر ڈفب رک رمےن فاال
صخش دیہےہافررمضذاتا بنجلںیمرمےنفاالصخش دیہےہرھپاکیآدیمےنرعضایکہکایکمرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکوموجدیگںیمرفریہوہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاؿوکرفےن
دفاسےیلہکرمےنےسلبقرفانونممعںیہنےہنکیلبجوکیئصخشرماجےئوترھپرفےنفاالہنرفےئ
رافی  :ادمح نب امیلسؿ ،رفعج نب وعؿ ،اوبسیمع ،دبعاہلل نب دبعاہلل نب ربج ،رضحت دبعاہلل نب ریبج ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اہجدےسہقلعتمااحدثی
وجصخشاجمدہےکرھگفاولںےکاسھتایختنرکے

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1107

راوی  :احُس ،بٔ یحٌی ،اسحام بٔ َٓؼور ،زاؤز  ،عبسايًَُ بٔ عُیر ،حرضت جبر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َزا ُو ُز َي ِعىٔی َّ
ايلائٔ َّی َع ِٔ َع ِب ٔس ا ِي ًَُ ٔ َٔ

بِ ٔٔ ُع َُیِر ٕ َع ِٔ َجبِر ٕأَْ َّ ُط َز َخ ٌَ ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َعل َی ََی ِّٕت ؾ ََبکَی اي ِّٓ َشا ُئ َؾ َكا ٍَ َجب ِ ْر
أَ َت ِبهٔی َن ََا َز َاّ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َجاي ٔ ّشا َقا ٍَ َز ِع ُضَّٔ یَ ِبهٔی َن ََا َز َاّ بَ ِي َٓ ُضَّٔ َؾإٔذَا َو َج َب
ؾ َََل َت ِب ٔهی َ َّن بَان ٔ َی ْة

ادمح ،نب ییحی ،ااحسؼ نب وصنمر ،داؤد  ،دبعاکلمل نب ریمع ،رضحت ربج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ اکی انجزہ ںیم فیرفی ےل ےئگ وت وخانیت رف ریہ ںیھت۔ اس رپ ربج ریض
اہلل ہنع ےن اؿ ےس رفامای م ولوگں ںیم وت ایھب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی رفام ںیہ افر م رف ریہ
وہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاؿوکوھچ ڑدفسجفتقکتفہاؿںیم(زدنہ)وموجدںیہرفےندفنکیل
سجفتقرماجےئوتوکیئرفےنفایلاخوتؿہنرفےئ(ینعیہنوکیئرمدرفےئافرہنیہوعرت)۔
رافی  :ادمح،نبییحی،ااحسؼنبوصنمر،داؤد،دبعاکلملنبریمع،رضحتربجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملساکاکنحےسقلعتمرفامؿافرازفاجافراؿےکابرےںیموجہکاہللےناےنپ
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسرپالحؽرفامیئنکیلولوگںےکفاےطسالحؽںیہنافراساکببسازعازوبنی
یلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپتلیضفعلطمرفامانےہ
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملساک اکنح ےس قلعتم رفامؿافر ازفاجافر اؿ ےکابرےںیموج ہک اہلل ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپالحؽ رفامیئ
نکیلولوگںےکفاےطسالحؽںیہنافراساکببسازعازوبنییلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپتلیضفعلطمرفامانےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1108

راوی  :ابوزاؤز سًامیٕ بٔ سیـ ،جعرف بٔ عوٕ ،ابٔ جریخ ،حرضت علاء رضی اہلل عٓہ

رف بِ ُٔ َع ِو ٕٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ َع َلا ٕئ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َزا ُو َز ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ َس ِی ٕـ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َج ِع َ ُ
ض َص ِٔذظ ٔ
ض َج َٓ َاز َة ََ ِی ُُوْ َ َة َز ِو ٔد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔ َ ٔ
ْس َف َؾ َكا ٍَ ابِ ُٔ َعبَّا ٕ
رضَْا ََ َع ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َح َ ِ

إ ََ َعطُ
ََ ِی ُُوْ َ ُة إٔذَا َرؾ َِعت ُِِ َج َٓ َاز َت َضا ؾ َََل تُزَ ِعز ٔ ُعو َصا َو ََّل تُزَ ِيزٔيُوصَا َؾإ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ
إ َي ِك ٔش ُِ ي ٔ َث َُا ٕٕ َو َواح َٔس ْة َي ِِ یَهُ ِٔ َي ِك ٔش ُِ ي ََضا
تٔ ِش ُع ن ِٔش َوة ٕ َؾک َ َ
اوبداؤدامیلسؿنبفیس،رفعجنبوعؿ،انبرججی،رضحتاطعءریضاہللہنعرفامےتںیہہکمہےنانبابعس
ےک رمہاہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اہیلہ رتحمہم ومیمہن ریض اہلل اہنع ےک انجزہ ںیم رشتک یک وج ہک
(اقمؾ) رسػ رپ وہا ہچنیم  انب ابعس ریض اہللہنع ےن رفامای ہی ومیمہن ریض اہللہنع ںیہ سجفتق م ولگ اؿ اک
انجزہ ااھٹؤ وت اس وک رحتک ہن دانی ہکلب وکسؿ ف اانیمطؿ ےس اس وک ااھٹان۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ون
ویبایںںیھتنجںیمےسآھٹاکربمنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرقمر رفامایرکےتےھتافراکیاہیلہرتحمہماکربمن
رقمرںیہنرفامےتےھت۔
رافی  :اوبداؤدامیلسؿنبفیس،رفعجنبوعؿ،انبرججی،رضحتاطعءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملساک اکنح ےس قلعتم رفامؿافر ازفاجافر اؿ ےکابرےںیموج ہک اہلل ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپالحؽ رفامیئ
نکیلولوگںےکفاےطسالحؽںیہنافراساکببسازعازوبنییلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپتلیضفعلطمرفامانےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1109

راوی  :ابراہیِ بٔ يعكوب ،ابٔ ابی َریِ ،سؿیإ ،عُرو بٔ زیٓار ،علاء ،حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ أَبٔی ََ ِر َی َِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُسؿ َِیا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َع ُِرُو بِ ُٔ زٔی َٓارٕ
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ َي ِع ُك َ
ض َقا ٍَ تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوع ٔ ِٓ َس ُظ تٔ ِش ُع ن ِٔش َوة ٕ ي ُٔؼيبُ ُضَّٔ إ ٔ ََّّل
َع ِٔ َع َلا ٕ
ئ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ

َس ِو َز َة َؾإْٔ َّ َضا َو َص َب ِت یَ ِو ََ َضا َوي َِی ًَ َت َضا ي ٔ َعائٔظَ َة

اربامیہنبوقعیب،انبایبرممی،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہک

سج فتق فافت وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکنح ابمرک ںیم ون ویبایں
ںیھتنجںیمےسرضحتوس دہےکالعفہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسامتؾےکاپسفیرفیےلاجایرکےتےھت۔
اسےیلہکاوہنںےناانپربمنرضحتاعہشئدصہقیوکدےدایاھت
رافی  :اربامیہنبوقعیب،انبایبرممی،ایفسؿ،رمعفنبدانیر،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملساک اکنح ےس قلعتم رفامؿافر ازفاجافر اؿ ےکابرےںیموج ہک اہلل ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپالحؽ رفامیئ
نکیلولوگںےکفاےطسالحؽںیہنافراساکببسازعازوبنییلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپتلیضفعلطمرفامانےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1110

راوی  :اسُعیٌ بٔ َشعوز ،یزیس ،ابٔ زریع ،سعیس ،قتازہ ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

ٔیس َع ِٔ َق َتا َز َة أَ َّٕ أَ َن ّشا َح َّسثَ ُض ِِ أَ َّٕ
ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َع ِٔ یَز ٔ َ
یس َوص َُو ابِ ُٔ ز َُریِ ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َسع ْ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
وف َعل َی ن َٔشائٔطٔ فٔی َّ
ايً ِی ًَ ٔة ا ِي َواح َٔسة ٔ َو َي ُط َی ِو ََئ ٔ ِٕذ تٔ ِش ُع ن ِٔش َوة ٕ
إ َی ُل ُ
اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ

الیعمس نب وعسمد ،سیدی ،انب زرعی ،دیعس ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکییہراتںیماینپامتؾویبویںےکاپسفیرفیےلاجایرکےتےھتافراسفتق
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاکنحںیمونویبایںںیھت۔
رافی  :الیعمسنبوعسمد،سیدی،انبزرعی،دیعس،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی

یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملساک اکنح ےس قلعتم رفامؿافر ازفاجافر اؿ ےکابرےںیموج ہک اہلل ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپالحؽ رفامیئ
نکیلولوگںےکفاےطسالحؽںیہنافراساکببسازعازوبنییلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپتلیضفعلطمرفامانےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1111

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک ،ابو اساَہ ،ہظاّ بٔ ْعوہ ،ابیہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل
عٓہا

ُ
ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک ا ِي ُُ ََخَّم ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو أ َسا ََ َة َع ِٔ صٔظَ اّ ٔبِ ٔٔ ُ ِ
َار َعل َی َّ
ايَلت ٔی َو َصب ِ َن أَ ِن ُؿ َش ُضَّٔ ئً َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾأَقُو ٍُ أَ َو َت َض َب
َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ُن ِٓ ُت أَغ ُ
ا ِي ُ َّ
َ ََ ِٔ َتظَ ا ُئ ُقً ُِت َواہللٔ ََا
َّح ُة َنؿ َِش َضا ؾَأَِْزَ ٍَ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ تُ ِرظٔی ََ ِٔ َتظَ ا ُئ َٔ ِٓ ُضَّٔ َوتُ ِؤؤی إٔي َِی َ

َ فٔی َص َوا َک
َ إ ٔ ََّّل ي َُشارٔ ُع َي َ
أَ َری َربَّ َ

دمحمنبدبعاہللنبابمرک،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،اہیب،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےسرفاتیےہہک
ںیم اؿ وخانیت ےک ابرے ںیم رشؾ ف تای وسحمس رکیت یھت وج وخد وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکرپسدرفامایرکیتںیھتافرںیماہکرکیتیھتہکایکوکیئآزاداخوتؿوخدوکہبہرک یتکےہ؟اسرپدخافدندقفس
ےن ہی آتی رکہمی انزؽ رفامیئ آرخکت۔ ینعی اؿ ںیم ےس سج وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک دؽ اچےہ دفر
رںیھکافرسجوکدؽاچےہزندکیرںیھک۔رھپنجوکدفرراھکاھتارگاؿںیمےسرھپیسکوکبلطرکںیبجیھب
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ یسک مسق اک وکیئ انگہ ںیہن ےہ۔ وت ںیم ےن رعض ایک دخا یک مسق! آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملساکرپفرداگرسجیھبیئشیکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوخاشہرفامےتںیہوفرااطعرفامداتیےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،اوبااسہم،اشہؾنبرعفہ،اہیب،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی

یبن یلص اہلل ہیلع فآہلفملساک اکنح ےس قلعتم رفامؿافر ازفاجافر اؿ ےکابرےںیموج ہک اہلل ےن اےنپ یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپالحؽ رفامیئ
نکیلولوگںےکفاےطسالحؽںیہنافراساکببسازعازوبنییلصاہللہیلعفآہلفملسافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپتلیضفعلطمرفامانےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1112

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس ،سؿیإ ،ابوحازّ ،حرضت سہٌ بٔ سعس رضی اہلل عٓہ

ُق ُئ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َحازّٔ ٕ َع ِٔ َس ِض ٌٔ بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
یس ا ِي ُُ ِ ٔ
َ َؾ َك َاّ َر ُج ٌْ
َفأِ ف ٔ َّی َرأِ َی َ
َس ِع ٕس َقا ٍَ أََْا فٔی ا ِي َك ِوّ ٔ إٔذِ َقاي َِت ا َِ َرأَ ْة إنِّٔی َق ِس َو َص ِب ُت َن ِؿ ٔسی ي َ
ََ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َ َ
یضا َؾ َكا ٍَ اذِصَ ِب ؾَاكًُِ ِب َوي َِو َخا َت ُّا َٔ ِٔ َحسٔی ٕس ؾ ََِذ َص َب َؾً َِِ َیحٔ ِس َط ِیئّا َو ََّل َخا َت ُّا َٔ ِٔ َحسٔی ٕس
َؾ َكا ٍَ َز ِّو ِجٓ ٔ َ
ُقآ ٕٔ
َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ أَ ََ َع َ
ُقآ ٕٔ َط ِی ْئ َقا ٍَ َن َع ِِ َقا ٍَ َؾزَ َّو َج ُط ب ٔ َُا ََ َعطُ َٔ ِٔ ُس َورٔ ا ِي ُ ِ
َ َٔ ِٔ ُس َورٔ ا ِي ُ ِ

دمحم نب دبعاہلل نب سیدی ،ایفسؿ ،اوباحزؾ ،رضحت  لہ نب دعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی دؿ دفرسے
ولوگںےکاسھتںیمیھبسلجمںیمرشکیاھتہکاکیاخوتؿےندختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیمرعض
ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!ںیموخدوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرپسدرکیتوہںریمےابرےںیموج
انمبسایخؽرفامںیئفہ ہلصیرفامدںی۔ہینسرکاکیآدیمڑھکاوہاافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!
ریما اس اخوتؿ ےس اکنح رفام دںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اجؤ افر م ھچک ےل آؤ اچےہ فہ ولےہ یک
اوگنیھٹیہوہ۔ فہصخشرفاہن وہایگ وتاسوک ھچکںیہنلم اکس۔اہیںکتہکولےہیک اوگنیھٹکت بیصنہنوہیکس
(اتہک اس اوگنیھٹ وک یہ رہم رقمر رکےکس) ہچنیم  آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای ایک م وکرقآؿرکمی یک ھچک
وسرںیت اید ںیہ؟ اس صخش ےن رعض ایک یج اہں۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقآؿ رکمی یک ضعب
وسروتںےکوعضاساکاکنحاساخوتؿےسرفامدای۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدی،ایفسؿ ،اوباحزؾ،رضحت لہنبدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجاکؾدخافدندقفسےناےنپروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملساکاقمؾدنلبرفامےنےکفاےطسآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسرپرفضرفامےئافراعؾولوگںےکفاےطسرحاؾرفامےئ؟
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وج اکؾ دخافدن دقفس ےن اےنپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اقمؾ دنلب رفامےن ےک فاےطس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رفض رفامےئ افر اعؾ
ولوگںےکفاےطسرحاؾرفامےئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1113

َوسی بٔ اعین ،ابیہَ ،عُر ،زہری ،ابوسًُہ بٔ
راوی َ :حُس بٔ یحٌی بٔ عبساہلل بٔ خايسَ ،حُس بٔ ٰ
عبسايرحُٔ،

وسی بِ ٔٔ أَ ِعی َ َن
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ یَ ِحٌَی بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َخاي ٔ ٕس اي َّٓ ِی َشابُور ُّٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َُ َ

َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َع ِٔ ََ ِع َُر ٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َسً ََُ َة بِ ُٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ َعائ ٔظَ َة َز ِو ٔد اي َّٓ ٔي ِّی
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَْ َّ َضا أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َجائ َ َضا ح ٔی َن أَ ََ َر ُظ اہللُ أَ ِٕ یُ َدیِّرَ

َاْ ي ََٔ أَ َِ ّرا ؾ َََل َعً َِی َٔ أَ ِٕ َّلَ
أَ ِز َوا َج ُط َقاي َِت َعائٔظَ ُة ؾ ََب َسأَ بٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ إنِّٔی ذ ٔ ْ
رفاقٔطٔ ث ُ َِّ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
ُت َع ِّحلٔی َحًَّی َت ِش َتأ ِ َٔرٔی أَبَ َویِ َٔ َقاي َِت َو َق ِس َعً ٔ َِ أَ َّٕ أَبَ َو َّی ََّل َیأ ِ َُ َرانٔی بٔ َٔ
ايسْ ِ َیا َوزٔی َٓ َت َضا َؾ َت َعا َيی ِ َن أ ُ ََ ِّت ِعهَُّٔ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َیا أَ ُّی َضا اي َّٓ ٔي ُّی ُق ٌِ ْٔلَ ِز َوا ٔج َ
َ إ ٔ ِٕ ُن ِٓت ُ َّن تُر ٔ ِز َٕ ا ِي َح َیا َة ُّ
َؾ ُكً ُِت فٔی َص َِذا أَ ِس َتأ ِ َٔرُ أَبَ َو َّی َؾإٔنِّی أُرٔی ُس اہللَ َو َر ُسو َي ُط َو َّ
رخ َة
ايس َار ِاْل ٔ َ
دمحمنبییحینبدبعاہللنباخدل،دمحمنبومٰیسنبانیع،اہیب،رمعم،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحت روسؽ

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اہیلہ رتحمہم رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک سج فتق رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکمکحرفامایایگہکآپیلصاہللہیلعفآہل فملساینپویبویںوکاایتخراطعرفامدںی
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس دؿ ریمے اپس فیرفی الےئ افر ھجم ےس آاغز رفامای افر رفامای ںیم م ےس اکی
ابت التبےن فاال وہں نکیل م (اس ہلئسم ںیم) فادلنی یک راےئ وشمرہ ےک ریغب  ہلصی رکےن ںیم دلجی ہن رکان۔

رضحت اعہشئ دص ہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہہک رضحتروسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس وکاس ابت اک ملع اھت
ہکریمےفادلنییھبکھجموکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےس(ینعیاسذاتابمرکےس)اگلرکےناکمکحںیہن
رفامںیئ ےگ رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی آتی رکہمی التفت رفامیئ آرخ کت۔ ینعی اے
یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ ویبویں ےس رفام دںی ارگ م وک داین یک زدنیگ افر اس یک
رفقنیک وخاشہ وہ وتآؤ ںیم م وک ھچک امؽ ف دفتل دے رک نسح ف وخیب ےس رتصخ رکفں افر ارگ م دخا افر اس
ےکروسؽ افرآرختیکوخاشہریتھکوہوتاہمترےںیمےسکین(افرایلعٰرکداریک)وخانیتےکفاےطسدخافدن
دقفسےنارجمیظعرقمررفامراھکےہ(بجآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسآتی رکہمییکالتفتےسافرغوہ
ےئگ)وتںیمےنرعضایکایکایسہلئسمںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ھجموکاےنپفادلنیےسوشمرہرکےناکمکح
رفامرےہںیہںیموتدخاافراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسافرآرختیکوخاشہریتھکوہں۔
رافی  :دمحمنبییحینبدبعاہللنباخدل،دمحمنبومٰیسنبانیع،اہیب،رمعم،زرہی،اوبہملسنبدبعارلنمح،
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وج اکؾ دخافدن دقفس ےن اےنپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اقمؾ دنلب رفامےن ےک فاےطس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رفض رفامےئ افر اعؾ
ولوگںےکفاےطسرحاؾرفامےئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1114

راوی  :بَش بٔ خايس عشْکی ،غِٓذر ،طعبہ ،سًامیٕ ،ابوؿهیَْ ،سوم ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی
اہلل عٓہا

ْک ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا غُ ِٓ َس ْر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَبَا
َش بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس ا ِي َع ِش َ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا بٔ ِ ُ
ْسو ٕم َع ِٔ َعائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ َع ِٓ َضا َقاي َِت َق ِس َخی َّ َر َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ن َٔشائَطُ
ُّ
ايـ َهی َع ِٔ ََ ِ ُ

إ ك َ ََلقّا
أَ ِو ک َ َ

ص
رشب نب اخدل رکسعی ،غر ،ہبعش ،امیلسؿ ،اوب حی ،رسمفؼ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنازفاجرہطماتوکاایتخراطعرفامدایاھتوتایکاسےسالطؼفاعقوہ
یئگ۔
ص
رافی  :رشبنباخدلرکسعی،غر،ہبعش،امیلسؿ،اوب حی،رسمفؼ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وج اکؾ دخافدن دقفس ےن اےنپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اقمؾ دنلب رفامےن ےک فاےطس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رفض رفامےئ افر اعؾ
ولوگںےکفاےطسرحاؾرفامےئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1115

راوی  :عُرو بٔ علی ،عبسايرحُٔ ،سؿیإ ،اسُعیٌ ،طعيیَ ،شورم ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل
عٓہا

َّ
ْسو ٕم َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ ُسؿ َِی َ
إ َع ِٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ َع ِٔ ايظ ِع ٔي ِّی َع ِٔ ََ ِ ُ
َعائٔظَ َة َقاي َِت َخی َّ َرَْا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَا ِخت َ ِرَْا ُظ َؾً َِِ یَهُ ِٔ ك َ ََلقّا
رمعف نب یلع ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،اامسلیع ،یبعش ،وسمرؼ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہوکاایتخراطعرفامایاھتہکہیالطؼںیہنیھت۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ایفسؿ،الیعمس،یبعش،وسمرؼ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی

وج اکؾ دخافدن دقفس ےن اےنپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اقمؾ دنلب رفامےن ےک فاےطس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رفض رفامےئ افر اعؾ
ولوگںےکفاےطسرحاؾرفامےئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1116

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،عُرو ،علاء ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ات
إ َقا ٍَ َحؿٔوِ َٓا ُظ َٔ ِٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ َع َلا ٕ
ئ َقا ٍَ َقاي َِت َعائٔظَ ُة ََا ََ َ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َع ِٔ ُسؿ َِی َ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َحًَّی أُح ٔ ٌَّ َي ُط اي ِّٓ َشا ُئ
دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،رمعف ،اطعء ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک سجفتق آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیکفافتوہیئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکامتؾویبایںآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپالحؽںیھت۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمعف،اطعء،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وج اکؾ دخافدن دقفس ےن اےنپ روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اقمؾ دنلب رفامےن ےک فاےطس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ رفض رفامےئ افر اعؾ
ولوگںےکفاےطسرحاؾرفامےئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1117

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک ،ابوہظاّ ،وہیب ،ابٔ جریخ ،علاء ،عبیس بٔ عُیر ،حرضت عائظہ
ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو صٔظَ اّ ٕ َوص َُو ا ِي ُُػٔی َرةُ بِ ُٔ َسً ََُ َة ا ِي َُ ِدزُوم ٔ ُّی َقا ٍَ
َح َّسثَ َٓا ُو َص ِی ْب َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ َع َلا ٕئ َع ِٔ عُب َ ِی ٔس بِ ٔٔ عُ َُیِر ٕ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ََا تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ٍُ

ئ ََا َطا َئ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َحًَّی أَ َح ٌَّ اہللُ َي ُط أَ ِٕ یَ َتزَ َّو َد َٔ ِٔ اي ِّٓ َشا ٔ
دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،اوباشہؾ،فبیہ ،انب رججی ،اطعء ،دیبع نب ریمع ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع
رفامیتںیہہکدخافدندقفسےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکفافتےسلبقاسابتاکاایتخراطع
رفامدایاھتہکوخانیتںیمےسسجےسدؽاچےہاکنحرفامےتکسںیہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،اوباشہؾ،فبیہ،انب رججی،اطعء ،دیبعنب ریمع ،رضحتاعہشئدصہقیریض
اہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکنحیکرتبیغےسقلعتم
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اکنحیکرتبیغےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1118

راوی  :عُرو بٔ زرارہ ،اسُعیٌ ،یوْص ،ابوَعَش ،ابراہیِ ،عًكُہ رضی اہلل عٓہ

َش َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ َع ًِ َك َُ َة
ٌ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یُوْ ُُص َع ِٔ أَبٔی ََ ِع َ ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ز َُر َار َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َُعٔی ُ

رخ َد َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َقا ٍَ ُن ِٓ ُت ََ َع ابِ ٔٔ ََ ِش ُعوز ٕ َوص َُو ع ٔ ِٓ َس ُع ِث َُ َ
إ َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َؾ َكا ٍَ ُع ِث َُا ُٕ َ َ
إ َٔ ِٓهُ ِِ ذَا كَ ِو ٍٕ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َعل َی ؾٔت ِ َی ٕة َقا ٍَ أَبُو َع ِبس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َؾً َِِ أَؾ َِض ِِ ؾٔت ِ َی ّة َن َُا أَ َر ِز ُت َؾ َكا ٍَ ََ ِٔ ک َ َ

ِرف ٔد َو ََ ِٔ ََّل ؾَايؼَّ ِو ُّ َي ُط و ٔ َجائْ
َؾ ًِ َي َتزَ َّو ِد َؾإْٔ َّ ُط أَغ َُّف ئً َِب َ ٔ
ِص َوأَ ِح َؼ ُٔ ئً َ ِ

رمعف نبزرارہ،اامسلیع،ویسن،اوبرشعم،اربامیہ ،ہمقلعریض اہللہنعرفامےتںیہہکںیم رضحتانبوعسمدریض
اہلل ہنع ےک اسھت رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےک اپس اھت ہک رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک اکی دؿ

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دنچ ونوجاونں ےک اپس فیرفی الےئ افر رفامای ارگ اہمترے ںیم ےس
وکیئانؿفہقفنیکوقتراتھکوہوتاسوکاچےیہہکاکنحرکےاسےیلہکاسےساگنہیچینریتہےہافررشؾاگہیک
افحتظریتہےہنکیلارگیسکصخشںیماسدقراطتقہنوہوترفزہاسیکوہشتںیمیمکرکدےاگ۔
رافی  :رمعفنبزرارہ،الیعمس،ویسن،اوبرشعم،اربامیہ،ہمقلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اکنحیکرتبیغےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1119

راوی  :بَش بٔ  ،خايسَ ،حُس بٔ جعؿرف ،طعبہ ،سًامیٕ ،ابراہیِ ،حرضت عًكُہ رضی اہلل عٓہ

رف َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ َع ًِ َك َُ َة أَ َّٕ
َش بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َج ِع َ ٕ
أَ ِخب َ َرَْا بٔ ِ ُ

َ فٔی َؾ َتاة ٕ أ ُ َز ِّو ُج َه َضا ؾ ََس َعا َع ِب ُس اہللٔ َع ًِ َك َُ َة َؾ َح َّس َث أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ
إ َقا ٍَ َّٔلبِ ٔٔ ََ ِش ُعوز ٕ َص ٌِ َي َ
ُع ِث َُ َ

ِرف ٔد َو ََ ِٔ ي َِِ َي ِش َت ٔل ِع
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ ا ِس َت َلا َع ا ِي َبائ َ َة َؾ ًِ َي َتزَ َّو ِد َؾإْٔ َّ ُط أَغ َُّف ئً َِب َ ٔ
ِص َوأَ ِح َؼ ُٔ ئً َ ِ

َؾً َِی ُؼ ِِ َؾإْٔ َّ ُط َيطُ و ٔ َجائْ

رشب نب  ،اخدل ،دمحم نب ذػففر ،ہبعش ،امیلسؿ ،اربامیہ ،رضحت ہمقلع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت امثعؿ
ریضاہللہنعےنرضحتانبوعسمدریضاہللہنعےسرفامایہکارگآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکدؽاچےہوتںیم
اہمترااکنحاکیونوجاؿاخوتؿےسرکدفں۔رھپرضحتانبوعسمدریضاہللہنعےنرضحتہمقلعریضاہللہنع
وکالبایافر اہکہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاہمترے ںیمےسوج وکیئویبیاکانؿ ف
ہقفنربداتشرکےنیکوقتراتھکوہوتاسوکاکنحرکانیلاچےیہاسےیلہکاسےساگنہیچینریتہےہ(ینعیاگنہیک
افحتظریتہےہ)افررشؾاگہیکافحتظریتہےہنکیلارگیسکصخشںیموقتہنوہوتفہصخشرفزےرھکےل

اسرطہقیےساسیکوہشتںیمیمکفاعقوہاجےئیگ۔
رافی  :رشبنب،اخدل،دمحمنبذػففر،ہبعش،امیلسؿ،اربامیہ،رضحتہمقلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اکنحیکرتبیغےسقلعتم

حسیث 1120

جًس  :جًس زوّ
راوی  :حرضت عبساہلل بٔ َشعوز

اروٕ
َٖ ُ

بٔ

اسحل

ُٖسانی

نوفی،عبسايرحُٔ

بٔ

َحُسَحاربی،اعُع،ابراٖیِ،عًكُہ،واَّلسوز،عبساہلل َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ

اس َت َلا َع َٔ ِٓهُ ِِ ا ِي َبائ َ َة َؾ ًِ َي َتزَ َّو ِد َو ََ ِٔ ي َِِ َيشتلع ؾ ََعً َِیطٔ بٔايؼَّ ِوّ ٔ َؾإَّْٔطُ َي ُط و ٔ َجائْ
َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ ِ

رضحت دبعاہلل نب وعسمد ےس اس ومضمؿ یک دحثی لقن ےہ اامؾ اسنیئ رفامےت ںیہ اس دنس ںیم ذموکر رضحت
اوسدوفحمظرافیںیہنںیہ۔
رافی  :رضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اکنحیکرتبیغےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1121

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،اعُع ،عُارہ بٔ حرضت عبساہلل بٔ َشعوز

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ عُ َُ َار َة بِ ٔٔ عُ َُی ِر ٕ َع ِٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ
َش َّ
اس َت َلا َع َٔ ِٓهُ ِِ
یَز ٔ َ
ايظ َب ٔ
اب ََ ِٔ ِ
یس َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ َقا ٍَ َقا ٍَ َي َٓا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یَا ََ ِع َ َ
ِرف ٔد َو ََ ِٔ ََّل َؾً َِی ُؼ ِِ َؾإ ٔ َّٕ ايؼَّ ِو َّ َي ُط و ٔ َجائْ
ا ِي َبائ َ َة َؾ ًِ َي ِٓهٔحِ َؾإْٔ َّ ُط أَغ َُّف ئً َِب َ ٔ
ِص َوأَ ِح َؼ ُٔ ئً َ ِ

دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اشمع ،امعرہنبرضحتدبعاہللنب وعسمد رفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملس ےن مہ ےس اطخب رفام رک اراشد رفامای اےونوجاوناہمترے ںیم ےس سجصخش ںیموقت وہ وتفہ صخش
اکنحرکےرھپایسومضمؿیکدحثیلقنرفامیئ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اشمع،امعرہنبرضحتدبعاہللنبوعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اکنحیکرتبیغےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1122

راوی َ :حُس بٔ عَلء ،ابوَعاویہ ،اعُع ،عُارہ ،عبسايرحُٔ بٔ یزیس ،عبساہلل

ئ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َُ َعاو ٔ َی َة َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ عُ َُ َار َة َع ِٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ َیزٔی َس
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي َع ََل ٔ
َش َّ
اب ََ ِٔ ا ِس َت َلا َع َٔ ِٓهُ ِِ
ايظ َب ٔ
َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َقا ٍَ َي َٓا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َیا ََ ِع َ َ
ام ا ِي َحس َ
ا ِي َبائ َ َة َؾ ًِ َي َتزَ َّو ِد َو َس َ
ٔیث

دمحمنبالعء،اوباعمفہی،اشمع،امعرہ،دبعارلنمحنبسیدی،دبعاہلل،رتہمجاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوباعمفہی،اشمع،امعرہ،دبعارلنمحنبسیدی،دبعاہلل
۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اکنحیکرتبیغےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1123

راوی  :احُس بٔ ُحب ،ابوَعاویہ ،اعُع ،ابراہیِ ،حرضت عًكُہ رضی اہلل عٓہ

ُح ٕب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َُ َعاو ٔ َی َة َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ َع ًِ َك َُ َة َقا ٍَ ُن ِٓ ُت أَ َِشٔی
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َ ِ

َ َجارٔ َی ّة َطابَّ ّة
ََ َع َع ِب ٔس اہللٔ بُٔٔىّی َؾ ًَك ٔ َی ُط عُ ِث َُا ُٕ َؾ َك َاّ ََ َع ُط یُ َح ِّسث ُ ُط َؾ َكا ٍَ َیا أَبَا َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ أَ ََّل أ ُ َز ِّو ُج َ
ِّ
َّ
َ َؾ َكا ٍَ َع ِب ُس اہللٔ أَ ََا َيئ ٔ ِٔ ُقً َِت ذَا َک َي َك ِس َقا ٍَ َي َٓا َر ُسو ٍُ اہللٔ
ْ َک َب ِع َف ََا ََ َضی َٔ ِٓ َ
َؾً ََعً َضا أَ ِٕ تُ َِذ َ
َش َّ
اس َت َلا َع َٔ ِٓهُ ِِ ا ِي َبائ َ َة َؾ ًِ َي َتزَ َّو ِد
ايظ َب ٔ
اب ََ ِٔ ِ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َیا ََ ِع َ َ
ادمحنبرحب،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،رضحتہمقلعریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیمرضحتانبوعسمدریض
اہلل ہنع ےک اسھت (اقمؾ) ٰینم ںیم اجراہ اھت ہک ریمی الماقت رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےس وہیئگ اوہنں ےن
رفامایاےاوبدبع ارلنمحایکںیمآپاکاکنحاکیونوجاؿاڑیکےسہنرکادفںوجہکآپوکزگرےوہےئدؿاید
رکادے(ینعیدؽوخشرکدے)رضحتانبوعسمدریضاہللہنعرفامےنےگلہکآپہیابتآجایبؿرکرےہ
وہافررضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہےسہیابتتہبےلہپاراشدرفامیئیھتہکاےونوجاون!م
ولوگںںیمےسسجںیموقتوہاسوکاکنحرکاناچےیہ۔
رافی  :ادمحنبرحب،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،رضحتہمقلعریضاہللہنع

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

رتکاکنحیکاممتعن
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
رتکاکنحیکاممتعن

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1124

راوی َ :حُس بٔ عبیس ،عبساہلل بٔ َبارکَ ،عُر ،زہری ،سعیس بٔ َشیب ،حرضت سعس بٔ ابی وقاؾ
رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ عُب َ ِی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َع ِٔ ََ ِع َُر ٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ
إ ايتَّب َ ُّت ٌَ
ا ِي ُُ َشی َّٔب َع ِٔ َس ِعسٔ بِ ٔٔ أَبٔی َو َّقاؾٕ َقا ٍَ َي َك ِس َر َّز َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َعل َی عُ ِث َُ َ

َوي َِو أَذ ٔ َٕ َي ُط ََّل ِخ َت َؼ ِي َٓا

دمحم نب دیبع ،دبعاہلل نب ابمرک ،رمعم ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل ہنع رفامےت
ںیہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنامثعؿنبوعظمؿوکاکنحہنرکےنےسعنمرفامایارگروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناؿوکااجزتاطعرفامیئوہیتوتمہولگیصخوہاجےت۔
رافی  :دمحمنبدیبع،دبعاہللنبابمرک،رمعم،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
رتکاکنحیکاممتعن

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1125

راوی  :اسُعیٌ بٔ َشعوز ،خايس ،اطعث ،حشٔ ،سعس بٔ ہظاّ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َع ِٔ أَ ِط َع َث َع ِٔ ا ِي َح َش ٔٔ َع ِٔ َس ِعسٔ بِ ٔٔ صٔظَ اّ ٕ َع ِٔ َعائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ْ َ َهی َع ِٔ ايتَّب َ ُّت ٌٔ

الیعمس نبوعسمد،اخدل،اثعش،نسح ،دعس نباشہؾ ،رضحتاعہشئدصہقیریض اہللاہنع رفامیت ںیہہکرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناکنحوھچ ڑےنیکاممتعنرفامیئ۔(ینعیارگوعرتاکانؿفہقفنادارکےنیک
اطتقےہوترضفراکنحرکاناچےیہ)
رافی  :الیعمسنبوعسمد،اخدل،اثعش،نسح،دعسنباشہؾ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
رتکاکنحیکاممتعن

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1126

راوی  :اسحام بٔ ابراہیَِ ،عاذ بٔ ہظاّ ،ابیہ ،قتازہ ،حشٔ ،سُرہ بٔ جٓسب رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َُ َعاذُ بِ ُٔ صٔظَ اّ ٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبٔی َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ ا ِي َح َش ٔٔ َع ِٔ
َس ُُ َر َة بِ ٔٔ ُج ِٓ ُس ٕب َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَْ َّ ُط ْ َ َهی َع ِٔ ايتَّب َ ُّت ٌٔ َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ َق َتا َزةُ
أَث ِ َب ُت َوأَ ِحؿ َُى َٔ ِٔ أَ ِط َع َث َو َحس ُ
اب َواہللُ َت َعال َی أَ ِع ًَ ُِ
ٔیث أَ ِط َع َث أَ ِط َب ُط بٔايؼَّ َو ٔ

ااحسؼ نب اربامیہ،اعمذ نب اشہؾ ،اہیب ،اتقدہ،نسح ،رمسہ نب دنجب ریض اہللہنع ےس یھب ایس ومضمؿیکدحثی

لقنےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اعمذنباشہؾ،اہیب،اتقدہ،نسح،رمسہنبدنجبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
رتکاکنحیکاممتعن

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1127

راوی  :یحٌی بٔ َوسی ،اْص بٔ عیاق ،اَّلوزعی ،اسٔ طہاب ،حرضت ابوسًُہ رضی اہلل عٓہ

اب َع ِٔ أَبٔی
وسی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَْ َ ُص بِ ُٔ ع َٔیاقٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َی ِحٌَی بِ ُٔ َُ َ
یت َعل َی َن ِؿ ٔس َی ا ِي َع َٓ َت َو ََّل أَ ٔج ُس كَ ِو َّّل
اب َق ِس َخ ٔظ ُ
َسً ََُ َة أَ َّٕ أَبَا ص َُریِ َر َة َقا ٍَ ُقً ُِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ إنِّٔی َر ُج ٌْ َط ٌّ
َ
َ
ْع َق َع ِٓ ُط اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َحًَّی َقا ٍَ ث َ ََلثّا َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی
أَ َتزَ َّو ُد اي ِّٓ َشا َئ أَؾَأ ِخ َت ٔصی ؾَأ َِ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یَا أَبَا ص َُریِ َر َة َج َّ
َ أَ ِو َز ِع َقا ٍَ أَبُو َع ِبس ايرَّ ِح َُ ٔٔ
ـ ا ِي َك ًَ ُِ ب ٔ َُا أَْ ِ َت ََّل ٕم ؾَا ِخ َت ٔؽ َعل َی ذَي ٔ َ
اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی ي َِِ َي ِش َُ ِع َص َِذا ا ِي َحس َ
ٔیث َٔ ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َو َص َِذا َحس ْ
یح َق ِس َر َوا ُظ یُوْ ُُص َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی
ٔیث َػ ٔح ْ
ییحی نب ومیس ،اسن نب ایعض ،االفزیع ،انس اہشب ،رضحت اوبہملس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت
اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےن اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسوچہکنںیماکیوجاؿصخشوہںاسفہجےسھجموکادنہشیےہہک ااسیہنوہہکںیمیسکانگہںیمالتبم
وہ اجؤں نکیل ھجم ںیم اس دقر اطتق یھب ںیہن ہک ںیم اکنح رک وکسں وت ںیم ایک یصخ ہن وہ اجؤں؟ ہی نس رک آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرہچہاونراکرخدفرسیرطػرفامایل۔اہیںکتہکاوہنںےننیترمہبتیہیرعضایک
وتآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنرفامایاےاوبرہریہ! ملکشخوہایگےہافروجھچک(دقمرںیم)اھکلاجاکچےہ۔
فہرہوصرتشیپآرکرےہاگاچےہمیصخوہایہنوہ۔

رافی  :ییحینبومیس،اسننبایعض،االفزیع،انساہشب،رضحتاوبہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
رتکاکنحیکاممتعن

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1128

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل ،ابوسعیس ،ہاطِ ،حؼین بٔ ْاؾع ،حشٔ ،حرضت سعس بٔ ہظاّ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ ا ِي َد ًَ ِٓط ُّٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َسعٔی ٕس ََ ِول َی بَىٔی َصا ٔط ِٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُح َؼی ِ ُن بِ ُٔ
َْاؾ ٕٔع ا ِي َُازٔن ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ا ِي َح َش ُٔ َع ِٔ َس ِع ٔس بِ ٔٔ صٔظَ اّ ٕ أَْ َّ ُط َز َخ ٌَ َعل َی أ ُ ِّّ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن َعائٔظَ َة َقا ٍَ ُقً ُِت
إنِّٔی أُرٔی ُس أَ ِٕ أَ ِسأَي ََٔ َع ِٔ ايتَّب َ ُّت ٌٔ ؾ ََُا َت َریِ َٔ ؾ ٔیطٔ َقاي َِت ؾ َََل َتؿ َِع ٌِ أَ ََا َسُٔ ِع َت اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ َي ُكو ٍُ َو َي َك ِس
َ َو َج َع ًِ َٓا َي ُض ِِ أَ ِز َوا ّجا َوذُ ِّریَّ ّة َؾ ََل َتتَب َ َّت ٌِ
أَ ِر َس ًِ َٓا ُر ُس َّل َٔ ِٔ َق ِبً ٔ َ
دمحمنبدبعاہلل،اوبدیعس،اہمش،نیصحنبانعف،نسح،رضحتدعسنباشہؾریضاہللہنعرفامےتںیہںیمرضحت
اؾاوملنینمرضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےکاہیںدالخوہاافررعضایکہکںیمآپےساکنحہنرکےن
ےک قلعتم درایتف رکان اچاتہ وہں۔ آپ اک اس ہلسلس ںیم ایک وشمرہ ےہ ہک ہی اجزئ ےہ ای ںیہن؟ رضحت اعہشئ
دصہقیریضاہللاہنعےنرفامایہکمااسیہنرکانایکمےناراشددخافدنیںیہنانسآرخکت۔(ینعیمہےنآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لبق یھب روسؽ ےجیھب ےھت نج وک ویبایں یھب دی ںیھت افر افالد یھب دی یھت) رھپ رضحت
اعہشئدصہقیریضاہللاہنعےنرفامایاسفہجےسمرتکاکنحہناانپان۔
رافی  :دمحمنبدبعاہلل،اوبدیعس،اہمش،نیصحنبانعف،نسح،رضحتدعسنباشہؾریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
رتکاکنحیکاممتعن

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1129

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،عؿإ ،حُاز بٔ سًُہ ،ثابت ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع َّؿا ُٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َح َُّازُ بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ ثَاب ٔ ٕت َع ِٔ أَْ َ ٕص أَ َّٕ َن َ ّرفا

ٌ َّ
ايً ِح َِ
َٔ ِٔ أَ ِػ َح ٔ
اب اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َب ِع ُـ ُض ِِ ََّل أَ َتزَ َّو ُد اي ِّٓ َشا َئ َو َقا ٍَ َب ِع ُـ ُض ِِ ََّل آک ُ ُ
َ
َ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َفا ٕ
ِط ؾ ََب ًَ َؼ ذَي ٔ َ
غ َو َقا ٍَ َب ِع ُـ ُض ِِ أَ ُػ ُوّ ؾ َََل أُؾ ٔ ُ
َو َقا ٍَ َب ِع ُـ ُض ِِ ََّل أْ َ ُاّ َعل َی ٔ َ
وٕ َن َِذا َو َن َِذا َل ٔهىِّی أ ُ َػل ِّی َوأَْ َ ُاّ َوأَ ُػ ُوّ
َو َس ًَّ َِ َؾ َحُٔ َس اہللَ َوأَثِى َی َعً َِیطٔ ث ُ َِّ َقا ٍَ ََا بَا ٍُ أَق َِواّ ٕ َي ُكويُ َ
ِط َوأَ َتزَ َّو ُد اي ِّٓ َشا َئ ؾ ََُ ِٔ َرغٔ َب َع ِٔ ُس ًَّٓٔی َؾً َِی َص َٔىِّی
َوأُؾ ٔ ُ
ااحسؼ نب اربامیہ ،افعؿ ،امحد نب ہملس ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک احصہب رکاؾ ںیم ےس
ضعبرضحاترفامےنےگلہکںیمیھبکاکنحںیہنرکفںاگدفرسےاحصیبےناہکہکںیموگتشیھبکںیہناھکؤں
اگ۔اکیاحصیبےنہکگلےئگہکںیمیھبکرتسبرپںیہنوسںاگ(فریغہفریغہ)افراکیاحصیبےنہکےگلںیمرفزہںیہن
روھکں اگ (ینعی اجزئ زیچ وک اےنپ فاےطس اناجزئ رکےن ےگل افر ایس اک انؾ لتبت ےہ) ہچنیم  سج فتق رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسیکاالطعوہیئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندخافدندقفسیکیرعفیایبؿ
رفامیئ افر رفامای ایکاعمہلم ےہہکولگاس اسرطح ےس  ہہ رےہ ںیہ احالہکن ںیم امنز یھب ادارکات وہں افر وسات
(ینعیآراؾ)یھبرکاتوہںرفزےیھبراتھکوہںافررفزےوھچ ڑاتیھبوہںافراکنحیھبرکاتوہںسپوجوکیئ
ریمیتنسےسانکرہیشکرکےاگاساکھجمےسوکیئقلعتںیہنےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،افعؿ،امحدنبہملس،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجوکیئانگہےسوفحمظرےنہےکفاےطساکنحرکاتےہوتدخافدندقفساسیکدمدرفامےتںیہ
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وجوکیئانگہےسوفحمظرےنہےکفاےطساکنحرکاتےہوتدخافدندقفساسیکدمدرفامےتںیہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1130

راوی  :قتيبہ ،يیثَ ،حُس بٔ عحَلٕ ،سعیس ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ َع ِح ََل َٕ َع ِٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ثَ ََلثَ ْة َح ٌّل َعل َی اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ َع ِوْ ُ ُض ِِ ا ِي ُُکَا َت ُب َّاي ِٔذی یُرٔی ُس اْلِ َ َزا َئ َواي َّٓان ٔ ُح َّاي ِٔذی
َاف َوا ِي ُُ َحاصٔ ُس فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ
یُرٔی ُس ا ِي َعؿ َ
ہبیتق ،ثیل ،دمحم نب الجعؿ ،دیعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای نیت آدویمں یک ادماد رکان دخافدن دقفس ےن اےنپ ذہم فابج رک ایل ےہ ( )4فہ
اکمبت وج دبؽ اتکتب ادا رکان اچاتہ وہ ( )5فہ اکنح رکےن فاال صخش وج ہک اس دصقم ےس اکنح رکے ہک ںیم انگہ
ےسوچبںاگ()6راہدخاںیماہجدرکےنفاالصخش۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،دمحمنبالجعؿ،دیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونکاریاڑویکںےساکنحےسقلعتمااحدثیروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ونکاریاڑویکںےساکنحےسقلعتمااحدثیروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1131

راوی  :قتيبہ ،حُاز ،عُرو ،حرضت جابر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ َجابٔر ٕ َقا ٍَ َتزَ َّو ِج ُت ؾَأ َ َت ِی ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َّ
َ
ْکا تُ ََلعٔبُ َضا َوتُ ََلعٔبُ َ
ْکا أَ ِّ ثَ ِّي ّبا َؾ ُكً ُِت ثَ ِّي ّبا َقا ٍَ ؾ ََضَل ب ٔ ِ ّ
َؾ َكا ٍَ أَ َتزَ َّو ِج َت یَا َجابٔرُ ُقً ُِت َن َع ِِ َقا ٍَ ب ٔ ِ ّ
ہبیتق،امحد،رمعف،رضحتاجربریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکںیمےناکنحایکافردختموبنییلصاہللہیلعفآہل
فملس ںیماحرضوہاوتآپ یلص اہللہیلعفآہلفملسےندرایتفایکہکایک مےناکنحرکایلےہ؟اےاجرب! ںیمےن
رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ویبہ اخوتؿ ےس (اکنح ایک ےہ) ای ونکاری اڑیک ےس؟ ںیم
ےنرعضایکہکویبہاخوتؿےس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمےنونکاریاڑیکےسسکفہجےساشدی
ںیہنیکہکفہمےسیتلیھکافرماسےسےتلیھک۔(ینعیفہاہمترادؽوخشرکیتافرماساکدؽوخشرکےت)
رافی  :ہبیتق،امحد،رمعف،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ونکاریاڑویکںےساکنحےسقلعتمااحدثیروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1132

راوی  :حشٔ بٔ قزعہ ،سؿین ،ابٔ حبیب ،ابٔ جریخ ،علاء ،حرضت جابر رضی اہلل عٓہ

ئ َع ِٔ َجابٔر ٕ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي َح َش ُٔ بِ ُٔ َقزَ َع َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َوص َُو ابِ ُٔ َحبٔیبٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ َع َلا ٕ
َيك ٔ َیىٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ یَا َجابٔرُ صَ ٌِ أَ َػ ِب َت ا َِ َرأَ ّة َب ِعسٔی ُقً ُِت َن َع ِِ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ
َّ
َ
ْکا تُ ََلعٔبُ َ
ْکا أَ ِّ أَی ُِّّا ُقً ُِت أَی ُِّّا َقا ٍَ ؾ ََضَل ب ٔ ِ ّ
َقا ٍَ أَب ٔ ِ ّ

نسحنبزقہع،نیفس،انببیبح،انبرججی،اطعء،رضحتاجربریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکھجمےسالماقتوہیئوترفامایاےاجرب!ایکمامہرےدعبویبیفاےلوہےئگوہ؟ںیمےن
رعضایکیجاہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایونکاریےساشدییکایویبہوعرتےس؟ںیمےنرعضایک
ویبہےس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایونکاریےسویکںںیہنیکوجمےسیتلیھک۔
رافی  :نسحنبزقہع،نیفس،انببیبح،انبرججی،اطعء،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ونکاریاڑویکںےساکنحےسقلعتمااحدثیروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1133

راوی  :حشین بٔ ُحیث ،ؾـٌ بٔ َوسی ،حشین بٔ واقس ،حرضت عبساہلل بٔ بریسہ

وسی َع ِٔ ا ِي ُح َشی ِ ٔن بِ ٔٔ َواق ٔ ٕس َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ
ُحیِ ٕث َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِيؿ َِـ ُ
ٌ بِ ُٔ َُ َ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ ُ َ
ب ُ َریِ َس َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َخ َل َب أَبُو بَ ِْکٕ َوعُ َُرُ َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُض َُا ؾَاك َُٔ َة َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ

إْٔ َّ َضا َػػٔی َر ْة َؾ َد َل َب َضا َعل ٔ ٌّی َؾزَ َّو َج َضا َٔ ِٓطُ

نیسح نب رحثی ،لضف نب ومیس ،نیسح نب فادق ،رضحت دبعاہلل نب ربدیہ اےنپ فادل ےس لقن رکےت ںیہ ہک
رضحتاوبرکبافررضحترمعریضاہللامہنعےنرضحتافہمطریضاہللاہنعےساکنحرکےنےکفاےطساغیپؾ(ینعی
رہتش اجیھب) وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ایھب فہ وھچیٹ ںیہ رھپ رضحت یلع ریض
اہللہنعےناغیپؾاجیھبوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےساکنحرکدای۔
رافی  :نیسحنبرحثی،لضفنبومیس،نیسحنبفادق،رضحتدبعاہللنبربدیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾاکآزادوعرتےساکنح
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
الغؾاکآزادوعرتےساکنح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1134

راوی  :نثیر بٔ عبیسَ ،حُس بٔ ُحب ،زبیسی ،زہری ،حرضت عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ عتبہ

ُح ٕب َع ِٔ ايزُّبَ ِیس ِّٔی َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُعب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ
أَ ِخب َ َرَْا َنثٔیرُ بِ ُٔ ُعب َ ِی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َ ِ
اہللٔ بِ ٔٔ عُت ِ َب َة أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ عُ ِث َُ َ َّ
إ ابِ َٓ َة َسعٔی ٔس بِ ٔٔ
اب فٔی إ ٔ ََ َارة ٔ ََرِ َو َ
إ كًَ َل َوص َُو غ ََُل ّْ َط ٌّ
َزیِ ٕس َوأ ُ َُّ َضا ب ٔ ِٓ ُت َق ِی ٕص ا ِيب َ َّت َة ؾَأ َ ِر َسً َِت إٔي َِی َضا َخا َيت َُضا ؾَاك َُٔ ُة ب ٔ ِٓ ُت َق ِی ٕص َتأ ِ َُرُصَا ب ٔ ٔاَّلِْت ٔ َكا ٍٔ َٔ ِٔ بَ ِیتٔ
َ ََ ِر َوا ُٕ ؾَأ َ ِر َس ٌَ إلٔ َی ابِ َٓ ٔة َسعٔی ٕس ؾَأ َ ََ َرصَا أَ ِٕ َت ِر ٔج َع إلٔ َی ََ ِش َهٓ ٔ َضا َو َسأَي ََضا
َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ُِر ٕو َو َسُٔ َع ب ٔ َِذي ٔ َ
ََا َح ًَُ ََضا َعل َی ٔاَّلِْتٔ َكا ٍٔ َٔ ِٔ َق ِب ٌٔ أَ ِٕ َت ِع َت َّس فٔی ََ ِشهَٓ ٔ َضا َحًَّی َت ِٓ َك ٔض َی ع َّٔستُ َضا ؾَأ َ ِر َسً َِت إٔي َِیطٔ تُ ِدبٔرُ ُظ أَ َّٕ

َ َؾزَ َع َُ ِت ؾَاك َُٔ ُة ب ٔ ِٓ ُت َق ِی ٕص أَْ َّ َضا کَاْ َ ِت َت ِح َت أَبٔی َع ُِرٔو بِ ٔٔ َحؿ ِٕؽ َؾ ًَ َُّا أَ ََّ َر َر ُسو ٍُ
َخا َي َت َضا أَ ََ َر ِت َضا ب ٔ َِذي ٔ َ
رخ َد ََ َع ُط َوأَ ِر َس ٌَ إٔي َِی َضا ب ٔ َت ِلًٔی َك ٕة ه ٔ َی َبك ٔ َّی ُة
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َعل ٔ َّی بِ َٔ أَبٔی كَائبٕ َعل َی ا ِي َی َُ ٔٔ َ َ

یع َة ب ٔ َٓ َؿ َكت َٔضا ؾَأ َ ِر َسً َِت َز َع َُ ِت إلٔ َی ا ِي َحارٔ ٔ
كَ ََلق ٔ َضا َوأَ ََ َر ي ََضا ا ِي َحار َٔث بِ َٔ صٔظَ اّ ٕ َو َعی َ
ث
َّاغ بِ َٔ أَبٔی َرب ٔ َ
وٕ َحا َٔ َّل َو ََا ي ََضا
َو َعیَّا ٕ
غ َت ِشأَيُ ُض َُا َّاي ِٔذی أَ ََ َر ي ََضا بٔطٔ َز ِو ُج َضا َؾ َك َاَّل َواہللٔ ََا ي ََضا ع ٔ ِٓ َسَْا َن َؿ َك ْة إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َتهُ َ
َّ
َّ
َّ
َ َيطُ
ْ ِت ذَي ٔ َ
أَ ِٕ َتهُ َ
وٕ فٔی ََ ِشهَٓ ٔ َٓا إَّٔل بٔإٔذِْ ٔ َٓا َؾزَ َع َُ ِت أَْ َّ َضا أَ َت ِت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ ؾ ََِذ َ َ
ٌ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َقا ٍَ اْ ِ َتكٔلٔی ع ٔ ِٓ َس ابِ ٔٔ أ ُ ِّّ ََهِتُوّ ٕاْلِ َ ِع َِّم َّاي ِٔذی َس َُّا ُظ
ؾ ََؼ َّس َق ُض َُا َقاي َِت ؾَاك َُٔ ُة ؾَأَیِ َٔ أَْ ِ َتك ٔ ُ
ِص ُظ َؾهُ ِٓ ُت أَ َؿ ُع ث َٔیابٔی
اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ فٔی ن ٔ َتابٔطٔ َقاي َِت ؾَاك َُٔ ُة ؾَا ِع َت َس ِز ُت ع ٔ ِٓ َس ُظ َوک َ َ
إ َر ُج َّل َق ِس ذَ َص َب بَ َ ُ
َ
َّ
َّ ُ
َّ َ
َ َعً َِی َضا ََ ِر َوا ُٕ َو َقا ٍَ
ْک ذَي ٔ َ
ع ٔ ِٓ َس ُظ َحًی أْ ِ َه َح َضا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ أ َسا ََ َة بِ َٔ َزیِ ٕس ؾَأْ ِ َ َ

ي َِِ أَ ِس َُ ِع َص َِذا ا ِي َحس َ
ِص
ٔیث َٔ ِٔ أَ َح ٕس َق ِبً ََٔ َو َسآ ُخ ُِذ بٔا ِي َك ٔـ َّی ٔة َّائًی َو َج ِسَْا اي َّٓ َ
اض َعً َِی َضا َُ ِد َت َ ْ
ریثک نب دیبع ،دمحم نب رحب ،زدیبی ،زرہی ،رضحت دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع رفامےت ںیہ ہک رضحت دبعاہلل
نبرمعفنبامثعؿریضاہللہنعےنوجاینیہںیمدعسنبزدییکاڑیکنجیکفادلہسیقیکاڑیکںیہوکنیتالطںیق
دے دںی ہی رمفاؿ ےک اریم وہےن ےک زامہن یک ابت ےہ اس رپ اؿ یک اخہل افہمط تنب سیق ےن اؿ وک رضحت
دبعاہللنبرمعفےکرھگےسلقتنموہاجےناکمکحدای۔بجرمفاؿوکاسابتاکملعوہاوتاسےناؿوکمکحرفامایہک
اےنپ اکمؿ فاسپ ےلچ اجںیئ افر اس ہگج رںیہ افر درایتف ایک ہک اؿ یک دعت وپری وہےن ےس لبق فہ رھگ وھچ ڑ
اجےن یک ایک فہج یھت؟ اوہنں ےن ولہکاای ہک ریمی اخہل رضحت افہمط تنب سیق ےن ےھجم اس ابت اک مکح دای اھت وت
رضحت افہمط تنب سیق ےن رفامای ہک ںیم رضحت رمعف نب صفح ےک اکنح ںیم یھت ہچنیم  سج فتق رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رضحت یلع ریض اہللہنع وک نمی اک اریم رقمر ایک وت رضحت اوبرمعف یھب اؿ
ےک اسھت ےلچ ےئگ افر اجےت وہےئ ےھجم دف الطؼ یھب جیھب دی وج نیت ںیم ےس چب یئگ یھت رھپ احرث نب اشہؾ افر
ابعسنبایبرہعیبوکھجموکہقفندےنیاکالہکاجیھبںیمےناؿدفونںےسدرایتفرکاای۔اوبرمعفےنریمےابرے
ںیمایکاہکےہ ؟وتےنہکےگلدخایکمسقاسوکرخچوتایسیوصرتںیمےلماگہکفہاخوتؿلمحےسوہافرفہامہرے
اکمؿ ںیم امہری ااجزت ےک ریغب ںیہن رہ  یتک۔ رھپ ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم
ادقس ںیم احرض وہیئ افر فاہعق رعض ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب اؿ دفونں یک ابت یک دصتقی یک
اس رپ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ںیم اہکں لقتنم وہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایانبوتکمؾےکاہںلقتنموہاجؤ۔وجانانیبںیہافرنجاکذترکہدخافدندقفسےنرقآؿدیجمںیمایکےہرضحت
افہمط ریضاہللاہنعرفامیتںیہہکںیمےناؿےکاہںدعتلمکمیکافرںیماےنپڑپکےااتردایرکیتیھتاسےیل
ہک فہدھکی ںیہن ےتکس ےھت (ااترےن ےس رماد افرپ ےک ڑپکے(اچدر فریغہ) ںیہ ہن ہک ابق ل ربہنہ وہان) اہیں کت
ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن اؿ اک اکنح رضحت ااسہم نب زدی ےس رفام دای نکیل رمفاؿ ےن
اؿیکدحثیرشفیرپریکنںیہنرفامیئاسفہجےسںیموتاسرپلمعرکفںاگسجرپہکولوگںوکںیمےنلمع
رکےتوہےئداھکیےہہیرفاتیااصتخرافرالخہصےکاسھتلقنےہ۔
رافی  :ریثکنبدیبع،دمحمنبرحب،زدیبی،زرہی،رضحتدیبعاہللنبدبعاہللنبہبتع

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

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
الغؾاکآزادوعرتےساکنح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1135

راوی  :عُرإ بٔ بکار بٔ راطس ،ابویُإ ،طعیب ،زہریْ ،عوہ بٔ زبیر ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی
اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ بَکَّارٔ بِ ٔٔ َرا ٔط ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو ا ِي َ َامی ٕٔ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُط َع ِی ْب َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی
إ َٔ َُّ ِٔ َطض ٔ َس بَ ِس ّرا
یع َة بِ ٔٔ َع ِب ٔس َط ُِ ٕص َوک َ َ
ْع َوةُ بِ ُٔ ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة أَ َّٕ أَبَا حُ َِذ ِي َؿ َة بِ َٔ عُت ِ َب َة بِ ٔٔ َرب ٔ َ
ُِ
ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َت َبىَّی َساي ٔ ُّا َوأَْ ِ َه َح ُط ابِ َٓ َة أَخٔیطٔ ص ٔ ِٓ َس ب ٔ ِٓ َت ا ِي َوئی ٔس بِ ٔٔ ُعت ِ َب َة بِ ٔٔ
یع َة بِ ٔٔ َع ِب ٔس َط ُِ ٕص َوص َُو ََ ِولّی َّٔل َِ َرأَة ٕ َٔ ِٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ َن َُا َت َبىَّی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َزیِ ّسا
َرب ٔ َ

َ
اض ابِ َٓطُ ؾ ََور َٔث َٔ ِٔ َٔی َراثٔطٔ َحًَّی أَِْزَ ٍَ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ فٔی ذَي ٔ َ
َوک َ َ
إ ََ ِٔ َت َبىَّی َر ُج َّل فٔی ا ِي َحاصًٔ ٔ َّیةٔ َز َعا ُظ اي َّٓ ُ
ا ِز ُعوص ُِِ ْلٔ بَائ ٔض ٔ ِِ ص َُو أَق َِش ُم ع ٔ ِٓ َس اہللٔ َؾإ ٔ ِٕ ي َِِ َت ِعً َُُوا آبَائ َ ُض ِِ َؾإ ٔ ِخ َواُْهُ ِِ فٔی ِّ
یٔ َو ََ َواي ٔیهُ ِِ ؾ ََُ ِٔ ي َِِ ي ُِعً َِِ
ايس ٔ
إ ََ ِولّی َوأَ ّخا فٔی ِّ
ِص
ايس ٔ
َي ُط أَ ْب ک َ َ
یٔ َُ ِد َت َ ْ

رمع اؿنباکبرنبرادش،اوبامیؿ،بیعش،زرہی،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعرفامیتںیہہک
اوبذحہفی نب ہبتع رہعیب (دبری احصیب) ےن اسمل وک اانپ اٹیب انبای افر اؿ اک اکنح اینپ یجیتھب دنہ نب فدیل نب ہبتع ےس ایک
احالہکناسملاکیااصنریوعرتےکآزاد رکدہالغؾےھت۔ایسرطحیبنرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنیھبزدی
وک اانپ اٹیب انبای اھت۔ زامہن اجتیلہ ںیم دوتسر اھت ہک ینبتم وک ولگ ایس اک اٹیب  ہہ رک اکپرےت افر اےس اس یک ریماث ںیم
ےسہصحدےتی۔اہیںکت ہکاہللزعفلجےنآتیانزؽرفامیئماںیہناؿےکابوپںیک رطػوسنمبایکرکف
یہیاہللےکزندکیااصنػیکابتےہافرارگماؿےک ابوپںوکہناجےتنوہوتفہاہمترےدینیاھبیئ افردفتس
ںیہ ارغلض سج ےک ابپ ےک قلعتم ملع ہن وہ وت فہ دینی اھبیئ افر دفتس ےہ۔ ہی دحثی اہیں رصتخم لقن یک یئگ

ےہ۔
رافی  :رمعاؿنباکبرنبرادش،اوبامیؿ،بیعش،زرہی،رعفہنبزریب،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
الغؾاکآزادوعرتےساکنح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1136

راوی َ :حُس بٔ نِص ،ایوب بٔ سًامیٕ بٔ بَلٍ ،ابوبْک بٔ ابو اویص ،سًامیٕ بٔ بَلٍ ،یحٌی ،ابٔ
طہابْ ،عوہ بٔ زبیر و ابٔ عبساہلل بٔ ربیعہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ اور حرضت اّ سًُہ رضی اہلل عٓہُا

ْک بِ ُٔ أَبٔی أ ُ َویِ ٕص َع ِٔ
وب بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ ب ٔ ََل ٍٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َن ِِصٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَ ُّی ُ
ْع َو ُة بِ ُٔ ايزُّبَی ِر ٔ
ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ ب ٔ ََل ٍٕ َقا ٍَ َقا ٍَ َی ِحٌَی َي ِعىٔی ابِ َٔ َسعٔی ٕس َوأَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُٔ ٔط َض ٕ
اب َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ُ ِ

یع َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َز ِو ٔد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوأ ُ ِّّ َسً ََُ َة َز ِو ٔد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
َوابِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َرب ٔ َ

إ َٔ َُّ ِٔ َطض ٔ َس بَ ِس ّرا ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ
یع َة بِ ٔٔ َع ِب ٔس َط ُِ ٕص َوک َ َ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ َّٕ أَبَا ُح َِذ ِي َؿ َة بِ َٔ ُعت ِ َب َة بِ ٔٔ َرب ٔ َ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َت َبىَّی َساي ٔ ُّا َوص َُو ََ ِولّی َّٔل َِ َرأَة ٕ َٔ ِٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ َن َُا َت َبىَّی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َو َس ًَّ َِ َزیِ َس بِ َٔ َحارٔثَ َة َوأَِْهَحَ أَبُو حُ َِذ ِي َؿ َة بِ ُٔ عُت ِ َب َة َساي ٔ ُّا ابِ َٓ َة أَخٔیطٔ ص ٔ ِٓ َس ابِ َٓ َة ا ِي َوئی ٔس بِ ٔٔ عُت ِ َب َة بِ ٔٔ

یع َة َوکَاْ َ ِت ص ٔ ِٓ ُس ب ٔ ِٓ ُت ا ِي َوئی ٔس بِ ٔٔ ُعت ِ َب َة َٔ ِٔ ا ِي ُُ َضا ٔج َرا ٔ ُ ٔ
َ
َ
َقیِ ٕع
َرب ٔ َ
ت اْلِ َو ٍٔ َوه َی یَ ِو ََئ ٔ ِٕذ َٔ ِٔ أؾ َِـ ٌٔ أ َیامَی ُ َ
َؾ ًَ َُّا أَِْزَ ٍَ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ فٔی َزیِ ٔس بِ ٔٔ َحارٔثَ َة ا ِزعُوص ُِِ ْلٔ بَائ ٔض ٔ ِِ ص َُو أَق َِش ُم ع ٔ ِٓ َس اہللٔ ُر َّز ک ُ ٌُّ أَ َح ٕس یَ ِٓ َت ِّٔم َٔ ِٔ
َ إلٔ َی أَبٔیطٔ َؾإ ٔ ِٕ ي َِِ یَهُ ِٔ ي ُِع ًَ ُِ أَبُو ُظ ُر َّز إلٔ َی ََ َوائیطٔ
أُو َيئ ٔ َ

دمحمنبرصن،اویبنبامیلسؿنبالبؽ،اوبرکبنباوبافسی،امیلسؿنبالبؽ،ییحی،انباہشب،رعفہنبزریبفانب
دبعاہللنبرہعیب،رضحتاعہشئدصہقیافررضحتاؾہملسریضاہللامہنعرفامیتںیہہکرضحتاوبذحہفینبہبتع

نبرہعیباؿرضحاتںیمےسےھتہکنجرضحاتےنزغفہدبرںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےک رمہاہ رشتک رفامیئ اوہنں ےن یھب اکی ااصنری اخوتؿ ےک الغؾ اسمل وک اانپ اٹیب انب ایل اھت سج رطہقی ےس ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرضحت زدی وکاانپ اٹیب انبایلاھت۔ رھپ رضحتاوبذحہفیریضاہلل ہنع
ےن رضحت اسمل اک اکنح اینپ یجیتھب دنہ نبفدیل ےک رمہاہ رفام دای وجہک ےلہپ رجہت رکےن فایل اخوتؿ ںیم ےس ںیھت
افراسفتقرقشییکامتؾویبہوخانیتےسالضفںیھتہچنیم سجفتقدخافدندقفسےنرضحتزدینباحرب 
ہک ابرے ںیم ہی آتی انزؽ رفامیئ وت رہ اکی  ہن وبےل ےٹیب وک اس ےک فادل یک رطػ وسنمب ایک اجےن اگل افر ارگ
یسکےکفادلاکملعہنوہاتوتاسےکومالؤںیکاجبناساک بسوسنمبایکاجات۔
رافی  :دمحمنبرصن،اویب نبامیلسؿ نبالبؽ،اوبرکب نباوب افسی،امیلسؿ نبالبؽ،ییحی،انباہشب،رعفہ نب
زریبفانبدبعاہللنبرہعیب،رضحتاعہشئدصہقیافررضحتاؾہملسریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بسحےسقلعتمرفامؿوبنییلصاہللہیلعفآہلفملس
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
بسحےسقلعتمرفامؿوبنییلصاہللہیلعفآہلفملس

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1137

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،ابوثُیًہ ،حشین بٔ واقس ،ابٔ بریسہ ،حرضت ابٔ بریسہ رضی اہلل عٓہ

وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبُو تُ َُ ِی ًَ َة َع ِٔ حُ َشی ِ ٔن بِ ٔٔ َواق ٔ ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ ب ُ َریِ َس َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
وٕ إٔي َِیطٔ ا ِي َُا ٍُ
ايسْ ِ َیا َّاي ِٔذی َی ِِذ َصبُ َ
اب أَ ِص ٌٔ ُّ
َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ أَ ِح َش َ
وقعیب نب اربامیہ ،اوبیسیلہ ،نیسح نب فادق ،انب ربدیہ ،رضحت انب ربدیہ ریض اہلل ہنع اےنپ فادل امدج ےس لقن
رفامےتںیہہکدایندارفںاکبسحسجےکےھچیپفہولگدف ڑےتںیہامؽدفتلےہ۔

رافی  :وقعیبنباربامیہ،اوبیسیلہ،نیسحنبفادق،انبربدیہ،رضحتانبربدیہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتےسسکفہجےساکنحایکاجاتےہاسےکقلعتمدحثی
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وعرتےسسکفہجےساکنحایکاجاتےہاسےکقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1138

راوی  :اسُاعیٌ بٔ َشعوز ،خايس  ،عبسايًَُ ،علاء ،حرضت جابر رضی اہلل عٓہ

ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َع ِٔ َع ِب ٔس ا ِي ًَُ ٔ َٔ َع ِٔ َع َلا ٕئ َع ِٔ َجابٔر ٕأَْ َّ ُط َتزَ َّو َد ا َِ َرأَ ّة َعل َی
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
َع ِض ٔس َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ًَك ٔ َی ُط اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ أَ َتزَ َّو ِج َت َیا َجابٔرُ َقا ٍَ
َّ
َ َقا ٍَ ُقً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ُنَّٔ لٔی
ْکا تُ ََلعٔبُ َ
ْکا أَ ِّ ثَ ِّي ّبا َقا ٍَ ُقً ُِت بَ ٌِ ثَ ِّي ّبا َقا ٍَ ؾ ََضَل ب ٔ ِ ّ
ُقً ُِت َن َع ِِ َقا ٍَ ب ٔ ِ ّ

اک إٔذّا إ ٔ َّٕ ا ِي َُ ِرأَ َة تُ ِٓ َهحُ َعل َی زٔیٓ ٔ َضا َو ََاي ٔ َضا َو َج َُاي ٔ َضا
ات َؾ َد ٔظ ُ
یت أَ ِٕ َت ِس ُخ ٌَ بَ ِیىٔی َوبَ ِي َٓ ُضَّٔ َقا ٍَ ؾ ََِذ َ
أَ َخ َو ْ

ت ِّ
َ ب ٔ َِذا ٔ
یٔ َترٔبَ ِت َی َسا َک
ايس ٔ
ؾ ََعً َِی َ

اامسلیع نب وعسمد ،اخدل  ،دبعاکلمل ،اطعء ،رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکدفرںیماکیاخوتؿےساکنحایکرھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےس الماقت وہیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ہک اے اجرب! ایک م اکنح رک ےکچ وہ؟ ںیم
ےنرعضایکیجاہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمےنیسکونکاریاڑیکےساشدییکےہایویبہاخوتؿ
ےس؟ںیمےنرعضایک ہکویبہاخوتؿےس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمےنسکفہجےسونکاریاڑیک
ےساشدیںیہنیکہکفہمےسیتلیھک۔ںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمیںینہبںیہںیم
ےن ایخؽ ایکہک ااسی ہن وہہکفہ ریمے افر ریمیونہبں ےکدرنایؿ احلئ وہ اجےئ۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس

ےنرفامایارگہیاعمہلمےہوتمےنااھچایکرھپرفامایوعرتےساسےکدنیاسیکدفتلافراسےکنسحفامجؽ
یکفہجےساشدییکاجیتےہموکاچےیہہکمیسکدنیداراخوتؿوکاایتخررکفاہمترےاہھتاخکآولدوہاجںیئ۔
رافی  :اامسلیعنبوعسمد،اخدل،دبعاکلمل،اطعء،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابھجناخوتؿےساشدیےکرکمفہوہےنےسقلعتم
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ابھجناخوتؿےساشدیےکرکمفہوہےنےسقلعتم

حسیث 1139

جًس  :جًس زوّ

راوی  :عبس ايرحُٔ بٔ خايس ،یزیس بٔ ہاورَٕ ،شتًِ بٔ سعیسَٓ ،ؼور بٔ زاذإَ ،عاویہ بٔ َقہ،
حرضت َعكٌ بٔ يشار رضی اہلل عٓہ

وٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ا ِي ُُ ِش َتً ٔ ُِ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ ََ ِٓ ُؼورٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس بِ ُٔ صَ ُ
ار َ

َإ َع ِٔ َُ َعاؤیَ َة بِ ٔٔ ُ ََّق َة َع ِٔ ََ ِعك ٔ ٌٔ بِ ٔٔ َي َشا ٕر َقا ٍَ َجا َئ َر ُج ٌْ إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
بِ ٔٔ َزاذ َ
َات َح َشبٕ َو ََ ِٓ ٔؼبٕ إ ٔ ََّّل أَْ َّ َضا َّلَ َتً ٔ ُس أَؾَأ َ َتزَ َّو ُج َضا َؾ َٓ َضا ُظ ث ُ َِّ أَ َتا ُظ َّ
ايثاْ ٔ َی َة
َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ إنِّٔی أَ َػ ِب ُت ا َِ َرأَ ّة ذ َ
َؾ َٓ َضا ُظ ث ُ َِّ أَ َتا ُظ َّ
ايثاي ٔ َث َة َؾ َٓ َضا ُظ َؾ َكا ٍَ َتزَ َّو ُجوا ا ِي َويُو َز ا ِي َوزُو َز َؾإٔنِّی َُکَاث ْٔر بٔهُ ِِ
دبع ارلنمح نب اخدل ،سیدی نب اہفرؿ،

مسیل

م نب دیعس ،وصنمر نب زاذاؿ ،اعمفہی نب رقہ ،رضحت لقعم نب اسیر

ریضاہللہنعرفامےتںیہہکاکیآدیمےندختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہرکرعضایکایروسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملس!ھجموک اکیبسحف  بسفایلاخوتؿ  یلےہنکیلفہوعرت ابھجن ےہ(ینعیاس ںیمہچب ادیا
رکےنیکالصتیح ںیہنےہ) ایک ںیماسےساکنحرک اتک وہں؟آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن اس ےساشدی
رکےنوکعنمرفامدایرھپدفرساصخشاحرضوہاوتاسوک یھب عنمرفامدایرھپرسیتاآدیم احرضوہاوتاسوکیھبعنم رفام

دای افر رف امای ہک م ایسی وخانیت ےس اکنح رکف ہک وج افالد ادیا رکےن یک الصتیح ریتھک وہں افر رمد (ینعی وشرہ
ےس) تبحم رکےنفایل وہں اس ےیل ہک ںیم م ےس اتم وکڑباھؤں اگ۔(ینعیایقتم ےکدؿ اتم دمحمہی(یلص
اہللہیلعفآہلفملس)ےکااضہفرپرخفرکفںاگ)
رافی  :دبع ارلنمح نب اخدل ،سیدی نب اہفرؿ،

مسیل

م نب دیعس ،وصنمر نب زاذاؿ ،اعمفہی نب رقہ ،رضحت لقعم

نباسیرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زاہینےساکنح
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
زاہینےساکنح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1140

راوی  :ابراہیِ بٔ َحُس ،یحٌی ،عبیس اہلل بٔ اخٓص ،حرضت عُرو بٔ طعیب

َّ
َ
ِّم َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َی ِحٌَی ص َُو ابِ ُٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ ُعب َ ِیسٔ اہللٔ بِ ٔٔ اْلِ َ ِخ َٓ ٔص َع ِٔ َع ُِرٔو
أ ِخب َ َرَْا إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس ايت ِی ٔ ُّ
ٌ
إ َر ُج َّل َطس ّ
إ َی ِحُٔ ُ
ٔیسا َوک َ َ
بِ ٔٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َج ِّسظ ٔ أَ َّٕ ََ ِرثَ َس بِ َٔ أَبٔی ََرِثَ ٕس ا ِي َػ َٓو ٔ َّی َوک َ َ

إ ب ٔ َُ َّه َة بَغ ٔ ٌّی ُي َكا ٍُ ي ََضا َع َٓ ُ
ام َوکَاْ َ ِت
اْلِ ُ َس َاری َٔ ِٔ ََ َّه َة إلٔ َی ا ِي َُسٔی َٓ ٔة َقا ٍَ ؾ ََس َع ِو ُت َر ُج َّل ْٔلَ ِحُٔ ًَ ُط َوک َ َ
َفأَ ِت َس َوازٔی فٔی ه ٌِّٔ ا ِي َحائ ٔٔم َؾ َكاي َِت ََ ِٔ َص َِذا ََ ِرثَ ْس ََ ِر َح ّبا َوأَص َِّل َیا ََ ِرثَ ُس اْ ِ َلً ٔ ِل
َػسٔي َك َت ُط َ َ
رخ َج ِت َ َ
َّ
ايً ِی ًَ َة ؾَب ٔ ِت ع ٔ ِٓ َسَْا فٔی ايرَّ ِح ٌٔ ُقً ُِت یَا َع َٓ ُ
ام إ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َُح ََّّ ايزَِّْا َقاي َِت یَا أَصِ ٌَ
رسائَهُ ِِ َٔ ِٔ ََ َّه َة إلٔ َی ا ِي َُسٔی َٓةٔ ؾ ََش ًَهِ ُت ا ِي َد ِٓ َس ََ َة َؾ َلً ََبىٔی
ايس ِي ُس ٍُ َص َِذا َّاي ِٔذی یَ ِحُٔ ُ
ا ِيد ٔ َیاّ ٔ َص َِذا ُّ
ٌ أُ َ َ
ثَ َُاْ ٔ َی ْة َؾ َحاؤُا َحًَّی َقا َُوا َعل َی َرأِسٔی ؾ ََبايُوا ؾ ََل َار بَ ِو ُي ُض ِِ َعل َ َّی َوأَ ِع َُاص ُِِ اہللُ َعىِّی َؾحٔئ ُِت إلٔ َی َػاح ٔ ٔيی
َؾ َح َُ ًِ ُتطُ َؾ ًَ َُّا اْ ِ َت َض ِی ُت بٔطٔ إلٔ َی اْلِ َ َرا ٔک َؾ َههِ ُت َع ِٓ ُط َن ِب ًَ ُط َؾحٔئ ُِت إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ

َؾ ُكً ُِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَْ ِ ٔه ُح َع َٓ َ
َش ْک ؾ ََس َعانٔی
ام ؾ ََش َه َت َعىِّی َؾ َٓزَي َِت ايزَّاْ ٔ َی ُة ََّل یَ ِٓ ٔه ُح َضا إ ٔ ََّّل َزا ٕٕ أَ ِو َُ ِ ٔ
َُقأَ َصا َعل َ َّی َو َقا ٍَ ََّل َت ِٓ ٔه ِح َضا
ؾََ
اربامیہنبدمحم،ییحی،دیبعاہلل نباسنخ،رضحترمعف نب بیعشاےنپفادل ےس افرفہ اؿےکداداےس لقن رفامےت
ںیہرم ،نبایبرم ،اکیوقتفاےلصخشےھتوجہکدیقویںوکہکممػغمہےسدم ہنیرونرہالایرکےتےھتفہایبؿ
رفامےتںیہہکںیمےناکیآدیموکےلاجےنےکفاےطسالبایفاہںرپہکمرکمہمںیمانعؼانؾیکاکیزاناکروعرت
یھت وج اؿ یک دفتس یھت سج فتق فہ وعرت یلکن وت اس ےن دویار رپ ریما اسہی داھکی افر ےنہک یگل ہک وکؿ صخش
ےہ؟ رم  !،اے رم !،وخش آدمدی آاجؤ۔ م آج یک رات امہرے اپس ایقؾ رکف۔ ںیم ےن رعض ایک اے انعؼ
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن زان رحاؾ رقار دای ےہ۔ اس ابت رپ فہ (افخوہ رک افاچن) ےنہک یگل۔
اے ہمیخفاولہیفہددلؽےہوجمولوگںےکدیقویںوکہکمےسدم ہنیرونرہےلاجاتےہہچنیم ںیمدنعہم(اہپ ڑ)
یکاجبندف ڑا افرریمےےھچیپآھٹآدیمدف ڑےفہولگ آےئافراہیںکتہکاوہنں ےنریمےرسرپ ڑھکے
وہ رک اشیپب ایک سج ےکرطقات ا ڑ رک ریمے افرپ ڑپے۔ نکیل دخافدن دقفس ےن اؿ وک ھجم وکدےنھکی ےس ادناھ
رکدای(ینعیفہولگےھجمہندھکیےکس)رھپںیماےنپاسیھتےکاپساچنہپافراسوکااھٹرکرفاہنرکدای۔سجفتقمہ
ولگاقمؾاراػےچنہپوتںیمےناسیکدیقوھکؽڈایل۔رھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختم
ادقس ںیماحرضوہاافررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!ںیمانعؼانؾیکاخوتؿےساشدیرکاناچاتہوہں
نکیل رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اخومیش اایتخر رفامیئ اہیں کت ہک ہی آتی رکہمی آرخ کت
انزؽوہیئینعیزاناکروعرتےسفیہ صخشاشدیرک اتک ےہ وجہکوخدزانرکےنفاالوہ ایرھپفہصخشرشمکوہ۔
اسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکالبرکہیآتیرکہمیالتفترفامیئافراراشدرفامایماسوعرت
ےساشدیہنرکف۔
رافی  :اربامیہنبدمحم،ییحی،دیبعاہللنباسنخ،رضحترمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی

زاہینےساکنح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1141

راوی َ :حُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ ،یزیس ،حُاز بٔ سًُہ ،ہاروٕ بٔ رئاب ،عبساہلل بٔ عبیس بٔ عُیر
و عبسالْکیِ ،عبساہلل بٔ عبیس بٔ عُیر ،عباض عبسالْکیِ ،حرضت ابٔ عباض و ہاروٕ

وٕ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَزٔی ُس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّازُ بِ ُٔ َسً ََُ َة َوغَیِرُ ُظ َع ِٔ َص ُ
ار َ
ض
بِ ٔٔ رٔئ َ ٕ
ِْک ٔیِ َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ ُعب َ ِی ٔس بِ ٔٔ ُع َُی ِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
اب َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ُعب َ ِی ٔس بِ ٔٔ ُع َُی ِر ٕ َو َع ِب ٔس ال َ ٔ
ارو ُٕ ي َِِ َی ِرؾ َِع ُط َق َاَّل َجا َئ َر ُج ٌْ إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ِْک ٔیِ َی ِر َؾ ُع ُط إلٔ َی ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َع ِب ُس ال َ ٔ
ض َوصَ ُ

ض إلٔ َ َّی َوه ٔ َی ََّل َت ُِ َٓ ُع یَ َس ََّل َٔ ٕص َقا ٍَ كَ ًِّ ِك َضا َقا ٍَ ََّل أَ ِػبٔرُ
َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ ع ٔ ِٓسٔی ا َِ َرأَ ّة ه ٔ َی َٔ ِٔ أَ َحبِّ اي َّٓا ٔ
اس َت ُِت ٔ ِع ب ٔ َضا َقا ٍَ أَبُو َع ِبس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َص َِذا ا ِي َحس ُ
ِْک ٔیِ ي َِی َص بٔا ِي َكو ٔ ِّی
ٔیث ي َِی َص ب ٔ َثاب ٔ ٕت َو َع ِب ُس ال َ ٔ
َع ِٓ َضا َقا ٍَ ِ
اب أَث ِ َب ُت َٔ ِٓ ُط َو َق ِس أَ ِر َس ٌَ ا ِي َحس َ
اب َٔ ِٔ َحسٔیثٔ
ارو ُٕ بِ ُٔ رٔئ َ ٕ
ٔیث َوصَ ُ
َو َص ُ
ارو ُٕ ٔث َك ْة َو َحسٔی ُث ُط أَ ِول َی بٔايؼَّ َو ٔ

ِْک ٔیِ
َع ِب ٔس ال َ ٔ
ہ
دمحمنباامسلیعنباربامیہ،سیدی،امحدنبہملس،اہرفؿنبرئب،دبعاہللنبدیبعنبریمعفدبعارکلمی،دبعاہللنب
دیبع نب ریمع ،ابعس دبعارکلمی ،رضحت انب ابعس ف اہرفؿ رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ںیم احرض وہا افر اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ریمے اپس اکی اخوتؿ ےہ وج ہک
ھجم وکریمےزندکیامتؾولوگںےسزایدہبوبحبافرزعسیےہنکیلاسںیمہیبیعےہہکفہیسکوھچےنفاےل
ےکاہھتینعییسکوکاسےسزانرکےنوکعنمںیہنرکیت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایماسوکالطؼدے
دف اس صخش ےن رعض ایک ںیم اس ےک ریغب ںیہن رہ  اتک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اس ےس عفن
اح لرکےتروہ۔
ہ
رافی  :دمحم نب الیعمس نب اربامیہ ،سیدی ،امحد نب ہملس ،اہرفؿ نب رئب ،دبعاہلل نب دیبع نب ریمع ف دبعارکلمی،
دبعاہللنبدیبعنبریمع،ابعسدبعارکلمی،رضحتانبابعسفاہرفؿ

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

زاناکروعروتںےساشدیرکانرکمفہےہ
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
زاناکروعروتںےساشدیرکانرکمفہےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1142

راوی  :عبیساہلل بٔ سعیس ،یحٌی ،عبیساہلل ،سعیس بٔ ابو سعیس ،ابیہ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ ُعب َ ِی ٔس اہللٔ َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ أَبٔی َسعٔی ٕس َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی
ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ تُ ِٓهَحُ اي ِّٓ َشا ُئ ْٔل َ ِر َب َع ٕة ي ٔ َُاي ٔ َضا َوي ٔ َح َشب ٔ َضا َوي ٔ َح َُاي ٔ َضا

ت ِّ
رف ب ٔ َِذا ٔ
یٔ َترٔبَ ِت یَ َسا َک
ايس ٔ
َوئسٔیٓ ٔ َضا ؾَاهِ َ ِ

دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،دیعسنباوبدیعس،اہیب،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحت
روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےسلقن رفامےت ںیہہکآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای وعرت ےساچر
زیچفں یک فہج ےس اکنح ایک اجات ےہ اس ےک امؽ دفتل یک فہج ےس اس ےس نسح یک فہج ےس افر اس ےک دنی یک
فہجےسافرمولگدنیداراخوتؿےساکنحرکاناایتخررکفاہمترےاہھتاخکآولدوہں۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،دیعسنباوبدیعس،اہیب،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

(اکنحےکفاےطس)رتہبنیوخانیتوکؿیسںیہ؟
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی

(اکنحےکفاےطس)رتہبنیوخانیتوکؿیسںیہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1143

راوی  :قتيبہ ،يیث ،ابٔ عحَلٕ ،سعیس ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ ابِ ٔٔ َع ِح ََل َٕ َع ِٔ َسعٔی ٕس ا ِي َُ ِكبُر ِّٔی َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ قٔی ٌَ ي ٔ َر ُسو ٍٔ
َّ
ْس ُظ إٔذَا َْوَ َر َوتُ ٔلی ُعطُ إٔذَا أَ ََ َر َو ََّل تُ َداي ٔ ُؿطُ فٔی
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ُّی اي ِّٓ َشا ٔ
ئ َخی ِ ْر َقا ٍَ ائًی َت ُ ُّ
ْک ُظ
َن ِؿ ٔش َضا َو ََاي ٔ َضا ب ٔ َُا یَ ِ َ

ہبیتق ،ثیل ،انب الجعؿ ،دیعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےس وپاھچ ایگ ہکرتہبنی وعرت وکؿ یس ےہ؟آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامایفہ اخوتؿ ہک اس اک اخفدن
بجاسوکدےھکیوتفہاسوکوخشرک دےافرسجفتقفہمکحدےوتفہاسیکرفامربداریرکےافراےنپسفن
افردفتلںیماسیکراےئےکالخػہنرکے۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انبالجعؿ،دیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کیناخوتؿےسقلعتم
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
کیناخوتؿےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1144

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس ،ابیہ ،حیوة ،رشجیٌ بٔ رشیَ ،ابوعبسايرحُٔ ،حرضت عبساہلل بٔ
عُرو بٔ عاؾ رضی اہلل عٓہ

یس َقاٍ َح َّسثَ َٓا أَبی َقاٍ َح َّسثَ َٓا َحیوةُ وذ ََْ َ َ
ٌ بِ ُٔ
رش ِحبٔی ُ
ٔ َ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ َ
آرخ أَْ ِ َبأَْا ُ َ
َِ َ َ َ
رش ٕ
اؾ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی
یَ أَْ َّ ُط َسُٔ َع أَبَا َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ ا ِي ُحبُل ٔ َّی یُ َح ِّس ُث َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ ا ِي َع ٔ
َٔ
ايسْ ِ َیا ا ِي َُ ِرأَةُ ايؼَّ اي ٔ َح ُة
ايسْ ِ َیا ک ُ ًَّ َضا ََ َتا ْع َو َخیِرُ ََ َتا ٔع ُّ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ إ ٔ َّٕ ُّ

دمحمنبدبعاہللنبسیدی،اہیب،ویحۃ،رشلیجنبرشکی،اوبدبعارلنمح،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعصریضاہلل
ہنع رفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایداینوپرییکوپریامؽفاتمعےہافرداینیک
رتہبنیافرزایدہعفنشخبیئشکینوعرتےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدی،اہیب،ویحۃ،رشلیجنبرشکی،اوبدبعارلنمح،رضحتدبعاہللنبرمعفنباعص
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زایدہریغتدنموعرت
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
زایدہریغتدنموعرت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1145

راوی  :اسحام بٔ ابراٖیِ ،نرض ،حُاز بٔ سًُہ ،اسحام بٔ عبساہلل ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

َ
رض َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّازُ بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ إ ٔ ِس َح َل بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َع ِٔ أَْ َ ٕص
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ أَْ ِ َبأَْا اي َّٓ ِ ُ

ٔیس ّة
َقايُوا یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ ََّل َت َتزَ َّو ُد َٔ ِٔ ن َٔشا ٔ
ئ اْلِ َ ِن َؼارٔ َقا ٍَ إ ٔ َّٕ ؾ ٔیض ٔ ِِ َي َػی ِ َر ّة َطس َ

ااحسؼنباربامیہ،رضن،امحدنبہملس،ااحسؼنبدبعاہلل،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکولوگںےن
رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملسآپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ااصنری وعرت ےس سک فہج ےس اکنح

ںیہنرفامےتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاؿںیمتہبزایدہرشؾفریغتوہیتےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیھ،رضن،امحدنبہملس،ااحسؼنبدبعاہلل،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشدیےسلبقوعرتوکدانھکیاسیکےہ؟
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اشدیےسلبقوعرتوکدانھکیاسیکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1146

راوی  :عبسايرحُٔ بٔ ابراہیَِ ،روإ ،یزیس و ابٔ نیشإ ،ابوحازّ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ أَبٔی َحازّٔ ٕ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِر َوا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ ُٔ َن ِی َش َ
أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َخ َل َب َر ُج ٌْ ا َِ َرأَ ّة َٔ ِٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ َؾ َكا ٍَ َي ُط َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َص ٌِ َْوَ ِر َت
إٔي َِی َضا َقا ٍَ ََّل ؾَأ َ ََ َر ُظ أَ ِٕ یَ ِٓو َُر إٔي َِی َضا
دبعارلنمحنباربامیہ،رمفاؿ،سیدیفانباسیکؿ،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعرفامےتںیہاکیآدیم
ےن اکی ااصنری وعرت ےس رہتش ایک وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ایک م ےن
اسوکداھکیےہ؟اس ےناہک ںیہن۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایماسوکدھکیول ہی(زیچ)اہمتری تبحمف
اتفلوکزایدہوبضمطرکدےیگ۔
رافی  :دبعارلنمحنباربامیہ،رمفاؿ،سیدیفانباسیکؿ،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اشدیےسلبقوعرتوکدانھکیاسیکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1147

راوی َ :حُس بٔ عبسايعزیز بٔ ابورزَہ ،حؿؽ بٔ غیاث ،عاػِ بْک بٔ عبساہلل َزنی ،حرضت َػیرہ بٔ
طعبہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس ا ِي َعزٔیز ٔبِ ٔٔ أَبٔی رٔزِ ََ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحؿ ُِؽ بِ ُٔ غٔ َی ٕ
ْک
اث َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ٔ
اػ ِْ َع ِٔ بَ ِ ٔ
بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ ا ِي ُُزَن ٔ ِّی َع ِٔ ا ِي ُُػٔی َرة ٔبِ ٔٔ ُط ِع َب َة َقا ٍَ َخ َل ِب ُت ا َِ َرأَ ّة َعل َی َع ِض ٔس َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أََْوَ ِر َت إٔي َِی َضا ُقً ُِت ََّل َقا ٍَ ؾَاْ ِ ُو ِر إٔي َِی َضا َؾإْٔ َّ ُط أَ ِج َس ُر أَ ِٕ یُ ِؤ َز َّ بَ ِي َٓهُ َُا

دمحمنبدبعازعلسینباوبرزہم ،صفحنبایغث،اعمصرکب نبدبعاہللزمین،رضحتریغمہنب ہبعشریضاہلل ہنع
رفامےت ںیہ ہک روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زامہن ابمرک ںیم ںیم ےن اکی اخوتؿ وک اغیپؾ اکنح وجھباای۔
آپیلصاہللہیلع فآہلفملسےنھجمےسوپاھچہکایکمےناسوکداھکیےہ؟ںیمےنیم ںیموجابدای۔آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامای(اشدیےسلبق)اےسدھکیول۔اسےساہمتریتبحمزایدہڑبھاجےئیگ۔
رافی  :دمحمنبدبعازعلسینباوبرزہم،صفحنبایغث،اعمصرکبنبدبعاہللزمین،رضحتریغمہنبہبعشریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وشاؽںیماکنحرکان
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وشاؽںیماکنحرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1148

راوی  :عبیس اہلل بٔ سعیس ،یحٌی ،سؿیإ ،اسُاعیٌ بٔ اَیہ ،عبساہلل بٔ ْعوہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ
رضی اہلل عٓہا

ٌ بِ ُٔ أ ُ ََ َّی َة َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ
إ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی إ ٔ ِس َُعٔی ُ
أَ ِخب َ َرَْا عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ ُسؿ َِی َ

ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َتزَ َّو َجىٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی َط َّوا ٍٕ َوأ ُ ِزخًٔ ُِت
ْع َو َة َع ِٔ ُ ِ
بِ ٔٔ ُ ِ
َعً َِیطٔ فٔی َط َّوا ٍٕ َوکَاْ َ ِت َعائٔظَ ُة تُ ٔح ُّب أَ ِٕ تُ ِسخٔ ٌَ ن َٔشائ َ َضا فٔی َط َّوا ٍٕ ؾَأ َ ُّی ن َٔشائٔطٔ کَاْ َ ِت أَ ِحوَ ی ع ٔ ِٓ َس ُظ َٔىِّی
دیبع اہلل نبدیعس ،ییحی ،ایفسؿ ،اامسلیع نب اہیم ،دبعاہلل نب رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیتںیہ

ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے اسھت امہ وشاؽ ںیم اکنح رفامای افر فہ امہ وشاؽ یہ ںیم
رتصخ وہ رک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہںیئ۔ ہچنیم  رضحت
اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع وک ہی بوبحب اھت ہک ولگ امہ وشاؽ ںیم اینپ ویبویں ےکاپس اجںیئ اس ےیل ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکزندکیھجمےسزایدہاصبحتمسقوکؿاخوتؿوہ یتکےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،ایفسؿ،اامسلیعنباہیم،دبعاہللنبرعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکنحےکےیلاغیپؾانجیھب
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اکنحےکےیلاغیپؾانجیھب

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1149

راوی  :عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سَلّ ،عبسايؼُس بٔ عبس ايوارث ،ابیہ ،حشین َعًِ ،عبساہلل بٔ

بریسہ ،عاَر بٔ رشاجیٌ طعيی ،حرضت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی َع ِب ُس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َس ََّلّ ٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َع ِب ُس ايؼَّ َُسٔ بِ ُٔ َع ِب ٔس ا ِي َوار ٔٔث َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَبٔی
رشاح ٔی ٌَ َّ
ايظ ِع ٔي ُّی
َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا حُ َشی ِْن ا ِي ُُ َع ًِّ ُِ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ب ُ َریِ َس َة َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َعا َٔرُ بِ ُٔ َ َ

ت اْلِ ُ َو ٍٔ َقاي َِت َخ َل َبىٔی َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َع ِو ٕ
أَْ َّ ُط َسُٔ َع ؾَاك َُٔ َة ب ٔ ِٓ َت َق ِی ٕص َوکَاْ َ ِت َٔ ِٔ ا ِي ُُ َضا ٔج َرا ٔ
ف فٔی َن َرفٕ
اب َُ َح َُّ ٕس َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َخ َل َبىٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َعل َی ََ ِوَّلَ ُظ
َٔ ِٔ أَ ِػ َح ٔ
أ ُ َسا ََ َة بِ ٔٔ َزیِ ٕس َو َق ِس ُن ِٓ ُت ُح ِّسث ِ ُت أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ أَ َح َّبىٔی َؾ ًِ ُی ٔح َّب

أ ُ َسا ََ َة َؾ ًَ َُّا ک َ ًَّ َُىٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُقً ُِت أَ َِرٔی ب ٔ َیس َٔک َؾاْ ِ ٔه ِحىٔی ََ ِٔ ٔطئ َِت َؾ َكا ٍَ
رش ٕ
رش ٕ
ٔیُ ُة اي َّٓ َؿ َك ٔة فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ یَ ِٓز ٔ ٍُ
یَ َوأ ُ ُّّ َ ٔ
اْ ِ َلًٔقٔی إلٔ َی أ ُ ِّّ َ ٔ
یَ ا َِ َرأَ ْة غَٓ ٔ َّی ْة َٔ ِٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ َعو َ
یَ َنثٔی َرةُ ِّ
َعً َِی َضا ِّ
رش ٕ
ْ ُظ أَ ِٕ َي ِش ُك َم
ٌ َقا ٍَ ََّل َتؿ َِعلٔی َؾإ ٔ َّٕ أَُّّ َ ٔ
ايـیؿَا ُٕ َؾ ُكً ُِت َسأَؾ َِع ُ
ايـیؿَا ٕٔ َؾإٔنِّی أَ ِ َ
َع ِٓ َٔ خُٔا ُر ٔک أَ ِو َی ِٓ َه ٔظ َ َّ
ْکص ٔی َن َو َله ِٔٔ اْ ِ َتكٔلٔی إلٔ َی
َ
ـ ايث ِو ُب َع ِٔ َسا َق ِی َٔ َؾی َ َری ا ِي َك ِو ُّ َٔ ِٓ َٔ َب ِع َف ََا َت ِ َ
ُ
ِص
ابِ ٔٔ َع ُِّ َٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ أ ِّّ ََهِتُوّ ٕ َوص َُو َر ُج ٌْ َٔ ِٔ بَىٔی ؾ ٔ ِضر ٕؾَاْ ِ َت َكً ُِت إٔي َِیطٔ َُ ِد َت َ ْ

دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ ،دبعادمصل نب دبع اولارث ،اہیب ،نیسح ملعم ،دبعاہلل نب ربدیہ ،اعرم نب رشالیج
یبعش ،رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل ہنع وج ہک ےلہپ رجہت رکےن فایل وخانیت ںیم ےس ںیہ فہ رفامیت ںیہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک احصہب رکاؾ ںیم ےس رضحت دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل ہنع
ےن ھجم وک اکنح اک اغیپؾ اجیھب۔ ایس رطہقی ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ الغؾ رضحت
ااسہم نبزدیریضاہللہنع ےکفاےطسھجموکاغیپؾ اجیھب۔ ںیمےن انساھتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتںیہ
وج وکیئ ھجم ےس تبحم رکات ےہ فہ ااسہم ےس یھب تبحم رکے ہچنیم  سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنھجمےسوگتفگرفامیئوتںیمےنرعضایکہکریمااعمہلمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاہھتںیمےہ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسسجےسدؽاچےہریمااکنحرفامدںی۔رھپرفامایم(رضحت)اؾرشکیےکاپساجؤ
فہاکیااصنریدفتلدنماخوتؿںیہینعیالہدم ہنیںیمےسفہزایدہراہدخاںیمامؽدارافررخچرکےنفایلاخوتؿ
ںیہ افر اؿ ےک اہیںتہب زایدہ امہمونںیکآدمفرتف ےہ۔اس رپ سیقیکاڑیک افہمط ےن اہکہک ںیم ایس رطہقی

ےسرکیتوہںینعیںیماؾرشکیےکرھگاجرکریتہوہںآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمااسیہنرکف
ویکہکناؾرشکیےکرھگںیمتہبزایدہامہمؿآےتںیہ۔وہ اتکےہہکاہمترادفہٹپٹہاجےئایڈنپویلںےسڑپکا
ٹہاجےئ۔رھپولگ موک یگنناحتلںیمدھکیںیل ےگوت موکرباولعمؾوہاگاےنپاچچزاداھبیئدبعاہللنبرمعفنب
اؾ وتکمؾ ےک اپس اجان انمبس ےہ افر فہ ہلیبق ونب رہف اک صخش ےہ۔ افہمط لقن رکیت ںیہ ہک ںیم اؿ ےک اپس اج ریہ
وہں افر اس دحثی رشفی ںیم رصتخم رک ےک لقن ایک ایگ ےہ ینعی افہمط ےن اےنپ رےنہ یک احتل وک اس دحثی
رشفیںیملقنںیہنایکافردفرسیدحثیرشفیںیمایبؿایکےہ۔
رافی  :دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ ،دبعادمصل نب دبع اولارث ،اہیب ،نیسح ملعم ،دبعاہلل نب ربدیہ ،اعرم نب
رشالیجیبعش،رضحتافہمطتنبسیقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اغیپؾرپاغیپؾےنجیھبیکاممتعناکایبؿ
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اغیپؾرپاغیپؾےنجیھبیکاممتعناکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1150

راوی  :قتيبہ ،يیثْ ،اؾع ،حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ َْاؾ ٔ ٕع َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َّلَ َی ِد ُل ُب
أَ َح ُس ُن ِِ َعل َی خ ِٔل َب ٔة َب ِع ٕف
ہبیتق،ثیل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامایمولگیسکدفرسےےکرہتشرپرہتشہناجیھبرکف۔

رافی  :ہبیتق،ثیل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾوکےنھچپاگلان
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
رحمؾوکےنھچپاگلان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1151

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سعیس بٔ عبسايرحُٔ ،سؿیإ ،زہری ،سعیس ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َو َسعٔی ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ ايرَّ ِح َُ ٔٔ َق َاَّل َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َس ٔعی ٕس َع ِٔ أَبٔی
ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َقا ٍَ َُ َح َُّ ْس َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّلَ
ٌ َعل َی بَ ِی ٔع أَخٔیطٔ َو ََّل یَ ِد ُل ِب َعل َی خ ِٔل َب ٔة أَخٔیطٔ َو ََّل َت ِشأ َ ٍِ ا ِي َُ ِرأَةُ
اض ي ٔ َباز ٕ َو ََّل یَب ٔ ِع اي َّر ُج ُ
َت َٓا َج ُظوا َو ََّل یَب ٔ ِع َح ٔ ْ
كَ ََل َم أ ُ ِخت َٔضا ي ٔ َتهِ َت ٔؿ َئ ََا فٔی إَْٔائ َٔضا
دمحم نب وصنمر ،دیعس نب دبعارلنمح ،ایفسؿ ،زرہی ،دیعس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای مرخدیار وک دوھہک دےنی ےکفاےطس یسک زیچ یک تمیق ہنڑباھای
رکفافروکیئمیقمصخشیسک اسمرفصخشاک امؽرففتخہنرکے افروکیئاملسمؿصخش اےنپاملسمؿاھبیئیکرکبی
ہن رففتخ رکے افر رہتش ہن ےجیھب وکیئ صخش اےنپ املسمؿ اھبیئ ےک رہتش ےنجیھب ےک دعب (ینعی ینگنم رپ ینگنم ہن
رکے)افرہناخوتؿاینپاملسمؿنہب(وسنک)ےکےیلالطؼیکوخاشہرکےاتہکاٹلدےفہیئشوجاسےک
ربنتںیمےہ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،دیعسنبدبعارلنمح،ایفسؿ،زرہی،دیعس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع

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

اغیپؾرپاغیپؾےنجیھبیکاممتعناکایبؿ
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اغیپؾرپاغیپؾےنجیھبیکاممتعناکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1152

راوی  :ہاروٕ بٔ عبساہللَ ،عَٔ ،ايَ ،ح  ،حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ بٔ َحُس بٔ یحٌی بٔ
حبإ ،اْعد ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َ
َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َص ُ
ارو ُٕ بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ َقا ٍَ َح َّسث َٓا ََ ِع ْٔ َقا ٍَ َح َّسث َٓا ََاي ٔ َْ ح َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
َ
ْع ٔد َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة
َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ََاي ٔ َْ َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ یَ ِحٌَی بِ ٔٔ َحب َ
َّإ َع ِٔ اْلِ ِ َ
أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َّلَ َی ِد ُل ِب أَ َح ُس ُن ِِ َعل َی خ ِٔل َب ٔة أَخٔیطٔ
اہرفؿ نب دبع اہلل ،نعم ،امکل ، ،احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل نب دمحم نب ییحی نب ةحؿ ،ارعج ،رضحت
اوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاکنحاکاغیپؾ
ہنےجیھبوکیئصخشاےنپاملسمؿاھبیئےکاغیپؾرپاہیںکتہکاکنحرکےفہایوھچ ڑدے۔
رافی  :اہرفؿ نب دبعاہلل ،نعم ،امکل ،ح  ،احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل نب دمحم نب ییحی نب ةحؿ ،ارعج،
رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی

اغیپؾرپاغیپؾےنجیھبیکاممتعناکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1153

راوی  :یوْص بٔ عبساَّلعلی ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،سعیس بٔ َشیب ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

اب َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی
أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
َسعٔی ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََّل یَ ِد ُل ِب أَ َح ُس ُن ِِ َعل َی خ ِٔل َبةٔ

أَخٔیطٔ َحًَّی یَ ِٓهٔحَ أَ ِو َیتِرُ َک

ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ،اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رتہمج اسہقب دحثی
ےکاطمقبےہ۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسم،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اغیپؾرپاغیپؾےنجیھبیکاممتعناکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1154

راوی  :قتيبہ ،غِٓذر ،ہظاَّ ،حُس ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا غُ ِٓ َس ْر َع ِٔ صٔظَ اّ ٕ َع ِٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َقا ٍَ َّلَ َی ِد ُل ِب أَ َح ُس ُن ِِ َعل َی خ ِٔل َبةٔ أَخٔیطٔ
ہبیتق ،غر،اشہؾ ،دمحم،اوبرہریہریضاہلل ہنعاسدحثی رشہفیاکرتہمج اسقب ںیمزگر اکچ ےہاسےیلرتہمج یک

رضفتںیہنےہ۔
رافی  :ہبیتق،غر،اشہؾ،دمحم،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہتشےنجیھبفاےلیکااجزتےسایاسےکوھچ ڑےنےکدعبرہتشانجیھب
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
رہتشےنجیھبفاےلیکااجزتےسایاسےکوھچ ڑےنےکدعبرہتشانجیھب

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1155

راوی  :ابراہیِ بٔ حشٔ ،ححاد بٔ َحُس ،ابٔ جریخْ ،اؾع ،عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ ا ِي َح َش ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي َححَّا ُد بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َقا ٍَ ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َسُٔ ِع ُت َْاؾ ٔ ّعا یُ َح ِّس ُث

إ َي ُكو ٍُ ْ َ َهی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ َیبٔی َع َب ِع ُـهُ ِِ َعل َی بَ ِی ٔع َب ِع ٕف
أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ ُع َُ َر ک َ َ
ٌ َعل َی خ ِٔل َب ٔة اي َّر ُج ٌٔ َحًَّی َیتِرُ َک ا ِي َداك ُٔب َق ِب ًَ ُط أَ ِو َیأِذ ََٕ َيطُ ا ِي َداك ُٔب
َو ََّل َی ِد ُل ُب اي َّر ُج ُ
اربامیہ نب نسح ،اجحج نب دمحم ،انب رججی ،انعف ،دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس عنم رفامای ہک وکیئ اترج آدیم یسک دفرسے اترج وک وکیئ زیچ رففتخ رکےن ےک فتق
رخدیار وک اینپ زیچ یک رطػ البےئ (ینعی رففتخ وہین فایل یئش یک رطػ املئ رکے) زین آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنیسکدفرسےےکاغیپؾاکنحےکدعباغیپؾےنجیھبیکاممتعنرفامدینکیلارگفہصخشوھچ ڑدےایفہاس
وکاکنحاکرہتشےنجیھبیکااجزتددیےوتیسکمسقاکوکیئرحجںیہن۔
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحجنبدمحم،انبرججی،انعف،دبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
رہتشےنجیھبفاےلیکااجزتےسایاسےکوھچ ڑےنےکدعبرہتشانجیھب

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1156

راوی  :حاجب بٔ سًامیٕ ،ححاد ،ابٔ ابوذئب ،زہری و یزیس بٔ عبساہلل بٔ قشیم ،ابوسًُہ بٔ
عبسايرحُٔ و حارث بٔ عبسايرحَُٔ ،حُس بٔ عبسايرحُٔ بٔ ثوبإ ،حرضت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اہلل
عٓہا

َّاد َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ أَبٔی ذٔئِبٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َو َیزٔی ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َحا ٔج ُب بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحح ْ

بِ ٔٔ ق َُش ِی ٕم َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َو َع ِٔ ا ِي َحار ٔٔث بِ ٔٔ َع ِبسٔ ايرَّ ِح َُ ٔٔ َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ
إ َی ِر ُز ُقىٔی ك َ َعا َّا
إ أَْ َّ ُض َُا َسأ َ ََّل ؾَاك َُٔ َة ب ٔ ِٓ َت َق ِی ٕص َع ِٔ أَ َِرٔصَا َؾ َكاي َِت كَ ًَّ َكىٔی َز ِوظٔی ث َ ََلثّا َؾک َ َ
بِ ٔٔ ثَ ِوبَ َ
ٌ ي َِی َص ي ََٔ
ٌ َص َِذا َؾ َكا ٍَ ا ِي َونٔی ُ
ايشهِى َی َْلَكًُِب َ َّٓ َضا َو ََّل أَق َِب ُ
ؾ ٔیطٔ َط ِی ْئ َؾ ُكً ُِت َواہللٔ َيئ ٔ ِٔ کَاْ َ ِت لٔی اي َّٓ َؿ َك ُة َو ُّ
َ
َ َي ُط َؾ َكا ٍَ ي َِی َص ي ََٔ ُسهِى َی َوَّلَ
ْ ُت ذَي ٔ َ
ُسهِى َی َو ََّل َن َؿ َك ْة َقاي َِت ؾَأ َت ِی ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََِذ َ ِ
إ َیأِت َٔیضا أَ ِػ َحاب ُ ُط ث ُ َِّ َقا ٍَ ا ِع َت ِّسی ع ٔ ِٓ َس ابِ ٔٔ أ ُ ِّّ ََهِتُوّ ٕ َؾإْٔ َّ ُط أَ ِع َِّم
َن َؿ َك ْة ؾَا ِع َت ِّسی ع ٔ ِٓ َس ُؾ ََلْ َ َة َقاي َِت َوک َ َ
َؾإٔذَا َح ًًَِتٔ ؾَآذْٔٔیىٔی َقاي َِت َؾ ًَ َُّا َح ًًَ ُِت آذَْ ِ ُت ُط َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو ََ ِٔ َخ َل َب َٔ

َقیِ ٕع َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ََّا َُ َعاؤیَ ُة َؾإْٔ َّ ُط غ ََُل ّْ َٔ ِٔ
َؾ ُكً ُِت َُ َعاؤیَ ُة َو َر ُج ٌْ َ ُ
آرخ َٔ ِٔ ُ َ
رشٕ ََّل َخی ِ َر ؾ ٔیطٔ َو َله ِٔٔ اْ ِ ٔههٔی أ ُ َسا ََ َة بِ َٔ َزیِ ٕس َقاي َِت
رخ َؾإْٔ َّ ُط َػاح ُٔب َ ٓ
َقیِ ٕع ََّل َط ِی َئ َي ُط َوأَ ََّا ِاْل َ ُ
غًٔ َُِا ٕٔ ُ َ

َ ثَ ََل َث ََرَّا ٕ
ت َؾ َٓ َه َح ِتطُ
ؾَٔ
َْکصِ ُتطُ َؾ َكا ٍَ ي ََضا ذَي ٔ َ

احبج نب امیلسؿ ،اجحج ،انب اوبذبئ ،زرہی ف سیدی نب دبعاہلل نب قشتط ،اوبہملس نب دبعارلنمح ف احرث نب
دبعارلنمح،دمحم نبدبعارلنمح نبوثابؿ،رضحتافہمط تنبسیقریضاہلل اہنعاےنپ ابرےںیمایبؿ رفامیتںیہ
صیح
ریمےوشرہ ےنھجم وک نیت الطںیقدےدںی وت ہقفن فریغہ ےکوطر ےس ح ا ہںیہن دای ںیم ےنہکگل یئگ ہکدخا

یکمسقارگریمیراہشئافرانؿہقفناؿرپالزؾےہوتںیمینیقیوطرےساؿےسفوصؽرکفںیگافرہیرفؾاکاانج
افر ا ہ ںیہن ولں یگ اس رپ ریمے وشرہ ےک فلیک ےنہک ےگل ہک اؿ ےک ذہم ہن وت اہمتری راہشئ الزؾ ےہ افر ہن
رخہچ۔ ہچنیم  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہیئ افر رعض ایک وت آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنیھباراشدرفامایہکاہمترارخہچافرراہشئاکمظناسےکفاےطسالزؾںیہن۔اسفہجےس
م الفں اخوتؿ ےک اپس اینپ دعت زگار ول۔ رضحت افہمط ایبؿ رکیت ںیہ ہک اؿ ےک اپس رضحات احصہب رکاؾ یک
اکیفآدمفرتف یھتاسےیل رھپآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنےھجمرضحتانب وتکمؾانانیباحصیبےکاپسدعت
زگارےن اک مکح رفامای افر رفامای ہک سج فتق دعت زگر اجےئ وت م ھجم وک االطع دانی۔ رضحت افہمط رفامیت ںیہ ہک
سجفتقںیماینپدعتلمکمرکیکچوتںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسیکاالطعدیآپیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن درایتف رفامای م وک سک ےن اکنح اک اغیپؾ اجیھب ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک رضحت اعمفہی افر اکی
دفرسےرقشیصخشےن۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہجںکتہکاعمفہیاکقلعتےہفہوترقشیےک
وچبںںیمےساکیہچبےہاسےکاپسھچکیھبںیہنےہبجہکدفرساصخشہیےہہکاسےسریخیکوکیئوتعق
ںیہنےہاسفہجےسماسرطہقیےسرکفہکمرضحتااسہمنبزدیےساشدیرکولفہاؿوکاندنسپےھت۔نکیل
سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رمہبت اراشد رفامای وت اوہنں ےن اؿ ےس اشدی رک
یل۔
رافی  :احبج نب امیلسؿ ،اجحج ،انب اوبذبئ ،زرہی ف سیدی نب دبعاہلل نب قشتط ،اوبہملس نب دبعارلنمح ف
احرثنبدبعارلنمح،دمحمنبدبعارلنمحنبوثابؿ،رضحتافہمطتنبسیقریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگ وکیئ اخوتؿ یسک رمد ےس اکنح اک رہتش ےنجیھب فاےل ےک ابرے ںیم درایتف رکے وت اس وک التب دای
اجےئ
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ارگوکیئاخوتؿیسکرمدےساکنحاکرہتشےنجیھبفاےلےکابرےںیمدرایتفرکےوتاسوکالتبدایاجےئ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1157

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،عبساہلل بٔ یزیس ،ابوسًُہ بٔ
عبسايرحُٔ ،حرضت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن َٔقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َو َّ
ايًؿ ُِى ي ٔ ُُ َح َُّ ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ
َ
یس َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ ؾَاك َُٔ َة ب ٔ ِٓتٔ َق ِی ٕص أَ َّٕ أَبَا
ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ

َع ُِرٔو بِ َٔ َحؿ ِٕؽ كَ ًَّ َك َضا ا ِيب َ َّت َة َوص َُو غَائ ْٔب ؾَأ َ ِر َس ٌَ إٔي َِی َضا َونٔیًُ ُط بٔظَ عٔیر ٕ ؾ ََشد ٔ َل ِت ُط َؾ َكا ٍَ َواہللٔ ََا ي ََٔ

َّ
َّ
َ َي ُط َؾ َكا ٍَ ي َِی َص ي ََٔ َن َؿ َك ْة
ْ ِت ذَي ٔ َ
َع ًَ ِي َٓا َٔ ِٔ َط ِی ٕئ َؾ َحائ َ ِت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ ؾ ََِذ َ َ
رش ٕ
َ ا َِ َرأَ ْة َي ِػظَ ا َصا أَ ِػ َحابٔی ؾَا ِع َت ِّسی ع ٔ ِٓ َس ابِ ٔٔ أ ُ ِّّ ََهِتُوّ ٕ
ؾَأ َ ََ َر َصا أَ ِٕ َت ِع َت َّس فٔی بَ ِیتٔ أ ُ ِّّ َ ٔ
یَ ث ُ َِّ َقا ٍَ ت ٔ ًِ َ
َْ ُت َي ُط أَ َّٕ َُ َعاو ٔ َی َة بِ َٔ أَبٔی
َؾإْٔ َّ ُط َر ُج ٌْ أَ ِع َِّم َت َـعٔی َن ث َٔیابَ َٔ َؾإٔذَا َح ًًَِتٔ ؾَآذْٔٔیىٔی َقاي َِت َؾ ًَ َُّا َح ًًَ ُِت ذ َ ِ
إ َوأَبَا َج ِض ِٕ َخ َل َبانٔی َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ََّا أَبُو َج ِض ِٕ ؾ َََل َي َـ ُع َع َؼا ُظ َع ِٔ
ُسؿ َِی َ
َْکصِ ُت ُط ث ُ َِّ َقا ٍَ اْ ِ ٔههٔی أ ُ َسا ََ َة
وک ََّل ََا ٍَ َي ُط َو َله ِٔٔ اْ ِ ٔههٔی أ ُ َسا ََ َة بِ َٔ َزیِ ٕس ؾ َ ٔ
َعاتٔكٔطٔ َوأَ ََّا َُ َعاو ٔ َی ُة ؾ َُؼ ِعًُ ْ
بِ َٔ َزیِ ٕس َؾ َٓ َه ِح ُتطُ َؾ َح َع ٌَ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ ؾ ٔیطٔ َخی ِ ّرا َواغِت ََب ِل ُت بٔطٔ
دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،دبعاہلل نب سیدی ،اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت افہمط تنب
سیقریضاہللاہنعرفامیتںیہہکرضحت اوبرمعفنب صفح ےناںیہنالطؼہتبدےدی وتفہاسفتقاحتلرفس
ںیمےھتہچنیم اوہنںےناےنپفلیکوکوجدےرکرضحتافہمطوکدےنیےکفاےطسرفاہنایکسجفتقفہےلرک
اچنہپ وت رضحت افہمط افخ وہ ںیئگ۔ فلیک ےن رعض ایک دخا یک مسق امہرے ذہم اہمترا یسک مسق اک وکیئ قح ںیہن ےہ
اسرپفہرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہںیئگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےس اس اک ذترکہ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہمترا رخہچ اس ےک ذہم ںیہن ےہ رھپ مکح رفامای ہک
رضحت اؾ رشکی ےک رھگ اینپ دعت لمکم رک ےل نکیل رھپ رفامای رضحت اؾ رشکی وک وت امہرے احصہب رکاؾ
(اچرفں رطػ ےس) ریھگے رےتہ ںیہ۔ م رضحت انب وتکمؾ ریض اہلل ہنع ےک اہیں دعت لمکم رکول اہں ارگ
اےنپ ڑپکے یھب م ااتر دف یگ وت بج یھب یسک مسق اک وکیئ رحج ںیہن ےہ۔ اس ےیل ہک فہ اکی انانیب صخش ےہ رھپ

سجفتقاہمتریدعتوپریوہاجےئوتھجموکاالطعدانی۔رفامیتںیہہکسجفتقریمیدعتلمکموہیئوتںیم
ےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےساساکذترکہایکافرالتبایہکرضحتاعمفہیافراوبمہجےنھجموک
اکنح ےک اغیپامت رفاہن ےیک ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک اہجں کت اوبمہج اک قلعت ےہ وت فہ وت اس
مسقےکصخشںیہوجہکاےنپدنکےھےسالیھٹںیہنااترےت(ینعیزایدہرفسرکےتںیہہکالیھٹرہفتقاؿےک
دنکوھںرپریتہےہایبلطمہیےہہکفہ وخانیتےکاسھتزایدہیتخسافرامرٹیپرکےتںیہ)افررضحتاعمفہی
ریض اہلل ہنع ےک اپس وت ھچک یھب وموجد ںیہن ےہ۔ ا ہتب م رضحت ااسہم نب زدی ریض اہلل ہنع ےس اشدی رک ول۔
ہچنیم ںیمےناؿےساکنحرکایلافراسدقرالھبیئھجموک یلہکھجمےسولگرکشرکےنےگل۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،دبعاہللنبسیدی،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتافہمط
تنبسیقریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئآدیمیسکدفرسےےسوعرتےکقلعتموشمرہرکے؟
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ارگوکیئآدیمیسکدفرسےےسوعرتےکقلعتموشمرہرکے؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1158

راوی َ :حُس بٔ آزّ ،علی بٔ ہاطِ بٔ بریس ،یزیس بٔ نیشإ ،ابوحازّ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ أَبٔی َحازّٔ ٕ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ آ َز َّ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ صَا ٔط ِٔ بِ ٔٔ ا ِيبَرٔی ٔس َع ِٔ َیز ٔ َ
یس بِ ٔٔ َن ِی َش َ
أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َجا َئ َر ُج ٌْ َٔ ِٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ إنِّٔی َتزَ َّو ِج ُت ا َِ َرأ َ ّة
َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ََّل َْوَ ِر َت إٔي َِی َضا َؾإ ٔ َّٕ فٔی أَ ِعی ُ ٔن اْلِ َ ِن َؼارٔ َط ِیئّا َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ
َو َج ِس ُت َص َِذا ا ِي َحس َ
اب أَبُو
آرخ َع ِٔ یَز ٔ َ
یس بِ ٔٔ َن ِی َش َ
إ أَ َّٕ َجاب ٔ َر بِ َٔ َع ِبسٔ اہللٔ َح َّس َث َوايؼَّ َو ُ
ٔیث فٔی ََ ِو ٔؿ ٕع َ َ

ص َُریِ َر َة
دمحم نب آدؾ ،یلع نب اہمش نب ربدی ،سیدی نب اسیکؿ ،اوباحزؾ ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی
ااصنریصخشاکیدؿدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاافررعضایکںیماکیاخوتؿےساکنح
رکاناچاتہوہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکمےناسوکدھکیایلےہویکہکنےکااصنرہلیبقےکولوگں
یکآوھکنںںیمھچکوہاتےہ۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،یلعنباہمشنبربدی،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنح ےسہقلعتمااحدثی
ارگوکیئآدیمیسکدفرسےےسوعرتےکقلعتموشمرہرکے؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1159

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس ،سؿیإ ،یزیس بٔ نیشإ ،ابوحازّ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ أَبٔی َحازّٔ ٕ َع ِٔ أَبٔی
یس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َیز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ یَز ٔ َ
یس بِ ٔٔ َن ِی َش َ
ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُج َّل أَ َرا َز أَ ِٕ َی َتزَ َّو َد ا َِ َرأَ ّة َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ اْ ِ ُورِ إٔي َِی َضا َؾإ ٔ َّٕ فٔی أَ ِعی ُ ٔن اْلِ َ ِن َؼارٔ
َط ِیئّا
دمحمنبدبعاہللنبسیدی ،ایفسؿ،سیدی نباسیکؿ،اوباحزؾ ،رضحتاوبرہریہریضاہلل ہنعےسرفاتی ےہہک اکی
آدیمےناکیاخوتؿےساشدیرکےناکارادہایک وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکماسوکدھکیولویکہکن
ہلیبقااصنریکوخانیتںیمھچکوہاتےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدی،ایفسؿ،سیدینباسیکؿ،اوباحزؾ،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع

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

اےنپدنسپدیہآدیمےکفاےطساینپاڑیکوکاکنحےکفاےطسشیپرکان
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اےنپدنسپدیہآدیمےکفاےطساینپاڑیکوکاکنحےکفاےطسشیپرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1160

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،عبسايرزامَ ،عُر ،زہری ،سايِ ،حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر
اب اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
إ َٔ ِٔ أَ ِػ َح ٔ
َع ِٔ عُ َُ َر َقا ٍَ َتأَیَّ َُ ِت َحؿ َِؼ ُة ب ٔ ِٓ ُت عُ َُ َر َٔ ِٔ ُخ َٓ ِی ٕص َي ِعىٔی ابِ َٔ حُ َِذا َؾ َة َوک َ َ

إ ؾ ََع َر ِؿ ُت َعً َِیطٔ َحؿ َِؼ َة َؾ ُكً ُِت إ ٔ ِٕ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َٔ َُّ ِٔ َطض ٔ َس بَ ِس ّرا َؾت ُُوف ِّ َی بٔا ِي َُسٔی َٓةٔ َؾ ًَك ٔ ُ
إ بِ َٔ َع َّؿ َ
یت عُ ِث َُ َ
َ َؾًَب ٔ ِث ُت ي ََیال ٔ َی َؾ ًَكٔي ُت ُط َؾ َكا ٍَ ََا أُرٔی ُس أَ ِٕ أَ َتزَ َّو َد َی ِومٔی َص َِذا
َُ َحؿ َِؼ َة َؾ َكا ٍَ َسأَْ ِ ُورُ فٔی ذَي ٔ َ
ٔطئ َِت أَْ ِ َه ِحت َ
یت أَبَا بَ ِْکٕ ِّ
َ َحؿ َِؼ َة َؾً َِِ َی ِر ٔج ِع إلٔ َ َّی َط ِیئّا
َقا ٍَ عُ َُرُ َؾ ًَك ٔ ُ
ايؼ ِّس َیل َرض َٔی اہللُ َع ِٓطُ َؾ ُكً ُِت إ ٔ ِٕ ٔطئ َِت أَْ ِ َه ِح ُت َ
إ َرض َٔی اہللُ َع ِٓطُ َؾًَب ٔ ِث ُت ي ََیال ٔ َی َؾ َد َل َب َضا إلٔ َ َّی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َؾهُ ِٓ ُت َعً َِیطٔ أَ ِو َج َس َٔىِّی َعل َی عُ ِث َُ َ
ْع ِؿ َت َعل َ َّی َحؿ َِؼ َة َؾً َِِ أَ ِر ٔج ِع
َو َس ًَّ َِ ؾَأَْ ِ َه ِحت َُضا إٔیَّا ُظ َؾ ًَك ٔ َیىٔی أَبُو بَ ِْکٕ َؾ َكا ٍَ َي َع ًَّ َ
َ َو َج ِس َت َعل َ َّی ح ٔی َن َ َ
َ َط ِیئّا إ ٔ ََّّل أَنِّی َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ
ْع ِؿ َت َعل َ َّی أَ ِٕ أَ ِر ٔج َع إٔي َِی َ
إٔي َِی َ
َ َط ِیئّا ُقً ُِت َن َع ِِ َقا ٍَ َؾإْٔ َّ ُط ي َِِ َی ُِ َٓ ِعىٔی ح ٔی َن َ َ
رس َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوي َِو َت َر َن َضا
ْ َصا َوي َِِ أَ ُن ِٔ ْٔل ُ ِؾش َٔی ٔ َّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یَ ِِذ ُ ُ
ْ َ َه ِحت َُضا

ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللہنعےناےنپفادلےسرفاتیلقنیک
ےہ ہک رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع اصزبحادی رضحت رمع اےنپ وشرہ  سین نب اذاہف ریض اہلل ہنع یک فافت یک
فہج ےس ویبہ وہ ںیئگ۔ ہی احصیب زغفہ دبر ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک رمہاہ رشکی ےھت۔

اؿ یک فافت دم ہنی رونرہ ںیم وہیئ۔ رضحت رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رھپ ریمی الماقت رضحت امثعؿ نب
افعؿریضاہللہنعےسوہیئگوتںیمےنرضحتہصفحریضاہللاہنعوکاکنحےکفاےطسشیپایکافراہکہکارگآپ
اکدؽاچےہوت ںیمرضحت ہصفحریضاہللاہنعوکآپ ےکاکنحںیمشیپرک اتک وہں۔اسرپاوہنں ےنرفامایہک
ںیم اس ہلئسم رپ وغر رکفں اگ رھپ ھچک دؿ ےک دعب ںیم ےن دفرسی رمہبت اؿ ےس الماقت یک وت فہ رفامےن ےگل ہک
ںیماؿدفونںاکاکنحںیہنرکاناچاتہ۔اسےکدعبںیمےنرضحتاوبرکبریضاہللہنعےسالماقتیکافراؿےس
اہک ہک ارگ آپ اکدؽ اچےہ وت ںیم رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع وک آپ ےک اکنح ںیم شیپ رک دفں نکیل اوہنں ےن
یسکمسقاکوجابںیہندای۔سجیکفہجےسھجموکرضحتامثعؿیکوگتفگےسیھبزایدہفیلکتوہیئرھپدنچدؿےک
دعبرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتہصفحریضاہللاہنعےکفاےطساکنحاکرہتشاجیھبوتںیم
ےناؿوکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاکنح ںیمدےدای رھپرضحتاوبرکبریضاہللہنعےن ھجمےسالماقت
یکافررفامایوہ اتکےہہکسجفتقںیمےنآپوکیسکمسقاکوکیئوجابںیہندایوتآپوکفیلکتیچنہپوہیگ۔ںیم
ےنرعضایکہکیجاہں۔اوہنںےنرفامایاسےکالعفہدفرسیفہجںیہنےہہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسوکاؿاکذترکہرفامےتوہےئانساھتافرںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکرازںیہن
اظرہ رک  اتک ہچنیم  ارگ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اؿ ےس اکنح ہن رفامےت وت ںیم اؿ ےس اکنح رک
اتیل۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئاخوتؿسجےساشدیرکاناچےہوتفہوخداسےس(وہےنفاےلوشرہےس) ہہ یتکےہ
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وکیئاخوتؿسجےساشدیرکاناچےہوتفہوخداسےس(وہےنفاےلوشرہےس) ہہ یتکےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1161

راوی َ :حُس بٔ َثىیَ ،رحوّ بٔ عبسايعزیز علار ابوعبسايؼُس ،حرضت ثابت بٓانی رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ََ ِرحُ ُوّ بِ ُٔ َع ِب ٔس ا ِي َعزٔیز ٔا ِي َع َّلا ُر أَبُو َع ِبسٔ ايؼَّ َُسٔ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت
ثَاب ٔ ّتا ا ِيب ُ َٓان ٔ َّی َي ُكو ٍُ ُن ِٓ ُت ع ٔ ِٓ َس أَْ َ ٔص بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َوع ٔ ِٓ َس ُظ ابِ َٓ ْة َي ُط َؾ َكا ٍَ َجائ َ ِت ا َِ َرأَ ْة إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی
َ ف ٔ َّی َحا َج ْة
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََع َر َؿ ِت َعً َِیطٔ َنؿ َِش َضا َؾ َكاي َِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ َي َ

دمحمنب ینثم،رموحؾ نبدبعازعلسیاطعراوبدبعادمصل،رضحتاثتبانبینریضاہللہنع رفامےتںیہہک ںیمرضحت
اسنریضاہللہنعےکاپساھٹیبوہااھتہکاؿیکاڑیکیھباؿےکاپسوموجدیھت۔رضحتاسنریضاہللہنعےن
رفامای ہک اکی رمہبت اکی اخوتؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ںیم احرض وہیئ افر اس ےن رعض ایک ہک ایک
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ریمی رضفرت ےہ؟ ینعی ارگ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسوکریمیرضفرتےہوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسھجمےساکنحرفامںیئ۔
رافی  :دمحمنبینثم،رموحؾنبدبعازعلسیاطعراوبدبعادمصل،رضحتاثتبانبینریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وکیئاخوتؿسجےساشدیرکاناچےہوتفہوخداسےس(وہےنفاےلوشرہےس) ہہ یتکےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1162

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،رحوّ ،حرضت ثابت ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

َّ
َ
َ َ
َ
ْع َؿ ِت َنؿ َِش َضا
أ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َبظا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِرحُ ْوّ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ثَاب ٔ ْت َع ِٔ أْ َ ٕص أ َّٕ ا َِ َرأ ّة َ َ

إ أَ َق ٌَّ َح َیائ َ َضا َؾ َكا ٍَ أَْ َ ْص ه ٔ َی َخی ِ ْر
َعل َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََـ ٔحهَ ِت ابِ َٓ ُة أَْ َ ٕص َؾ َكاي َِت ََا ک َ َ
ْع َؿ ِت َنؿ َِش َضا َعل َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َٔ ِٓ َٔ َ َ

دمحمنباشبر،رموحؾ،رضحتاثتب،رضحتاسنریضاہللہنعےسلقنرفامےتںیہاوہنںےنایبؿرفامایہکاکی
اخوتؿےنوخدوکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےک اسےنمشیپایک اس رپ رضحتاسنریضاہلل ہنع
یک اصزبحدای ےن رفامایہک فہ اہمترے ےس رتہب یھت اس ےنوخد وک رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس یک
دختمںیمشیپایک
رافی  :دمحمنباشبر،رموحؾ،رضحتاثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگیسکاخوتؿوکاغیپؾاکنحدایاجےئوتفہامنزڑپےھافرااختسرہرکے
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ارگیسکاخوتؿوکاغیپؾاکنحدایاجےئوتفہامنزڑپےھافرااختسرہرکے

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1163

راوی  :سویس بٔ نِص ،عبساہلل ،سًامیٕ بٔ َػیرہ ،ثابت ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُس َویِ ُس بِ ُٔ َن ِِصٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ ا ِي ُُػٔی َرة ٔ َع ِٔ ثَاب ٔ ٕت َع ِٔ أَْ َ ٕص َقا ٍَ َي َُّا

ِْصَا َعل َ َّی َقا ٍَ َزیِ ْس َؾاْ ِ َل ًَ ِك ُت َؾ ُكً ُِت
ا ِن َك َـ ِت ع َّٔسةُ َزیِ َٓ َب َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ئزَیِ ٕس اذ ُ ِ
ْ ٔک َؾ َكاي َِت ََا أََْا بٔ َؼان َٔع ٕة َط ِیئّا
یَا َزیِ َٓ ُب أَبِ ٔ ٔ
َشی أَ ِر َس ًَىٔی إٔي َِی َٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یَ ِِذ ُ ُ

ِ
َّ
ُقآ ُٕ َو َجا َئ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََس َخ ٌَ
َحًی أَ ِس َتأ َٔ َر َربِّی َؾ َكا ََ ِت إلٔ َی ََ ِشحٔ ٔس َصا َوَْزَ ٍَ ا ِي ُ ِ
بٔ َػی ِر ٔأَ َِر ٕ
وسدی نب رصن ،دبع اہلل ،امیلسؿ نب ریغمہ ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک سج فتق رضحت
زبع تنبشحجریضاہلل اہنعیکدعتلمکموہیئگوت رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتزدی
ریضاہللہنع وک مکحرفامایہک اؿ وکریمیاجبنےساغیپؾدف۔رضحتزدیریضاہللہنع رفامےتںیہہک ںیمایگافر

ںیمےنرعضایکہکاےزبع اہمترےفاےطساکیوخربخشیےہفہہیےہہکھجموکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناہمترےاپساینپاجبنےساغیپؾاکنحدےرکاجیھبےہ۔فہرفامےنگلںیئگہکںیمایھبھچک
ںیہن رکفں یگ اہیں کت ہک ںیم اےنپ رپفرداگر ےس وشمرہ رکولں (ینعی ااختسرہ ہن رکولں) رھپ اینپ امنز ادا رکےن
ڑھکیوہںیئگافرایسفتقرقآؿرکمیانزؽوہاہچنیم رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسفیرفیالےئ
افرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسااجزتاح لےیکریغبادنرفیرفیےلےئگ۔
رافی  :وسدینبرصن،دبعاہلل،امیلسؿنبریغمہ،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ارگیسکاخوتؿوکاغیپؾاکنحدایاجےئوتفہامنزڑپےھافرااختسرہرکے

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1164

عیسی بٔ كہُإ ،حرضت اْص بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ
راوی  :احُس بٔ یحٌی ،ابونعیِٰ ،

إ أَبُو بَ ِْکٕ َسُٔ ِع ُت
ايؼوف ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو نُ َع ِی ِٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ع َٔیسی بِ ُٔ ك َ ِض َُ َ
أَ ِخب َ َرنٔی أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َی ِحٌَی ُّ
ئ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َت ُكو ٍُ
َِخ َعل َی ن َٔشا ٔ
أَْ َ َص بِ َٔ ََاي ٔ َٕ َي ُكو ٍُ کَاْ َ ِت َزیِ َٓ ُب ب ٔ ِٓ ُت َج ِح ٕع َتؿ َ ُ
إ ٔ َّٕ اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ أَْ ِ َه َحىٔی َٔ ِٔ َّ
اب
ايش َُا ٔ
ئ َوؾ َٔیضا َْزَي َِت آیَ ُة ا ِي ٔح َح ٔ

ادمحنبییحی،اوبمیعنٰ،یسیعنب امہطؿ،رضحت اسن نب امکلریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکرضحتزبع  تنب
شحجریضاہللاہنعامتؾازفاجرہطماترپرخفرفامایرکیتںیھت۔فہرفامیتںیھتہکدخافدناعتیلےنآامسؿےکافرپ
ےسریمااکنحایکےہزینرپدہیکآتیرکہمییھباؿیہےسقلعتمانزؽوہیئ۔
رافی  :ادمحنبییحی،اوبمیعنٰ،یسیعنبامہطؿ،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ااختسرہاکونسمؿرطہقی
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ااختسرہاکونسمؿرطہقی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1165

راوی  :قتيبہ ،ابٔ ابوَواٍَ ،حُس بٔ َٓهسر ،حرضت جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

إ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ أَبٔی ا ِي َُ َوا ٍٔ َع ِٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ ِٓ َه ٔسرٔ َع ِٔ َجابٔر ٔبِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ َقا ٍَ ک َ َ
ُقآ ٕٔ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َُع ًِّ ُُ َٓا ٔاَّل ِستٔ َد َار َة فٔی اْلِ ُ َُورٔ ک ُ ًِّ َضا َن َُا ي َُع ًِّ ُُ َٓا ُّ
ايش َور َة َٔ ِٔ ا ِي ُ ِ
يـ ٔة ث ُ َِّ َي ُكو ٍُ َّ
َ
رف َ
َي ُكو ٍُ إٔذَا َص َِّ أَ َح ُس ُن ِِ بٔاْلِ َ َِر ٔ َؾ ًِیَرِ َن ِع َر ِن َع َتی ِ ٔن َٔ ِٔ غَی ِر ٔا ِي َ ٔ
ايً ُض َِّ إنٔ ِّی أَ ِس َتدٔیرُ َک بٔ ٔع ًُِٔ َ
َ َت ِك ٔس ُر َو ََّل أَ ِق ٔس ُر َو َت ِع ًَ ُِ َو ََّل أَ ِع ًَ ُِ َوأَْ ِ َت َع ََّل ُّ
َ ا ِي َعو ٔٔیِ َؾإْٔ َّ َ
َ َٔ ِٔ ؾ َِـً ٔ َ
َ َوأَ ِسأَيُ َ
َ بٔ ُك ِس َرت ٔ َ
َوأَ ِس َتعٔيُٓ َ
وب َّ
ايً ُض َِّ إ ٔ ِٕ ُن ِٓ َت َت ِع ًَ ُِ أَ َّٕ َص َِذا اْلِ َ َِ َر َخی ِ ْر لٔی فٔی زٔیىٔی َو ََ َعاشٔی َو َعاق ٔ َبةٔ أَ َِرٔی أَ ِو َقا ٍَ فٔی َعا ٔج ٌٔ
ا ِي ُػ ُی ٔ
ْس ُظ لٔی ث ُ َِّ بَارٔ ِک لٔی ؾ ٔیطٔ َوإ ٔ ِٕ ُن ِٓ َت َت ِع ًَ ُِ أَ َّٕ َص َِذا اْلِ َ َِ َر َ ٌّرش لٔی فٔی زٔیىٔی
أَ َِرٔی َوآ ٔجًٔطٔ ؾَا ِقس ِٔر ُظ لٔی َو َي ِّ ِ

اِص ِؾىٔی َع ِٓ ُط َوا ِق ُس ِر لٔی ا ِي َدی ِ َر
َاِص ِؾ ُط َعىِّی َو ِ ٔ
َو ََ َعاشٔی َو َعاق ٔ َبةٔ أَ َِرٔی أَ ِو َقا ٍَ فٔی َعا ٔج ٌٔ أَ َِرٔی َوآ ٔجًٔطٔ ؾ ِ ٔ
إ ث ُ َِّ أَ ِر ٔؿىٔی بٔطٔ َقا ٍَ َوي َُش ِِّّم َحا َج َتطُ
َح ِی ُث ک َ َ
ہبیتق ،انب اوبوماؽ ،دمحم نب دکنمر ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽرکمی یلص
اہللہیلع فآہلف ملس مہ وک رہ اکی اکؾ ںیم ااختسرہ رکےن یک میلعت رفامےت ےھت(ینعی امہ اومرںیم) افر آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ااختسرہ رکےن یک اس رطہقی ےس میلعت رفامےت ےھت سج رطہقی ےس رقآؿ دیجم یک وکیئ وسرت
ابمرہک یک میلعت دےتی ےھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےت ےھت ہک ارگ اہمترے ںیم ےس وکیئ صخش ھچک
رکےناکارادہرکے وتفہدف رتعکامنز لفادارکےنےک دعبہیداعڑپےھ۔داع ہیےہ اسداع اکرتہمجہی ےہینعی
اےدخا!ںیمھجتےسریتےملعیکربتکےسریخافرالھبیئاچاتہوہںافرریتیدقرتیکدمداماتگنوہںزینںیم

ریتےلضف میظع ےک فاےطس ےس وساؽرکات وہںاس ےیلہک وت دقرت راتھک ےہ افر ںیم ںیہن راتھک وتفافق ےہ
افر ںیم فافق ںیہن وہں اس ےیل ہک وت امتؾ بیغ یک زیچفں اک ملع راتھک ےہ۔ اے دخا ارگ وت اتھجمس ےہ ہک ہی اکؾ
ریمےفاےطسافرریمےدنیافراعمشےکفاےطسرتہبےہافراساکااجنؾ رتہبےہرافیوککشےہہکآپےن
رفامایایاراشدرفامای(بلطمدفونںولمجںاکرقبیرقبیاکےہ)ینعیاےاہلل!وتھجموکاساکؾےسدقرتاطعرفام
دے افر وت ریمے فاےطس اس وک آاسؿ رفام دے افر اس ںیم ربتک اطع رفام دے افر ارگ ریمے فاےطس ریمے
دنیےکفاےطسافرریمےرفزاگرےکفاےطسرتہبںیہنےہافراساکااجنؾیھبرتہبرفامافروتاسوکھجمےسافرھجم
وکاسےسدفررفامدےرھپریمےفاےطسںیہکےسیھبالھبیئوکدقمررفام۔ےھجماسرپربصاطعرفامافراینپاحتج
افررضفرتایبؿرکے۔
رافی  :ہبیتق،انباوبوماؽ،دمحمنبدکنمر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےٹیباکفادلہوکیسکےکاکنحںیمدانی
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ےٹیباکفادلہوکیسکےکاکنحںیمدانی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1166

راوی َ :حُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ ،یزیس ،حُاز بٔ سًُہ ،ثابت بٓانی ،ابٔ عُر بٔ ابی سًُہ ،ابیہ،
حرضت اّ سًُہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَزٔی ُس َع ِٔ َح َُّاز ٔبِ ٔٔ َسً ََُ َة َع ِٔ ثَاب ٔ ٕت ا ِيب ُ َٓان ٔ ِّی َح َّسثَىٔی
ابِ ُٔ ُع َُ َر بِ ٔٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أ ُ ِّّ َسً ََُ َة َي َُّا ا ِن َك َـ ِت ع َّٔستُ َضا َب َع َث إٔي َِی َضا أَبُو بَ ِْکٕ َی ِد ُلبُ َضا َعً َِیطٔ َؾً َِِ

َتزَ َّو ِج ُط ؾ ََب َع َث إٔي َِی َضا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ عُ َُ َر بِ َٔ ا ِي َد َّل ٔ
اب َی ِد ُلبُ َضا َعً َِیطٔ َؾ َكاي َِت أَ ِخبٔرِ

َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَنِّی ا َِ َرأَ ْة غَی ِ َری َوأَنِّی ا َِ َرأَ ْة َُ ِؼب ٔ َی ْة َوي َِی َص أَ َح ْس َٔ ِٔ أَ ِوي ٔ َیائٔی َطاص ْٔس
َ
َّ
َّ
َ َي ُط َؾ َكا ٍَ ِار ٔج ِع إٔي َِی َضا َؾ ُك ٌِ ي ََضا أَ ََّا َق ِويُ َٔ إنِّٔی ا َِ َرأَ ْة
ْ ذَي ٔ َ
ؾَأتَی َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ ؾ ََِذ َ َ
غَی ِ َری ؾ ََشأ َ ِزعُو اہللَ ي ََٔ َؾ ُی ِِذص ُٔب غَی ِ َر َت َٔ َوأَ ََّا َق ِويُ َٔ إن ِّٔی ا َِ َرأَ ْة َُ ِؼب ٔ َی ْة ؾ ََش ُتهِ َؿی ِ َن ٔػب ِ َیاْ َ َٔ َوأَ ََّا َق ِويُ َٔ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َؾ َكا َي ِت َّٔلبِٓ ٔ َضا
ْک ُظ ذَي ٔ َ
أ ِٕ ي َِی َص أ َح ْس َٔ ِٔ أ ِوي ٔ َیائٔی َطاص ْٔس َؾً َِی َص أ َح ْس َٔ ِٔ أ ِوي ٔ َیائ َٔٔ َطاص ْٔس َو ََّل غَائ ْٔب یَ ِ َ

َّ
َّ
ِص
َیا عُ َُرُ ق ُِِ َؾزَ ِّو ِد َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َؾزَ َّو َج ُط َُ ِد َت َ ْ

دمحمنباامسلیعنباربامیہ،سیدی،امحدنبہملس،اثتبانبین،انبرمعنبایبہملس،اہیب،رضحتاؾہملسریضاہللہنع
رفامیتںیہہکسجفتقریمیدعتلمکموہیئگوترضحتاوبرکبریضاہللہنعیکاجبنےساکنحاکاغیپؾآایسجوک
ںیم ےن وبقؽ ںیہن ایک رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت رمعاہن وک اکنح اک اغیپؾ دے رک
رفاہنرفامایوتاوہنںےنرعضایکہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیمرعضرکولہکںیم
اکی ریغتدنم اخوتؿ وہں ریمےےچب یھب ںیہ افر رھپاسفتق ریمے افایلء ںیم ےس یھب اہیں رپ وکیئصخش
وموجدںیہنےہہچنیم رضحترمعنباطخبدختمادقسںیماحرضوہےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےک
اسےنمایبؿرکدای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاؿےس ہہدفہکاہجںکتاہمتریاسابتاکقلعتےہ
ہک ںیم ریغتدار وہں وت ںیم دخافدن دقفس ےس داع اموگن اگ ہک فہ اہمتریاس ریغت (ینعیآتف) وک متخ رفام دںی
اہجں کت ہک اہمتری اس ابت اک قلعت ےہ ہک ںیم وچبں فایل اخوتؿ وہں وت (دخافدن دقفس) اہمتری افر اہمترے
وچبں یک افکتل ےک فاےطس اکیف ںیہ رھپ اہجں کت ہک اہمتری اس ابت اک قلعت ےہ ہک ریمے افایلء ںیم ےس وکیئ
وموج دںیہنوتہیتقیقحےہہکاؿںیمےسوموجدافرریغوموجدولوگںںیمےسوکیئیھباسمسقاکںیہنےہہک
اسابتوکدنسپںیہنرکاتےہاسابتوکاوہنںےناےنپاڑےکرضحترمعےساہکہکاےرمعماھٹاجؤافرھجموک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکنح ںیم دے دف اس رطہقی ےس اوہنں ےن اینپ فادلہ اصہبح اک
اکنحرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرفامدای۔ہیدحثیرصتخمرطہقیےسایبؿیکیئگےہ۔
رافی  :دمحم نب الیعمس نب اربامیہ ،سیدی ،امحد نب ہملس ،اثتب انبین ،انب رمع نب ایب ہملس ،اہیب ،رضحت اؾ ہملس
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اڑیکاکوھچیٹرمعںیماکنحےسقلعتم
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اڑیکاکوھچیٹرمعںیماکنحےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1167

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،ابوَعاویہ ،ہظاّ بٔ ْعوہ ،ابیہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

َ
ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة أَ َّٕ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا أَبُو َُ َعاو ٔ َی َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صٔظَ ُاّ بِ ُٔ ُ ِ

َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َتزَ َّو َج َضا َوه ٔ َی ب ٔ ِٓ ُت س ٕٓٔت َوبَى َی ب ٔ َضا َوه ٔ َی ب ٔ ِٓ ُت تٔ ِش ٕع

ااحسؼ نب اربامیہ ،اوباعمفہی ،اشہؾ نب رعفہ ،اہیب ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک سج فتق
رضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےن اؿےساکنحرفامایوتاؿ یکرمعیرقةیھچ اسؽ یھت بجہکریتص
ےکفتقاؿیکرمعوناسؽیھت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اوباعمفہی،اشہؾنبرعفہ،اہیب،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اڑیکاکوھچیٹرمعںیماکنحےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1168

راوی َ :حُس بٔ نرض بٔ َشاور ،جعرف بٔ سًامیٕ ،ہظاّ بٔ ْعوہ ،ابیہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی

اہلل عٓہا

ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ اي َّٓ ِ ٔ
رض بِ ٔٔ َُ َشاؤرٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َج ِع َ ُ
رف بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ ص ٔظَ اّ ٔ بِ ٔٔ ُ ِ
َعائٔظَ َة َقاي َِت َتزَ َّو َجىٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي ٔ َش ِب ٔع ٔسٓٔی َن َو َز َخ ٌَ َعل َ َّی ئت ِٔش ٔع ٔسٓٔی َن
دمحم نب رضن نب اسمفر ،رفعج نب امیلسؿ ،اشہؾ نب رعفہ ،اہیب ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےساکنحرفامایوتریمیرمعاستاسؽیھترھپسجفتقریمی
رمعوناسؽیکوہیئوتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاپسفیرفیالےئ(ینعیوناسؽیکرمعںیمریتص
لمعںیمآیئ)۔
رافی  :دمحمنبرضننباسمفر،رفعجنبامیلسؿ،اشہؾنبرعفہ،اہیب،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اڑیکاکوھچیٹرمعںیماکنحےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1169

راوی  :قتيبہ ،عبثر َطف ابواسحام ،ابوعبیسہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ط ٕ
ف َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ أَبٔی ُعب َ ِی َس َة َقا ٍَ َقاي َِت َعائٔظَ ُة َتزَ َّو َجىٔی
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِبث َ ْر َع ِٔ َُ َ ِّ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ئت ِٔش ٔع ٔسٓٔی َن َو َػ ٔحب ِ ُت ُط تٔ ِش ّعا
ہبیتق،عیتررطمػاوبااحسؼ ،اوبدیبعہ،رضحتاعہشئدصہقی ریضاہلل اہنع ےسرفاتیےہ ہکوسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن بج ھجم ےس اکنح ایک وت ںیم وناسؽ یک یھت افر ںیم ون یہ اسؽ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
اسھتریہ۔

رافی  :ہبیتق،عیتررطمػاوبااحسؼ،اوبدیبعہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اڑیکاکوھچیٹرمعںیماکنحےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1170

راوی َ :حُس بٔ عَلء و احُس بٔ ُحب ،ابوَعاویہ ،اعُع ،ابراہیِ ،اسوز ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی
اہلل عٓہا

ُح ٕب َق َاَّل َح َّسثَ َٓا أَبُو َُ َعاو ٔ َی َة َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي َع ََل ٔ
ئ َوأَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َ ِ
ات َع ِٓ َضا َوه ٔ َی ب ٔ ِٓ ُت
اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َتزَ َّو َج َضا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوه ٔ َی ب ٔ ِٓ ُت تٔ ِش ٕع َو ََ َ

َش َة
ثَ َُان ٔ َی َع ِ َ

دمحم نب العء ف ادمح نب رحب ،اوباعمفہی ،اشمع ،اربامیہ ،اوسد ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک
رضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےن اؿ ےس ون اسؽیکرمع ںیماکنح ایک بجہکآپ یلصاہللہیلعفآہل
فملسیکفافتےکفتقفہ(ینعیںیم)ااھٹرہاسؽیکیھت۔
رافی  :دمحمنبالعءفادمحنبرحب،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابغلاڑیکےکاکنحےسقلعتم
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی

ابغلاڑیکےکاکنحےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1171

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک ،يعكوب بٔ ابراہیِ بٔ سعس ،ابیہ ،ػايح ،ابٔ طہاب ،سايِ بٔ
عبساہلل ،عبساہلل بٔ عُر ،حرضت عُر ؾاروم رضی اہلل عٓہ

وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ َس ِع ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َي ِع ُك ُ
اب َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َساي ٔ ُِ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ أَْ َّ ُط َسُٔ َع َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ عُ َُ َر یُ َح ِّس ُث أَ َّٕ عُ َُ َر بِ َٔ
َػاي ٔ ٕح َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
إ
اب َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َح َّسثَ َٓا َقا ٍَ َي ِعىٔی َتأَیَّ َُ ِت َحؿ َِؼ ُة ب ٔ ِٓ ُت ُع َُ َر َٔ ِٔ ُخ َٓ ِی ٔص بِ ٔٔ ُح َِذا َؾ َة اي َّش ِض ٔ ِّ
ا ِي َد َّل ٔ
ِّم َوک َ َ
إ َرض َٔی
َٔ ِٔ أَ ِػ َح ٔ
إ بِ َٔ َع َّؿ َ
اب َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾت ُُوف ِّ َی بٔا ِي َُسٔی َٓ ٔة َقا ٍَ ُع َُرُ ؾَأ َ َت ِی ُت ُع ِث َُ َ
َ َحؿ َِؼ َة َقا ٍَ َسأَْ ِ ُورُ فٔی أَ َِرٔی
اہللُ َع ِٓطُ ؾ ََع َر ِؿ ُت َعً َِیطٔ َحؿ َِؼ َة ب ٔ ِٓ َت عُ َُ َر َقا ٍَ ُقً ُِت إ ٔ ِٕ ٔطئ َِت أَْ ِ َه ِح ُت َ
یت أَبَا بَ ِْکٕ ِّ
ايؼ ِّس َیل َرض َٔی
َؾًَب ٔ ِث ُت ي ََیال ٔ َی ث ُ َِّ َيك ٔ َیىٔی َؾ َكا ٍَ َق ِس بَ َسا لٔی أَ ِٕ َّلَ أَ َتزَ َّو َد یَ ِومٔی َص َِذا َقا ٍَ عُ َُرُ َؾ ًَك ٔ ُ
َُ َحؿ َِؼ َة ب ٔ ِٓ َت عُ َُ َر ؾ ََؼ َُ َت أَبُو بَ ِْکٕ َؾً َِِ َی ِر ٔج ِع إلٔ َ َّی َط ِیئّا َؾهُ ِٓ ُت َعً َِیطٔ أَ ِو َج َس
اہللُ َع ِٓ ُط َؾ ُكً ُِت إ ٔ ِٕ ٔطئ َِت َز َّو ِجت َ
إ َؾًَب ٔ ِث ُت ي ََیال ٔ َی ث ُ َِّ َخ َل َب َضا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأَِْهَ ِحت َُضا إٔیَّا ُظ َؾ ًَك ٔ َیىٔی أَبُو
َٔىِّی َعل َی عُ ِث َُ َ

َ َط ِیئّا َقا ٍَ ُع َُرُ ُقً ُِت َن َع ِِ َقا ٍَ
ْع ِؿ َت َعل َ َّی َحؿ َِؼ َة َؾً َِِ أَ ِر ٔج ِع إٔي َِی َ
بَ ِْکٕ َؾ َكا ٍَ ي ََع ًَّ َ
َ َو َج ِس َت َعل َ َّی ح ٔی َن َ َ
ْع ِؿ َت َعل َ َّی إ ٔ ََّّل أَنِّی َق ِس ُن ِٓ ُت َعً ٔ ُِ ُت أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َؾإْٔ َّ ُط ي َِِ یَ ُِ َٓ ِعىٔی أَ ِٕ أَ ِر ٔج َع إٔي َِی َ
َ َط ِیئّا ؾ ٔ َامی َ َ

َّ
رس َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوي َِو َت َر َن َضا َر ُسو ٍُ اہللٔ
َْصَا َوي َِِ أَ ُن ِٔ ْٔل ُ ِؾش َٔی ٔ َّ
َعً َِیطٔ َو َسً َِ َق ِس ذ َ َ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقب ٔ ًِت َُضا

دمحمنبدبعاہللنبابمرک،وقعیبنباربامیہنبدعس،اہیب،اصحل،انباہشب ،اسمل نبدبعاہلل،دبعاہللنبرمع،
رضحترمعافرفؼریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنں ےنایبؿ ایکہک سجفتق رضحتہصفحریضاہللاہنع
اےنپوشرہرضحت  سیننبذحاہفیکفافتوہےنیکفہج ےسویبہوہںیئگافر اؿ یکفافتدم ہنی رونرہ ںیموہیئ
یھت وت رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع ےک اپس اچنہپ افر اینپ اڑیک رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع ےک ابرے ںیم ایبؿ

رکےتوہےئایبؿایکہکارگمراضدنموہوتںیماساکاکنحاہمترےےسرکدفںاگفہایبؿرکےنےگلہکںیماس
ہلئسمںیموغررکفںاگرھپھچکرفزےکدعبریمیاؿےسالماقتوہیئوتفہ رفامےنےگلہک ںیمےنوغرایکےہاؿ
دونںںیماکنحںیہنرکفںاگرضحترمعریضاہللہنعرفامےتںیہہکرھپںیمےنرضحتاوبرکبدصقیریضاہلل
ہنع ےس الماقت یک افر اؿ ےس اہک ہک ارگآپ اک ارادہ وہ وت ںیم رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع وک آپ ےک اکنح ںیم
دے دفں۔ ہی نس رک فہ اخومش رےہ افر یسک مسق اک وکیئ وجاب ںیہن دای۔ اس ابت رپ ھجم وک رضحت امثعؿ ریض
اہلل ہنع ےس زایدہ ہصغ آای رھپ ھچک رفز ےک دعب رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک اکنح اک اغیپؾ
اجیھب افر ںیم ےن اؿ وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکنح ںیم دے دای۔ اس ےک دعب ریمی الماقت رضحت
اوبرکب ریض اہلل ہنع ےس وہیئ وت رفامےن ےگل سج فتق آپ ےن رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع وک اکنح رکےن ےک
فاےطسشیپ ایک افر ںیم ےن یسک مسق اک وکیئ وجاب ںیہن دای وت وہ  اتک ےہہکآپ وکہصغآ ایگ وہ۔ ںیم ےن رعض ایک
یجاہں۔رفامےنےگلریمیاخومیشیکرصػہیفہجیھتہکھجموکملعاھتہکرضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہل
فملسےناؿاکذترکہرفامایےہافرںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملساکرازاظرہںیہنرک اتکاھت۔ہچنیم ارگآپیلص
اہللہیلعفآہلفملساؿوکوھچ ڑدےتیوتںیموبقؽافروظنمررکاتیل۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،وقعیبنباربامیہنبدعس،اہیب،اصحل،انباہشب،اسملنبدبعاہلل،دبعاہلل
نبرمع،رضحترمعافرفؼریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ونکاریےساسےکاکنحیکااجزتانیل
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ونکاریےساسےکاکنحیکااجزتانیل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1172

راوی  :قتيبہَ ،ايَ ،عبساہلل بٔ ؾـٌْ ،اؾع بٔ جبیر بٔ َلعِ ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََاي ٔ َْ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ا ِيؿ َِـ ٌٔ َع ِٔ َْاؾ ٔ ٔع بِ ٔٔ ُج َبی ِر ٔبِ ٔٔ َُ ِلع ِٕٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َّ
َّ
ْک ُت ِش َتأ ِ َذ ُٕ فٔی َن ِؿ ٔش َضا
أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َقا ٍَ اْلِ َیِّ ُِ أَ َح ُّل ب ٔ َٓ ِؿ ٔش َضا َٔ ِٔ َوئی َِّضا َوا ِيب ٔ ِ ُ

َوإٔذِْ َُضا ُػ َُاتُ َضا

ہبیتق ،امکل ،دبعاہلل نب لضف ،انعف نب ریبج نب معطم ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملساکاراشدرگایمےہہکویبہاخوتؿاےنپسفنیکاےنپفیلےسزایدہدقحارےہافرونکاریاڑیکےسااجزت
اح لرکےنےکدعباساکاکنحایکاجےئافراسیکاخومیشاسیکااجزترپدالتلرکیتےہ(انبابعسرافی
ںیہ)۔
رافی  :ہبیتق،امکل،دبعاہللنبلضف،انعفنبریبجنبمعطم،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ونکاری ےساسےکاکنحیکااجزتانیل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1173

راوی َ :حُوز بٔ غیَلٕ ،ابوزاؤز  ،طعبہَ ،ايَ بٔ اْصْ ،اؾع ،عبساہلل بٔ ؾـٌْ ،اؾع بٔ جبیر،
حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ََ ِح ُُوزُ بِ ُٔ غ َِی ََل َٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبُو َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ ََاي ٔ َٔ بِ ٔٔ أَْ َ ٕص َقا ٍَ َسُٔ ِع ُتطُ
َٔ ِٓ ُط َب ِع َس ََ ِو ٔ
ت َْاؾ ٕٔع بٔ َش َٓ ٕة َو َي ُط َی ِو ََئ ٔ ِٕذ َح ًِ َك ْة َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ا ِيؿ َِـ ٌٔ َع ِٔ َْاؾ ٔ ٔع بِ ٔٔ ُج َبی ِر ٕ َع ِٔ

ِ
ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ اْلِ َیِّ ُِ أَ َح ُّل ب ٔ َٓ ِؿ ٔش َضا َٔ ِٔ َوئی َِّضا َوا ِي َيت َٔیُ ُة ُت ِش َتأ ََرُ
َوإٔذِْ َُضا ُػ َُاتُ َضا

ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد ،ہبعش ،امکلنب اسن،انعف ،دبعاہللنبلضف،انعف نب ریبج،رضحتانبابعسریضاہلل
ہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایویبہاخوتؿاےنپسفنیکاےنپفیلےک
اابتعر ےس زایدہ دقحار ےہ۔ افر ونکاری اڑیک ےس ااجزت اح ل رک ےک اس اک اکنح ایک اجےئ زین اس یک اخومیش
اسیکااجزترپدالتلرکیتےہ۔
رافی  :ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد  ،ہبعش ،امکل نب اسن ،انعف ،دبعاہلل نب لضف ،انعف نب ریبج ،رضحت انب ابعس
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ونکاریےساسےکاکنحیکااجزتانیل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1174

راوی  :احُس بٔ سعیس ،يعكوب ،ابیہ ،ابٔ اسحام ،ػايح بٔ نیشإ ،عبساہلل بٔ ؾـٌ بٔ عباض بٔ
ربیعہْ ،اؾع بٔ جبیر بٔ َلعِ ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

وب َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبٔی َع ِٔ ابِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
اِط َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َي ِع ُك ُ
أَ ِخب َ َرنٔی أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َسعٔی ٕس اي ِّربَ ٔ ُّ

یع َة َع ِٔ َْاؾ ٔ ٔع بِ ٔٔ ُج َبی ِر ٔبِ ٔٔ َُ ِل ٔع ِٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ
َػاي ٔ ُح بِ ُٔ َن ِی َش َ
إ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ا ِيؿ َِـ ٌٔ بِ ٔٔ َعبَّا ٔ
ض بِ ٔٔ َرب ٔ َ
ض أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ اْلِ َیِّ ُِ أَ ِول َی بٔأ َ َِر ٔ َصا َوا ِي َيت َٔیُ ُة ُت ِش َتأ ِ ََرُ فٔی َن ِؿ ٔش َضا َوإٔذِْ َُضا
َعبَّا ٕ
ُػ َُاتُ َضا

ادمح نب دیعس ،وقعیب ،اہیب ،انب ااحسؼ ،اصحل نب اسیکؿ ،دبعاہلل نب لضف نب ابعس نب رہعیب ،انعف نب ریبج نب
معطم،انبابعسریضاہللہنعاسدحثیاکرتہمجاسقباسیجےہ۔
رافی  :ادمح نب دیعس ،وقعیب ،اہیب ،انب ااحسؼ ،اصحل نب اسیکؿ ،دبعاہلل نب لضف نب ابعس نب رہعیب ،انعفنب

ریبجنبمعطم،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ونکاریےساسےکاکنحیکااجزتانیل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1175

راوی َ :حُس بٔ راؾع ،عبسايرزامَ ،عُر ،ػايح بٔ نیشإْ ،اؾع بٔ جبیر ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ َْاؾ ٔ ٔع بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َراؾ ٕٔع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ َػاي ٔحٔ بِ ٔٔ َن ِی َش َ
ض َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَِّ َقا ٍَ ي َِیص ئًِول ٔ ِّی ََ َع َّ
ايثی ِّٔب أَ َِ ْر َوا ِي َيت َٔیُ ُة
ُج َبی ِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َ
َ َ
ِ
َق ُار َصا
ُت ِش َتأ ََرُ ؾ ََؼ ُِت َُضا إ ٔ ِ َ
دمحم نب راعف ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،اصحل نب اسیکؿ ،انعف نب ریبج ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج اخوتؿ ونکاری ہن وہ وت فیل اک اس رپ (زربدیتس رکےن اک) یسک
مسقاکوکیئقحںیہن ےہافر ونکاریاڑیکےسااجزت اح لرکےےک اساکاکنح رکاناچےیہزیناسیکاخومیش
اساکارقارےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،اصحلنباسیکؿ،انعفنبریبج،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فادلاکاڑیکےساسےکاکنحےسقلعتمراےئانیل
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی

فادلاکاڑیکےساسےکاکنحےسقلعتمراےئانیل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1176

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،زیاز بٔ سعس ،عبساہلل بٔ ؾـٌْ ،اؾع بٔ جبیر ،ابٔ عباض رضی اہلل
عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ زٔیَاز ٔبِ ٔٔ َس ِع ٕس َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ ا ِيؿ َِـ ٌٔ َع ِٔ َْاؾ ٔ ٔع بِ ٔٔ
َّ
َّ
َّ
ْک َي ِش َتأ ِ َٔرُصَا
ُج َبیِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َقا ٍَ ايثی ُِّب أَ َح ُّل ب ٔ َٓ ِؿ ٔش َضا َوا ِيب ٔ ِ ُ

أَبُو َصا َوإٔذِْ َُضا ُػ َُاتُ َضا

دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،زاید نب دعس ،دبعاہلل نب لضف ،انعف نب ریبج ،انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج اخوتؿ ونکاری ہن وہ فہ اےنپ سفن یک فیل ےس زایدہ
دقحارےہ(ینعیقحتسم)ےہ بجہکونکاریےساساکفادلااجزتاح لرکےافر اسیکااجزتافروظنمری
اساک(ااجزتےتیلفتق)اخومشرانہےہ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،زایدنبدعس،دبعاہللنبلضف،انعفنبریبج،انبابعسریضاہللہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغونکاریوعرتےساسےکاکنحےسقلعتمااجزتاح لرکان
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ریغونکاریوعرتےساسےکاکنحےسقلعتمااجزتاح لرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1177

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،زیاز بٔ سعس ،عبساہلل بٔ ؾـٌْ ،اؾع بٔ جبیر ،ابٔ عباض ،حرضت

ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا یَ ِحٌَی بِ ُٔ زُ ُر ِس َت َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَ ِحٌَی أَ َّٕ أَبَا َسً ََُ َة َح َّسثَ ُط َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
ْک َحًَّی ُت ِش َتأ ََرَ
أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َقا ٍَ َّلَ تُ ِٓ َه ُح ايثی ُِّب َحًی ُت ِش َتأذ ََٕ َوَّلَ تُ ِٓ َه ُح ا ِيب ٔ ِ ُ

ـ إٔذِْ َُضا َقا ٍَ إٔذِْ َُضا أَ ِٕ َت ِشهُ َت
َقايُوا یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َن ِی َ

ییحی نب درتس ،اوباامسلیع ،ییحی ،اابہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای ہبی(ینعیسجاکےلہپ اکنحوہرکوشرہےسولختوہیئگوہ)اسیک وظنمری
افر ااجزت ےک ریغب ںیہن رکان اچےیہ افر ہن یہ یسک ونکاری اڑیک ےس ااجزت ےک ریغب اکنح ایک اجےئ۔ رضحات
احصہبرکاؾےن رعض ایکہکای روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسونکاریاڑیک ےسسک رطہقیےسااجزتاح ل
رکاناچےیہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسیکااجزتافروظنمریاساکاخومشرانہےہ۔
رافی  :دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،زاید نب دعس ،دبعاہلل نب لضف ،انعف نب ریبج ،انب ابعس ،رضحت اوبرہریہ ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ریغونکاریوعرتےساسےکاکنحےسقلعتمااجزتاح لرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1178

راوی  :اسحام بٔ َٓؼور ،یحٌی بٔ سعیس ،ابٔ جریخ ،ابٔ ابوًَیهہ ،ذنوإ ابی عُرو ،حرضت عائظہ
ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ابِ َٔ أَبٔی ًَُ َِی َه َة
اس َتأ ِ َٔرُوا اي ِّٓ َشا َئ فٔی
یُ َح ِّس ُث َع ِٔ ذ َِن َو َ
إ أَبٔی َع ُِر ٕو َع ِٔ َعائٔظَ َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ِ

َ
ْک َت ِش َتهٔی َو َت ِشهُ ُت َقا ٍَ ص َُو إٔذِْ َُضا
أ ِب َـاع ٔضَّٔٔ قٔی ٌَ َؾإ ٔ َّٕ ا ِيب ٔ ِ َ
ااحسؼ نب وصنمر ،ییحی نب دیعس ،انب رججی ،انب اوبملیکہ ،ذوکاؿ ایب رمعف ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنعےس
رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ونکاری اڑویکں ےس اؿ ےک قلعتم
 ہلصیرکےنےکفتقاؿیکااجزتاح لرکاناچےیہ۔
رافی  :ااحسؼ نب وصنمر ،ییحی نب دیعس ،انب رججی ،انب اوبملیکہ ،ذوکاؿ ایب رمعف ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ریغونکاریوعرتےساسےکاکنحےسقلعتمااجزتاح لرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1179

راوی َ :حُسب نعبساَّلعلی ،خايس ،ہظاّ ،یحٌی بٔ ابونثیر ،ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ ،حرضت ابوہریرہ
رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َوص َُو ابِ ُٔ ا ِي َحار ٔٔث َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ص ٔظَ ْاّ َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ أَبٔی
َنثٔیر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو َسً ََُ َة بِ ُٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ
ِ
ِ
َّ
َّ
ـ إٔذِْ َُضا
ْک َحًَّی ُت ِش َتأذ ََٕ َقايُوا یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َن ِی َ
َو َسً َِ َقا ٍَ ََّل تُ ِٓ َه ُح اْلِ َیِّ ُِ َحًی ُت ِش َتأ ََ َر َو ََّل تُ ِٓ َه ُح ا ِيب ٔ ِ ُ
َقا ٍَ أَ ِٕ َت ِشهُ َت
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،اشہؾ،ییحینباوبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتی
ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای  ہبی (ریغ ونکاری) ےس اس یک وظنمری افر
راضدنمیےکریغباکنحہنایکاجےئرضحاتاحصہبرکاؾ ےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسیک

ااجزت سک رطہقی ےس اح ل وہیگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی ہک فہ وعرت (ااجزت ےنیل ےک
فتق)اخومشرےہ۔
رافی  :دمحمبدبعناالیلع،اخدل،اشہؾ،ییحینباوبریثک،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگفادلاینپ ہبیاڑیکاکاسیکااجزتےکریغباکنحرکدےوتایکمکحےہ؟
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ارگفادلاینپ ہبیاڑیکاکاسیکااجزتےکریغباکنحرکدےوتایکمکحےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1180

راوی  :ہاروٕ بٔ عبساہللَ ،عَٔ ،ايَ ،عبسايرحُٔ بٔ قاسَِ ،حُس بٔ سًُہ ،عبسايرحُٔ بٔ قاسِ،
ابیہ ،عبسايرحُٔ و َحُع ،یزیس ابٔ جاریہ ،حرضت خٓشاء بٓت خِذاّ رضی اہلل عٓہُا

َ َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َوأَْ ِ َبأََْا
أَ ِخب َ َرنٔی َص ُ
ارو ُٕ بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ََ ِع ْٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََاي ٔ ْ

َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ
یس ابِ ٔٔ َجارٔ َی َة اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َع ِٔ َخ ِٓ َشا َئ ب ٔ ِٓتٔ خ َِٔذاّ ٕ
ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ َو َُ َح ُِّ ٔع ابِى َِی َیز ٔ َ
َ ؾَأ َ َت ِت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ
َف َّز ْٔکَا َحطُ
أَ َّٕ أَبَاصَا َز َّو َج َضا َوه ٔ َی ثَی ِّْب ؾ َ ٔ
َْک َص ِت ذَي ٔ َ

اہرفؿ نب دبع اہلل ،نعم ،امکل ،دبعارلنمح نب اقمس ،دمحم نب ہملس ،دبعارلنمح نب اقمس ،اہیب ،دبعارلنمح ف عمجم،
سیدیانباجرہی،رضحتاسنخء تنباذاؾریضاہللامہنعرفامیتںیہہکاؿےکفادلےناؿ اکاکنحرکدایبج ہکفہ
 ہبی ںیھت افر اس رپ رایض ںیہن ںیھت ہچنیم  فہ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہںیئ وت آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناؿاکاکنحمتخرکدایردرکدای۔

رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،نعم،امکل،دبعارلنمحنباقمس،دمحمنبہملس،دبعارلنمحنباقمس،اہیب،دبعارلنمح
فعمجم،سیدیانباجرہی،رضحتاسنخءتنباذاؾریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگفادلاینپونکاریاڑیکاکاکنحاسےکوظنمریےکریغبرکدے
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ارگفادلاینپونکاریاڑیکاکاکنحاسےکوظنمریےکریغبرکدے

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1181

راوی  :زیاز بٔ ایوب ،علی بٔ ُغاب ،نہُص بٔ حشٔ ،عبساہلل بٔ بریسہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی
اہلل عٓہا

اب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َن ِض َُ ُص بِ ُٔ ا ِي َح َش ٔٔ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ
ُغ ٕ
أَ ِخب َ َرَْا زٔ َیازُ بِ ُٔ أَ ُّی َ
وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ُ َ
یش َت ُط َوأََْا
ب ُ َریِ َس َة َع ِٔ َعائٔظَ َة أَ َّٕ َؾ َتا ّة َز َخً َِت َعً َِی َضا َؾ َكاي َِت إ ٔ َّٕ أَبٔی َز َّو َجىٔی ابِ َٔ أَخٔیطٔ ئی َ ِر َؾ َع بٔی َخ ٔش َ
کَارٔ َص ْة َقاي َِت ا ِجً ٔ ٔسی َحًَّی َیأتِ َٔی اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َحا َئ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َ
َ
یضا ؾ ََس َعا ُظ َؾ َح َع ٌَ اْلِ َ َِ َر إٔي َِی َضا َؾ َكاي َِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َق ِس أَ َجز ِ ُت ََا َػ َٓ َع أَبٔی َو َله ِٔٔ
ؾَأ ِخب َ َر ِت ُط ؾَأ ِر َس ٌَ إلٔ َی أَب ٔ َ

ئ َٔ ِٔ اْلِ َ َِر ٔ َط ِی ْئ
أَ َر ِز ُت أَ ِٕ أَ ِعً ََِ أَئً ِّٓ َشا ٔ

کم
زایدنباویب،یلعنبرغاب ،س ،نبنسح،دبعاہللنبربدیہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےسرفاتی
ےہہک اکیدؿ اکی وجاؿ اڑیک ریمے اپسآیئ افر ےنہک یگلہک ریمےفادل ےن ریما اکنح اےنپ اھبیئ ےک اڑےک
ےساسفہجےسرک دایےہہکریمیفہجےس(ینعیھجمےساشدیرکےنیکفہجےس)اسیکرزاتلمتخوہاجےئ
یگ افر فہ یھب ولوگں یک رظن ںیم اکی ابزعت صخش نب اجےئ بج ہک ںیم اس وک اندنسپ رکیت وہں۔ ںیم ےن اس
ےس اہک ہک م ھٹیب اجؤ افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اظتنر رکف۔ ہچنیم  رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع

فآہل فملس فیرفی الےئ وت اس ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم رعض ایک۔ آپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک فادل وک بلط رفامای افر اس یک اڑیک وک اایتخر اطع رفام دایاس رپ اڑیک ےن رعض ایک ای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ریمےفادل اصبح ےن وج ھچک ایک فہ ھجم وک وظنمر ےہ نکیل ںیم اس ےس فافق
وہاناچیتہوہںایکوخانیتوکیھباساعمہلمںیمیسکمسقاکوکیئقحےہایںیہن؟
کم
رافی  :زایدنباویب،یلعنبرغاب ،س،نبنسح،دبعاہللنبربدیہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ارگفادلاینپونکاریاڑیکاکاکنحاسےکوظنمریےکریغبرکدے

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1182

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌیَ ،حُس بٔ عُرو ،ابوسًُہ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ُِر ٕو َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َسً ََُ َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة
َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُت ِش َتأ ِ ََرُ ا ِي َيت َٔیُ ُة فٔی َن ِؿ ٔش َضا َؾإ ٔ ِٕ َس َه َت ِت َؾ ُض َو إٔذِْ َُضا َوإ ٔ ِٕ أَبَ ِت
ؾ َََل َج َو َاز َعً َِی َضا
رمعفنبیلع،ییحی،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایونکاریاڑیکےساسےکسفنےکابرےںیمااجزتافرراضدنمیاح لرکاناچےیہ
ارگفہاخومشرےہوتہیاسیکااجزتےہافرارگااکنررکدےوتاسرپیسکمسقیکزربدیتسںیہنےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارحاؾیکاحتلںیماکنحیکااجزت
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ارحاؾیکاحتلںیماکنحیکااجزت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1183

راوی  :عُرو بٔ علیَ ،حُس بٔ سواء ،سعیس ،قتازہ و يعلی بٔ حهیِ ،عْکَہ ،حرضت ابٔ عباض رضی
اہلل عٓہ

ْٔک ََ َة
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َس َوا ٕ
ٔیس َع ِٔ َق َتا َز َة َو َي ِعل َی بِ ُٔ َحه ٕٔیِ َع ِٔ ع ِ ٔ
ئ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َسع ْ

َّح ّْ َوفٔی
ض َقا ٍَ َتزَ َّو َد َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِی ُُوْ َ َة ب ٔ ِٓ َت ا ِي َحار ٔٔث َوص َُو َُ ِ ٔ
َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ْس َف
َحسٔیثٔ َي ِعل َی بٔ َ ٔ
رمعف نب یلع ،دمحم نب وساء ،دیعس ،اتقدہ ف یلعی نب میکح ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رضحت ومیمہن تنب احرث ریض اہلل اہنع ےس احبتل ارحاؾ اکنح
ایکدفرسیرفاتیںیمہییھبےہہکہیاکنحرسػ(انیمہگج)ںیموہا۔
رافی  :رمعفنبیلع،دمحمنبوساء،دیعس،اتقدہفیلعینبمیکح،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ارحاؾیکاحتلںیماکنحیکااجزت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1184

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،عُرو ،ابی طعثاء ،حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ أَبٔی َّ
ض أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّٕ
ايظ ِع َثا ٔ
ئ أَ َّٕ ابِ َٔ َعبَّا ٕ
َّح ّْ
اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َتزَ َّو َد ََ ِی ُُوْ َ َة َوص َُو َُ ِ ٔ

دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمعف،ایباثعشء،رضحتانبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع ےس اکنح رفامای وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق احتل
ارحاؾںیمےھت۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،رمعف،ایباثعشء،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ارحاؾیکاحتلںیماکنحیکااجزت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1185

راوی  :عثُإ بٔ عبساہلل ،ابراہیِ بٔ ححاد ،وہیب ،ابٔ جریخ ،علاء ،حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا عُ ِث َُا ُٕ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ ا ِي َححَّا ٔد َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُوصَ ِی ْب َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ
َّح ّْ َج َعً َِت أَ َِ َرصَا إلٔ َی
َع َلا ٕ
ض أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ْ َ َهحَ ََ ِی ُُوْ َ َة َوص َُو َُ ِ ٔ
ئ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض ؾَأَْ ِ َه َح َضا إٔیَّا ُظ
ا ِي َعبَّا ٔ

امثعؿنبدبعاہلل،اربامیہنباجحج،فبیہ،انبرججی،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ومیمہن ریض اہلل اہنع ےس احتل ارحاؾ ںیم اکنح رفامای
اوہنںےناےنپابرےںیمرضحتابعسریضاہللہنعوکاایتخرانعتئایکاھت۔

رافی  :امثعؿنبدبعاہلل،اربامیہنباجحج،فبیہ،انبرججی،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ارحاؾیکاحتلںیماکنحیکااجزت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1186

راوی  :احُس بٔ نِص ،عبیساہلل ،ابٔ جریخ ،علاء ،حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض
وسی َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ َع َلا ٕئ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َن ِِصٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُعب َ ِی ُس اہللٔ َوص َُو ابِ ُٔ َُ َ
َّح ّْ
أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َتزَ َّو َد ََ ِی ُُوْ َ َة َوص َُو َُ ِ ٔ
ادمح نب رصن ،دیبع اہلل ،انب رججی ،اطعء ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرضحتومیمہنریضاہللاہنعےساکنحرفامایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملساحتلارحاؾںیم
ےھت۔
رافی  :ادمحنبرصن،دیبعاہلل،انبرججی،اطعء،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارحاؾیکاحتلںیماکنحرکےنیکاممتعن
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ارحاؾیکاحتلںیماکنحرکےنیکاممتعن

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1187

راوی  :ہاروٕ بٔ عبساہللَ ،عَٔ ،ايَ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسِ ،حرضت عثُإ بٔ عؿإ رضی
اہلل عٓہ

َ
َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ
أَ ِخب َ َرَْا َص ُ
ارو ُٕ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسث َٓا ََ ِع ْٔ َقا ٍَ َح َّسث َٓا ََاي ٔ َْ َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ

إ َقا ٍَ
إ بِ َٔ ُع ِث َُ َ
َ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ُْب َ ِیطٔ بِ ٔٔ َوصِبٕ أَ َّٕ أَبَ َ
َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ََاي ٔ ْ
َّح ُّ
إ َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َي ُكو ٍُ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّلَ َی ِٓ ٔه ُح ا ِي ُُ ِ ٔ
إ بِ َٔ َع َّؿ َ
َسُٔ ِع ُت ُع ِث َُ َ
َو ََّل یُ ِٓهٔحُ َو ََّل َی ِد ُل ُب

اہرفؿ نب دبع اہلل ،نعم ،ام کل ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،رضحت امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رحمؾ ہن وت وخد اکنح رکے ہن دفرسے اک اکنح
رکاےئافرہناکنحاکاغیپؾےجیھب۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،نعم،امکلفاحرثنبنیکسم،انباقمس،رضحتامثعؿنبافعؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ارحاؾیکاحتلںیماکنحرکےنیکاممتعن

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1188

راوی  :ابواَّلطعث ،یزیس ،سعیسَ ،ط و يعلی بٔ حهیِْ ،بیہ بٔ وہب ،ابإ بٔ عثُإ ،عثُإ بٔ عؿإ
رضی اہلل عٓہ

ٔیس َع ِٔ ََ َطٕ َو َي ِعل َی بِ ُٔ َحه ٕٔیِ َع ِٔ
َح َّسثَ َٓا أَبُو اْلِ َ ِط َعثٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ ُٔ ز َُریِ ٕع َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َسع ْ

إ َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َح َّس َث َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
إ بِ َٔ َع َّؿ َ
إ أَ َّٕ ُع ِث َُ َ
إ بِ ٔٔ ُع ِث َُ َ
ُْب َ ِیطٔ بِ ٔٔ َوصِبٕ َع ِٔ أَبَ َ

َّح ُّ َو ََّل یُ ِٓ ٔه ُح َو ََّل َی ِد ُل ُب
َو َس ًَّ َِ أَْ َّ ُط َقا ٍَ ََّل َی ِٓ ٔه ُح ا ِي ُُ ِ ٔ

اوباالثعش ،سیدی ،دیعس ،رطم ف یلعی نب میکح ،ہیبن نب فبہ ،اابؿ نب امثعؿ ،امثعؿ نب افعؿ ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرحمؾہنوتوخداکنحرکےہندفرسےاک
اکنحرکاےئافرہناکنحاکاغیپؾےجیھب۔
رافی  :اوباالثعش،سیدی،دیعس،رطمفیلعینبمیکح،ہیبننبفبہ،اابؿنبامثعؿ،امثعؿنبافعؿریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبفتقاکنحوکیسنداعڑپانھبحتسمےہ
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وبفتقاکنحوکیسنداعڑپانھبحتسمےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1189

راوی  :قتيبہ ،عبثر ،اَّلعُع ،ابواسحام ،ابو اَّلحوؾ ،حرضت عبساہلل رضی اہلل عٓہ

ؾ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َع ًَّ َُ َٓا
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِبث َ ْر َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ اي َّتظَ ُّض َس فٔی ايؼَّ ََلة ٔ َواي َّتظَ ُّض َس فٔی ا ِي َحا َج ٔة َقا ٍَ اي َّتظَ ُّض ُس فٔی ا ِي َحا َجةٔ أَ ِٕ
رشورٔ أَ ِن ُؿ ٔش َٓا ََ ِٔ یَ ِض ٔسظ ٔ اہللُ ؾ َََل َُ ٔـ ٌَّ َيطُ َو ََ ِٔ
رف ُظ َو َن ُعوذُ بٔاہللٔ َٔ ِٔ ُ ُ
ا ِي َح ُِ ُس ِهَّلِل َن ِش َتعٔيُٓطُ َو َن ِش َت ِػ ٔ ُ
َّ
ُقأ ُثَ ََل َث آیَا ٕ
ت
ي ُِـً ٔ ٌِ اہللُ ؾ َََل َصاز ٔ َی َي ُط َوأَ ِط َض ُس أَ ِٕ ََّل إ ٔ َي َط إَّٔل اہللُ َوأَ ِط َض ُس أَ َّٕ َُ َح َُّ ّسا َع ِب ُس ُظ َو َر ُسويُ ُط َو َي ِ َ

ہبیتق،عیتر،االشمع،اوبااحسؼ،اوباال وحص،رضحتدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہلل
ث
ہیلعفآہلفملسےنمہوکرضفرتےکومہعقرپ شھدڑپےنھیکمیلعتدی۔رتہمجامتؾمسقیکیرعںیفیدخافدندقفس

ےکفاےطسںیہ مہاےنپوسفنں ےکرشےساسیکدمدانپہ بلطرکےت ںیہسج وکدخافدندقفسدہاتی رفام دے
اسوکوکیئرمگاہ ںیہنرک اتک افرسجوکرمگاہرکدےوکیئاسوکدہاتی ںیہندے اتک افرںیماہشدتداتیوہں
ہک دخافدن دقفس ےک العفہ وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن ےہ افر دمحم (یلص اہلل ہیلع فآہل فملس) دخا ےک دنبے افر
روسؽںیہ۔
رافی  :ہبیتق،عیتر،االشمع،اوبااحسؼ،اوباالوحص،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وبفتقاکنحوکیسنداعڑپانھبحتسمےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1190

راوی  :عُرو بٔ َٓؼورَ ،حُس بٔ عیسی ،یحٌی بٔ زْیا بٔ ابوزائساہ ،زاؤز  ،عُرو بٔ سعیس ،سعیس بٔ
جبیر ،حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ْیَّا بِ ٔٔ أَبٔی َزائ َٔس َة َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ع َٔیسی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َز َ ٔ
ض أَ َّٕ َر ُج َّل ک َ ًَّ َِ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َزا ُو َز َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َسعٔیسٔ بِ ٔٔ ُج َبیِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ

فٔی َط ِی ٕئ َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ ا ِي َح ُِ َس ِهَّلِل ْ َ ِح َُ ُس ُظ َو َن ِش َتعٔيُٓ ُط ََ ِٔ َی ِض ٔسظ ٔاہللُ ؾ َََل َُ ٔـ ٌَّ َي ُط

َ َي ُط َوأَ ِط َض ُس أَ َّٕ َُ َح َُّ ّسا َع ِب ُس ُظ
َو ََ ِٔ ي ُِـً ٔ ٌِ اہللُ ؾ َََل َصاز ٔ َی َي ُط َوأَ ِط َض ُس أَ ِٕ َّلَ إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل اہللُ َو ِح َس ُظ ََّل َ ٔ
رشی َ
َو َر ُسويُطُ أَ ََّا َب ِع ُس
رمعف نب وصنمر ،دمحم نب یسیع ،ییحی نب زرکای نب اوبزادئاہ ،داؤد  ،رمعف نب دیعس ،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس
ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاکیآدیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسوکیئابتدرایتف
یکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایآرخکت۔

رافی  :رمعفنب وصنمر،دمحمنبیسیع،ییحینبزرکاینباوبزادئاہ،داؤد،رمعفنبدیعس،دیعسنبریبج،رضحتانب
ابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہبطخںیمایکڑپانھرکمفہےہ
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ہبطخںیمایکڑپانھرکمفہےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1191

راوی  :اسحام بٔ َٓؼور ،عبسايرحُٔ ،سؿیإ ،عبسايعزیز ،ثُیِ بٔ َطیہ ،حرضت عسی بٔ حاتِ رضی
اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ِبسٔ ا ِي َعزٔیز ٔ َع ِٔ َتُٔ ٔیِ بِ ٔٔ
َط َؾ َة َع ِٔ َعس ِّٔی بِ ٔٔ َحات ِٕٔ َقا ٍَ َتظَ ض ََّس َر ُج ََل ٕٔ ع ٔ ِٓ َس اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ أَ َح ُسص َُُا ََ ِٔ یُ ٔل ِع
ََ
اہللَ َو َر ُسو َي ُط َؾ َك ِس َر ٔط َس َو ََ ِٔ َي ِع ٔؼض ٔ َُا َؾ َك ِس غ ََوی َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔئ َِص
یب أَْ ِ َت
ا ِي َد ٔل ُ
یسی
ااحسؼنبوصنمر،دبعارلنمح،ایفسؿ،دبعازعلسی ،منب رطہی،رضحتدعینباحم ریضاہللہنعرفامےتںیہ
ہک دف ااخشص ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآ ہلفملس ےک اسےنمہبطخ ڑپاھ۔ اکی صخش ےن ےس ےل رک کت اہک۔
ینعی سج ےن اہلل افر اس ےک روسؽیک رفامربدارییک فہ صخش دہاتی ایہتف وہ ایگ افر سج ےن اؿ یک انرفامینیک فہ
رمگاہوہایگ۔اسرپروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمےنتکربےبیطخوہ۔
یسی
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دبعارلنمح،ایفسؿ،دبعازعلسی ،منبرطہی،رضحتدعینباحمریضاہللہنع

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

فہالکؾسجےساکنحدرتسوہاجاتےہ
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
فہالکؾسجےساکنحدرتسوہاجاتےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1192

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،ابوحازّ ،حرضت سہٌ بٔ سعس رضی اہلل عٓہ

إ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَبَا َحازّٔ ٕ َي ُكو ٍُ َسُٔ ِع ُت َس ِض ٌَ بِ َٔ َس ِع ٕس َي ُكو ٍُ إنِّٔی
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ ُسؿ َِی َ
َيف ٔی ا ِي َك ِوّ ٔ ع ٔ ِٓ َس اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ََ ِت ا َِ َرأَ ْة َؾ َكاي َِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ إْٔ َّ َضا َق ِس َو َص َب ِت َنؿ َِش َضا

َ ؾ ََش َه َت َؾً َِِ یُحٔ ِب َضا اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔظَ ِی ٕئ ث ُ َِّ َقا ََ ِت َؾ َكا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ
َفأِؾ َٔیضا َرأِیَ َ
ي َ
ََ َ َ
َ
یضا یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َقا ٍَ َص ٌِ ََ َع َ
َفأِ ؾ َٔیضا َرأِ َی َ
إْٔ َّ َضا َق ِس َوصَ َب ِت َنؿ َِش َضا َي َ
َ َؾ َك َاّ َر ُج ٌْ َؾ َكا ٍَ َز ِّو ِجٓ ٔ َ
َ ََ
َط ِی ْئ َقا ٍَ َّلَ َقا ٍَ اذِ َص ِب ؾَاكًُِ ِب َوي َِو َخا َت ُّا َٔ ِٔ َحسٔی ٕس ؾ ََِذ َص َب ؾ ََلً ََب ث ُ َِّ َجا َئ َؾ َكا ٍَ ي َِِ أَ ٔج ِس َط ِیئّا َوَّلَ

ُقآ ٕٔ َط ِی ْئ َقا ٍَ َن َع ِِ ََعٔی ُس َورةُ َن َِذا َو ُس َورةُ َن َِذا َقا ٍَ َق ِس
َخا َت ُّا َٔ ِٔ َحسٔی ٕس َقا ٍَ َص ٌِ ََ َع َ
َ َٔ ِٔ ا ِي ُ ِ
ُقآ ٕٔ
أَْ ِ َه ِح ُتهَ َضا َعل َی ََا ََ َع َ
َ َٔ ِٔ ا ِي ُ ِ
دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،اوباحزؾ ،رضحت  لہ نب دعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ولوگں ےک اسھت اھٹیب وہا
اھتہکاکیاخوتؿڑھکیوہیئافراسےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےنوخدوکآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک رپسد رک دای ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے ابرے ںیم وج انمبس ایخؽ رفامںیئ فہ رک
ںیل۔ہینسرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساخومشرےہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنیسکمسقاکوکیئوجاب
ںیہن دای۔ فہ اخوتؿ دفابرہ ڑھکی وہیئگ افر اس ےن فیہ ابت رعض یک ہی نس رک اکی آدیم ڑھکا وہا افر اس ےن
رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمااسےساکنحرکادںی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایک

اہمترے اپس ھچک ےہ؟ اس ےن رعض ایک ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رھپ م اجؤ افر وجتسج
رکفاچےہفہ ولےہیک اوگنیھٹیہوہ(ینعی رہمےکےیلھچکہن ھچکوہاناچےیہ)ہچنیم فہصخشرتصخوہایگافراس
ےن التش ایک رھپ فہ صخش آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم آای افر اس ےن رعض ایک ہک ھجم وک وکیئ زیچ
ںیہنلمیکساہیںکتہکھجموکوکیئزیچ(ینعیومعمیلےسومعمیلزیچیھب)اح لہنوہیکسافراہیںکتہکولےہ
یک اوگنیھٹکت رسیم ںیہنآ یکس۔آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ایک م وکرقآؿ رکمی ںیم ےس ھچک اید ےہ؟
اسصخشےنرعضایکیجاہں۔ھجموکرقآؿرکمییکالفںالفںوسرتایدےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
ایسرقآؿرکمییکمیلعت ےک دبہل(فہاخوتؿ)اہمترےاکنح ںیمدےدی۔وج م وکاید ےہ(ینعیسجدقررقآؿ
رکمیموکایدےہںیمےناسےکوعضاہمترااکنحرکدای)
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اوباحزؾ،رضحت لہنبدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکنحدرتسوہےنےکےیلرشط
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اکنحدرتسوہےنےکےیلرشط

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1193

راوی  :عیسی بٔ حُاز ،يیث ،یزیس بٔ ابوحبیب ،ابوايدیر ،حرضت عكبہ بٔ عاَر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ع َٔیسی بِ ُٔ َح َُّاز ٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َّ
یس بِ ٔٔ أَبٔی َحبٔیبٕ َع ِٔ أَبٔی ا ِي َدی ِر ٔ َع ِٔ عُ ِك َب َة بِ ٔٔ َعا َٔر ٕ َع ِٔ
ايً ِی ُث َع ِٔ َیز ٔ َ
َّ
رفو َد
َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ إ ٔ َّٕ أَ َح َّل ُّ ُ
ايَشو ٔن أَ ِٕ یُ َوفی بٔطٔ ََا ا ِس َت ِح ًَ ًِت ُِِ بٔطٔ ا ِي ُ ُ
یسیع نبامحد ،ثیل ،سیدی نب اوببیبح ،اوباریخل ،رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےسلقنرفامےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرشاطئںیمبسےسزایدہوپرارکےنےکالقئ

دفرشاطئںیہنجےکذرہعیمولگرشؾاگوہںوکالحؽرکےتوہ۔
رافی  :یسیعنبامحد،ثیل،سیدینباوببیبح،اوباریخل،رضحتہبقعنباعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اکنحدرتسوہےنےکےیلرشط

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1194

راوی  :عبساہلل بٔ َحُس بٔ تُیِ ،ححاد ،ابٔ جریخ ،سعیس بٔ ابوایوب ،یزیس بٔ ابوحبیب ،ابوايدیر،
حرضت عكبہ بٔ عاَر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ َتُٔ ٕیِ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َححَّا ّجا َي ُكو ٍُ َقا ٍَ ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َسعٔی ُس بِ ُٔ أَبٔی
یس بِ ٔٔ أَبٔی َحبٔیبٕ أَ َّٕ أَبَا ا ِي َدی ِر ٔ َح َّسثَطُ َع ِٔ عُ ِك َب َة بِ ٔٔ َعا َٔر ٕ َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
وب َع ِٔ َیز ٔ َ
أَ ُّی َ
َّ
ود
رف َ
َقا ٍَ إ ٔ َّٕ أَ َح َّل ُّ ُ
ايَشو ٔن أَ ِٕ یُ َوفی بٔطٔ ََا ا ِس َت ِح ًَ ًِت ُِِ بٔطٔ ا ِي ُ ُ
دبع اہلل نب دمحم نب میمت ،اجحج ،انب رججی ،دیعس نب اوباویب ،سیدی نب اوببیبح ،اوباریخل ،رضحت ہبقع نب اعرم
ریض اہلل ہنع روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس لقن رفامےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
رشاطئ ںیم بس ےس زایدہ وپرا رکےن ےک القئ دف رشاطئ ںیہ نج ےک ذرہعی م ولگ رشؾ اگوہں وک الحؽ رکےت
وہ۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبمیمت،اجحج،انبرججی،دیعسنباوباویب،سیدینباوببیبح،اوباریخل،رضحتہبقعنب
اعرمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اساکنحےسقلعتمہکسجےسنیتالطؼدیوہیئوعرتدےنیفاےلصخشےکفاےطسالحؽوہاجیت
ےہ
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اساکنحےسقلعتمہکسجےسنیتالطؼدیوہیئوعرتدےنیفاےلصخشےکفاےطسالحؽوہاجیتےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1195

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،سؿیإ ،زہریْ ،عوہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

َ
ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َجائ َ ِت ا َِ َرأَةُ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُ ِ
رٔؾَا َع َة إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكاي َِت إ ٔ َّٕ رٔؾَا َع َة كَ ًَّ َكىٔی ؾَأَبَ َّت كَ ََلقٔی َوإنِّٔی َتزَ َّو ِج ُت َب ِع َس ُظ
ٌ ص ُِسبَ ٔة َّ
َ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َقا ٍَ
ايث ِو ٔب ؾ ََـ ٔح َ
َع ِب َس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ َٔ ايزَّبٔیر ٔ َو ََا ََ َع ُط إ ٔ ََّّل َٔ ِث ُ
یٔ أَ ِٕ َت ِر ٔجعٔی إلٔ َی رٔؾَا َع َة ََّل َحًَّی َی ُِذ َ
ي ََع ًَّ َٔ تُرٔیسٔ َ
وم عُ َش ِی ًَ َت َٔ َو َت ُِذوقٔی عُ َش ِی ًَ َتطُ

ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رافہع
رقیظیکاہیلہاکیدؿدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہںیئافراوہنںےنرعضایکہک(ریمے
وشرہ)رضحترافہعریضاہللہنعےنھجموکنیتالطںیقدےدیںیھتسجےکدعبںیمےنرضحتدبعارلنمح
نبزریبریضاہللاہنعےکاسھتاشدیرکیل۔نکیلاؿےکاپسڑپکےےکہدنھہیک رطحےہ(بلطمہیےہہک
اؿںیموعرتاکقحادارکےنیکاطتقںیہنےہافرفہوعرتےکاقلبںیہنںیہ)ہینسرکرضحتروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک یسنہ آ یئگ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ریما ایخؽ ےہ ہک م اچیتہ وہ ہک م
رضحترافہعریضاہللہنعےکاپسرھپیلچاجؤنکیلںیہناسےکفاےطسالزؾےہہکماساکافرفہاہمترازماھکچ
ےل۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجیسکےندفرسےےکاپسرپفرشاح لیکوتفہاسرپرحاؾےہ
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
سجیسکےندفرسےےکاپسرپفرشاح لیکوتفہاسرپرحاؾےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1196

راوی  :عُرإ بٔ بکار ،ابوايامیٕ ،طعیب ،زہریْ ،عوہ ،حرضت زیٓب بٓت ابی سًُہ ،حرضت اّ سًُہ ،اّ
حبيبہ بٓت ابی سؿیإ رضی اہلل عٓہا

َ
ْع َوةُ
أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ بَکَّارٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو ا ِي َ َامی ٕٔ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا ُط َع ِی ْب َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ايزُّصِر ٔ ُّی َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ُِ

يب َة ب ٔ ِٓ َت
أَ َّٕ َزیِ َٓ َب ب ٔ ِٓ َت أَبٔی َسً ََُ َة َوأ ُ َُّ َضا أ ُ ُّّ َسً ََُ َة َز ِو ُد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ َّٕ أَُّّ َحب ٔ َ
إ َقاي َِت َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
إ أَ ِخب َ َر ِت َضا أَْ َّ َضا َقاي َِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَِْهٔحِ أ ُ ِخًٔی ب ٔ ِٓ َت أَبٔی ُسؿ َِی َ
أَبٔی ُسؿ َِی َ
ََ ب ٔ ُُ ِدً ٔ َی ٕة َوأَ َح ُّب ََ ِٔ يُظَ ارٔ ُنىٔی فٔی َخی ِر ٕأ ُ ِخًٔی َؾ َكا ٍَ
َ َؾ ُكً ُِت َن َع ِِ ي َِش ُت ي َ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ َوتُ ٔحبِّی َن ذَي ٔ َ
َ تُرٔی ُس أَ ِٕ
اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ أ ُ ِخ َت َٔ ََّل َت ٔح ٌُّ لٔی َؾ ُكً ُِت َواہللٔ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إَّْٔا َي َٓ َت َح َّس ُث أَْ َّ َ

َت ِٓهٔحَ زُ َّر َة ب ٔ ِٓ َت أَبٔی َسً ََُ َة َؾ َكا ٍَ ب ٔ ِٓ ُت أ ُ ِّّ َسً ََُ َة َؾ ُكً ُِت َن َع ِِ َؾ َكا ٍَ َواہللٔ ي َِو ََّل أَْ َّ َضا َربٔي َبًٔی فٔی َح ِحرٔی ََا

َح ًَّ ِت لٔی إْٔ َّ َضا ََّلبِ َٓ ُة أَخٔی َٔ ِٔ اير ََّؿا َعةٔ أَ ِر َؿ َع ِتىٔی َوأَبَا َسً ََُ َة ث ُ َویِ َب ُة ؾ َََل َت ِعر ٔ ِؿ َٔ َعل َ َّی بَ َٓاتٔهَُّٔ َوَّلَ
أَ َخ َواتٔهَُّٔ

رمعاؿ نب اکبر ،اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،رعفہ ،رضحت زبع  تنب ایب ہملس ،رضحت اؾ ہملس ،اؾ ہبیبح تنب ایب
ایفسؿریضاہللاہنعےسلقنرفامیتںیہہکاوہنںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!آپیلصاہللہیلع
فآہلفملسریمینہبےساکنحرکںیل۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایایکماسرطحےساچیتہوہ۔
ںیمےنرعضایکیجاہں!ویکہکنںیماہنت وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاہیلہںیہنوہںوجاسرطحےسوخاشہ
ہنرکفںافررھپارگریمینہبریمےاسھتیسکالھبیئںیمرشتکرکےلوتہییسکدفرسےیکرشتکےسزایدہ

رتہبےہ۔ہینسرکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہمترینہبریمےفاےطسالحؽںیہنےہاسرپںیمےن
رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!دخایکمسقمہےنانسےہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدرہتنبایبہملس
ےساشدیرکاناچےتہںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایارگاوہنںےنریمےاپسرپفرشہناپیئوہیتوت
بج یھب فہ ریمے فاےطس الحؽ ا فر اجزئ ںیہن ںیھت ویکہکن فہ ریمی دفدھ رشکی یجیتھب ےہ۔ ینعی ںیم ےن افر
اوبہملسےنوثہیباکدفدھایپےہاسفہجےسمولگآدنئہاینپنہبایٹیبںریمےاکنحےکےیلشیپہنرکان۔
رافی  :رمعاؿ نب اکبر ،اوباامیلؿ ،بیعش ،زرہی ،رعفہ ،رضحت زبع  تنب ایب ہملس ،رضحت اؾ ہملس ،اؾ ہبیبح
تنبایبایفسؿریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امںافریٹیبوکاکیصخشےکاکنحںیمعمجرکانرحاؾےہ
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
امںافریٹیبوکاکیصخشےکاکنحںیمعمجرکانرحاؾےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1197

راوی  :وہب بٔ بیإ ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہابْ ،عوہ بٔ زبیر ،حرضت زیٓب بٓت ابی سًُہ اور
حرضت اّ حبيبہ رضی اہلل عٓہُا

ْع َو َة بِ َٔ ايزُّبَی ِر ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َوص ُِب بِ ُٔ بَ َیا ٕٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
اب أَ َّٕ ُ ِ

يب َة َز ِو َد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا َي ِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ
َح َّسثَ ُط َع ِٔ َزیِ َٓ َب ب ٔ ِٓتٔ أَبٔی َسً ََُ َة أَ َّٕ أَُّّ َحب ٔ َ
َ
أَِْهٔحِ ب ٔ ِٓ َت أَبٔی َت ِعىٔی أ ُ ِخ َت َضا َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوتُ ٔحبِّی َن ذَي ٔ َٔ َقاي َِت َن َع ِِ ي َِش ُت َي َ

َ ََّل َی ٔح ٌُّ
ب ٔ ُُ ِدً ٔ َی ٕة َوأَ َح ُّب ََ ِٔ َ ٔ
رش َن ِتىٔی فٔی َخیِر ٕ أ ُ ِخًٔی َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ َذي ٔ َ
َ َت ِٓ ٔه ُح ُز َّر َة ب ٔ ِٓ َت أَبٔی َسً ََُ َة َؾ َكا ٍَ ب ٔ ِٓ ُت أ ُ ِّّ َسً ََُ َة
يب َة َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ َواہللٔ َي َك ِس َت َح َّسث ِ َٓا أَْ َّ َ
َقا َي ِت أ ُ ُّّ َحب ٔ َ

يبًٔی فٔی َح ِحرٔی ََا
يب َة َن َع ِِ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََواہللٔ ي َِو أَْ َّ َضا ي َِِ َتهُ ِٔ َرب ٔ َ
َقاي َِت أ ُ ُّّ َحب ٔ َ
َح ًَّ ِت إْٔ َّ َضا ََّلبِ َٓ ُة أَخٔی َٔ ِٔ اير ََّؿا َعةٔ أَ ِر َؿ َع ِتىٔی َوأَبَا َسً ََُ َة ث ُ َویِ َب ُة ؾ َََل َت ِعر ٔ ِؿ َٔ َعل َ َّی بَ َٓات ٔهَُّٔ َو ََّل أَ َخ َواتٔهَُّٔ

فبہ نب ایبؿ ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،رعفہ نب زریب ،رضحت زبع  تنب ایب ہملس افر رضحت اؾ ہبیبح
ریضاہللامہنعےسلقنںیہہکاوہنںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےفادلیکاڑیکوکآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملساےنپاکنحںیمرکںیل(ینعیاؿیکنہبوک)۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکماس
وک دنسپ رکیت وہ (ہک ںیم اس ےس اکنح رکفں؟) اوہنں ےن رعض ایک ہک یج اہں۔ اس ےیل ہک ںیم اہنت وت آپ یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبی ںیہن وہں (آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دفرسی ویبایں ںیہ) ہچنیم  ریمی وخاشہ
ےہ ہک ریمے اسھت ریخ ںیم یسک دفرسے ےک اجبےئ ریمی نہب رشکی وہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایہکریمےفاےطساسرطحرکانالحؽںیہنےہ۔رضحتاؾہبیبحریضاہللاہنعےنرعضایکایروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلعفآہلفملس یج اہں دخایک مسق مہ ےن وت ہی انس ےہہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس درہ تنب ایبہملس
ےساکنحاک ارادہر ےتھںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایایکاؾہملسیک اڑیک۔ رضحتاؾہبیبحریضاہلل
اہنع ےن رعض ایک یجاہں۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای افؽ وت اس ےن ریمے اپس رپفرش اپیئ ےہ افر
دخا یک مسق ارگ فہ رپفرش یک وہیئ ہن وہیت وت بج یھب ریمے فاےطس الحؽ ںیہن یھت۔ اس ےیل ہک اؿ ےک فادل
رضحت اوبہملس افر ںیم ےن رضحت وثہیب اک دفدھ ایپ ےہ ینعی ہک مہ دفونں دفدھ رشکی اھبیئ ںیہ۔ م ولگ اینپ
اڑویکںافرونہبںوکریمےاکنحےکفاےطسشیپہنرکف(آدنئہاساکایخؽرانھک)۔
رافی  :فبہنبایبؿ،انبفبہ،ویسن،انب اہشب،رعفہنبزریب،رضحتزبع تنبایبہملسافررضحتاؾ
ہبیبحریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
امںافریٹیبوکاکیصخشےکاکنحںیمعمجرکانرحاؾےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1198

راوی  :قتيبہ ،يیث ،یزیس بٔ ابوحبیبْ ،عاک بٔ َايَ ،زیٓب بٓت ابوسًُہ ،حرضت اّ حبيبہ رضی اہلل
عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ َیز ٔ َ َ
ْعا ٔک بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ أَ َّٕ َزیِ َٓ َب ب ٔ ِٓ َت أَبٔی َسً ََُ َة
یس بِ ٔٔ أبٔی َحبٔیبٕ َع ِٔ ٔ َ
َ َْان ٔ ْح زُ َّر َة ب ٔ ِٓ َت أَبٔی
يب َة َقاي َِت ي ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إَّْٔا َق ِس َت َح َّسث ِ َٓا أَْ َّ َ
أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ َّٕ أَُّّ َحب ٔ َ
َسً ََُ َة َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ َعل َی أ ُ ِّّ َسً ََُ َة ي َِو أَنِّی ي َِِ أَِْهٔحِ أَُّّ َسً ََُ َة ََا َح ًَّ ِت لٔی إ ٔ َّٕ

أَبَا َصا أَخٔی َٔ ِٔ اير ََّؿا َعةٔ

ہبیتق ،ثیل ،سیدی نب اوببیبح ،رعاک نب امکل ،زبع  تنب اوبہملس ،رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع ےس رفاتی
ےہہکاوہنں ےنرعضایک ای روسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسمہ ےنانس ےہہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسدرہ
تنب ایب ہملس ریض اہلل اہنع ےس اکنح رکےن فاےل ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک رضحت اؾ ہملس
ریضاہللاہنعیکوموجدیگ؟ارگںیمرضحتاؾیملسریضاہللاہنعےساکنحہنایکوہاتوتبجیھبفہریمےفاےطس
الحؽںیہنںیھتویکہکناؿےکفادلریمےراضیعاھبیئںیہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،سیدینباوببیبح،رعاکنبامکل،زبع تنباوبہملس،رضحتاؾہبیبحریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفونہبںوکاکی(صخشےک)اکنحںیمعمجرکےنےسقلعتم
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
دفونہبںوکاکی(صخشےک)اکنحںیمعمجرکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1199

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،عبسہ ،ہظاّ ،ابیہ ،زیٓب بٓت ابوسًُہ ،حرضت اّ حبيبہ رضی اہلل عٓہا

يب َة أَْ َّ َضا
أَ ِخب َ َرَْا َص َّٓازُ بِ ُٔ َّ ٔ
ايْس ِّی َع ِٔ َع ِب َس َة َع ِٔ صٔظَ اّ ٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َزیِ َٓ َب ب ٔ ِٓتٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أ ُ ِّّ َحب ٔ َ
َ أَ َح ُّب إٔي َِی َٔ َقاي َِت
ََ فٔی أ ُ ِخًٔی َقا ٍَ ؾَأ َ ِػ َٓ ُع ََا َذا َقاي َِت َتزَ َّو ِج َضا َقا ٍَ َؾإ ٔ َّٕ ذَي ٔ َ
َقاي َِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ َص ٌِ ي َ
َ
َش ُنىٔی فٔی َخی ِر ٕأ ُ ِخًٔی َقا ٍَ إْٔ َّ َضا َّلَ َت ٔح ٌُّ لٔی َقاي َِت َؾإْٔ َّ ُط َق ِس بَ ًَ َػىٔی أَْ َّ َ
َن َع ِِ ي َِش ُت ي َ
ََ ب ٔ ُُ ِدً ٔ َی ٕة َوأَ َح ُّب ََ ِٔ َي ِ َ

يبًٔی ََا َح ًَّ ِت لٔی إْٔ َّ َضا
َت ِد ُل ُب زُ َّر َة ب ٔ ِٓ َت أ ُ ِّّ َسً ََُ َة َقا ٍَ ب ٔ ِٓ ُت أَبٔی َسً ََُ َة َقاي َِت َن َع ِِ َقا ٍَ َواہللٔ ي َِو ي َِِ َتهُ ِٔ َرب ٔ َ

ََّلبِ َٓ ُة أَخٔی َٔ ِٔ اير ََّؿا َع ٔة ؾ َََل َت ِعر ٔ ِؿ َٔ َعل َ َّی بَ َٓاتٔهَُّٔ َو ََّل أَ َخ َواتٔهَُّٔ

انہدنبرسی،دبعہ،اشہؾ،اہیب،زبع تنباوبہملس ،رضحتاؾہبیبحریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےن
رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ایک آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ریمی نہب یک اجبن راحجؿ رفامرےہ
ںیہ؟(ینعی ریمی نہبیک رطػ ایکآپ یلص اہللہیلعفآہل فملسیک رتبغ ےہ؟)آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن
رفامای وت ںیم ایک رکفں؟ اوہنں ےن رعض ایک ہک اؿ ےس اکنح رک ںیل۔ ہی نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایایکماسابترپوخیشےسرایضوہ؟اوہنںےنرعضایکہکیجاہں۔اسےیلہکںیماہنتوتآپیلص
اہللہیلعفآہلفملسیکاہیلہںیہنوہںہچنیم ریمیوخاشہےہہکیسکدفرسےےکاجبےئریمینہبریمےاسھت
الھبیئےکاکؾںیمہصحدارنباجےئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایفہریمےفاےطسالحؽافراجزئ
ںیہن ےہ۔ اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک اس یک االطع  یل ےہ ہک آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس درہ تنب اؾ ہملس وک اکنح اک رہتش ےنجیھب فاےل ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک دخا یک
مسقارگاسےنریمےاہیںرپفرشںیہناپیئوہیتوتبجیھبفہریمےفاےطسالحؽںیہنیھتویکہکنفہریمے
دفدھرشکیاھبیئیکاڑیکےہمولگاینپاڑایکںافرںینہبریمےاکنحےکفاےطسہنوجتسیایکرکف۔
رافی  :انہدنبرسی،دبعہ،اشہؾ،اہیب،زبع تنباوبہملس،رضحتاؾہبیبحریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھپیھپافریجیتھبوکاکیاکنحںیمعمجرکان

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وھپیھپافریجیتھبوکاکیاکنحںیمعمجرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1200

راوی  :ہاروٕ بٔ عبساہللَ ،عَٔ ،ايَ ،ابوزْاز ،اْعد ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َ
َ
ْع ٔد َع ِٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرنٔی َص ُ
ارو ُٕ بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِع ْٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََاي ٔ َْ َع ِٔ أبٔی ايزَِّْاز ٔ َع ِٔ اْلِ ِ َ
ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّلَ یُ ِح َُ ُع بَی ِ َن ا ِي َُ ِرأَة ٔ َو َع َُّت َٔضا َو ََّل بَی ِ َن ا ِي َُ ِرأَة ٔ َو َخا َيت َٔضا
اہرفؿنبدبعاہلل،نعم،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م ولگ یجیتھب وھپیھپ افر اھبیجن اخہل وک اکی (صخش ےک) اکنح ںیم ااھٹک ہن ایک
رکف۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،نعم،امکل،اوبزاند،ارعج،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وھپیھپافریجیتھبوکاکیاکنحںیمعمجرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1201

راوی َ :حُس بٔ يعكوب بٔ عبسايوہاب بٔ یحٌی بٔ عباز بٔ عبساہلل بٔ زبیر بٔ عواَّ ،حُس بٔ ؾًیح،
یوْص ،ابٔ طہاب ،قبیؼہ بٔ ذویب ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

اب بِ ٔٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َع َّباز ٔبِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ايزُّبَی ِر ٔبِ ٔٔ ا ِي َع َّواّ ٔ َقا ٍَ
ايو َّص ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َي ِع ُك َ
وب بِ ٔٔ َع ِبسٔ َ

اب أَ ِخب َ َرنٔی ُقب َ ِی َؼ ُة بِ ُٔ ذُ َؤیِبٕ أَْ َّ ُط َسُٔ َع أَبَا ص َُریِ َر َة َي ُكو ٍُ
َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ُؾً َِی ٕح َع ِٔ یُوْ َُص َقا ٍَ ابِ ُٔ ٔط َض ٕ
ْ َ َهی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ یُ ِح َُ َع بَی ِ َن ا ِي َُ ِرأَة ٔ َو َع َُّت َٔضا َوا ِي َُ ِرأَة ٔ َو َخا َيت َٔضا
فلی
دمحم نب وقعیب نب دبعاولاہب نب ییحی نب ابعد نب دبعاہلل نب زریب نب وعاؾ ،دمحم نب ح ،ویسن ،انب اہشب ،ہصیبق
نبذفبی،اوبرہریہریضاہللہنعرتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
فلی
رافی  :دمحم نب وقعیب نب دبعاولاہب نب ییحی نب ابعد نب دبعاہلل نب زریب نب وعاؾ ،دمحم نب ح ،ویسن ،انب
اہشب،ہصیبقنبذفبی،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وھپیھپافریجیتھبوکاکیاکنحںیمعمجرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1202

راوی  :ابراہیِ بٔ يعكوب ،ابٔ ابوَریِ ،یحٌی بٔ ایوب ،جعرف بٔ ربیعہْ ،عاک بٔ َايَ و عبسايرحُٔ
اْعد ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

یع َة
رف بِ َٔ َرب ٔ َ
وب َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ابِ ُٔ أَبٔی ََ ِر َی َِ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ أَ ُّی َ
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ َي ِع ُك َ
وب أَ َّٕ َج ِع َ َ
َ
ْع ٔد َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ْعا ٔک بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َو َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ اْلِ ِ َ
َح َّسثَ ُط َع ِٔ ٔ َ
أَْ َّ ُط ْ َ َهی أَ ِٕ تُ ِٓ َهحَ ا ِي َُرِأَةُ َعل َی َع َُّت َٔضا أَ ِو َخا َيت َٔضا
اربامیہ نب وقعیب ،انب اوبرممی ،ییحی نب اویب ،رفعج نب رہعیب ،رعاک نب امکل ف دبعارلنمح ارعج ،اوبرہریہ
ریضاہللہنعرتہمجزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :اربامیہ نب وقعیب ،انب اوبرممی ،ییحی نب اویب ،رفعج نب رہعیب ،رعاک نب امکل ف دبعارلنمح ارعج،

اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وھپیھپافریجیتھبوکاکیاکنحںیمعمجرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1203

راوی  :قتيبہ ،يیث ،یزیس بٔ ابوحبیبْ ،عاک بٔ َايَ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ َیز ٔ َ َ
ْعا ٔک بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ
یس بِ ٔٔ أبٔی َحبٔیبٕ َع ِٔ ٔ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ْ َ َهی َع ِٔ أَ ِربَ ٔع ن ِٔش َوة ٕیُ ِح َُ ُع بَ ِي َٓ ُضَّٔ ا ِي َُ ِرأَة ٔ َو َع َُّت َٔضا َوا ِي َُ ِرأَة ٔ َو َخا َيت َٔضا
ہبیتق ،ثیل ،سیدی نب اوببیبح ،رعاک نب امکل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وھپیھپ ےک اکنح ںیم رےتہ وہےئ یجیتھب ےس اکنح وک عنم رفامای افر اخہل ےک اکنح ںیم
رےتہوہےئاھبیجنےساکنحوکعنمرفامای۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،سیدینباوببیبح،رعاکنبامکل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وھپیھپافریجیتھبوکاکیاکنحںیمعمجرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1204

راوی  :عُرو بٔ َٓؼور ،عبساہلل بٔ یوسـ ،يیث ،ایوب بٔ َوسی ،بهیر بٔ عبساہلل بٔ اَّلطخ ،سًامیٕ بٔ

يشار ،عبسايًَُ بٔ يشار ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ـ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َّ
وب بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ یُو ُس َ
ايً ِی ُث َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی أَ ُّی ُ
وسی َع ِٔ ب ُ َهی ِر ٔبِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ اْلِ َ َط ِّخ َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َي َشا ٕر َع ِٔ َع ِب ٔس ا ِي ًَُ ٔ َٔ بِ ٔٔ َي َشا ٕر َع ِٔ أَبٔی ص َُریِرَ َة
َُ َ
َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أََّْطُ َقا ٍَ ََّل تُ ِٓهَحُ ا ِي َُ ِرأَةُ َعل َی َع َُّت َٔضا َو ََّل َعل َی َخا َيت َٔضا

رمعفنبوصنمر،دبعاہللنبویفس،ثیل،اویبنبومیس،ریکبنبدبعاہللنباالجش،امیلسؿنباسیر،دبعاکلملنب
اسیر ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن عنم رفامای اچر
وعروتںےکاکنحںیمعمجرکےنوک(اکیوت)یجیتھبوک وھپیھپےکاسھتافر(دفرسے)اھبیجنوکاخہلےکاسھتافر
اساکسکع(ینعیوھپیھپاخہلیجیتھباھبیجنےکاسھتعمجرکےنوک)۔
رافی  :رمعف نب وصنمر ،دبعاہلل نب ویفس ،ثیل ،اویب نب ومیس ،ریکب نب دبعاہلل نب االجش ،امیلسؿ نب اسیر،
دبعاکلملنباسیر،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وھپیھپافریجیتھبوکاکیاکنحںیمعمجرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1205

راوی َ :حاہس بٔ َوسی ،ابٔ عييٓہ ،عُرو بٔ زیٓار ،ابوسًُہ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

وسی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ عُ َي ِي َٓ َة َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ زٔی َٓارٕ َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َحاصٔ ُس بِ ُٔ َُ َ
ْ َ َهی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ تُ ِٓ َهحَ ا ِي َُ ِرأَةُ َعل َی َع َُّت َٔضا أَ ِو َعل َی َخا َيت َٔضا
اجمدہ نب ومیس ،انب ہنییع ،رمعف نب دانیر ،اوبہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی

یلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایاچروعروتںےکاکنحںیمعمجرکےنوک(اکیوت)یجیتھبوکوھپیھپےکاسھتافر
(دفرسے)اھبیجنوکاخہلےکاسھتافراساکسکع(ینعیوھپیھپاخہلیجیتھباھبیجنےکاسھتعمجرکےنوک)۔
رافی  :اجمدہنبومیس،انبہنییع،رمعفنبدانیر،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وھپیھپافریجیتھبوکاکیاکنحںیمعمجرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1206

راوی  :یحٌی بٔ زرست ،ابواسُعیٌ ،یحٌی بٔ ابونثیر ،ابوسًُہ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َی ِحٌَی بِ ُٔ زُ ُر ِس َت َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ أَبٔی َنثٔیر ٕأَ َّٕ أَبَا َسً ََُ َة َح َّسثَ ُط

َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَْ َّ ُط َقا ٍَ ََّل تُ ِٓ َه ُح ا ِي َُ ِرأَةُ َعل َی َع َُّت َٔضا َو ََّل َعل َی َخا َيت َٔضا

ییحینبدرتس،اوبالیعمس،ییحینباوبریثک،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنعنمرفامایاچروعروتںےکاکنحںیمعمجرکےنوک(اکیوت)یجیتھبوکوھپیھپےکاسھتافر
(دفرسے)اھبیجنوکاخہلےکاسھتافراساکسکع(ینعیوھپیھپاخہلیجیتھباھبیجنےکاسھتعمجرکےنوک)۔
رافی  :ییحینبدرتس،اوبالیعمس،ییحینباوبریثک،اوبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھبیجنافراخہلوکاکیفتقںیماکنحںیمرانھکرحاؾےہ
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی

اھبیجنافراخہلوکاکیفتقںیماکنحںیمرانھکرحاؾےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1207

راوی  :عبیساہلل بٔ سعیس ،یحٌی ،ہظاَّ ،حُس ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صٔظَ ْاّ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ
اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََّل تُ ِٓ َه ُح ا ِي َُ ِرأَ ُة َعل َی َع َُّت َٔضا َو ََّل َعل َی َخا َيت َٔضا
دیبعاہللنبدیعس،ییحی،اشہؾ،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےنعنمرفامایہنوتیجیتھبےسوھپاھپاکاکنحایکاجےئافرہنیہاھبیجنےساخولرپاکنحایکاجےئ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،اشہؾ،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اھبیجنافراخہلوکاکیفتقںیماکنحںیمرانھکرحاؾےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1208

راوی  :اسحام بٔ ابراہیَِ ،عتُر ،زاؤز بٔ ابوہٓس ،طعيی ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َّحی ُِ أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ا ِي ُُ ِع َتُٔرُ َع ِٔ َزا ُو َز بِ ٔٔ أَبٔی صٔ ِٓ ٕس َع ِٔ َّ
ايظ ِع ٔي ِّی َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة
َت ِ ٔ
ٔیضا
َقا ٍَ ْ َ َهی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ تُ ِٓ َهحَ ا ِي َُ ِرأَةُ َعل َی َع َُّت َٔضا َوا ِي َع َُّ ُة َعل َی ب ٔ ِٓتٔ أَخ َ

ااحسؼنباربامیہ،رمتعم،داؤدنباوبدنہ،یبعش،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوھپیھپیکوموجدیگںیمےنوتوعرت(ویبی)یکیجیتھبےساکنحایکاجےئافرہن

یہاخہلیکوموجدیگںیماسیکاھبیجنےساکنحایکاجےئ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رمتعم،داؤدنباوبدنہ،یبعش،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اھبیجنافراخہلوکاکیفتقںیماکنحںیمرانھکرحاؾےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1209

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،طعبہ ،عاػِ ،طعيی ،جابر رضی اہلل عٓہ

َقأِ ُت َعل َی
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َع ٔ
اػ ِْ َقا ٍَ َ َ
َّ
ايظ ِع ٔي ِّی ن ٔ َتا ّبا ؾ ٔیطٔ َع ِٔ َجابٔر ٕ َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََّل تُ ِٓ َه ُح ا ِي َُ ِرأَةُ َعل َی َع َُّت َٔضا َوَّلَ َعل َی
َخا َيت َٔضا َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َص َِذا َٔ ِٔ َجابٔر ٕ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ،اعمص ،یبعش ،اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اراشد رفامای وھپیھپ یک وموجدیگ ںیم ہن وت وعرت (ویبی) یک یجیتھب ےس اکنح ایک اجےئ افر ہن یہ اخہل یک
وموجدیگںیماسیکاھبیجنےساکنحایکاجےئ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اعمص،یبعش،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اھبیجنافراخہلوکاکیفتقںیماکنحںیمرانھکرحاؾےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1210

راوی َ :حُس بٔ آزّ ،ابٔ َبارک ،عاػِ ،طعيی ،جابربٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

اػ ِٕ َع ِٔ َّ
ايظ ِع ٔي ِّی َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َجاب ٔ َر بِ َٔ َع ِب ٔس اہللٔ َي ُكو ٍُ
أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ آ َز َّ َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َع ِٔ َع ٔ
ْ َ َهی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ تُ ِٓ َهحَ ا ِي َُ ِرأَةُ َعل َی َع َُّت َٔضا َو َخا َيت َٔضا
دمحمنبآدؾ،انبابمرک ،اعمص ،یبعش،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع ےسرفاتی ےہہکروسؽرکمی یلصاہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایوھپیھپیکوموجدیگںیمےنوتوعرت(ویبی)یکیجیتھبےساکنحایکاجےئافرہنیہاخہل
یکوموجدیگںیماسیکاھبیجنےساکنحایکاجےئ۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،انبابمرک،اعمص،یبعش،اجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رحمؾوکےنھچپاگلان
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
رحمؾوکےنھچپاگلان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1211

راوی  :ابراہیِ بٔ حشٔ ،ححاد ،ابٔ جریخ ،ابوزبیر،جابر رضی اہلل عٓہ

َّاد َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ َجابٔر ٕ َقا ٍَ ْ َ َهی َر ُسو ٍُ
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ ا ِي َح َش ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحح ْ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ تُ ِٓهَحَ ا ِي َُ ِرأَةُ َعل َی َع َُّت َٔضا أَ ِو َعل َی َخا َيت َٔضا
اربامیہ نب نسح ،اجحج ،انب رججی ،اوبزریب،اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسےنعنمرفامایہنوتیجیتھبےسوھپاھپاکاکنحایکاجےئافرہنیہاھبیجنےساخولرپاکنحایکاجےئ۔
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،اوبزریب،اجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفدھیکفہجےسوکؿوکؿےسرےتشرحاؾوہاجےتںیہ
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
دفدھیکفہجےسوکؿوکؿےسرےتشرحاؾوہاجےتںیہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1212

راوی  :عبس اہلل بٔ سعیس ،یحٌیَ ،ايَ ،عبساہلل بٔ زیٓار ،سًامیٕ بٔ يشارْ ،عوہ ،حرضت عائظہ
ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

َ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ زٔی َٓارٕ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ََاي ٔ ْ
ُح ََ ِت ُط ا ِيو ٔ ََّل َزةُ
ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََا َ َّ
ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َي َشا ٕر َع ِٔ ُ ِ
ُح ََ ُط اير ََّؿا ُع
َ َّ
دبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،امکل ،دبعاہلل نب دانیر ،امیلسؿ نب اسیر ،رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس
رفاتی ےہہکفالدت یکفہج ےس وج رےتش رحاؾ وہےت ںیہاس دقر رےتشدفدھ ےنیپیک فہج ےس رحاؾ وہےتںیہ
ینعیراضتعاکافردفدھاکمکحاکییہےہاکنحےکہلسلسںیم۔
رافی  :دبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،امکل ،دبعاہلل نب دانیر ،امیلسؿ نب اسیر ،رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
دفدھیکفہجےسوکؿوکؿےسرےتشرحاؾوہاجےتںیہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1213

راوی  :قتيبہ ،يیث ،یزیس بٔ ابوحبیبْ ،عاکْ ،عوہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ َیز ٔ َ َ
ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة أَْ َّ َضا أَ ِخب َ َر ِتطُ
ْعا ٕک َع ِٔ ُ ِ
یس بِ ٔٔ أبٔی َحبٔیبٕ َع ِٔ ٔ َ
اس َتأِذ ََٕ َعً َِی َضا َؾ َح َحب َ ِت ُط ؾَأ ُ ِخب ٔ َر َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
أَ َّٕ َع َُّ َضا َٔ ِٔ اير ََّؿا َع ٔة ي َُش َِّّم أَ ِؾًَحَ ِ

َّح ُّ َٔ ِٔ اي َّٓ َش ٔب
َّح ُّ َٔ ِٔ اير ََّؿا ٔع ََا یَ ِ ُ
َؾ َكا ٍَ ََّل َت ِح َتحٔ ٔيی َٔ ِٓ ُط َؾإْٔ َّ ُط یَ ِ ُ

ہبیتق،ثیل،سیدینباوببیبح،رعاک،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاؿوکاالطع
 یلہک اؿ ےکاچچسجاکانؾاحلفےہاؿےکاپسآےنیک ااجزتاح لرکاناچےتہںیہ افرفہدفدھےکرہتشےس
اؿےکاچچےھت۔رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےناؿےسرپدہرکایلرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس وک اس ابت یک االطع  یل آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامایہک م اؿ ےس رپدہ ہنرکف ویکہکن دفدھ ےنیپ یک
فہجےسیھباسدقرولگرحمؾنباجےتںیہک ےنہک بسیکفہجےسرحمؾنباجےتںیہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،سیدینباوببیبح،رعاک،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
دفدھیکفہجےسوکؿوکؿےسرےتشرحاؾوہاجےتںیہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1214

راوی َ :حُس بٔ بظار ،یحٌیَ ،ايَ ،عبساہلل بٔ ابوبْک ،عُرہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظارٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَ ِحٌ َی َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َع ِٔ َع ُِ َر َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َع ِٔ
َّح ُّ َٔ ِٔ اي َّٓ َش ٔب
َّح ُّ َٔ ِٔ اير ََّؿا ٔع ََا َی ِ ُ
اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َی ِ ُ
دمحم نب اشبر ،ییحی ،امکل ،دبعاہلل نب اوبرکب ،رمعہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدفدھالپےنےساےنت یہرےتش رحاؾ وہےتںیہہک ک ےنرےتش
 بسیکفہجےسرحاؾوہےتںیہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحی،امکل،دبعاہللنباوبرکب،رمعہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
دفدھیکفہجےسوکؿوکؿےسرےتشرحاؾوہاجےتںیہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1215

راوی َ :حُس بٔ عبیس ،علی بٔ ہاطِ ،عبساہلل بٔ ابوبْک ،ابیہ ،عُرہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل
عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ عُب َ ِی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ َصا ٔط ِٕ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َع ُِ َر َة َقاي َِت
َّح ُّ َٔ ِٔ ا ِيو ٔ ََّل َزة ٔ
َّح ُّ َٔ ِٔ اير ََّؿا ٔع ََا َی ِ ُ
َسُٔ ِع ُت َعائٔظَ َة َت ُكو ٍُ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َی ِ ُ
دمحم نب دیبع ،یلع نب اہمش ،دبعاہلل نب اوبرکب ،اہیب ،رمعہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دفدھ ےنیپ ای الپےنیک فہج ےس اس دقر رےتش رحاؾ وہےتںیہ
ہکسجدقررےتشفالدتیکفہجےسرحاؾوہےتںیہ۔

رافی  :دمحمنبدیبع،یلعنباہمش،دبعاہللنباوبرکب،اہیب،رمعہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
دفدھیکفہجےسوکؿوکؿےسرےتشرحاؾوہاجےتںیہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1216

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،ابوَعاویہ ،اعُع ،سعس بٔ عبیسہ ،ابوعبسايرحُٔ ،حرضت علی رضی اہلل عٓہ

ايْس ِّی َع ِٔ أَبٔی َُ َعاو ٔ َی َة َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ َس ِع ٔس بِ ٔٔ ُعب َ ِی َس َة َع ِٔ أَبٔی َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َّ
َِّم
ايشً ٔ ِّ
أَ ِخب َ َرَْا َص َّٓازُ بِ ُٔ َّ ٔ
َقیِ ٕع َو َت َسعُ َٓا َقا ٍَ َوع ٔ ِٓ َس َک أَ َح ْس ُقً ُِت
َع ِٔ َعل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ َع ِٓطُ َقا ٍَ ُقً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ََا َي َ
َ َت َٓ َّو ُم فٔی ُ َ
َن َع ِِ ب ٔ ِٓ ُت َح ُِزَ َة َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إْٔ َّ َضا َّلَ َت ٔح ٌُّ لٔی إْٔ َّ َضا ابِ َٓ ُة أَخٔی َٔ ِٔ اير ََّؿا َعةٔ
انہد نب رسی ،اوباعمفہی ،اشمع ،دعس نب دیبعہ ،اوبدبعارلنمح ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ایک ببس ےہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس (ہلیبق ونب اہمش وک وھچ ڑ رک)
رقشی یک یہ اڑویکں ےس اشدی رکےت ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ایک اہمتری اگنہ ںیم وکیئ ےہ؟
ںیم ےن رعض ایک یج اہں! رضحت زمحہ یک اڑیک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای فہ ریمے فاےطس
الحؽںیہنےہاسےیلہکفہریمےدفدھرشکیاھبیئیکاڑیکےہفہریمےےیلالحؽںیہنےہ۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباعمفہی،اشمع،دعسنبدیبعہ،اوبدبعارلنمح،رضحتیلعریضاہللہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی

دفدھیکفہجےسوکؿوکؿےسرےتشرحاؾوہاجےتںیہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1217

راوی  :ابراہیِ بٔ َحُس ،یحٌی ابٔ سعیس ،طعبہ ،قتازہ ،جابر بٔ زیس ،حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ َجابٔر ٔبِ ٔٔ َزیِ ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ
ْ ي ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ٔ ِٓ ُت َح ُِزَ َة َؾ َكا ٍَ إْٔ َّ َضا ابِ َٓ ُة أَخٔی َٔ ِٔ اير ََّؿا َع ٔة َقا ٍَ
َعبَّا ٕ
ض َقا ٍَ ذُ ٔ َ
ُط ِع َب ُة َص َِذا َسُٔ َع ُط َق َتا َزةُ َٔ ِٔ َجابٔر ٔبِ ٔٔ َزیِ ٕس

اربامیہ نب دمحم ،ییحی انب دیعس ،ہبعش ،اتقدہ ،اجرب نب زدی ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رضحت زمحہ ریض اہلل ہنع یک اڑیک ےس اکنح رکےن ےئلیک اہک ایگ وت رفامای فہ
ریمےدفدھرشکیاھبیئیکاڑیکےہ۔
رافی  :اربامیہنبدمحم،ییحیانبدیعس،ہبعش،اتقدہ،اجربنبزدی،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
دفدھیکفہجےسوکؿوکؿےسرےتشرحاؾوہاجےتںیہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1218

راوی  :عبساہلل بٔ ػباح ،عبساہللَ ،حُس بٔ سواء ،سعیس ،قتازہ ،جابربٔ زیس ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

یس َع ِٔ َق َتا َز َة
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ايؼَّ بَّا ٔح بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َس َو ٕاء َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َس ٔع ْ

ٔیس َعل َى ب ٔ ِٓتٔ َح ُِزَ َة َؾ َكا ٍَ إْٔ َّ َضا
ض أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّى اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أُر َ
َع ِٔ َجابٔر ٔبِ ٔٔ َزیِ ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ

َّح ُّ َٔ ِٔ اي َّٓ َش ٔب
َّح ُّ َٔ ِٔ اير ََّؿا ٔع ََا َی ِ ُ
ابِ َٓ ُة أَخٔی َٔ ِٔ اير ََّؿا َعةٔ َوإْٔ َّ ُط َی ِ ُ
دبعاہللنبابصح،دبعاہلل ،دمحمنبوساء،دیعس،اتقدہ،اجربنب زدی،انبابعس ریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکیبن
یلصاہللہیلعفملسےسرضحتزمحہیکاڑیکےساکنحرکےن ےکےیلاہکایگوترفامایفہریمےدفدھرشکیاھبیئیک
اڑیکےہافرہیہکراضتعےسیھبفہرےتشرحاؾوہےتںیہوج بسیکفہجےسرحاؾوہےتںیہ
رافی  :دبعاہللنبابصح،دبعاہلل،دمحمنبوساء،دیعس،اتقدہ،اجربنبزدی،انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انتکدفدھیپےنیلےسرحتموہیتےہ؟
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
انتکدفدھیپےنیلےسرحتموہیتےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1219

راوی  :ہاروٕ بٔ عبساہللَ ،عَٔ ،ايَ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،عبساہلل بٔ ابوبْک،
عُرہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

َقائ َ ّة َعً َِیطٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َص ُ
ارو ُٕ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ََ ِع ْٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََاي ٔ ْ
َ َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ

إ
َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ََاي ٔ َْ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َع ِٔ َع ُِ َر َة َع ِٔ َعائ ٔظَ َة َقاي َِت ک َ َ
ُ
ت ََ ِعًُو ََا ٕ
َش َر َؿ َعا ٕ
ت یُ َ ِّ
َّح َِ َٔ ث ُ َِّ
ُقآ ٕٔ َع ِ ُ
ؾ ٔ َامی أَِْزَ ٍَ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َو َقا ٍَ ا ِي َحار ُٔث ؾ ٔ َامی أِْز ٔ ٍَ َٔ ِٔ ا ِي ُ ِ
ت َؾت ُُوفِّی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوهٔی َٔ َُّا ي ِ ُ
ُقآ ٕٔ
ُُقأ َٔ ِٔ ا ِي ُ ِ
َ
نُ ٔش ِد َٔ ب ٔ َد ُِ ٕص ََ ِعًُو ََا ٕ َ
َ

اہرفؿنبدبعاہلل،نعم،امکلفاحرث نبنیکسم،انباقمس،امکل،دبعاہللنباوبرکب،رمعہ،رضحتاعہشئدصہقی
ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک دخافدن دقفس یک اجبن ےس ہی آتی رکہمی انزؽ رفامیئ یئگ یھت افر احرث انیم

اکی صخشیک رفاتی ںیم ےہ اسرطح ےس آتی رکہمی انزؽیکیئگ ینعیدس رطقات ولعمؾ افر اؿ اک مکح ہی ےہ
ہک رحاؾ رکےت ںیہ اکنح وک رھپ یلہپ آتی رکہمی اس آتی رکہمی ےس وسنمخ وہیئگ ینعی اس ےک ینعم ںیہ اپچن
رطقات ولعمؾ۔ رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئگ افر فہ آتی رقآؿ رکمی ںیم التفت یک
اجیتریہ۔
رافی  :اہرفؿ نب دبعاہلل ،نعم ،امکل ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،دبعاہلل نب اوبرکب ،رمعہ ،رضحت
اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
انتکدفدھیپےنیلےسرحتموہیتےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1220

راوی  :عبساہلل بٔ ػباح بٔ عبساہللَ ،حُس بٔ سواء ،سعیس ،قتازہ و ایوب  ،ػايح ابوخًیٌ ،عبساہلل بٔ
حارث بٔ ْوؾٌ ،اّ ؾـٌ

ٔیس َع ِٔ َق َتا َز َة
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ايؼَّ بَّا ٔح بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َس َوا ٕئ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َسع ْ

وب َع ِٔ َػاي ٔ ٕح أَبٔی ا ِي َدًٔی ٌٔ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي َحار ٔٔث بِ ٔٔ ْ َ ِوؾ ٌَٕ َع ِٔ أ ُ ِّّ ا ِيؿ َِـ ٌٔ أَ َّٕ ْ َ ٔي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ
َوأَ ُّی ُ

َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُسئ ٔ ٌَ َع ِٔ اير ََّؿا ٔع َؾ َكا ٍَ ََّل تُ َ ِّ
َّح ُّ ِاْل ٔ َِ ََل َج ُة َو ََّل ِاْل ٔ َِ ََل َج َتا ٕٔ َو َقا ٍَ َق َتا َزةُ ا ِي َُؼَّ ُة
َوا ِي َُؼَّ َتا ٕٔ

دبع اہلل نب ابصح نب دبع اہلل ،دمحم نب وساء ،دیعس ،اتقدہ ف اویب  ،اصحل اوبلیلخ ،دبعاہلل نب احرث نب ونلف ،اؾ
لضف،رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدفدھےکروتشںےکابرےںیمدرایتفایکایگوتآپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دفدھ اکی ای دف رمہبت اتسپؿ ( ہن ںیم) ےل ےنیل ےس رحتم اثتب ںیہن وہیت۔

رضحتاتقدہریضاہللہنعیکلقنرکدہدحثیںیمظفلاملجہےکاجبےئظفلمصہوقنمؽےہ۔
رافی  :دبعاہلل نب ابصح نب دبعاہلل ،دمحم نب وساء ،دیعس ،اتقدہ ف اویب  ،اصحل اوبلیلخ ،دبعاہلل نب احرث نب
ونلف،اؾلضف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
انتکدفدھیپےنیلےسرحتموہیتےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1221

راوی  :طعیب بٔ یوسـ ،یحٌی ،ہظاّ ،ابیہ ،عبساہلل بٔ زبیر رضی اہلل عٓہ

ـ َع ِٔ َی ِحٌَی َع ِٔ صٔظَ اّ ٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبٔی َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی
أَ ِخب َ َرَْا ُط َع ِی ُب بِ ُٔ یُو ُس َ

اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََّل تُ َ ِّ
َّح ُّ ا ِي َُؼَّ ُة َوا ِي َُؼَّ َتا ٕٔ

بیعشنبویفس،ییحی،اشہؾ،اہیب،دبعاہللنبزریبریضاہللہنعاسدحثیاکومضمؿاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :بیعشنبویفس،ییحی،اشہؾ،اہیب،دبعاہللنبزریبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
انتکدفدھیپےنیلےسرحتموہیتےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1222

راوی  :زیاز بٔ ایوب ،ابٔ عًیہ ،ایوب ،ابٔ ابوًَیهہ ،عبساہلل بٔ زبیر ،عائظہ رضی اہلل عٓہا

وب َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی ًَُ َِیهَ َة َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ
وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ عُ ًَ َّی َة َع ِٔ أَ ُّی َ
أَ ِخب َ َرَْا زٔیَازُ بِ ُٔ أَ ُّی َ
َعائٔظَ َة َقاي َِت َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل تُ َ ِّ
َّح ُّ ا ِي َُؼَّ ُة َوا ِي َُؼَّ َتا ٕٔ
زاید نب اویب ،انب ہیلع ،اویب ،انب اوبملیکہ ،دبعاہلل نب زریب ،اعہشئ ریض اہلل اہنع اس دحثی اک ومضمؿ اسہقب
دحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :زایدنباویب،انبہیلع،اویب،انباوبملیکہ،دبعاہللنبزریب،اعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
انتکدفدھیپےنیلےسرحتموہیتےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1223

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ بزیع ،یزیس ،ابٔ زریع ،سعیس ،قتازہ ،ابراہیِ بٔ یزیس ،حرضت رشیح رضی
اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ بَزٔی ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَزٔی ُس َي ِعىٔی ابِ َٔ ز َُریِ ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َسعٔی ْس َع ِٔ َق َتا َز َة
َ
رشیِ ّحا َح َّسثَ َٓا أَ َّٕ َعً ٔ ًّیا َوابِ َٔ
َقا ٍَ َنتَب ِ َٓا إلٔ َی إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ یَز ٔ َ
یس اي َّٓ َدع ٔ ِّی َن ِشأيُ ُط َع ِٔ اير ََّؿا ٔع َؾ َه َت َب أَ َّٕ ُ َ
إ فٔی ن ٔ َتابٔطٔ أَ َّٕ أَبَا َّ
ََ ِش ُعوز ٕ کَاَْا َي ُك َوَّل ٕٔ یُ َ ِّ
ئ ا ِي ُُ َحارٔب ٔ َّی
ايظ ِع َثا ٔ
َّح ُّ َٔ ِٔ اير ََّؿا ٔع َقًٔیًُ ُط َو َنثٔیرُ ُظ َوک َ َ
إ َي ُكو ٍُ ََّل تُ َ ِّ
َّح ُّ ا ِي َد ِل َؿ ُة َوا ِي َد ِل َؿ َتا ٕٔ
َح َّسثَ َٓا أَ َّٕ َعائٔظَ َة َح َّسثَ ِتطُ أَ َّٕ ْ َ ٔي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ

دمحم نب دبعاہلل نب زبعی ،سیدی ،انب زرعی ،دیعس ،اتقدہ ،اربامیہ نب سیدی ،رضحت رشحی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہہک رضحت یلع افر رضحت ا نب وعسمد ریض اہلل امہنع رفامای رکےت ےھت ہک دفدھ اچےہمک ایپ وہ ای زایدہ اس ےس

اکنحرحاؾوہاجاتےہ۔زینرضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعرفامیتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےناراشدرفامایاکیایدفوھگٹناکنحوکرحاؾںیہنرکےت۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزبعی،سیدی،انبزرعی،دیعس،اتقدہ،اربامیہنبسیدی،رضحترشحیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
انتکدفدھیپےنیلےسرحتموہیتےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1224

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،ابواَّلحوؾ ،اطعث بٔ ابو طعثاء ،ابیہَْ ،سوم ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل
عٓہا

ؾ َع ِٔ أَ ِط َع َث بِ ٔٔ أَبٔی َّ
ْسو ٕم
ايظ ِع َثا ٔ
أَ ِخب َ َرَْا صَ َّٓازُ بِ ُٔ َّ ٔ
ايْس ِّی فٔی َحسٔیثٔطٔ َع ِٔ أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
ئ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ ََ ِ ُ

َقا ٍَ َقاي َِت َعائٔظَ ُة َز َخ ٌَ َعل َ َّی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوع ٔ ِٓسٔی َر ُج ٌْ َقاع ْٔس ؾ ِ
َ َعً َِیطٔ
َاط َت َّس ذَي ٔ َ

َو َرأَیِ ُت ا ِي َػ َـ َب فٔی َو ِجضٔطٔ َؾ ُكً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إْٔ َّ ُط أَخٔی َٔ ِٔ اي َّر َؿا َعةٔ َؾ َكا ٍَ اْ ِ ُورِ َٕ ََا إ ٔ ِخ َواُْهَُّٔ َو ََ َّر ّة
رخی اْ ِ ُو ِر َٕ ََ ِٔ إ ٔ ِخ َواُْهَُّٔ َٔ ِٔ اير ََّؿا َع ٔة َؾإ ٔ َّٕ اير ََّؿا َع َة َٔ ِٔ ا ِي َُ َحا َعةٔ
أُ ِ َ

انہد نب رسی،اوباالوحص ،اثعش نب اوب اثعشء ،اہیب ،رسمفؼ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک
اکی رمہبت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ریمےاپس فیرفیالےئ وت ریمےاپس اکی آدیم اھٹیب
وہا اھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ہی ابت انوگار وسحمس وہیئ افر ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک رہچہ
اونررپہصغافرانرات یےکآاثردےھکیوترعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!ہیصخشریمادفدھرشکیاھبیئ
ےہآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنرفامایہک مدھکی ایلرکفہکاہمترےاھبیئوکؿوکؿ ںیہآپ یلصاہللہیلعفآہل
فملسےناکیرمہبتزمدیہیےلمجاراشدرفامےئہکاہمترینہبوکؿوکؿیسںیہویکہکندفدھےکرہتشاکاابتعراس

وصرتںیمےہہکاسےسوھبکمتخوہاجےئ۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباالوحص،اثعشنباوباثعشء،اہیب،رسمفؼ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وعرتےکدفدھالپےنےسرمدےسیھبرہتشاقمئوہاجاتےہ
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وعرتےکدفدھالپےنےسرمدےسیھبرہتشاقمئوہاجاتےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1225

راوی  :ہاروٕ بٔ عبساہللَ ،عَٔ ،ايَ ،عبساہلل بٔ بْک ،عُرہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ارو ُٕ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِع ْٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََاي ٔ َْ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َع ِٔ َع ُِ َر َة أَ َّٕ
أَ ِخب َ َرَْا َص ُ
إ ع ٔ ِٓ َسصَا َوأَْ َّ َضا َسُٔ َع ِت َر ُج َّل َي ِش َتأِذ ٔ ُٕ فٔی بَ ِیتٔ
َعائٔظَ َة أَ ِخب َ َر ِت َضا أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ
َ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َحؿ َِؼ َة َقاي َِت َعائٔظَ ُة َؾ ُكً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َص َِذا َر ُج ٌْ َي ِش َتأِذ ٔ ُٕ فٔی بَ ِيتٔ َ

إ ُؾ ََل ْٕ َح ًّیا ي ٔ َع ُِّ َضا َٔ ِٔ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أ ُ َرا ُظ ؾُ ََلّْا ي ٔ َع ِِّ َحؿ َِؼ َة َٔ ِٔ اير ََّؿا َع ٔة َقاي َِت َعائٔظَ ُة َؾ ُكً ُِت ي َِو ک َ َ
َّح ُّ َٔ ِٔ ا ِيو ٔ ََّل َزة ٔ
اير ََّؿا َع ٔة َز َخ ٌَ َعل َ َّی َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ اير ََّؿا َع َة تُ َ ِّ
َّح ُّ ََا یُ َ َّ
اہرفؿ نب دبع اہلل ،نعم ،امکل ،دبعاہلل نب رکب ،رمعہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاپسفیرفیرفامےھتہکںیمےناکیآدیموکرضحتہصفحریضاہلل

اہنعےکاکمؿںیمداہلخیکااجزتاح لرکےتوہےئانس۔وترعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسہی
آدیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اکمؿ ںیم داہلخ یک وظنمری امگن راہ ےہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکریمیراےئںیمفہصخشرضحتذصفہریضاہللاہنعاکاچچےہ۔رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعرفامیت
ںیہ ہک ںیم ےن رعض ایک ہک ارگ الفں آدیم زدنہ وہات وت فہ ریما دفدھ رشکی اچچ وہات افر فہ ریمے رھگ آای رکات۔

آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہکدفدھےکرہتشیکفہج ےسیھب فہرےتشرحاؾ وہاجےتںیہوجہکفالدت
یکفہجےسرحاؾوہےتںیہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،نعم،امکل،دبعاہللنبرکب،رمعہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وعرتےکدفدھالپےنےسرمدےسیھبرہتشاقمئوہاجاتےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1226

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،عبسايرزام ،ابٔ جریخ ،علاءْ ،عوہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

َ
َ
ْع َو َة أَ َّٕ
أَ ِخب َ َرنٔی إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرن ٔی َع َلائْ َع ِٔ ُِ

َ
َف َز ِزتُ ُط َقا ٍَ َو َقا ٍَ صٔظَ ْاّ ص َُو أَبُو ا ِي ُك َع ِی ٔص َؾ َحا َئ
َعائٔظَ َة َقاي َِت َجا َئ َع ِِّّم أبُو ا ِي َح ِع ٔس َٔ ِٔ اير ََّؿا َع ٔة َ َ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ ِخب َ ِرتُ ُط َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ائ ِ َِذنٔی َي ُط
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،اطعء ،رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ریمے دفدھ رشکی اچچ اوبدعج ریض اہلل ہنع ریمے رھگ آےئ وت ںیم ےن اؿ وک فاسپ رک دای۔ رضحت اشہؾ ریض
اہللہنعرفامےتںیہہکاؿیکتینکاوبسیقیھترھپسج فتقروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسفیرفیالےئوت
رضحتاعہشئدصہقیریض اہللاہنعےن اےنپ اچچاکذترکہ ایکوتآپیلصاہللہیلعفآہل فملس ےنرفامایاؿوکااجزت
دےدف۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،انبرججی،اطعء،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وعرتےکدفدھالپےنےسرمدےسیھبرہتشاقمئوہاجاتےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1227

راوی  :عبس ايوارث بٔ عبس ايؼُس بٔ عبس ايوارث ،ابیہ ،ایوب ،وہب بٔ نیشإْ ،عوہ ،حرضت عائظہ
ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

إ
وب َع ِٔ َوص ِٔب بِ ٔٔ َن ِی َش َ
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس ا ِي َوار ٔٔث بِ ُٔ َع ِب ٔس ايؼَّ َُ ٔس بِ ٔٔ َع ِب ٔس ا ِي َوار ٔٔث َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبٔی َع ِٔ أَ ُّی َ
اب ؾَأَبَ ِت أَ ِٕ َتأِذ ََٕ َيطُ
ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة أَ َّٕ أَ َخا أَبٔی ا ِي ُك َع ِی ٔص ا ِس َتأِذ ََٕ َعل َی َعائٔظَ َة َب ِع َس آ َی ٔة ا ِي ٔح َح ٔ
َع ِٔ ُ ِ
َ ئً َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ ائ ِ َِذنٔی َي ُط َؾإْٔ َّ ُط َع ُُّ َٔ َؾ ُكً ُِت إْٔ َّ َُا أَ ِر َؿ َع ِتىٔی ا ِي َُ ِرأَةُ َوي َِِ
ْ ذَي ٔ َ
ؾ َُِذ ٔ َ
ٌ َؾ َكا ٍَ إْٔ َّ ُط َع ُُّ َٔ َؾً َِیًٔخِ َعً َِی َٔ
یُ ِرؿ ِٔعىٔی اي َّر ُج ُ
دبع اولارث نب دبع ادمصل نب دبع اولارث ،اہیب ،اویب ،فبہ نب اسیکؿ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل
اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبسیق ےک اھبیئ ےن رپدہ یک آتی رکہمی ےک زنفؽ ےک دعب ریمے اکمؿ رپ آےن یک
ااجزت اح ل رکان اچیہ وت ںیم ےن ااجزت دےنی ےس ااکنر رک دای۔ ہچنیم  سج فتق رضحت روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم اس ابت اک ذترکہ وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اؿ وک
ااجزتدےدفویکہکنفہ اہمترےاچچںیہںیمےنرعض ایک ھجموکدفدھوعرت ےنالپایاھترمدےنںیہنالپایاھت۔
آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامایفہ اہمترے اچچ ںیہ افرفہ اہمترے اہیںآ ےتکس ںیہ (ینعی اؿ ےس اہمترارپدہ
ںیہنےہ)۔
رافی  :دبع اولارث نب دبع ادمصل نب دبع اولارث ،اہیب ،اویب ،فبہ نب اسیکؿ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی
ریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وعرتےکدفدھالپےنےسرمدےسیھبرہتشاقمئوہاجاتےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1228

راوی  :ہاروٕ بٔ عبساہللَ ،عَٔ ،ايَ ،ابٔ طہابْ ،عوہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت
ارو ُٕ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ أَْ ِ َبأََْا ََ ِع ْٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََاي ٔ َْ َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َص ُ
اب َع ِٔ ُ ِ
إ أَ ِؾًَحُ أَ ُخو أَبٔی ا ِي ُك َع ِی ٔص َي ِش َتأِذ ٔ ُٕ َعل َ َّی َوص َُو َع ِِّّم َٔ ِٔ اير ََّؿا َع ٔة ؾَأَبَ ِی ُت أَ ِٕ آذ ََٕ َي ُط َحًَّی َجا َئ َر ُسو ٍُ
کَ َ
َ َب ِع َس أَ ِٕ ْ َزَ ٍَ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ ِخبَرِتُ ُط َؾ َكا ٍَ ائ ِ َِذنٔی َي ُط َؾإْٔ َّ ُط َع ُُّ َٔ َقاي َِت َعائٔظَ ُة َوذَي ٔ َ

اب
ا ِي ٔح َح ُ

اہرفؿ نب دبع اہلل ،نعم ،امکل ،انب اہشب ،رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت
اوبسیقےکاھبیئاحلفےنوجریمےدفدھرشکیاچچےھتریمےاہیںآےنیکااجزتاح لیکوتںیمےناؿوک
رھگ ںیم داہلخ یک ااجزت دےنی ےس ااکنر رک دای۔ ہچنیم  سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
فیرفی الےئ وت ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک علطم ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اؿ وک
ااجزت دے دف۔ اس ےیل ہک فہ اہمترے اچچ ںیہ (ارگہچ دفدھ رشکی یہ یہس) رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل
اہنعرفامیتںیہہکہیمکحرپدہےسقلعتممکحانزؽوہےنےکدعباکفاہعقےہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،نعم،امکل،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وعرتےکدفدھالپےنےسرمدےسیھبرہتشاقمئوہاجاتےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1229

راوی  :عبسايحبار بٔ عَلء ،سؿیإ ،زہری و ہظاّ بٔ ْعوہْ ،عوہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس ا ِي َحبَّارٔ بِ ُٔ ا ِي َع ََل ٔ
ئ َع ِٔ ُسؿ َِی َ
ْع َو َة َع ِٔ ُ ِ
إ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َوصٔظَ ُاّ بِ ُٔ ُ ِ
ِ
اب َؾً َِِ آذ َِٕ َيطُ ؾَأ َ َتانٔی اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََشأ َ ِي ُتطُ
اس َتأذ ََٕ َعل َ َّی َع ِِّّم أَ ِؾ ًَ ُح َب ِع َس ََا َْزَ ٍَ ا ِي ٔح َح ُ
ِ
ٌ َقا ٍَ ائ ِ َِذنٔی َي ُط
َؾ َكا ٍَ ائ ِ َِذنٔی َي ُط َؾإْٔ َّ ُط َع ُُّ َٔ ُقً ُِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ إْٔ َّ َُا أَ ِر َؿ َع ِتىٔی ا ِي َُ ِرأَةُ َوي َِِ یُ ِرؿ ِٔعىٔی اي َّر ُج ُ

َترٔبَ ِت َیُٔيُٓ َٔ َؾإْٔ َّ ُط َع ُُّ َٔ

دبعاابجلرنبالعء،ایفسؿ،زرہیفاشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعرفامیتںیہہکریمے
اچچ احلف ےن رپدہ یک آتی رکہمی ےک انزؽ وہےن ےک دعب ریمے رھگدالخ وہےن یک ااجزت اچیہ وت ںیم ےن اؿ وک
ااجزتدےنیےسااکنررکدای رھپسجفتقرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ریمےرھگفیرفیالےئ
وتںیمےنآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےساسےکابرےںیمدرایتفایک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
ماؿوکااجزتدےدفویکہکنفہاہمترےاچچںیہاسرپںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!ھجموکوت
وعرتےندفدھالپایاھتہنہکیسکرمدےن۔آپیلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامایاؿوکااجزتدےدفافراہمترا
داایںاہھتاخکآولدوہ(ینعیاہمتراالھبوہ)اسےیلہکفہاہمترےاچچںیہ۔
رافی  :دبعاابجلرنبالعء،ایفسؿ،زرہیفاشہؾنبرعفہ،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وعرتےکدفدھالپےنےسرمدےسیھبرہتشاقمئوہاجاتےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1230

راوی  :ربیع بٔ سًامیٕ بٔ زاؤز  ،ابواَّلسوز و اسحام بٔ بْک ،بْک بٔ َرض ،جعرف بٔ ربیعہْ ،عاک بٔ

َايَْ ،عوہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

رض
أَ ِخب َ َرَْا اي َّربٔی ُع بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبُو اْلِ َ ِس َوز ٔ َوإ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ بَ ِْکٕ َق َاَّل َح َّسثَ َٓا بَ ِ ُ
ْک بِ ُٔ َُ َ َ
ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َجا َئ أَ ِؾًَحُ أَ ُخو أَبٔی ا ِي ُك َع ِی ٔص
َع ِٔ َج ِع َ ٔ
رف بِ ٔٔ َرب ٔ َ
ْعا ٔک بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ ُ ِ
یع َة َع ِٔ ٔ َ
َي ِش َتأِذ ٔ ُٕ َؾ ُكً ُِت ََّل آ َذ ُٕ َي ُط َحًَّی أَ ِس َتأِذ ٔ َٕ ْ َ ٔي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ًَ َُّا َجا َئ ْ َ ٔي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُقً ُِت َيطُ َجا َئ أَ ِؾ ًَ ُح أَ ُخو أَبٔی ا ِي ُك َع ِی ٔص َي ِش َتأِذ ٔ ُٕ ؾَأَبَ ِی ُت أَ ِٕ آذ ََٕ َي ُط َؾ َكا ٍَ ائ ِ َِذنٔی َيطُ َؾإ َّْٔطُ
ٌ َقا ٍَ ائ ِ َِذنٔی َي ُط َؾإْٔ َّ ُط َع ُُّ َٔ
َع ُُّ َٔ ُقً ُِت إْٔ َّ َُا أَ ِر َؿ َع ِتىٔی ا َِ َرأَةُ أَبٔی ا ِي ُك َع ِی ٔص َوي َِِ یُرِؿ ِٔعىٔی ايرَّ ُج ُ

رعیبنبامیلسؿنبداؤد،اوباالوسدفااحسؼنبرکب،رکبنبرضم،رفعجنبرہعیب،رعاکنبامکل،رعفہ،رضحت
اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت اوبسیق ےک اھبیئ احلف ےن ریمے اہیں دالخ وہےن یک ااجزت
بلطیکوتںیمےناہکہکںیمرضحتروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفےیکریغبوظنمریںیہندے
 یتک۔ اس فہج ےس سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی الےئ وت ںیم ےن رعض ایک ہک
اوبسیقےکاھبیئاحلفےنادنرآےنیکااجزتبلطیکیھتنکیلںیمےنااکنررکدای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامایاؿوکااجزتدےدفویکہکنفہاہمترےاچچںیہںیمےنرعضایکھجموکوتاوبسیقیکویبیےندفدھالپای
اھت یسک رمد ےن ںیہن الپای اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ وک ااجزت دے دف ویکہکن فہ اہمترے اچچ
ںیہ۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿنبداؤد،اوباال وسدفااحسؼنبرکب،رکبنبرضم،رفعجنبرہعیب،رعاکنبامکل،رعفہ،
رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑبےوکدفدھالپےنےسقلعتم
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی

ڑبےوکدفدھالپےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1231

راوی  :یوْص بٔ عبساَّلعلی ،ابٔ وہبََ ،خّ بٔ بهیر ،ابیہ ،حُیس بٔ ْاؾع ،زیٓب بٓت ابی سًُہ،
حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

َخ ََ ُة بِ ُٔ ب ُ َهیِر ٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا یُوْ ُُص بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ََ ِ َ
َسُٔ ِع ُت حُ َُ ِی َس بِ َٔ َْاؾ ٕٔع َي ُكو ٍُ َسُٔ ِع ُت َزیِ َٓ َب ب ٔ ِٓ َت أَبٔی َسً ََُ َة َت ُكو ٍُ َسُٔ ِع ُت َعائٔظَ َة َز ِو َد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ

َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َت ُكو ٍُ َجائ َ ِت َس ِض ًَ ُة ب ٔ ِٓ ُت ُس َض ِی ٌٕ إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكاي َِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ
إنِّٔی َْلَ َری فٔی َو ِجطٔ أَبٔی ُح َِذ ِي َؿ َة َٔ ِٔ ُز ُخو ٍٔ َساي ٔ ِٕ َعل َ َّی َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِر ٔؿعٔیطٔ ُقً ُِت

َ
َ
ْع ِؾ ُت ُط فٔی َو ِجطٔ أَبٔی حُ َِذ ِي َؿ َة
إ ْٔ َّ ُط ي َُِذو ي ٔ ِح َی ٕة َؾ َكا ٍَ أ ِر ٔؿعٔیطٔ َی ِِذ َص ِب ََا فٔی َو ِجطٔ أبٔی حُ َِذ ِي َؿ َة َقاي َِت َواہللٔ ََا َ َ
َب ِع ُس
ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،رخمؾنبریکب،اہیب،دیمحنبانعف،زبع تنبایبہملس،رضحتاعہشئدصہقیریض
اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک شھلہ تنب لیہس روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر
رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!ںیماسملےکرھگآےنرپاوبذحہفیےکرہچہرپہصغافرانوگاریےکآاثر
وسحمسرکیتوہں۔اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن اراشدرفامایماسوکاانپدفدھالپدف۔اوہنںےنرعض
ایکہکفہوتاکیڈا ڑیھفاےلصخشںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایماسوکدفدھالپدفاسرطہقیےس
اوبذحہفی ےک رہچہ رپ ہصغ ےک آاثر متخ وہ اجںیئ ےگ۔ شھلہ رفامیت ںیہ اس ےک دعب ںیم ےن اؿ ےک رہچہ رپ یھبک فہ
ابتںیہندیھکی۔
رافی  :ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ ،رخمؾ نب ریکب ،اہیب ،دیمح نب انعف ،زبع  تنب ایب ہملس ،رضحت اعہشئ
دصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ڑبےوکدفدھالپےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1232

راوی  :عبساہلل بٔ َحُس بٔ عبسايرحُٔ ،سؿیإ ،ابیہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع َٓا ُظ َٔ ِٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ َوص َُو
ابِ ُٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َجائ َ ِت َس ِض ًَ ُة ب ٔ ِٓ ُت ُس َض ِی ٌٕ إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ـ أ ُ ِر ٔؿ ُع ُط َوص َُو
َؾ َكاي َِت إنِّٔی أَ َری فٔی َو ِجطٔ أَبٔی حُ َِذ ِي َؿ َة َٔ ِٔ زُ ُخو ٍٔ َساي ٔ ِٕ َعل َ َّی َقا ٍَ ؾَأ َ ِر ٔؿعٔیطٔ َقاي َِت َو َن ِی َ
َ بٔا ِي َح ِّل َْب ٔ ًّیا ََا
َر ُج ٌْ َنبٔی ْر َؾ َكا ٍَ أَي َِش ُت أَ ِع ًَ ُِ أَْ َّ ُط َر ُج ٌْ َنبٔی ْر ث ُ َِّ َجائ َ ِت َب ِع ُس َؾ َكاي َِت َو َّاي ِٔذی َب َع َث َ
ْ ُظ
َرأَیِ ُت فٔی َو ِجطٔ أَبٔی ُح َِذ ِي َؿ َة َب ِع ُس َط ِیئّا أَ ِ َ

دبع اہلل نب دمحم نب دبعارلنمح ،ایفسؿ ،اہیب ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک شھلہ تنب رضحت
لیہس ریض اہلل اہنع روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر اوہنں ےن رعض ایک
روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ںیم اسمل ےک اےنپاپس دالخ وہےن رپ رضحت اوبذحہفی ےکرہچہ رپ ہصغ ےک
آاثردیتھکیوہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکماسوکاانپدفدھالپدف۔اوہنںےنرعضایکہکفہوت
ڑبےآدیمںیہاؿوکسکرطہقیےسدفدھالپؤں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایایکھجموکاساکملعںیہن
ہک فہ آدیم ےہ رھپ فہ اس ےک دعب دفرسی رمہبت آںیئ افر رعض ایک اس ےک دعب ںیم ےن اؿ ےک رہچہ رپ انوگاری
ےکآاثرںیہندےھکی۔
رافی  :دبعاہللنبدمحمنبدبعارلنمح،ایفسؿ،اہیب،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی

ڑبےوکدفدھالپےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1233

راوی  :احُس بٔ یحٌی ابٔ وزیر ،ابٔ وہب ،سًامیٕ ،یحٌی و ربیعہ ،قاسِ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل
عٓہا

یع ُة َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ یَ ِحٌَی أَبُو ا ِي َوزٔیر ٔ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ابِ َٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ُسً ِ ََامی ُٕ َع ِٔ یَ ِحٌَی َو َرب ٔ َ
ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت أَ ََ َر اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا َِ َرأَ َة أَبٔی ُح َِذ ِي َؿ َة أَ ِٕ تُ ِر ٔؿ َع َساي ٔ ُّا ََ ِول َی أَبٔی
َ
َّ
یع ُة َؾکَاْ َ ِت ُر ِخ َؼ ّة ي ٔ َشاي ٔ ِٕ
ُح َِذ ِي َؿ َة َحًی َت ِِذ َص َب غَی ِ َرةُ أَبٔی ُح َِذ ِي َؿ َة ؾَأ ِر َؿ َع ِت ُط َوص َُو َر ُج ٌْ َقا ٍَ َرب ٔ َ
ادمح نب ییحی انب فزری ،انب فبہ ،امیلسؿ ،ییحی ف رہعیب ،اقمس ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک
رضحتشھلہریضاہللاہنعرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہںیئافررعضایکای
روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہل فملس امہرے اہیں آان اجان ےہ افر ھچک ےنھجمس افر اجےنن اگل ےہ وج رمد ےتھجمس افر اجےتن
ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اےس اانپ دفدھ الپ رک وخد وک اس رپ رحاؾ رک دف۔ رضحت انب ایب ہکیط
رفامےتںیہہکںیمےنہیدحثیےننسےکدعباکیاسؽکتایبؿںیہن یکرھپسجفتقریمیرضحتاقمسےس
الماقتوہیئوتاوہنںےنرفامایہکماسےسہنڈرفہکلبماسوکلقنرکف۔
رافی  :ادمحنبییحیانبفزری،انبفبہ،امیلسؿ،ییحیفرہعیب،اقمس،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ڑبےوکدفدھالپےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1234

راوی  :حُیس بٔ َشعسہ ،سؿیإ ،ابٔ جریخ ،ابٔ ابی ًَیهہ ،قاسِ بٔ َحُس ،عائظہ رضی اہلل عٓہا

إ َوص َُو ابِ ُٔ َحبٔیبٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی ًَُ َِیهَ َة َع ِٔ ا ِي َكاس ِٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا حُ َُ ِی ُس بِ ُٔ ََ ِش َع َس َة َع ِٔ ُسؿ َِی َ
بِ ٔٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َجائ َ ِت َس ِض ًَ ُة إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكاي َِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ

َّحمٔی َعً َِیطٔ
ٌ َع ًَ ِي َٓا َو َق ِس َع َك ٌَ ََا َي ِعك ٔ ُ
َساي ٔ ُّا َی ِس ُخ ُ
ٌ اي ِّر َجا ٍُ َو َعً ٔ َِ ََا َي ِع ًَ ُِ اي ِّر َجا ٍُ َقا ٍَ أَ ِر ٔؿعٔیطٔ َت ِ ُ

َ ؾ ََُ َه ِث ُت َح ِو َّّل ََّل أ ُ َح ِّس ُث بٔطٔ َو َيك ٔ ُ
یت ا ِي َكاس َِٔ َؾ َكا ٍَ َح ِّس ِث بٔطٔ َو ََّل َت َضابُطُ
ب ٔ َِذي ٔ َ

دیمحنبدعسمہ،ایفسؿ،انبرججی،انبایبملیکہ،اقمسنب دمحم،اعہشئریضاہللاہنعاسدحثیاکومضمؿاسقبےک
اطمقبےہ۔
رافی  :دیمحنبدعسمہ،ایفسؿ،انبرججی،انبایبملیکہ،اقمسنبدمحم،اعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ڑبےوکدفدھالپےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1235

راوی  :عُرو بٔ علی ،عبسايوہاب ،ایوب ،ابٔ ابی ًَیهہ ،قاسِ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

َ
وب َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی ًَُ َِی َه َة َع ِٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة أَ َّٕ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َع ِٔ َع ِب ٔس ا ِي َوصَّ ٔ
اب َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا أَ ُّی ُ
إ ََ َع أَبٔی ُح َِذ ِي َؿ َة َوأَصًِٔطٔ فٔی بَ ِيتٔض ٔ ِِ ؾَأ َ َت ِت ب ٔ ِٓ ُت ُس َض ِی ٌٕ إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َساي ٔ ُّا ََ ِول َی أَبٔی ُح َِذ ِي َؿ َة ک َ َ
ٌ َع ًَ ِي َٓا َوإنِّٔی أَ ُه ُّٔ فٔی َنؿ ِٔص
َو َس ًَّ َِ َؾ َكاي َِت إ ٔ َّٕ َساي ٔ ُّا َق ِس بَ ًَ َؼ ََا َی ِبًُ ُؼ اي ِّر َجا ٍُ َو َع َك ٌَ ََا َع َكًُو ُظ َوإَّْٔطُ َی ِس ُخ ُ
َّحمٔی َعً َِیطٔ ؾَأ َ ِر َؿ ِع ُتطُ ؾ ََِذ َص َب
أَبٔی حُ َِذ ِي َؿ َة َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
َ َط ِیئّا َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِر ٔؿعٔیطٔ َت ِ ُ
َّ
َ
َف َج ِع ُت إٔي َِیطٔ َؾ ُكً ُِت إنِّٔی َق ِس أَ ِر َؿ ِع ُت ُط ؾ ََِذ َص َب َّاي ِٔذی فٔی َنؿ ِٔص أَبٔی ُح َِذ ِي َؿ َة
اي ِٔذی ف ٔی َنؿ ِٔص أبٔی ُح َِذ ِي َؿ َة َ َ

رمعف نب یلع ،دبعاولاہب ،اویب ،انب ایب ملیکہ ،اقمس ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت اوبذحہفی ریض اہلل ہنع ےک ومیل اسمل رضحت اوبذحہفی ریض اہلل ہنع افر اؿ یک ویبی ےک اسھت اؿ ےک
اکمؿ ںیم راہ رکےت ےھت اکی رفز رضحت لیہس یک اصزبحادی احرض وہںیئ افر رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس اسمل اعلق ابغل وہ ےئگ ںیہ افر امہرے اہیں فہ آےت رےتہ ںیہ۔ ریما ایخؽ ےہ ہک اؿ یک آدم
رضحتاوبذحہفیےکبلق رپ انوگارزگریتےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکم اسوکدفدھالپرکوخد
وکاسرپرحاؾرکول۔ہچنیم اوہنںےناسملوکدفدھالپایافراسرطہقیےسرضحتاوبذحہفیےکبلقےسیھبفہ
ابت لکن یئگ رھپ ھچک رفز ےک دعب دفرسی رمہبت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض
وہیئافررعضایکںیمےناسوکدفدھالپایاھتہچنیم رضحتاوبذحہفیےکبلقےسفہابتلکنیئگ۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعاولاہب،اویب،انبایبملیکہ،اقمس،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ڑبےوکدفدھالپےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1236

راوی  :یوْص بٔ عبساَّلعلی ،ابٔ وہب ،یوْص و َايَ ،ابٔ طہاب ،حرضت ْعوہ رضی اہلل عٓہ

اب َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا یُوْ ُُص بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َو ََاي ٔ َْ َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
َِ اير َِّؿ َع ٔة أَ َح ْس َٔ ِٔ
ْع َو َة َقا ٍَ أَبَی َسائٔرُ أَ ِز َوا ٔد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ یَ ِس ُخ ٌَ َعً َِیض َّٔٔ بٔتًٔ َ
ُِ
ض یُرٔی ُس َر َؿا َع َة ا ِلهَبٔیر ٔ َو ُقً َِٔ ي ٔ َعائٔظَ َة َواہللٔ ََا ْ َُری َّاي ِٔذی أَ ََ َر َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
اي َّٓا ٔ
َس ِض ًَ َة ب ٔ ِٓ َت ُس َض ِی ٌٕ إ ٔ ََّّل ُر ِخ َؼ ّة فٔی َر َؿا َع ٔة َساي ٔ ِٕ َو ِح َس ُظ َٔ ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َواہللٔ َّلَ

ٌ َع ًَ ِي َٓا أَ َح ْس ب ٔ َض ِٔذظ ٔاير َِّؿ َعةٔ َو ََّل یَ َراَْا
یَ ِس ُخ ُ

ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ ،ویسن ف امکل ،انب اہشب ،رضحت رعفہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک امتؾ ازفاج
رہطمات ےن ااکنر رفامای افر رف امای ہک اس دفدھ ےک رہتش یک فہج ےس یسک وک اکمؿ ںیم داہلخ یک ااجزت ںیہن دانی
اچےیہ۔اسدفدھ ےک رہتش ےس ہی بلطم ےہہک ڑبیرمع ںیم وج یسک وکدفدھ الپای اجےئ وتاسیک فہج ےس یسک وک
اکمؿںیمداہلخیکااجزتںیہنوہ یتکافرامتؾےنرضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعیکدختمںیمرعضایک
ہک دخا یک مسق رضحت شھلہ ریض اہلل اہنع وک وج مکح رفامای ایگ اھت فہ مکح اخص اسمل ےس قلعتم اھت افر اوہنں ےن مسق
اھکرکاہکہکاسدفدھےکرہتشیکفہجےسوکیئصخشامہرےاکمؿںیمدالخہنوہ(افرہنمہیسکوکاسرہتشیک
فہجےسرھگںیمدںیھکی)
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،ویسنفامکل،انباہشب،رضحترعفہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ڑبےوکدفدھالپےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1237

راوی  :عبسايًَُ بٔ طعیب بٔ يیث ،ابیہ ،جسی ،عكیٌ ،ابٔ طہاب ،ابوعبیسہ بٔ عبساہلل بٔ زَعہ،
زیٓب بٓت ابی سًُہ ،حرضت اّ سًُہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس ا ِي ًَُ ٔ َٔ بِ ُٔ ُط َع ِی ٔب بِ ٔٔ َّ
ايً ِیثٔ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی َع ِٔ َج ِّسی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی عُ َك ِی ٌْ َع ِٔ ابِ ٔٔ
اب أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو عُب َ ِی َس َة بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َز َِ َع َة أَ َّٕ أ ُ ََّ ُط َزیِ َٓ َب ب ٔ ِٓ َت أَبٔی َسً ََُ َة أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ َّٕ أ ُ ََّ َضا أَُّّ
ٔط َض ٕ
َسً ََُ َة َز ِو َد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ کَاْ َ ِت َت ُكو ٍُ أَبَی َسائٔرُ أَ ِز َوا ٔد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ
َِ اير ََّؿا َع ٔة َو ُقً َِٔ ي ٔ َعائٔظَ َة َواہللٔ ََا ْ َُری َص ِٔذظ ٔإ ٔ ََّّل ُر ِخ َؼ ّة َر َّخ َؼ َضا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
یُ ِس َخ ٌَ َعً َِیضَّٔٔ بٔتًٔ َ

اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َخ َّ
اػ ّة ي ٔ َشاي ٔ ِٕ ؾ َََل یَ ِس ُخ ٌِ َع ًَ ِي َٓا أَ َح ْس ب ٔ َض ِٔذظ ٔاير ََّؿا َع ٔة َو ََّل یَ َراَْا

دبعاکلمل نب بیعش نبثیل ،اہیب ،دجی ،لیقع ،انب اہشب ،اوبدیبعہ نب دبعاہلل نب زہعم ،زبع  تنب ایب ہملس،
رضحتاؾہملسریضاہللاہنعےسیھباسہقبدحثییکامدننہیدحثیوقنمؽےہ۔
رافی  :دبعاکلمل نب بیعش نبثیل ،اہیب ،دجی ،لیقع ،انباہشب ،اوبدیبعہ نب دبعاہلل نب زہعم ،زبع  تنب
ایبہملس،رضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےچبوکدفدھالپےنےکدفراؿویبیےستبحصرکان
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ےچبوکدفدھالپےنےکدفراؿویبیےستبحصرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1238

راوی  :عبیساہلل و اسحام بٔ َٓـور ،عبسايرحَُٔ ،ايَ ،ابواسوزْ ،عوہ ،عائظہ رضی اہلل عٓہا ،حرضت
جساَہ بٓت وہب رضی اہلل عٓہا

ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ َوإ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ أَبٔی اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ ُ ِ

أَ َّٕ ُج َسا ََ َة ب ٔ ِٓ َت َوصِبٕ َح َّسثَ ِت َضا أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َي َك ِس َص َُ ُِ ُت أَ ِٕ أَْ ِ َهی َع ِٔ
َّ
رض أَ ِوَّلَ َزص ُِِ
اير َ
ا ِيػٔی ًَ ٔة َحًی ذ َ ِ
َْ ُت أَ َّٕ ؾَار َٔض َو ُّ
وّ َي ِؼ َٓ ُعطُ َو َقا ٍَ إ ٔ ِس َح ُل َي ِؼ َٓ ُعوْ َ ُط ؾ َََل َي ُ ُّ
دیبع اہلل ف ااحسؼ نب مور ،دبعارلنمح ،امکل ،اوباوسد ،رعفہ ،اعہشئ ریض اہلل اہنع ،رضحت دجاہم تنب فبہ
ریضاہللاہنعرفامیتںیہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایںیمےنارادہایکاھتہکدفدھالپےن
یک دمت ںیم ویبی ےس تبحص رکےن یک اممتعن رک دفں نکیل رھپ ےھجم اید آای ہک الہ افرس افر الہ رفؾ یھب ایس
رطہقیےسایکرکےتںیہافراسےساؿیکافالدفںوکیسکمسقاکوکیئاصقنؿںیہناچنہپ۔رضحتااحسؼیکرفاتی

ںیمثصیعہیکہگجثصیػووہنےہ۔
رافی  :دیبعاہلل ف ااحسؼ نب مور ،دبعارلنمح ،امکل ،اوباوسد ،رعفہ ،اعہشئ ریض اہلل اہنع ،رضحت دجاہم تنب
فبہریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زعؽےکابرےںیم
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
زعؽےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1239

راوی  :اسُعیٌ بٔ َشعوز و حُیس بٔ َشعسہ ،یزیس بٔ زریع ،ابٔ عوَٕ ،حُس بٔ سیریٔ ،عبسايرحُٔ
بٔ بَش بٔ َشعوز ،حرضت ابوسعیس خسری

ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َوحُ َُ ِی ُس بِ ُٔ ََ ِش َع َس َة قَاَّلَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس بِ ُٔ ز َُریِ ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َع ِو ٕٕ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
َش بِ ٔٔ ََ ِش ُعوز ٕ َو َر َّز ا ِي َحس َ
ٔیث َحًَّی َر َّز ُظ إلٔ َی أَبٔی َسعٔی ٕس
َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ سٔیر ٔ َ
یٔ َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ بٔ ِ ٔ
ٌ َتهُو ُٕ َي ُط
ْ ذَي ٔ َ
َ ع ٔ ِٓ َس َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َو ََا ذَا ُن ِِ ُق ًِ َٓا اي َّر ُج ُ
ا ِيد ُِسر ِّٔی َقا ٍَ ذُ ٔ َ

َ
ْک ُظ أَ ِٕ َت ِحُٔ ٌَ َٔ ِٓ ُط َقا ٍَ ََّل َعً َِیهُ ِِ أَ ِٕ
ْک ُظ ا ِي َح ُِ ٌَ َو َتهُو ُٕ َي ُط اْلِ َ ََ ُة َؾ ُی ٔؼ ُ
یب َٔ ِٓ َضا َویَ ِ َ
ا ِي َُ ِرأةُ َؾ ُی ٔؼيبُ َضا َویَ ِ َ
ََّل َتؿ َِعًُوا َؾإْٔ َّ َُا ص َُو ا ِي َك َس ُر
الیعمس نب وعسمد ف دیمح نب دعسمہ ،سیدی نب زرعی ،انب وعؿ ،دمحم نب ریسنی ،دبعارلنمح نب رشب نب وعسمد،
رضحتاوبدیعسدخریےس رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس یک وموجدیگںیم زعؽےس
قلعتمذترکہوہاوتآپیلص اہللہیلعفآہلفملس ےندرایتف رفامایایکابتےہ؟ مہولوگں ےنرعضایک ہک یسکیک
ویبیےہافرفہاسےستبحصرکاتےہنکیلفہ صخشںیہناچاتہہکاسوکلمحرقاراپےئرھپایسرطہقیےسوکیئ

آدیم اینپ ابدنی ےس تبحص رکات ےہ نکیل فہ صخش ہی دنسپ ںیہن رکات ہک اس وک اس ےس لمح رقار اپےئ آپ یلص
اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ م اس رطہقی ےس ہن رکف وت ایک اصقنؿ ےہ اس ےیل ہک لمح وت دقمریکفہجےس
یہرقاراپاتےہ۔
رافی  :الیعمس نب وعسمد ف دیمح نب دعسمہ ،سیدی نب زرعی ،انب وعؿ ،دمحم نب ریسنی ،دبعارلنمح نب رشب نب
وعسمد،رضحتاوبدیعسدخری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
زعؽےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1240

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبہ ،ابو ايؿیف ،عبساہلل بٔ َرہ ،حرضت ابوسعیس زرقی رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظارٕ َع ِٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ أَبٔی ا ِيؿ َِی ٔف َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ َُرَّ َة
ايزُّ َرق ٔ َّی َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس ايزُّ َرق ٔ ِّی أَ َّٕ َر ُج َّل َسأ َ ٍَ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ ا ِي َعزِ ٍٔ َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ ا َِ َرأَت ٔی
ْ ُظ أَ ِٕ َت ِحُٔ ٌَ َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ ََا َق ِس ق ُِّس َر فٔی ايرَّح ِٔٔ َس َیهُو ُٕ
تُ ِر ٔؿ ُع َوأََْا أَ ِ َ
دمحم نب اشبر ،دمحم ،ہبعش ،اوب اضیفل ،دبعاہلل نب رمہ ،رضحت اوبدیعس زریق ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہہک اکی آدیم
ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس زعؽ ےک ابرے ںیم وساؽ ایک افر رعض ایک ریمی ویبی ہچب وک دفدھ
الپیت ےہاس فہج ےس ںیم ںیہن اچاتہ ہکاس وک لمح رقار اپےئ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای دقتری
ںیماھکلےہہکرمحںیمایکےہ؟فہرضفروہرکرےہاگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،اوباضیفل،دبعاہللنبرمہ،رضحتاوبدیعسزریقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضتعاکقحافراسیکرحتمےسقلعتمدحثی
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
راضتعاکقحافراسیکرحتمےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1241

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،یحٌی ،ہظاّ ،ابیہ ،ححاد بٔ ححاد ،حرضت ححاد رضی اہلل عٓہ

وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ صٔظَ اّ ٕ َقا ٍَ َو َح َّسثَىٔی أَبٔی َع ِٔ َححَّا ٔد بِ ٔٔ َح َّحا ٕد َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
ُغ ُة َع ِب ٕس أَ ِو أَ ََ ٕة
أَبٔیطٔ َقا ٍَ ُقً ُِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ ََا یُ ِِذص ُٔب َعىِّی ََ َِذ ََّ َة اير ََّؿا ٔع َقا ٍَ ُ َّ
وقعیب نباربامیہ،ییحی،اشہؾ،اہیب،اجحج نباجحج،رضحت اجحجریضاہللہنعرفامےتںیہہک ںیم ےن رعض ایک ای
روسؽاہللیلصاہلل ہیلعفآہلفملسھجمرپےس قحراضتعسکرطہقی ےساداوہ  اتک ےہ؟آپ یلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایہکدفدھالپےنفایلوکاکیالغؾایابدنیدےنیےس۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،ییحی،اشہؾ،اہیب،اجحجنباجحج،رضحتاجحجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راضتعںیموگایہےکقلعتم
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
راضتعںیموگایہےکقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1242

راوی  :علی بٔ ححر ،اسُعیٌ ،ایوب ،ابٔ ابوًَیهہ ،عبیس بٔ ابو َریِ ،عكبہ بٔ حارث ،حرضت عكبہ
رضی اہلل عٓہ

وب َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی ًَُ َِی َه َة َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ُعب َ ِی ُس بِ ُٔ أَبٔی ََ ِر َی َِ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ُح ِحر ٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ٌ َع ِٔ أَ ُّی َ
َع ِٔ ُع ِك َب َة بِ ٔٔ ا ِي َحار ٔٔث َقا ٍَ َو َق ِس َسُٔ ِع ُت ُط َٔ ِٔ ُع ِك َب َة َو َل ٔهىِّی ي ٔ َحسٔیثٔ ُعب َ ِی ٕس أَ ِحؿ َُى َقا ٍَ َتزَ َّو ِج ُت ا َِ َرأَ ّة
َؾ َحائَت ِ َٓا ا َِ َرأَ ْة َس ِو َزا ُئ َؾ َكاي َِت إنِّٔی َق ِس أَ ِر َؿ ِع ُتهُ َُا ؾَأ َ َت ِی ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ ِخب َ ِرتُ ُط َؾ ُكً ُِت
ُ َ
َ
َ
ْع َق َعىِّی ؾَأ َ َت ِي ُت ُط
إنِّٔی َتزَ َّو ِج ُت ُؾ ََلْ َ َة ب ٔ ِٓ َت ُؾ ََل ٕٕ َؾ َحائ َ ِتىٔی ا َِ َرأ ْة َس ِو َزا ُئ َؾ َكاي َِت إنِّٔی َق ِس أ ِر َؿ ِع ُته َُا ؾَأ ِ َ
َ
ـ ب ٔ َضا َو َق ِس َز َع َُ ِت أَْ َّ َضا َق ِس أَ ِر َؿ َع ِتهُ َُا َز ِع َضا َع ِٓ َ
َٔ ِٔ ق ٔ َب ٌٔ َو ِجضٔطٔ َؾ ُكً ُِت إْٔ َّ َضا کَاذٔبَ ْة َقا ٍَ َو َن ِی َ

یلعنبرجح،اامسلیع،اویب،انباوبملیکہ،دیبعنباوبرممی،ہبقعنباحرث،رضحتہبقعریضاہللہنعرفامےتںیہ
ہکںیمےناکیاخوتؿےساکنحایکوتاکیاکےلرگنیکوعرتآیئافرےنہکیگلہکںیمےنمدفونںوکدفدھالپای
ےہاس رپ ںیم دختم وبنی یلص اہللہیلعفآہل فملس ںیم احرض وہا افر ںیم ےن التبای وت آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس
ےن رہچہ اونر ریھپ ایل۔ ںیم دفرسی اجبن ےس آای افر رعض ایک ہک فہ وھجیٹ وعرت ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےنرفامایمہ ےسیکامؿ ںیلہک فہوھجیٹ ےہاحالہکن فہ یتہک ےہہکاس ےن مدفونں وکدفدھالپای ےہ ماسوک
وھچ ڑدف۔
رافی  :یلعنبرجح،الیعمس،اویب،انباوبملیکہ،دیبعنباوبرممی،ہبقعنباحرث،رضحتہبقعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فادلیکوکنمہحوعرتےساکنحرکےنفاےلصخشےسقلعتمدحثی
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
فادلیکوکنمہحوعرتےساکنحرکےنفاےلصخشےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1243

راوی  :احُس بٔ عثُإ بٔ حهیِ ،ابونعیِ ،حشٔ بٔ ػايح ،سسی عسی بٔ ثابت ،حرضت براء رضی اہلل
عٓہ

ايش ِّس ِّی
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُع ِث َُ َ
إ بِ ٔٔ َحه ٕٔیِ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبُو نُ َع ِی ِٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي َح َش ُٔ بِ ُٔ َػاي ٔ ٕح َع ِٔ ُّ

یت َخالٔی َو ََ َع ُط ايرَّا َی ُة َؾ ُكً ُِت أَیِ َٔ تُرٔی ُس َقا ٍَ أَ ِر َس ًَىٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ
ئ َقا ٍَ َيك ٔ ُ
َع ِٔ َعس ِّٔی بِ ٔٔ ثَاب ٔ ٕت َع ِٔ ا ِيب َ َرا ٔ

ض َب عُُٓ َكطُ أَ ِو أَ ِق ُت ًَ ُط
َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إلٔ َی َر ُج ٌٕ َتزَ َّو َد ا َِ َرأَ َة أَبٔیطٔ َٔ ِٔ بَ ِع ٔسظ ٔأَ ِٕ أَ ِ ٔ

ادمح نب امثعؿ نب میکح ،اوبمیعن ،نسح نب اصحل ،دسی دعی نب اثتب ،رضحت رباء ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک
ںیم ےن اےنپ امومں ےس الماقت یک وت اؿ ےک اپس اکی ڈنھجا اھت ںیم ےن رعض ایک ہک م سک رطػ اج رےہ وہ
اوہنں ےن رفامای ہک ھجم وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی اس مسق ےک صخش یک رگدؿ
ااترےنےکفاےطسرفاہنرفامایےہہکسجےناےنپفادلیکفافتےکدعباسیکاہیلہےساکنحرکایلےہ۔
رافی  :ادمحنبامثعؿنبمیکح،اوبمیعن،نسحنباصحل،دسیدعینباثتب،رضحترباءریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
فادلیکوکنمہحوعرتےساکنحرکےنفاےلصخشےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1244

راوی  :عُرو بٔ َٓؼور ،عبساہلل بٔ جعرف ،عبیساہلل بٔ عُرو ،زیس ،عسی بٔ ثابت ،حرضت یزیس بٔ براء
رضی اہلل عٓہ

رف َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ َزیِ ٕس َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َج ِع َ ٕ
ئ َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ أَ َػ ِب ُت َع ِِّّم َو ََ َع ُط َرا َی ْة َؾ ُكً ُِت أَیِ َٔ تُرٔی ُس َؾ َكا ٍَ
یس بِ ٔٔ ا ِيب َ َرا ٔ
َعس ِّٔی بِ ٔٔ ثَاب ٔ ٕت َع ِٔ َیز ٔ َ

ض َب ُعُٓ َك ُط َوآ ُخ َِذ ََا َي ُط
َب َع َثىٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إلٔ َی َر ُج ٌٕ َْهَحَ ا َِ َرأَ َة أَبٔیطٔ ؾَأ َ ََ َرنٔی أَ ِٕ أَ ِ ٔ
رمعف نب وصنمر ،دبعاہلل نب رفعج،دیبع اہلل نب رمعف ،زدی ،دعی نب اثتب ،رضحت سیدی نب رباء ریض اہلل ہنع اےنپ
فادلےسلقنرکےتںیہہکںیمےناےنپاچچےسالماقتیکوتاؿےکاپساکیڈنھجااھتںیمےندرایتفایکاہمترا
سک ہگج اجےن اک ارادہ ےہ وت رفامای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک اکی اےسی آدیم یک
اجبناجیھب ےہہک سجےن ہک اےنپفادلیکوعرتےساشدیرکیلےہآپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےن ھجم وکمکح
رفامایےہہکںیماسصخشیکرگدؿااترولںافرںیماسصخشاکامؽبضغرکولں۔
رافی  :رمعف نب وصنمر ،دبعاہلل نب رفعج ،دیبعاہلل نب رمعف ،زدی ،دعی نب اثتب ،رضحت سیدی نب رباء ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آتیرکہمییکریسفتاکایبؿ
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
آتیرکہمییکریسفتاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1245

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،یزیس بٔ زریع ،سعیس ،قتازہ ،ابوايدًیٌ ،ابوعًكُہ ہاطِّم ،حرضت
ابوسعیس خسری رضی اہلل عٓہ

ٔیس َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ أَبٔی ا ِي َدًٔی ٌٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَزٔی ُس بِ ُٔ ز َُریِ ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َسع ْ
ِّم َع ِٔ أَبٔی َسعٔی ٕس ا ِي ُد ِسر ِّٔی أَ َّٕ ْ َ ٔي َّی اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َب َع َث َج ِی ّظا إلٔ َی
َع ِٔ أَبٔی َع ًِ َك َُ َة ا ِي َضا ٔط ٔ ِّ
إ
ض َؾ ًَ ُكوا َع ُس ًّوا َؾ َكا َتًُوص ُِِ َوهَ َضرُوا َعً َِیض ٔ ِِ ؾَأ َ َػابُوا َي ُض ِِ َس َبایَا َي ُضَّٔ أَ ِز َو ْاد فٔی ا ِي ُُ ِ ٔ
أَ ِوكَا ٕ
َشن ٔی َن َؾک َ َ
وٕ َت َ َّ
ئ إ ٔ ََّّل ََا ََ ًَ َه ِت أَیِ َُاُْهُ ِِ
َّح ُجوا َٔ ِٔ غٔ ِظ َیأْضَّٔٔ ؾَأَِْزَ ٍَ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َوا ِي ُُ ِح َؼ َٓ ُ
ات َٔ ِٔ اي ِّٓ َشا ٔ
ا ِي ُُ ِشً ٔ ُُ َ

أَ ِی َص َِذا َلهُ ِِ َح ََل ٍْ إٔذَا ا ِن َك َـ ِت ع َّٔستُ ُضَّٔ
دمحم نب دبعاالیلع ،سیدی نب زرعی ،دیعس ،اتقدہ ،اوبالیلخل ،اوبہمقلع اہیمش ،رضحت اوبدیعس دخری ریض اہلل ہنعےس
رفاتی ےہہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن افاطسیک اجبن رکشل رفاہن رفامای وجہک اط فںیم
اکیہگجاکانؾےہرھپدنمشےساقمہلبوہاافراوہنںےناؿوکامرڈاالافرمہولگرشمنیکرپاغبلآےئگافرمہ
وک ابدنایں اہھت گل ںیئگ افر اؿ ےک وشرہ رشمنیک ںیم رہ ےئگ ےھت (ینعی اؿ یک وعرںیت اہھت گل ںیئگ) افر
املسمونں ےن اؿ ےک اسھت رتسبمہی رکےن ےس رپزیہ اایتخر ایک رھپ دخافدن دقفس ےن آتی رکہمی آرخ کت انزؽ
رفامیئینعیفہوعرںیتمرپرحاؾںیہوجہکدفرسفںےکاکنحںیمںیہنکیلاسفتقرحاؾںیہنسجفتقمامکل
وہماؿےکاپساجؤافراسدحثیںیموجریسفتذموکرےہاسےسیھبیہیبلطم اتلکےہافرفہریسفتہیےہینعی
ہی وعرںیت م وک الحؽ ںیہن دعت زگرےن ےک دعب اس ےیل ہک سج فتق ہی وخانیت اہجد ںیم رگاتفر وہںیئ وت فہ
ابدنایںنبںیئگارگہچاؿےکوشرہاکرفزدنہوہںنکیلدعتےکدعباملسمؿاؿےسمہرتسبیرکےتکسںیہ۔
رافی  :دمحم نب دبعاالیلع ،سیدی نب زرعی،دیعس ،اتقدہ ،اوبالیلخل،اوبہمقلعاہیمش ،رضحت اوبدیعس دخری ریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اڑیکاینہبےکرہمےکریغباکنحرکےنیکاممتعنےسقلعتم
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اڑیکاینہبےکرہمےکریغباکنحرکےنیکاممتعنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1246

راوی  :عبیس اہلل بٔ سعیس ،یحٌی ،عبیس اہللْ ،اؾع ،حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َْاؾ ٔ ْع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر أَ َّٕ َر ُسو ٍَ

اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ْ َ َهی َع ِٔ ِّ
ايظ َػارٔ
دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناکنحاغشرےساممتعنرفامیئ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اڑیکاینہبےکرہمےکریغباکنحرکےنیکاممتعنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1247

راوی  :حُیس بٔ َشعسہ ،بَش ،حُیس ،حشٔ ،حرضت عُرإ بٔ حؼین رضی اہلل عٓہ

إ بِ ٔٔ ُح َؼی ِ ٕن أَ َّٕ
َش َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُح َُ ِی ْس َع ِٔ ا ِي َح َش ٔٔ َع ِٔ ع ُِٔ َر َ
أَ ِخب َ َرَْا حُ َُ ِی ُس بِ ُٔ ََ ِش َع َس َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بٔ ِ ْ

َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َّلَ َجً ََب َوَّلَ َج َٓ َب َو ََّل ٔط َػ َار فٔی ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ َو ََ ِٔ اْ ِ َت َض َب ْ ُ ِض َب ّة
َؾً َِی َص َٔ َّٓا
دیمح نب دعسمہ ،رشب ،دیمح ،نسح ،رضحترمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک یبنرکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامایاالسؾںیمبلجبنجافراغشرںیہنےہ۔العفہازںیوکیئآدیم(یسکدفرسےصخشاک)
امؽےنیھچاگوتاساکمہےسوکیئفاہطسںیہن۔
رافی  :دیمحنبدعسمہ،رشب،دیمح،نسح،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اڑیکاینہبےکرہمےکریغباکنحرکےنیکاممتعنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1248

راوی  :علی بٔ َحُس بٔ علیَ ،حُس بٔ نثیر ،ؾزاریَ ،حُیس ،اْص رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َنثٔیر ٕ َع ِٔ ا ِي َؿزَار ِّٔی َع ِٔ ُح َُ ِی ٕس َع ِٔ أَْ َ ٕص َقا ٍَ َقا ٍَ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعًَیطٔ َوس ًَِّ َّلَ َجً ََب َو ََّل َج َٓ َب َوَّلَ ٔط َػ َار فٔی ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ َقا ٍَ أَبُو َعبس اي َّر ِحُ ٔٔ َص َِذا َخ َلأ ْ
ِ
ِ َ َ
َ
اب َحس ُ
ٔیث بٔ َِشٕ
ؾَاح ْٔع َوايؼَّ َو ُ
م
یلع نب دمحم نب یلع ،دمحم نب ریثک ،زفاری ،حسید ،اسن ریض اہلل ہنع اس دنس ےس یھب دحثی اسقب یسیج رفاتی
صیح
رمفیےہ۔اصبحاتکبےتہکںیہہیدحثیاطخءافشحےہ۔رفاتیفیہ حےہوجرشبےسرمفیےہ۔
م
رافی  :یلعنبدمحمنبیلع،دمحمنبریثک،زفاری ،حسید،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اغشریکریسفت
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اغشریکریسفت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1249

راوی  :ہاروٕ بٔ عبساہللَ ،عَٔ ،ايَْ ،اؾع ،ح ،حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَْ ،اؾع ،حرضت
ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

َ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع ح َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن
أَ ِخب َ َرَْا صَ ُ
ارو ُٕ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِع ْٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََاي ٔ ْ

َ َح َّسثَىٔی َْاؾ ٔ ْع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ ََاي ٔ ْ
َٔ

ايظ َػارٔ َو ِّ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ْ َ َهی َع ِٔ ِّ
ٌ اي َّر ُج ٌَ ابِ َٓ َت ُط َعل َی أَ ِٕ یُزَ ِّو َج ُط ابِ َٓ َت ُط َوي َِی َص
ايظ َػ ُ
ار أَ ِٕ یُزَ ِّو َد ايرَّ ُج ُ
بَ ِي َٓ ُض َُا َػ َس ْام

اہرفؿ نب دبع اہلل ،نعم ،امکل ،انعف ،ح ،احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع
ےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکنحاغشریکاممتعنرفامیئافراغشر(یکفاضتح)ہی
ےہہک وکیئآدیم اینپ اصزبحادی وک یسکدفرسے ےک اکنح ںیماس رشط ےسدےہک فہ (دفرساصخش) یھب اینپ
اصزبحادیاکاسےساکنحرکےاگافردفونں(وخانیت)اکرہمھچکیھبہنوہ۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل ،نعم ،امکل،انعف،ح،احرث نبنیکسم،انباقمس ،امکل،انعف،رضحتانبرمعریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اغشریکریسفت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1250

راوی َ :حُس بٔ ابراہیِ و عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سَلّ ،اسحام اَّلزرم ،عبیساہلل ،ابوزْاز ،اْعد،
حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َو َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َس ََّلّ ٕ َق َاَّل َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َح ُل اْلِ َ ِز َر ُم َع ِٔ عُب َ ِیسٔ
اہللٔ َع ِٔ أَبٔی ايزَِّْاز ٔ َع ِٔ اْلِ َ ِْع ٔد َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ ْ َ َهی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ ِّ
ايظ َػارٔ َقا ٍَ
َ

ُعب َ ِی ُس اہللٔ َو ِّ
ٌ یُزَ ِّو ُد ابِ َٓ َت ُط َعل َی أَ ِٕ یُزَ ِّو َج ُط أ ُ ِخ َت ُط
إ ايرَّ ُج ُ
ايظ َػا ُر ک َ َ
دمحمنباربامیہفدبعارلنمح نبدمحم نبالسؾ،ااحسؼاالزرؼ،دیبعاہلل،اوبزاند،ارعج ،رضحتاوبرہریہریضاہلل
ہنعےسرفاتیےہہک رضحتروسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےنعنمرفامایاغشر ےسافررضحتدیبعاہلل وج
ہک اس دحثی ےک رافویں ںیم ےس ںیہ اوہنں ےنایبؿ ایک ہک اس دحثی رشفی ںیم اغشر ےک ینعم ہی ںیہ وکیئ
صخش اینپ اڑیک اک اکنح اس رشط ےک اسھت رکے ہک فہ دفرسا صخش اےنپ نہب اک (ای اڑیک اک) اس صخش ےس اکنح
رکے(افررہماکیدفرسےےکاکنحےکوعضوہ)۔
رافی  :دمحم نب اربامیہ ف دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ ،ااحسؼ االزرؼ ،دیبعاہلل ،اوبزاند ،ارعج ،رضحت اوبرہریہ
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رقآؿرکمییکوسروتںیکمیلعترپاکنحےسقلعتم
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
رقآؿرکمییکوسروتںیکمیلعترپاکنحےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1251

راوی  :قتيبہ ،يعكوب ،ابوحازّ ،حرضت سہٌ بٔ سعس رضی اہلل عٓہ

وب َع ِٔ أَبٔی َحازّٔ ٕ َع ِٔ َس ِض ٌٔ بِ ٔٔ َس ِع ٕس أَ َّٕ ا َِ َرأَ ّة َجائ َ ِت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َي ِع ُك ُ

ََ َؾ َٓوَ َر إٔي َِی َضا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكاي َِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ٔجئ ُِت ْٔل َ َص َب َن ِؿ ٔسی ي َ
ِ َ
یضا َط ِیئّا َجً ََش ِت َؾ َك َاّ
َو َس ًَّ َِ ؾ ََؼع ََّس اي َّٓوَ َر إٔي َِی َضا َو َػ َّوبَ ُط ث ُ َِّ كَأكَأ َرأِ َس ُط َؾ ًَ َُّا َرأَ ِت ا ِي َُ ِرأَةُ أَْ َّ ُط ي َِِ َي ِك ٔف ؾ ٔ َ
یضا َقا ٍَ َص ٌِ ع ٔ ِٓ َس َک َٔ ِٔ َط ِی ٕئ
َر ُج ٌْ َٔ ِٔ أَ ِػ َحابٔطٔ َؾ َكا ٍَ أَ ِی َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ ِٕ ي َِِ یَهُ ِٔ ي َ
ََ ب ٔ َضا َحا َج ْة َؾزَ ِّو ِجٓ ٔ َ

َؾ َكا ٍَ ََّل َواہللٔ ََا َو َج ِس ُت َط ِیئّا َؾ َكا ٍَ اْ ِ ُو ِر َوي َِو َخا َت ُّا َٔ ِٔ َحسٔی ٕس ؾ ََِذ َص َب ث ُ َِّ َر َج َع َؾ َكا ٍَ ََّل َواہللٔ یَا َر ُسو ٍَ
اہللٔ َو ََّل َخا َت ُّا َٔ ِٔ َحسٔی ٕس َو َله ِٔٔ َص َِذا إ ٔ َزارٔی َقا ٍَ َس ِض ٌْ ََا َيطُ رٔ َزائْ َؾً ََضا ن ِٔؼ ُؿطُ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی

َ َٔ ِٓطُ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََا َت ِؼ َٓ ُع بٔإ ٔ َزارٔ َک إ ٔ ِٕ يَب ٔ ِش َتطُ ي َِِ یَهُ ِٔ َعً َِی َضا َٔ ِٓ ُط َط ِی ْئ َوإ ٔ ِٕ يَب ٔ َش ِتطُ ي َِِ یَهُ ِٔ َعً َِی َ
َط ِیئ َؾ َحًَص اي َّر ُج ُ َّ
ُ
َفآ ُظ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َُ َو ِّي ّیا ؾَأ َ ََ َر بٔطٔ
ْ َ
ٌ َحًی كَا ٍَ ََ ِحً ٔ ُش ُط ث َِّ َق َاّ َ َ
ُقآ ٕٔ َقا ٍَ ََعٔی ُس َورةُ َن َِذا َو ُس َورةُ َن َِذا َع َّس َزصَا َؾ َكا ٍَ صَ ٌِ
َؾ ُسعٔ َی َؾ ًَ َُّا َجا َئ َقا ٍَ ََاذَا ََ َع َ
َ َٔ ِٔ ا ِي ُ ِ
ُقآ ٕٔ
ُق ُؤصَُّٔ َع ِٔ هَ ِضر ٔ َق ًِبٕ َقا ٍَ َن َع ِِ َقا ٍَ ََ ًَّهِ ُتهَ َضا ب ٔ َُا ََ َع َ
َ َٔ ِٔ ا ِي ُ ِ
َت ِ َ
ہبیتق ،وقعیب ،اوباحزؾ ،رضحت  لہ نب دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ رضحت روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہیئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک ایھچ رطح ےس
رظن ااھٹ رک داھکی۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اانپ رس ابمرک ےچین یک اجبن رفامایل اس اخوتؿ ےن داھکی ہک
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس وک ھچک ںیہن رفامےت۔ وت فہ اخوتؿ ھٹیب یئگ ہک اس دفراؿ فہ ڑھکا وہا صخش وج ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآ ہلفملسےکاحصہبرکاؾںیمےساھتفہڑھکاوہاافررعضرکےناگلایروسؽاہلل
یلصاہللہیلعفآہلفملسارگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاساخوتؿیکوخاشہںیہنےہوتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس اس اخوتؿ اک ھجم ےس اکنح رفامدںی۔آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےندرایتف رفامای ہک ایک اہمترے اپس ھچک
وموجد ےہ؟ اس صخش ےن رعض ایک ہک ںیہن دخایک مسق ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک ھچک یھب رسیم
ںیہن (ینعی ںیم ابق ل اخیل وہں) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دوھکی م اج رک الؤ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفام ای ارگہچ اہمترے اپس ولےہ یک اوگنیھٹ یہ وہ ہچنیم  فہ صخش فاسپ احرض وہا افر رعض رکےن اگل ہک
دخایک مسق ایروسؽاہللیلص اہللہیلعفآہلفملسھجموکوت ولےہیک اوگنیھٹکت بیصن ںیہنوہیکس۔ا ہتبہیریماہہت
دنب ےہ ںیم اس وک آداھ دے دفں اگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہی اہمترا ہہتدنب ےل رک ایک رکے یگ
ارگماسوکنہپولوتاسےکفاےطسھچکیھبںیہنافرارگفہنہپےلوتمےگننرہاجؤ۔ہچنیم فہصخشاکیفدریکت
اسرطح ےس اھٹیب راہ رھپ اھٹ رک لچ دای۔ رھپ اجےتفتق رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اس یک
رطػ داھکی ہچنیم  اس وک البای ایگ سج فتق فہ صخش احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس صخش ےس
درایتف رفامای ہک م وک رقآؿ رکمی اک ھچک ملع ےہ؟ (ینعی ایک م رقآؿ رکمی یک میلعت دے ےتکس وہ؟) اس صخش ےن
رعض ایک ہک ھجم وک الفں الفں وسرت اید ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م فہ وسرںیت ھجم وک ظ

ڑپھ رک انس ےتکس وہ اس صخش ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیم ےن اس اخوتؿ وک
اہمترےہضبقںیمرکدای(ینعیاسوعرتاکاکنحمےسرکدای)اسرقآؿرکمیےکوعضوجہکموکایدےہ۔
رافی  :ہبیتق،وقعیب،اوباحزؾ،رضحت لہنبدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االسؾوبقؽرکےنیکرشطرھکرکاکنحرکان
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
االسؾوبقؽرکےنیکرشطرھکرکاکنحرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1252

راوی  :قتيبہَ ،حُس بٔ َوسی ،عبساہلل بٔ عبساہلل بٔ ابوكًحہ ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

وسی َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی ك َ ًِ َح َة َع ِٔ أَْ َ ٕص َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َُ َ
إ ٔػ َس ُام ََا بَ ِي َٓ ُض َُا ِاْل ٔ ِس ََل َّ أَ ِسً ََُ ِت أ ُ ُّّ ُسً َِی ِٕ َق ِب ٌَ أَبٔی كَ ًِ َح َة َؾ َد َل َب َضا
َتزَ َّو َد أَبُو كَ ًِ َح َة أَُّّ ُسً َِی ِٕ َؾک َ َ
إ ٔػ َس َام ََا بَ ِي َٓ ُض َُا
َؾ َكاي َِت إنِّٔی َق ِس أَ ِسً َُِ ُت َؾإ ٔ ِٕ أَ ِسً َُِ َت ْ َ َه ِحت َ
َُ ؾَأ َ ِسً ََِ َؾک َ َ
ہبیتق ،دمحم نب ومیس ،دبعاہلل نب دبعاہلل نب اوبہحلط ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوبہحلط ےن
رضحتاؾمیلسریضاہللاہنعےساکنحایکافراؿدفونںےکدرنایؿاالسؾاھت۔ہچنیم اؾمیلسریضاہللاہنعےن
اوبہحلطریضاہللہنع ےکاالسؾوبقؽرکےنےسلبقاالسؾوبقؽایک۔اسےکدعباوبہحلطریضاہللہنعےناؾمیلس
ریض اہلل اہنع وک اغیپؾ اکنح اجیھب۔ اؾ میلس ریض اہلل اہنع ےن وجاب دای ہک ںیم وت االسؾ وبقؽ رک یکچ۔ ارگ م یھب
االسؾوبقؽرکولوتںیممےساکنحرکولںیگرھپفہاملسمؿوہےئافراؿاکرہماالسؾرقمروہا۔
رافی  :ہبیتق،دمحمنبومیس،دبعاہللنبدبعاہللنباوبہحلط،رضحتاسنریضاہللہنع

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

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
االسؾوبقؽرکےنیکرشطرھکرکاکنحرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1253

راوی َ :حُس بٔ نرض بٔ َشاور ،جعرف بٔ سًامیٕ ،ثابت ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

َ
رف بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ ثَاب ٔ ٕت َع ِٔ أَْ َ ٕص َقا ٍَ َخ َل َب أَبُو
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ اي َّٓ ِ ٔ
رض بِ ٔٔ َُ َشاؤرٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا َج ِع َ ُ
اَف َوأََْا ا َِ َرأَ ْة َُ ِشً ٔ َُ ْة َو ََّل َیحٔ ٌُّ
َ یَا أَبَا كَ ًِ َح َة یُ َر ُّز َو َل ٔه َّٓ َ
كَ ًِ َح َة أَُّّ ُسً َِی ِٕ َؾ َكاي َِت َواہللٔ ََا َٔ ِثًُ َ
َ َر ُج ٌْ ک َ ٔ ْ
َ ََ ِض َر َصا َقا ٍَ ثَاب ٔ ْت ؾ ََُا
َ َؾإ ٔ ِٕ ُت ِشً ٔ ِِ ؾ ََِذ َ
إ ذَي ٔ َ
اک ََ ِضرٔی َو ََا أَ ِسأَيُ َ
لٔی أَ ِٕ أَ َتزَ َّو َج َ
َ غَی ِ َر ُظ ؾَأ َ ِسً ََِ َؾک َ َ
ْ َّ ََ ِض ّرا َٔ ِٔ أ ُ ِّّ ُسً َِی ِٕ ِاْل ٔ ِس ََل َّ ؾ ََس َخ ٌَ ب ٔ َضا ؾ ََوي ََس ِت َي ُط
َسُٔ ِع ُت بٔا َِ َرأَة ٕ َق ُّم کَاْ َ ِت أَ ِ َ

دمحمنبرضننباسمفر،رفعجنبامیلسؿ،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوبہحلطریضاہللہنع
ےن اؾ میلس ریض اہلل اہنع ےس اکنح اک اغیپؾ اجیھب۔ اؾ میلس ریض اہلل اہنع ےن اہک دخا یک مسق اوبہحلط ریض اہلل م رد
رکےن ےک القئ ںیہن وہ (ینعی اہمتری زگارش وظنمر وہ یگ) رگم اس فہج ےس ہک م اکرف وہ افر ںیم املسمؿ وہں
ریمے فاےطس الحؽ افر اجزئ ںیہن ےہ ہک ںیم م ےس اکنح رکفں ا ہتب ارگ م االسؾ وبقؽ رک ول۔ سپ اہمترا االسؾ
وبقؽرکاناہمترارہموہاگ۔ینعیںیمرہمیسکدفرسیزیچاکرقمرںیہنرکیترصػاہمترااالسؾوبقؽرکانیہرہمےہافر
ںیم م ےس ھچک افر ںیہن امیتگن۔ رھپ رضحت اوبہحلط ریض اہلل ہنع ےن االسؾ وبقؽ رک ایل افر رہم فیہ راہ افر رضحت
اثتبریضاہللہنعوج ہک رضحتاسنریضاہلل ہنعےک دعب دحثیےکرافی ںیہ فہرفامےتںیہہک ںیم ےنایسی
وعرتںیہنینسہکسجاکرہمرضحتاؾمیلسریضاہللاہنعےسزایدہابزعتوہاسےیلہکرضحتاؾمیلسریض
اہللاہنعاکرہماالسؾاھتافراالسؾےسزایدہابزعتوکیسنیئشوہ یتکےہ؟افررضحتاوبہحلطےناؿےستبحصیک
افررضحتاؾمیلسےسےچبیھبادیاوہےئ۔

رافی  :دمحمنبرضننباسمفر،رفعجنبامیلسؿ،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آزادرکےنوکرہمرقمررکےکاکنحرکےنےسقلعتم
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
آزادرکےنوکرہمرقمررکےکاکنحرکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1254

راوی  :قتيبہ ،ابوعواْہ ،قتازہ و عبس ايعزیز ،اْص بٔ َايَ ،ح ،قتيبہ حُاز ،ثابت و طعیب ،حرضت اْص
رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبُو َع َواْ َ َة َع ِٔ َق َتا َز َة َو َع ِب ُس ا ِي َعزٔیز ٔ َي ِعىٔی ابِ َٔ ُػ َض ِیبٕ َع ِٔ أَْ َ ٔص بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ ح
َوأَْ ِ َبأََْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ ثَاب ٔ ٕت َو ُط َع ِی ْب َع ِٔ أَْ َ ٕص أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
أَ ِع َت َل َػ ٔؿ َّی َة َو َج َع ًَ ُط َػ َسا َق َضا
ہبیتق ،اوبوعاہن ،اتقدہ ف دبع ازعلسی ،اسن نب امکل ،ح ،ہبیتق امحد ،اثتب ف بیعش ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتہیفصریضاہللاہنعوکآزادرفامایافراؿےک
آزادرکےنوکاؿاکرہمرقمررفامای۔
رافی  :ہبیتق،اوبوعاہن،اتقدہفدبعازعلسی،اسننبامکل،ح،ہبیتقامحد،اثتبفبیعش،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی

آزادرکےنوکرہمرقمررکےکاکنحرکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1255

راوی َ :حُس بٔ راؾع ،یحٌی بٔ آزّ ،سؿیإ ،ح ،عُرو ْب َٓؼور ،ابونعیِ ،سؿیإ ،یوْص ،ابٔ
حبحاب ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َراؾ ٕٔع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَ ِحٌَی بِ ُٔ آ َز َّ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ ح َوأَْ ِ َبأََْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ
اب َع ِٔ أَْ َ ٕص أَ ِع َت َل َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
َح َّسثَ َٓا أَبُو نُ َع ِی ِٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ یُوْ َُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َح ِب َح ٔ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َػ ٔؿ َّی َة َو َج َع ٌَ ع ٔ ِت َك َضا ََ ِض َرصَا َو َّ
ايًؿ ُِى ي ٔ ُُ َح َُّ ٕس

دمحمنبراعف،ییحی نبآدؾ ،ایفسؿ ،ح،رمعف بنوصنمر،اوبمیعن،ایفسؿ،ویسن،انب بحب ،رضحت اسنریضاہلل
ہنعےسرفاتیےہہکرضحتہیفصریضاہللاہنعوکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنآزادرفامایافر
آزادیوکاسویبیاکرہمرقمررفامای۔
رافی  :دمحم نب راعف ،ییحی نب آدؾ ،ایفسؿ ،ح ،رمعف بن وصنمر ،اوبمیعن ،ایفسؿ ،ویسن ،انب بحب ،رضحت اسن
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابدنیوکآزادرکانافررھپاسےساشدیرکےنںیمسکدقروثابےہ؟
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ابدنیوکآزادرکانافررھپاسےساشدیرکےنںیمسکدقروثابےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1256

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،ابٔ ابوزائسہ ،ػايح بٔ ػايح ،عاَر ،ابوبرزہ بٔ ابوَوسی ،حرضت ابوَوسی

رضی اہلل عٓہ

وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ أَبٔی َزائ َٔس َة َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َػاي ٔحُ بِ ُٔ َػاي ٔ ٕح َع ِٔ َعا َٔر ٕ َع ِٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
وسی َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ث َ ََلثَ ْة یُ ِؤ َت ِو َٕ أَ ِج َرص ُِِ ََ َّر َتی ِ ٔن
وسی َع ِٔ أَبٔی َُ َ
ب ُ ِر َز َة بِ ٔٔ أَبٔی َُ َ
َر ُج ٌْ کَاْ َ ِت َي ُط أَ ََ ْة ؾَأ َ َّزبَ َضا ؾَأ َ ِح َش َٔ أَ َزبَ َضا َو َع ًَّ َُ َضا ؾَأ َ ِح َش َٔ َت ِعً ٔ َیُ َضا ث ُ َِّ أَ ِع َت َك َضا َو َتزَ َّو َج َضا َو َع ِب ْس یُ َؤ ِّزی
اب
َح َّل اہللٔ َو َح َّل ََ َوائیطٔ َو َُ ِؤ َٔ ُٔ أَصِ ٌٔ ا ِل ٔه َت ٔ
وقعیب نباربامیہ،انباوبزادئہ،اصحلنباصحل،اعرم ،اوبربدہ نباوبومیس،رضحتاوبومیسریضاہللہنعےس
رفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماینیتاےسیآدیمںیہہکنجوکدفانگوثابےہےلہپوتفہ
صخشہکسج ےکاپس ابدنی وہافراسصخشےناسوکادبالھکسای اسیجہکادب الھکسےناکقح ےہافر میلعت
دی اسیج ہک میلعت دےنی اک قح ےہ ینعی ملع افر ادب ںیم اس وک اقلب افر القئ انبای افرآزاد رکےن ےک دعب اس ےس
اشدیرکےافردفرساالغؾوجہکاےنپآاقاکقحادارکےافررسیتاالہاتکبوجہکاامیؿےلآایوہ۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،انباوبزادئہ،اصحلنباصحل،اعرم،اوبربدہنباوبومیس،رضحتاوبومیسریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ابدنیوکآزادرکانافررھپاسےساشدیرکےنںیمسکدقروثابےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1257

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،ابوزبیس عبثر بٔ قاسَِ ،طف ،عاَر ،ابوبرزہ ،حرضت ابوَوسی رضی اہلل عٓہ

ط ٕ
وسی
ايْس ِّی َع ِٔ أَبٔی ُزبَ ِی ٕس َع ِبثَرُ بِ ُٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ َُ َ ِّ
أَ ِخب َ َرَْا صَ َّٓازُ بِ ُٔ َّ ٔ
ف َع ِٔ َعا َٔر ٕ َع ِٔ أَبٔی ب ُ ِر َز َة َع ِٔ أَبٔی َُ َ

َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ أَ ِع َت َل َجارٔیَ َت ُط ث ُ َِّ َتزَ َّو َج َضا َؾ ًَ ُط أَ ِج َرا ٕٔ
انہد نب رسی ،اوبزدیب عیتر نب اقمس ،رطمػ ،اعرم ،اوبربدہ ،رضحت اوبومیس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای سج صخش ےن اینپ ابدنی وک آزاد ایک افر رھپ اس ےس
اکنحرکایلوتاسصخشےکفاےطسدفانگہوثابےہینعیاکیوتآزادرکےناکافردفرسےاسےساشدیرکےناک۔
رافی  :انہدنبرسی،اوبزدیبعیترنباقمس،رطمػ،اعرم،اوبربدہ،رضحتاوبومیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہمفںںیمااصنػرکان
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
رہمفںںیمااصنػرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1258

راوی  :یوْص بٔ عبساَّلعلی و سًامیٕ بٔ زاؤز  ،ابٔ وہب ،ابٔ طہاب ،حرضت ْعوہ بٔ زبیر رضی اہلل عٓہ

اب َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا یُوْ ُُص بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َو ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ َزا ُو َز َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
ْع َوةُ بِ ُٔ ايزُّبَی ِر ٔ أَْ َّ ُط َسأ َ ٍَ َعائٔظَ َة َع ِٔ َق ِو ٍٔ اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ َوإ ٔ ِٕ خٔ ِؿت ُِِ أَ ََّّل ُت ِك ٔش ُلوا فٔی ا ِي َي َتامَی
أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ

ئ َقاي َِت َیا ابِ َٔ أ ُ ِخًٔی ه ٔ َی ا ِي َيت َٔیُ ُة َتهُو ُٕ فٔی َح ِحر ٔ َوئی َِّضا َؾ ُتظَ ارٔ ُن ُط فٔی
اب َلهُ ِِ َٔ ِٔ اي ِّٓ َشا ٔ
ؾَاْ ِ ٔه ُحوا ََا كَ َ
ََائطٔ َؾ ُی ِعحٔبُ ُط ََايُ َضا َو َج َُايُ َضا َؾیُرٔی ُس َوي ٔ ُّی َضا أَ ِٕ َی َتزَ َّو َج َضا بٔ َػی ِر ٔأَ ِٕ يُ ِك ٔش َم فٔی َػ َساق ٔ َضا َؾ ُی ِع ٔل َی َضا َٔ ِث ٌَ ََا
یضا غَیِرُ ُظ َؾُٓ ُضوا أَ ِٕ یَ ِٓ ٔه ُحوصَُّٔ إ ٔ ََّّل أَ ِٕ يُ ِك ٔش ُلوا َي ُضَّٔ َویَ ِبًُ ُػوا بٔضَّٔٔ أَ ِعل َی ُس َّٓتٔضَّٔٔ َٔ ِٔ ايؼَّ َسا ٔم ؾَأ ُ َٔرُوا
ي ُِع ٔل َ
اس َت ِؿ َت ِوا َر ُسو ٍَ
اب َي ُض ِِ َٔ ِٔ اي ِّٓ َشا ٔ
اض ِ
ْع َوةُ َقاي َِت َعائٔظَ ُة ث ُ َِّ إ ٔ َّٕ اي َّٓ َ
أَ ِٕ َی ِٓ ٔه ُحوا ََا كَ َ
ئ س َٔواصَُّٔ َقا ٍَ ُ ِ
ئ ُق ٌِ اہللُ ُي ِؿت ٔیهُ ِِ
َ فٔی اي ِّٓ َشا ٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َب ِع ُس ؾ ٔیضَّٔٔ ؾَأَِْزَ ٍَ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َو َي ِش َت ِؿتُوْ َ َ

َّ
اب ِاْلیَ ُة
َْ اہللُ َت َعال َی أَْ َّ ُط یُ ِتل َی فٔی ا ِل ٔه َت ٔ
ؾ ٔیضَّٔٔ إلٔ َی َق ِوئطٔ َو َت ِرغَبُ َ
وٕ أَ ِٕ َت ِٓ ٔه ُحوصَُّٔ َقاي َِت َعائٔظَ ُة َواي ِٔذی ذ َ َ
ئ َقاي َِت َعائٔظَ ُة
اب َلهُ ِِ َٔ ِٔ اي ِّٓ َشا ٔ
اْلِ ُول َی َّائًی ؾ َٔیضا َوإ ٔ ِٕ خٔ ِؿت ُِِ أَ ََّّل ُت ِك ٔش ُلوا فٔی ا ِي َي َتامَی ؾَاْ ِ ٔه ُحوا ََا ك َ َ

وٕ أَ ِٕ َت ِٓ ٔه ُحوصَُّٔ َرغ َِب َة أَ َح ٔس ُن ِِ َع ِٔ یَت َٔیُتٔطٔ َّائًی َتهُو ُٕ فٔی َح ِحرٔظ ٔح ٔی َن
رخی َو َت ِرغَبُ َ
َو َق ِو ٍُ اہللٔ فٔی ِاْلیَ ٔة اْلِ ُ ِ َ
ئ إ ٔ ََّّل بٔا ِيك ٔ ِش ٔم َٔ ِٔ
َتهُو ُٕ َقًٔی ًَ َة ا ِي َُا ٍٔ َوا ِي َح َُا ٍٔ َؾُٓ ُضوا أَ ِٕ َی ِٓ ٔه ُحوا ََا َرغٔبُوا فٔی ََاي ٔ َضا َٔ ِٔ یَ َتامَی اي ِّٓ َشا ٔ
أَ ِج ٌٔ َرغِبَت ٔض ٔ ِِ َع ِٓ ُضَّٔ

ویسننبدبعاالیلعفامیلسؿنبداؤد،انبفبہ،انباہشب،رضحترعفہنبزریبریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکاوہن ںےناسآتی رکہمییکریسفترضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےسدرایتفرفامیئافرفہآتیرکہمی
ہی ےہ ینعی ارگ م اس ےس ادنہشی رکف ہک م میتی اڑویکں ےک قح ںیم ااصنػ ںیہن رکف ےگ وت م اؿ وخانیت ےس
اکنح رکف وج ہک م وک دنسپدیہ وہں۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےن رفامای اے ریمے اھبےجن! اس آتی
رکہمی ںیم اؿ میتی اڑویکں اک ذترکہ ےہ وج ہک افایلء ےک اپس رپفرش اح ل رکیت ےہ افر فہ اڑایکں امؽ ںیم ہصح
ریتھکںیہوجامؽہکاؿےکفراثوکالمےہاؿےکببسیکفہجےساؿےکافایلءےناؿیکوصرتافردفتلدھکی
رک اسرطہقی ےس اچاہ ہک اؿ وک اےنپ اکنح ںیم رک ںیل۔ نکیل اس دقر رہم ےس سج دقر اؿ وک ریغ صخش دے  اتک
ےہ۔ ینعی آپ اؿ ےس اکنح ہن رکںی افر دفرسے ولوگں ےس اؿ اک اکنح رک دںی وت دفرسا رہم زایدہ دے اگ نکیل
وعرت ےک فیل اچےتہ ہک اؿ ےک اسھت ان ااصنیف رک ےک ھچک رہم رپ آپ اؿ ےس اکنح رک ںیل۔ دخافدن دقفس یک
اجبنےساؿیکاممتعنانزؽوہیئافراؿےکاسھتمکرہمرپاکنحرکےنےساممتعنرفامیئیئگافرمکحوہاہکارگ
م اؿ ےس اکنح رکان اچےتہ وہ وت م ااصنػ رکف۔ فرہن سج وک اہمترا دؽ اچےہ فہ رکف افر اؿ ےک العفہ رھپ رضحت
اعہشئدصہقیریضاہللاہنعےن اسفاہعقےکدعبرفامایہکولوگںےندرایتفایکینعیرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکرھپدخافدندقفسےنہیآتیرکہمیرتہمجولگمےسرتصخامےتگنںیہوعروتں
ےکابرےںیمم ہہدفہکاؿےسقلعتمدخافدناعتیلموکمکحرفاماتےہافرفہآایتیھبوجہکرقآؿرکمیںیم
ےس م وک ڑپھ رک انسیئ اجیت ںیہ افر وج اؿ میتیاڑویکں ےس قلعتم ںیہ نج وکہک م اؿ اک رقمررکدہ قح ںیہن دےتی
افراؿےساکنحرکےنںیممولگرتبغر ےتھوہرضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعرفامیتںیہہکزگہتشآتی
یم ےک
رکہمی ںیم ذموکر آایت ےس رماد یلہپ آتی رکہمی ےہ ینعی آرخ کت۔ ینعی ارگ م وک ادنہشی وہ ہک م اتی ٰ
درنایؿ ااصنػاقمئ ںیہن رک وکس ےگ وت م اینپ دنسپ یک وخانیت ےس اکنح رکف رھپ اراشد رفامیت ںیہہک اکی دفرسی

آتی رکہمی ںیم ذموکر ےس رماد فہ میتی اڑیک ےہ ہک سج ےن ہک اہمترے اپس رپفرش اپیئ نکیل م اس ےک مک
امدلاروہےنافرمکوخوصبرتوہےنیکفہجےساسےساکنحرکےنےسرفنترکےتوہہچنیم اؿولوگںوکاؿ
میتیاڑویکں ےس اکنح رکےن ےس عنم رفامدای ایگ ہک نج یک اجبن اؿ یک دفتل یکفہج ےس رتبغ یھت ہک اؿ ےس
اسرشطرپاکنحرکےتکسوہہکاؿےکرہمںیممااصنػےساکؾول۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلعفامیلسؿنبداؤد،انبفبہ،انباہشب،رضحترعفہنبزریبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
رہمفںںیمااصنػرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1259

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،عبسايعزیز بٔ َحُس ،یزیس بٔ عبساہلل بٔ ہازَ ،حُس بٔ ابراہیِ ،حرضت
ابوسًُہ رضی اہلل عٓہ

یس بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي َضاز ٔ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ا ِي َعزٔیز ٔبِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ َیز ٔ َ
َ َؾ َكاي َِت ؾ ََع ٌَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َقا ٍَ َسأ َ ِي ُت َعائٔظَ َة َع ِٔ ذَي ٔ َ

َ َخ ُِ ُص َٔائ َ ٔة ز ٔ ِر َص ِٕ
َش َة أُوق ٔ َّی ّة َوْ َ ٓ ٕع َوذَي ٔ َ
َو َس ًَّ َِ َعل َی اث ِ ًَٓ َ ِی َع ِ َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعازعلسی نب دمحم ،سیدی نب دبعاہلل نب اہد ،دمحم نب اربامیہ ،رضحت اوبہملس ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس درایتف ایک وت اوہنں ےن رفامای ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنابرہافہیقافرشنرہمرقمررفامےئافراسیکدقماراپچنوسدرمہرقمروہیئ۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعازعلسی نب دمحم ،سیدی نب دبعاہلل نب اہد ،دمحم نب اربامیہ ،رضحت اوبہملس ریض اہلل

ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
رہمفںںیمااصنػرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1260

َوسی بٔ يشار ،حرضت
راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک ،عبسايرحُٔ بٔ َہسی ،زاؤز بٔ قیصٰ ،
ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ ََ ِضس ٓ ٕ
ٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َزا ُو ُز بِ ُٔ
إ ؾ ٔي َٓا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ
إ ايؼَّ َس ُام إٔذِ ک َ َ
وسی بِ ٔٔ َي َشا ٕر َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ ک َ َ
َق ِی ٕص َع ِٔ َُ َ

َش َة أَ َوا ٕم
َو َس ًَّ َِ َع ِ َ

دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،دبعارلنمح نب دہمی ،داؤد نب سیق ،ومٰیس نب اسیر ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع
ےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکدفرابمرکںیمدسافہیقرہمرقمراھت۔
رافی  :دمحمنب دبعاہللنب ابمرک،دبعارلنمح نبدہمی،داؤدنبسیق،ومٰیس نباسیر ،رضحتاوبرہریہریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
رہمفںںیمااصنػرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1261

راوی  :علی بٔ ححر بٔ ایاض بٔ َكاتٌ بٔ َظُرر بٔ خٓايس ،اسُعیٌ بٔ ابراہیِ ،ایوب و ابٔ عوٕ و
سًُہ بٔ عًكُہ و ہظاّ بٔ حشإَ ،حُس بٔ سیریٔ ،سًُہ ،ابٔ سیریٔ ،حرضت ابوعحؿا رضی اہلل عٓہ

ٌ بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ
ض بِ ٔٔ َُ َكات ٔ ٌٔ بِ ٔٔ َُظَ ُِر ٔ ٔر بِ ٔٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ حُ ِحر ٔبِ ٔٔ إ ٔ َیا ٔ
إ َز َخ ٌَ َحس ُ
ٔیث َب ِعـٔض ٔ ِِ فٔی َب ِع ٕف َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ
وب َوابِ ٔٔ َع ِو ٕٕ َو َسً ََُ َة بِ ٔٔ َع ًِ َك َُ َة َوصٔظَ اّ ٔ بِ ٔٔ َح َّش َ
أَ ُّی َ
یٔ َع ِٔ
وٕ َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ سٔیر ٔ َ
یٔ َقا ٍَ َسً ََُ ُة َع ِٔ ابِ ٔٔ سٔیر ٔ َ
سٔیر ٔ َ
یٔ ْ ُ ِّبئ ُِت َع ِٔ أَبٔی ا ِي َع ِحؿَا ٔ
رخ َ
ئ َو َقا ٍَ ِاْل َ ُ
ايسْ ِ َیا أَ ِو
اب أَ ََّل ََّل َت ِػًُوا ُػ ُس َم اي ِّٓ َشا ٔ
أَبٔی ا ِي َع ِحؿَا ٔ
ئ َقا ٍَ َقا ٍَ عُ َُرُ بِ ُٔ ا ِي َد َّل ٔ
ئ َؾإْٔ َّ ُط ي َِو ک َ َ
ْک ََ ّة َوفٔی ُّ
إ ََ ِ ُ

إ أَ ِو ََّل ُن ِِ بٔطٔ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََا أَ ِػ َس َم َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َت ِك َوی ع ٔ ِٓ َس اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ ک َ َ

َش َة أُوق ٔ َّی ّة َوإ ٔ َّٕ اي َّر ُج ٌَ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا َِ َرأَ ّة َٔ ِٔ ن َٔشائٔطٔ َو ََّل أ ُ ِػ ٔس َق ِت ا َِ َرأَ ْة َٔ ِٔ بَ َٓاتٔطٔ أَ ِنث َ َر َٔ ِٔ ث ٔ ًِٓ َ ِی َع ِ َ
َّ
ُقبَةٔ َو ُن ِٓ ُت
َي ُی ِػلٔی بٔ َؼ ُس َقةٔ ا َِ َرأَتٔطٔ َحًَّی یَهُ َ
وٕ ي ََضا َع َسا َو ْة فٔی َن ِؿ ٔشطٔ َو َحًی َي ُكو ٍَ ک ُ ًِّؿ ُِت َلهُ ِِ عًٔ َِل ا ِي ٔ ِ

َّ
ات
رخی َي ُكويُوْ َ َضا ي ٔ َُ ِٔ ُقتٔ ٌَ فٔی ََ َػازٔیهُ ِِ أَ ِو ََ َ
ُقبَ ٔة َقا ٍَ َوأ ُ ِ َ
ْعب ٔ ًّیا َُ َوي ّسا َؾً َِِ أَ ِزرٔ ََا عًٔ ُِل ا ِي ٔ ِ
غ ََُل َّا َ َ
یسا َوي ََع ًَّطُ أَ ِٕ یَهُ َ َ
َق َع ُحزَ َزابَّتٔطٔ أَ ِو َز َّف َراح ٔ ًَتٔطٔ َذ َص ّبا أَ ِو
ات ُؾ ََل ْٕ َطض ٔ ّ
ُقتٔ ٌَ ُؾ ََل ْٕ َطض ٔ ّ
یسا أَ ِو ََ َ
وٕ َق ِس أ ِو َ َ
َورٔقّا یَ ِلًُ ُب اي ِّت َح َار َة ؾ َََل َت ُكويُوا َذا ُن ِِ َو َله ِٔٔ قُويُوا َن َُا َقا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ ُقتٔ ٌَ فٔی
ات َؾ ُض َو فٔی ا ِي َح َّٓةٔ
َسبٔی ٌٔ اہللٔ أَ ِو ََ َ

م
یلعنبرجحنباایسنباقملتنب شمرخنبانخدل،اامسلیعنباربامیہ،اویبفانبوعؿفہملسنبہمقلعفاشہؾ
نب اسحؿ ،دمحم نب ریسنی ،ہملس ،انب ریسنی ،رضحت اوبعخفا ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت رمع افرفؼ
ریضاہللہنعےنایبؿرفامایربخدار!مولگوخانیتےکرہمںیمدحےساجتفزہنایکرکف۔ویکہکنارگہیاکؾداینںیم
ھچکزعتاکوہاتایدخافدن دقفسےکزندکی رپزیہاگریاک اکؾوہات وترضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس
م بس ےس ےلہپ اس ےک دقحار وہےت افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ازفاج رہطمات ںیم
ےس یسک اک افر یسک اڑیک اک رہم اس ےس زایدہ ینعی سج یک دقمار ابرہ افہیق وہیت ےہ رقمر ںیہن رفامای افر ااسنؿ اینپ
اہیلہ ےک ہلسلس ںیم دح ےس آےگ ڑبےنھ یک وکشش رکات ےہ اہیں کت ہک اس وک اینپ ویبی ےس د ینم وہ اجیت ےہ

اہیں کت ہک فہ صخش  اتہ ےہ ہک ںیم ےن اہمترےفاےطس کش یک ریس ےکفاےطس یھب تبیصمربداتش یک (ینعی
اہمترے فاےطس ںیم ےن تخس فیلکت ربداتش یک) افر اکی دفرسی رفاتی ںیم  قل ابرقۃب اک ظفل ےہ ینعی ھجم وک
ہنیسپ آایگ۔ رضحت اوبعخفا ریض اہلل ےن رفامای ہک ںیم اکی اڑاک اھت ومدل (ینعی اخص رعب ہن اھت) وت ںیم ںیہن ھجمس
اکس ہک ایک ےہ؟ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رفامای ولگ اکی دفرسی ابت ےتہک ںیہ ہک م ولوگں اک ارگ وکیئ صخش
گنجںیملتق رکدایاجےئوتایکاہکاجاتےہہکفہصخش دیہےہافرفہصخش دیہامراایگایفہصخش دیہےہ۔نکمم
ےہ ہک اس صخش ےن اےنپ افٹن یک رسنی رپ فزؿ الدا وہ ای افٹن ےک اجکفے رپ وسےن اچدنی یک اجترت یک وہ
(ینعی اسصخشیک تیناخصلاہجدیکہنریہوہ ہکلبدایناح ل رکان وصقمدوہ) وت ماس رطہقی ےس ہنوہک ہکلباس
رطہقیےسوہکہکسجرطہقیےسرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتےھتوجصخشراہدخاںیمامرا
اجےئ ای لتق وہاجےئ وت فہ صخش تنج ںیم دالخ وہاگ افر م ولگ یسک اخص آدیم ےس وکیئ ابت ہن وہک دخافدن
دقفسوکولعمؾےہہکاسصخشیکایکتینیھت۔
م
رافی  :یلعنبرجحنباایسنباقملتنب شمرخنبانخدل،الیعمسنباربامیہ،اویبفانبوعؿفہملسنبہمقلع
فاشہؾنباسحؿ،دمحمنبریسنی،ہملس،انبریسنی،رضحتاوبعخفاریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
رہمفںںیمااصنػرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1262

راوی  :عباض بٔ َحُس زوری ،علی بٔ حشٔ بٔ طكیل ،عبساہلل بٔ َبارکَ ،عُر ،زہریْ ،عوہ بٔ
زبیر ،حرضت اّ حبيبہ رضی اہلل عٓہ

یل َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ
ايسور ُّٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ا ِي َح َش ٔٔ بِ ٔٔ َطك ٔ ٕ
َّاض بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس ُّ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي َعب ُ
يب َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ْع َو َة بِ ٔٔ ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ أ ُ ِّّ َحب ٔ َ
ا ِي ُُ َب َار ٔک َع ِٔ ََ ِع َُر ٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُ ِ

آَّل ٕ
ف َو َج َّضزَ َصا َٔ ِٔ ع ٔ ِٓ ٔسظ ٔ َو َب َع َث ب ٔ َضا
ق ا ِي َح َبظَ ٔة َز َّو َج َضا اي َّٓ َحاش ُّٔی َوأَ َِ َض َر َصا أَ ِر َب َع َة َ
َتزَ َّو َج َضا َوه ٔ َی بٔأ َ ِر ٔ

إ ََ ِضرُ ن َٔشائٔطٔ
رش ِحبٔی ٌَ ابِ ٔٔ َح َش َٓ َة َوي َِِ یَ ِب َع ِث إٔي َِی َضا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔظَ ِی ٕئ َوک َ َ
ََ َع ُ َ

أَ ِربَ َع َٔائَةٔ ز ٔ ِر َص ِٕ

ابعس نب دمحم دفری ،یلع نب نسح نب قیقش ،دبعاہلل نب ابمرک ،رمعم ،زرہی ،رعفہ نب زریب ،رضحت اؾ ہبیبح
ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس اکنح رفامای افر فہ کلم  شب ںیم
ںیھتفاہںےکابداشہےنہکسجاکانؾاجنیشابداشہاھتاکنحرکےنےکدعبزیہجفریغہاینپاجبنےسدےدایافر
رہماچرازاررقمررفامایافررشلیبحنبہنسح ےکاسھتدے رکجیھب دای افرروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملسےن
رضحت اؾ ہبیبح اینپ اہیلہ رتحمہم وک رہم اک وکیئ ہصح ںیہن اجیھب اھت افر روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک افر
دفرسیازفاجرہطماتاکرہماچروسدرمہاھت۔
رافی  :ابعسنبدمحمدفری ،یلعنبنسحنب قیقش،دبعاہللنبابمرک،رمعم،زرہی ،رعفہنبزریب،رضحتاؾ
ہبیبحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسےنیکاکیوجھکریکیلھٹگےکفزؿےکرباربےکدقبراکنحرکان
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وسےنیکاکیوجھکریکیلھٹگےکفزؿےکرباربےکدقبراکنحرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1263

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،حُیس ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن َٔقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َو َّ
ايًؿ ُِى ي ٔ ُُ َح َُّ ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ
َ
ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ ُح َُ ِی ٕس َّ
ايلؤی ٌٔ َع ِٔ أَْ َ ٔص بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ أَ َّٕ َع ِب َس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ َٔ َع ِو ٕ
ف َجا َئ إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی

رفة ٔ ؾ ََشأ َ َي ُط َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ ِخب َ َر ُظ أَْ َّ ُط َتزَ َّو َد ا َِ َرأَ ّة
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوبٔطٔ أَثَرُ ُّ
ايؼ ِ َ

َٔ ِٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َن ِِ ُس ِك َت إٔي َِی َضا َقا ٍَ زْٔ َ َة ْ َ َواة ٕ َٔ ِٔ َذصَبٕ َقا ٍَ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِوي ٔ ِِ َوي َِو بٔظَ اة ٕ
دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،دیمح ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
دبعارلنمح نب وعػ ریض اہلل ہنع اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ اس فتق اؿ
ےک ڑپکے ای مسج رپ زرد رگن اک دہبھ اھت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس درایتف ایک وت
اوہنںےناہکہکںیمےناکیااصنریوعرتےساکنحایکےہرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمےنایک
رہماداایکےہ؟رضحتدبعارلنمحنبوعػریضاہللہنعےنرعضایکاکیوناة(ینعیوجھکریکیلھٹگےکفزؿےک
دقبر)وسان۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمفہمیلرضفررکفاچےہاکیرکبیاکیہفہمیلوہ۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وسےنیکاکیوجھکریکیلھٹگےکفزؿےکرباربےکدقبراکنحرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1264

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،نرض بٔ طُیٌ ،طعبہ ،عبسايعزیز بٔ ػہیب ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

رض بِ ُٔ ُط َُ ِی ٌٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ا ِي َعزٔیز ٔبِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا اي َّٓ ِ ُ
ُػ َض ِیبٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَ َن ّشا َي ُكو ٍُ َقا ٍَ َع ِب ُس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َع ِو ٕ
ف َرآنٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ

َو َعل َ َّی َبظَ َ
ض َؾ ُكً ُِت َتزَ َّو ِج ُت ا َِ َرأَ ّة َٔ ِٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ َقا ٍَ َن ِِ أَ ِػ َس ِق َت َضا َقا ٍَ زْٔ َ َة ْ َ َواة ٕ َٔ ِٔ َذصَبٕ
اط ُة ا ِي ُعرِ ٔ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رضن نب لیمش ،ہبعش ،دبعازعلسی نب بیہص ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

رضحتدبعارلنمحنبوعػریضاہللہنعایبؿرفامےتےھتہکھجموکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنداھکیہکاشدییکرسمتاکاشنؿےہ۔ںیمےناسفتقروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایکہک
ںیمےناشدیرکیلےہاکیااصنریاخوتؿےس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندرایتفرفامایہکمےنرہمسک
دقررقمرایکےہ؟رضحتدبعارلنمحنبوعػریضاہللہنعےنرعضایکہکاکی(وناة)وسےنےکدقبر۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رضننبلیمش،ہبعش،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وسےنیکاکیوجھکریکیلھٹگےکفزؿےکرباربےکدقبراکنحرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1265

راوی  :ہَلٍ بٔ عَلء ،ححاد ،ابٔ جریخ ،عُرو بٔ طعیب ،ح ،عبساہلل بٔ َحُس بٔ ثُیِ ،ححاجا ،ابٔ
جریخ ،عُرو بٔ طعیب ،ابیہ ،حرضت عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

َّاد َقا ٍَ ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َح َّسثَىٔی َع ُِرُو بِ ُٔ ُط َع ِیبٕ ح و أَ ِخب َ َرنٔی َع ِب ُس
أَ ِخب َ َرَْا ص ََٔل ٍُ بِ ُٔ ا ِي َع ََل ٔ
ئ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحح ْ
اہللٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َتُٔ ٕیِ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َححَّا ّجا َي ُكو ٍُ َقا ٍَ ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ

َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ُِر ٕو أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ أَ ُّی َُا ا َِ َرأَة ٕ ْ ُ ٔه َح ِت َعل َی َػ َسا ٕم أَ ِو ح َٔبا ٕئ أَ ِو ع َٔسة ٕ

ٌ
إ َب ِع َس ع ِٔؼ َُةٔ اي ِّٓکَا ٔح َؾ ُض َو ي ٔ َُ ِٔ أ ُ ِع َلا ُظ َوأَ َح ُّل ََا أ ُ ِ ٔ
ْ َّ َعً َِیطٔ اي َّر ُج ُ
َق ِب ٌَ ع ِٔؼ َُ ٔة اي ِّٓکَاحٔ َؾ ُض َو ي ََضا َو ََا ک َ َ
ابِ َٓ ُت ُط أَ ِو أ ُ ِخ ُت ُط َّ
ايًؿ ُِى ي ٔ َع ِب ٔس اہللٔ
یسی
الہؽنبالعء،اجحج،انبرججی،رمعفنببیعش،ح،دبعاہللنبدمحمنب م،اجحاج،انبرججی،رمعفنببیعش،اہیب،

رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد
رفامای سج اخوتؿ ےن رہم رپ اکنح ایک ای سج اخوتؿ ےن ششخب رپ اکنح ایک ینعی ششخب ےک فدعہ رپ اکنح ایک وت ہی زیچںی

وعرت یک ںیہ افر وج ھچک اکنح ےک دعب وہاگ فہ دےنی فاےل صخش اک قح ےہ افر ااسنؿ یک تمظع افر زعت یٹیب افر
نہبیک فہج ےس ےہ ینعی ارگ اڑیک افر نہب وک دفرسے ےک اکنح ںیم دےنی ای اےنپ اکنح ںیم اؿ وک الےن ےس وخش
رےھکاگوتااسیصخش(اعمرشہںیم)اقلبیرعفیاھجمساجےئاگ۔
یسی
رافی  :الہؽ نب العء ،اجحج ،انب رججی ،رمعف نب بیعش ،ح ،دبعاہلل نب دمحم نب م ،اجحاج ،انب رججی ،رمعف نب
بیعش،اہیب،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رہمےکریغباکنحاکاجزئوہان
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
رہمےکریغباکنحاکاجزئوہان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1266

راوی  :عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ عبسايرحُٔ ،ابوسعیس عبسايرحُٔ بٔ عبساہلل ،زائسہ بٔ قساَہ،
َٓؼور ،ابراہیِ ،حرضت عًكُہ اور حرضت اسوز رضی اہلل عٓہُا

أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبُو َسعٔی ٕس َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ َع ِٔ َزائ َٔس َة

بِ ٔٔ ق َُسا ََ َة َع ِٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ َع ًِ َك َُ َة َواْلِ َ ِس َوز ٔ قَاَّلَ أتُ َٔی َع ِب ُس اہللٔ فٔی َر ُج ٌٕ َتزَ َّو َد ا َِ َرأَ ّة َوي َِِ
وٕ ؾ َٔیضا أَثَ ّرا َقا ُيوا یَا أَبَا َع ِبسٔ
َي ِ ٔ
رف ِق ي ََضا َؾت ُُوف ِّ َی َق ِب ٌَ أَ ِٕ َی ِس ُخ ٌَ ب ٔ َضا َؾ َكا ٍَ َع ِب ُس اہللٔ َسًُوا َص ٌِ َتحٔ ُس َ
إ َػ َوا ّبا َؾُٔ ِٔ اہللٔ ي ََضا َن َُ ِضر ٔن َٔشائ َٔضا ََّل َو ِن َص َو ََّل
اي َّر ِح َُ ٔٔ ََا َْحٔ ُس ؾ َٔیضا َي ِعىٔی أَثَ ّرا َقا ٍَ أَقُو ٍُ ب ٔ َرأِئی َؾإ ٔ ِٕ ک َ َ
َط َل َم َوي ََضا ا ِئُی َر ُ
اث َو َعً َِی َضا ا ِيع َّٔسةُ َؾ َك َاّ َر ُج ٌْ ََ ِٔ أَ ِط َح َع َؾ َكا ٍَ فٔی َٔ ِث ٌٔ َص َِذا َق َضی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی

ات َق ِب ٌَ أَ ِٕ َی ِس ُخ ٌَ ب ٔ َضا
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ٔي َٓا فٔی ا َِ َرأَة ٕ ُي َكا ٍُ ي ََضا بَ ِر َو ُع ب ٔ ِٓ ُت َوا ٔط ٕل َتزَ َّو َج ِت َر ُج َّل ؾ ََُ َ
َؾ َك َضی ي ََضا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بُٔٔ ِث ٌٔ َػ َسا ٔم ن َٔشائ َٔضا َوي ََضا ا ِئُی َر ُ
َف َؾ َع
اث َو َع ًَ ِی َضا ا ِيع َّٔسةُ َ َ

َع ِب ُس اہللٔ َی َسیِطٔ َو َنب َّ َر َقا ٍَ أَبُو َع ِبس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َّلَ أَ ِع ًَ ُِ أَ َح ّسا َقا ٍَ فٔی َص َِذا ا ِي َحسٔیثٔ اْلِ َ ِس َو ُز غَی ِ َر َزائ َٔس َة
دبعارلنمح نب دمحم نب دبعارلنمح ،اوبدیعس دبعارلنمح نب دبع اہلل ،زادئہ نب دقاہم ،وصنمر ،اربامیہ ،رضحت
ہمقلع افر رضحت اوسد ریض اہلل امہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع یک
دختمںیماکیدقمہمشیپوہاافرفہاسرطحاکاھتہکاکیصخشےنیسکاخوتؿےساکنحایکافراکنحںیمیسک
مسقاکرہمذرکںیہنایکایگینعیرہمھچکرقمرںیہن وہاافرفہصخشوعرتےسمہرتسبیےیکریغبوفتوہایگ۔ہیابت
نسرکرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےنرفامایہکولوگںےسدرایتفرکفہکاسہلئسمںیموکیئدحثی
رشفیےہایںیہن؟ولوگںےنرعضایکمہوکاسےکابرےںیمملعںیہن۔رضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہلل
ہنعےنرفامایہکںیماینپلقعےساسہلئسمںیمایبؿرکفں اگ۔ارگہ کیوہاوتدخافدندقفسیکاجبنےسےہ
ہی ہہرکاوہنںےناراشدرفامایہکاسوعرتوکرہملثماداایکاجاناچےیہینعیسجرطہقیےسرہماساخوتؿ ےک
اخدناؿافرہلیبقںیمدفرسیوخانیتاکےہوجہک اساخوتؿیکمہرمعںیہاساخوتؿاکیھباسرطحاکرہمےہریغب
یسکزایدیتافریمکےکافراساخوتؿاکہصحاسےکرتہکںیمیھبےہافراسوکدحےسیھبزگراناچےیہ۔ہیابت
نسرکاکیصخشڑھکاوہاافر رعضرکےناگلہکایسرطہقی ےسامہریویبیاکاکیدقمہماکرضحت روسؽرکمی
یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن  ہلصی رفامای اھتاس اخوتؿ وک ربدع تنبفاقش ےتہک ےھتاس ےناسصخش ےس اکنح ایک
رھپفہصخشرمایگافراسوکوعرتےستبحصرکانیھببیصنںیہنوہا۔رھپاسصخشےسقلعتمرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےناکیاسمسقےکرہم اک مکحرفامایوجہکاساخوتؿہک اہیں(ینعی اسےک اخدناؿ
یکدفرسیوخانیت)اکرہماھتافراساخوتؿوکفراتثںیماشلمرفامایافراساخوتؿےکفاےطسدعتاکمکحرفامایہی
ابت نس رک رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن اہھت ااھٹ ےیل افر اہلل اربک رفامای۔ ینعی اس  ہلصی ےس اؿ وک
صیح
رسمتوہیئ(ہکاوہنںےن ح ہلصیرفامای)رضحتاامؾاسنیئےنرفامایہکاسدحثیرشفیںیماوسداکذترکہ
العفہزردیہیسکےسوقنمؽںیہنےہ۔
رافی  :دبعارلنمح نب دمحم نب دبعارلنمح ،اوبدیعس دبعارلنمح نب دبعاہلل ،زادئہ نب دقاہم ،وصنمر ،اربامیہ،
رضحتہمقلعافررضحتاوسدریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
رہمےکریغباکنحاکاجزئوہان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1267

راوی  :احُس بٔ سًامیٕ ،یزیس ،سؿیإَٓ ،ؼور ،ابراہیِ ،حرضت عًكُہ رضی اہلل عٓہ حرضت عبساہلل بٔ
َشعوز رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ َع ًِ َك َُ َة َع ِٔ
رف ِق ي ََضا َػ َساقّا َوي َِِ یَ ِس ُخ ٌِ ب ٔ َضا ؾَا ِخ َت ًَ ُؿوا
َع ِب ٔس اہللٔ أََّْطُ أتُ َٔی فٔی ا َِ َرأَة ٕ َتزَ َّو َج َضا َر ُج ٌْ ؾ ََُ َ
ات َع ِٓ َضا َوي َِِ َي ِ ٔ
َقی ّبا َٔ ِٔ َط ِضر ٕ ََّل ُي ِؿت ٔیض ٔ ِِ ث ُ َِّ َقا ٍَ أَ َری ي ََضا َػ َس َام ن َٔشائ َٔضا َّلَ َو ِن َص َو ََّل َط َل َم َوي ََضا ا ِئُی َر ُ
اث
إٔي َِیطٔ َ ٔ
ٌ بِ ُٔ ٔس َٓا ٕٕ اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّی أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َق َضی فٔی بَ ِر َو َع
َو َعً َِی َضا ا ِيع َّٔسةُ َؾظَ ض ٔ َس ََ ِعك ٔ ُ
ب ٔ ِٓتٔ َوا ٔط ٕل بُٔٔ ِث ٌٔ ََا َق َـ ِی َت
ادمحنبامیلسؿ،سیدی،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،رضحتہمقلع ریضاہللہنعرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم اکی اخوتؿ اک دقمہم شیپ وہا
افر اس اخوتؿ اک رہم رقمر ںیہن اھت افر اس ےک وشرہ ےن اس ےس مہ رتسبی یھب ںیہن یک یھت افر اس اک وشرہ ریغب
تبحص ےک یہ وفت وہ ایگ۔ ولگ رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم اس ہلئسم ےک درایتف
رکےنےکفاےطسیرقةیاکی امہکترھپےترےہ۔وترضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےناؿوکمکحرشیع
التبایآرخ اکی دؿ رفامےن ےگلہک ریمی راےئ ےہ ہک اس اخوتؿ اک رہم اس ےک اخدناؿیک وخانیت اسیج ےہ ہن وت مک
افر ہن یہ زایدہ افر اس ےک فاےطس فراتث یھب ےہ افر اس وک دعت رکان رضفری ےہ۔ رضحت دبعاہلل نب وعسمد
ریض اہلل ہنع یک ابت افر اؿ ےک  ہلصی رپ رضحت لقعم نب انسؿ ےن اہشدت دی افر اہک ہک رضحت روسؽ رکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنربدعفاقشیکاڑیکےکدقمہمایسرطہقیےس ہلصیرفامایاھتاسیجہکمےن ہلصیایک۔

رافی  :ادمح نب امیلسؿ ،سیدی ،ایفسؿ ،وصنمر ،اربامیہ ،رضحت ہمقلع ریض اہلل ہنع رضحت دبعاہلل نب وعسمد
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
رہمےکریغباکنحاکاجزئوہان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1268

راوی  :اسحام بٔ َٓؼور ،عبسايرحُٔ ،سؿیإَ ،فاض ،طعيیَْ ،سوم ،حرضت عبساہلل رضی اہلل عٓہ

ض َع ِٔ َّ
َ
َ
َ
ايظ ِع ٔي ِّی َع ِٔ
َفا ٕ
أ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسث َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسث َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ٔ َ
رف ِق ي ََضا َقا ٍَ ي ََضا ايؼَّ َس ُام
ْسو ٕم َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ فٔی َر ُج ٌٕ َتزَ َّو َد ا َِ َرأَ ّة ؾ ََُ َ
ات َوي َِِ یَ ِس ُخ ٌِ ب ٔ َضا َوي َِِ َي ِ ٔ
ََ ِ ُ

َو َعً َِی َضا ا ِيع َّٔسةُ َوي ََضا ا ِئُی َر ُ
ٌ بِ ُٔ ٔس َٓا ٕٕ َؾ َك ِس َسُٔ ِع ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َق َضی بٔطٔ
اث َؾ َكا ٍَ ََ ِعك ٔ ُ
فٔی بَ ِر َو َع ب ٔ ِٓتٔ َوا ٔط ٕل
ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،رفاس ،یبعش ،رسمفؼ ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضح ت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع ےن اس صخش ےک دقمہم ںیم  ہلصی رفامای ہک سج ےن اکی اخوتؿ ےس
اکنحایکاھتافرہنوتاسےنرہمرقمرایکاھتافرہناسےنمہرتسبییکیھتافررضحتدبعاہللریضاہللہنعےناس
رطحاکمکحرفامایہکایسیاخوتؿوکرہمدالایاجےئ افر اسوکرتہکیھبدالای اجےئافر اس رپدعت رکانالزؾےہ۔ہی
ابتنسرکرضحتلقعمنبابسؿریضاہللہنعےنرفامایہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنفاقث
یکاڑیکریفعےکڑگھجےںیمایسرطہقیےس ہلصیرفامایاھت۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دبعارلنمح،ایفسؿ،رفاس،یبعش،رسمفؼ،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
رہمےکریغباکنحاکاجزئوہان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1269

راوی  :اسحام بٔ َٓؼور ،عبسايرحُٔ ،سؿیإَٓ ،ؼور ،ابراہیِ ،عًكُہ ،عبساہلل رضی اہلل عٓہ حرضت
عًكُہ بٔ َشعوز

إ َع ِٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ َع ًِ َك َُ َة َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ ُسؿ َِی َ
َع ِب ٔس اہللٔ َٔ ِث ًَطُ
ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،وصنمر ،اربامیہ ،ہمقلع ،دبعاہلل ریض اہلل ہنع رضحت ہمقلع نب وعسمد ےس
یھباسومضمؿیکرفاتیوقنمؽےہرتہمجیکرضفرتںیہنےہ۔
رافی  :ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،وصنمر ،اربامیہ ،ہمقلع ،دبعاہلل ریض اہلل ہنع رضحت ہمقلع نب
وعسمد
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
رہمےکریغباکنحاکاجزئوہان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1270

راوی  :علی بٔ ححر ،علی بٔ َشہر ،زاؤز بٔ ابی ہٓس ،طعيی ،حرضت عًكُہ بٔ عبساہلل بٔ َشعوز رضی
اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َعلٔی بِ ُٔ ُح ِحر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َعلٔی بِ ُٔ َُ ِشضٔر ٕ َع ِٔ َزا ُو َز بِ ٔٔ أَبٔی صٔ ِٓ ٕس َع ِٔ َّ
ايظ ِع ٔي ِّی َع ِٔ َع ًِ َك َُ َة َع ِٔ َع ِبسٔ
ُّ
ُّ
ات
رف ِق ي ََضا َػ َساقّا َوي َِِ َی ِح َُ ِع َضا إٔي َِیطٔ َحًَّی ََ َ
اہللٔ أَْ َّ ُط أَ َتا ُظ َق ِو ّْ َؾ َكايُوا إ ٔ َّٕ َر ُج َّل َٔ َّٓا َتزَ َّو َد ا َِ َرأَ ّة َوي َِِ َي ِ ٔ
َارق ُِت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ َط َّس َعل َ َّی َٔ ِٔ َص ِٔذظ ٔ ؾَأِتُوا
َؾ َكا ٍَ َع ِب ُس اہللٔ ََا ُسئًٔ ُِت َُ ِٓ ُِذ ؾ َ
َ َوأَْ ِ َت َٔ ِٔ ٔج ًَّةٔ
َ ََ ِٔ َن ِشأ َ ٍُ إ ٔ ِٕ ي َِِ َن ِشأ َ ِي َ
آرخ ذَي ٔ َ
غَی ِر ٔی ؾَا ِخ َت ًَ ُؿوا إٔي َِیطٔ ؾ َٔیضا َط ِض ّرا ث ُ َِّ َقايُوا َي ُط فٔی ٔ ٔ
اب َُ َح َُّ ٕس َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ٔ َض َِذا ا ِي َب ًَ ٔس َو ََّل َْحٔ ُس غَی ِ َر َک َقا ٍَ َسأَقُو ٍُ ؾ َٔیضا ب ٔ َح ِض ٔس َرأِئی َؾإ ٔ ِٕ
أَ ِػ َح ٔ
إ َخ َلأ ّ َؾُٔىِّی َو َٔ ِٔ َّ
ايظ ِی َلا ٕٔ َواہللُ َو َر ُسويُ ُط َٔ ِٓ ُط ب ُ َرآ ُئ
إ َػ َوابّا َؾُٔ ِٔ اہللٔ َو ِح َس ُظ ََّل َ ٔ
رش َ
یَ َي ُط َوإ ٔ ِٕ ک َ َ
کَ َ
أ ُ َری أَ ِٕ أَ ِج َع ٌَ ي ََضا َػ َس َام ن َٔشائ َٔضا ََّل َو ِن َص َو ََّل َط َل َم َوي ََضا ا ِئُی َر ُ
اث َو َعً َِی َضا ا ِيع َّٔسةُ أَ ِر َب َع َة أَ ِط ُضر ٕ
َ َق َـ ِی َت ب ٔ َُا َق َضی بٔطٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ
َ بٔ َش ُِ ٔع أَُْا ٕ
ض ََ ِٔ أَ ِط َح َع َؾ َكا َُوا َؾ َكايُوا َن ِظ َض ُس أَْ َّ َ
َشا َقا ٍَ َوذَي ٔ َ
َو َع ِ ّ

َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی ا َِ َرأَة ٕ َٔ َّٓا يُ َكا ٍُ ي ََضا بَ ِر َو ُع ب ٔ ِٓ ُت َوا ٔط ٕل َقا ٍَ ؾ ََُا ُرئ َٔی َع ِب ُس اہللٔ َ َٔف َح َ َِف َح ّة یَ ِو ََئ ٔ ِٕذ
إ ٔ ََّّل بٔإ ٔ ِس ََل َٔطٔ

یلعنبرجح،یلعنبرہسم،داؤدنبایبدنہ،یبعش،رضحتہمقلعنبدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکاکیدؿرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعیک دختمںیمیسکوقؾےکھچکولگآےئافررعضرکےن
ےگلہک یسک صخش ےن یسک اخوتؿ ےس اکنح ایک اھت افر ہن وتاس اک رہم رقمر ایک اھت افر ہناس ےس مہ رتسبییک یھت افر
اسصخشاکاسرطہقیےسااقتنؽوہایگ۔ہیابتنسرکرضحتدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنعرفامےنےگل۔اس
رطحیکلکشمابتافرلکشموساؽرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکفافتےکدعبیسکےنھجمےس
ںیہندرایتفایکاھتاسفہجےسمیسکدفرسےصخشےکاپسےلچاجؤرغضاؿولوگںےناکیامہکتاھچیپایک
افرآرخاکررعضرکےنےگل مہولگابسک ےکاپساجںیئ افر ہلئسم اکمکحسک ےس درایتفرکںی افر(امہری
رظن ںیم وت) احصہب رکاؾ ںیم ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اسیج اصبح ملع افر زبرگ اس رہش ںیم وکیئ ںیہن
ےہ۔ ہی ابت نس رک رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہللہنع ےن اراشد رفامای اب ںیم اینپ راےئ ےک زفر ےس مکح
ِي لَ ُة ےہ افر ارگ طلغ وہ وت ہی
رکات وہں ارگ مکح درتس وہا وت دخافدن دقفس یک اجبن ےس ےہ وج ہک َف ْ َ
ح ُـ َل رَش َ
ریمی یطلغ ےہ افر اطیشؿ اک اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دفونں یطلغ ےس ابق ل ربی ںیہ۔
ریمیراےئںیمایسیاخوتؿوکرہمدانیاچےیہہکسجدقراسےکاخدناؿیکوخانیتاکرہمےہہنوتاسےسمکافرہن

یہاسےسزایدہافراساخوتؿےکفاےطسفراتثیھبےہافراسوکدعتزگاراناچےیہاچرامہافردسدؿافراہک
ہکہیہلئسمدنچولوگںےنرضحتاعجشےسانمبسولگرھپاھٹےئگافرےنہکےگلہکمہولگوگایہدےتیںیہہک
آپےناس مسقاک ہلصیرفامدایےہاسیجہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنامہریربادرییکاکی
وعرت اک  ہلصی رفامای اھت۔ رافی دحثی ایبؿ رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت دبعاہلل نب وعسمد ریض اہلل ہنع وک اس
دقر یھبک وخش ف رخؾ ںیہن داھکی (ہک سج دقر اس دؿ اؿ وک وخش ف رخؾ داھکی) رگم االسؾ وبقؽ رکےن ےک فتق
ںیم۔اسےیلہکاؿیکراےئرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکراےئےکاطمقبوہیئگ۔
رافی  :یلعنبرجح،یلعنبرہسم،داؤدنبایبدنہ،یبعش،رضحتہمقلعنبدبعاہللنبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایسیاخوتؿاک ایبؿہکسجےنیسکرمدوکریغبرہمےکوخدرپہبہافرششخبایک
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
ایسیاخوتؿاکایبؿہکسجےنیسکرمدوکریغبرہمےکوخدرپہبہافرششخبایک

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1271

راوی  :ہاروٕ بٔ عبساہللَ ،عَٔ ،ايَ ،ابوحازّ ،حرضت سہٌ بٔ سعس رضی اہلل عٓہ

َ َع ِٔ أَبٔی َحازّٔ ٕ َع ِٔ َس ِض ٌٔ بِ ٔٔ َس ِع ٕس أَ َّٕ
أَ ِخب َ َرَْا صَ ُ
ارو ُٕ بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِع ْٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََاي ٔ ْ

ََ َؾ َكا ََ ِت
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َجائ َ ِت ُط ا َِ َرأَ ْة َؾ َكاي َِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ إنِّٔی َق ِس َوصَ ِب ُت َن ِؿ ٔسی ي َ
ََ ب ٔ َضا َحا َج ْة َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
یضا إ ٔ ِٕ ي َِِ َیهُ ِٔ ي َ
ق ٔ َیا َّا كَو ٔ ّیَل َؾ َك َاّ َر ُج ٌْ َؾ َكا ٍَ َز ِّو ِجٓ ٔ َ

َو َس ًَّ َِ َص ٌِ ع ٔ ِٓ َس َک َط ِی ْئ َقا ٍَ ََا أَ ٔج ُس َط ِیئّا َقا ٍَ ا ِي َتُٔ ِص َوي َِو َخا َت ُّا َٔ ِٔ َحسٔی ٕس ؾَا ِي َت َُ َص َؾً َِِ یَحٔ ِس َط ِیئّا

ُقآ ٕٔ َط ِی ْئ َقا ٍَ َن َع ِِ ُس َورةُ َن َِذا َو ُس َورةُ
َؾ َكا ٍَ َي ُط َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َص ٌِ ََ َع َ
َ َٔ ِٔ ا ِي ُ ِ

ُقآ ٕٔ
َن َِذا ي ٔ ُش َورٕ َس َُّاصَا َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َق ِس َز َّو ِج ُت َه َضا َعل َی ََا ََ َع َ
َ َٔ ِٔ ا ِي ُ ِ
اہرفؿ نب دبع اہلل ،نعم ،امکل ،اوباحزؾ ،رضحت  لہ نب دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی اخوتؿ
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہیئافررعضرکےنیگلہکایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملس ںیم اینپ اجؿ وک ششخب دے ریہ وہں فہ وعرت ہی ہلمج  ہہ رک ڑھکی وہیئگ افر دری کت ڑھکی ریہ
اس دفراؿ اکی صخش ااھٹ افر رعض رکےن اگل ہک ارگ آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس وکاس اخوتؿیک وخاشہ ہن وہ وت
آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس اس اخوتؿ اک ھجم ےس اکنح رفامدںیآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای ایک اہمترے
اپس ھچک ےہ؟ اس صخش ےن رعض ایک ہک ھچک ںیہن افر ےھجم ھچک یھب رسیم ںیہن ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےناسصخش ےس رفامایہک اجؤ مالتش رک الؤ ارگہچ وکیئ ولےہیک اوگنیھٹ یہ ویکں ہن وہ۔آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےن رفامای ہک م وک رقآؿ رکمی آات ےہ؟ اس ےن اہک یج اہں۔ ھجم وک ہی وسرںیت اید ںیہ افر اس صخش ےن اؿ
وسروتں اک انؾ ایل۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ںیم ےن اہمترا اکنح اس اخوتؿ ےس رک دای اس
رقآؿرپوجہکموکایدےہ(ینعیرہمےکدبہلاہمترااکنحرکدای)۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،نعم،امکل،اوباحزؾ،رضحت لہنبدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکےکفاےطسرشؾاگہالحؽرکان
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
یسکےکفاےطسرشؾاگہالحؽرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1272

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبہ ،ابوبَش ،خايس بٔ ْعؾلہ ،حبیب بٔ سايِ ،حرضت نعُإ بٔ
بظیر رضی اہلل عٓہ

ْع ُؾ َل َة َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ أَبٔی بٔ ِ ٕ
َش َع ِٔ َخاي ٔ ٔس بِ ٔٔ ُ ِ
یب بِ ٔٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ اي ُّٓ ِع َُا ٕٔ بِ ٔٔ َب ٔظیر ٕ َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی اي َّر ُج ٌٔ َیأتِ ٔی َجارٔ َی َة ا َِ َرأَتٔطٔ
َحب ٔ ٔ

َقا ٍَ إ ٔ ِٕ کَاْ َ ِت أَ َح ًَّ ِت َضا َيطُ َجً َِستُ ُط َٔائ َ ّة َوإ ٔ ِٕ ي َِِ َتهُ ِٔ أَ َح ًَّ ِت َضا َيطُ َر َج ُِ ُتطُ

دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،اوبرشب،اخدلنبرعہطف،بیبح نب اسمل،رضحت امعنؿنبریشب ریضاہللہنعےسرفاتی
ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش ےک فاےطس ہک سج ےن اینپ ویبی یک ابدنی ےس زان اک
اراکتب ایک اھت ہی رفامای اھت ہک ارگ الحؽ رک دی یھت اس وعرت ےن فہ ابدنی اس صخش (ینعی زان رکےن فاےل ےک
ےیل) وت ںیم اس وصرت ںیم اس زاین وک وس وک ڑے امرفں اگ افر ارگ اس وعرت ےن (ینعی زاین یک ویبی ےن) فہ
ابدنیزاینےکےیلالحؽںیہنیکیھتوتںیماسوکاسگنسررکفںاگ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،اوبرشب،اخدلنبرعہطف،بیبحنباسمل،رضحتامعنؿنبریشبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
یسکےکفاےطسرشؾاگہالحؽرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1273

راوی َ :حُس بٔ َعُر ،حبإ ،ابإ ،قتازہ ،خايس بٔ ْعؾلہ ،حرضت حشیب بٔ سايِ رضی اہلل عٓہ

ْع ُؾ َل َة َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِع َُر ٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َحبَّا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبَا ُٕ َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ َخاي ٔ ٔس بِ ٔٔ ُ ِ
یب بِ ٔٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ اي ُّٓ ِع َُا ٕٔ بِ ٔٔ َب ٔظیر ٕأَ َّٕ َر ُج َّل يُ َكا ٍُ َي ُط َع ِب ُس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ ُح َٓی ِ ٕن َویُ ِٓ َبز ُ ُ َِقق ُّورا أَْ َّ ُط َو َق َع
َحب ٔ ٔ

َفؾ ٔ َع إلٔ َی اي ُّٓ ِع َُا ٕٔ بِ ٔٔ َب ٔظیر ٕ َؾ َكا ٍَ َْلَ ِق ٔـی َ َّن ؾ َٔیضا بٔ َك ٔـ َّیةٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ
ب ٔ َحارٔ َی ٔة ا َِ َرأَتٔطٔ َ ُ

َُ بٔا ِي ٔح َح َارة ٔ َؾکَاْ َ ِت أَ َح ًَّ ِت َضا َي ُط
ََ َر َج ُِت َ
َ َوإ ٔ ِٕ ي َِِ َتهُ ِٔ أَ َح ًَّ ِت َضا ي َ
َ َجً َِستُ َ
َو َس ًَّ َِ إ ٔ ِٕ کَاْ َ ِت أَ َح ًَّ ِت َضا َي َ

یب بِ ٔٔ َساي ٔ ِٕ َؾهَ َت َب إلٔ َ َّی ب ٔ َض َِذا
َؾ ُحً ٔ َس َٔائ َ ّة َقا ٍَ َق َتا َزةُ َؾهَت َِب ُت إلٔ َی َحب ٔ ٔ
دمحمنبرمعم،ةحؿ،اابؿ،اتقدہ،اخدلنبرعہطف،رضحتبیسحنباسملریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحت
امعنؿنبریشبیکدختمںیماکیدقمہمشیپوہاافرفہاسصخشاکاھتہکسجاکانؾدبعارلنمحاھتافرولوگںےن
اساکانؾرقوقریھبرھکایلاھتفہڑگھجاہیاھتہکفہصخشاینپویبییکابدنیےسمہرتسبیرکاھٹیبرضحتامعنؿنب
ریشب رف امےن ےگل ہک ںیم اس دقمہم اک  ہلصی اس رطح ےس رکفں اگ ہک سج رطہقی ےس رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےن ہلصیرفامایاھتافررضحتامعنؿنبریشبےنرفامایہکارگریتےفاےطسفہابدنیالحؽرکدی
یھتوتںیمریتےوک ڑےامرفںاگفرہنرھپںیمھجتوکاسگنسررکفںاگآرخاکراسےکوسوک ڑےامرےویکہکناس
یکویبیےناسوکفہابدنیالحؽرکدییھترضحتاتقدہریضاہللہنعلقنرکےتںیہہکںیمےنبیسحنباسمل
وکرحتریایکاھتہکاسےنھجموکیہیاھکلاھت۔
رافی  :دمحمنبرمعم،ةحؿ،اابؿ،اتقدہ،اخدلنبرعہطف،رضحتبیسحنباسملریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
یسکےکفاےطسرشؾاگہالحؽرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1274

راوی  :ابوزاؤز  ،عارّ ،حُازبٔ سًُہ ،سعیس بٔ ابوْعوبہ ،قتازہ ،حبیب بٔ سايِ ،نعُإ بٔ بظیر
رضی اہلل عٓہ

ْعوبَ َة َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َعار ّْٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّازُ بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ أَبٔی َ ُ
یب بِ ٔٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ اي ُّٓ ِع َُا ٕٔ بِ ٔٔ َب ٔظیر ٕأَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ فٔی َر ُج ٌٕ َو َق َع ب ٔ َحارٔ َیةٔ
َحب ٔ ٔ
ا َِ َرأَتٔطٔ إ ٔ ِٕ کَاْ َ ِت أَ َح ًَّ ِت َضا َي ُط ؾَأ َ ِجً ٔ ِس ُظ َٔائ َ ّة َوإ ٔ ِٕ ي َِِ َتهُ ِٔ أَ َح ًَّ ِت َضا َي ُط ؾَأ َ ِر ُج ُِ ُط

اوبداؤد  ،اعرؾ ،امحدنب ہملس ،دیعس نب اوبرعفہب ،اتقدہ ،بیبح نب اسمل ،امعنؿ نب ریشب ریض اہلل ہنع اس دحثی
رشفیاکرتہمجدنمرہجابالدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :اوبداؤد،اعرؾ،امحدنبہملس،دیعسنباوبرعفہب،اتقدہ،بیبحنباسمل،امعنؿنبریشبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
یسکےکفاےطسرشؾاگہالحؽرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1275

راوی َ :حُس بٔ راؾع ،عبسايرزامَ ،عُر ،قتازہ ،حشٔ ،قبیؼہ بٔ ُحیث ،حرضت سًُہ بٔ َحبل
رضی اہلل عٓہ

یؼ َة
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َراؾ ٕٔع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ ا ِي َح َش ٔٔ َع ِٔ َقب ٔ َ

ُحیِ ٕث َع ِٔ َسً ََُ َة بِ ٔٔ ا ِي ُُ َحب َّٔل َقا ٍَ َق َضی اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی َر ُج ٌٕ َوكٔ َئ َجارٔیَ َة ا َِ َرأَتٔطٔ
بِ ٔٔ ُ َ
ُح ْة َو َعً َِیطٔ ي ٔ َشی َِّست َٔضا َٔ ِثًُ َضا َوإ ٔ ِٕ کَاْ َ ِت كَا َو َع ِت ُط َؾه ٔ َی َي ُط َو َعً َِیطٔ ي ٔ َشی َِّست َٔضا
ْک َص َضا َؾه ٔ َی ُ َّ
إ ٔ ِٕ ک َ َ
إ ِ
اس َت ِ َ

َٔ ِثًُ َضا

م
خ
ی
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدہ،نسح،ہصیبقنبرحثی،رضحتہملسنب قریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکفہرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیاسمسقےکابرےںیمسجےنہکاینپ
ویبییکابدنیےسزانایکاھت ہلصیرفامایہکارگاسصخشےنزربدیتسزاناکاراکتبایکےہوتفہابدنیآزادوہیگافر
اس صخش وکاس ابدنی ےک وعض اکی ابدنیرخدی رک اینپ ویبی وکدانی وہیگ افر ارگفہاس رپ رایض یھت وتفہ ابدنی
ایسیکوہیئگےہافرفہصخشاینپویبیوکاسےکوعضاکیابدنیدےاگ۔

م
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،اتقدہ،نسح،ہصیبقنبرحثی،رضحتہملسنب خیقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
یسکےکفاےطسرشؾاگہالحؽرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1276

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ بزیع ،یزیس ،سعیس ،قتازہ ،حشٔ ،سًُہ بٔ َحبل ،حرضت سًُہ بٔ
َحبل رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ بَز ٔ ٕ
ٔیس َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ ا ِي َح َش ٔٔ َع ِٔ
یع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َسع ْ
َ إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ
َفؾ ٔ َع ذَي ٔ َ
َسً ََُ َة بِ ٔٔ ا ِي ُُ َحب َّٔل أَ َّٕ َر ُج َّل غَش َٔی َجارٔ َی ّة َّٔل َِ َرأَتٔطٔ َ ُ
َّ
ايَش َوی ي ٔ َشی َِّست َٔضا َوإ ٔ ِٕ کَاْ َ ِت كَا َو َع ِت ُط َؾه ٔ َی ي ٔ َشی َِّست َٔضا
ْک َص َضا َؾه ٔ َی ُ َّ
إ ٔ ِٕ ک َ َ
ُح ْة َٔ ِٔ ََائطٔ َو َعً َِیطٔ ِ
إ ا ِس َت ِ َ
َو َٔ ِثًُ َضا َٔ ِٔ ََائطٔ
م
م
دمحمنبدبعاہلل نبزبعی،سیدی ،دیعس،اتقدہ ،نسح،ہملس نب خیق،رضحتہملس نب خیق ریضاہلل ہنع ےسرفاتی
ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکی صخش اک  ہلصی رفامای ہک سج صخش ےن ہک اینپ اہیلہیک
ابدنیےسزاناکاراکتبایکاھت (افرفہ ہلصیہیاھتہکارگاسرمدےنوعرتےسزربدیتسرکےکزاناکاراکتبایک
اھت)وتاسوعرتیکفہابدنیآزادوہیگافراسرمدوک(امضتنںیم)اسیسیجاکیابدنیدانیڑپےیگینعیفہرمد
ویبی وک اس یسیج دفرسی ابدنی رخدی رک دے اگ۔ اس ےیل ہک ہی ابدنی زربدیتس یک فہج ےس آزاد وہیگ افر اس
صخشےکامؽےساسابدنییکامکل(ینعیویبی)وکہیصخشدفرسیابدنیدےدےاگارگزربدیتسںیہنیکہکلب
وخیشافرراضدنمیےسہیاکؾوہاوتہیابدنیاسیکریہہکسجیکفہابدنییھتافردفرسیابدنیاسیسیجاس
صخشےکذہمالزؾافرفابجوہیگ۔(فاحضرےہہکذموکرہمکحوطبررجامہنےکایبؿرفامایایگےہ)

م
م
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزبعی،سیدی،دیعس،اتقدہ،نسح،ہملسنب خیق،رضحتہملسنب خیقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکنحےکہعتمرحاؾوہےنےسقلعتم
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اکنحےکہعتمرحاؾوہےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1277

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،عبیساہلل بٔ عُر ،زہری ،حرضت حشٔ رضی اہلل عٓہ اور حرضت عبساہلل رضی
اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ ُعب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ُع َُ َر َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ايزُّصِر ٔ ُّی َع ِٔ ا ِي َح َش ٔٔ َو َع ِبسٔ
َ َتائ ٔ ْط إَّْٔطُ ْ َ َهی
اہللٔ ابِى َِی َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ أَبٔیض ٔ َُا أَ َّٕ َعً ٔ ًّیا بَ ًَ َػ ُط أَ َّٕ َر ُج َّل ََّل َی َری بٔا ِي ُُ ِت َعةٔ بَأ ِ ّسا َؾ َكا ٍَ إْٔ َّ َ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٓ َضا َو َع ِٔ ُي ُحوّ ٔا ِي ُح ُُر ٔاْلِ َ ِصً ٔ َّی ٔة َی ِو َّ َخ ِیب َ َر
رمعف نب یلع ،ییحی ،دیبع اہلل نب رمع ،زرہی ،رضحت نسح ریض اہلل ہنع افر رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع وج ہک
دفون ںاےنپفادلےسرفاتیرکےتںیہہکاکیرضحتیلعرکؾاہللف ہہوکہیاالطع یلہکاکیصخشااسیےہہک
وج ہعتم یک ھچک رحتم ںیہن اتھجمس۔ اس رپ رضحت یلع رکؾ اہلل ف ہہ ےن رفامای ہک ہی رمگاہ صخش ےہ ویکہکن ھجم وک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنربیخےکدؿ ہعتمےسافردگےھےکوگتشےسعنمرفامای(فاحض
رےہ ہک ذموکرہ ابال رفاتی ںیم مہ ےن دحثی ابال ںیم ذموکرہ ظفل عیھا اک رتہمج اس ےک اجبےئ ہعتم ےس ایک ےہ
ویکہکناسہگجاسےسرمادہعتمےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،دیبعاہللنبرمع،زرہی،رضحتنسحریضاہللہنعافررضحتدبعاہللریضاہللہنع

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

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اکنحےکہعتمرحاؾوہےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1278

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،ابٔ طہاب ،عبساہلل و حشَٔ ،حُس،
علی بٔ ابی كايب رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن َٔقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َو َّ
ايًؿ ُِى َي ُط َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ
َ
اب َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ َوا ِي َح َش ٔٔ ابِى َِی َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َعل ٔ ٕٓی َع ِٔ أَبٔیض ٔ َُا َع ِٔ َعل ٔ ِّی بِ ٔٔ
ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ

أَبٔی كَائبٕ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ْ َ َهی َع ِٔ َُ ِت َعةٔ اي ِّٓ َشا ٔ
ئ َی ِو َّ َخ ِیب َ َر َو َع ِٔ يُ ُحوّ ٔ ا ِي ُح ُُر ٔ

ِاْل ٔ ِن ٔش َّیةٔ

دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انباہشب،دبعاہللفنسح،دمحم،یلعنبایباطبلریضاہللہنع
ےسرفاتیےہہکرضحت روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنربیخےکدؿوخانیت ےکاسھتہعتمرکےنافر
رہشیدگےھےکوگتشےسعنمرفامای۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انباہشب،دبعاہللفنسح،دمحم،یلعنبایباطبلریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اکنحےکہعتمرحاؾوہےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1279

راوی  :عُرو بٔ علی و َحُس بٔ بظار و َحُس بٔ َثىی ،عبسايوہاب ،یحٌی بٔ سعیسَ ،ايَ بٔ اْص،
ابٔ طہاب ،عبساہلل و حشَٔ ،حُس بٔ علی ،حرضت علی بٔ ابی كايب رضی اہلل عٓہ

اب َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظارٕ َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقايُوا أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس ا ِي َو َّص ٔ

اب أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ َوا ِي َح َش َٔ ابِى َِی َُ َح َُّسٔ
َ بِ ُٔ أَْ َ ٕص أَ َّٕ ابِ َٔ ٔط َض ٕ
َی ِحٌَی بِ َٔ َسعٔی ٕس َي ُكو ٍُ أَ ِخب َ َرنٔی ََاي ٔ ُ
بِ ٔٔ َعل ٔ ٕٓی أَ ِخب َ َرا ُظ أَ َّٕ أَبَاص َُُا َُ َح َُّ َس بِ َٔ َعل ٔ ٕٓی أَ ِخب َ َرص َُُا أَ َّٕ َعل ٔ َّی بِ َٔ أَبٔی كَائبٕ َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َقا ٍَ ْ َ َهی َر ُسو ٍُ
ئ َقا ٍَ ابِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی یَ ِو َّ حُ َٓی ِ ٕن َو َقا ٍَ َص َه َِذا َح َّسثَ َٓا
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یَ ِو َّ َخ ِیب َ َر َع ِٔ َُ ِت َع ٔة اي ِّٓ َشا ٔ

اب َٔ ِٔ ن ٔ َتابٔطٔ
َع ِب ُس ا ِي َوصَّ ٔ

رمعفنبیلعفدمحمنباشبرفدمحمنبینثم،دبعاولاہب،ییحینبدیعس،امکلنباسن،انباہشب،دبعاہللفنسح،دمحمنب
یلع ،رضحت یلع نب ایب اطبل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
ربیخفاےلرفزوخانیتےکاسھتہعتمرکےنیکاممتعناراشدرفامیئافررضحتانبینثمٰےسرفاتیےہہکآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملس ےن زغفہ نینحفاےلدؿ(اکنحہعتم)ےس عنمرفامایافرانب ٰینثملقنرفامےتںیہہک ھجموک
دبعاولاہبےناینپاتکبںیماسرطہقیےسدحثیایبؿرفامیئےہ۔
رافی  :رمعف نب یلع ف دمحم نب اشبر ف دمحم نب ینثم ،دبعاولاہب ،ییحی نب دیعس ،امکل نب اسن ،انب اہشب ،دبعاہلل ف
نسح،دمحمنبیلع،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اکنحےکہعتمرحاؾوہےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1280

راوی  :قتيبہ ،يیث ،ربیع بٔ سبرہ ،حرضت سبرہ جہىی رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ اي َّربٔی ٔع بِ ٔٔ َسبِرَ َة ا ِي ُح َضىٔ ِّی َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ أَذ ٔ َٕ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔا ِي ُُ ِت َعةٔ ؾَاْ ِ َل ًَ ِك ُت أََْا َو َر ُج ٌْ إلٔ َی ا َِ َرأَة ٕ َٔ ِٔ بَىٔی َعا َٔر ٕؾ ََع َر ِؿ َٓا َعً َِی َضا أَ ِن ُؿ َش َٓا َؾ َكاي َِت ََا

إ رٔ َزا ُئ َػاح ٔ ٔيی أَ ِج َو َز َٔ ِٔ رٔ َزائٔی َو ُن ِٓ ُت أَ َط َّب َٔ ِٓطُ
ُت ِع ٔلیىٔی َؾ ُكً ُِت رٔ َزائٔی َو َقا ٍَ َػاح ٔ ٔيی رٔ َزائٔی َوک َ َ
ئ َػاح ٔ ٔيی أَ ِع َح َب َضا َوإٔذَا َْوَ َر ِت إلٔ َ َّی أَ ِع َحبِت َُضا ث ُ َِّ َقاي َِت أَْ ِ َت َورٔ َزا ُؤ َک یَهِؿٔیىٔی ؾ ََُ َه ِث ُت
َؾإٔذَا َْوَ َر ِت إلٔ َی رٔ َزا ٔ
ئ َّ
ايَلت ٔی َی َت َُ َّت ُع
إ ع ٔ ِٓ َس ُظ َٔ ِٔ َص ِٔذظ ٔاي ِّٓ َشا ٔ
ََ َع َضا ث َ ََلثّا ث ُ َِّ إ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ ک َ َ

َؾ ًِ ُیدٌَِّ َسبٔیً ََضا
ہبیتق ،ثیل ،رعیب نب ربسہ ،رضحتربسہ ینہج ریض اہلل ہنع ےس لقن ےہ ہک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےنسجفتق(اکنح)ہعتمیکااجزتاطعرفامیئوتںیمافراکیدفرساصخشہلیبقینباعرمیکاکیاخوتؿےک
اپسےچنہپ افرمہ ےناسےس اانپارادہاظرہایک فہ ےنہکیگلہک مھجموک ایکوشخبےگ؟ںیم ےن وجابدای ںیماچدرداتی
وہںافرریمےاسیھتےنیھبیہیاہک۔نکیلریمےاسیھتےکاپسسجمسقیکاچدریھتفہریمیاچدرےسدمعہ
افر ایلعٰ یھت نکیل ںیم اس صخش (ینعی اسیھت) ےس زایدہ وجاؿ (افر وخوصبرت) اھت۔ بج فہ اخوتؿ ریمے
اسیھت یک اچدر دیتھکی وت فہ اس یک رطػ املئ وہیت۔ نکیل بج فہ ھجم رپ اگنہ ڈایتل وت ںیم اس وک زایدہ رپششک اتگل
رہباحؽفہاخوتؿھجمےسےنہکیگلہکمریمےاپسآاجؤھجموکمافراہمتریاچدراکیفےہ(ااشرہےہاکنحہعتمیک
راضدنمییکرطػ)رھپاس وکںیمےننیتدؿاےنپاپس راھک۔رھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اراشد رفامای سج یسک ےک اپس ہعتم فایل وخانیت ںیہ (ینعی نج ولوگں ےن اکنح ہعتم رک راھک ےہ) فہ ولگ اؿ
وخانیتوکرھگےساکنؽدںی(ینعیاؿےسابق لالقلعتوہاجںیئاسےیلہکابہعتمرحاؾرقاردےدایایگےہ)
رافی  :ہبیتق،ثیل،رعیبنبربسہ،رضحتربسہینہجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکنحیکرہشتآفازافرڈوھؽاجبےنےسقلعتم

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اکنحیکرہشتآفازافرڈوھؽاجبےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1281

راوی َ :حاہس بٔ َوسی ،ہظیِ ،ابوبًخ ،حرضت َحُس بٔ حاكب رضی اہلل عٓہ

وسی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صُظَ ِی ِْ َع ِٔ أَبٔی بَ ًِ ٕخ َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َحاكٔبٕ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َحاصٔ ُس بِ ُٔ َُ َ

ايس ُّف َوايؼَّ ِو ُت فٔی اي ِّٓکَاحٔ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ َِؼ ُ
َّحاّ ٔ ُّ
ٌ ََا بَی ِ َن ا ِي َح ََل ٍٔ َوا ِي َ َ

بل
اجمدہ نب ومیس ،میشہ ،اوب ح ،رضحت دمحم نب احبط ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایالحؽاکنحافررحاؾیکزیمتآفازافرڈوھؽےسوہیتےہ۔
بل
رافی  :اجمدہنبومیس،میشہ،اوب ح،رضحتدمحمنباحبطریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اکنحیکرہشتآفازافرڈوھؽاجبےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1282

راوی َ :حُس بٔ عبس اَّلعلی ،خايس ،طعبہ ،ابوبًخ ،حرضت َحُس بٔ حاكب رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ أَبٔی بَ ًِ ٕخ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َُ َح َُّ َس بِ َٔ َحاكٔبٕ
َّحاّ ٔايؼَّ ِو ُت
َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ ؾ َِؼ ٌَ ََا بَی ِ َن ا ِي َح ََل ٍٔ َوا ِي َ َ
بل
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اوب ح،رضحتدمحمنباحبطریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلص

اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامای(اکنح)الحؽافررحاؾےکدرنایؿرفؼاالعؿرکےناکےہ۔
بل
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اوب ح،رضحتدمحمنباحبطریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفاہلافر(اکنحےکومعقرپ)ایکداعدیاجےئ؟
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
دفاہلافر(اکنحےکومعقرپ)ایکداعدیاجےئ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1283

راوی  :عُرو بٔ علی و َحُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،اطعث ،حرضت حشین رضی اہلل عٓہ

َح َّسثَ َٓا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َق َاَّل َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َع ِٔ أَ ِط َع َث َع ِٔ ا ِي َح َش ٔٔ َقا ٍَ َتزَ َّو َد
ئ َوا ِيبَٓٔی َن َقا ٍَ قُويُوا َن َُا َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ
ٌ بِ ُٔ أَبٔی كَائبٕ ا َِ َرأَ ّة َٔ ِٔ بَىٔی َج ِث ِٕ َؾكٔی ٌَ َي ُط بٔاي ِّرؾَا ٔ
َعكٔی ُ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بَ َار َک اہللُ ؾ ٔیهُ ِِ َوبَ َار َک َلهُ ِِ

رمعف نب یلع ف دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،اثعش ،رضحت نیسح ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت لیقع نب
ذش
ایباطبلےن ہلیبقونب م یک یسکاخوتؿ ےساکنحایک سپ ولوگںےناؿوک داعدی(اساک بلطمہیےہہک مافر
ذش
اہمتریافالدںیمدخافدن دقفسااحتد فاافتؼاقمئرفامےئافرموکاصبحافالدرکے)افرفہاخوتؿہلیبق میک
یھت۔ہینسرک لیقعےنہکےگلہک سجرطہقی ےسرضحت روسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایاھت ماس
رطہقی ےس وہک افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس رطہقی ےس اراشد رفامای اھت ینعی دخافدن
دقفساہمتریرہیئشںیمربتکافرریخاطعرفامےئافرموکاصبحربتکانبدے۔
رافی  :رمعفنبیلعفدمحمنبدبعاالیلع،اخدل،اثعش،رضحتنیسحریضاہللہنع

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

وجصخشاکنحےکفتقوموجدہنوہوتاسوکاسیکداعدےنیےسقلعتم
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وجصخشاکنحےکفتقوموجدہنوہوتاسوکاسیکداعدےنیےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1284

راوی  :قتيبہ ،حُاز بٔ زیس ،ثابت ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ُز بِ ُٔ َزیِ ٕس َع ِٔ ثَاب ٔ ٕت َع ِٔ أَْ َ ٕص أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َرأَی

رفة ٕ َؾ َكا ٍَ ََا َص َِذا َقا ٍَ َتزَ َّو ِج ُت ا َِ َرأَ ّة َعل َی َو ِز ٕٔ ْ َ َواة ٕ َٔ ِٔ ذَصَبٕ َؾ َكا ٍَ بَ َار َک اہللُ
َعل َی َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ أَثَ َر ُػ ِ َ
ََ أَ ِوي ٔ ِِ َوي َِو بٔظَ اة ٕ
ي َ

ہبیتق ،امحد نب زدی ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےنرضحتدبعارلنمح ریضاہللہنع ےکڑپکےرپ اکیاشنؿداھکی۔آپیلص اہللہیلعفآہلفملسےن رفامای
ہیایکےہ؟رضحتدبعارلنمحریضاہللہنعےنرعضایکہکںیمےناکیاخوتؿےساکنحرکایلےہافراساکرہم
وسےنیکیلھٹگےکفزؿےکرباربرقمرایکےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہل فملسےنداعدیافررفامایہکاساکنحںیم
دخافدندقفسموکربتکاطعرفامےئافرمفہمیلرکفاچےہاکیرکبییہویکںہنوہ۔
رافی  :ہبیتق،امحدنبزدی،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشدیںیمزردرگناگلےنیکااجزتےسقلعتم

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اشدیںیمزردرگناگلےنیکااجزتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1285

راوی  :ابوبْک بٔ ْاؾع ،بہز بٔ اسس ،حُاز ،ثابت ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

ْک بِ ُٔ َْاؾ ٔ ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بَ ِضز ُ بِ ُٔ أَ َس ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ثَاب ٔ ْت َع ِٔ أَْ َ ٕص أَ َّٕ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو بَ ِ ٔ

َع ِب َس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ َٔ َع ِو ٕ
رفا ٕٕ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِض َی ِِ
ف َجا َئ َو َعً َِیطٔ َر ِز ْع َٔ ِٔ َز ِع َ َ
َقا ٍَ َتزَ َّو ِج ُت ا َِ َرأَ ّة َقا ٍَ َو ََا أَ ِػ َسق َِت َقا ٍَ َو ِز َٕ ْ َ َواة ٕ َٔ ِٔ َذصَبٕ َقا ٍَ أَ ِوي ٔ ِِ َوي َِو بٔظَ اة ٕ
اوبرکب نب انعف ،زہب نب ادس ،امحد ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی دؿ رضحت
دبعارلنمحنبوعػفیرفیالےئ افراؿےکافرپزرفعاؿےکرگناکا راھت۔رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملس ےن اراشد رفامای ہی ایک ےہ؟ رضحت دبعارلنمح نب وعػ ےن رعض ایک ہی اشدی اک اشنؿ ےہ۔ آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمےنرہمانتکرقمرایکےہ؟رضحتدبعارلنمحےنرعضایکاکی یلھٹگےکرباربوسان
رہمرقمرایکےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمفہمیلرکفاچےہاکیرکبیوہ۔
رافی  :اوبرکبنبانعف،زہبنبادس،امحد،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اشدیںیمزردرگناگلےنیکااجزتےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1286

راوی  :احُس بٔ یحٌی بٔ وزیر بٔ سًامیٕ ،سعیس بٔ نثیر بٔ عؿیر ،سًامیٕ بٔ بَلٍ ،یحٌی بٔ سعیس،

حُیس ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ یَ ِحٌَی بِ ٔٔ ا ِي َوزٔیر ٔبِ ٔٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َسعٔی ُس بِ ُٔ َنثٔیر ٔبِ ٔٔ عُ َؿیِر ٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُسً ِ ََامی ُٕ
بِ ُٔ ب ٔ ََل ٍٕ َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ ُح َُ ِی ٕس َّ
ايلؤی ٌٔ َع ِٔ أَْ َ ٕص َقا ٍَ َرأَی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ

َعل َ َّی َنأََّْطُ َي ِعىٔی َع ِب َس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ َٔ َع ِو ٕ
رفة ٕ َؾ َكا ٍَ ََ ِض َی ِِ َقا ٍَ َتزَ َّو ِج ُت ا َِ َرأَ ّة َٔ ِٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ َؾ َكا ٍَ
ف أَثَ َر ُػ ِ َ
أَ ِوي ٔ ِِ َوي َِو بٔظَ اة ٕ
ادمحنبییحینبفزرینبامیلسؿ،دیعسنبریثکنبعفتر،امیلسؿنبالبؽ،ییحینبدیعس،دیمح،رضحتاسنریضاہلل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم رپ زردی اک ا ر داھکی۔ ینعی ہی وقؽ رضحت
دبعارلنمح نب وعػ اک ےہ۔ رھپ رفامای اے دبعارلنمح! ہی ایک ےہ؟ دبعارلنمح ےن رعض ایک ہی اشدی رکےن
اکاشنؿ ےہ۔ ںیم ےن ہلیبق ااصنر یک اکی اخوتؿ ےس اکنح ایک ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م فہمیل
رکفاچےہاکیرکبیاکوہ۔
رافی  :ادمحنبییحینبفزرینبامیلسؿ،دیعسنبریثکنبعفتر،امیلسؿنبالبؽ،ییحینبدیعس،دیمح،رضحتاسن
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہسگراتںیماہیلہوکہفحتدانی
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اہسگراتںیماہیلہوکہفحتدانی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1287

راوی  :عُروبٔ َٓؼور ،ہظاّ بٔ عبسايًَُ ،حُاز ،ایوب ،عْکَہ ،حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ْٔک ََ َة
وب َع ِٔ ع ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صٔظَ ُاّ بِ ُٔ َع ِب ٔس ا ِي ًَُ ٔ َٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ أَ ُّی َ

ض أَ َّٕ َعً ٔ ًّیا َقا ٍَ َتزَ َّو ِج ُت َؾاك َُٔ َة َرض َٔی اہللُ َع ِٓ َضا َؾ ُكً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ابِ ٔٔ بٔی َقا ٍَ أَ ِع ٔل َضا
َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َ ا ِي ُح َلُٔ َّی ُة ُقً ُِت ه ٔ َی ع ٔ ِٓسٔی َقا ٍَ ؾَأ َ ِع ٔل َضا إٔیَّا ُظ
َط ِیئّا ُقً ُِت ََا ع ٔ ِٓسٔی َٔ ِٔ َط ِی ٕئ َقا ٍَ ؾَأَیِ َٔ ز ٔ ِرعُ َ
رمعفنب وصنمر ،اشہؾ نب دبعاکلمل ،امحد ،اویب ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت یلع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت افہمط ریض اہلل اہنع ےس اکنح ایک افر ںیم ےن رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک ریمی دنہل وک ریمے اپس جیھب دںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفام ایہکماسوکھچکدہہیدےدف۔ںیمےنرعضایکریمےاپسھچکںیہنےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہل
ذغ
فملس ےنرفامای فہ میزرہاہکںےہ؟(ذغسیہنباحرث انیمصخش یکاجبنظفلذغسیہ وسنمبےہ افرذغسیہانیم
صخشرعبںیمزرہانبایرکاتاھت)رہباحؽںیمےنرعضایکہکفہوتریمےاپسوموجدےہ۔اسرپآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایمفہدنہلوکدےدف
رافی  :رمعفنبوصنمر،اشہؾنبدبعاکلمل،امحد،اویب،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اہسگراتںیماہیلہوکہفحتدانی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1288

راوی  :ہاروٕ بٔ اسحام ،عبسہ ،سعیس ،ایوب ،عْکَہ ،حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض َقا ٍَ َي َُّا َتزَ َّو َد
ْٔک ََ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
وب َع ِٔ ع ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َص ُ
ارو ُٕ بِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ َع ِب َس َة َع ِٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ أَ ُّی َ
َعل ٔ ٌّی َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط ؾَاك َُٔ َة َرض َٔی اہللُ َع ِٓ َضا َقا ٍَ َي ُط َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِع ٔل َضا َط ِیئّا َقا ٍَ ََا
َ ا ِي ُح َلُٔ َّی ُة
ع ٔ ِٓسٔی َقا ٍَ ؾَأَیِ َٔ ز ٔ ِر ُع َ

اہرفؿ نب ااحسؼ ،دبعہ ،دیعس ،اویب ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق
رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےن رضحت افہمط ریض اہلل اہنع ےس اکنح ایک وت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
یلعریضاہللہنعےسرفامایمافہمطریضاہللاہنعوکھچکدےدف۔یلعریضاہللہنعےنرعضایکریمےاپسھچک
ںیہنےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہمتریزرہذغسیہسکہگجیلچیئگ؟
رافی  :اہرفؿنبااحسؼ،دبعہ،دیعس،اویب،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امہوشاؽںیم(دنہلوکاہسگراتےکےیل)دفاہلےکاپسانجیھب
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
امہوشاؽںیم(دنہلوکاہسگراتےکےیل)دفاہلےکاپسانجیھب

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1289

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،ونیع ،سؿیإ ،اسُعیٌ بٔ اَیہ ،عبساہلل بٔ ْعوہ ،ابیہ ،حرضت عائظہ
ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َونٔی ْع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ أ ُ ََ َّی َة َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ
ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َتزَ َّو َجىٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی َط َّوا ٍٕ َوأ ُ ِزخًٔ ُِت َعً َِیطٔ فٔی
ُِ

إ أَ ِحوَ ی ع ٔ ِٓ َس ُظ َٔىِّی
َط َّوا ٍٕ ؾَأ َ ُّی ن َٔشائٔطٔ ک َ َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،فعیک ،ایفسؿ ،اامسلیع نب اہیم ،دبعاہلل نب رعفہ ،اہیب ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع
ےسرفاتیےہہکھجمےسرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنوشاؽےکہنیہمںیماکنحرفامایافرںیم
اؿ ےک اپس ایس امہ وشاؽ ںیم آیئ رھپ ازفاج رہطمات ںیم ےس وکؿ یس اہیلہ رتحمہم ھجم ےس زایدہ رضحت روسؽ

رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسمےسوخشافروفحمظیھت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،فعیک،ایفسؿ،الیعمسنباہیم،دبعاہللنبرعفہ،اہیب،رضحتاعہشئدصہقیریضاہلل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وناسہلاڑیکوکوشرہےکاکمؿرپرتصخرکےنےسقلعتم
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وناسہلاڑیکوکوشرہےکاکمؿرپرتصخرکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1290

راوی َ :حُس بٔ آزّ ،عبسہ ،ہظاّ ،ابیہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ آ َز َّ َع ِٔ َع ِب َس َة َع ِٔ صٔظَ اّ ٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َتزَ َّو َجىٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ

َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوأََْا ب ٔ ِٓ ُت س ٕٓٔت َو َز َخ ٌَ َعل َ َّی َوأََْا ب ٔ ِٓ ُت تٔ ِش ٔع ٔسٓٔی َن َو ُن ِٓ ُت أَ ِي َع ُب ب ٔا ِيب َ َٓا ٔ
ت

دمحمنبآدؾ،دبعہ،اشہؾ،اہیب،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکھجمےسرضحتروسؽرکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اکنح ایک بج ہک ریمی رمع ھچ اسؽ یک یھت افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے
زندکیاسفتقآےئبجہکںیموناسؽیکیھتافرںیماڑویکںںیمالیھکرکیتیھت(ینعیوناسؽیکرمعںیمریمی
ریتصوہیئ)۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،دبعہ،اشہؾ،اہیب،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
وناسہلاڑیکوکوشرہےکاکمؿرپرتصخرکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1291

راوی  :احُس بٔ سعس بٔ حهِ بٔ ابی َریِ ،عِّم ،یحٌی بٔ ایوب ،عُارہ بٔ غزیہَ ،حُس بٔ ابراہیِ،
ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

وب َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َس ِع ٔس بِ ٔٔ ا ِي َح َه ِٔ بِ ٔٔ أَبٔی ََ ِر َی َِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِِّّم َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ أَ ُّی َ
عُ َُ َارةُ بِ ُٔ غَزٔیَّ َة َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة بِ ٔٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َتزَ َّو َجىٔی
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوه ٔ َی ب ٔ ِٓ ُت س ِّٔت ٔسٓٔی َن َوبَى َی ب ٔ َضا َوه ٔ َی ب ٔ ِٓ ُت تٔ ِش ٕع

ادمح نب دعس نب مکح نب ایب رممی ،یمع ،ییحی نب اویب ،امعرہ نب زغہی ،دمحم نب اربامیہ ،اوبہملس نب دبعارلنمح،
رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اکنحایکبجہکریمیرمعھچاسؽیکیھتافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےزندکیاسفتقآےئبجہک
ںیموناسؽیکیھتافرںیماڑویکںںیمالیھکرکیتیھت(ینعیوناسؽیکرمعںیمریمیریتصوہیئ)۔
رافی  :ادمح نب دعس نب مکح نب ایب رممی ،یمع ،ییحی نب اویب ،امعرہ نب زغہی ،دمحم نب اربامیہ ،اوبہملس نب
دبعارلنمح،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احتلرفسںیمدنہلےکاپس(اہسگراتےکےیل)اجےنےسقلعتم
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
احتلرفسںیمدنہلےکاپس(اہسگراتےکےیل)اجےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1292

راوی  :زیاز بٔ ایوب ،اسُعیٌ ابٔ عًیہ ،عبسايعزیز بٔ ػہیب ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

ٌ ابِ ُٔ عُ ًَ َّی َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ا ِي َعزٔیز ٔبِ ُٔ ُػ َض ِیبٕ َع ِٔ أَْ َ ٕص أَ َّٕ
وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
أَ ِخب َ َرَْا زٔیَازُ بِ ُٔ أَ ُّی َ

َّ
َّ
َّ
َفن ٔ َب اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ غَزَا َخ ِیب َ َر ؾ ََؼً ِي َٓا ع ٔ ِٓ َس َصا ا ِي َػ َسا َة بٔ َػً َٕص َ َ
یـ أَبٔی كَ ًِ َح َة ؾَأ َ َخ َِذ ْ َ ٔي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ف ٔی ُز َقا ٔم َخ ِیب َ َر َوإ ٔ َّٕ
َو َس ًَّ َِ َو َرن ٔ َب أَبُو كَ ًِ َح َة َوأََْا َرز ٔ ُ
ُر ِن َبًٔی َي َت َُ ُّص َؾد ٔ َِذ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوإنِّٔی َْلَ َری بَ َی َ
اق َؾد ٔ ِٔذ ْ َ ٔي ِّی اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َّ
یٔ
رخبَ ِت َخ ِیبَرُ إَّْٔا إٔذَا َْزَ ِي َٓا بٔ َشا َح ٔة َق ِوّ ٕ ؾ ََشا َئ َػ َبا ُح ا ِي ُُ ِٓ َِذرٔ َ
ُقیَ َة َقا ٍَ اہللُ أَ ِنبَرُ َ ٔ
َو َسً َِ َؾ ًَ َُّا َز َخ ٌَ ا ِي َ ِ

َقاي ََضا ث َ ََل َث ََرَّا ٕ
رخ َد ا ِي َك ِو ُّ إلٔ َی أَ ِع َُائض ٔ ِِ َقا ٍَ َع ِب ُس ا ِي َعزٔیز ٔ َؾ َكايُوا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َع ِب ُس ا ِي َعزٔیز ٔ َو َقا ٍَ
ت َقا ٍَ َو َ َ
یص َوأَ َػب ِ َٓا َصا َع ِٓ َو ّة َؾ َح َُ َع َّ
ايش ِي َی َؾ َحا َئ ز ٔ ِح َی ُة َؾ َكا ٍَ َیا ْ َ ٔي َّی اہللٔ أَ ِع ٔلىٔی َجارٔ َی ّة
َب ِع ُف أَ ِػ َحاب ٔ َٓا َوا ِي َدُٔ ُ
َٔ ِٔ َّ
ايش ِي ٔی َقا ٍَ اذِصَ ِب َؾد ُِِذ َجارٔیَ ّة ؾَأ َ َخ َِذ َػ ٔؿ َّی َة ب ٔ ِٓ َت حٌُ َ ٕ ٓی َؾ َحا َئ َر ُج ٌْ إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َّ
َ
ََ َقا ٍَ
َقیِوَ َة َواي َّٓـٔیر ٔ ََا َت ِؼ ًُ ُح إ ٔ ََّّل ي َ
َو َسً َِ َؾ َكا ٍَ یَا ْ َ ٔي َّی اہللٔ أ ِع َل ِی َت ز ٔ ِح َی َة َػ ٔؿ َّی َة ب ٔ ِٓ َت حٌُ َ ٕ ٓی َسی َِّس َة ُ َ

ا ِزعُو ُظ ب ٔ َضا َؾ َحا َئ ب ٔ َضا َؾ ًَ َُّا َْوَ َر إٔي َِی َضا اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ُخ ِِذ َجارٔ َی ّة َٔ ِٔ َّ
ايش ِي ٔی غَی ِ َر َصا َقا ٍَ
َوإ ٔ َّٕ ْ َ ٔي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِع َت َك َضا َو َتزَ َّو َج َضا َؾ َكا ٍَ َي ُط ثَاب ٔ ْت یَا أَبَا َح ُِزَ َة ََا أَ ِػ َس َق َضا َقا ٍَ َنؿ َِش َضا
یل َج َّضزَ ِت َضا َي ُط أُّ ُسً َِی ِٕ ؾَأَص َِس ِت َضا إٔي َِیطٔ َٔ ِٔ َّ
ايً ِی ٌٔ ؾَأ َ ِػ َبحَ
ايط ٔ
أَ ِع َت َك َضا َو َتزَ َّو َج َضا َقا ٍَ َحًَّی إٔذَا ک َ َ
إ ب ٔ َّ ٔ
ُّ
ٌ یَحٔی ُئ بٔاْلِ َق ٔ ٔم َو َج َع ٌَ
إ ع ٔ ِٓ َس ُظ َط ِی ْئ َؾً َِیح ٔ ِئ بٔطٔ َقا ٍَ َوبَ َش َم ْ ٔ َل ّعا َؾ َح َع ٌَ اي َّر ُج ُ
وسا َقا ٍَ ََ ِٔ ک َ َ
ْع ّ
َُ

ٌ یَحٔی ُئ ب ٔ َّ
ايش ُِ ٔٔ َؾ َحا ُسوا َح ِی َش ّة َؾکَاْ َ ِت َوي ٔ َیُ َة َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ
ٌ یَحٔی ُئ بٔاي َّت ُِر ٔ َو َج َع ٌَ اي َّر ُج ُ
اي َّر ُج ُ

َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ

زاید نب اویب ،اامسلیع انب ہیلع ،دبعازعلسی نب بیہص ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناہجدرفامےنےکےیلربیخےکےیلرفاہنوہےناکارادہرفامایوتمہولوگںےن
ادنریھےیہ ںیمربیخےکزندکیامنزرجفادایک رھپوساروہےئ۔رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس افر

رضحت اوبہحلط یھب وسار وہےئ افر ںیم اؿ ولوگں ےک اسھت ھٹیب ایگ افر اؿ یک وساری رپ اھٹیب سج فتق رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ربیخ یک ویلگں ںیم ےچنہپ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رطہقی ےس رفامےن
ےگلےلہپاہللاربکرفامایافررھپرفامایربیخربابدوہایگ۔نجولوگںےکاکمانتافروفصںےکدرنایؿمہولگارتںی
ےگ (ینعی مہ ولگ نج رپ ہلمح آفر وہں ےگ) افر اؿ ولوگں رپ ربا دؿ ڑچےھ اگ (ینعی فہ دؿ اؿ ےک فاےطس ربا
وہاگ) آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن نیت رمہبت اس رطہقی ےس اراشد رفامای رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک سج فتق مہ ولگ اےنپ اےنپ اکؾ ےک فاےطس لکن رےہ ےھت (دحثی ےک رافی دبعازعلسی رفامےت
ںیہ ہک سج فتق اوہنں ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک داھکی وت) ےنہک ےگل ہک ہی وت دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ںیہ۔ (ہکبج مہ ولوگں ےک ضعباسیھت ےتہک ںیہ ہک فہ اسرطہقی ےس ےنہک ےگل ہک دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس افر
اؿ اک رکشل چنہپ ایگ۔) رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رھپ مہ ولوگں ےن زربدیتس ربیخحتف ایک اس ےک دعب
دیقویں وک عمج ایک ایگ وت اس دفراؿ ربیخ زربدیتس اح ل ایک ایگ رھپ دیقی ولگ اکی ہگج عمج ےیک ےئگ وت اس دفراؿ
رضحتدہیح یبلک احرض وہےئ افر رعض ایکہک ای روسؽ اہللیلص اہللہیلعفآہلفملس اؿ ںیم ےس اکی ابدنی ھجموک
انعتئرفامدںی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن اراشدرفامایہکاجؤافرماسوکےلول۔اوہنںےنرضحتہیفص
تنبیحوکےلایل۔اسابترپاکیصخشدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاافررعضایکایروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت دہیح وک ہلیبق ونب رقظی افر ہلیبق ونبریضن یک رسدار
رضحتہیفصریضاہللاہنعوکدےدایےہفہوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکذاترگایمےکالعفہیسکےکفاےطس
درتس ںیہن۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اس وک اس اخوتؿ ےک فاےطس الب ول ہچنیم  فہ اؿ وک ےل رک
احرضوہےئافررضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿیکاجبنداھکیوتاراشدرفامایہکموکیئدفرسی
ابدنیےلول۔رضحتاسنریضاہللہنعرفامےتںیہہکرھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوک
آزادرفامرکاؿےکاسھتاکنحرفامایل۔رضحتاثتبریضاہللہنعےنرضحتاسنےسدرایتفرفامایہکاےاوب
زمحہ! رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک وطبر رہم ایک زیچ انعتئ رفامیئ؟ اوہنں ےن رفامای اؿ یک
آزادیوکاؿاکرہمرقمررفامرکاؿےساکنحرفامایلرھپراہتسیہںیماؾمیلسےناؿوکرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس ایتر ایک افر رات وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےل ںیئگ رھپ
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص کت اؿ ےک اپس رےہ افر رفامای ہک یسک ےک اپس ھچک وہ فہ ےل رک
آاجےئ۔ رھپ درتس وخاؿ اھچبای ایگ افر وکیئ صخش رینپ ےل رک احرض وہا وت وکیئ صخش وجھکر ےل رک احرض وہا افر وکیئ

صخشیھگےلرکاحرضوہارھپاؿبسوکالمدایایگافریہیرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکفہمیل(ینعی
ونسمؿفہمیلاھت)۔
رافی  :زایدنباویب،الیعمسانبہیلع،دبعازعلسینببیہص،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
احتلرفسںیمدنہلےکاپس(اہسگراتےکےیل)اجےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1293

راوی َ :حُس بٔ نِص ،ایوب بٔ سًامیٕ ،ابوبْک بٔ ابواویص ،سًامیٕ بٔ بَلٍ ،یحٌی ،حُیس ،حرضت
اْص رضی اہلل عٓہ

ْک بِ ُٔ أَبٔی أ ُ َویِ ٕص َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ
وب بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َن ِِصٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَ ُّی ُ
ب ٔ ََل ٍٕ َع ِٔ یَ ِحٌَی َع ِٔ حُ َُ ِی ٕس أَْ َّ ُط َسُٔ َع أَ َن ّشا َي ُكو ٍُ إ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ َق َاّ َعل َی َػ ٔؿ َّی َة
اب
ْع َض ب ٔ َضا ث ُ َِّ کَاْ َ ِت ؾ َٔیُ ِٔ ُ ٔ
یل َخ ِیب َ َر ثَ ََلثَ َة أَیَّاّ ٕح ٔی َن َ َّ
ط ٔ
ب ٔ ِٓتٔ حٌُ َ ِّی بِ ٔٔ أَ ِخ َل َب ب ٔ َ ٔ
ض َب َعً َِی َضا ا ِي ٔح َح ُ

دمحم نب رصن ،اویب نب امیلسؿ ،اوبرکب نب اوبافسی ،امیلسؿ نب البؽ ،ییحی ،دیمح ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رضحت ہیفص تنب یح ےس اکنح رفامای وت
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفس ربیخ ےک دفراؿ راہتس ںیم نیت رفز رہھٹے افر رضحت ہیفص ریض اہلل اہنع ےس
اکنحےکدعبفہرپدہنیشنوخانیتںیماشلمیکںیئگ۔
رافی  :دمحم نب رصن ،اویب نب امیلسؿ ،اوبرکب نب اوبافسی ،امیلسؿ نب البؽ ،ییحی ،دیمح ،رضحت اسن ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
احتلرفسںیمدنہلےکاپس(اہسگراتےکےیل)اجےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1294

راوی  :علی بٔ ححر ،اسُعیٌ ،حُیس ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

ٌ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُح َُ ِی ْس َع ِٔ أَْ َ ٕص َقا ٍَ أَ َق َاّ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ُح ِحر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
إ ؾ َٔیضا
َو َس ًَّ َِ بَی ِ َن َخ ِیب َ َر َوا ِي َُسٔی َٓ ٔة ثَ ََلثّا َی ِبىٔی بٔ َؼ ٔؿ َّی َة ب ٔ ِٓتٔ حٌُ َ ٕ ٓی ؾ ََس َع ِو ُت ا ِي ُُ ِشًُٔٔی َن إلٔ َی َوي ٔ َیُتٔطٔ ؾ ََُا ک َ َ

َٔ ِٔ ُخ ِبز ٕ َوَّلَ َي ِح ِٕ أَ ََ َر بٔاْلِ َْ ِ َلا ٔع َوأَ ِي َقی َعً َِی َضا َٔ ِٔ اي َّت ُِر ٔ َواْلِ َق ٔ ٔم َو َّ
ايش ُِ ٔٔ َؾکَاْ َ ِت َوي ٔ َیُ َت ُط َؾ َكا ٍَ
ت ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن أَ ِو َٔ َُّا ََ ًَ َه ِت َیُٔيُٓ ُط َؾ َكايُوا إ ٔ ِٕ َح َح َب َضا َؾه ٔ َی َٔ ِٔ أ ُ ََّ َضا ٔ
وٕ إ ٔ ِح َسی أ ُ ََّ َضا ٔ
ت
ا ِي ُُ ِشً ٔ ُُ َ
َ
اب بَ ِي َٓ َضا
ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن َوإ ٔ ِٕ ي َِِ َی ِح ُح ِب َضا َؾه ٔ َی َٔ َُّا ََ ًَ َه ِت یَُٔيُٓطُ َؾ ًَ َُّا ِار َت َح ٌَ َوكَّأ ي ََضا َخ ًِ َؿ ُط َو ََ َّس ا ِي ٔح َح َ
ض
َوبَی ِ َن اي َّٓا ٔ
یلع نب رجح ،اامسلیع ،دیمح ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن ربیخ افر دم ہنی رونرہ ےک درنایؿ نیت رفز ایقؾ رفامای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رات ںیم رضحت
ہیفص تنب یح ےک اپس رےہ افر ںیم ےن املسمونں وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دوعت فہمیل
ےک فاےطس البای اھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درتس وخاؿ اھچبےن اک مکح رفامای اس فتق فاہں رپ رفیٹ افر
وگتشوموجدہناھترھپاسڑمچےےکدرتسوخاؿرپوجھکرںیافررینپافریھگفریغہآےنگلےئگ۔سپاسرطح
آپیلصاہللہیلعفآہلفملساکفہمیلوہایگ۔بلطمہیےہہکیسکصخشےنوجھکرںیالرکڈاؽدںیافریسکصخشےن
رینپافریسکےن یھگافر یسک ےنامدیلہانبرکشیپایک۔بس ےنلمرکفہاھکاناھکایلرھپولوگںےنہیابتانہکرشفع
رکدایہکہیفصیھباکیاشدیدشہاخوتؿوہںیئگافرازفاجرہطماتافریسیجافردفرسیاشدیدشہوخانیتںیہ
اسرطہقی ےسہیفصیھبںیہافرفہبسولوگںیکامںنبںیئگایایھبفہابدنییہںیہ۔رھپےنہکےگلارگفہابرپدہ
وہ ںیئگ وت ہی وھجمس ہک فہ ومنینم یک امں ںیہ ینعی دفرسی ازفاج رہطمات یک رطح فہ یھب آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسیکزفہجرہطمہنب ںیئگ۔سجفتقفاہںےسوکچوہاینعی اسہگجےسرفایگنوہیئوتاجکفہرپرتسبااھچبایایگ۔
ےھچیپ یک اجبن افر آرضحنت یلص اہلل ہیلعفآہلفملس رپ رپدہ اگلای ایگ ینعی آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس افر دفرسے
علیھ دس
احصہب رکاؾ روضاؿ اہلل م ا یػن ےک درنایؿ رپدہ احلئ رک دای ایگ۔ (ویکہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
اسھتہیفصیھبںیھتاسےیلہکرپدہےسآ ڑرکانالزؾاھت)
رافی  :یلعنبرجح،الیعمس،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اشدیںیمکہیلانافراگاناسیکےہ؟
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اشدیںیمکہیلانافراگاناسیکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1295

راوی  :علی بٔ ححر ،رشیَ ،ابواسحام ،حرضت عاَر بٔ سعس رضی اہلل عٓہ

رش ْ َ
َقهَ َة بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ُح ِحر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َ ٔ
یَ َع ِٔ أبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ َعا َٔر ٔبِ ٔٔ َس ِع ٕس َقا ٍَ َز َخً ُِت َعل َی ُ َ
ض َوإٔذَا َج َوارٕ ُي َػ ِّٓی َن َؾ ُكً ُِت أَِْت َُُا َػاح َٔبا َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ
ْع ٕ
َن ِعبٕ َوأَبٔی ََ ِش ُعوز ٕ اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی فٔی ُ ِ

َاس َُ ِع ََ َع َٓا َوإ ٔ ِٕ ٔطئ َِت اذِ َص ِب
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َٔ ِٔ أَصِ ٌٔ بَ ِس ٕر ُيؿ َِع ُ
ٌ َص َِذا ع ٔ ِٓ َس ُن ِِ َؾ َكا ٍَ ا ِجً ٔ ِص إ ٔ ِٕ ٔطئ َِت ؾ ِ
َق ِس ُر ِّخ َؽ َي َٓا فٔی َّ
ض
ايً ِضو ٔع ٔ ِٓ َس ا ِي ُعرِ ٔ

یلعنبرجح،رشکی،اوبااحسؼ،رضحتاعرمنبدعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیماکیاشدیںیمہکسج
ہگجرضحترقہظنبب بافررضحتاوبوعسمدااصنریریضاہللہنعیھبوموجدےھتاافتؼےساسہگجاڑایکں
اگان اگ ریہ ںیھت۔ ںیم ےن رعض ایک ہک م دفونں دبری یھب وہ افر اہمترے اسےنم ہی اکؾ وہ راہ ےہ فہ دفونں
رضحاترفامےنےگلاہمترادؽاچےہوتامہرےاسھتنسولفرہن ماہیں ےسےلچاجؤ ویکہکنامہرےفاےطساشدی

ےک ومہعق رپ ےنلیھکیک ئاجنشئ دےدی یئگ ےہ ویکہکن اشدی اکی وخیش ےہ اس ںیم اجزئ لیھکف رفتحییک ااجزت
ےہ۔
رافی  :یلعنبرجح،رشکی،اوبااحسؼ،رضحتاعرمنبدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اینپاڑیکوکزیہجدےنیےسقلعتم
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
اینپاڑیکوکزیہجدےنیےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1296

راوی  :نؼیر بٔ َفد ،ابواساَہ ،زائسہ ،علاء بٔ سائب ،ابیہ ،حرضت علی رضی اہلل عٓہ

رف ٔد َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو أ ُ َسا ََ َة َع ِٔ َزائ َٔس َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع َلا ُئ بِ ُٔ َّ
ايشائ ٔٔب َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َن ٔؼیرُ بِ ُٔ ا ِي َ َ
یٌ َو ٔ َِقبَ ٕة َوو ٔ َسا َزة ٕ َح ِظ ُو َصا
َعل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ َع ِٓطُ َقا ٍَ َج َّضزَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَاك َُٔ َة فٔی َخُٔ ٕ

ِرخ
إٔذ ٔ ْ

ریصن نب رفج ،اوبااسہم ،زادئہ ،اطعء نب اسبئ ،اہیب ،رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت افہمط ریض اہلل اہنع وک زیہج ںیم اکی اکےل رگن یک اچدر افر اکی کش افر
اکیہیکتدای۔اسہیکتںیماذرخ(رعبںیمادیاوہےنفایل)اکیمسقاکاھگساکرھبااھت۔
رافی  :ریصننبرفج،اوبااسہم،زادئہ،اطعءنباسبئ،اہیب،رضحتیلعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتسبفںےکابرےںیم
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
رتسبفںےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1297

راوی  :یوْص بٔ عبساَّلعلی ،ابٔ وہب ،ابوہانی خوَّلنی ،ابوعبسايرحُٔ حبلی ،حرضت جابر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا یُوْ ُُص بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َصاْ ٔ ٕئ ا ِي َد ِو ََّلن ٔ ُّی أَْ َّ ُط َسُٔ َع أَبَا َع ِبسٔ
َّ
َّ
َ
َف ْاغ ي ٔ َّرل ُج ٌٔ
اي َّر ِح َُ ٔٔ ا ِي ُحبُل ٔ َّی َي ُكو ٍُ َع ِٔ َجابٔر ٔبِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ أ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َقا ٍَ ٔ َ
َو َٔف ْاغ ْٔلَصًِٔطٔ َو َّ
ًـ ِی ٔـ َوايرَّاب ٔ ُع ي ٔ َّ
ايثاي ٔ ُث ي ٔ َّ
ًظ ِی َلا ٕٔ
َ
ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ ،اوباہین وخالین ،اوبدبعارلنمح یلبح ،رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اکی رتسب رمد ےک فاےطس افر دفرسا اس یک اہیلہ ےک
فاےطسافررسیتاامہمؿےکفاےطسافروچاھتاطیشؿےکفاےطسوہاتےہ۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،اوباہینوخالین،اوبدبعارلنمحیلبح،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

احہیشافراچدررےنھکےسقلعتم
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
احہیشافراچدررےنھکےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1298

راوی  :قتيبہ ،سؿیإ ،ابٔ َٓهسر ،حرضت جابر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي ُُ ِٓ َهسٔرٔ َع ِٔ َجابٔر ٕ َقا ٍَ َقا ٍَ لٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َو َس ًَّ َِ َص ٌِ َتزَ َّو ِج َت ُقً ُِت َن َع ِِ َقا ٍَ َص ٌِ َّات َد ِِذتُ ِِ أَْ ِ َُاكّا ُقً ُِت َوأَنَّی َي َٓا أَْ ِ َُ ْان َقا ٍَ إْٔ َّ َضا َس َتهُو ُٕ
ہبیتق،ایفسؿ،انبدکنمر ،رضحتاجربریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےندرایتفرفامایایکمےناکنحایکےہ؟ںیمےنرعضایکیجاہں!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکمےن
اناہنؽ یھب انب یل ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک ریمے اپس اناہنؽ اہکں ںیہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اب
وہں یگ ینعی فہ زامہن زندکی ےہ ہک بج املسمؿ دفتل دنم وہں ےگ افر امتؾ آراؾ یک زیچںی اؿ وک اح ل وہں
یگ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،انبدکنمر،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفاہلوکدہہیافرہفحتدانی
ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی
دفاہلوکدہہیافرہفحتدانی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1299

راوی  :قتيبہ ،جعرف ،جعس ابو عثُُإ ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ أَْ َ ٔص بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َقا ٍَ َتزَ َّو َد
رف َوص َُو ابِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ ا ِي َح ِعسٔ أَبٔی ُع ِث َُ َ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َج ِع َ ْ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََس َخ ٌَ بٔأَصًِٔطٔ َقا ٍَ َو َػ َٓ َع ِت أُم ِّی أ ُ ُّّ ُسً َِی ِٕ َح ِی ّشا َقا ٍَ َؾ َِذصَ َب ِت بٔطٔ إلٔ َی
َ َّ
ََ َٔ َّٓا َقًٔی ٌْ َقا ٍَ
َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ُكً ُِت إ ٔ َّٕ أُم ِّی ُت ِ ٔ
ََ إ ٔ َّٕ َص َِذا ي َ
ايش ََل َّ َو َت ُكو ٍُ ي َ
ُقئ ُ َ

یت َو َس َِّّم رٔ َج ّاَّل ؾ ََس َع ِو ُت ََ ِٔ َس َِّّم َو ََ ِٔ َيكٔي ُت ُط ُقً ُِت
َؿ ِع ُط ث ُ َِّ َقا ٍَ اذِ َص ِب ؾَا ِز ُع ُؾ ََلّْا َو ُؾ ََلّْا َو ََ ِٔ َيك ٔ َ
ْٔلَْ َ ٕص ع َّٔسةُ َن ِِ کَاْ ُوا َقا ٍَ َي ِعىٔی ُز َصا َئ ثَ ََل َث َٔائ َ ٕة َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي ٔ َي َت َح ًَّ ِل

ِ
َ
َّ
ََخ َج ِت كَائ ٔ َؿ ْة َو َز َخً َِت كَائ ٔ َؿ ْة َقا ٍَ لٔی یَا
َش ْة َؾً َِیأک ُ ٌِ ک ُ ٌُّ إ ٔ ِن َشا ٕٕ َٔ َُّا یًَٔیطٔ ؾَأکًَُوا َحًی َطب ٔ ُعوا ؾ َ َ
َش ْة َع َ َ
َع َ َ
َ
إ أَ ِنث َ َر أَ ِّ ح ٔی َن َو َؿ ِع ُت
َفؾ َِع ُت ؾ ََُا أَ ِزرٔی ح ٔی َن َرؾ َِع ُت ک َ َ
أْ َ ُص ِار َؾ ِع َ َ
عی
ہبیتق،رفعج،دعجاوب مماؿ،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن اکنح رفامای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ اہیلہ رتحمہم ےک اپس ےئگ افر ریمی فادلہ اصہبح اؾ میلس
ےنیحایترایک(ہیاکیمسقاکاھکانےہوجہکوجھکرافریھگےسایترایکاجاتےہ)رھپاسوکںیمرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمادقسںیمےلایگافرںیمےنرعضایکہکریمیفادلہرتحمہمےنآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس وکالسؾ رفامای ےہ افر اہک ےہ ہک ہی وھت ڑی یسزیچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک فاےطس ےہ۔ آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای م اس وک رھک دف افر م الفں الفں صخش وک الب رک ےل آؤ۔ رضحت اسن ریض اہلل
ہنع رفامےت ںیہ ہک اوہنں ےن ھچک رضحات اک انؾ ایل اھت افر وج صخش ھجم ےس الم وت رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےک
اشرگد ےن درایتف ایک ہک سک دقر آدیم وہ ےئگ ےھت اوہنں ےن رفامای ہک نیت وس آدیم۔ رھپ رضحت روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن اراشد رف امایہک مولگدس دس آدیم ریھگا انب رک ھٹیب اجؤ افر رہ صخش اےنپاسےنم ےس
اھکےئ۔رضحتاسنرفامےتںیہہکامتؾےکامتؾولگٹیپرھبرکاھکےئگرھپرضحتاسنریضاہللہنعرفامےت
ںیہہکرھپولگدفابرہآےئافرفہولگیھباھکےئگ۔ایسرطہقیےساکیرگفہآاتاھتافراکیالچاجاتاھت۔بج
امتؾےکامتؾولگاھکےکچوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےاسنمااھٹؤینعیفہاھکانوجہکالرکراھکایگ
اھت۔ فہ اھکان ااھٹ ایل رضحت اسن رفامےت ںیہ ہک ھجم وک ہی ملع ہن وہ اکس ہک فہ اھکان ااھٹےت فتق تہب اھت ای رےنھک ےک
فتق؟
عی
رافی  :ہبیتق،رفعج،دعجاوب مماؿ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :اکنحےسہقلعتمااحدثی

دفاہلوکدہہیافرہفحتدانی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1300

راوی  :احُس بٔ یحٌی بٔ وزیر ،سعیس بٔ نثیر ،سًامیٕ بٔ بَلٍ ،یحٌی بٔ سعیس ،حُیس ،حرضت اْص
رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ یَ ِحٌَی بِ ٔٔ ا ِي َوزٔیر ٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َسعٔی ُس بِ ُٔ َنثٔیر ٔبِ ٔٔ عُ َؿیِر ٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ ب ٔ ََل ٍٕ
َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ ُح َُ ِی ٕس َّ
ايلؤی ٌٔ َع ِٔ أَْ َ ٕص أَْ َّ ُط َسُٔ َع ُط َي ُكو ٍُ آخَی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ

َّ
َقیِ ٕع َواْلِ َ ِن َؼارٔ ؾَآخَی بَی ِ َن َس ِع ٔس بِ ٔٔ اي َّربٔی ٔع َو َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ َع ِو ٕ
ف َؾ َكا ٍَ َيطُ َس ِع ْس إ ٔ َّٕ لٔی
َو َسً َِ بَی ِ َن ُ َ
َ ؾَأََْا أُكَ ًِّ ُك َضا َؾإ ٔذَا َح ًَّ ِت َؾ َتزَ َّو ِج َضا
طا ٕٔ َولٔی ا َِ َرأَ َتا ٕٔ ؾَاْ ِ ُورِ أَ ُّی ُض َُا أَ َح ُّب إٔي َِی َ
ََ ّاَّل َؾ ُض َو بَ ِیىٔی َوبَ ِي َٓ َ
َ َط ِ َ

ايشو ٔم َؾً َِِ َی ِر ٔج ِع َحًَّی َر َج َع بٔ َش ُِ ٕٔ َوأَق ٔ ٕم َق ِس
َ َو ََاي ٔ َ
َ فٔی أَصًِ ٔ َ
َقا ٍَ بَ َار َک اہللُ َي َ
َ ُز ُّيونٔی أَ ِی َعل َی ُّ
َّ
َّ
رفة ٕ َؾ َكا ٍَ ََ ِض َی ِِ َؾ ُكً ُِت َتزَ َّو ِج ُت ا َِ َرأَ ّة
أَؾ َِـ ًَ ُط َقا ٍَ َو َرأَی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َعل َ َّی أَثَ َر ُػ ِ َ
َٔ ِٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ َؾ َكا ٍَ أَ ِوي ٔ ِِ َوي َِو بٔظَ اة ٕ
ادمح نب ییحی نب فزری ،دیعس نب ریثک ،امیلسؿ نب البؽ ،ییحی نب دیعس ،دیمح ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقشی افر ااصنر ےک درنایؿ ابیمہ تبحم اقمئ رفام دی وت
رضحت دعس نب رعیب اک اھبیئ رضحت دبعارلنمح نب وعػ وک انب ایل افر رضحت دعس ےن اؿ ےس اہک ہک ریمے اپس
امؽوموجدےہںیماسےکدفےصحرکاتوہںاکیہصحوتمےلولافردفرساہصحںیمروھکںاگافرریمےاپسدف
وعرںیتںیہوت مدفونںوکدوھکی۔اؿ ںیمےس وجموک دنسپ وہںیماس وکالطؼداتیوہں سجفتقدعت وپریوہ
اجےئ وت م اس ےس اکنح رک انیل۔ رضحت دبعارلنمح ےن ایبؿ ایک ہک دخافدن دقفس اہمتری ویبویں افر امؽ ںیم
ربتک اطع رفامےئ م ھجم وک ابزار د الھؤ۔ رھپ فہ ابزار ےلچ ےئگ افر فہ فاسپ ںیہن آےئ اہیں کت ہک فہ یھگ افر عفن
اح لرکےکالےئ۔رضحتدبعارلنمحےناہکہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمرپزردیاک
اشنؿداھکیوترفامایہکہیزردیاکاشنؿسکمسقاکےہ؟ںیمےنرعضایکںیمےناشدییکےہ۔آپیلصاہللہیلع

فآہلفملسےناراشدرفامایہکمفہمیلرکفاچےہاکیرکبییہوہ۔
رافی  :ادمحنبییحینبفزری،دیعسنبریثک،امیلسؿنبالبؽ،ییحینبدیعس،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
وعروتںےستبحمرکان
ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
وعروتںےستبحمرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1301

راوی  :طیذ اَّلَاّ ابوعبسايرحُٔ ،حشین بٔ عیسی ،عؿإ ابٔ َشًِ ،سَلّ ابوَِٓذر ،ثابت ،حرضت
اْص رضی اہلل عٓہ

َح َّسثَىٔی َّ
ايظ ِی ُذ ِاْل ٔ ََ ُاّ أَبُو َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ اي َّٓ َشائ ُّٔی َقا ٍَ أَ ِخب َ َرَْا ا ِي ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ ع َٔیسی ا ِي ُك ِو ََ ٔس ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا
َع َّؿا ُٕ بِ ُٔ َُ ِشً ٔ ِٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َس ََّل ّْ أَبُو ا ِي ُُ ِٓ ِٔذرٔ َع ِٔ ثَاب ٔ ٕت َع ِٔ أَْ َ ٕص َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػل َّی اہللُ
یب َو ُج ٔع ٌَ ُ ََّقةُ َع ِیىٔی فٔی ايؼَّ ََلة ٔ
ايسْ ِ َیا اي ِّٓ َشا ُئ َواي ِّل ُ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُحب َِّب إلٔ َ َّی َٔ ِٔ ُّ
خیش االامؾ اوبدبعارلنمح ،نیسح نب یسیع ،افعؿ انب ملسم ،السؾ اوبذنمر ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایھجموکداینیکامتؾزیچفںںیموخانیتافر
وخوبشںیئبوبحبافردنسپدیہںیہافرریمیآوھکنںیکڈنھٹکامنزےہ۔
رافی  :خیشاالامؾاوبدبعارلنمح،نیسح نبیسیع ،افعؿ انبملسم،السؾاوبذنمر ،اثتب،رضحتاسنریضاہلل

ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
وعروتںےستبحمرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1302

راوی  :علی بٔ َشًِ ،سیار ،جعرف ،ثابت ،اْص رضی اہلل عٓہ

رف َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ثَاب ٔ ْت َع ِٔ أَْ َ ٕص َقا ٍَ
ايلوس ُّٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َسی ْ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ َُ ِشً ٔ ِٕ ُّ
َّار َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َج ِع َ ْ
یب َو ُج ٔعً َِت ُ ََّقةُ َع ِیىٔی فٔی ايؼَّ ََلة ٔ
َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُحب َِّب إلٔ َ َّی اي ِّٓ َشا ُئ َواي ِّل ُ
یلعنبملسم،ایسر،رفعج،اثتب،اسنریضاہللہنعاسدحثیاکرتہمجاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :یلعنبملسم،ایسر،رفعج،اثتب،اسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
وعروتںےستبحمرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1303

راوی  :احُس بٔ حؿؽ بٔ عبساہلل ،ابی ،ابراہیِ بٔ كہُإ ،سعیس بٔ ابی ْعوبہ ،قتازہ ،حرضت اْص
رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ َسعٔیسٔ بِ ٔٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َحؿ ِٔؽ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبٔی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ كَ ِض َُ َ
ْعوبَ َة َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ أَْ َ ٔص بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َقا ٍَ ي َِِ َیهُ ِٔ َط ِی ْئ أَ َح َّب إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َُ

ئ َٔ ِٔ ا ِي َد ِی ٌٔ
َب ِع َس اي ِّٓ َشا ٔ

ادمح نب صفح نب دبع اہلل ،ایب ،اربامیہ نب امہطؿ ،دیعس نب ایب رعفہب ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکوخانیتےکدعبوکیئیئشزایدہدنسپدیہںیہنیھتوھگ ڑفںےس۔
رافی  :ادمحنبصفحنبدبعاہلل،ایب،اربامیہنبامہطؿ،دیعسنبایبرعفہب،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمداکاینپازفاجںیمےسیسکاکیزفہجیکرطػدقرےاملئوہان
ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
رمداکاینپازفاجںیمےسیسکاکیزفہجیکرطػدقرےاملئوہان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1304

راوی  :عُرو بٔ علی ،عبسايرحُٔ ،ہُاّ ،قتازہ ،نرض بٔ اْص ،بظیر بٔ ْہیَ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل
عٓہ

رض بِ ٔٔ أَْ َ ٕص َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َص َُّ ْاّ َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ اي َّٓ ِ ٔ
َب ٔظیر ٔ بِ ٔٔ َْض ٔ ٕ
ٌ
إ َي ُط ا َِ َرأَ َتا ٕٔ َیُٔی ُ
یَ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ ک َ َ
رخی َجا َئ یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة أَ َح ُس ٔط َّك ِیطٔ ََائ ٔ ٌْ
ْٔل ٔ ِح َساص َُُا َعل َی اْلِ ُ ِ َ

رمعفنب یلع،دبعارلنمح ،امہؾ،اتقدہ،رضننب اسن،ریشب نب  ،کی،رضحتاوبرہریہریض اہللہنع ےسلقنرکےت
وہےئ رفامای سجصخشیکدف ویبایں وہں افرفہ یسک اکییک رطػ زایدہ املئ ےہ وتفہ تمیق ےکدؿ اس احؽںیم

آےئاگہکاسےکدبؿاکاکیہصحاکیرطػوکاکھجوہاوہاگ۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،امہؾ،اتقدہ،رضننباسن،ریشبنب ،کی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
رمداکاینپازفاجںیمےسیسکاکیزفہجیکرطػدقرےاملئوہان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1305

راوی َ :حُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ ،یزیس ،حُاز بٔ سًُہ ،ایوب ،ابوقَلبہ ،عبساہلل بٔ یزیس ،حرضت
عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

َ
وب َع ِٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیز ٔی ُس َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا َح َُّا ُز بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ أَ ُّی َ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ِك ٔش ُِ بَی ِ َن ن َٔشائٔطٔ
ق ٔ ََلبَ َة َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ یَز ٔ َ
یس َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ک َ َ

ث ُ َِّ َي ِع ٔس ٍُ ث ُ َِّ َي ُكو ٍُ َّ
َ أَ ِر َس ًَ ُط َح َُّازُ بِ ُٔ َزیِ ٕس
َ َو ََّل أَ ًَِ ٔ ُ
َ ؾ َََل َتًُ ُِىٔی ؾ ٔ َامی َت ًُِ ٔ ُ
ايً ُض َِّ صَ َِذا ؾ ِٔعلٔی ؾ ٔ َامی أَ ًَِ ٔ ُ

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ ،سیدی ،امحد نب ہملس ،اویب ،اوبالقہب ،دبعاہلل نب سیدی ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل
اہنع ایبؿ رکیت ںیہ ہک یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اینپ امتؾ ازفاج رہطمات ںیم وکیئ یھب زیچ میسقت رکےت
وہےئرباربیاکایخؽر ےتھافررھپرفامےتاےاہلل!ریمااکؾوتاانتیہےہانتجےھجماایتخرےہ۔اےاہلل!وتیھبھجم
ےس اس زیچ رپ ابز رپس تم ویجک سج یک ھجم ںیم ریتی رطح دقرت ںیہن۔ امحد نب زدی ےن ہی دحثی رمالس
رفاتییکےہ۔
رافی  :دمحم نب الیعمس نب اربامیہ ،سیدی ،امحد نب ہملس ،اویب ،اوبالقہب ،دبعاہلل نب سیدی ،رضحت اعہشئ دصہقی
ریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
رمداکاینپازفاجںیمےسیسکاکیزفہجیکرطػدقرےاملئوہان

جًس  :جًس زوّ
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راوی  :عبیساہلل بٔ سعس بٔ ابراہیِ بٔ سعس ،عِّم ،ابیہ ،ػايح ،ابٔ طہابَ ،حُس بٔ عبسايرحُٔ بٔ
حارث بٔ ہظاّ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرنٔی ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َس ِع ٔس بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ َس ِع ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِِّّم َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َع ِٔ َػاي ٔ ٕح َع ِٔ ابِ ٔٔ
اب َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ ا ِي َحار ٔٔث بِ ٔٔ صٔظَ اّ ٕ أَ َّٕ َعائٔظَ َة َقاي َِت أَ ِر َس ٌَ أَ ِز َوا ُد
ٔط َض ٕ

اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَاك َُٔ َة ب ٔ ِٓ َت َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َ
َو َس ًَّ َِ ؾَا ِس َتأ ِ َذْ َ ِت َعً َِیطٔ َوص َُو َُ ِـ َلحٔ ْع ََعٔی فٔی َٔرِ ِٔط ؾَأَذ ٔ َٕ ي ََضا َؾ َكاي َِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ أَ ِز َوا َج َ

َ ا ِي َع ِس ٍَ فٔی ابِ َٓ ٔة أَبٔی ُق َحا َؾ َة َوأََْا َسان ٔ َت ْة َؾ َكا ٍَ ي ََضا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ
َ َي ِشأ َ ِي َٓ َ
أَ ِر َس ًِ َٓىٔی إٔي َِی َ
َ
َو َس ًَّ َِ أَ ِی ب ُ َٓ َّی ُة أَي َِشتٔ تُ ٔحبِّی َن ََ ِٔ أُح ُّٔب َقاي َِت بَل َی َقا ٍَ ؾَأَحٔيِّی َص ِٔذظ ٔ َؾ َكا ََ ِت ؾَاك َُٔ ُة ح ٔی َن َسُٔ َع ِت ذَي ٔ َ
َّ
َّ
َف َج َع ِت إلٔ َی أَ ِز َوا ٔد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ ِخب َ َر ِت ُضَّٔ ب ٔ َّاي ِٔذی
َٔ ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َ َ

َار ٔجعٔی إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َقاي َِت َو َّاي ِٔذی َقا ٍَ ي ََضا َؾ ُكً َِٔ ي ََضا ََا ْ َ َرا ٔک أَغِ َٓ ِیتٔ َع َّٓا َٔ ِٔ َط ِی ٕئ ؾ ِ
َ ا ِي َع ِس ٍَ فٔی ابِ َٓةٔ أَبٔی ُق َحا َؾ َة َقاي َِت ؾَاك َُٔ ُة ََّل َواہللٔ ََّل أُک َ ًِّ ُُ ُط ؾ َٔیضا أَبَ ّسا
َ َی ِٓ ُظ ِسْ َ َ
َو َس ًَّ َِ َؾ ُكولٔی َي ُط إ ٔ َّٕ أَ ِز َوا َج َ
َقاي َِت َعائٔظَ ُة ؾَأ َ ِر َس ٌَ أَ ِز َوا ُد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َزیِ َٓ َب ب ٔ ِٓ َت َج ِح ٕع إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوه ٔ َی َّائًی کَاْ َ ِت ُت َشا َٔیىٔی َٔ ِٔ أَ ِز َوا ٔد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی ا ِي َُ ِٓز ٔ َيةٔ ع ٔ ِٓ َس َر ُسو ٍٔ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوي َِِ أَ َر ا َِ َرأَ ّة َق ُّم َخی ِ ّرا فٔی ِّ
یٔ َٔ ِٔ َزیِ َٓ َب َوأَ ِت َقی ِهَّلِل َعزَّ َو َج ٌَّ َوأَ ِػ َس َم َحسٔی ّثا
ايس ٔ

ُق ُب بٔطٔ ََا َع َسا
َوأَ ِو َػ ٌَ ي ٔ َّرلح ِٔٔ َوأَ ِعوَ َِ َػ َس َق ّة َوأَ َط َّس ابِت َِٔذ ّاَّل ي ٔ َٓ ِؿ ٔش َضا فٔی ا ِي َع َُ ٌٔ َّاي ِٔذی َت َؼ َّس ُم بٔطٔ َو َت َ َّ
ْس ُع َٔ ِٓ َضا ا ِيؿ َِیئَ َة ؾَا ِس َتأِذَْ َ ِت َعل َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َس ِو َر ّة َٔ ِٔ ح َّٔسة ٕ کَاْ َ ِت ؾ َٔیضا ُت ِ ٔ

َو َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ َع َعائٔظَ َة فٔی َٔ ِرك َٔضا َعل َی ا ِي َحا ٍٔ َّائًی کَاْ َ ِت َز َخً َِت ؾَاكٔ َُ ُة َعً َِی َضا
َ
َ أَ ِر َس ًِ َٓىٔی َي ِشأ َ ِي َٓ َ
ؾَأَذ ٔ َٕ ي ََضا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكاي َِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ أَ ِز َوا َج َ
ا ِي َع ِس ٍَ فٔی ابِ َٓ ٔة أَبٔی ُق َحا َؾ َة َو َو َق َع ِت بٔی ؾَا ِس َت َلاي َِت َوأََْا أَ ِرق ُُب َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوأَ ِرق ُُب
َّ
َّ
َط َؾ ُط َص ٌِ أَذ ٔ َٕ لٔی ؾ َٔیضا َؾً َِِ َتب ِ َر ِح َزیِ َٓ ُب َحًَّی َ َ
ْک ُظ أَ ِٕ
َِ
ْعؾ ُِت أ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َّلَ َی ِ َ
َ
ِص َؾ ًَ َُّا َو َق ِع ُت ب ٔ َضا ي َِِ أَ ِنظَ ِب َضا بٔظَ ِی ٕئ َحًَّی أَْ ِ َح ِی ُت َعً َِی َضا َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
أَْ ِ َت ٔ َ

إْٔ َّ َضا ابِ َٓ ُة أَبٔی بَ ِْکٕ

دیبعاہللنبدعس نباربامیہنبدعس،یمع،اہیب،اصحل،انباہشب،دمحمنبدبعارلنمحنباحرثنباشہؾ،رضحت
اعہشئدصہقیریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتافہمطریض
اہلل اہنع وک وج ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصزبحادی رتحمہم ںیھت رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع یک
دختمںیماجیھب۔رضحتافہمطریضاہللاہنعےنرضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےسادنرآےنیکااجزت
امیگناسفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاسھت(ینعیرضحتاعہشئدصہقیےکاسھت)اکیاچدرںیمےٹیل
وہےئےھتوتاوہنںےنرضحتاف ہمطریضاہللاہنعوکادنرآےنیکااجزتاطعرفامدیوترضحتافہمطریضاہلل
اہنع ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلع فآہلفملس! آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس یک ازفاج رہطمات ےن ھجم وک
(آج)آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمادقسںیم اجیھبےہ۔اؿیک وخاشہےہ ہکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس رضحت احقہف (ینعی رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع یک اصزبحادی) رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع
ےکےلسلسںیمااصنػرفامںیئ۔رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےنرفامایہکںیماخومشیھت۔رضحتروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ایک م اچیتہ وہ ہک سج وک ںیم اچاتہ وہں۔ اوہنں ےن رفامای ویکں ںیہن۔
اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوترھپماسےستبحمایکرکف۔ہیابتنسرکرضحتروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک وت م رھپ اس ےس تبحم ایک رکف۔ ہی ابت نس رک رضحت افہمط ڑھکی وہ ںیئگ
افر دفرسی ازفاج رہطمات ےک اپس اج رک اؿ وک التبای ہک اوہنں ےن ایک اہک افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن ایک وجاب اراشد رفامای اس رپ ازفاج رہطمات ےنہک ںیگل ہک م ےس اکؾ ںیہن وہ اکس رھپ اجؤ افر م
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض رکف ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ویبایں اوب احقہف یک
اڑیک (رضحت اعہشئ دصہقی) ےک ابرے ںیم ااصنػ اچیتہ ںیہ۔ رضحت افہمط ریض اہلل اہنع رفامےن ںیگل ہک

ںیہن دخا یک مسق ںیم یھبک اؿ ےک ابرے ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وگتفگ ںیہن رکفں
یگ۔ رضحت اعہشئ دصہقیریض اہلل اہنع رفامیت ںیہہک رھپازفاج رہطمات ےن رضحتزبع  تنبشحج وک اجیھبوج
ہک ازفاج رہطمات ںیم ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی درہج افر اقمؾ ںیم ھجم ےس
اقمہلب رکیت ںیھت۔ ںیم ےن رضحت زبع  ریض اہلل اہنع ےس زایدہ دنی ےک راےتس رپ ےنلچ فایل ،دخاردیسہ ،ہلص
ریمح رک ےن فایل ،یچس ابت ےنہک فایل ،زایدہ دصہق دےنی فایل افر اےنپ سفن وک اکؾ ںیم ذلیل رکےن فایل اخوتؿ یھبک
ںیہندیھکی افراساکؾیک یھبرضفتاؿوکدصہقفریخاتےکفاےطسڑپیتیھت رصػاؿ ںیماکی یہزیچ یھت
ا فر فہ ہی ہک فہ زایدہ ہصغ فایل افر زیت زماج اخوتؿ ںیھت۔ نکیل اؿ اک ہصغ دلج یہ متخ وہ اجات اھت رہباحؽ فہ احرض
وہںیئ افر رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اوہنں ےن ااجزت امیگن اس فتق یھب رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتاعہشئدصہقیریضاہلل اہنعیکاچدرںیماؿےکاسھتاساحتلںیمےھتہک
سجاحتلںیمرضحتافہمطریضاہللاہنعاحرضوہںیئںیھتافررضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
ااجزت اطع رفامیئ وت اوہنں ےن رعض ایک ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
ا زفاج رہطمات ےن ھجم وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اجیھب ےہ اؿ یک یبلق انمت ےہ ہک اوباحقہف یک اڑیک
(ینعیرضحتاعہشئدصہقی) ےکابرےںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملس اؿےکاسھت ااصنػرفامںیئرھپاوہنں
ےنھجموکرباالھبانہکرشفعرکدایافراکیفرباالھباہک۔ںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکاجبندھکی
ریہیھتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساسوکوجابدےنییکااجزتدےتیںیہایںیہن؟اسفتقرضحتزبع 
اس احؽ ںیم ںیھت ہک ںیم ھجمس یئگ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ریما وجاب دانی وگار ںیہن
زگرےاگ۔ہچنیم سجفتقںیموبانلرشفعوہیئوتاؿوکوگتفگرکےناکومعقیہںیہناطعرفامای۔اہیںکتہکاؿ
رپ اغبل وہ یئگ۔ اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای آرخ ہی یھب رضحت اوبرکب یک
اصزبحادیںیہ۔
رافی  :دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ نب دعس ،یمع ،اہیب ،اصحل ،انب اہشب ،دمحم نب دبعارلنمح نب احرث نب
اشہؾ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیویبیوکدفرسیویبیےسزایدہاچانہ
ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
اکیویبیوکدفرسیویبیےسزایدہاچانہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1307

راوی  :عُرإ بٔ بکار ،ابویُإ ،طعیب ،زہریَ ،حُس بٔ عبسايرحُٔ ،بٔ حارث بٔ ہظاّ ،حرضت
عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرنٔی ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ بَکَّا ٕر ا ِي ٔح ُِ ٔص ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو ا ِي َ َامی ٕٔ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُط َع ِی ْب َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی
ْ ِت ْ َ ِح َو ُظ َو َقاي َِت أَ ِر َس ٌَ أَ ِز َوا ُد
َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ ا ِي َحار ٔٔث بِ ٔٔ صٔظَ اّ ٕ أَ َّٕ َعائٔظَ َة َقاي َِت ؾ ََِذ َ َ
َاس َتأ ِ َذْ َ ِت ؾَأَذ ٔ َٕ ي ََضا ؾ ََس َخً َِت َؾ َكاي َِت ْ َ ِح َو ُظ َخا َي َؿ ُض َُا ََ ِع َُ ْر َر َوا ُظ
اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َزیِ َٓ َب ؾ ِ

ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة
َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُ ِ
رمعاؿنباکبر،اوبامیؿ،بیعش،زرہی،دمحمنبدبعارلنمح،نباحرثنباشہؾ ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہلل
اہنعےسیہاسہقبدحثییکامدننوقنمؽےہ۔
رافی  :رمعاؿ نب اکبر ،اوبامیؿ ،بیعش ،زرہی ،دمحم نب دبعارلنمح ،نب احرث نباشہؾ،رضحت اعہشئدصہقی
ریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
اکیویبیوکدفرسیویبیےسزایدہاچانہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1308

راوی َ :حُس بٔ راؾع ْیشابوری ،عبسايرزامَ ،عُر ،زہریْ ،عوہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل
عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َراؾ ٕٔع اي َّٓ ِی َشابُور ُّٔی اي ِّث َك ُة ا ِي َُأ ِ َُو ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َع ِٔ ََ ِع َُر ٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی
ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ا ِج َت َُ ِع َٔ أَ ِز َوا ُد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ ِر َسً َِٔ ؾَاك َُٔ َة إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی
َع ِٔ ُ ِ
َ ا ِي َع ِس ٍَ فٔی ابِ َٓةٔ أَبٔی ُق َحا َؾ َة
َْ کًَ ٔ َُ ّة ََ ِع َٓاصَا یَ ِٓ ُظ ِسْ َ َ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ُكً َِٔ ي ََضا إ ٔ َّٕ ن َٔشائ َ َ
َ َوذ َ َ

َ
َقاي َِت ؾ ََس َخً َِت َعل َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوص َُو ََ َع َعائٔظَ َة فٔی َٔ ِرك َٔضا َؾ َكاي َِت َي ُط إ ٔ َّٕ ن َٔشائ َ َ
َ ا ِي َع ِس ٍَ فٔی ابِ َٓةٔ أَبٔی ُق َحا َؾ َة َؾ َكا ٍَ ي ََضا اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَتُ ٔح ِّبیىٔی
أَ ِر َس ًِ َٓىٔی َوصَُّٔ َی ِٓ ُظ ِسْ َ َ
َ
َف َج َع ِت إٔي َِیضَّٔٔ ؾَأ َ ِخب َ َر ِت ُضَّٔ ََا َقا ٍَ َؾ ُكً َِٔ ي ََضا إْٔ َّ َٔ ي َِِ َت ِؼ َٓعٔی َط ِیئّا
یضا َقاي َِت ََ
َقاي َِت َن َع ِِ َقا ٍَ ؾَأح ٔ ِّب َ

َار ٔجعٔی إٔي َِیطٔ َؾ َكاي َِت َواہللٔ ََّل أَ ِر ٔج ُع إٔي َِیطٔ ؾ َٔیضا أَبَ ّسا َوکَاْ َ ِت ابِ َٓ َة َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َحكًّا
ؾ ِ
ؾَأ َ ِر َسً َِٔ َزیِ َٓ َب ب ٔ ِٓ َت َج ِح ٕع َقاي َِت َعائٔظَ ُة َوه ٔ َی َّائًی کَاْ َ ِت ُت َشا َٔیىٔی َٔ ِٔ أَ ِز َوا ٔد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َ ا ِي َع ِس ٍَ فٔی ابِ َٓةٔ أَبٔی ُق َحا َؾ َة ث ُ َِّ أَق َِبً َِت َعل َ َّی َت ِظت ُُٔىٔی
َ أَ ِر َس ًِ َٓىٔی َوصَُّٔ یَ ِٓ ُظ ِسْ َ َ
َو َس ًَّ َِ َؾ َكاي َِت أَ ِز َوا ُج َ
ِ
ِص َٔ ِٓ َضا َقاي َِت
َؾ َح َعً ُِت أ ُ َراق ٔ ُب اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوأَْ ِ ُورُ َ ِ
َط َؾ ُط َص ٌِ یَأ َذ ُٕ لٔی َٔ ِٔ أَ ِٕ أَْ ِ َت ٔ َ
َّ
َ
َاس َت ِك َب ًِت َُضا َؾً َِِ أَ ِي َب ِث أَ ِٕ أَ ِؾ َح ُِ ُت َضا َؾ َكا ٍَ ي ََضا اي َّٓ ٔي ُّی
ِص َٔ ِٓ َضا ؾ ِ
ْک ُظ أَ ِٕ أَْ ِ َت ٔ َ
َؾظَ َت َُ ِتىٔی َحًی هَ َٓ ِٓ ُت أْ َّ ُط ََّل َی ِ َ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إْٔ َّ َضا ابِ َٓ ُة أَبٔی بَ ِْکٕ َقاي َِت َعائٔظَ ُة َؾً َِِ أَ َر ا َِ َرأَ ّة َخی ِ ّرا َو ََّل أَ ِنث َ َر َػ َس َق ّة َو ََّل أَ ِو َػ ٌَ
ُق ُب بٔطٔ إلٔ َی اہللٔ َت َعال َی َٔ ِٔ َزیِ َٓ َب ََا َع َسا َس ِو َر ّة َٔ ِٔ ح َّٔسة ٕ کَاْ َ ِت
ي ٔ َّرلح ِٔٔ َوأَبِ َِذ ٍَ ي ٔ َٓ ِؿ ٔش َضا فٔی کٌُِّ َط ِی ٕئ یُ َت َ َّ
اب َّاي ِٔذی َق ِب ًَ ُط
ؾ َٔیضا تُو ٔط ُ
َ َٔ ِٓ َضا ا ِيؿ َِی َئ َة َقا ٍَ أَبُو َع ِبس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َص َِذا َخ َلأ ْ َوايؼَّ َو ُ

دمحم نب راعف اسینوبری ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکازفاجرہطماتاکیدؿعمجوہںیئگافر اوہنںےنرضحتافہمط
ریض اہلل اہنع وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم اجیھب افر ہی ولہکاای ہک آپ یلص

اہللہیلعفآہل فملسیک ازفاج رہطمات ااصنػ اچیتہ ںیہ رضحت اوبرکب یک اصزبحادی (ینعی رضحت اعہشئ دصہقی
ںیم) ہچنیم  رضحت افہمط دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہںیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
اسفتقرضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےکاسھتاچدرںیمےھت۔رضحتافہمطریضاہللاہنعےنرعضایک
ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات ےن ھجم وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم
اجیھب ےہ افر فہ رضحت اوباحقہف (ینعی رضحت اوبرکب) یک اصزبحادی (رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع) ےک
درنایؿ ااصنػ اچیتہ ںیہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ ےس رفامای ہک ایک م ھجم ےس تبحم
ریتھکوہ؟اوہنںےنرعضایکیجاہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایوترھپمرضحتاعہشئدصہقیریض
اہلل اہنع ےس تبحم رکف۔ ہی ابت نس رک رضحت افہمط فاسپفیرفی ےلآںیئ افر آپ یلص اہللہیلع فآہلفملسیک
ازفاج رہطماتےسرعض ایکوجھچکہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےن اراشدرفامایاھتافررعض
رکےنگلںیئگہکم ےنوت وکیئاکؾااجنؾںیہندای۔ماب رھپدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیم احرض وہ
اجؤ۔ رضحت افہمط ےن رعض ایک ہک اس ہلسلس ںیم دخا یک مسق ںیم اب ںیہن اجؤں یگ افر آرخ رضحت افہمط
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اصزبحادی ںیھت (فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےک اراشد رگایم ےک الخػ سک رطح رک  یتک ںیھت) اس ےک دعب امتؾ ازفاج رہطمات ےن رضحت زبع  تنب
شحج وک اجیھب۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےن رفامای ہک رضحت زبع  فہ ویبی ںیھت وج ہک رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات ںیم ریمے ربارب یک اخوتؿ ںیھت (ینعی زعت ف ارتحاؾ اخدناؿ ف
اجتہ افر نسح امجؽ ںیم) رھپ رضحت زبع  ےن رفامای ہک ھجم وکآپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس یک ازفاج رہطمات
ےناجیھبےہافرفہااصنػاکاطمہبلرکریہںیہ(ینعیازفاجرہطماتےکدرنایؿفہااصنػاچہریہںیہ)رضحت
اوباحقہفیکاصزبحادیینعیرضحتاعہشئدصہقیےکدرنایؿںیمرھپریمیاجبنرہچہوتمہجرفامایافرھجموکرباالھب
ےنہک گل ںیئگ افر ںیم اس فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسیکاگنوہںیکاجبندیتھکییھتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسھجموکااجزترفامےتںیہاؿےکوجابدےنی
یک افر فہ ھجم وک ربا یتہک ریہ اہیںکتہک ںیم ےن اھجمسہک رضحت روسؽرکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس ریما وجاب
دانی ربا وسحمس ںیہن وہاگ۔ اس فتق ںیم یھب اسےنم وہیئ افر ںیم ےن ھچک دری ںیم اؿ وک دنب رک دای ینعی ںیم ےن
اخومیش اایتخر یک رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہی رضحت اوبرکب یک اصزبحادی
ںیہ۔رضحتاعہشئدصہقیےنرف امایہکںیمےن(آجکت)وکیئاخوتؿیکیندصہقفریخاتافراےنپسفنرپتنحم

تقشم ااھٹےن ںیم ارج ف وثاب ےک فاےطس رضحت زبع  ےس زایدہ (ابالصتیح اخوتؿ) ںیہن دیھکی افر اؿ ےک
زماج ںیم رصػ ومعمیل مسقیک زیتی یھت نکیل فہ زیتی دلج یہ متخ افر زالئ وہ اجیت یھت۔ رضحت اامؾ اسنیئ ےن
صیح
رفامایہکہیرفاتیاطخءےہافردرا ل حرفاتیفیہےہوجہکاسقبںیمزگریکچےہ۔
رافی  :دمحمنبراعفاسینوبری،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
اکیویبیوکدفرسیویبیےسزایدہاچانہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1309

َوسی رضی
راوی  :اسُعیٌ بٔ َشعوز ،بَش ،ابٔ ايُؿـٌ ،طعبہ ،عُرو بٔ َرہَ ،رہ جہىی ،حرضت ابو ٰ
اہلل عٓہ

َش َي ِعىٔی ابِ َٔ ا ِي ُُؿ ََّـ ٌٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َُ َّر َة
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بٔ ِ ْ
ئ َنؿ َِـ ٌٔ
ٌ َعائٔظَ َة َعل َی اي ِّٓ َشا ٔ
وسی َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ؾ َِـ ُ
َع ِٔ َُ َّر َة ا ِي ُح َضىٔ ِّی َع ِٔ أَبٔی َُ َ
ايثَّرٔی ٔس َعل َی َسائ ٔر ٔ َّ
ايل َعاّ ٔ
الیعمسنبوعسمد،رشب،انبالضفمل،ہبعش،رمعفنبرمہ،رمہینہج،رضحتاوبومٰیسریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع یک تمظع افر
زبریگامتؾوخانیترپایسیےہہکیسیجہک ردییکتلیضف(ینعیوشرےبیکتلیضف)دفرسےاھکونںرپےہ۔
رافی  :الیعمسنبوعسمد،رشب،انبالضفمل،ہبعش،رمعفنبرمہ،رمہینہج،رضحتاوبومٰیسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
اکیویبیوکدفرسیویبیےسزایدہاچانہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1310

عیسی بٔ یوْص ،ابٔ ابوذئب ،حارث بٔ عبسايرحُٔ ،ابوسًُہ رضی اہلل عٓہ
راوی  :علی بٔ خَشّٰ ،

َشّ ٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ع َٔیسی بِ ُٔ یُوْ َُص َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی ذٔئِبٕ َع ِٔ ا ِي َحار ٔٔث بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ َخ ِ َ
ئ َنؿ َِـ ٌٔ ايثَّرٔیسٔ
ٌ َعائٔظَ َة َعل َی اي ِّٓ َشا ٔ
أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ َعائٔظَ َة أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ؾ َِـ ُ

َعل َی َسائ ٔر َّ
ايل َعاّ ٔ

یلع نب رشخؾٰ ،یسیع نب ویسن ،انب اوبذبئ ،احرث نب دبعارلنمح ،اوبہملس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرضحتاعہشئدصہقییکتمظعافرزبریگامتؾوخانیت
رپایسیےہہکیسیجہک ردییکتلیضف(ینعیوشرےبیکتلیضف)دفرسےاھکونںرپےہ۔
رافی  :یلعنبرشخؾٰ،یسیعنبویسن،انباوبذبئ،احرثنبدبعارلنمح،اوبہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
اکیویبیوکدفرسیویبیےسزایدہاچانہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1311

راوی  :ابو نبر بٔ اسحام ،طاذإ ،حُاز بٔ زیس ،ہظاّ بٔ ْعوہ ،ابیہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل
عٓہا

ْع َو َة
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل ايؼَّ َػان ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َطاذَا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ُز بِ ُٔ َزیِ ٕس َع ِٔ صٔظَ اّ ٔ بِ ٔٔ ُ ِ

َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َیا أَُّّ َسً ََُ َة َّلَ تُ ِؤذٔیىٔی فٔی َعائٔظَ َة َؾإَّْٔطُ
َواہللٔ ََا أَ َتانٔی ا ِي َوو ُِی فٔی ي ٔ َح ٔ
اف ا َِ َرأَة ٕ َٔ ِٓهَُّٔ إ ٔ ََّّل ه ٔ َی
اوب ربک نب ااحسؼ ،اشذاؿ ،امحد نب زدی ،اشہؾ نب رعفہ ،اہیب ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ
ہکاےاؾمیلسمھجموکرضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےکہلسلسںیمفیلکتہندفدخایکمسقھجمرپیھبکفیح
انزؽںیہنوہیترگمہیہکںیمرضحتاعہشئدصہقییکاچدرایاحلػںیموہاتوہں۔
رافی  :اوبربکنبااحسؼ،اشذاؿ،امحدنبزدی،اشہؾنبرعفہ،اہیب،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
اکیویبیوکدفرسیویبیےسزایدہاچانہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1312

راوی َ :حُس بٔ آزّ ،عبسہ ،ہظاّ ،عوف بٔ حارث ،رَیثہ ،حرضت اّ سًُہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ آ َز َّ َع ِٔ َع ِب َس َة َع ِٔ صٔظَ اّ ٕ َع ِٔ َع ِو ٔ
ف بِ ٔٔ ا ِي َحار ٔٔث َع ِٔ ُر ََ ِی َث َة َع ِٔ أ ُ ِّّ َسً ََُ َة أَ َّٕ
اض کَاْ ُوا
ن َٔشا َئ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ ًَّ ُِ َٓ َضا أَ ِٕ تُک َ ًِّ َِ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ َّٕ اي َّٓ َ

یَ َت َ َّ
َّح ِو َٕ ب ٔ َض َسایَاص ُِِ یَ ِو َّ َعائٔظَ َة َو َت ُكو ٍُ َي ُط إَّْٔا ُْحٔ ُّب ا ِي َدی ِ َر َن َُا تُ ٔح ُّب َعائٔظَ َة َؾک َ ًَّ َُ ِتطُ َؾً َِِ یُحٔ ِب َضا َؾ ًَ َُّا
َز َار َعً َِی َضا ک َ ًَّ َُ ِت ُط أَي ِّـا َؾً َِِ یُحٔ ِب َضا َو ُقً َِٔ ََا َر َّز َعً َِی َٔ َقاي َِت ي َِِ یُحٔ ِبىٔی ُقً َِٔ ََّل َت َسع ٔیطٔ َحًَّی َیرُ َّز َعً َِی َٔ
یٔ ََا َي ُكو ٍُ َؾ ًَ َُّا َز َار َعً َِی َضا ک َ ًَّ َُ ِت ُط َؾ َكا ٍَ ََّل تُ ِؤذٔیىٔی فٔی َعائٔظَ َة َؾإْٔ َّ ُط ي َِِ یَ ِٓز ٔ ٍِ َعل َ َّی ا ِي َوو ُِی َوأََْا فٔی
أَ ِو َت ِٓوُر ٔ َ

اف ا َِ َرأَة ٕ َٔ ِٓهَُّٔ إ ٔ ََّّل فٔی ي ٔ َح ٔ
ي ٔ َح ٔ
اف َعائٔظَ َة َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ َص َِذا ٕٔ ا ِي َحسٔی َثا ٕٔ َػ ٔحی َحا ٕٔ َع ِٔ َع ِب َس َة

دمحمنبآدؾ،دبعہ،اشہؾ،وعػنباحرث،رمتیہ،رضحتاؾہملسریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات ےن اؿ ےس رعض ایک ہک م رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع
ےک ہلسلس ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس وگتفگ رکف افر رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع
ےکہلسلسںیمولوگںیکہیاحتلیھتہکولگدختم وبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےصحافردہاایاجیھبرکےت
ےھتافرسجدؿرضح تاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےکاسھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکابریوہیت(وتولگ
افرزایدہدہاہیےتجیھبےھت)افرولگےتہکےھتہکمہولگالھبیئےکبلطاگرںیہسجرطہقیےسرضحتروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس تبحم رفامےت آپ یھب ایس رطح تبحم
رفامےت۔اکیرفزرضحتاؾہملسےندختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیمرضحتاعہشئدصہقیےسقلعتم
رعض ایک (ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس تبحم رکےن ںیم وغر رکںی)
نکیل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس اک وکیئ وجاب ںیہن دای۔ سج فتق رضحت اؾ ہملس ےن رھپ رعض ایک وت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوکیئوجابںیہندای۔نکیلسجفتقاؿیکابریآیئ(ینعیرضحتاؾہملسیک)وت
اوہنں ےن دفرسی رمہبت اس ہلسلس ںیم وگتفگ رفامیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس دہعف یھب وکیئ وجاب
اطع ںیہن رفامای۔ازفاج رہطمات اؿ ےسدرایتف رکےن ںیگلہکآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن(امہرے ہلئسم
اک) ایک وجاب اراشد رفامای؟ وت رضحت اؾ ہملس ےن وجاب دای ہک ھجم ےس وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وکیئ
وجابںیہندای۔ہچنیم رضحاتازفاجرہطمات(یہوخد)رھپرضحتاؾہملسےسرفامےنںیگلہکماساکآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےس وجابانیلہچنیم بجاؿاکربمنآایوترھپرضحتاؾہملسےن رعضایکوتآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اے اؾ ہملس م ھجم وک (رضحت) اعہشئ دصہقی ےک ہلسلس ںیم فیلکت ہن اچنہپؤ (ینعی
اہمترےابرابروساؽرکےنےسھجموکفیلکتچنہپریہےہ)ریمےافرپفیحںیہنانزؽوہیترگمہیہکںیمرضحت
اعہشئدصہقیےکاحلػںیموہاتوہں۔رضحتاامؾاسنیئےنرفامایہکہیدفونںرفاایترافیدہعہیکرفاتیےس
صیح
حںیہ۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،دبعہ،اشہؾ،وعػنباحرث،رمتیہ،رضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
اکیویبیوکدفرسیویبیےسزایدہاچانہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1313

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،عبسہ بٔ سًامیٕ ،ہظاّ ،ابیہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب َسةُ بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صٔظَ ْاّ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت
اض َی َت َ َّ
َ ََ ِر َؿا َة َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
وٕ ب ٔ َِذي ٔ َ
َّح ِو َٕ ب ٔ َض َسایَاص ُِِ یَ ِو َّ َعائٔظَ َة َیب ِ َت ُػ َ
کَ َ
إ اي َّٓ ُ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعہ نب امیلسؿ ،اشہؾ ،اہیب ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع یک رفاتی ےہ ہک ولگ
رضحت اعہشئ دصہقی دصہقی ریض اہلل اہنع اک ربمن دھکی رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ےصح اجیھب رکےت ےھت افر
اسےسدصقمہیوہاتاھتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوخشوہاجںیئویکہکنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحت
اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس زایدہ تبحم رفامےت ےھت ایسفہج ےسولگ رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےکاپسرضحتاعہشئ دصہقیدصہقیریضاہللاہنعیکابریفاےلدؿ اؿوک ہصح افردہہیزایدہاجیھبرکےت
ےھت۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعہنبامیلسؿ،اشہؾ،اہیب،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
اکیویبیوکدفرسیویبیےسزایدہاچانہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1314

راوی َ :حُس بٔ آزّ ،عبسہ ،ہظاّ ،ػايح بٔ ربیہ بٔ ہسیر ،حرضت عائظہ ػسيكہ ػسيكہ رضی اہلل

عٓہا

یع َة بِ ٔٔ ص َُسیِر ٕ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت أَ ِووَی
َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ آ َز َّ َع ِٔ َع ِب َس َة َع ِٔ صٔظَ اّ ٕ َع ِٔ َػاي ٔحٔ بِ ٔٔ َرب ٔ َ
َ
اب بَ ِیىٔی َوبَ ِي َٓ ُط َؾ ًَ َُّا ُر ِّؾ َط َع ِٓ ُط َقا ٍَ لٔی یَا
اہللُ إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوأََْا ََ َع ُط َؾ ُك ُِ ُت ؾَأ َجؿ ُِت ا ِي َب َ
ُُقئ ُ َٔ َّ
ايش ََل َّ
َعائٔظَ ُة إ ٔ َّٕ ٔجبِرٔی ٌَ ي ِ ٔ
دمحم نب آدؾ ،دبعہ ،اشہؾ ،اصحل نب رہیب نب دہری ،رضحت اعہشئ دصہقی دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ںیماکیرمہبتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتیھتہک دخافدندقفسےناےنپیبنیلصاہللہیلعفآہل
فملس رپفیحانزؽرفامیئ۔ہچنیم ںیمایھٹافردرفازہیکآ ڑ ںیموہیئگ۔سجفتقفیح آاندنبوہیئگوت ھجمےس رفامای
اےاعہشئدصہقیربجالیئہیلعاالسلؾموکالسؾرفامرےہںیہ۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،دبعہ،اشہؾ،اصحلنبرہیبنبدہری،رضحتاعہشئدصہقیدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
اکیویبیوکدفرسیویبیےسزایدہاچانہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1315

راوی ْ :وح بٔ حبیب ،عبسايرزامَ ،عُر ،زہریْ ،عوہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة أَ َّٕ
أَ ِخب َ َرَْا ْ ُو ُح بِ ُٔ َحبٔیبٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُ ِ

َّ
َّ
ايش ََل َّ َقاي َِت َو َعً َِیطٔ َّ
ُقأ ُ َعً َِی َٔ َّ
ايش ََل ُّ َو َر ِح َُ ُة اہللٔ
اي َّٓ ٔي َّی َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َقا ٍَ ي ََضا إ ٔ َّٕ ٔجبِرٔی ٌَ َي ِ َ

َوبَ َرکَاتُ ُط َت َری ََا ََّل ْ َ َری

ونحنببیبح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیدصہقیریضاہللاہنعرفامیتںیہہکرضحت

روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک رضحت ربجالیئ ا نی ہیلع االسلؾ م وک السؾ رفام رےہ ںیہ
ّللَّ َفرَب ََک ُب ُةافر آپ یلصاہلل ہیلعفآہلفملسفہ بس ھچکدھکی
اوہنںےنرعض ایکعَل َ ْی ِکال َّش َل َؾ َفعَل َ ْی ِةال َّش َل ُؾ َف َر ْدمَ ُةا ِ
ےتیلںیہوجہکمہںیہندےتھکی۔
رافی  :ونحنببیبح،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
اکیویبیوکدفرسیویبیےسزایدہاچانہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1316

راوی  :عُرو بٔ َٓؼور ،حهِ بٔ ْاؾع ،طعیب ،زہری ،ابوسًُہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي َح َه ُِ بِ ُٔ َْاؾ ٕٔع َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُط َع ِی ْب َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو
ُقأ ُ َعً َِی َٔ
َسً ََُ َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یَا َعائٔظَ ُة َص َِذا ٔجبِرٔی ُ
ٌ َوص َُو َي ِ َ
اب َو َّاي ِٔذی َقب ًَطُ َخ َلأ ْ
َّ
ايش ََل َّ َٔ ِث ًَ ُط َس َوائْ َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ َص َِذا ايؼَّ َو ُ
ِ
رمعف نب وصنمر ،مکح نب انعف ،بیعش ،زرہی ،اوبہملس ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناؿےسایبؿرفامایہکاے اعہشئدصہقی! ہیرضحتربجالیئ ہیلع
االسل ؾ ںیہ وج ہک م وک السؾ رفام رےہ ںیہ۔ اس یک یہ رطح افرپ یھب رفاتی زگر یکچ ےہ۔ اامؾ اسنیئ ےن رفامای ہی
رفاتیدرتسےہافریلہپرفاتیاطخےہ۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،مکحنبانعف،بیعش،زرہی،اوبہملس،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکشافردسح
ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
رکشافردسح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1317

راوی َ :حُس بٔ َثىی ،خايس ،حُیس ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

إ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا حُ َُ ِی ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَْ َ ْص َقا ٍَ ک َ َ
َ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ع ٔ ِٓ َس إ ٔ ِح َسی أ ُ ََّ َضا ٔ
َرضبَ ِت َی َس
رخی بٔ َك ِؼ َع ٕة ؾ َٔیضا كَ َع ْاّ ؾ ََ
ت ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن ؾَأ ِر َسً َِت أ ُ ِ َ
َ
َّ
َّ
ْٔس َتی ِ ٔن ؾ ََـ َِّ إ ٔ ِح َساص َُُا إلٔ َی
ْس ِت ؾَأ َخ َِذ اي َّٓ ٔي ُّی َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ ا ِله ِ َ
اي َّر ُسو ٍٔ ؾ ََش َك َل ِت ا ِي َك ِؼ َع ُة ؾَاْ ِ َه َ َ
رخی َؾ َح َع ٌَ َی ِح َُ ُع ؾ َٔیضا َّ
َ َحًَّی َجائ َ ِت بٔ َك ِؼ َعت َٔضا
ايل َع َاّ َو َي ُكو ٍُ غ ََار ِت أ ُ َُّهُ ِِ کًُُوا ؾَأَکًَُوا ؾَأ َ َِ َش َ
اْلِ ُ ِ َ
َّ
َّ
ْس ِت َضا
ائًی فٔی بَ ِيت َٔضا ؾ ََس َؾ َع ا ِي َك ِؼ َع َة ايؼَّ ٔحی َح َة إلٔ َی ايرَّ ُسو ٍٔ َو َت َر َک ا ِي َُهِ ُش َور َة فٔی بَ ِیتٔ ائًی َن َ َ
دمحمنبینثم،اخدل،دیمح ،رضحتاسنریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
اکیا ہیلہرتحمہمےکاپسےھتوتدفرسیاہیلہرتحمہمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماھکےناکایپہل
اجیھب۔اؿاہیلہےن(دسحیکفہجےس)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکابمرکاہھترپاہھت امراافرآرخاکرفہایپہلرگ
رک وٹٹ ایگ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایپہل ےک دفونں ڑکٹے ےل رک المےئ افر اس ںیم
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اھکان عمج رفامےن ےگل افر رفامای ہک اہمتری امں وک نلج ادیا وہیئگ ینعی دسح ںیم التبم وہ
ںیئگ۔بلطمہیےہہکاؿےکدؽںیموسنکےکاھکانےنجیھبیکفہجےسدسحادیاوہایگ۔وتماھکاناھکولرھپبس
ےکبسولوگںےناھکاناھکایلافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرہھٹےرےہاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسیکوکیئیساہیلہرتحمہمایپہلےلرکاحرضوہںیئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنفہایپہلاھکانالےنفاےلصخش
وکالرکدےدایافرفہوٹاٹوہاایپہلاسویبیےکرھگںیمیہوھچ ڑدایہکوہنجںےنایپہلوت ڑدایاھت۔

رافی  :دمحمنبینثم،اخدل،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
رکشافردسح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1318

راوی  :ربیع بٔ سًامیٕ ،اسس بٔ َوسی ،حُاز بٔ سًُہ ،ثابت ،ابوَتوکٌ ،حرضت اّ سًُہ رضی اہلل
عٓہا

وسی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّازُ بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ ثَاب ٔ ٕت َع ِٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا اي َّربٔی ُع بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَ َس ُس بِ ُٔ َُ َ
ا ِي ُُ َت َوک ِّ ٌٔ َع ِٔ أ ُ ِّّ َسً ََُ َة أَْ َّ َضا َي ِعىٔی أَ َت ِت ب ٔ َل َعاّ ٕ فٔی َػ ِح َؿ ٕة ي ََضا إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ

ئ َو ََ َع َضا ؾ ٔ ِض ْر َؾ َؿ ًَ َك ِت بٔطٔ ايؼَّ ِح َؿ َة َؾ َح َُ َع اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َوأَ ِػ َحابٔطٔ َؾ َحائ َ ِت َعائٔظَ ُة َُ َّتز ٔ َر ّة بٔه َٔشا ٕ
َو َس ًَّ َِ بَی ِ َن ؾ ٔ ًِ َكً َ ِی ايؼَّ ِح َؿ ٔة َو َي ُكو ٍُ کًُُوا غ ََار ِت أ ُ َُّهُ ِِ ََ َّر َتی ِ ٔن ث ُ َِّ أَ َخ َِذ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َػ ِح َؿ َة َعائٔظَ َة ؾ ََب َع َث ب ٔ َضا إلٔ َی أ ُ ِّّ َسً ََُ َة َوأَ ِع َلی َػ ِح َؿ َة أ ُ ِّّ َسً ََُ َة َعائٔظَ َة

رعیبنبامیلسؿ،ادسنبومیس،امحدنبہملس،اثتب،اوبوتملک،رضحتاؾہملسریضاہللاہنعےسرفاتیےہہک
فہاکیرفزاکیایپہلےلرکدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہںیئ۔وتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
اینپ اچدر ابمرک ےل رک احرض وہںیئ۔ اکی رھتپ ےیل وہےئ افر اوہنں ےن فہ ایپہل ےل رک وت ڑ ڈاال افر اوہنں ےن
ہ
ایس رھتپ ےس ایپہل وت ڑا۔ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن فہ دفونں ڑکٹے ےل رک الم دی افر رفامےن ےگل
ہکماھکاناھکولاہمتریفادلہاصہبحےکدؽںیمنلجادیاوہیئگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندفرمہبتیہیےلمج
صیح
اراشد رفامےئ رھپ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع اک ح ف اسمل ایپہل ےل رک
رضحتاؾہملسےکرھگجیھبدایافررضحتاؾہملسریضاہللاہنعاکوٹاٹوہاایپہلاعہشئدصہقیوکدےدای۔

رافی  :رعیبنبامیلسؿ،ادسنبومیس،امحدنبہملس،اثتب،اوبوتملک،رضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
رکشافردسح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1319

راوی َ :حُس بٔ َثىی ،عبسايرحُٔ ،سؿیإ ،جْسہ بٓت زجاجہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ْس َة ب ٔ ِٓتٔ َز َجا َج َة َع ِٔ َعائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ ُسؿ َِی َ
إ َع ِٔ ُؾً َِی ٕت َع ِٔ َج ِ َ

َقاي َِت ََا َرأَیِ ُت َػان َٔع َة كَ َعاّ ٕ َٔ ِث ٌَ َػ ٔؿ َّی َة أَص َِس ِت إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إْٔ َ ّ
ائ ؾ ٔیطٔ كَ َع ْاّ ؾ ََُا
ْستُ ُط ؾ ََشأ َ ِي ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ َن َّؿ َارتٔطٔ َؾ َكا ٍَ إَْٔائْ َنإَْٔا ٕئ َوكَ َع ْاّ
ََ ًَهِ ُت َن ِؿ ٔسی أَ ِٕ َن َ ِ
َن َل َعاّ ٕ
دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،رسجہتنبداجہج،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکںیمےن
وکیئاخوتؿرضحتہیفصریضاہللاہنعیسیجںیہندیھکی۔اکیرمہبتاوہنںےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسوکربنتںیماھکانرھبرکاجیھب۔ھجمےسہیرظنمہنداھکیاجاکس۔ںیمےن(ہصغںیمآرک)فہربنتوت ڑڈاال۔
رھپ ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک اس اک دبہل ایک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس ےن رفامای ہک یسک ربنت اک دبہل دفرسا ربنت ےہ (بلطم ہی ےہہک م ےن سج رطح اک ربنت وت ڑا ےہ ایس
رطحاکربنتموکدانیوہاگافراھکےناکربنتاسمسقاکاھکاندانیےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،دبعارلنمح،ایفسؿ،رسجہتنبداجہج،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
رکشافردسح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1320

راوی  :حشٔ بٔ َحُس ،عبیس بٔ عُیر ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

َّاد َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ َع َلا ٕئ أَْ َّ ُط َسُٔ َع ُعب َ ِی َس بِ َٔ
رفان ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحح ْ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي َح َش ُٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس ايزَّ ِع َ َ
إ یَ ُِهُ ُث ع ٔ ِٓ َس َزیِ َٓ َب بِٔٓتٔ
عُ َُیِر ٕ َي ُكو ٍُ َسُٔ ِع ُت َعائٔظَ َة َتزِعُ ُِ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ

َش ُب ع ٔ ِٓ َسصَا َع َش َّل َؾ َت َو َاػ ِی ُت أََْا َو َحؿ َِؼ ُة أَ َّٕ أَیَّت ُ َٓا َز َخ ٌَ َعً َِی َضا اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َج ِح ٕع ؾ ََی ِ َ
َ َي ُط َؾ َكا ٍَ َّلَ بَ ٌِ
َ رٔیحَ ََ َػاؾ ٔی َر أَکًَ َِت ََ َػاؾ ٔی َر ؾ ََس َخ ٌَ َعل َی إ ٔ ِح َساص َُُا َؾ َكاي َِت ذَي ٔ َ
َؾ ًِ َت ُك ٌِ إنِّٔی أَ ٔج ُس َٔ ِٓ َ
رشبِ ُت َع َش َّل ع ٔ ِٓ َس َزیِ َٓ َب ب ٔ ِٓتٔ َج ِح ٕع َوي َِٔ أَعُو َز َي ُط َؾ َٓزَي َِت یَا أَ ُّی َضا اي َّٓ ٔي ُّی ي ٔ َِ تُ َ ِّ
َ إ ٔ ِٕ
َٔ
َّح ُّ ََا أَ َح ٌَّ اہللُ َي َ
رشبِ ُت َع َش َّل
َتتُوبَا إلٔ َی اہللٔ ي ٔ َعائٔظَ َة َو َحؿ َِؼ َة َوإٔذِ أَ َ َّ
رس اي َّٓ ٔي ُّی إلٔ َی َب ِع ٔف أَ ِز َوا ٔجطٔ َحسٔی ّثا ي ٔ َك ِوئطٔ بَ ٌِ َ ٔ
نسح نب دمحم ،دیبع نب ریمع ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس رضحت زبع  تنب شحج ریض اہلل اہنع ےک اپس رےتہ افر دہش ونش رفامےت۔ ںیم ےن اکی رمہبت
افر رضحت ہیفص ریض اہلل اہنع ےس وشمرہ ایکہک امہرے ںیم ےس سج یسک ےکاپس رضحت روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہل فملس فیرفی الںیئ وتاسرطح ےس ےہک ای روسؽ اہلل!آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک  ہن ابمرکےس
اغمریف یک دبوب وسحمس وہ ریہ ےہ (ہی رعب ںیم ادیا وہےن فاال نسہل یک رطح اک اکی لھپ ےہ سج ےس ہک دبوب
وسحمسوہیتےہ) مہوکااسی گلراہےہہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن(ذموکرہلھپ)اغمریفاھکراھکےہ۔ رھپ
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسفیرفیےلےئگ۔دفونںںیمےسیسکےکاپس۔اسےنیہیاہک۔آپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایںیمےندہشیپایلےہرضحتزبع تنبشحجریضاہللاہنعےکاپسافریھبکںیہنویپںاگ۔
اس ےیل ہک آپ وک ڑبی رفنت ےہ۔ ایس فتق آتی رکہمی انزؽ وہیئ ینعی اے یبن م اؿ زیچفں وک سک فہج ےس
رحاؾرکرےہوہنجوکدخافدندقفسےنالحؽایکےہ اہمترےفاےطس(ینعیدہش وک)افرآتیرکہمی(ینعیارگ م
دفونں وتہب رکیت وہ ینعی رضحت اعہشئ دصہقی افر رضحت ہصفح ریض اہلل امہنع) افر ہی آتی رکہمی بج وپدیشہ

رطہقیےسیبن(یلصاہللہیلعفآہلفملس)ےناینپیسکاہیلہرتحمہمےساکیابترفامیئ(ینعیہیابتہکںیمےنآج
دہشیپایلےہ)
رافی  :نسحنبدمحم،دیبعنبریمع،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
رکشافردسح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1321

راوی  :ابراہیِ بٔ یوْص بٔ َحُس ،ابیہ ،حُاز بٔ سًُہ ،ثابت ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

ُحم ٔ ٌّی ص َُو َي َكبُ ُط َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ُز بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ
أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ یُوْ َُص بِ ٔٔ َُ َح َُّ ٕس َ َ
ثَاب ٔ ٕت َع ِٔ أَْ َ ٕص أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ کَاْ َ ِت َيطُ أَ ََ ْة یَ َل ُؤ َصا َؾً َِِ َتزَ ٍِ بٔطٔ َعائٔظَ ُة َو َحؿ َِؼ ُة
آرخ ِاْل َیةٔ
ُح ََ َضا َعل َی َن ِؿ ٔشطٔ ؾَأَِْزَ ٍَ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ یَا أَ ُّی َضا اي َّٓ ٔي ُّی ي ٔ َِ تُ َ ِّ
َحًَّی َ َّ
َّح ُّ ََا أَ َح ٌَّ اہللُ َي َ
َ إلٔ َی ٔ ٔ
اربامیہنبویسننبدمحم،اہیب،امحدنبہملس،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اکی ابدنی یھت ہک سج ےس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس مہ رتسبی رفامےت ےھت وت
رضحتاعہشئدصہقیافررضحتہصفحدفونںآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپیگلریتہںیھت۔اہیںکتہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسابدنیوکاےنپافرپرحاؾرفامایل۔اسرپدخافدندقفسےنہیآتیانزؽرفامیئ
آرخکت۔
رافی  :اربامیہنبویسننبدمحم،اہیب،امحدنبہملس،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
رکشافردسح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1322

راوی  :قتيبہ ،يیث ،یحٌی ،عبازہ بٔ ويیس بٔ عبازہ بٔ ػاَت ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ َی ِحٌَی ص َُو ابِ ُٔ َسعٔی ٕس اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َع ِٔ ُع َبا َز َة بِ ٔٔ ا ِي َوي ٔی ٔس بِ ٔٔ عُ َبا َز َة
بِ ٔٔ ايؼَّ ا َٔتٔ أَ َّٕ َعائٔظَ َة َقاي َِت ا ِي َت َُ ِش ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ ِز َخً ُِت َیسٔی فٔی َط ِعرٔظ ٔ
إ َؾ َكا ٍَ بَل َی َو َلهَّٔٔ اہللَ أَ َعاَْىٔی َعً َِیطٔ ؾَأ َ ِسً ََِ
َؾ َكا ٍَ َق ِس َجائ َ َٔ َط ِی َلاْ َُٔ َؾ ُكً ُِت أَ ََا ي َ
ََ َط ِی َل ْ
ہبیتق ،ثیل ،ییحی ،ابعدہ نب فدیل نب ابعدہ نب اصتم ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک التش ایک وت (اافتؼ ےس) ریما اہھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےکابولں ںیمڑپ ایگ۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایاہمترےاپس اہمترااطیشؿآایگےہ۔اسرپ ںیمےن
رعضایک ایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکفاےطساطیشؿںیہنےہ؟رفاماییسکفہجےسںیہن۔ریمےفاےطسیھب
اطیشؿ ےہ نکیل دخافدن دقفس ےن اس رپ ریمی دمد رفام دی ےہ اس فہج ےس فہ ریما رفامں ربدار نب ایگ ےہ
(بلطمہیےہہکاطیشؿریماھچکںیہناگب ڑ اتک۔ریمے افرپاساک ا رںیہن ڑپاتافردفرسےولوگں رپوتاساک
ا رڑپاتےہ)
رافی  :ہبیتق،ثیل،ییحی،ابعدہنبفدیلنبابعدہنباصتم،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
رکشافردسح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1323

راوی  :ابراہیِ بٔ حشٔ ،ححاد ،ابٔ جریخ ،علاء ،ابٔ ابی ًَیهہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

َ
ِّم َع ِٔ َححَّا ٕد َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ َع َلا ٕئ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُٔ أَبٔی ًَُ َِی َه َة َع ِٔ
أ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ ا ِي َح َش ٔٔ ا ِئُ ِك َش ٔ ُّ
َات ي َِی ًَ ٕة ؾَوَ َٓ ِٓ ُت أَْ َّ ُط ذَ َص َب إلٔ َی َب ِع ٔف ن َٔشائٔطٔ
َعائٔظَ َة َقاي َِت َؾ َك ِس ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ذ َ
َ َيف ٔی
َ َوب ٔ َح ُِس َٔک ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل أَْ ِ َت َؾ ُكً ُِت بٔأبَٔی َوأُم ِّی إْٔ َّ َ
َؾ َت َح َّش ِش ُت ُط َؾإٔذَا ص َُو َران ٔ ْع أَ ِو َسا ٔج ْس َي ُكو ٍُ ُس ِب َحاْ َ َ
ِ
ِ
آرخ
َطأ ٕٕ َوإنِّٔی َيف ٔی َطأ ٕٕ َ َ
اربامیہ نب نسح ،اجحج ،انب رججی ،اطعء ،انب ایب ملیکہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اکیراتںیمےنآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسوکںیہنداھکیوتھجموکہیایخؽوہاہکآجیکراتآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیسکدفرسیاہیلہرتحمہمےکاپسفیرفیےلےئگںیہ۔ہچنیم ںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
وکاکیفالتشایکوتآپ یلص اہللہیلعفآہلفملساحتلروکع ںیمےھت ایدجسہ رفام رےہ ےھت=(وتاپکےہ ںیمریتی
یرعفی رکات وہں ریتے العفہ وکیئ ابعدت ےک القئ ںیہن ےہ) ںیم ےن رعض ایک ریمے فادلنی آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسرپرقابؿوہاجںیئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدفرسےاکؾںیموغشمؽںیہافرںیمدفرسےایخؽ
ںیم وہں۔ (بلطم ہی ےہہکھجم وک وت رکش وہاہکآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس یسک فہج ےسدفرسی اہیلہ رتحمہم
ےکاپسفیرفیےلےئگںیہافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسدخافدندقفسیکابعدتںیموغشمؽںیہ)
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحج،انبرججی،اطعء،انبایبملیکہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
رکشافردسح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1324

راوی  :اسحام بٔ َٓؼور ،عبسايرزام ،ابٔ جریخ ،ابی ًَیهہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُٔ أَبٔی ًَُ َِی َه َة أَ َّٕ

َات ي َِی ًَ ٕة ؾَوَ َٓ ِٓ ُت أَْ َّ ُط َذصَ َب إلٔ َی َب ِع ٔف ن َٔشائٔطٔ
َعائٔظَ َة َقاي َِت ا ِؾ َت َك ِس ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ذ َ
َ َوب ٔ َح ُِس َٔک َّلَ إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل أَْ ِ َت َؾ ُكً ُِت بٔأبَٔی َوأُم ِّی
َؾ َت َح َّش ِش ُت ث ُ َِّ َر َج ِع ُت َؾإٔذَا ص َُو َران ٔ ْع أَ ِو َسا ٔج ْس َي ُكو ٍُ ُس ِب َحاْ َ َ
ِ
آرخ
إْٔ َّ َ
َ َيف ٔی َطأ ٕٕ َوإنِّٔی َيف ٔی َ َ
ااحسؼ نب وصنمر ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،ایب ملیکہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
ےناکیرات آرضحنتیلص اہللہیلعفآہلفملس وکںیہناپای۔ھجموکایخؽوہاہک(آجیکرات)آپ یلصاہللہیلع
فآہلفملسیسکاہیلہرتحمہمےکاپسفیرفیےلےئگںیہ۔ ںیم ےنالتشایکرھپںیمفاسپوہیئ۔وتںیمےنداھکی
ہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسروکعایدجسہیکاحتلںیمںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرفامےتںیہہکوتاے
ریمےرپفرداگراپکےہ۔ریتےالعفہوکیئوبعمدربقح ںیہنےہ۔ںیمےنرعضایک ریمےفادلنیآپ یلص
اہللہیلع فآہل فملس رپ رقابؿ وہںآپ یلص اہللہیلع فآہل فملس اکی اکؾ ںیم وغشمؽ ںیہ افر ںیم دفرسے اکؾ ںیم
وغشمؽوہں۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دبعارلزاؼ،انبرججی،ایبملیکہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
رکشافردسح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1325

راوی  :سًامیٕ بٔ زاؤز  ،ابٔ وہب ،ابٔ جریخ ،عبساہلل بٔ نثیر ،حرضت َحُس بٔ قیص رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ َزا ُو َز َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َنثٔیر ٕأََّْطُ َسُٔ َع

َُ َح َُّ َس بِ َٔ َق ِی ٕص َي ُكو ٍُ َسُٔ ِع ُت َعائٔظَ َة َت ُكو ٍُ أَ ََّل أ ُ َح ِّسثُهُ ِِ َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َعىِّی ُق ًِ َٓا
َفا ٔططٔ
بَل َی َقاي َِت َي َُّا کَاْ َ ِت ي َِی ًًَٔی ا ِن َكً ََب ؾ ََو َؿ َع َن ِعً َِیطٔ ع ٔ ِٓ َس رٔ ِجً َِیطٔ َو َو َؿ َع رٔ َزائَطُ َو َب َش َم إ ٔ َز َار ُظ َعل َی ٔ َ

اب ُر َویِ ّسا
َوي َِِ یًَ َِب ِث إ ٔ ََّّل َریِ َث َُا هَ َّٔ أَنِّی َق ِس َر َق ِس ُت ث ُ َِّ اْ ِ َت َع ٌَ ُر َویِ ّسا َوأَ َخ َِذ رٔ َزائَطُ ُر َویِ ّسا ث ُ َِّ َؾ َتحَ ا ِي َب َ
رخ َد َوأَ َجا َؾ ُط ُر َویِ ّسا َو َج َعً ُِت ز ٔ ِرعٔی فٔی َرأِسٔی ؾَا ِخ َت َُرِ ُت َو َت َك َّٓ ِع ُت إ ٔ َزارٔی َواْ ِ َل ًَ ِك ُت فٔی إٔثِرٔظ ٔ َحًَّی َجا َئ
َو َ َ
َ
َ
َف َؾ َع َی َسیِطٔ ث َ ََل َث ََرَّا ٕ
رس ِع ُت ؾ ََض ِر َو ٍَ ؾ ََض ِر َو ِي ُت
َّح َف َواْ ِ َ َ
ت َوأَكَا ٍَ ا ِيك ٔ َی َاّ ث ُ َِّ اْ ِ َ َ
رس َع ؾَأ ِ َ
َّحؾ ُِت ؾَأ ِ َ
ا ِي َبكٔی َع َ َ
ؾَأ َ ِح َ َ
اؿ َل َح ِع ُت ؾ ََس َخ ٌَ َؾ َكا ٍَ ََا ي ََٔ یَا َعائ ُٔع َراب ٔ َی ّة َقا ٍَ
رض ُت َو َس َب ِك ُت ُط ؾ ََس َخً ُِت َوي َِی َص إ ٔ ََّّل أَ ِٕ ِ
رض ؾَأ ِح َ ِ
َ
ُسً ِ ََامی ُٕ َح ٔشب ِ ُت ُط َقا ٍَ َح ِظ َیا َقا ٍَ َي ُت ِدبٔرن ٔ ِّی أَ ِو َي ُی ِدب ٔ َرنِّی َّ
یـ ا ِي َدبٔیرُ ُقً ُِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ بٔأبَٔی أَْ ِ َت َوأُم ِّی
ايً ٔل ُ
ؾَأ َ ِخب َ ِرتُ ُط ا ِي َدب َ َر َقا ٍَ أَِْتٔ َّ
ايش َوا ُز َّاي ِٔذی َرأَیِ ُت أَ ََامٔی ُقً ُِت َن َع ِِ َقاي َِت َؾً ََض َسنٔی َي ِض َس ّة فٔی َػ ِسرٔی

اض َؾ َك ِس َعً ٔ َُطُ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ
یـ اہللُ َعً َِی َٔ َو َر ُسويُ ُط َقاي َِت ََ ِض َُا یَهِت ُِِ اي َّٓ ُ
أَ ِو َج َع ِتىٔی َقا ٍَ أَهَ َٓ ِٓتٔ أَ ِٕ یَ ٔح َ

َقا ٍَ َن َع ِِ َقا ٍَ َؾإ ٔ َّٕ ٔجبِرٔی ٌَ َعً َِیطٔ َّ
ٌ َعً َِی َٔ َو َق ِس َو َؿ ِعتٔ ث َٔیابَ َٔ
ايش ََلّ أَ َتانٔی ح ٔی َن َرأَیِتٔ َوي َِِ یَهُ ِٔ َی ِس ُخ ُ
َؾ َٓا َزانٔی ؾَأ َ ِخفَی َٔ ِٓ َٔ ؾَأ َ َجب ِ ُت ُط َوأَ ِخ َؿ ِي ُت ُط َٔ ِٓ َٔ َوهَ َٓ ِٓ ُت أَْ َّ َٔ َق ِس َر َق ِس ٔ
یت
َْکص ُِت أَ ِٕ أُوقٔوَ َٔ َو َخ ٔظ ُ
تؾ َ ٔ
َ
َ
رف َي ُض ِِ َخا َي َؿ ُط َححَّا ُد بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َؾ َكا ٍَ َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ
أَ ِٕ َت ِش َت ِوحٔشٔی ؾَأ ََ َرنٔی أَ ِٕ آت َٔی أَصِ ٌَ ا ِي َبكٔی ٔع ؾَأ ِس َت ِػ ٔ َ
َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی ًَُ َِی َه َة َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َق ِی ٕص
امیلسؿ نب داؤد  ،انب فبہ ،انب رججی ،دبعاہلل نب ریثک ،رضحت دمحم نب سیق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس انس۔ اوہنں ےن رفامای ایک ںیم آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس اک احؽ
ایبؿہنرکفں۔افرںیماانپایکاحؽرعضرکفں۔مہےنرعضایکسکفہجےسںیہنایبؿرفامںیئ۔اوہنںےناہک
ریمیاکیراتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرکفٹیلافراےنپاپؤںابمرکےکزندکیوجےترےھکافراچدر
ااھٹیئ اانپ رس ابمرک رساہےن رپ الیھپای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس دقر دری رہھٹے ہک آپ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن ایخؽ رفامای ہک ھجم وک دنین آ یئگ اس ےک دعب اخومیش ےس وجےت نہپ ےیل افر دلجی ےس اچدر یل افر
درفزہ وھکال آہتسہ ےس افر رھپ ابرہ لکن آےئ رھپ آہتسہ ےس درفازہ دنب رک دای۔ ںیم ےن یھب دلجی ےس دفہٹپ
اف ڑاھ۔اچدر اف ڑیھ افر آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک ےھچیپےھچیپ لچ دی۔ اہیںکت ہکآپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملستنجاعیقبل(انیمربقاتسؿ)ںیمفیرفیالےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےننیترمہبتاہھتااھٹےئافر

ںیم دری کت ڑھکی ریہ۔ رھپ ںیم فاسپ آیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس زیت ےلچ ںیم یھب زیت یلچ آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس دلجی ےلچ ںیم یھب دلجی یلچ ںیم آےگ یک اجبن لکن رک اکمؿ ےک ادنر دالخ وہیئ افر ںیم یٹپل
وہیئیھتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےچنہپ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےاعہشئدصہقیموکایکوہ
ایگےہ۔اہمتراٹیپوھپالوھپالےہایاہمترااسسنڑچھایگےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمالتبؤفرہن
دخافدن دقفس علطم رفام دے اگ وج ہک فیطل افر ربخدار ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپریمےفادلنیرقابؿوہاجںیئ۔رھپںیمےنامتؾاحتلایبؿیکآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م یہ یھت ںیم  اتہ اھت ہک ہی ریمے اسےنم وکؿ آدیم اج راہ ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک یج
اہں ںیم یھت۔ ہی ابت نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے ےنیس ںیم اکی اکم ردیس ایک سج یک فہج ےس
ریمےہنیس ںیمدردوہایگ افر رفامایمےنہیایخؽایکہکاہلل افرروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس مرپملظ رکںی ےگ
ہک اہمترے ربمن رپ ںیم اینپ دفرسی اہیلہ ےک اپس اجؤں اگ۔ ںیم ےن اہک ولگ سک ہگج کت اپھچںیئ ےگ دخافدن
دقفس ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک علطم رفامدای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یج اہں رضحت
ربجالیئ ہیلع االسلؾ ریمے اپس فیرفی الےئ افر فہ اہمترے اپس ہن فیرفی ال ےکس ویکہکن م اس فتق ربہنہ
ںیھت رھپ آہتسہ ےس اوہنں ےن ھجم وکآفازدی ہچنیم  ںیمرھپایگ افر ںیم م ےس وپدیشہ رطہقی ےسایگ اس ےیل ہک
ھجموکاسابتاکایخؽوہاہکموکدنینآیئگےہافرھجموکموکدیباررکانانوگارافررباوسحمسوہا۔ھجموکوخػوہا
ہکموکفتشحہنوہ(اہنترےنہےس)رھپربجالیئہیلعاالسلؾےنھجموکمکحرفامایہکںیمعیقب(ربقاتسؿ)چنہپاجؤں
افروجولگفاہںرپدموفؿںیہاؿےکفاےطسںیمداعاموگنں۔
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،انبرججی،دبعاہللنبریثک،رضحتدمحمنبسیقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
رکشافردسح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1326

راوی  :یوسـ بٔ سعیس بٔ َشًِ ،ححاد ،ابٔ جریخ ،عبساہلل ابٔ ابی ًَیهہ ،حرضت َحُس بٔ قیص
رضی اہلل عٓہ

َّاد َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ أَ ِخب َ َرنٔی َع ِب ُس اہللٔ ابِ ُٔ
ـ بِ ُٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ َُ ِشً ٔ ِٕ ا ِئُ ِّؼی ٔص ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحح ْ
َح َّسثَ َٓا یُو ُس ُ
َخ ََ َة َي ُكو ٍُ َسُٔ ِع ُت َعائٔظَ َة تُ َح ِّس ُث َقاي َِت أَ ََّل أ ُ َح ِّسثُهُ ِِ َعىِّی
أَبٔی ًَُ َِی َه َة أَْ َّ ُط َسُٔ َع َُ َح َُّ َس بِ َٔ َق ِی ٔص بِ ٔٔ ََ ِ َ

َو َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُق ًِ َٓا بَل َی َقاي َِت َي َُّا کَاْ َ ِت ي َِی ًًَٔی َّائًی ص َُو ع ٔ ِٓسٔی َت ِعىٔی اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ
َّ
َفا ٔططٔ َؾً َِِ
َعً َِیطٔ َو َسً َِ ا ِن َكً ََب ؾ ََو َؿ َع َن ِعً َِیطٔ ع ٔ ِٓ َس رٔ ِجً َِیطٔ َو َو َؿ َع رٔ َزائ َ ُط َو َب َش َم َ َ
َط َف إ ٔ َزارٔظ ٔ َعل َی ٔ َ
رخ َد
َیً َِب ِث إ ٔ ََّّل َریِ َث َُا هَ َّٔ أَنِّی َق ِس َر َق ِس ُت ث ُ َِّ اْ ِ َت َع ٌَ ُر َویِ ّسا َوأَ َخ َِذ رٔ َزائ َ ُط ُر َویِ ّسا ث ُ َِّ َؾ َتحَ ا ِي َب َ
اب ُر َویِ ّسا َو َ َ

َوأَ َجا َؾ ُط ُر َویِ ّسا َو َج َعً ُِت ز ٔ ِرعٔی فٔی َرأِسٔی َوا ِخ َت َُ ِر ُت َو َت َك َّٓ ِع ُت إ ٔ َزارٔی ؾَاْ ِ َل ًَ ِك ُت فٔی إٔثِرٔظ ٔ َحًَّی َجا َئ ا ِي َبكٔی َع
َ
َ
َ
َف َؾ َع َی َسیِطٔ ثَ ََل َث ََرَّا ٕ
رض
َّح َف ؾَاْ ِ َ َ
ت َوأَكَا ٍَ ا ِيك ٔ َی َاّ ث ُ َِّ اْ ِ َ َ
رس َع ؾَأ ِ َ
َّحؾ ُِت ؾَأ ِ َ
رس ِع ُت ؾ ََض ِر َو ٍَ ؾ ََض ِر َو ِي ُت ؾَأ ِح َ َ
ََ
اؿ َل َح ِع ُت َؾ َس َخ ٌَ َؾ َكا ٍَ ََا ي ََٔ یَا َعائٔظَ ُة َح ِظ َیا َراب ٔ َی ّة
رض ُت َو َس َب ِك ُت ُط ؾ ََس َخً ُِت َؾً َِی َص إ ٔ ََّّل أَ ِٕ ِ
ؾَأ َ ِح َِ
َقاي َِت ََّل َقا ٍَ َي ُت ِدبٔرن ِّٔی أَ ِو َي ُی ِدب ٔ َرنِّی َّ
یـ ا ِي َدبٔیرُ ُقً ُِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ بٔأبَٔی أَْ ِ َت َوأُم ِّی ؾَأ َ ِخب َ ِرتُ ُط ا ِي َدب َ َر َقا ٍَ
ايً ٔل ُ

ؾَأَِْتٔ َّ
ايش َوا ُز َّاي ِٔذی َرأَیِ ُت ُط أَ ََامٔی َقاي َِت َن َع ِِ َقاي َِت َؾً ََض َسنٔی فٔی َػ ِسرٔی َي ِض َس ّة أَ ِو َج َع ِتىٔی ث ُ َِّ َقا ٍَ أَهَ َٓ ِٓتٔ

اض َؾ َك ِس َعً ٔ َُطُ اہللُ َقا ٍَ َن َع ِِ َقا ٍَ َؾإ ٔ َّٕ ٔجبِرٔی ٌَ َعً َِیطٔ
یـ اہللُ َعً َِی َٔ َو َر ُسويُ ُط َقاي َِت ََ ِض َُا یَهِت ُِِ اي َّٓ ُ
أَ ِٕ َی ٔح َ
َّ
ٌ َعً َِی َٔ َو َق ِس َو َؿ ِعتٔ ث َٔیابَ َٔ َؾ َٓا َزانٔی ؾَأ َ ِخفَی َٔ ِٓ َٔ ؾَأ َ َجب ِ ُتطُ
ايش ََلّ أَ َتانٔی ح ٔی َن َرأَیِتٔ َوي َِِ یَهُ ِٔ َی ِس ُخ ُ
َ
َ
ؾَأ َ ِخؿ َِی ُت َٔ ِٓ َٔ ؾَوَ َٓ ِٓ ُت أَ ِٕ َق ِس َر َق ِس ٔ
رف
ت َو َخ ٔظ ُ
یت أَ ِٕ َت ِش َت ِوحٔشٔی ؾَأ ََ َرنٔی أَ ِٕ آت َٔی أَصِ ٌَ ا ِي َبكٔی ٔع ؾَأ ِس َت ِػ ٔ َ
اػ ِْ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َعا َٔر ٕ َع ِٔ َعائٔظَ َة َعل َی غَی ِر ٔ َص َِذا َّ
ايًؿ ِٔى
َي ُض ِِ َر َوا ُظ َع ٔ

ویفس نب دیعس نب ملسم ،اجحج ،انب رججی ،دبعاہلل انب ایب ملیکہ ،رضحت دمحم نب سیق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہہک ںیم ےن رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس انس۔ اوہنں ےن رفامای ایک ںیمآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکاحؽایبؿہنرکفں۔افرںیماانپایکاحؽرعضرکفں۔مہےنرعض
ایکسکفہجےسںیہنایبؿرفامںیئ۔اوہنں ےناہکریمی اکیراتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرکفٹ یل افر
اےنپ اپؤں ابمرک ےک زندکی وجےت رےھک افر اچدر ااھٹیئ اانپ رس ابمرک رساہےن رپ الیھپای رھپ آپ یلص اہلل ہیلع

فآہل فملس اس دقر دری رہھٹے ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایخؽ رفامای ہک ھجم وک دنین آ یئگ اس ےک دعب
اخومیشےسوجےتنہپےیلافردلجیےساچدریلافردرفزہوھکالآہتسہےس افررھپابرہلکنآےئرھپآہتسہےس
درفازہدنبرکدای۔ںیمےنیھبدلجیےسدفہٹپاف ڑاھ۔اچدراف ڑیھافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکےھچیپےھچیپ
لچدی۔اہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملستنجاعیقبل(انیمربقاتسؿ)ںیمفیرفیالےئافرآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےننیترمہبتاہھتااھٹےئافرںیمدریکتڑھکیریہ۔رھپںیمفاسپآیئ۔آپیلصاہللہیلعفآہل
فملس زیت ےلچ ںیم یھب زیت یلچ آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس دلجیےلچ ںیم یھب دلجی یلچ ںیمآےگ یک اجبن لکن
رک اکمؿ ےک ادنر دالخ وہیئ افر ںیم یٹپل وہیئ یھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےچنہپ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای اے اعہشئ دصہقی م وک ایک وہ ایگ ےہ۔ اہمترا ٹیپ وھپال وھپال ےہ ای اہمترا اسسن ڑچھ ایگ ےہ۔ آپ
یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامایہک م التبؤفرہن دخافدن دقفس علطم رفامدے اگ وجہک فیطل افرربخدار ےہ۔ںیم
ےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!آپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپریمےفادلنیرقابؿوہاجںیئ۔
رھپںیمےنامتؾاحتلایبؿیکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمیہ یھت ںیم اتہاھتہکہیریمے اسےنم
وکؿ آدیم اجراہ ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک یج اہں ںیم یھت۔ ہی ابت نس رک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ریمے
ےنیس ںیم اکی اکم ردیس ایک سجیکفہج ےس ریمے ہنیس ںیم درد وہایگ افر رفامای م ےن ہیایخؽ ایکہک اہلل افر روسؽ
یلصاہللہیلعفآہلفملسمرپملظرکںیےگہکاہمترےربمنرپںیماینپدفرسیاہیلہےکاپساجؤںاگ۔ںیمےناہک
ولگ سک ہگج کت اپھچںیئ ےگ دخافدن دقفس ےن آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس وک علطم رفام دای۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفاماییجاہںرضحتربجالیئہیلعاالسلؾریمےاپسفیرفیالےئافرفہاہمترےاپسہنفیرفی
ال ےکس ویکہکن م اس فتق ربہنہ ںیھت رھپ آہتسہ ےس اوہنں ےن ھجم وک آفاز دی ہچنیم  ںیم رھپ ایگ افر ںیم م ےس
وپدیشہرطہقیےسایگاسےیلہکھجموکاسابتاکایخؽوہاہکموکدنینآیئگےہافرھجموکموکدیباررکانانوگارافر
ربا وسحمس وہا۔ ھجم وک وخػ وہاہک م وک فتشح ہن وہ (اہنت رےنہےس) رھپ ربجالیئہیلع االسلؾ ےن ھجم وک مکح رفامای
ہکںیمعیقب(ربقاتسؿ)چنہپاجؤںافروجولگفاہںرپدموفؿںیہاؿےکفاےطسںیمداعاموگنں۔
رافی  :ویفسنبدیعسنبملسم،اجحج،انبرججی،دبعاہللانبایبملیکہ،رضحتدمحمنبسیقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وعروتںےکاسھتنسحولسک
رکشافردسح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1327

راوی  :علی بٔ ححر ،رشیَ ،عاػِ ،عبساہلل بٔ عاَر بٔ ربیعہ ،حرضت عائظہ رضی اہلل عٓہا

یع َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت
یَ َع ِٔ َع ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ُح ِحر ٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َ ٔ
رش ْ
اػ ِٕ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َعا َٔر ٔبِ ٔٔ َرب ٔ َ
َؾ َك ِستُ ُط َٔ ِٔ َّ
ام ا ِي َحس َ
ايً ِی ٌٔ َو َس َ
ٔیث
یلعنبرجح،رشکی،اعمص،دبعاہللنباعرمنبرہعیب،رضحتاعہشئریضاہللاہنعرتہمجبسحاسقبےہ،
رافی  :یلعنبرجح،رشکی،اعمص،دبعاہللنباعرمنبرہعیب،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
وجفتقاہللاعتیلےنالطؼدےنیےکےیلرقمرایکےہ
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
وجفتقاہللاعتیلےنالطؼدےنیےکےیلرقمرایکےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1328

راوی  :عبیس اہلل بٔ سعیس ،یحٌی بٔ سعیس ،عبیس اہلل بٔ عُرْ ،اؾع ،حرضت عبساہلل رضی اہلل عٓہ

ايْس َخ ٔس ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس ا ِي َك َّلا ُٕ َع ِٔ ُعب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ُع َُ َر َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َّ ِ
َاس َت ِؿًَی عُ َُرُ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّى اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
أَ ِخب َ َرنٔی َْاؾ ٔ ْع َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ أَْ َّ ُط كَ ًَّ َل ا َِ َرأَ َتطُ َوه ٔ َی َحائ ْٔف ؾ ِ

َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ َع ِب َس اہللٔ كَ ًَّ َل ا َِ َرأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف َؾ َكا ٍَ َُرِ َع ِب َس اہللٔ َؾ ًِیُرَا ٔج ِع َضا ث ُ َِّ یَ َس ِع َضا َحًَّی َت ِل ُض َر َٔ ِٔ
رخى َؾإ ٔذَا ك َ ُض َر ِت َؾإ ٔ ِٕ َطا َء َؾ ًِ ُیؿَارٔق َِضا َق ِب ٌَ أَ ِٕ یُ َحا َٔ َع َضا َوإ ٔ ِٕ َطا َء
َح ِی َـت َٔضا َص ِٔذظ ٔ ث ُ َِّ َت ٔح َ
یف َح ِی َـ ّة أ ُ ِ َ

َؾ ًِ ُی ُِ ٔشهِ َضا َؾإْٔ َّ َضا ا ِيع َّٔسةُ َّائًی أَ ََ َر اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ أَ ِٕ تُ َل ًَّ َل ي ََضا اي ِّٓ َشا ُء

دیبعاہللنبدیعس،ییحینبدیعس،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتدبعاہلل ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےن
اینپ ویبی وک الطؼ دی افر فہ اس فتق احتل ضیح ںیم ںیھت۔ رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن رضحت روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم اس ابت اک ذترکہ رفامای ینعی ہی ابت درایتف یک ہک دبعاہلل اک ہی الطؼ دانی
درتسےہایںیہن؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحترمعریضاہللہنعےسرفامایہکمدبعاہللےسہیابت
ایبؿرکفہکفہاےنپوقؽےسروجعرکںیلینعیاسالطؼوکوت ڑدںیافرفہوعرتوکاینپویبیانبںیلرھپاسوکاپک
وہےن کت وھچ ڑ دںی سج فتق فہ احتل ضیح ےس اپک وہ اجںیئ افر رھپ دفرسی رمہبت احہضئ وہ رک اپک وہ
اجےئ۔بتارگاساکدؽاچےہوتاؿےسفہگدحییگاایتخررکںیل۔تبحصرکےنےسےلہپےلہپافرارگوھچ ڑےنوک
دؽ ہن اچےہ وت رھک ےلاس ےیل ہک دخافدن دقفس زبریگ افر زعت فاےل ےن وخانیت وک اؿ یک دعت ےک اطمقب
الطؼدےدےنیاکمکحرفامایےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحینبدیعس،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
وجفتقاہللاعتیلےنالطؼدےنیےکےیلرقمرایکےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1329

راوی َ :حُس بٔ سًُہ ،ابٔ قاسَِ ،ايَْ ،اؾع ،حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ َْاؾ ٔ ٕع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر أََّْطُ كَ ًَّ َل ا َِ َرأَ َتطُ َوه ٔ َی
اب َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی
َحائ ْٔف فٔی َع ِضسٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََشأ َ ٍَ عُ َُرُ بِ ُٔ ا ِي َد َّل ٔ
َ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َُ ِر ُظ َؾ ًِی ُ َرا ٔج ِع َضا ث ُ َِّ ي ٔ ُی ُِ ٔشهِ َضا َحًَّی
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ ذَي ٔ َ

َت ِل ُض َر ث ُ َِّ َت ٔح َ
َ َب ِع ُس َوإ ٔ ِٕ َطا َئ كَ ًَّ َل َق ِب ٌَ أَ ِٕ یَ َُ َّص َؾتًٔ َ
یف ث ُ َِّ َت ِل ُض َر ث ُ َِّ إ ٔ ِٕ َطا َئ أَ َِ َش َ
َِ ا ِي ٔع َّسةُ َّائًی أَ ََرَ
اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ أَ ِٕ تُ َل ًَّ َل ي ََضا اي ِّٓ َشا ُئ
دمحمنبہملس،انباقمس،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکاوہنںےندفروبنییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسںیماینپاہیلہوکالطؼدیافرفہاحتلضیحںیمںیھت۔رضحترمعافرفؼریضاہللہنعےنرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسہیہلئسمدرایتفرفامای۔ینعیرضحتدبعاہللےناحتلضیحںیماینپویبی
وکالطؼدےدیےہہیالطؼدانیاسیکےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمرضحتدبعاہللےسوہکہک
فہاینپویبییکاجبنروجعرکںیل۔رھپفہاؿوکرفےکرںیھک۔اہیںکتہکفہاحتل ضیحےساپکوہاجںیئ۔
رھپسجفتقاسوکدفرساضیحآاجےئافرفہاسےساپکوہاجںیئوتبجارگدبعاہللاکدؽاچےہوتاسوکرھک
ںیلایالطؼدےدںی۔نکیل رشطہیےہہکاسدفرسے ضیحےکدعب یھباؿےکاپسہناجںیئ۔رھپآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکیہیدعتےہافردخااعتیلےنایسےکاطمقبالطؼدےنیاکمکحرفامایےہ۔
رافی  :دمحمنبہملس،انباقمس،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
وجفتقاہللاعتیلےنالطؼدےنیےکےیلرقمرایکےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1330

راوی  :نثیر بٔ عبیسَ ،حُس بٔ ُحب ،زبیسی ،حرضت زہری رضی اہلل عٓہ

ـ َّ
ايل ََل ُم
ُح ٕب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ايزُّبَ ِیس ُّٔی َقا ٍَ ُسئ ٔ ٌَ ايزُّصِر ٔ ُّی َن ِی َ
أَ ِخب َ َرنٔی َنثٔیرُ بِ ُٔ عُب َ ِی ٕس َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َ ِ
ي ٔ ًِع َّٔسة ٔ َؾ َكا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َساي ٔ ُِ بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ ُع َُ َر أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ ُع َُ َر َقا ٍَ كَ ًَّ ِك ُت ا َِ َرأَت ٔی فٔی َح َیاة ٔ َر ُسو ٍٔ
َّ
َّ
َ عُ َُرُ ي ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َت َػی ََّى َر ُسو ٍُ
ْ ذَي ٔ َ
اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َوه ٔ َی َحائ ْٔف ؾ ََِذ َ َ
یف َح ِی َـ ّة َو َت ِل ُض َر َؾإ ٔ ِٕ بَ َسا َيطُ أَ ِٕ
َ َؾ َكا ٍَ ئی ُ َرا ٔج ِع َضا ث ُ َِّ یُ ُِ ٔشهِ َضا َحًَّی َت ٔح َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی ذَي ٔ َ

اک َّ
یُ َل ًِّ َك َضا كَاصٔ ّرا َق ِب ٌَ أَ ِٕ َی َُ َّش َضا ؾ ََِذ َ
ايل ََل ُم ي ٔ ًِع َّٔسة ٔ َن َُا أَِْزَ ٍَ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َقا ٍَ َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ عُ َُرَ
َفا َج ِعت َُضا َو َح َش ِب ُت ي ََضا اي َّت ِلًٔی َك َة َّائًی كَ ًَّ ِكت َُضا
ََ
ریثکنبدیبع،دمحمنبرحب،زدیبی،رضحتزرہیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتزرہیےسیسکےنہی
درایتف ایک ہک دعت رپ الطؼ سکرطح ےسفاعق وہیت ےہ؟ ینعی دخافدن دقفس ےن رقآؿرکمی ںیم اراشد رفامای
ےہوتاس ےکینعمایکوہےئافردعتےکدفراؿالطؼدانیسکرطہقی ےسوہاتےہ؟ رضحتزرہیےنوجاب
دای ہک ںیم ےن رضحت اسمل نب دبعاہلل ےس انس ےہ ہک رضحت دبعاہلل نب رمع رفامےت ےھت ہک ںیم ےن اینپ ویبی وک
دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم الطؼ دی افر فہ اخوتؿ اس فتق احتل ضیح ںیم ںیھت۔ رھپ ریمے فادل
رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن اس فاہعق اک ذترکہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رفامای۔ آپ یلص
اہللہیلعفآہل فملس ےن سج فتق ہی ابت ینس وت اؿ وک ہصغ آایگ افر فہ رفامےنےگل دبعاہلل وکاسفاےطس روجع رکان
انمبسےہافراؿوکاچےیہہکفہالطؼےسروجعرکںیلافروعرتوکاپکوہےندانیاچےیہرھپارگاسوکالطؼ

دانی رتہب وہا وت وعرت وک الطؼ دانی اچےیہ۔ فہ اس وعرت وک اپیک یک احتل ںیم مہ رتسبی رکے ریغب الطؼ دے
دںی۔اسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکیہیینعمںیہآتیرکہمیںیمےکیہیینعمںیہ۔
رضحتدبعاہللنبرمعرفامےتںیہںیمےنروجعایکافراسالطؼوکاسحبںیم اگلایینعیںیمےنوجالطؼدییھت
اساکںیمےناسحباگلای۔اسےیلہکفہالطؼارگہچوتنسںےکالخػیھتافررحاؾیھتنکیلالطؼفاعقوہیکچ
یھت۔
رافی  :ریثکنبدیبع،دمحمنبرحب،زدیبی،رضحتزرہیریضاہللہنع

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

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
وجفتقاہللاعتیلےنالطؼدےنیےکےیلرقمرایکےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1331

راوی َ :حُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ ،عبساہلل بٔ َحُس بٔ ثُیِ ،ححاد ،ابٔ جریخ ،ابوزبیر ،حرضت
عبسايرحُٔ بٔ ایُٔ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َو َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َتُٔ ٕیِ َع ِٔ َححَّا ٕد َقا ٍَ َقا ٍَ ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ
ـ َت َری فٔی َر ُج ٌٕ
أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو ايزُّبَی ِر ٔأََّْطُ َسُٔ َع َع ِب َس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ َٔ أَیِ َُ َٔ َي ِشأ َ ٍُ ابِ َٔ عُ َُ َر َوأَبُو ايزُّبَی ِر ٔ َي ِش َُ ُع َن ِی َ

كَ ًَّ َل ا َِ َرأَ َت ُط َحائ ّٔـا َؾ َكا ٍَ َي ُط كَ ًَّ َل َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ُع َُ َر ا َِ َرأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف َعل َی َع ِضسٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َشأ َ ٍَ عُ َُرُ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ عُ َُ َر ك َ ًَّ َل ا َِ َرأَ َتطُ َوه ٔ َی
َّ
َّ
َف َّز َصا َعل َ َّی َقا ٍَ إٔذَا كَ ُض َر ِت َؾ ًِ ُی َل ًِّ ِل أَ ِو
َحائ ْٔف َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ ئی ُ َرا ٔج ِع َضا َ َ

َ َقا ٍَ ابِ ُٔ عُ َُ َر َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َیا أَ ُّی َضا اي َّٓ ٔي ُّی إٔذَا كَ ًَّ ِكت ُِِ اي ِّٓ َشا َئ ؾ ََل ًِّ ُكوصَُّٔ فٔی
ي ٔ ُی ُِ ٔش ِ
ُقبُ ٌٔ ع َّٔست ٔضَّٔٔ
یسی
دمحمنباامسلیعنباربامیہ،دبعاہللنب دمحمنب م،اجحج،انب رججی،اوبزریب،رضحت دبعارلنمحنبانمیریض

اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع ےس درایتف ایک اےسی صخش ےس قلعتم آیکپ ایک راےئ ےہ ہک
سج ےن اینپ ویبی وک احتل ضیح ںیم الطؼ دی وہ۔ اس رپ رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل ہنع رفامےن ےگل ںیم
ےن دفر وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ویبی وک ایسی احتل ںیم الطؼ دی ہک سج فتق اس وک ضیح آراہ اھت۔
رضحترمعےنہیہلئسم رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکہک رضحتدبعاہللنبرمعےن
اینپ ویبی وک ایسی احتل ںیم الطؼ دے دی ےہ ہک بج ہک فہ ویبی احہضئ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشد رفامای ہک روجع رکان انمبس ےہ (ینعی دبعاہلل نب رمع الطؼ ےس روجع رک ںیل) افر اوہنں ےن اس الطؼ وک

ریمی اجبن ولاٹ دای افر رفامای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سج فتق وعرت اپک وہ
(ینعیضیحےنآراہوہ)وتاسوکاسفتقالطؼدانیایہندانیہیاہمترااایتخرےہافررضحتدبعاہللنبرمعریضاہلل
ہنعرفامےتںیہہکاسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنآتیرکہمیالتفت رفامیئسجاکرتہمجہیےہینعی
اےیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسبجمالطؼدفاینپوعروتںوکوتماؿوکالطؼدفاؿیکدعتےسےلہپےلہپ۔
یسی
رافی  :دمحم نب الیعمس نب اربامیہ ،دبعاہلل نب دمحم نب م ،اجحج ،انب رججی ،اوبزریب ،رضحت دبعارلنمح نب
انمیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
وجفتقاہللاعتیلےنالطؼدےنیےکےیلرقمرایکےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1332

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس بٔ جعرف ،طعبہ ،حهَِ ،حاہس ،حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

رف َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ ا ِي َح َه ِٔ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َج ِع َ ٕ
ض فٔی َق ِوئطٔ َعزَّ َو َج ٌَّ یَا أَ ُّی َضا اي َّٓ ٔي ُّی إٔذَا كَ ًَّ ِكت ُِِ اي ِّٓ َشا َئ َؾ َل ًِّ ُكوصَُّٔ ئع َّٔست ٔضَّٔٔ
َُ َحاص ّٔسا یُ َح ِّسثُطُ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ

ض َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط ُقبُ ٌٔ ع َّٔست ٔضَّٔٔ
َقا ٍَ ابِ ُٔ َع َّبا ٕ

دمحم نب اشبر ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،مکح ،اجمدہ ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آتی رکہمی یک
ریسفتےکہلسلسںیماوہنںےنرفامایینعیدعتےسےلہپ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحمنبرفعج،ہبعش،مکح،اجمدہ،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الطؼتنس
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
الطؼتنس

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1333

راوی َ :حُس بٔ یحٌی بٔ ایوب ،حؿؽ بٔ غیاث ،اَّلعُع ،ابواسحام ،ابواَّلحوؾ ،حرضت عبساہلل رضی
اہلل عٓہ

وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحؿ ُِؽ بِ ُٔ غٔ َی ٕ
اث َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اْلِ َ ِع َُ ُع َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ أَ ُّی َ
اؿ ِت َوكَ ُض َر ِت
أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
ايش َّٓ ٔة َت ِلًٔی َك ْة َوه ٔ َی كَاص ْٔر فٔی غَی ِر ٔ ٔج َُا ٕع َؾإٔذَا َح َ
ؾ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ أَْ َّ ُط َقا ٍَ كَ ََل ُم ُّ
َ ب ٔ َح ِی َـ ٕة َقا ٍَ اْلِ َ ِع َُ ُع َسأ َ ِي ُت
رخی َؾإٔذَا َح َ
رخی ث ُ َِّ َت ِع َت ُّس َب ِع َس ذَي ٔ َ
اؿ ِت َوكَ ُض َر ِت كَ ًَّ َك َضا أ ُ ِ َ
كَ ًَّ َك َضا أ ُ ِ َ
َ
إٔبِ َراص َٔیِ َؾ َكا ٍَ َٔ ِث ٌَ ذَي ٔ َ
دمحمنبییحینباویب،صفحنبایغث،االشمع،اوبااحسؼ،اوباالوحص،رضحتدبعاہللریضاہللہنعےسرفاتی
ےہ ہک الطؼ تنس اس رطہقی ےس ےہ ہک ااسنؿ ریغب امجع ےیک وعرت وک اپیک یک احتل ںیم الطؼ دے دے رھپ
سج فتق اس وک ضیح آ اجےئ افر فہ وعرت اپک وہ اجےئ وت اس فتق اس وک دفرسی الطؼ دے دے رھپ سج
فتقاسوکضیحآ اجےئافرفہ اپکوہاجےئبجاسوکافراکیالطؼدےرھپاسےک دعبوعرتاکیضیح
دعت زگارے۔ رضحت اشمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن رضحت اربامیہ ےس درایتف ایک وت اوہنں ےن
یھبایسرطہقیےسایبؿرفامای۔
رافی  :دمحمنبییحینباویب،صفحنبایغث،االشمع،اوبااحسؼ،اوباالوحص،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی

الطؼتنس

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1334

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،سؿیإ ،ابواسحام ،ابواَّلحوؾ ،حرضت عبساہلل رضی اہلل عٓہ

ؾ َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ َقا ٍَ
إ َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ أَبٔی اْلِ َ ِح َو ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ ُسؿ َِی َ
كَ ََل ُم اي ُّش َّٓةٔ أَ ِٕ یُ َل ًِّ َك َضا كَاصٔ ّرا فٔی غَی ِر ٔ ٔج َُا ٕع
رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿ،اوبااحسؼ،اوباالوحص،رضحتدبعاہللریضاہللہنعرفامےتںیہہکالطؼتنسہیےہہک
وعرتوکاپیکیکاحتلںیمریغبمہرتسبیےکالطؼدیاجےئ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ایفسؿ،اوبااحسؼ،اوباالوحص،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگیسکصخشےنضیحےکفتقوعرتوکاکیالطؼدےدی؟
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ارگیسکصخشےنضیحےکفتقوعرتوکاکیالطؼدےدی؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1335

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلیَ ،عتُر ،عبیساہلل بٔ عُرْ ،اؾع ،حرضت عبساہلل رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي ُُ ِع َتُٔرُ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ُعب َ ِی َس اہللٔ بِ َٔ ُع َُ َر َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ َع ِب ٔس
َ َؾ َكا ٍَ
اہللٔ أَْ َّ ُط كَ ًَّ َل ا َِ َرأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف َت ِلًٔی َك ّة ؾَاْ ِ َلً ََل ُع َُرُ ؾَأ َ ِخب َ َر اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ٔ َِذي ٔ َ
یف َؾإٔذَا
َي ُط اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َُ ِر َع ِب َس اہللٔ َؾ ًِی ُ َرا ٔج ِع َضا َؾإٔذَا اغِ َت َشً َِت َؾً َِیتِرُ ِن َضا َحًَّی َت ٔح َ

رخی ؾ َََل یَ َُ َّش َضا َحًَّی یُ َل ًِّ َك َضا َؾإ ٔ ِٕ َطا َئ أَ ِٕ یُ ُِ ٔشهَ َضا َؾ ًِ ُی ُِ ٔشهِ َضا َؾإْٔ َّ َضا ا ِيع َّٔسةُ
اغِ َت َشً َِت َٔ ِٔ َح ِی َـت َٔضا اْلِ ُ ِ َ

َّائًی أَ ََ َر اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ أَ ِٕ تُ َل ًَّ َل ي ََضا اي ِّٓ َشا ُئ

دمحم نب دبعاالیلع ،رمتعم ،دیبع اہلل نب رمع ،انعف ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک اوہنں ےن الطؼ
دیینعیرضحتدبعاہللنبرمعےناینپاہیلہرتحمہموکالطؼاحتلضیحںیمدےدیوترضحترمعرضحتروسؽ
رکمی یک دختم ںیم احرض وہےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اس فاہعق ےس علطم رفامای۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای ہک م رضحت دبعاہلل ےس وہک ہک فہ اس یک اجبن روجع رکںی رھپ سج فتق فہ وعرت ضیح
ےس اپک وہ اجےئ افر فہ لسغ رک ےل وت اس وک رہھٹے رےنہ دے اہیں کت ہک فہ وعرت دفرسے ضیح ےس
رفاتغ اح ل رک ےل افر اےس ہن مہ رتسبی رکے اس وک رھپ الطؼ دے رھپ ارگ اچےہ اس ےس تبحص رکے وت
رھکےلاسوکافرالطؼہندےاسےیلہکدخافدندقفسےنسجدعتےکاطمقبالطؼدےنیاکمکحرفامایےہ
ہیفہیہدعتےہینعیاسرطہقیےسالطؼدےنیاکانؾدعترپالطؼدانیرفامایےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،رمتعم،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ارگیسکصخشےنضیحےکفتقوعرتوکاکیالطؼدےدی؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1336

راوی َ :حُوز بٔ غیَلٕ ،ونیع ،سؿیإَ ،حُس بٔ عبس ايرحُٔ ،كًحہ ،سايِ بٔ عبساہلل ،حرضت ابٔ
عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ََ ِح ُُو ُز بِ ُٔ غ َِی ََل َٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َونٔی ْع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ ََ ِول َی

َّ
َ ئً َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
ْ ذَي ٔ َ
كَ ًِ َح َة َع ِٔ َساي ٔ ِٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر أَْ َّ ُط كًَ َل ا َِ َرأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف ؾ ََِذ َ َ

َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ َُرِ ُظ َؾ ًِی ُ َرا ٔج ِع َضا ث ُ َِّ ي ٔ ُی َل ًِّ ِك َضا َوه ٔ َی كَاص ْٔر أَ ِو َحا َٔ ٌْ
ومحمد نب الیغؿ ،فعیک ،ایفسؿ ،دمحم نب دبع ارلنمح ،ہحلط ،اسمل نب دبع اہلل ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےن اینپ اہیلہ رتحمہم وک احتل ضیح ںیم الطؼ دے دی ہچنیم  اس
فاہعق اک ذترکہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم وہا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکماسےسوہکہکفہاسےسروجعرکںیلرھپسجفتقفہوعرتاپکوہاجےئیگایاحہلموہاجےئیگوت
ماسوکاسفتقالطؼدانی۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،دمحمنبدبعارلنمح،ہحلط،اسملنبدبعاہلل،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغدعتںیمالطؼدانی
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ریغدعتںیمالطؼدانی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1337

راوی  :زیاز بٔ ایوب ،ہظیِ ،ابوبَش ،سعیس بٔ جبیر ،حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صُظَ ِی ِْ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرَْا أَبُو بٔ َِشٕ َع ِٔ َسعٔیسٔ بِ ٔٔ ُج َبیِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر أَْ َّ ُط كَ ًَّ َل
أَ ِخب َ َرنٔی زٔ َیا ُز بِ ُٔ أَ ُّی َ
َ ٔ
َف َّز َصا َعً َِیطٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َحًَّی كَ ًَّ َك َضا َوه ٔ َی كَاص ْٔر
ا َِ َرأ َت ُط َوه َی َحائ ْٔف َ َ
زایدنباویب،میشہ،اوبرشب،دیعسنبریبج،رضحتانبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتدبعاہللریض
اہلل ہنع ےن اینپ اہیلہ رتحمہم وک احتل ضیح ںیم الطؼ دے دی۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رضحت دبعاہلل نب رمع ریض اہلل امہنع یک اجبن اس اخوتؿ وک فاسپ رفام دای۔ اہیں کت ہک بج فہ اخوتؿ اپک وہ

ںیئگ(ضیحےس)وتبجاؿوکالطؼدی۔
رافی  :زایدنباویب،میشہ،اوبرشب،دیعسنبریبج،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رگوکیئصخشدعتےکالخػالطؼدے(ینعیاحتلضیحںیمالطؼدے)وتایکمکحےہ؟
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
رگوکیئصخشدعتےکالخػالطؼدے(ینعیاحتلضیحںیمالطؼدے)وتایکمکحےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1338

راوی  :قتيبہ  ،حُاز ،ایوبَ ،حُس ،حرضت یوْص بٔ جبیر رضی اہلل عٓہ سے روایت ےہ نہ َیں ےن حرضت
ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

وب َع ِٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ یُوْ َُص بِ ٔٔ ُج َبی ِر ٕ َقا ٍَ َسأ َ ِي ُت ابِ َٔ عُ َُ َر َع ِٔ
أَ ِخب َ َرْ َا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ أَ ُّی َ
َر ُج ٌٕ كَ ًَّ َل ا َِ َرأَ َتطُ َوه ٔ َی َحائ ْٔف َؾ َكا ٍَ َص ٌِ َت ِعر ٔ ُف َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ عُ َُ َر َؾإَّْٔطُ كَ ًَّ َل ا َِ َرأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف ؾ ََشأ َ ٍَ
َ
عُ َُرُ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ ََ َر ُظ أَ ِٕ یُ َرا ٔج َع َضا ث ُ َِّ َي ِش َت ِكب ٔ ٌَ ع َّٔس َت َضا َؾ ُكً ُِت َي ُط ؾ ََی ِع َت ُّس بٔتٔ ًِ َ
اس َت ِح َُ َل
اي َّت ِلًٔی َكةٔ َؾ َكا ٍَ ََ ِط أَ َرأَیِ َت إ ٔ ِٕ َع َحزَ َو ِ

ہبیتق،امحد،اویب،دمحم ،رضح تویسن نبریبجریضاہللہنعےسرفاتیےہہک ںیم ےنرضحتانب رمعریضاہلل
ہنع ےس درایتف ایک ہک سج یسک ےن اینپ ویبی وک احتل ضیح ںیم الطؼ دے دی رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع
رفامےنےگلہکماچےتہوہہکرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعوکاوہنںےناینپاہیلہرتحمہموکالطؼدےدی
یھت احتل ضیح ںیم رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےن ہلئسم
درایتفایک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایماسوکمکحدفہکفہاینپویبی(یکالطؼےس)روجعرک
ےل۔ رھپفہاسیکدعت اک ااظتنررکے ںیم ےن رعض ایکہک م وج الطؼدے ےکچ وہ فہ وتفاعق وہ یکچ ےہ افرفہ

امشر وہیگ اوہنں ےن اہک ہک سک فہج ےس ںیہن افر ارگ الطؼ ےس روجع ہن رکےت افر امحتق رکےت رےتہ وت ایک فہ
الطؼامشرہنوہیت۔
رافی  :ہبیتق  ،امحد ،اویب ،دمحم ،رضحت ویسن نب ریبج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت انب رمع
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
رگوکیئصخشدعتےکالخػالطؼدے(ینعیاحتلضیحںیمالطؼدے)وتایکمکحےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1339

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،ابٔ عًیہ ،یوْصَ ،حُس بٔ سیریٔ ،حرضت یوْص بٔ جبیر رضی اہلل عٓہ

یٔ َع ِٔ یُوْ ُ َص بِ ٔٔ ُج َبی ِر ٕ
وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ابِ ُٔ عُ ًَ َّی َة َع ِٔ یُوْ َُص َع ِٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ سٔیر ٔ َ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ

َقا ٍَ ُقً ُِت َّٔلبِ ٔٔ ُع َُ َر َر ُج ٌْ كَ ًَّ َل ا َِ َرأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف َؾ َكا ٍَ أَ َت ِعر ٔ ُف َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ عُ َُ َر َؾإْٔ َّ ُط كَ ًَّ َل ا َِ َرأَ َتطُ
َوه ٔ َی َحائ ْٔف ؾَأتََی عُ َُرُ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ِشأَيُ ُط ؾَأ َ ََ َر ُظ أَ ِٕ یُ َرا ٔج َع َضا ث ُ َِّ َي ِش َت ِكب ٔ ٌَ ع َّٔس َت َضا ُقً ُِت
َِ اي َّت ِلًٔی َك ٔة َؾ َكا ٍَ ََ ِط َوإ ٔ ِٕ َع َحزَ َوا ِس َت ِح َُ َل
ٌ ا َِ َرأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف أَ َي ِع َت ُّس بٔتًٔ َ
َي ُط إٔذَا كَ ًَّ َل اي َّر ُج ُ

وقعیب نب اربامیہ ،انب ہیلع ،ویسن ،دمحم نب ریسنی ،رضحت ویسن نب ریبج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم
ےن رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس درایتف ایک ہک سج یسک ےن اینپ ویبی وک احتل ضیح ںیم الطؼ دے دی
رضحتانبرمعرفامےنےگلہکماچےتہوہہکرضحتدبعاہللنبرمعوک،اوہنںےناینپاہیلہرتحمہموکالطؼدے
دی یھت احتل ضیح ںیم رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رضحت رمع ےن ہلئسم درایتف ایک۔
آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایماس وکمکحدفہکفہاینپویبی(یکالطؼےس)روجعرکےل۔رھپفہ
اس یک دعت اک ااظتنر رکے ںیم ےن رعض ایک ہک م وج الطؼ دے ےکچ وہ فہ وت فاعق وہ یکچ ےہ افر فہ امشر وہیگ

اوہنںےناہکہکسکفہجےس ںیہنافرارگالطؼےسروجع ہنرکےتافرامحتقرکےت رےتہوت ایکفہ الطؼامشر ہن
وہیت۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،انبہیلع،ویسن،دمحمنبریسنی،رضحتویسننبریبجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکییہفتقںیمنیتالطؼرپفدیعےسقلعتم
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اکییہفتقںیمنیتالطؼرپفدیعےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1340

راوی  :سًامیٕ بٔ زاؤز  ،ابٔ وہبََ ،خَہ ،ابیہ ،حرضت َحُوز بٔ يبیس رضی اہلل عٓہ

َخ ََ ُة َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ََ ِح ُُو َز بِ َٔ َيبٔیسٕ
أَ ِخب َ َرَْا ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ َزا ُو َز َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ََ ِ َ
َقا ٍَ أ ُ ِخب ٔ َر َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ َر ُج ٌٕ كَ ًَّ َل ا َِ َرأَ َت ُط ث َ ََل َث َت ِلًٔی َكا ٕ
ت َجُٔی ّعا َؾ َك َاّ
اب اہللٔ َوأََْا بَی ِ َن أَهِ ُضر ٔ ُن ِِ َحًَّی َق َاّ َر ُج ٌْ َو َقا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ ََّل أَ ِق ُتًُ ُط
غ َِـ َباّْا ث ُ َِّ َقا ٍَ أَیًُ َِع ُب ب ٔ ٔه َت ٔ

امیلسؿ نب داؤد  ،انب فبہ ،رخمہم ،اہیب ،رضحت ومحمد نب دیبل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکیسکآدیمےسقلعتمہیربخدییئگہکاسصخشےناینپویبیوکنیتالطںیقاکییہ
فتق ںیم دے ڈایل ںیہ۔ ہی ابت نس رک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ڑھکے وہ ےئگ افر ہصغ ںیم
رفامےن ےگل ہک ایک اتکب اہلل ےس لیھک وہ راہ ےہ۔ احالہکن ںیم ایھب م ولوگں ےک درنایؿ وموجد وہں۔ ہی ابت
نسرکاکیصخشڑھکاوہاافررعضرکےناگلہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیماسوکلتقرکڈاولں؟
رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،رخمہم،اہیب،رضحتومحمدنبدیبلریضاہللہنع

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

اکییہفتقںیمنیتالطںیقدےنییکااجزت
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اکییہفتقںیمنیتالطںیقدےنییکااجزت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1341

راوی َ :حُس بٔ سًُہ ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،ابٔ طہاب ،حرضت سہٌ بٔ سعس ساعسی رضی اہلل عٓہ

اب أَ َّٕ َس ِض ٌَ بِ َٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ابِ ُٔ ٔط َض ٕ
َس ِع ٕس ا َّ
اػ ِٔ بِ ٔٔ َعس ٓ ٕ
اػ ُِ ي َِو أَ َّٕ َر ُج َّل
ٔی َؾ َكا ٍَ أَ َرأَیِ َت َیا َع ٔ
يشاعٔس َّٔی أَ ِخب َ َر ُظ أَ َّٕ عُ َویُِٔ ّرا ا ِي َع ِح ََلن ٔ َّی َجا َئ إلٔ َی َع ٔ

اػ ُِ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ٌ َس ٌِ لٔی یَا َع ٔ
ـ َيؿ َِع ُ
َو َج َس ََ َع ا َِ َرأَتٔطٔ َر ُج َّل أَ َي ِك ُتًُ ُط ؾ ََی ِك ُتًُوَْطُ أَ ِّ َن ِی َ
َْک َظ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َ ؾ ََشأ َ ٍَ َع ٔ
اػ ِْ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ َ ٔ
َو َس ًَّ َِ َع ِٔ ذَي ٔ َ
اػ ِْ
اػ ِٕ ََا َسُٔ َع َٔ ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ًَ َُّا َر َج َع َع ٔ
ا ِي َُ َشائ ٔ ٌَ َو َعابَ َضا َحًَّی َنب ُ َر َعل َی َع ٔ

اػ ِْ ي ٔ ُع َویُِٔر ٕ
َ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ َع ٔ
إلٔ َی أَصًِٔطٔ َجائَطُ عُ َویُِٔ ْر َؾ َكا ٍَ یَا َع ٔ
اػ ُِ ََاذَا َقا ٍَ َي َ
ْ َظ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِي َُ ِشأ َ َي َة َّائًی َسأ َ ِي َت َع ِٓ َضا َؾ َكا ٍَ عُ َویُِٔ ْر َواہللٔ َّلَ
ي َِِ َتأِتٔىٔی ب ٔ َدیِر ٕ َق ِس َ ٔ
أَْ ِ َتهٔی َحًَّی أَ ِسأ َ ٍَ َع ِٓ َضا َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأَق َِب ٌَ عُ َویُِٔ ْر َحًَّی أَتَی َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ

ض َؾ َكا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ َرأَیِ َت َر ُج َّل َو َج َس ََ َع ا َِ َرأَتٔطٔ َر ُج َّل أَ َي ِك ُتًُطُ َؾ َت ِك ُتًُوْ َ ُط أَ ِّ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو ِس َم اي َّٓا ٔ
َ ؾَاذِصَ ِب ؾَأ ِ ٔ
ت ب ٔ َضا َقا ٍَ
ٔیَ َوفٔی َػاحٔبَت ٔ َ
ٌ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َق ِس َْزَ ٍَ ؾ َ
ـ َيؿ َِع ُ
َن ِی َ
َّ
َّ
َفؽَ عُ َویُِٔ ْر َقا ٍَ َن َِذبِ ُت
َس ِض ٌْ َؾ َت ََل َع َٓا َوأََْا ََ َع اي َّٓا ٔ
ض ع ٔ ِٓ َس َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َؾ ًَ َُّا َ َ
َعً َِی َضا َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ ِٕ أَ َِ َش ِهت َُضا ؾ ََل ًَّ َك َضا ثَ ََلثّا َق ِب ٌَ أَ ِٕ َیأ ِ َُ َر ُظ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
دمحم نب ہملس ،انب اقمس ،امکل ،انب اہشب ،رضحت  لہ نب دعس اسدعی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ اؿ ےس

رضحتوعرمیالجعؿےنایبؿایکہکںیمرضحتاعمصنبدعیریضاہللہنعیکدختمںیم احرضوہاافراؿےس
رعضایکہکارگوکیئصخشاینپاہیلہےکاپسیسکایبنجآدیموکدےھکیافرفہصخشاسایبنجصخشوکلتقرکدےوت
اسلتقرکےنےکوعضایکاسصخشوکیھبلتقرکدںیےگارگفہصخشااسیہنرکے؟ینعیاسوعرتےکوشرہ
ےک فاےطس ایک رشیع مکح ےہ؟ م ہی ہلئسم اے اعمص ریمی اجبن ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےس درایتف رکف ہچنیم  رھپ رضحت اعمص ریض اہلل ہنع ےن ہی ہلئسم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےس درایتف ایک ارگہچ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ذموکرہ وساؽ انوگار وسحمس وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلف ملسےناسوساؽوکرباایخؽرفامایافراسلئےکاسوساؽوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنویعمبایخؽ
رفامای رضحت اعمص ریض اہلل ہنع وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک انوگاری وسحمس رک ےک رگاں وسحمس وہا اس
فہجےسرضحتاعمصریضاہللہنعوکاسوساؽےساوسفسوہا افر اؿ وکاسوساؽےسرشدنمیگوسحمسوہیئ
افرایخؽوہاہکںیمےنوخاہوخماہہیہلئسمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکرہباحؽسجفتقرضحت
اعمص ریض اہلل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ےس فاسپ رھگ فیرفی الےئ بج رضحت وعرمی
ےنہکےگلہکمےسآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنایکاراشدرفامایےہ؟رضحتوعرمیےسرضحتاعمصےن
اہکہک م ےن ھجم وکاسرطح ےک وساؽ رکےن اکوخاہ وخماہوشمرہ دای(ینعی ےھجم آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےس ہی
ہلئسمںیہندرایتفرکاناچےیہاھت)اسرپرضحتوعرمیےنوجابدایہکدخایک مسقںیماسہلئسموکریغبدرایتف
ےیکںیہنروہںاگ۔ہی ہہرکرضحتوعرمیرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکرطػلچدےیئ۔اس
فتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسولوگںےکدرنایؿفیرفیرفامےھتاوہنں ےن رعضایک ایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ارگ وکیئ صخش اینپ ویبی ےک اسھت یسک دفرسے وک دےھکی افر ارگ ہی صخش اس وک لتق رک دے وت ایک
اس وک یھب لتق رک دای اجےئ اگ؟ آای اس ےک اسھت (ینعی اقلت ےک اسھت) سک مسق اک اعمہلم وہاگ؟ اس فتق
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اہمترے فاےطس مکح دخافدنی انزؽ وہ اکچ ےہ م اجؤ افر اس
وعرتوکےلرکآؤ۔رضحت  لہریضاہللہنعرفامےتںیہہکاؿدفونںےناعلؿ ایک ینعیرضحتوعرمی افراؿ
یک اہیلہ رتحمہم ےن افر مہ ولگ یھب اس فتق آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک زندکی وموجد ےھت۔ سج
فتق رضحت وعرمی اعلؿ ےس افرغ وہ ےئگ وت رفامےن ےگل ہک ارگ اب ںیم اس اخوتؿ وک اکمؿ ںیم روھکں وت ںیم
وھجاٹافرطلغوگرقاراپای۔ہچنیم اوہنںےناسوکایسفتقنیتالطںیقدےڈاںیلافراوہنںےنآرضحنتیلص

اہللہیلعفآہلفملسےکمکحاکااظتنریھبہنرفامای۔
رافی  :دمحمنبہملس،انباقمس،امکل،انباہشب،رضحت لہنبدعساسدعیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اکییہفتقںیمنیتالطںیقدےنییکااجزت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1342

راوی  :احُس بٔ یحٌی ،ابو نعیِ ،سعیس بٔ یزیس ،طعيی ،حرضت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اہلل عٓہا

یس اْلِ َ ِحُ ٔسی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َّ
ايظ ِع ٔي ُّی
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو نُ َع ِی ِٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َسعٔی ُس بِ ُٔ َیز ٔ َ َ ُّ
َقا ٍَ َح َّسث َ ِتىٔی ؾَاك َُٔ ُة ب ٔ ِٓ ُت َق ِی ٕص َقاي َِت أَ َت ِی ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ُكً ُِت أََْا ب ٔ ِٓ ُت آ ٍٔ َخاي ٔ ٕس َوإ ٔ َّٕ
َ
ايشهِى َی ؾَأَبَ ِوا َعل َ َّی َقايُوا یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إْٔ َّ ُط َق ِس
َز ِوظٔی ُؾ ََلّْا أَ ِر َس ٌَ إلٔ َ َّی ب ٔ َل ََلقٔی َوإنِّٔی َسأ ِي ُت أَصِ ًَ ُط اي َّٓ َؿ َك َة َو ُّ
ث َت ِلًٔی َكا ٕ
أَ ِر َس ٌَ إٔي َِی َضا ب ٔ َث ََل ٔ
ايش ِهى َی
ت َقاي َِت َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إْٔ َّ َُا اي َّٓ َؿ َك ُة َو ُّ
إ ئزَ ِو ٔج َضا َعً َِی َضا اي َّر ِج َع ُة
ئً َُِ ِرأَة ٔإٔذَا ک َ َ

ادمحنبییحی،اوبمیعن،دیعسنبسیدی،یبعش،رضحتافہمطتنبسیقریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکںیمآرضحنت
یلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہیئافرںیمےنرعضایکہکںیماخدلیکاڑیکوہںافرالفںیکاہیلہ
وہں افر اس ےن ھجم وک الطؼ ولہکایئ ےہ افر ںیم اس ےک ولوگں ےس رخہچ افر راہشئ ےک فاےطس اکمؿ امگن ریہ
وہں۔فہااکنررکےتںیہ۔وشرہیکاجبنےکولوگںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسوعرت
ےکوشرہےناسوکنیتالطںیقدےرکاجیھبےہاسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاساکانؿہقفن
افرراہشئےکفاےطسہگجاساخوتؿوک یتلےہہکسجاخوتؿےسرمدالطؼےسروجعرکےافرنیتالطؼدےنی
ےکدعبالطؼےسروجعںیہنوہ اتک۔اسفہجےسایسیوعرتاکانؿہقفنیھبہنےلماگ۔

رافی  :ادمحنبییحی،اوبمیعن،دیعسنبسیدی،یبعش،رضحتافہمطتنبسیقریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اکییہفتقںیمنیتالطںیقدےنییکااجزت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1343

راوی َ :حُس بٔ بظار ،عبسايرحُٔ ،سؿیإ ،سًُہ طعيی ،حرضت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِحُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َسًَُ َة َع ِٔ َّ
ايظ ِع ٔي ِّی َع ِٔ
َ
َ
ؾَاك َُٔ َة ب ٔ ِٓتٔ َق ِی ٕص َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِي ُُ َل ًَّ َك ُة ثَ ََلثّا ي َِی َص ي ََضا ُسهِى َی َو ََّل َن َؿ َك ْة
دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،ہملسیبعش،رضحتافہمطتنبسیقریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمی
یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اراشد رفامای سج اخوتؿ وک نیت الطںیقدییئگ وہںاس وک رمدیک اجبن ےس ہن وت اکمؿ
دایاجےئاگہنہقفن۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعارلنمح،ایفسؿ،ہملسیبعش،رضحتافہمطتنبسیقریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اکییہفتقںیمنیتالطںیقدےنییکااجزت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1344

راوی  :عُرو بٔ عثُإ ،بكیہ ،ابی عُرو ،یحٌی ،ابوسًُہ ،حرضت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اہلل عٓہا

إ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َبك ٔ َّی ُة َع ِٔ أَبٔی َع ُِر ٕو َوص َُو اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَ ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ عُ ِث َُ َ
َسً ََُ َة َقا ٍَ َح َّسثَ ِتىٔی ؾَاك َُٔ ُة ب ٔ ِٓ ُت َق ِی ٕص أَ َّٕ أَبَا َع ُِرٔو بِ َٔ َحؿ ِٕؽ ا ِي َُ ِدزُوم ٔ َّی كَ ًَّ َك َضا ثَ ََلثّا ؾَاْ ِ َلً ََل َخاي ٔ ُس

رف َٔ ِٔ بَىٔی ََ ِدزُوّ ٕ إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ أَبَا َع ُِرٔو
بِ ُٔ ا ِي َوئی ٔس فٔی َن َ ٕ
بِ َٔ َحؿ ِٕؽ كَ ًَّ َل ؾَاك َُٔ َة ث َ ََلثّا ؾ ََض ٌِ ي ََضا َن َؿ َك ْة َؾ َكا ٍَ ي َِی َص ي ََضا َن َؿ َك ْة َو ََّل ُسهِى َی
رمعف نب امثعؿ ،ہیقب ،ایب رمعف ،ییحی ،اوبہملس ،رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
اوبرمعفزخمفیمےنرضحتافہمطوکنیتالطںیقدںیںیہ۔رضحتاخدلنبفدیلہلیبق زخمفؾےکولوگںںیملمرک
آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
رضحتاوبرمعفنبصفح ےن رضحتافہمطریضاہللہنعوک نیتالطںیقدیںیہ۔رھپایک رضحتافہمطےکفاےطس
انؿ ہقفندالای اجےئ اگ؟ آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای ہن وتاس ےکفاےطس ہقفن ےہ افر ہن راہشئ ےکفاےطس
اکمؿےہ۔
رافی  :رمعفنبامثعؿ،ہیقب،ایبرمعف،ییحی،اوبہملس،رضحتافہمطتنبسیقریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیتالطںیقفلتخمرکےکدےنیاکایبؿ
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
نیتالطںیقفلتخمرکےکدےنیاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1345

راوی  :ابوزاؤز سًامیٕ بٔ یوسـ ،ابوعاػِ ،ابٔ جریخ ،ابٔ كاؤض ،ابیہ ،حرضت ابوػہبا

ض َع ِٔ أَبٔیطٔ أَ َّٕ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َزا ُو َز ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ َس ِی ٕـ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َع ٔ
اػ ِٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ ابِ ٔٔ كَا ُو ٕ
ض أَي َِِ َت ِعً َِِ أَ َّٕ َّ
ايث ََل َث کَاْ َ ِت َعل َی َع ِض ٔس َر ُسو ٍٔ اہللٔ
أَبَا ايؼَّ ِض َبا ٔ
ض َؾ َكا ٍَ یَا ابِ َٔ َعبَّا ٕ
ئ َجا َئ إلٔ َی ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوأَبٔی بَ ِْکٕ َو َػ ِس ّرا َٔ ِٔ خ ََٔل َؾةٔ عُ َُ َر َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُض َُا تُ َر ُّز إلٔ َی ا ِي َواح َٔسة ٔ َقا ٍَ َن َع ِِ
اوبداؤد امیلسؿ نب ویفس ،اوباعمص ،انب رججی ،انب اطؤس ،اہیب ،رضحت اوبابہص ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت
انب ابعس ریض اہلل ہنع ےک اپس آےئ افر رعض ایک ہک اے انب ابعس ایک م اس ےس فافق ںیہن ہک رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ابمرک دفر ںیم افر رضحت رمع ریض اہلل ہنع یک رشفع الختف ںیم نیت
الطںیق اکی الطؼ یک اجبن ولاٹیئ اجیت ںیھت۔ اس رپ رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن اراشد رفامای یج اہں
(فایعق)ولاٹیئافرردیکاجیتںیھت(نیتالطؼیکاکیالطؼیکاجبن)۔
رافی  :اوبداؤدامیلسؿنبویفس،اوباعمص،انبرججی،انباطؤس،اہیب،رضحتاوبابہص
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئصخشوعرتوکتبحصرکےنےسلبقالطؼدے
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
وکیئصخشوعرتوکتبحصرکےنےسلبقالطؼدے

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1346

راوی َ :حُس بٔ عَلء ،ابو َعاویہ اعُع ،ابراہیِ ،اسوز ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ئ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َُ َعاو ٔ َی َة َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي َع ََل ٔ

َقاي َِت ُسئ ٔ ٌَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ َر ُج ٌٕ كَ ًَّ َل ا َِ َرأَ َت ُط َؾ َتزَ َّو َج ِت َز ِو ّجا غَی ِ َر ُظ ؾ ََس َخ ٌَ ب ٔ َضا
ث ُ َِّ كَ ًَّ َك َضا َق ِب ٌَ أَ ِٕ یُ َواق ٔ َع َضا أَ َت ٔح ٌُّ ي ٔ ِ َْل َّو ٍٔ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل َحًَّی َی ُِذ َ
رخ
وم ِاْل َ ُ

ُع َش ِی ًَ َت َضا َو َت ُِذ َ
وم ُع َش ِی ًَ َت ُط
دمحمنبالعء،اوباعمفہیاشمع،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکیسکصخشےن
ہی ہلئسم آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس درایتف ایک ہک یسک صخش ےن اینپ ویبی وک نیت الطںیق دے دںی۔
صی
رھپاسیکویبیےندفرسےصخشےساشدیرکیلافردفرساوشرہافروعرتدفونںےکدرنایؿولخت( حجہ)
یھبوہیئگنکیلرمدےناسوعرتےستبحصںیہنیکافراسوعرتوکالطؼدےدیوتایکایسیوعرتےلہپوشرہ
ےکےیلالحؽوہیئگایںیہن ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایفہوعرتےلہپوشرہےکےیلالحؽںیہنوہیگ۔
بج کت دفرسا وشرہ اس وعرت یک اھٹمس اک ذاہقئ ہن ھکچ ےل افر فہ وعرت اس صخش اک اھٹمس اک ذاہقئ ہن ھکچ
ےل۔
رافی  :دمحمنبالعء،اوباعمفہیاشمع،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
وکیئصخشوعرتوکتبحصرکےنےسلبقالطؼدے

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1347

راوی  :عبسايرحُٔ بٔ عبساہلل بٔ عبسايحهِ ،طعیب بٔ يیث ،ابیہ ،ایوب بٔ َوسی ،ابٔ طہابْ ،عوہ،
حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرنٔی َع ِب ُس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس ا ِي َح َه ِٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط َع ِی ُب بِ ُٔ َّ
ايً ِیثٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی

ُقه ِّٔی إلٔ َی َر ُسو ٍٔ
وسی َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
وب بِ ُٔ َُ َ
أَ ُّی ُ
ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َجائ َ ِت ا َِ َرأَةُ رٔؾَا َع َة ا ِي ُ َ
اب َع ِٔ ُ ِ
ٌ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكاي َِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إنِّٔی ْ َ َه ِح ُت َع ِب َس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ َٔ ايزَّبٔیر ٔ َواہللٔ ََا ََ َع ُط إ ٔ ََّّل َٔ ِث ُ
یٔ أَ ِٕ َت ِر ٔجعٔی إلٔ َی رٔؾَا َع َة ََّل َحًَّی َی ُِذ َ
وم
َص ِٔذظ ٔا ِي ُض ِسبَ ٔة َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي ََع ًَّ َٔ تُرٔی ٔس َ

ُع َش ِی ًَ َت َٔ َو َت ُِذوقٔی ُع َش ِی ًَ َت ُط
دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعامکحل ،بیعش نب ثیل ،اہیب ،اویب نب ومیس ،انب اہشب ،رعفہ ،رضحت اعہشئ
دصہقیریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکرضحترافہعیکاہیلہاکیدؿدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیم
احرضوہںیئافراوہنںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےنرضحتدبعارلنمحنبزریبریض
اہلل ہنعےکاسھتاکنحایکےہافراؿیکہیاحتلےہہکاؿےکاپسڑپکےیکاھج ڑےکالعفہھچکیھبںیہنےہ۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاشدیمرضحترافہعےکاپساجاناچیتہوہاہمتریہیابتںیہنےلچیگسج
فتقکترضحتدبعارلنمحاہمتراافرمدبعارلنمحاکزمہہنھکچول۔
رافی  :دبعارلنمح نب دبعاہلل نب دبعامکحل ،بیعش نب ثیل ،اہیب ،اویب نب ومیس ،انب اہشب ،رعفہ ،رضحت
اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الطؼیعطقےسقلعتم
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
الطؼیعطقےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1348

راوی  :عُرو بٔ علی ،یزیس بٔ زریعَ ،عُر ،زہریْ ،عوہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس بِ ُٔ ز َُریِ ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُ ِ

ُقه ِّٔی إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوأَبُو بَ ِْکٕ ع ٔ ِٓ َس ُظ َؾ َكاي َِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ
َقاي َِت َجائ َ ِت ا َِ َرأَةُ رٔؾَا َع َة ا ِي ُ َ

ُقه ِّٔی ؾ ََل ًَّ َكىٔی ا ِيب َ َّت َة َؾ َتزَ َّو ِج ُت َع ِب َس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ َٔ ايزَّبٔیر ٔ َوإْٔ َّ ُط َواہللٔ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ
إنِّٔی ُن ِٓ ُت َت ِح َت رٔؾَا َع َة ا ِي ُ َ
اب َؾً َِِ َیأِذ َِٕ َي ُط
ٌ َص ِٔذظ ٔ ا ِي ُض ِسبَ ٔة َوأَ َخ َِذ ِت ص ُِسبَ ّة َٔ ِٔ ٔجً َِباب ٔ َضا َو َخاي ٔ ُس بِ ُٔ َسعٔی ٕس بٔا ِي َب ٔ
ََا ََ َع ُط إ ٔ ََّّل َٔ ِث ُ

یٔ
َؾ َكا ٍَ َیا أَبَا بَ ِْکٕ أَ ََّل َت ِش َُ ُع َص ِٔذظ ٔ َت ِح َضرُ ب ٔ َُا َت ِح َضرُ بٔطٔ ع ٔ ِٓ َس َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ تُرٔی ٔس َ
أَ ِٕ َت ِر ٔجعٔی إلٔ َی رٔؾَا َع َة ََّل َحًَّی َت ُِذوقٔی عُ َش ِی ًَ َت ُط َو َی ُِذ َ
وم عُ َش ِی ًَ َت َٔ
رمعف نب یلع ،سیدی نب زرعی ،رمعم ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
رافہعرقیظیکویبیرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسوموجدیھتفہرعضرکےنیگلہکایروسؽ
اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم رضحت رافہع رقیظ یک اہیلہ وہں فہ ھجم وک الطؼ دے اکچ ےہ ایسی الطؼ وج ہک
وعرتوکوشرہےسابق لگدحیہافرالقلعترکدیتیےہینعینیتالطؼ۔اسوکوھچ ڑرکںیمےنرضحتدبعارلنمح
نبزریبریضاہللہنعےساکنحرکایلاھت۔دخایکمسقایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسدبعارلنمحےکاپساس
اچدرےکےلپینعیاھجرلےکالعفہھچکںیہنےہ۔اوہنںےنہیابتاینپاچدراکہلپڑکپرکایبؿرفامیئ۔رضحتاعہشئ
دصہقی ریض اہللہنع رفامیتںیہہکاسفتق رضحت اخدل نبدیعسدرفازہ رپ وموجد ےھت۔آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےناؿوکادنردالخہنوہےناکمکحرفامایافررفامایاوبرکب!منسرےہوہہیاخوتؿروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہل
فملس ےک اسےنم یھب یہی  ہہ ریہ ےہ وج ہک فہ دفرسے ولوگں ےس  ہہ ریہ ےہ رھپ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس
ےن اس اخوتؿ ےسدرایتف ایک ہک م رضحت رافہع ےک اپس اجان اچہ ریہ وہ ہی ںیہن وہ  اتک۔ سج فتق کت ہک م
ےسدبعارلنمحتبحصہنرکےل۔
رافی  :رمعفنبیلع،سیدینبزرعی،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ظفلارمکدیبکیکقیقحت
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ظفلارمکدیبکیکقیقحت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1349

راوی  :علی بٔ نِصبٔ علی ،سًامیٕ بٔ ُحب ،حرضت حُاز بٔ زیس رضی اہلل عٓہ

وب
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ َن ِ ٔ
ُح ٕب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّازُ بِ ُٔ َزیِ ٕس َقا ٍَ ُقً ُِت ْٔلَ ُّی َ
ِص بِ ٔٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ َ ِ
َص ٌِ َعً ٔ ُِ َت أَ َح ّسا َقا ٍَ فٔی أَ َِر ٔ ٔک ب ٔ َی ٔس ٔک أَْ َّ َضا ثَ ََل ْث غَی ِ َر ا ِي َح َش ٔٔ َؾ َكا ٍَ ََّل ث ُ َِّ َقا ٍَ َّ
ايً ُض َِّ غ ِ َّرفا إ ٔ ََّّل ََا َح َّسثَىٔی

َق َتا َزةُ َع ِٔ َنثٔیر ٕ ََ ِول َی ابِ ٔٔ َس ُُ َر َة َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ثَ ََل ْث
َ
َف َج ِع ُت إلٔ َی َق َتا َز َة ؾَأ َ ِخبَرِتُ ُط َؾ َكا ٍَ ْ َ ٔس َی َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ َص َِذا
َؾ ًَك ٔ ُ
یت َنثٔی ّرا ؾ ََشأ ِي ُتطُ َؾً َِِ َي ِعر ٔ ِؾ ُط َ َ
َحس ْ
ْک
ٔیث َُ ِٓ َ ْ
یلع نبرصننبیلع،امیلسؿنبرحب،رضحتامحدنبزدیریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتاویب
ےسدرایتفایکہکایکماسصخشےسفافقوہوجہکہلمجارمکدیبکوبےنلےسنیتالطؼےکفاعقوہےناک
اقلئوہالعفہرضحتنسحےکفہرفامےتںیہاسہلمجےکےنہکےسنیتالطؼفاعقوہاجںیتںیہ۔رضحتاویب
ےنوجابدایہکںیمےنیسکصخشوکاسرطہقیےسےتہکوہےئںیہنانس۔فہ ہہرےہںیہاسہلمجےکےنہکےس
نیت الطؼ (ینعی الطؼ ہظلغم) فاعق وہ اجیت ےہ۔ ہی ابت نس رک دخا اؿ یک رفغمت رفام دے ارگ اؿ ےس یطلغ
وہیئگ وہ نکیل فہ دحثی رشفی وج ہک ھجم ےس رضحت اتقدہ ےن لقنیک۔ رضحت ریثک یک رفاتی ےہ افر ریثکےن
رضحتاوبہملسےسافررضحتاوبہملسےنرضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسافررضحتاوبرہریہریضاہللہنع
ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اس رطہقی ےس ایبؿ ایک ہک فہ نیت الطںیق وہیت ںیہ۔ رافی  اتہ اھت۔
رافی  اتہ ےہ ہک رھپ ںیم رضحت اتقدہ ریض اہلل ہنع ےک اپس ایگ افر ںیم ےن اؿ ےس ہی احتل لقن یک۔ رضحت
اتقدہریضاہللہنعےنلقنایکہکفہوھبؽایگ۔رضحتدبعارلنمحوجہکاساتکبےکفنصمںیہفہرفامےتںیہ
ہکہیدحثیرکنمےہ۔
رافی  :یلعنبرصننبیلع،امیلسؿنبرحب،رضحتامحدنبزدیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیتالطؼدییئگوعرتےکالحؽوہےنافرالحہلےکےیلاکنحےسقلعتمااحدثی

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
نیتالطؼدییئگوعرتےکالحؽوہےنافرالحہلےکےیلاکنحےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1350

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،سؿیإ ،زہریْ ،عوہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

َ
ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َجائ َ ِت ا َِ َرأَةُ
َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُ ِ
رٔؾَا َع َة إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكاي َِت إ ٔ َّٕ َز ِوظٔی كَ ًَّ َكىٔی ؾَأَبَ َّت ك َ ََلقٔی َوإنٔ ِّی َتزَ َّو ِج ُت َب ِع َس ُظ
ٌ ص ُِسبَ ٔة َّ
َ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َقا ٍَ
ايث ِو ٔب ؾ ََـ ٔح َ
َع ِب َس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ َٔ ايزَّبٔیر ٔ َو ََا ََ َع ُط إ ٔ ََّّل َٔ ِث ُ
یٔ أَ ِٕ َت ِر ٔجعٔی إلٔ َی رٔؾَا َع َة ََّل َحًَّی َی ُِذ َ
وم ُع َش ِی ًَ َت َٔ َو َت ُِذوقٔی ُع َش ِی ًَ َت ُط
ي ََع ًَّ َٔ تُرٔیسٔ َ

ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،زرہی،رعفہ ،رضحتاعہشئ دصہقیریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکرضحترافہعیک
ویبیاکیدؿدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہیئافررعضرکےنںیگلہکریمےوشرہےنھجم
وک نیت الطںیق دے دںی ںیھت اس ےک دعب ںیم ےن رضحت دبعارلنمح نب زریب ریض اہلل ہنع ےس نکیل اؿ ےک
اپسڑپکےےکاھجرلےکالعفہھچکںیہناھت(ہیاؿےکانرمدوہےنیکرطػااشرہےہ)رضحتروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ہی ابت نس رک سنہ ڑپے افر رفامےن ےگل ااسی اتگل ےہ ہک اہمترا ارادہ ہی ےہ ہک م رضحت رافہع
ےسدفابرہاکنحرکولافرہیابتےنلچفایلںیہنےہسجفتقکتدبعارلنمحنبزریبمےسمہرتسبہنوہاجںیئافر
مدفونںاکیدفرسےاکذاہقئہنھکچول(ینعیتبحصہنرکول)۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی

نیتالطؼدییئگوعرتےکالحؽوہےنافرالحہلےکےیلاکنحےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1351

راوی َ :حُس بٔ َثىی ،یحٌی ،عبیساہلل ،قاسِ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی عُب َ ِی ُس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ا ِي َكا ٔس ُِ َع ِٔ َعائٔظَ َة أَ َّٕ

َر ُج َّل كَ ًَّ َل ا َِ َرأَ َت ُط ث َ ََلثّا َؾ َتزَ َّو َج ِت َز ِو ّجا ؾ ََل ًَّ َك َضا َق ِب ٌَ أَ ِٕ یَ َُ َّش َضا ؾ َُشئ ٔ ٌَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َو َس ًَّ َِ أَ َت ٔح ٌُّ ي ٔ ِ َْل َّو ٍٔ َؾ َكا ٍَ َّلَ َحًَّی َی ُِذ َ
وم ُع َش ِی ًَ َت َضا َن َُا ذ ََام اْلِ َ َّو ٍُ
دمحمنبینثم،ییحی،دیبعاہلل،اقمس،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکیسکصخشےناینپویبیوک
نیت الطؼ دے دںی افر اس اخوتؿ ےن دفرساوشرہ رکایل۔ اس دفرسےوشرہ ےن ایھب اس وک اہھت کت ہن اگلای اھت
الطؼدےدیرھپہیہلئسمآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکایگہکایکاسمسقیکوعرتےلہپوشرہ
ےکفاےطس اجزئ وہ اجیت ےہ؟آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامای اجزئ ںیہن وہیت سجفتقکت ہک اس اخوتؿ اک
وشرہ(ینعیدفرساوشرہ)ےلہپوشرہیکرطحزمہہنھکچےل(ینعیتبحصہنرکےل)
رافی  :دمحمنبینثم،ییحی،دیبعاہلل،اقمس،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
نیتالطؼدییئگوعرتےکالحؽوہےنافرالحہلےکےیلاکنحےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1352

راوی  :علی بٔ ححر ،ہظیِ ،یحٌی بٔ ابی اسحام ،سًامیٕ بٔ يشار ،حرضت عبساہلل بٔ عباض رضی اہلل
عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ُح ِحر ٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا صُظَ ِی ِْ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َی ِحٌَی بِ ُٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َي َشا ٕر َع ِٔ ُعب َ ِیسٔ
اير ََ ِی َؼا َئ أَ َت ِت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َت ِظ َتکٔی َز ِو َج َضا أََّْطُ َّلَ
اہللٔ بِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض أَ َّٕ ا ِي ُػ َُ ِی َؼا َئ أَ ِو ُّ

ٌ إٔي َِی َضا َو َل ٔه َّٓ َضا تُرٔی ُس أَ ِٕ
ٌ إٔي َِی َضا َؾً َِِ یًَ َِب ِث أَ ِٕ َجا َئ َز ِو ُج َضا َؾ َكا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ه ٔ َی کَاذٔبَ ْة َوص َُو َي ٔؼ ُ
َي ٔؼ ُ
َ َحًَّی َت ُِذوقٔی ُع َش ِی ًَ َت ُط
َت ِر ٔج َع إلٔ َی َز ِو ٔج َضا اْلِ َ َّو ٍٔ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َِی َص ذَي ٔ َ
یلع نب رجح ،میشہ ،ییحی نب ایب ااحسؼ ،امیلسؿ نب اسیر ،رضحت دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
(اکیاخوتؿےکسجاکانؾ)اصیمغءایراصیمءاھتاکیدؿدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہیئ۔اس
صیح
انؾںیمرافیوککشےہہکاساخوتؿاک حانؾایکاھت۔رہباحؽاساخوتؿےناےنپوشرہیکاکشتییکاسابت
یکہکاساکوشرہاسےکاپسںیہنآاترھپھچکیہدریدعباساکوشرہیھبآایگافراسےناہکایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ہی وعرت ابق ل وھجٹ وھبؽ ریہ ےہ ںیم وت اس ےک اپس اجات وہں نکیل اس اک ہی ارادہ ےہ ہک ھجم
ےس وھجٹ وھبؽ رک ےلہپ وشرہ ےک اپس چنہپ اجؤں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس ےک فاےطس ہی ابت
ابق لانمبس ںیہن ےہ رگماسفتق ہکبج ہیدفرسے صخش اک زمہ ھکچ ےل(ینعی دفرساصخشاس ےس رتسبمہی رک
ےل)
رافی  :یلعنبرجح،میشہ،ییحینبایبااحسؼ،امیلسؿنباسیر،رضحتدبعاہللنبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
نیتالطؼدییئگوعرتےکالحؽوہےنافرالحہلےکےیلاکنحےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1353

راوی  :عُرو بٔ علیَ ،حُس بٔ جعرف ،طعبہ ،عًكُہ بٔ َرثس ،سايِ بٔ رزیٔ ،سايِ بٔ عبساہلل ،سعیس
بٔ َشیب ،حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

رف َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َع ًِ َك َُ َة بِ ٔٔ ََ ِرثَ ٕس َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َج ِع َ ٕ
َساي ٔ َِ بِ َٔ َر ٔز ٕ
یٔ یُ َح ِّس ُث َع ِٔ َساي ٔ ِٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی

آرخ َؾ ُی َل ًِّ ُك َضا َق ِب ٌَ أَ ِٕ یَ ِس ُخ ٌَ ب ٔ َضا
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی اي َّر ُج ٌٔ َتهُو ُٕ َيطُ ا ِي َُ ِرأَةُ یُ َل ًِّ ُك َضا ث ُ َِّ یَ َتزَ َّو ُج َضا َر ُج ٌْ َ ُ
َؾت َ ِر ٔج َع إلٔ َی َز ِو ٔج َضا اْلِ َ َّو ٍٔ َقا ٍَ ََّل َحًَّی َت ُِذ َ
وم ا ِي ُع َش ِی ًَ َة
رمعف نب یلع ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،ہمقلع نب رم  ،،اسمل نب رزنی ،اسمل نب دبع اہلل ،دیعس نب بیسم ،رضحت انب
رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن انجب یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس انس ہک اکی صخش یک
اکیویبییھتاسےناسوکالطؼدےدیرھپ اساخوتؿےسدفرسےصخشےناکنحرکایلرھپدفرسےصخش
ےنیھبریغبرتسبمہیےکاسوکالطؼدےدی۔رھپاساخوتؿےنےلہپوشرہیکرطػدفابرہفاسپاجاناچاہ۔آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہینکممںیہنےہسجفتقکتہکفہاخوتؿاسدفرسےوشرہےکدہشوک
ہنھکچےلینعیاسےستبحصےنرکےاسفتقکتفہےلہپوشرہےکفاےطساجزئںیہنوہ یتک۔
رافی  :رمعف نب یلع ،دمحم نب رفعج ،ہبعش ،ہمقلع نب رم  ،،اسمل نب رزنی ،اسمل نب دبعاہلل ،دیعس نب بیسم،
رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
نیتالطؼدییئگوعرتےکالحؽوہےنافرالحہلےکےیلاکنحےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1354

راوی َ :حُوز بٔ غیَلٕ ،ونیع ،سؿیإ ،عًكُہ بٔ َرثس ،رزیٔ بٔ سًامیٕ ،حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

یٔ بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا ََ ِح ُُو ُز بِ ُٔ غ َِی ََل َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َونٔی ْع َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ًِ َك َُ َة بِ ٔٔ ََ ِرثَ ٕس َع ِٔ َر ٔز ٔ
ُسً ِ ََامی َٕ اْلِ َ ِح َُر ٔ ِّی َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر َقا ٍَ ُسئ ٔ ٌَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ ايرَّ ُج ٌٔ یُ َل ًِّ ُل ا َِ َرأَ َت ُط ثَ ََلثّا

اب َویُ ِرخٔی ِّ
ايشت ِ َر ث ُ َِّ یُ َل ًِّ ُك َضا َق ِب ٌَ أَ ِٕ َی ِس ُخ ٌَ ب ٔ َضا َقا ٍَ ََّل َت ٔح ٌُّ ي ٔ ِ َْل َّو ٍٔ َحًَّی
َؾ َي َتزَ َّو ُج َضا اي َّر ُج ُ
ٌ َؾ ُی ِػً ٔ ُل ا ِي َب َ

اب
رخ َقا ٍَ أَب ُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ َص َِذا أَ ِول َی بٔايؼَّ َو ٔ
یُ َحا َٔ َع َضا ِاْل َ ُ

ومحمد نب الیغؿ ،فعیک ،ایفسؿ ،ہمقلع نب رم  ،،رزنی نب امیلسؿ ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ
ہک یسک صخش ےن آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ہی ہلئسم درایتف ایک ہک یسک صخش ےن اینپ ویبی وک نیت
الطؼدےدںی رھپدفرسےصخشےناکنحرکایلافراکنحوہےنےکدعبدفونںوک(وشرہافرویبی)اکیرمکہںیم
ہ
صی
دنبرکدایایگ(ینعیولخت حجہوہیئگ)افررپدےیھبوھچ ڑدیےئگنکیلاسدفرسےوشرہےنتبحصںیہنیک
اس ےن اس وعرت وک الطؼ دے دی ایک ہی وعرت دفرسے وشرہ ےک فاےطس اجزئ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن اراشد رفامای ںیہن۔ سج فتق کت اس وعرت ےس اس اک دفرسا وشرہ تبحص ہن رکے۔ رضحت
صیح
اوبدبعارلنمحینعیاساتکبےکفنصمرفامےتںیہہیدحثیوصابےستہبزندکیےہ(ینعی حےہ)
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،فعیک،ایفسؿ،ہمقلعنبرم ،،رزنینبامیلسؿ،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الطؼہظلغمدییئگاخوتؿےسالحہلافرنیتالطؼدےنیفاےلرپفدیع
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
الطؼہظلغمدییئگاخوتؿےسالحہلافرنیتالطؼدےنیفاےلرپفدیع

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1355

راوی  :عُرو بٔ َٓؼور ،ابونعیِ ،سؿیإ ،ابوقیص ،ہزیٌ ،حرضت عبساہلل رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ أَبٔی َق ِی ٕص َع ِٔ صُزَیِ ٌٕ َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو نُ َع ِی ِٕ َع ِٔ ُسؿ َِی َ
ي ََع َٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِي َوا ٔط َُ َة َوا ِي ُُو َت ٔظ َُ َة َوا ِي َو ٔ
اػ ًَ َة َوا ِي َُ ِو ُػو َي َة َوآک ٔ ٌَ اي ِّربَا َو َُوک ٔ ًَطُ

َوا ِي ُُ َح ًِّ ٌَ َوا ِي ُُ َح ًَّ ٌَ َي ُط
رمعف نب وصنمر ،اوبمیعن  ،ایفسؿ ،اوبسیق ،ازلی ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہہک آرضحنت یلص
اہللہیلعفآہلفملسےن تنعل رفامیئدگفاےنفایلرپ افردنگفاےنفایلرپابولں ںیمابؽ المےنفاےل افرولماےنفایل
رپوسداھکےنفاےلرپافروسد الھےنفاےلرپالحہلرکےنفاےلافرسجےکفاےطسالحہلایکاجاتےہاسرپتنعل
رفامیئ
رافی  :رمعفنبوصنمر،اوبمیعن،ایفسؿ،اوبسیق،ازلی،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگرمدوعرتاکرہچہدےتھکییہ(ینعیولختےکریغبیہ)الطؼدےدے
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ارگرمدوعرتاکرہچہدےتھکییہ(ینعیولختےکریغبیہ)الطؼدےدے

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1356

راوی  :حشین بٔ ُحیث ،زہریْ ،عوہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ُحیِ ٕث َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ا ِي َوئی ُس بِ ُٔ َُ ِشً ٔ ِٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َقا ٍَ َسأ َ ِي ُت ايزُّصِر ٔ َّی
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ ُ َ
َّ
َّ
ْع َوةُ َع ِٔ َعائٔظَ َة أَ َّٕ ا ِيک ٔ ََلب ٔ َّی َة
َع ِٔ َّائًی ِ
اس َت َعاذ َِت َٔ ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َؾ َكا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ُ ِ
َ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َي َُّا َز َخً َِت َعل َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقاي َِت أَعُوذُ بٔاہللٔ َٔ ِٓ َ
َو َس ًَّ َِ َي َك ِس ُع ِِذ ٔ
ت بٔ َعو ٕٔیِ ا ِي َحقٔی بٔأَصًِ ٔ َٔ
نیسح نب رحثی ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق الکہیب (انیم
اخوتؿ)دختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملس ںیماحرضوہیئ وتفہےنہکیگلینعیںیماہللیک انپہںیمآیتوہںریتے

ےس۔وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکوتےنتہبڑبےیکانپہاح لیکےہوتاےنپرھگفاولںےک
اپسیلچاج
رافی  :نیسحنبرحثی،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یسکصخشیکزابینویبیوکالطؼولہکاےنےسقلعتم
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
یسکصخشیکزابینویبیوکالطؼولہکاےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1357

راوی  :عبیساہلل بٔ سعیس ،عبسايرحُٔ ،سؿیإ ،ابوبْک ،حرضت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َوص َُو ابِ ُٔ أَبٔی ا ِي َح ِض ِٔ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ ُسؿ َِی َ
َسُٔ ِع ُت ؾَاك َُٔ َة ب ٔ ِٓ َت َق ِی ٕص َت ُكو ٍُ أَ ِر َس ٌَ إلٔ َ َّی َز ِوظٔی ب ٔ َل ََلقٔی َؾظَ َس ِز ُت َعل َ َّی ث َٔیابٔی ث ُ َِّ أَ َت ِی ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ

َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ َن ِِ كَ ًَّ َك َٔ َؾ ُكً ُِت ثَ ََلثّا َقا ٍَ ي َِی َص ي ََٔ َن َؿ َك ْة َوا ِع َت ِّسی فٔی بَ ِیتٔ ابِ ٔٔ َع ُِّ َٔ ابِ ٔٔ أ ُ ِّّ
ِص
ََهِتُوّ ٕ َؾإْٔ َّ ُط َ ٔ
ضیرُ ا ِي َب َ ٔ
ِص تُ ًِكٔی َن ث َٔیابَ َٔ ع ٔ ِٓ َس ُظ َؾإٔذَا ا ِن َك َـ ِت ع َّٔستُ َٔ ؾَآذْٔٔیىٔی َُ ِد َت َ ْ
دیبع اہلل نب دیعس ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،اوبرکب ،رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ھجم وک

ریمے وشرہ ےن الطؼ ولہکا رک یجیھب رھپ ںیم ےن اےنپ ڑپکے اف ڑھ ےیل افر ںیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ںیم احرض وہیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن درایتف رفامای ہک م وک اہمترے وشرہ ےن ینتک الطںیق دںی
ںیہ۔ ںیم ےن رعض ایک نیت الطؼ دںی ںیہ۔ اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے فاےطس انؿ ف
ہقفنینعیوعرتاکرخہچاہمترےوشرہیکاجبنںیہنےلماگافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایماےنپاچچزاد
اھبیئ ےک رھگ ینعی رضحت دبعاہلل نب وتکمؾ ےک رھگ دعت زگارف ویکہکن فہ اکی انانیب صخش ںیہ افر اےنپ ڑپکے اؿ

ےکزندکیااتر یتکوہرھپاراشدرفامایبجاہمتریدعت وپریوہاجےئوتاسفتقھجم وکعلطمرکان(فاحضرےہ
ہکاسہگجہیدحثیرصتخمرکےکلقنیکیئگےہ)
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،دبعارلنمح،ایفسؿ،اوبرکب،رضحتافہمطتنبسیقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
یسکصخشیکزابینویبیوکالطؼولہکاےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1358

راوی  :عبیس اہلل بٔ سعیس ،عبسايرحُٔ ،سؿیإَٓ ،ؼورَ ،حاہس ،تُیِ ،حرضت قیِ رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ َُ َحاصٔ ٕس َع ِٔ َتُٔ ٕیِ
أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َع ِٔ ُسؿ َِی َ
ََ ِول َی ؾَاك َُٔ َة َع ِٔ ؾَاك َُٔ َة ْ َ ِح َو ُظ
دیبعاہللنبدیعس،دبعارلنمح،ایفسؿ،وصنمر،اجمدہ،میمت،رضحتمیقریضاہللہنعےنیھبایسومضمؿیکدحثی
لقنیکےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،دبعارلنمح،ایفسؿ،وصنمر،اجمدہ،میمت،رضحتمیقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسابتاکایبؿہکاسآتیرکہمیاکایکوہفمؾےہافراسےکرفامےنےسایکدصقماھت؟
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی

اسابتاکایبؿہکاسآتیرکہمیاکایکوہفمؾےہافراسےکرفامےنےسایکدصقماھت؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1359

راوی  :عبساہلل بٔ عبسايؼُس بٔ علیَ ،دًس ،سؿیإ ،سايِ ،سعیس بٔ جبیر ،حرضت ابٔ عباض رضی
اہلل عٓہ

إ َع ِٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ َسعٔیسٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َع ِب ٔس ايؼَّ َُ ٔس بِ ٔٔ َعل ٔ ٕٓی ا ِي َُ ِو ٔػل ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِدً َْس َع ِٔ ُسؿ َِی َ

ُحا َّا َقا ٍَ َن َِذبِ َت ي َِی َش ِت َعً َِیوَ
بِ ٔٔ ُج َبیِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض َقا ٍَ أَ َتا ُظ َر ُج ٌْ َؾ َكا ٍَ إنِّٔی َج َعً ُِت ا َِ َرأَت ٔی َعل َ َّی َ َ
َّحاّ ٕث ُ َِّ َت ََل َص ِٔذظ ٔ ِاْل َی َة َیا أَ ُّی َضا اي َّٓ ٔي ُّی ي ٔ َِ تُ َ ِّ
َّح ُّ ََا أَ َح ٌَّ اہللُ َيوَ َعً َِیوَ أَغًِ َُى ا ِل َه َّؿ َارة ٔع ٔ ِت ُل َر َق َب ٕة
بٔ َ َ

دبع اہلل نب دبعادمصل نب یلع ،دلخم ،ایفسؿ،اسمل،دیعس نب ریبج ،رضحت انب ابعس ریض اہللہنع ےس رفاتیےہ
ہکاکیصخشاؿےکاپس احرضوہاافراس ےنرعض ایک ںیمےناینپاہیلہ وکاےنپافرپ رحاؾرکایلےہ۔رضحت
انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک وت وھجٹ وبؽ راہ ےہ۔ فہ وعرت اہمترے ےیل رحاؾ ںیہن ےہ رھپ ہی آتی
رکہمیالتفترفامیئافررفامایاہمترےفاےطسالزؾےہاکیتخسافکرہینعیاکیالغؾآزادرکان۔
رافی  :دبعاہللنبدبعادمصلنبیلع،دلخم،ایفسؿ،اسمل،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذموکرہابالآتیرکہمییکدفرسیاتفلی
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ذموکرہابالآتیرکہمییکدفرسیاتفلی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1360

راوی  :قتيبہ ،ححاد ،ابٔ جریخ ،علاء ،سُع عبیس بٔ عُیر ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ئ أَْ َّ ُط َسُٔ َع ُعب َ ِی َس بِ َٔ عُ َُی ِر ٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َعائٔظَ َة َز ِو َد
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َع ِٔ َححَّا ٕد َع ِٔ ابِ ٔٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ َع َلا ٕ
َش ُب ع ٔ ِٓ َس َصا
اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ
إ یَ ُِهُ ُث ع ٔ ِٓ َس َزیِ َٓ َب َو َي ِ َ

َ رٔیحَ
َع َش َّل َؾ َت َو َاػ ِی ُت َو َحؿ َِؼ ُة أَیَّت ُ َٓا ََا َز َخ ٌَ َعً َِی َضا اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ًِ َت ُك ٌِ إنِّٔی أَ ٔج ُس َٔ ِٓ َ

رشبِ ُت َع َش َّل ع ٔ ِٓ َس َزیِ َٓ َب َو َقا ٍَ ي َِٔ أَ ُعو َز َيطُ
َ َي ُط َؾ َكا ٍَ بَ ٌِ َ ٔ
ََ َػاؾ ٔی َر ؾ ََس َخ ٌَ َعل َی إ ٔ ِح َسیِض ٔ َُا َؾ َكاي َِت ذَي ٔ َ
َؾ َٓزَ ٍَ َیا أَ ُّی َضا اي َّٓ ٔي ُّی ي ٔ َِ تُ َ ِّ
رس اي َّٓ ٔي ُّی إلٔ َی َب ِع ٔف
َ إ ٔ ِٕ َتتُوبَا إلٔ َی اہللٔ ي ٔ َعائٔظَ َة َو َحؿ َِؼ َة َوإٔذِ أَ َ َّ
َّح ُّ ََا أَ َح ٌَّ اہللُ َي َ
ئ
رشبِ ُت َع َش َّل ک ُ ًُّ ُط فٔی َحسٔیثٔ َع َلا ٕ
أَ ِز َوا ٔجطٔ َحسٔی ّثا ي ٔ َك ِوئطٔ بَ ٌِ َ ٔ

ہبیتق ،اجحج ،انب رججی ،اطعء ،عمس دیبع نب ریمع ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رضحت زبع  ریض اہلل اہنع ےک اپس دری کت ایقؾ رفامای رکےت ےھت افر آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسفاہںرپدہشونشرفامےتوتںیمےنافررضحتہصفحریضاہللاہنعےنفاہںرپوشمرہایکہک
سجفتقآپیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاپسفیرفیالںیئےگوتںیمرعضرکفںیگہکآپیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےن  ہن ابمرک ےس وتاغمریفیک وبآریہ ےہ(اغمریفرعب ںیم نسہلیک رطح اکاکیدبوبدار لھپوہات
ےہ)افربجآپیلصاہللہیلعفآہلفملساہمترےاپسفیرفیالںیئوتمیھبیہیانہک۔سجفتقآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسیسکےکاہیںفیرفیےلےئگوتاسےنفیہابتیہک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیم
ےنافرھچکںیہناھکایزبع  ےکرھگدہشایپےہ افرآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامایہکاب ںیمدفابرہ
ںیہن ویپں اگ۔ اس رپ ہی آتی رکہمی ینعی اے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فہ زیچ سک
فہج ےس رحاؾ رفامےت ںیہ ہک سج وک دخافدن دقفس ےن ھجت رپ الحؽ رفامای افر اؿ تواب رفامای رضحت اعہشئ دصہقی
افررضحتہصفحےسقلعتمینعیمدفونںوتہب رکیتوہوتاہمترےولقب کھےئگافراراشدابریاعتیلینعیسج
فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ یسک اہیلہ رتحمہم ےس وکیئ ابت اپھچ رک اراشد رفامیئ افر
ابتفیہےہوجہکزگریکچ(ینعیہیہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندہشایپےہ)افررضحتاطعیکرفاتیںیم
ہیفاہعقلمکمرطہقیےسایبؿرفامایایگےہ۔
رافی  :ہبیتق،اجحج،انبرججی،اطعء،عمسدیبعنبریمع،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئصخشویبیےساسرطہقیےسےہکہکاجوتاےنپرھگفاولںےکاسھتلمرکرہےل
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ارگوکیئصخشویبیےساسرطہقیےسےہکہکاجوتاےنپرھگفاولںےکاسھتلمرکرہےل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1361

راوی َ :حُس بٔ حاتِ بٔ نعیَِ ،حُس بٔ َکی بٔ عیسی ،عبساہلل ،یوْص ،زہری ،حرضت عبسايرحُٔ بٔ
عبساہلل بٔ نعب بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َحات ِٔٔ بِ ٔٔ نُ َع ِی ِٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََک ِّ ِّی بِ ٔٔ ع َٔیسی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اہللٔ َقا ٍَ
َح َّسثَ َٓا یُوْ ُُص َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َن ِع ٔب بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َن ِع َب بِ َٔ
ـ َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی غَزِ َوة ٔ َتبُو َک َو َقا ٍَ ؾ ٔیطٔ إٔذَا
ََاي ٔ َٕ یُ َح ِّس ُث َحسٔی َث ُط ح ٔی َن َت َد ًَّ َ
َر ُسو ٍُ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َیأِت ٔیىٔی َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
دمحمنباحمنبمیعن،دمحمنبیکمنبیسیع،دبعاہلل،ویسن،زرہی،رضحتدبعارلنمحنبدبعاہللنبب بنبامکل
ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیم ےنرضحتب بنبامکلےسانسفہاسفتقاکاانپاحؽایبؿرفامےتےھتہک
سجفتقزغفہوبتکںیماجےتفتقفہرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسےھچیپرہےئگےھتافرایس
ہلسلسںیمرضحتب بنبامکلےنرفامایاکیرفزاافتؼےسرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکاقدص
ریمےاپساحرضوہا افراسےنایبؿایکسجرطہقیےسآےگیکدحثیںیمذموکرےہ۔
رافی  :دمحمنباحمنبمیعن،دمحمنبیکمنبیسیع،دبعاہلل،ویسن،زرہی،رضحتدبعارلنمحنبدبعاہللنبب ب
نبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ارگوکیئصخشویبیےساسرطہقیےسےہکہکاجوتاےنپرھگفاولںےکاسھتلمرکرہےل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1362

راوی  :سًامیٕ بٔ زاؤز  ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،حرضت عبسايرحُٔ بٔ نعب رضی اہلل عٓہ

اب أَ ِخب َ َرنٔی َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ
ح و أَ ِخب َ َرنٔی ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ َزا ُو َز َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ َوصِبٕ َع ِٔ یُوْ َُص َقا ٍَ ابِ ُٔ ٔط َض ٕ
َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َن ِع ٔب بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ َن ِع ٔب بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َن ِع َب بِ َٔ ََاي ٔ َٕ یُ َح ِّس ُث

وک َو َس َ
ام قٔؼَّ َت ُط َو َقا ٍَ إٔذَا َر ُسو ٍُ
ـ َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی غَزِ َوة ٔ َتبُ َ
َحسٔی َث ُط ح ٔی َن َت َد ًَّ َ
َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َیأتِ ٔی َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َیأ ِ َُرُ َک أَ ِٕ َت ِع َتز ٔ ٍَ
ُ
ُقبِ َضا َؾ ُكً ُِت َّٔل َِ َرأَت ٔی ا ِي َحقٔی ب ٔأَصًِ ٔ َٔ َؾهُونٔی
ا َِ َرأَ َت َ
َ َؾ ُكً ُِت أكَ ًِّ ُك َضا أَ ِّ ََاذَا َقا ٍَ ََّل بَ ٌِ ا ِع َتز ٔ ِي َضا ؾ َََل َت ِ َ
ع ٔ ِٓ َسص ُِِ َحًَّی َي ِك ٔض َی اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ فٔی َص َِذا اْلِ َ َِر ٔ
امیلسؿ نب داؤد  ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،رضحت دبعارلنمح نب ب ب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ںیم ےن رضحت ب ب نب امکل ےس انس فہ اانپ اس فتق اک احؽ ایبؿ رفامےت ےھت ہک سج فتق فہ رضحت روسؽ
رکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملسوکزغفہوبتکںیموھچ ڑرکےئگےھترافیایبؿرکےتںیہہکرھپفہوپرافاہعقلقنرفامای
افر ہی فاہعق رضحت ب ب نب امکل ےن لقن رفامای افر فہ رفامےن ےگل ںیم سج فتق اس احتل ںیم اھت اس فتق
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکاقدصاحرض وہاافر ےنہکاگلہکآرضحنت یلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اہمترے فاےطس ہی مکح رفامای ےہ ہک م اینپ ویبی ےس انکرہ یشک اایتخر رکول رضحت ب ب ےن درایتف ایک ہک انکرہ
رکےن ےس ایک رماد افر دصقم ےہ؟ اقدص ےن اہک ہک الطؼ دانی رماد ںیہن ہکلب گدحیہ رےنہ ےکفاےطس مکح رفامایےہ
ا فراسےکزندکیاجےنےسعنمرفامایےہرضحت ب ب نب امکلرفامےتںیہہکںیم ےناینپویبی ےساہک ہک م
اجؤاےنپرھگفاولںےکاپساجرکروہافرمفاہںےسریمےاپسہنآانسجفتقکتہکاہللزعتافرزبریگفاال
اسہلئسمںیموکیئمکحہناصدررفامدے۔

رافی  :امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسن،انباہشب،رضحتدبعارلنمحنبب بریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ارگوکیئصخشویبیےساسرطہقیےسےہکہکاجوتاےنپرھگفاولںےکاسھتلمرکرہےل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1363

َوسی بٔ اعین ،ابیہ ،اسحام بٔ راطس،
راوی َ :حُس بٔ جبًہ و َحُس بٔ یحٌی بٔ َحُسَ ،حُس بٔ ٰ
زہری ،عبسايرحُٔ بٔ عبساہلل نعب بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ

وسی بِ ٔٔ أَ ِعی َ َن َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َج َب ًَ َة َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َُ َح َُّ ٕس قَاَّلَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َُ َ
َح َّسثَ َٓا أَبٔی َع ِٔ إ ٔ ِس َح َل بِ ٔٔ َرا ٔط ٕس َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی أَ ِخب َ َرنٔی َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َن ِع ٔب بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ
أَبٔیطٔ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَبی َن ِع َب بِ َٔ ََاي ٔ َٕ َقا ٍَ َوصُو أَ َح ُس َّ
ٔیب َعً َِیض ٔ ِِ یُ َح ِّس ُث َقا ٍَ أَ ِر َس ٌَ إلٔ َ َّی
ايث ََلثَ ٔة َّاي ِٔذ َ
یٔ ت َ
ٔ
َ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوإلٔ َی َػاح ٔ َي َّی أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َیأ ِ َُرُ ُن ِِ أَ ِٕ َت ِع َتزٔيُوا
ُقبِ َضا َؾ ُكً ُِت َّٔل َِ َرأَت ٔی
ن َٔشائَهُ ِِ َؾ ُكً ُِت ي ٔ َّرل ُسو ٍٔ أُكَ ًِّ ُل ا َِ َرأَت ٔی أَ ِّ ََاذَا أَؾ َِع ُ
ٌ َقا ٍَ َّلَ بَ ٌِ َت ِع َتزٔيُ َضا ؾ َََل َت ِ َ
ا ِي َحقٔی بٔأ َ ِصً ٔ َٔ َؾهُونٔی ؾ ٔیض ٔ ِِ َؾ ًَ ٔح َك ِت بٔض ٔ ِِ
دمحمنبہلبجفدمحمنبییحینب دمحم،دمحمنبومٰیسنبانیع،اہیب،ااحسؼنبرادش،زرہی،دبعارلنمحنبدبعاہللب ب
نب امکل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی رکےت ںیہ ہک فہ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ فادل رضحت ب ب ےس انس افر
رافی ےتہک ںیہ ہک ب ب اؿ نیت ارفاد ںیم ےس ںیہ ہک نج یک وتہب وبقؽ وہیئ فہ اینپ احتل اس رطح ےس ایبؿ
رکےتںیہہکآرضحنتیلص اہللہیلعفآہلفملسےن اکیصخشوکریمےافرریمےاسیھتےکاپساجیھبافراس
صخشےنایبؿایکہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےنموکمکحرفامایےہہکماینپوخانیتےسگدحییگاایتخر
رکول افر م اؿ ےک اپس ہن اجؤ۔ رضحت ب ب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ںیم ےن اقدص ےس درایتف ایک ہک ایک ںیم

اینپ اہیلہ وک الطؼ دے دفں ای ںیم ایک رکفں؟ وت اس ےن وجاب دای ہک م اس وک الطؼ ہن دف ہکلب اس ےس گدحییگ
اایتخر رکول افر م اس ےک اپس ہن اجؤ۔ رضحت ب ب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن اہیلہ ےس اہک اجؤ وت اےنپ
ولوگںںیماشلموہاجؤافروتفںیہاجرکرہ۔ہچنیم اؿیکویبیاؿیہولوگںںیماجرکاشلموہیئگ۔
رافی  :دمحم نب ہلبج ف دمحم نب ییحی نب دمحم ،دمحم نب ومٰیس نب انیع ،اہیب ،ااحسؼ نب رادش ،زرہی ،دبعارلنمح نب
دبعاہللب بنبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ارگوکیئصخشویبیےساسرطہقیےسےہکہکاجوتاےنپرھگفاولںےکاسھتلمرکرہےل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1364

راوی  :یوسـ بٔ سعیس ،ححاد بٔ َحُس ،يیث بٔ سعس ،عكیٌ ،ابٔ طہاب ،عبسايرحُٔ بٔ عبساہلل بٔ
نعب ،عبساہلل بٔ نعب ،حرضت نعب رضی اہلل عٓہ

ـ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َححَّا ُد بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايً ِی ُث بِ ُٔ َس ِع ٕس َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
أَ ِخب َ َرَْا یُو ُس ُ

اب َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َع ِب ُس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َن ِعبٕ أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ َن ِعبٕ َقا ٍَ
عُ َك ِی ٌْ َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
وک َو َقا ٍَ ؾ ٔیطٔ
ـ َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی َغزِ َوة ٔ َتبُ َ
َسُٔ ِع ُت َن ِع ّبا یُ َح ِّس ُث َحسٔی َث ُط ح ٔی َن َت َد ًَّ َ

إٔذَا َر ُسو ٍُ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َیأِت ٔیىٔی َو َي ُكو ٍُ إ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ َیأ ِ َُرُ َک
ُقبِ َضا َوأَ ِر َس ٌَ إلٔ َی َػاح ٔ َي َّی
أَ ِٕ َت ِع َتز ٔ ٍَ ا َِ َرأَ َت َ
َ َؾ ُكً ُِت أُكَ ًِّ ُك َضا أَ ِّ ََاذَا أَ ِؾ َع ُ
ٌ َقا ٍَ بَ ٌِ ا ِع َتز ٔ ِي َضا َو ََّل َت ِ َ
َ َؾ ُكً ُِت َّٔل َِ َرأَت ٔی ا ِي َحقٔی بٔأ َ ِصً ٔ َٔ َو ُنونٔی ع ٔ ِٓ َسص ُِِ َحًَّی َي ِك ٔض َی اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ فٔی َص َِذا اْلِ َ َِر ٔ َخا َي َؿ ُض ِِ
بُٔٔ ِث ٌٔ ذَي ٔ َ

ٌ بِ ُٔ ُعب َ ِی ٔس اہللٔ
ََ ِعك ٔ ُ
ویفس نب دیعس ،اجحج نب دمحم ،ثیل نب دعس ،لیقع ،انب اہشب ،دبعارلنمح نب دبعاہلل نب ب ب ،دبعاہلل نب

ب ب ،رضحت ب ب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ افر فہ اانپ احؽ ایبؿ رکےت وہےئ رفامےت ںیہ ہک سج فتق فہ
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک ےھچیپ رہ ےئگ ےھت زغفہ وبتک ںیم افر اس ہلسلس ںیم دحثی ےک
رافیلقنرکےتںیہہکاسدفراؿرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکریمےاپسامندنئہاحرضوہاافر
رعض رکےن اگل ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اہمترے فاےطس مکح رفامای ےہ ہک م ولگ اینپ
وعروتںےسگدحییگاایتخر رکولینعیھجموکافرریمےاسویھتںوکمکحرفامایہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک امندنئہ ےس درایتف ایک ہک ایک ںیم اینپ ویبی وک الطؼ دے دفں ای سک رطہقی ےس رکفں؟
امندنئہ ےنرعضایکہکاگل رےنہےکفاےطسمکحوہاےہافرالطؼدےنی ےکفاےطسمکح ںیہن وہا۔رضحت ب ب
ریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیمےناہیلہوکوتاجلہوعرت(اجرک)اےنپرھگفاولںےکاسھترہ۔سجفتقکتہک
دخا افر اس اک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک اس ہلسلس ںیم وکیئ  ہلصی اصدر ہن وہ۔ رضحت لقعم نب دیبع اہلل
ریض اہلل ہنع ےن ولوگں اک االتخػ ایک ےہ ینعی زرہی نب اہشب ےک اشرگدفں ںیم رضحت لقعم نب دیبع اہلل
ریضاہللہنعیھبںیہاؿیکرفاتیرضحتدبعاہللنبب بےسےہاسیجہکآےگذموکرےہ۔
رافی  :ویفسنبدیعس،اجحجنبدمحم،ثیلنبدعس،لیقع،انباہشب،دبعارلنمحنبدبعاہللنبب ب،دبعاہلل
نبب ب،رضحتب بریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ارگوکیئصخشویبیےساسرطہقیےسےہکہکاجوتاےنپرھگفاولںےکاسھتلمرکرہےل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1365

راوی َ :حُس بٔ َعسإ بٔ عیسی ،حشٔ بٔ اعینَ ،عكٌ ،زہری ،عبسايرحُٔ بٔ عبساہلل بٔ نعب،
حرضت عبساہلل بٔ نعب رضی اہلل عٓہ

إ بِ ٔٔ ع َٔیسی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي َح َش ُٔ بِ ُٔ أَ ِعی َ َن َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِعك ٔ ٌْ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِع َس َ

َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َن ِعبٕ َع ِٔ َع ُِّطٔ ُعب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َن ِعبٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَبٔی َن ِع ّبا

یُ َح ِّس ُث َقا ٍَ أَ ِر َس ٌَ إلٔ َ َّی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوإلٔ َی َػاح ٔ َي َّی إ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ٌ َقا ٍَ ََّل بَ ٌِ َت ِع َتزٔيُ َضا َوَّلَ
َو َس ًَّ َِ یَأ ِ َُرُ ُن ِِ أَ ِٕ َت ِع َتزٔيُوا ن َٔشائَهُ ِِ َؾ ُكً ُِت ي ٔ َّرل ُسو ٍٔ أُكَ ًِّ ُل ا َِ َرأَت ٔی أَ ِّ ََاذَا أَؾ َِع ُ
ُقبِ َضا َؾ ُكً ُِت َّٔل َِ َرأَت ٔی ا ِي َحقٔی ب ٔأَصًِ ٔ َٔ َؾهُونٔی ؾ ٔیض ٔ ِِ َحًَّی َي ِك ٔض َی اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َؾ ًَ ٔح َك ِت بٔض ٔ ِِ َخا َي َؿ ُط ََ ِع َُ ْر
َت ِ َ
دمحمنبدعماؿنبیسیع،نسحنبانیع،لقعم،زرہی،دبعارلنمحنبدبعاہللنبب ب،رضحتدبعاہللنبب ب
ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اےنپ فادل رضحت ب ب ےس انس فہ لقن رفامےت ےھت ہک ریتے اپس
رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن اکی آدیم ریمےاپس اجیھب افر ریمےاسیھت ےکاپس یھب اکی
صخشوکاجیھباسےن(آرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملساکمکحلقنایک)افراہکہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملس ےن مکح رفامای ےہ ہک م اینپ وعروتں ےس اگل روہ۔ رضحت ب ب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
اسصخشےسدرایتفایکہکایکںیماینپاہیلہوکالطؼدےدفںایایکرکفں؟اسصخشےنوجابدایہکماسوک
الطؼہندفہکلبماےنپاپس ےساسوکاگل رکدف افرماسےکاپسہناجان۔ںیم ےن اینپویبیےساہکہکوتیلچ اج
افر اینپ رھگفاولں ںیم اج رک اشلم وہ اج افر وت اؿ ںیم اج رک رہ۔ سجفتق کت ہک دخا زبرگف ربرتاس ہلسلس ںیم
مکح ہن رکے رھپ اؿ یک اہیلہ اےنپ رھگ فاولں ںیم یلچ ںیئگ ینعی میکہ اج رک رےنہ ںیگل۔ (رمعم ےن لقعم ےک الخػ
ایکےہ)
رافی  :دمحمنبدعماؿنبیسیع،نسحنبانیع،لقعم،زرہی،دبعارلنمحنبدبعاہللنبب ب،رضحتدبعاہلل
نبب بریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ارگوکیئصخشویبیےساسرطہقیےسےہکہکاجوتاےنپرھگفاولںےکاسھتلمرکرہےل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1366

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلیَ ،حُسَ ،عُر ،زہری ،حرضت عبسايرحُٔ بٔ نعب بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َوص َُو ابِ ُٔ ثَ ِو ٕر َع ِٔ ََ ِع َُر ٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ
وٍ َٔ ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َق ِس أَ َتانٔی َؾ َكا ٍَ
بِ ٔٔ َن ِع ٔب بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ فٔی َحسٔیثٔطٔ إٔذَا َر ُس ْ
ُ
ْ ؾ ٔیطٔ ا ِي َحقٔی بٔأَصًِ ٔ َٔ
ا ِع َتز ٔ ٍِ ا َِ َرأَ َت َ
ُقبِ َضا َوي َِِ َی ِِذ ُ ِ
َ َؾ ُكً ُِت أكَ ًِّ ُك َضا َقا ٍَ ََّل َو َله ِٔٔ ََّل َت ِ َ

دمحم نب دبعاالیلع ،دمحم ،رمعم ،زرہی ،رضحت دبعارلنمح نب ب ب نب امکل ریض اہلل ہنع اےنپ فادل ےس رفاتی
رکےت ںیہ افر اوہنں ےن اینپ دحثی ںیم لقن ایک ےہ اافتؼ یک ابت ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک
امندنئہ ریمے اپس آای افر اس امندنئے ےن اہک م اینپ اہیلہ رتمہم وک اگل رک دف رھپ ںیم ےن اس امندنئہ ےس
رعضایکایکںیماہیلہوکالطؼدےدفں؟اسےناہکہکماؿوکالطؼہندفنکیلماؿےکزندکیہناجؤافراس
دحثیںیمذموکرںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،دمحم،رمعم،زرہی،رضحتدبعارلنمحنبب بنبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغؾےکالطؼدےنیےسقلعتم
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
الغؾےکالطؼدےنیےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1367

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،علی بٔ َبارک ،یحٌی بٔ ابونثیر ،عُر بٔ َعتب ،حرضت ابوحشٔ َولی بٔ
ْوؾٌ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت یَ ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَ ِحٌَی بِ ُٔ أَبٔی َنثٔیر ٕ

َع ِٔ ُع َُ َر بِ ٔٔ َُ َع ِّتبٕ أَ َّٕ أَبَا َح َش ٕٔ ََ ِول َی بَىٔی ْ َ ِوؾ ٌَٕ أَ ِخب َ َر ُظ َقا ٍَ ُن ِٓ ُت أََْا َوا َِ َرأَت ٔی ََ ًُُِ َونی ِ ٔن ؾ ََل ًَّ ِكت َُضا
ض َؾ َكا ٍَ إ ٔ ِٕ َرا َج ِع َت َضا کَاْ َ ِت ع ٔ ِٓ َس َک َعل َی َواح َٔسة ٕ َق َضی
َت ِلًٔی َك َتی ِ ٔن ث ُ َِّ أ ُ ِعت ٔ ِك َٓا َجُٔی ّعا ؾ ََشأ َ ِي ُت ابِ َٔ َعبَّا ٕ
َ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َخا َي َؿطُ ََ ِع َُ ْر
ب ٔ َِذي ٔ َ
رمعفنبیلع،ییحی،یلعنبابمرک،ییحینباوبریثک،رمعنببتعم،رضحتاوبنسحومیلنبونلفےسرفاتیےہہک
ںیم افر ریمی ویبی دفونں احتل الغیم ںیم ےھت ںیم ےن اس اخوتؿ وک دف الطؼ دے دی۔ رھپ اس ےک دعب مہ
دفونں اکی رمہبت اےھٹک آزاد ےیک ےئگ ںیم ےن رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس درایتف ایک وت رضحت انب
ابعسریضاہللہنع ےنرفامایہکارگم اسیک اجبنروجعرکول ینعیالطؼفاسپےل ول وتفہوعرتاہمترےاپس
یہ رےہ یگ افر اکی یہ الطؼ رپ اہمترے اپس رےہ یگ (ینعی اکی الطؼ دےنی یک وصرت ںیم م ادنرفؿ دعت
روجعرکےتکسوہدعبدعتالطؼابنئفاعقوہاجےئیگافروعرتاکنحےسابرہوہاجےئیگ)رضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیمکحرفامایےہافراسرفاتیںیمرمعمےنالخػایکےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،یلعنبابمرک،ییحینباوبریثک،رمعنببتعم،رضحتاوبنسحومیلنبونلف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
الغؾےکالطؼدےنیےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1368

راوی َ :حُس بٔ راؾع ،عبسايرزامَ ،عُر ،یحٌی بٔ ابونثیر ،عُر بٔ َعتب ،حرضت حشٔ َولی بىی ْوؾٌ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َراؾ ٔ ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ أَبٔی َنثٔیر ٕ َع ِٔ عُ َُ َر بِ ٔٔ
ض َع ِٔ َع ِب ٕس كَ ًَّ َل ا َِ َرأَ َت ُط َت ِلًٔی َك َتی ِ ٔن ث ُ َِّ عُتٔ َكا
َُ َع ِّتبٕ َع ِٔ ا ِي َح َش ٔٔ ََ ِول َی بَىٔی ْ َ ِوؾ ٌَٕ َقا ٍَ ُسئ ٔ ٌَ ابِ ُٔ َعبَّا ٕ

َ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ
أَ َی َتزَ َّو ُج َضا َقا ٍَ َن َع ِِ َقا ٍَ َع َُّ ِٔ َقا ٍَ أَ ِؾًَی ب ٔ َِذي ٔ َ

ٔیُ ّة
ابِ ُٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک ي ٔ َُ ِع َُر ٕا ِي َح َش ُٔ َص َِذا ََ ِٔ ص َُو َي َك ِس َح َُ ٌَ َػ ِ َ
َخ ّة َعو َ
دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،ییحینباوبریثک،رمعنب بتعم،رضحتنسحومیلینبونلفےسرفاتیےہہکیسک
ےن رضحت انب ابعس ریض اہللہنع ےس اس الغؾ ےس قلعتمہلئسمدرایتف ایک سج ےن اینپ وعرت وک دف الطںیق
دےدیوہںافررھپفہدفونںآزادوہےئگوہںوتایکفہآزادالغؾاسآزادابدنیےساکنحرک اتکےہ۔رضحت
انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک رک  اتک ےہ یسک ےن اس ہلئسم ےک ابرے ںیم دنس درایتف یک وت رضحت انب
ابعس ےن اس وک وجاب دای ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ہلئسم ںیم ااسی یہ انب اابملرک
ےن رمعم ےس اہک ہک ہی نسح وکؿ ےہ وت اس ےن ڑبا اھبری رھتپ اےنپ افرپ الد ایل اس ےیل ہک ہی رفاتی طلغ وہ وت
ڑکنیسفںاناجزئاکنحاکذعاباساکرگدؿرپوہاگ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،ییحینباوبریثک،رمعنببتعم،رضحتنسحومیلینبونلف
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اڑےکاکسکرمعںیمالطؼدانیربتعمےہ؟
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اڑےکاکسکرمعںیمالطؼدانیربتعمےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1369

راوی  :ربیع بٔ سًامیٕ ،اسس بٔ َوسی ،حُازبٔ سًُہ ،ابی جعرف ،عُارہ بٔ خزیُہ ،حرضت نثیر بٔ
سائب رضی اہلل عٓہ

وسی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ُز بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ أَب ٔی َج ِع َرفٕ
أَ ِخب َ َرَْا اي َّربٔی ُع بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَ َس ُس بِ ُٔ َُ َ

َ
ِّم َع ِٔ عُ َُ َار َة بِ ٔٔ ُخزَیِ َُ َة َع ِٔ َنثٔیر ٔبِ ٔٔ َّ
ْع ُؿوا َعل َی َر ُسو ٍٔ
ا ِي َد ِل ٔ ِّ
َقیِوَ َة أَْ َّ ُض ِِ ُ ٔ
ايشائ ٔٔب َقا ٍَ َح َّسثىٔی ابِ َٓا ُ َ
َّ
َّ
إ َُ ِح َتً ٔ ُّا أَ ِو َْب َ َت ِت َعاْ َ ُت ُط ُقتٔ ٌَ َو ََ ِٔ َي ِِ َیهُ ِٔ َُ ِح َتً ٔ ُّا أَ ِو
َقیِوَ َة ؾ ََُ ِٔ ک َ َ
اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ یَ ِو َّ ُ َ

ي َِِ َت ِٓبُ ِت َعاْ َ ُت ُط تُر ٔ َک
رعیب نب امیلسؿ ،ادس نب ومیس ،امحدنب ہملس ،ایب رفعج ،امعرہ نب عاہمی ،رضحت ریثک نب اسبئ ریض اہلل ہنع ونب
رقظیےکدفاڑوکںےسرفاتیےہہکاؿولوگںوکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمرقظیےکاگنہےم
فاےلدؿالےئ ےھتآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن مکحرفامایہکسج اڑےک وکاالتحؾ وہایاس یکاشیپبیکہگج
ینعی زری انػ ابؽ اگ آےئ وہں اس وک لتق رک دف۔ ارگ اؿ دف اشنانت ںیم ےس وکیئ اشنؿ ای العتم ہن اپؤ وت اس وک
وھچ ڑدف(ینعیابغلوکلتقرکدفافرانابغلوکوھچ ڑدف)
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،ادسنبومیس،امحدنبہملس،ایبرفعج،امعرہنبعاہمی،رضحتریثکنباسبئریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اڑےکاکسکرمعںیمالطؼدانیربتعمےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1370

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،عبسايًَُ بٔ عُیر ،حرضت علیہ َقهی رضی اہلل عٓہ

ُقه ِّٔی َقا ٍَ ُن ِٓ ُت
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ِب ٔس ا ِي ًَُ ٔ َٔ بِ ٔٔ عُ َُی ِر ٕ َع ِٔ َع ٔل َّی َة ا ِي ُ َ

یت ؾ ََضا أََْا ذَا بَی ِ َن أَهِ ُضر ٔ ُن ِِ
َاست ُ ِبك ٔ ُ
َقیِوَ َة غ ََُل َّا َؾظَ ُّهوا ف ٔ َّی َؾً َِِ َیحٔ ُسونٔی أَْ ِ َب ُّت ؾ ِ
َی ِو َّ ُحهِ ِٔ َس ِع ٕس فٔی بَىٔی ُ َ

دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،دبعاکلملنبریمع،رضحتہیطعرقیظریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیماسفتقاڑاک
اھت ہک سج فتق رضحت دعس ریض اہلل ہنع ےن ینب رقظی ےک لتق ےک فاےطس مکح رفامای رھپ ھجم وک داھکی افر ریمے
لتق رکےن ںیم اوہنں ےن کش ایک۔ سج فتق اوہنں ےن ھجم وک زری انػ ےک ابولں فاال ںیہن اپای (ابغل وسحمس

ںیہنایکوتوھچ ڑدای)ںیمفہیہوہںوجہکمولوگںےکاسےنموموجدوہں۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،دبعاکلملنبریمع،رضحتہیطعرقیظریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اڑےکاکسکرمعںیمالطؼدانیربتعمےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1371

راوی  :عبیساہلل بٔ سعیس ،یحٌی ،عبیساہللْ ،اؾع ،حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َْاؾ ٔ ْع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر أَ َّٕ َر ُسو ٍَ
َّ
َّ
ْع َؿ ُط یَ ِو َّ ا ِي َد ِٓ َس ٔم
ْع َؿ ُط یَ ِو َّ أ ُ ُح ٕس َوص َُو ابِ ُٔ أَ ِربَ َع َع ِ َ
َش َة َس َٓ ّة َؾً َِِ یُحٔزِ ُظ َو َ َ
اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َ َ
َش َة َس َٓ ّة ؾَأ َ َج َاز ُظ
َوص َُو ابِ ُٔ َخ ُِ َص َع ِ َ
دیبع اہلل نب دیعس ،ییحی ،دیبع اہلل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک زغفہ ادح ےک رفز سج
فتقفہوچدہاسؽےکےھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکوبقؽںیہنرفامایرھپفہدفرسیرمہبتزغفہفاےل
رفزشیپےیکےئگبجہکفہردنرہاسؽےکےھتبجاؿوکوبقؽایک۔(ینعیانابغلوہےنیکفہجےساؿوکاہجدےک
فاےطسوبقؽںیہنایکایگ)۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،ییحی،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ضعبولگنجاکالطؼدانیربتعمںیہنےہ

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ضعبولگنجاکالطؼدانیربتعمںیہنےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1372

راوی  :يعكوب بٔ ابراہیِ ،عبسايرحُٔ بٔ َہسی ،حُاز بٔ سًُہ ،حُاز ،ابراہیِ ،اسوز ،حرضت عائظہ
ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ُز بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ َح َُّاز ٕ
وب بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ ََ ِضس ٓ ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ُرؾ ٔ َع ا ِي َك ًَ ُِ َع ِٔ ث َ ََل ٕث َع ِٔ
ٔیل
اي َّٓائ ِٔٔ َحً َّی َي ِشت َِیك ٔ َى َو َع ِٔ ايؼَّ ػٔیر ٔ َحًَّی َیهِب ُ َر َو َع ِٔ ا ِي َُ ِحُٓو ٕٔ َحًَّی َي ِعك ٔ ٌَ أَ ِو ُيؿ َ

وقعیب نباربامیہ،دبعارلنمح نبدہمی،امحدنبہملس،امحد،اربامیہ،اوسد،رضحت اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
ےسرفاتیےہہکآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد رفاماینیتمسقےکولوگںےس ملااھٹدایایگ(ینعی
نیت مسق ےکولگرموفع املقل افر ریغ فلکمںیہ) اکی وت وسےنفاےل ےس اجےنگکتافر ہچب ےسڑباوہےنکت
افرونجمؿےسوہشآےنکت(بجکتونجؿہنمتخوہاجےئاسفتقکتفہریغفلکمےہ)۔
رافی  :وقعیبنباربامیہ،دبعارلنمحنبدہمی،امحدنبہملس،امحد،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئدصہقیریض
اہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجصخشاےنپدؽںیمالطؼدےاسےکقلعتم
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
وجصخشاےنپدؽںیمالطؼدےاسےکقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1373

راوی  :ابراہیِ بٔ حشٔ و عبسايرحُٔ بٔ َحُس بٔ سَلّ ،ححاد بٔ َحُس ،ابٓحریخ ،علاء ،حرضت
ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ ا ِي َح َش ٔٔ َو َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َس ََّلّ ٕ َق َاَّل َح َّسثَ َٓا َححَّا ُد بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ
ُج َریِ ٕخ َع ِٔ َع َلا ٕئ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ إ ٔ َّٕ اہللَ َت َعال َی َت َحا َو َز َع ِٔ أ ُ ًََّٔی ک ُ ٌَّ َط ِی ٕئ َح َّسثَ ِت بٔطٔ أَ ِن ُؿ َش َضا ََا ي َِِ َتک َ ًَّ ِِ بٔطٔ أَ ِو
َت ِع َُ ٌِ
اربامیہ نب نسح ف دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ ،اجحج نب دمحم ،ارجنبجی ،اطعء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای دخافدن دقفس ریمی اتم وک اؿ ایخالت ےس
اعمػ رفام دے اگ وج ایخالت ااسنؿ ےک دؽ ںیم آےت ںیہ سج فتق ےک اؿ وک زابؿ رپ ہن الںیئ ای اؿ ایخالت رپ
لمعہنرکںی۔
رافی  :اربامیہ نب نسح ف دبعارلنمح نب دمحم نب السؾ ،اجحج نب دمحم ،ارجنبجی ،اطعء ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
وجصخشاےنپدؽںیمالطؼدےاسےکقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1374

راوی  :عبیساہلل بٔ سعیس ،ابٔ ازریصَ ،شعر ،قتازہ ،زراہ بٔ اوفی ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ٔیص َع ِٔ َٔ ِش َعر ٕ َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ ز َُر َار َة بِ ٔٔ أَ ِوفَی َع ِٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ إ ٔ ِزر َ
ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ َت َحا َو َز ْٔل ُ ًََّٔی ََا َو ِس َو َس ِت بٔطٔ

َو َح َّسثَ ِت بٔطٔ أَ ِن ُؿ َش َضا ََا ي َِِ َت ِع َُ ٌِ أَ ِو َت َتک َ ًَّ ِِ بٔطٔ

دیبع اہلل نب دیعس ،انب ادرسی ،رعسم ،اتقدہ ،زراہ نب افیف ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدخافدندقفسریمیاتمیکاؿابوتںرپرگتفںیہن
رفامےت وج ہک اس ےک بلق ںیم ںیہ ای وج اؿ ےک بلق ںیم فوسےس ادیا وہےت ںیہ اہیں کت ہک فہ اس رپ لمع
رکںیایاسےکقلعتموگتفگرکںی۔
رافی  :دیبعاہللنبدیعس،انبادرسی،رعسم،اتقدہ،زراہنبافیف،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
وجصخشاےنپدؽںیمالطؼدےاسےکقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1375

راوی َ :وسی بٔ عبسايرحُٔ ،حشین جعفی ،زائسہ ،طيبإ ،قتازہ ،زرارہ بٔ اوفی ،حرضت ابوہریرہ

إ َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ
وسی بِ ُٔ َع ِبسٔ ايرَّ ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا حُ َشی ِ ْن ا ِي ُح ِعف ُّٔی َع ِٔ َزائ َٔس َة َع ِٔ َط ِي َب َ
أَ ِخب َ َرنٔی َُ َ
ز َُر َار َة بِ ٔٔ أَ ِوفَی َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ إ ٔ َّٕ اہللَ َت َعال َی َت َحا َو َز ْٔل ُ ًََّٔی َع َُّا

َح َّسثَ ِت بٔطٔ أَ ِن ُؿ َش َضا ََا ي َِِ َتک َ ًَّ ِِ أَ ِو َت ِع َُ ٌِ بٔطٔ

ومیس نب دبعارلنمح  ،نیسح  ،یف ،زادئہ ،ابیشؿ ،اتقدہ ،زرارہ نب افیف ،رضحت اوبرہریہ ےس رفاتی ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدخافدندقفسریمیاتمیکاؿابوتںرپرگتفںیہن
رفامےت وج ہک اس ےک بلق ںیم ںیہ ای وج اؿ ےک بلق ںیم فوسےس ادیا وہےت ںیہ اہیں کت ہک فہ اس رپ لمع

رکںیایاسےکقلعتموگتفگرکںی۔
رافی  :ومیسنبدبعارلنمح،نیسح ،یف،زادئہ،ابیشؿ،اتقدہ،زرارہنبافیف،رضحتاوبرہریہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےسیااشرہےسالطؼدانیوجھجمسںیمآاتوہ
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اےسیااشرہےسالطؼدانیوجھجمسںیمآاتوہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1376

راوی  :ابوبْک بٔ ْاؾع ،بہز ،حُاز بٔ سًُہ ،ثابت ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

ْک بِ ُٔ ْ َاؾ ٔ ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بَ ِضزْ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َح َُّا ُز بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ثَاب ٔ ْت َع ِٔ أَْ َ ٕص َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو بَ ِ ٔ
إ ي ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َج ْار ؾَارٔس ٌّٔی كَی ُِّب ا ِي َُ َر َق ٔة ؾَأتََی َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
کَ َ
َات َی ِوّ ٕ َوع ٔ ِٓ َس ُظ َعائٔظَ ُة ؾَأ َ ِو ََأ َإٔي َِیطٔ ب ٔ َی ٔسظ ٔأَ ِٕ َت َعا ٍَ َوأَ ِو ََأ َ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إلٔ َی َعائٔظَ َة
ذ َ
َ َ
رخ َص َه َِذا ب ٔ َی ٔسظ ٔأَ ِٕ ََّل ََ َّر َتی ِ ٔن أَ ِو ثَ ََلثّا
أَ ِی َو َص ِٔذظ ٔؾَأ ِو ََأ إٔي َِیطٔ ِاْل َ ُ
اوبرکب نب انعف ،زہب،امحد نب ہملس ،اثتب ،رضحت اسن ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽرکمی یلص
اہلل ہیلع فآہل فملس اک اکی ڑپفیس اھت وج ہک افرس اک ابدنشہ اھت وج ہک تہب دمعہ مسق اک وشرہب انبای رکات اھت فہ صخش اکی
رمہبت دختم وبنی یلص اہللہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس رضحت اعہشئ
دصہقی ریض اہلل اہنع ںیھت وت اس صخش ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اےنپ اہھت ےس ااشرہ ایک ہک فیرفی
ےلآںیئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعیکاجبنااشرہرفامایینعیایکںیم
اؿ وک یھب ےل رک آں۔ اس صخش ےن اہھت ےس ااشرہ ںیہن ایک دف رمہبت ای نیت رمہبت ینعی ارگ ااشرہ ےس الطؼ دانی

ھجمسںیمآراہےہوتالطؼفاعقوہاجےئیگ۔
رافی  :اوبرکبنبانعف،زہب،امحدنبہملس،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےسیالکؾےکابرےںیمسجےکدعتمدینعموہںارگیسکاکیینعماکارادہوہوتفہدرتسوہاگ
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اےسیالکؾےکابرےںیمسجےکدعتمدینعموہںارگیسکاکیینعماکارادہوہوتفہدرتسوہاگ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1377

راوی  :عُرو بٔ َٓؼور ،عبساہلل بٔ َشًُہَ ،ايَ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،یحٌی بٔ
سعیسَ ،حُس بٔ ابراہیِ ،عًكُہ بٔ وقاؾ ،حرضت عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ََ ِشً ََُ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََاي ٔ َْ َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن

َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ََاي ٔ َْ َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ
َٔ
اب َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َوفٔی َحسٔیثٔ ا ِي َحار ٔٔث أَْ َّ ُط َسُٔ َع عُ َُ َر َي ُكو ٍُ َقا ٍَ
َع ِٔ َع ًِ َك َُ َة بِ ٔٔ َو َّقاؾٕ َع ِٔ عُ َُ َر بِ ٔٔ ا ِي َد َّل ٔ

ئ ََا ْ َ َوی ؾ ََُ ِٔ ک َاْ َ ِت صٔ ِح َرتُ ُط إلٔ َی اہللٔ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إْٔ َّ َُا اْلِ َ ِع َُا ٍُ بٔاي ِّٓ َّیةٔ َوإْٔ َّ َُا َّٔل َِر ٔ ٕ

َو َر ُسوئطٔ ؾَض ٔ ِح َرتُ ُط إلٔ َی اہللٔ َو َر ُسوئطٔ َو ََ ِٔ کَاْ َ ِت صٔ ِح َرتُطُ ي ٔ ُسْ ِ َیا ي ُٔؼيبُ َضا أَ ِو ا َِ َرأَة ٕ یَ َتزَ َّو ُج َضا ؾَض ٔ ِح َرتُ ُط إلٔ َی ََا
َصا َج َر إٔي َِیطٔ

رمعف نبوصنمر،دبعاہلل نب ہملسم ،امکل فاحرث نب نیکسم،انب اقمس ،امکل،ییحی نبدیعس،دمحم نباربامیہ ،ہمقلع
نب فاقص ،رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی ےن اراشد رفامای (دنبہ ےک) اامعؽ
تین ےک اسھت یہ ربتعم ںیہ افر دصقم ںیم فیہ اکنایب وہاگ وج ہک تین رکے وت سج یسک اک اکمؿ ےس رجہت رکان

دخا افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک اجبن ےس ےہ وت اس یک رجہت دخا افر اس ےک روسؽ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسیکاجبنےسیکاجےئیگینعیدخاافراسیکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملسیکاجبنرجہترکےناک
وثاباپےئاگافرسجصخشیکرجہتداینےکفاےطسےہوتاسصخشوکداین اح لوہیگافرارگوعرتےکفاےطس
ارگیسکیکرجہتوہیئوتاسصخشوکویبیاح لوہاجےئیگافردرا لیسکاکاےنپرھگابرفنطےسرجہترکان
سجارادہےسوہاگوتاسوکفہیہزیچےلمیگہکسجےکےیلاسےنہیرجہتیکےہ۔
رافی  :رمعف نب وصنمر ،دبعاہلل نب ہملسم ،امکل ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،ییحی نب دیعس ،دمحم نب
اربامیہ،ہمقلعنبفاقص،رضحترمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئاکیظفلاصػوبالاجےئافراسےسفہوہفمؾرمادایلاجےئوجہکاسےسںیہن اتلکوتفہراکیر
وہاگ
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ارگوکیئاکیظفلاصػوبالاجےئافراسےسفہوہفمؾرمادایلاجےئوجہکاسےسںیہن اتلکوتفہراکیروہاگ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1378

راوی  :عُرإ بٔ بکار ،علی بٔ عیاغ ،طعیب ،ابوزْاز ،عبسايرحُٔ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

غ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ُط َع ِی ْب َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو ايزَِّْاز ٔ َٔ َُّا
أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ بَکَّا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ َعیَّا ٕ

َ
َْ أََّْطُ َسُٔ َع أَبَا ص َُریِ َر َة یُ َح ِّس ُث َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ْع ُد َٔ َُّا ذ َ َ
َح َّسثَ ُط َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ اْلِ ِ َ
وٕ َُ َِذ ََّ ُّا
ـ َي ِ ٔ
وٕ َُ َِذ ََّ ُّا َو َیً َِعُٓ َ
َقیِ ٕع َوي َِع َٓ ُض ِِ إْٔ َّ ُض ِِ َي ِظت ُُٔ َ
َقا ٍَ َقا ٍَ اْ ِ ُورُوا َن ِی َ
ِص ُف اہللُ َعىِّی َط ِت َِ ُ َ

َوأَْ َا َُ َح َُّ ْس

رمعاؿ نب اکبر ،یلع نب ایعش ،بیعش ،اوبزاند ،دبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک

رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفملسےناراشدرفامایدوھکیدخافدندقفسرقشیےکھجموکرباالھبےنہکوکھجمےس
سک رطح ریھپ دےتی ںیہ ہک فہ ولگ ھجم وک اگایل ں دےتی افر ھجم رپ تنعل ےتجیھب ںیہ ہکبج ںیم دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسوہں۔
رافی  :رمعاؿنباکبر،یلعنبایعش،بیعش،اوبزاند،دبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اایتخریکدمترقمررکےنےکابرےںیم
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اایتخریکدمترقمررکےنےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1379

َوسی بٔ علی ،ابٔ طہاب ،ابوسًُہ بٔ
راوی  :یوْص بٔ عبساَّلعلی ،ابٔ وہب ،یوْص بٔ یزیس و
ٰ
عبسايرحُٔ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

وسی بِ ُٔ ُعل َٕٓی َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا یُوْ ُُص بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا یُوْ ُُص بِ ُٔ یَز ٔ َ
یس َو َُ َ
اب َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َسً ََُ َة بِ ُٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ أَ َّٕ َعائٔظَ َة َز ِو َد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقاي َِت
ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ

َاْ ي ََٔ أَ َِ ّرا ؾ َََل َعً َِی َٔ أَ ِٕ َّلَ
َي َُّا أ ُ َٔ َر َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ٔ َت ِدیٔیر ٔأَ ِز َوا ٔجطٔ بَ َسأَ بٔی َؾ َكا ٍَ إنِّٔی ذ ٔ ْ
ِ
رفاقٔطٔ َقاي َِت ث ُ َِّ َت ََل َص ِٔذظ ٔ
ُت َع ِّحلٔی َحًَّی َت ِش َتأ ِ َٔرٔی أَبَ َویِ َٔ َقاي َِت َق ِس َعً ٔ َِ أَ َّٕ أَبَ َو َ
ای ي َِِ َیهُوَْا ي ٔ َیأ َُ َرانِّی بٔ ٔ َ
ِ
ِاْل َی َة َیا أَ ُّی َضا اي َّٓ ٔي ُّی ُق ٌِ ْٔلَ ِز َوا ٔج َ
َ إ ٔ ِٕ ُن ِٓت ُ َّن تُر ٔ ِز َٕ ا ِي َح َیا َة ُّ
ايسْ ِ َیا إلٔ َی َق ِوئطٔ َجُٔ ّیَل َؾ ُكً ُِت أَف ٔی َص َِذا أَ ِس َتأ َٔرُ
أَبَ َو َّی َؾإٔنِّی أُرٔی ُس اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ َو َر ُسو َيطُ َو َّ
رخ َة َقاي َِت َعائٔظَ ُة ث ُ َِّ ؾ ََع ٌَ أَ ِز َوا ُد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ
ايس َار ِاْل ٔ َ

َ ح ٔی َن َقا ٍَ َي ُضَّٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوا ِختَرَِْطُ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َٔ ِث ٌَ ََا ؾ ََعً ُِت َوي َِِ َیهُ ِٔ ذَي ٔ َ

كَ ََلقّا َٔ ِٔ أَ ِج ٌٔ أَْ َّ ُضَّٔ ا ِختَرِْ َ ُط
ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،ویسننبسیدیفومٰیسنبیلع،انباہشب،اوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاعہشئ
دصہقیریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکسجرفزرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاسابتاکمکحوہا
ہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملساینپاہیلہرتحمہموکاایتخراطعرفامدںیوتفہاایتخردانیھجمےسرشفعرفامایافررفامےن
ےگلہکںیممےساکیابتاکذترکہرکفںاگوتاسںیممدلجیہنرکانافرماےنپفادلنییکراےئےکریغباس
ابت اک وجاب ہن دانی رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
فادلنی اک وشمرہ اح ل رکان اس فہج ےس رفامای ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ملع اھت ہک ریمے فادلنی ھجم وک
رضحت ےس اگل وہےن اک وشمرہ ںیہن دںی ےگ۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ رھپ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنہیآتی رکہمیانزؽوہیئ۔اسآتی رکہمیاکرتہمجہیےہ ینعیاے یبنیلصاہللہیلعفآہلفملس
آپیلصاہللہیلعفآہلفملساینپویبویںےسرفامںیئہکارگمداینفیزدنیگیکوخاشہریتھکوہافراہیںیکرفقن
افر اہبر اچیتہ وہ وت م آؤ ھچک افدئہ ےک ےیل افر ںیم م وک ایھچ رطح ےس رتصخ رکفں۔ رضحت اعہشئ دصہقی
ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ںیم ےن ہی آتی رکہمی نس رک اہک ایک ایس زیچ ےک فاےطس وشمرہ رک ولں افر ںیم اےنپ
فادلنی ےس وشمرہ ویکں رکفں؟ ںیم ےن اایتخر ایک اہلل زعت افر زبریگ فاےل وک افر اہلل ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملس افرآرخت ےک اکمؿ وک۔ رضحت اعہشئ دصہقیریض اہلل اہنع رفامیت ںیہہک رھپامتؾیکامتؾ ویبویں ےن
یبنیلصاہللہیلعفآہلفملسوکایسرطہقیےساہکہکسجرطہقیےسںیمےناہکاھت۔ینعیامتؾ ویبویںےنایسرطح
ےساہک افراسےکروسؽیلصاہللہیلعفآہلفملس وکاایتخررفامایافررضحتاعہشئ دصہقیریضاہللاہنع رفامیت ںیہ
ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اک ویبویں ےس وساؽ رکان افر اؿ وک اایتخر دے دانی الطؼ ںیہن اھت
ویکہکن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسوکاایتخرایکافراؿےکریغوکاایتخرںیہنایک
رافی  :ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ ،ویسن نب سیدی ف ومٰیس نب یلع ،انب اہشب ،اوبہملس نب دبعارلنمح،
رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اایتخریکدمترقمررکےنےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1380

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلیَ ،حُس بٔ ثورَ ،عُر ،زہریْ ،عوہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ثَ ِو ٕر َع ِٔ ََ ِع َُر ٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُ ِ

َقاي َِت َي َُّا َْزَي َِت إ ٔ ِٕ ُن ِٓت ُ َّن تُر ٔ ِز َٕ اہللَ َو َر ُسو َي ُط َز َخ ٌَ َعل َ َّی اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بَ َسأَ بٔی َؾ َكا ٍَ َیا
َاْ ي ََٔ أَ َِ ّرا ؾ َََل َعً َِی َٔ أَ ِٕ ََّل ُت َع ِّحلٔی َحًَّی َت ِش َتأ ِ َٔرٔی أَبَ َویِ َٔ َقاي َِت َق ِس َعً ٔ َِ َواہللٔ أَ َّٕ أَبَ َو َّی
َعائٔظَ ُة إنِّٔی ذ ٔ ْ
ِ
ايسْ ِ َیا َوزٔی َٓ َت َضا
َُقأَ َعل َ َّی یَا أَ ُّی َضا اي َّٓ ٔي ُّی ُق ٌِ ْٔل َ ِز َوا ٔج َ
َ إ ٔ ِٕ ُن ِٓت ُ َّن تُر ٔ ِز َٕ ا ِي َح َیا َة ُّ
ي َِِ َیهُوَْا ي ٔ َیأ َُ َرانِّی بٔ ٔ َ
رفاقٔطٔ ؾ َ َ
َؾ ُكً ُِت أَفٔی َص َِذا أَ ِس َتأ ِ َٔرُ أَبَ َو َّی َؾإٔنِّی أُرٔی ُس اہللَ َو َر ُسو َي ُط َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ صَ َِذا َخ َلأ ْ َواْلِ َ َّو ٍُ أَ ِول َی
اب َواہللُ ُس ِب َحاَْطُ َو َت َعال َی أَ ِع ًَ ُِ
بٔايؼَّ َو ٔ

دمحم نب دبعاالیلع ،دمحم نب وثر ،رمعم ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج
فتق آتی رکہمی ریمے اپس فیرفی الےئ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ھجم وک رفامای اے
اعہشئدصہقیریضاہللاہنع!ںیم اتہوہںھجتوکاکیابتوتدلجیہنرکافراےنپفادلنیےسوشمرہاسابتںیم
رک ےل۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن وشمرہ ےنیل ےکفاےطس
رفامایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکملعاھتہکریمےفادلنیآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسگدحییگرکےنیک
راےئ ھجم وک ہن دںی ےگ۔ رھپ ہی آتی رکہمی ینعی اے یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفام
دںی اینپ وعروتں ےس ہک ارگ م داین یک زدنیگ اچیتہ وہ افر اہیں یک رفقن (افر اہبر) اچیتہ وہ آرخ کت۔ رضحت
اعہشئدصہقیریضاہللاہنعرفامیتںیہایکیہیاعمہلمےہوشمرہافراالصحرکولںںیماےنپفادلنییکینعیاسابت
ںیم وشمرہ رکےنیک ایک رضفرت ےہ ہکلب ںیمریغب وشمرہ ےیل ہی ابتیتہک وہںہک ںیم ےن اہلل افراس ےک روسؽ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اایتخر ایک افر اہلل افر اس ےک روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک اایتخر ایک۔ رضحت

اوبدبعارلنمحفنصماسنیئرفامےتںیہاسرفاتیںیمیسکمسقاکوکیئاصقنؿںیہنہکلبتہبزایدہہ کیےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،دمحمنبوثر،رمعم،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اؿوخانیتےسقلعتمہکنجوکاایتخردےدایایگافراوہنںےناےنپوشرہوکاایتخردای
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اؿوخانیتےسقلعتمہکنجوکاایتخردےدایایگافراوہنںےناےنپوشرہوکاایتخردای

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1381

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،اسُعیٌ ،عاَرَْ ،سوم ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ْسو ٕم َع ِٔ َعائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی ص َُو ابِ ُٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ َع ِٔ َعا َٔر ٕ َع ِٔ ََ ِ ُ

إ ك َ ََلقّا
َقاي َِت َخی َّ َرَْا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَا ِختَرَِْا ُظ ؾ ََض ٌِ ک َ َ

رمعفنبیلع،ییحی،اامسلیع،اعرم،رسمفؼ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملس ےناینپازفاجرہطمات وکاایتخردےدای افراایتخردےنی ےساؿ وک الطؼںیہن وہیئ اسےیل
ہکسجفتقاؿوکاایتخردےدایایگوتاوہنںےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاایتخررکایل۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،الیعمس،اعرم،رسمفؼ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی

اؿوخانیتےسقلعتمہکنجوکاایتخردےدایایگافراوہنںےناےنپوشرہوکاایتخردای

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1382

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،طعبہ ،عاػِ ،طعيیَْ ،سوم ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل
عٓہا

اػ ِٕ َقا ٍَ َقا ٍَ َّ
ايظ ِع ٔي ُّی َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َع ٔ
ْسو ٕم َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َق ِس َخی َّ َر َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ن َٔشائ َ ُط َؾً َِِ َیهُ ِٔ ك َ ََلقّا
ََ ِ ُ
دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،ہبعش ،اعمص ،یبعش ،رسمفؼ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ازفاج رہطمات وک اایتخر دے دای افر اایتخر دےنی ےس اؿ وک الطؼ
ںیہنوہیئاسےیلہکسجفتقاؿوکاایتخردےدایایگوتاوہنںےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاایتخر
رکایل۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،اعمص،یبعش،رسمفؼ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اؿوخانیتےسقلعتمہکنجوکاایتخردےدایایگافراوہنںےناےنپوشرہوکاایتخردای

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1383

راوی َ :حُس بٔ ابراہیِ بٔ ػسرإ ،خايس بٔ حارث ،اطعث ،عاػِ ،طعيیَْ ،سوم ،حرضت عائظہ
ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

إ َع ِٔ َخاي ٔ ٔس بِ ٔٔ ا ِي َحار ٔٔث َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَ ِط َع ُث َوص َُو ابِ ُٔ َع ِب ٔس ا ِي ًَُ ٔ َٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ ُػ ِس َر َ

َّ
ْسو ٕم َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َق ِس َخی َّ َر اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ن َٔشائ َ ُط َؾً َِِ
َع ِٔ َع ٔ
اػ ِٕ َع ِٔ ايظ ِع ٔي ِّی َع ِٔ ََ ِ ُ
َیهُ ِٔ ك َ ََلقّا
دمحم نب اربامیہ نب دصراؿ ،اخدل نب احرث ،اثعش ،اعمص ،یبعش ،رسمفؼ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع
ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ ازفاج رہطمات وک اایتخر رفامای افر اایتخر
دےنیےساؿرپالطؼفاعقوہیئگ۔
رافی  :دمحمنباربامیہ نب دصراؿ،اخدلنباحرث ،اثعش،اعمص ،یبعش ،رسمفؼ ،رضحتاعہشئدصہقیریض
اہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اؿوخانیتےسقلعتمہکنجوکاایتخردےدایایگافراوہنںےناےنپوشرہوکاایتخردای

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1384

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،طعبہ ،سًامیٕ ،ابوؿهیَْ ،سوم ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل
عٓہا

ايـ َهی َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ َع ِٔ أَبٔی ُّ
إ ك َ ََلقّا
ْسو ٕم َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َق ِس َخی َّ َر َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ن َٔشائ َ ُط أَ َؾک َ َ
ََ ِ ُ
ص
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،امیلسؿ،اوب حی،رسمفؼ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع ےسرفاتیےہہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناینپازفاجرہطماتوکاایتخررفامایافراایتخردےنیےساؿرپالطؼ
فاعقوہیئگ۔

ص
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،امیلسؿ،اوب حی،رسمفؼ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اؿوخانیتےسقلعتمہکنجوکاایتخردےدایایگافراوہنںےناےنپوشرہوکاایتخردای

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1385

راوی  :عبساہلل بٔ َحُس ،ابوَعاویہ ،اعُعَ ،شًَِْ ،سوم ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرنٔی َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َّ
ٔیـ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َُ َعاو ٔ َی َة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا اْلِ َ ِع َُ ُع َع ِٔ َُ ِشً ٔ ِٕ َع ِٔ
ايـع ُ
ْسو ٕم َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت َخی َّ َرَْا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَا ِختَرَِْا ُظ َؾً َِِ َي ُع َّس َصا َع ًَ ِي َٓا َط ِیئّا
ََ ِ ُ
دبع اہلل نب دمحم ،اوباعمفہی ،اشمع ،ملسم ،رسمفؼ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنمہوکاایتخراطعرفامایافرمہےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکاایتخراطعرفامایرھپاایتخر
وکامشرںیہنرفامای۔
رافی  :دبعاہللنبدمحم،اوباعمفہی،اشمع،ملسم،رسمفؼ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقوشرہافرویبیدفونںیہالغؾافرابدنیوہںرھپفہآزادیاح لرکںیلوتاایتخروہاگ
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
سجفتقوشرہافرویبیدفونںیہالغؾافرابدنیوہںرھپفہآزادیاح لرکںیلوتاایتخروہاگ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1386

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،حُاز بٔ َشعسہ ،ابٔ َوہب ،حرضت قاسِ بٔ َحُس رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّازُ بِ ُٔ ََ ِش َع َس َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ََ ِوصَبٕ َع ِٔ ا ِي َكا ٔس ِٔ بِ ٔٔ
َ
َ ي ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ
ْ ُت ذَي ٔ َ
َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ ک َ َ
إ ي ٔ َعائٔظَ َة غ ََُل ّْ َو َجارٔیَ ْة َقاي َِت ؾَأ َر ِز ُت أَ ِٕ أ ُ ِعت ٔ َك ُض َُا ؾ ََِذ َ ِ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ ابِ َسئٔی بٔا ِي ُػ ََلّ ٔ َق ِب ٌَ ا ِي َحارٔ َیةٔ

ااحسؼ نب اربامیہ ،امحد نب دعسمہ ،انب ومبہ ،رضحت اقمس نب دمحم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
اعہشئدصہقیریضاہللاہنع ےکاپسالغؾافر ابدنیےھت رضحتاعہشئدصہقیریض اہللاہنعاکہیارادہوہاہکاؿ
دفونںوکآزادرکدںیرھپاوہنںےناسابتاکذترکہرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنمایکوت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےاعہشئدصہقیریضاہللاہنعمابدنیےسلبقالغؾوکآزادرکان۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،امحدنبدعسمہ،انبومبہ،رضحتاقمسنبدمحمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابدنیوکاایتخردےنیےسقلعتم
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ابدنیوکاایتخردےنیےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1387

راوی َ :حُس بٔ سًُہ ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،ربیعہ ،قاسِ بٔ َحُس ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل
عٓہا

َ
یع َة َع ِٔ ا ِي َكاس ِٔٔ بِ ٔٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا ابِ ُٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ َرب ٔ َ

ايشن َ ٔن أَْ َّ َضا أ ُ ِعت ٔ َك ِت
َعائٔظَ َة َز ِو ٔد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقاي َِت ک َ َ
إ فٔی بَر ٔ َیر َة ث َ ََل ُث ُسن َ ٕن إ ٔ ِح َسی ُّ
َؾ ُدی ِّ َر ِت فٔی َز ِو ٔج َضا َو َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِي َوَّلَ ُئ ي ٔ َُ ِٔ أَ ِع َت َل َو َز َخ ٌَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی

َُق َب إٔي َِیطٔ ُخ ِبزْ َوأ ُ ِز ّْ َٔ ِٔ أ ُ ِزّ ٔا ِيب َ ِیتٔ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوا ِيبُرِ ََ ُة َت ُؿو ُر ب ٔ ًَ ِح ِٕ ؾ ُ ِّ

َ َي ِح ِْ ُت ُؼ ِّس َم بٔطٔ َعل َی بَر ٔ َیر َة َوأَْ ِ َت َّلَ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَي َِِ أَ َر ب ُ ِر ََ ّة ؾ َٔیضا َي ِح ِْ َؾ َكايُوا بَل َی َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ ذَي ٔ َ
ٌ ايؼَّ َس َق َة َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ص َُو َعً َِی َضا َػ َس َق ْة َوص َُو َي َٓا َصسٔیَّ ْة
َتأِک ُ ُ

دمحم نب ہملس ،انب اقمس ،امکل ،رہعیب ،اقمس نب دمحم ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک فاہعق
رضحت ربریہ ںیم نیت تنس ںیھت اکی تنس وت ہی ےہ ہک فہ آزاد یک یئگ رھپ اؿ وک اؿ ےک وشرہ ےک اسھت رےنہ اک
ہلسلس ںیم اایتخر دای ایگ ینعی اؿ ےس اہک ایگ ہک ارگ اہمتری راضدنمی وہ وت م اےنپ وشرہ ےک اپس رہ ایل رکف ای م اس
وشرہوکوھچ ڑرک(ینعیاسوشرہےسالطؼاح لرکےک)دفرسےصخشےساکنحرکولافردفرسیابتہیےہہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسرضحتربریہےکفاہعقےکہلسلسںیماراشدرفامایہکفراتثوت
آزاد رکےن فاےل صخش ےک فاےطس ےہ افر رسیتی ابت ہی ےہ ہک اکی دؿ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملساکمؿرپفیرفیالےئافراسفتقاہڈنیںیموگتشالبراہاھت۔فہوگتشےلےئگآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےکاپس رفیٹافراسنلوموجداھتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکایکںیمےنوگتشیکاہڈنی
ںیہندیھکیےہ۔(ینعیسجاہڈنیںیموگتشایترایکاجاتےہ)مولگفہاہڈنیسکفہجےسںیہنالےتوہ۔رھگ
ےک ولوگں ےن رعض ایک یج اہں وگتش وت کپ اجات ےہ نکیل فہ وگتش رضحت ربریہ وک دصہق رک دای اجات ےہ افر
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس دصہق یک زیچ ںیہن اھکےت ںیہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ ےک فاےطس وت
دصہقےہافرامہرےفاےطسفہدہہیےہ۔
رافی  :دمحمنبہملس،انباقمس،امکل،رہعیب،اقمسنبدمحم،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی

ابدنیوکاایتخردےنیےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1388

راوی َ :حُس بٔ آزّ ،ابوَعاویہ ،ہظاّ ،عبسايرحُٔ بٔ قاسِ ،ابیہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل
عٓہا

أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ آ َز َّ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َُ َعاؤیَ َة َع ِٔ ص ٔظَ اّ ٕ َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ
إ فٔی بَر ٔ َیر َة ثَ ََل ُث َق ٔـ َّیا ٕ
َ
ْ ُت ذَي ٔ َ
َعائٔظَ َة َقاي َِت ک َ َ
ت أَ َرا َز أَصِ ًُ َضا أَ ِٕ َیبٔی ُعوصَا َو َي ِظتَرٔكُوا ا ِي َو ََّل َئ ؾ ََِذ َ ِ
یضا َؾإْٔ َّ َُا ا ِي َو ََّل ُئ ي ٔ َُ ِٔ أَ ِع َت َل َوأ ُ ِعتٔ َك ِت َؾ َدی َّ َرصَا َر ُسو ٍُ
ئً َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ ا ِطتَر ٔ َیضا َوأَ ِعتٔك ٔ َ
َ
ْ ُت ذَي ٔ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَا ِخ َت َار ِت َنؿ َِش َضا َوک َ َ
إ یُ َت َؼ َّس ُم َعً َِی َضا َؾ ُت ِضسٔی َي َٓا َٔ ِٓ ُط ؾ ََِذ َ ِ
ئً َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ کًُُو ُظ َؾإْٔ َّ ُط َعً َِی َضا َػ َس َق ْة َوص َُو َي َٓا َصسٔیَّ ْة

دمحم نب آدؾ ،اوباعمفہی ،اشہؾ ،دبعارلنمح نب اقمس ،اہیب ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک
رضحتربریہریضاہللاہنعیکفہجےسنیتںیتنساجریوہںیئہچنیم سجفتقاؿےکآاقؤںےناؿوکآزادی
دےنی اک ارادہ ایک افر اوہنں ےن فراتث (وخد) فوصؽ رکےن یک رشط رقمر یک وت ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےساسابتاکذترکہایک۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایماسوکرخدیرکآزادرکدفافر
فراتث وت اس اک قح ےہ وج ہک آزاد رکات ےہ رھپ اؿ وک آزاد رک دے اگ۔ رھپ رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلعفآہل
فملسےناؿوکاایتخراطعرف امایہکاہمترادؽاچےہوتماےنپوشرہیہےکاکنحںیمروہافراہمترادؽاچےہوتمیسک
دفرسے صخشےساکنحرکول ہچنیم رضحتربریہریضاہلل اہنعےنیسکدفرسےصخش ےکاسھتاکنحرکےنوک
اایتخر ایک۔ رھپ اؿ وک دصہقدای اجات وت فہ اس دصہق ںیم ےس دہہی ہفحت ےک وطر رپ ھچک اجیھب رکیت یھت سجفتق ںیم
ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس وک التبای وت آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای ھجم وک یھب اس ںیم
ےساھکےنےکفاےطسدفاسےیلہکاسےکفاےطسدصہقافرامہرےفاےطسدہہیےہ۔
رافی  :دمحمنبآدؾ،اوباعمفہی،اشہؾ،دبعارلنمحنباقمس،اہیب،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع

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

اسابدنیےکاایتخردےنیےسقلعتموجہکآزادرکدییئگوہافراساکوشرہآزادوہ
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اسابدنیےکاایتخردےنیےسقلعتموجہکآزادرکدییئگوہافراساکوشرہآزادوہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1389

راوی  :قتيبہ ،جریرَٓ ،ؼور ،ابراہیِ ،اسوز ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َجر ٔ ْیر َع ِٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ِ
اطت َ َریِ ُت بَر ٔ َیر َة
ؾ ِ
یضا َؾإْٔ َّ َُا ا ِي َو ََّل ُئ ي ٔ َُ ِٔ
ْ ُت ذَي ٔ َ
َ ئً َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ أَ ِعتٔك ٔ َ
َاطت َ َر َن أَصِ ًُ َضا َو ََّلئ َ َضا ؾ ََِذ َ ِ
أَ ِع َلی ا ِي َور َٔم َقاي َِت ؾَأ َ ِع َت ِكت َُضا ؾ ََس َعاصَا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َدی َّ َرصَا َٔ ِٔ َز ِو ٔج َضا َقاي َِت ي َِو
ُحا
أَ ِع َلانٔی َن َِذا َو َن َِذا ََا أَ َق ُِ ُت ع ٔ ِٓ َس ُظ ؾَا ِخ َت َار ِت َنؿ َِش َضا َوک َ َ
إ َز ِو ُج َضا ُ ًّ
ہبیتق ،رجری ،وصنمر ،اربامیہ ،اوسد ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت ربریہ
ریضاہللاہنعوکرخدیاافراؿےکفاایلءےنہیرشطریھکیھتہکاسفراتثےکدقحارمہولگوہںےگرضحت
اعہشئدصہقیریضاہللاہنعرفامیتںیہہکںیمےنآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےساسابتاکذترکہایکآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہکماسوکآزادرکدفاسےیلہکابدنیایالغؾآزادرکےنفاےلاکقحوہات
ےہ(بلطمہیےہہکفہامؽدفتلوجوھچ ڑرکاجےئہیدفونںاسےکرففتخرکےنفاےلاکہصحںیہنےہہکلب
فراتث ںیم بسح اضہطب رشیع ہصح ےہ) ہی ابت نس رک رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےن اؿ وک آزادی
دے دی اؿ ےک وشرہ ےک ہلسلس ںیم رھپ فہ ےنہک گل ںیئگ ہک ارگ ھجم وک اچےہ سج دقر امؽ دفتل دے دے وت
بجیھبںیماؿےکاپسایقؾہنرکفںیگافررھپاسےکدعبفہاباایتخراخوتؿنبںیئگافراؿرضحتربریہےک
وشرہاکیآزادصخشےھتفہیسکصخشےکالغؾںیہنےھت۔

رافی  :ہبیتق،رجری،وصنمر،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اسابدنیےکاایتخردےنیےسقلعتموجہکآزادرکدییئگوہافراساکوشرہآزادوہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1390

راوی  :عُرو بٔ علی ،عبسايرحُٔ ،طعبہ ،حهِ ،ابراہیِ ،اسوز ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ ا ِي َح َه ِٔ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة
أَْ َّ َضا أَ َرا َز ِت أَ ِٕ َت ِظتَر َٔی بَر ٔ َیر َة ؾ ِ
َ ئً َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ
ْ ِت ذَي ٔ َ
َاطت َ َركُوا َو ََّلئ َ َضا ؾ ََِذ َ َ
ِ
یضا َؾإ ٔ َّٕ ا ِي َو ََّل َئ ي ٔ َُ ِٔ أَ ِع َت َل َوأتُ َٔی ب ٔ ًَ ِح ِٕ َؾكٔی ٌَ إ ٔ َّٕ َص َِذا َٔ َُّا ُت ُؼ ِّس َم بٔطٔ َعل َی بَر ٔ َیر َة َؾ َكا ٍَ ص َُو
اطتَر ٔ َیضا َوأَ ِعتٔك ٔ َ

ُحا
ي ََضا َػ َس َق ْة َو َي َٓا َص ٔسیَّ ْة َو َخی َّ َر َصا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوک َ َ
إ َز ِو ُج َضا ُ ًّ

رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ہبعش،مکح،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکاوہنں
ےن رضحت ربریہ ریض اہلل اہنع وک رخدیےن اک ارادہ رفامای نکیل اؿ ےک افایلء ےن ہی رشط اگلیئ ہک فالء مہ ولگ
فوصؽرکںیےگ(ینعیرضحتربریہیکفراتثمہوکاح لوہیگ)رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعرفامیتںیہ
ہک ںیم ےناسابت اکذترکہ رضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسےنم ایک وتآپیلصاہللہیلعفآہلف
ملسےناراشدرفامایہکماس وکرخدیولافر ماسوکآزادرکدفویکہکنفالء ینعی فراتثالغؾ ایابدنییکےہوج آزاد
وہےکچآزادرکےنفاےلاکافررففتخرکےنفاےلاکقحںیہنوہاتارگہچارگوکیئرففتخرکےنفاالصخشرشط
اگلای رکے رففتخ رکےن ےک فتق۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ رھگ ےک ولگ آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم وگ تش ےل رک احرض وہےئ افر اؿ ولوگں ےن ہی ابت یھب  ہہ دی ہک ہی وگتش یسک
صخش ےن رضحت ربریہ ریض اہلل اہنع وک دصہق ںیم دای اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ وگتش
رضحت ربریہ ریض اہلل اہنع ےک ےیل وت دصہق اھت افر امہرے فاےطس ہفحت افر دہہی ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسےنرضحتربریہریضاہللاہنعوکاایتخراطعرفامایافراؿاکوشرہآزاداھتالغؾںیہناھت۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ہبعش،مکح،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسہلئسمےسقلعتمہکسجابدنیاکوشرہالغؾےہافرفہآزادوہیئگوتاسوکاایتخرےہ
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اسہلئسمےسقلعتمہکسجابدنیاکوشرہالغؾےہافرفہآزادوہیئگوتاسوکاایتخرےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1391

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،جریر ،ہظاّ بٔ ْعوہ ،ابیہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

َ
ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقا َي ِت کَا َت َب ِت بَر ٔ َیرةُ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا َجر ٔ ْیر َع ِٔ صٔظَ اّ ٔبِ ٔٔ ُ ِ
َعل َی َن ِؿ ٔش َضا بٔت ِٔش ٔع أَ َوا ٕم فٔی کٌُِّ َس َٓ ٕة بٔأُوق ٔ َّی ٕة ؾَأ َ َت ِت َعائٔظَ َة َت ِش َتعٔيُٓ َضا َؾ َكاي َِت َّلَ إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َيظَ اؤُا أَ ِٕ أَ ُع َّسصَا
وٕ ا ِي َو ََّل ُئ
َي ُض ِِ َع َّس ّة َواح َٔس ّة َویَهُو ُٕ ا ِي َو ََّل ُئ لٔی ؾ ََِذ َص َب ِت بَر ٔ َیرةُ َؾک َ ًَّ َُ ِت فٔی ذَي ٔ َ
َ أَصًِ ََضا ؾَأَبَ ِوا َعً َِی َضا إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َیهُ َ
َ َؾ َكاي َِت ي ََضا ََا َقا ٍَ أَ ِصًُ َضا
َي ُض ِِ َؾ َحائ َ ِت إلٔ َی َعائٔظَ َة َو َجا َئ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ع ٔ ِٓ َس ذَي ٔ َ

وٕ ا ِي َوَّلَ ُئ لٔی َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََا َص َِذا َؾ َكاي َِت َیا
َؾ َكاي َِت ََّل صَا اہللٔ إٔذّا إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َیهُ َ
َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ بَر ٔ َیر َة أَ َت ِتىٔی َت ِش َتعٔی ُن بٔی َعل َی ن ٔ َتابَت َٔضا َؾ ُكً ُِت َّلَ إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َيظَ اؤُا أَ ِٕ أَعُ َّس َصا َي ُض ِِ َع َّس ّة َواح َٔس ّة
وٕ ا ِي َو ََّل ُئ َي ُض ِِ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
ْ ِت ذَي ٔ َ
َ ْٔلَ ِصً ٔ َضا ؾَأَبَ ِوا َعً َِی َضا إ ٔ ََّّل أَ ِٕ یَهُ َ
َو َیهُو ُٕ ا ِي َو ََّل ُئ لٔی ؾ ََِذ َ َ
اض َؾ َحُٔ َس اہللَ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ابِ َتاع َٔیضا َوا ِطتَر ِٔٔط َي ُض ِِ ا ِي َو ََّل َئ َؾإ ٔ َّٕ ا ِي َوَّلَ َئ ي ٔ َُ ِٔ أَ ِع َت َل ث ُ َِّ َق َاّ َؾ َد َل َب اي َّٓ َ
اب اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ َي ُكويُو َٕ أَ ِعت ِٔل ُؾ ََلّْا
رشوكّا ي َِی َش ِت فٔی ن ٔ َت ٔ
َوأَثِى َی َعً َِیطٔ ث ُ َِّ َقا ٍَ ََا بَا ٍُ أَق َِواّ ٕ َي ِظتَرٔك ُ َ
وٕ ُ ُ

إ
رش ٕن ي َِی َص فٔی ن ٔ َت ٔ
اب اہللٔ َؾ ُض َو بَاكٔ ٌْ َوإ ٔ ِٕ ک َ َ
َوا ِي َو ََّل ُئ لٔی ن ٔ َت ُ
رش ُن اہللٔ أَ ِوثَ ُل َوک ُ ٌُّ َ ِ
اب اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ أَ َح ُّل َو َ ِ

إ َع ِب ّسا ؾَا ِخ َت َار ِت َن ِؿ َش َضا َقا ٍَ
رش ٕن َؾ َدی َّ َرصَا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َٔ ِٔ َز ِو ٔج َضا َوک َ َ
َٔائ َ َة َ ِ
ُحا ََا َخی َّ َرصَا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ْع َو ُة َؾً َِو ک َ َ
إ ُ ًّ
ُِ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،اشہؾ نب رعفہ ،اہیب ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
ربریہریضاہللاہنعےناےنپآپوکغلبمونافہیقرپاکمبتانبایافررہاسؽاکیافہیقادارکانرقمروہا۔اسےکدعب
رضح ت ربریہ ریض اہلل اہنع ریمے اپس ںیچنہپ (ینعی رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےک اپس) احرض وہ رک
رعضایکافراؿےساےنپدبؽاتکتبںیمدمدبلطیک۔رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےنرفامایہکںیماس
رطہقی ےس وت دمد ںیہن رکیت وہں نکیل ارگ فہولگ اچںیہ وت ںیم اکی یہ رمہبت رمق امشر رک ےک ادا رک دفں افر فالء
ریماقحوہاگاسےکدعبرضحتربریہریضاہللاہنعاےنپولوگںےکاپسچنہپںیئگافراوہنںےناؿےسوگتفگ
یک۔اؿولوگںےناس ہلسلس ںیمھچکںیہن امان افر اہکہکاسیکفالءمہ یہفوصؽرکںی ےگ۔وت رھپرضحت ربریہ
رضحت اع ہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر اس فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیھبفیرفیےلآےئرھپرضحتربریہ ےن رضحتاعہشئدصہقیریضاہلل اہنعےسآرک اہکوجھچکہک
اؿولوگں ےن اہک اھت۔ رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےن اس رپ رفامای ہک ااسی ےہ وت دخا یک مسق ںیم دمد ںیہن
رکیت نکیل فالء ارگ ریما قح رہھٹے اگ وت اہمتری دمد رکفں یگ۔ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
درایتف ایک سک ابت اک ذترکہ ےہ۔ ہی ویبی رضحت اعہشئ دصہقی ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس!
رضحت ربریہ احرض وہیئ ںیھت افر فہ ریمےاپس اےنپ دبؽ اتکتب ںیمدمد بلطرکےن ےک ےیلآیئ ںیھت۔ںیم
ےن وت اؿ ےس  ہہ دای ہک ںیم اس رطہقی ےس وت دمد ںیہن رکیت وہں نکیل ارگ فہ اچںیہ وت اکی یہ رمہبت امتؾ دبؽ
اتکتبںیمادارک یتکوہں نکیلفالءریمےفاےطسوہیگ ہیابترضحتربریہےناؿ ےسیہکاوہنںےنااکنررک
دایافراہکہکفالءمہںیلےگافراکیدفرسےیکادمادرکںیےگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاعہشئ
دصہقیماسوکرخدیولافراؿےسرشطرقمررکولفالءیکافررشطرکےنےساؿےکاسھتسکمسقاکوکیئرحج
ںیہنوہاگاسےیلہکفالء قحآزادرکےنفاےلاکوہاتےہ۔ رضحتاعہشئدصہقیریض اہللاہنعوکآپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناسرطہقیےسرفامایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسہبطخدےنیےکفاےطسڑھکےوہےئگآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےندمحابریاعتیلشیپرکےنےکدعبرفامایہکاؿولوگں وکایکوہاہکاسمسقیکرشطابدنھ
ےتیلںیہوجہکاؿوکدخافدن دقفسیکاتکبںیمافرےتہک ںیہفالءمہںیلےگاتکباہلل زعتافرزبریگفاےلیک

تہبہ کیےہافرقحےہافروجرشاطئدخافدندقفسےناقمئرفامیئںیہافررقمررفامںیئفہیہوبضمطافراقلب
اامتعدںیہفہ رشطابلطےہافرےبا لےہاساکادارکانھچکالزؾںیہنےہارگہچفہرشاطئیسیکیہویکںہنوہں
رھپاایتخردای۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،اشہؾنبرعفہ،اہیب،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اسہلئسمےسقلعتمہکسجابدنیاکوشرہالغؾےہافرفہآزادوہیئگوتاسوکاایتخرےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1392

راوی  :اسحام بٔ ابراہیَِ ،ػیرہ بٔ سًُہ ،وہیب ،عبیساہلل بٔ عُر ،یزیس بٔ روَإْ ،عوہ ،حرضت
عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ا ِي ُُػٔی َرةُ بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُو َص ِی ْب َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر َع ِٔ
إ َز ِو ُد بَر ٔ َیر َة َع ِب ّسا
َیز ٔ َ
ْع َو َة َع ِٔ َعائ ٔظَ َة َرض َٔی اہللُ َع ِٓ َضا َقاي َِت ک َ َ
یس بِ ٔٔ ُرو ََ َ
إ َع ِٔ ُ ِ
ااحسؼ نب اربامیہ ،ریغمہ نب ہملس،فبیہ ،دیبع اہلل نب رمع ،سیدی نب رفامؿ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل
اہنعےسرفاتیےہہکرضحتربریہریضاہللاہنعےکوشرہاکیالغؾصخشےھت۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،ریغمہ نب ہملس ،فبیہ ،دیبعاہلل نب رمع ،سیدی نب رفامؿ ،رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی
ریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی

اسہلئسمےسقلعتمہکسجابدنیاکوشرہالغؾےہافرفہآزادوہیئگوتاسوکاایتخرےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1393

راوی  :قاسِ بٔ زْیا بٔ زیٓار ،حشین ،زائسہ ،سُاک ،عبسايرحُٔ بٔ قاسِ ،حرضت عائظہ ػسيكہ
رضی اہلل عٓہا

ْیَّا بِ ٔٔ زٔی َٓا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا حُ َشی ِْن َع ِٔ َزائ َٔس َة َع ِٔ س َُٔا ٕک َع ِٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي َكا ٔس ُِ بِ ُٔ َز َ ٔ
ض َٔ ِٔ اْلِ َ ِن َؼارٔ ؾ ِ
َاطت َ َركُوا ا ِي َو ََّل َئ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة أَْ َّ َضا ا ِطت َ َر ِت بَر ٔ َیر َة َٔ ِٔ أَُْا ٕ
إ َز ِو ُج َضا َع ِب ّسا
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِي َو ََّل ُئ ي ٔ َُ ِٔ َول ٔ َی اي ِّٓ ِع َُ َة َو َخی َّ َرصَا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوک َ َ
َوأَص َِس ِت ي ٔ َعائٔظَ َة َي ِح ُّا َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َِو َو َؿ ِعت ُِِ َي َٓا َٔ ِٔ َص َِذا اي ًَّ ِح ِٔ َقاي َِت

َعائٔظَ ُة ُت ُؼ ِّس َم بٔطٔ َعل َی بَر ٔ َیر َة َؾ َكا ٍَ ص َُو َعً َِی َضا َػ َس َق ْة َوص َُو َي َٓا َص ٔسیَّ ْة

اقمس نب زرکای نب دانیر ،نیسح ،زادئہ ،امسک ،دبعارلنمح نب اقمس ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس
رفاتیےہہکاوہنںےنرضحتربریہریضاہللاہنعوک ااصنریولوگںےسرخدیا۔اؿااصنریولوگںےنفالءوک
اےنپفاےطس رقمر رکا ایل اھت۔ اس رپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن اراشد رفامایہک فالء اک دقحار فہ
یہوہاتےہ ہکسج ےنالغؾرخدیا افرالغؾرخدیرکآزادایک افر(رصػ)رخدیےنفاےلصخش اک قحںیہنوہات۔
رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت ربریہ
ریض اہلل اہنع وک اایتحر اطع رفامای افر رضحت ربریہ ریض اہلل اہنع ےک وشرہ اکی الغؾ ےھت افر رضحت ربریہ ےن
رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعوکوگتشدہہیاجیھب۔اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمہوکاس
وگتشںیمےسہصحدےدیتیوترتہباھت۔اکیویبیےنرفامایہکہیوگتشرضحتربریہوکیسکےندصہقںیمدای
ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ہی وگتش رضحت ربریہ ےک فاےطس وت دصہق اھت افر امہرے فاےطس
دصہقںیہنےہہکلبدہہیےہ۔
رافی  :اقمسنبزرکاینبدانیر،نیسح،زادئہ،امسک،دبعارلنمحنباقمس،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع

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

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اسہلئسمےسقلعتمہکسجابدنیاکوشرہالغؾےہافرفہآزادوہیئگوتاسوکاایتخرےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1394

راوی َ :حُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ ،یحٌی بٔ ابوبْک ،طعبہ ،عبسايرحُٔ بٔ قاسِ ،ابیہ ،حرضت
عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ِْک ََان ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ أَبٔی ب ُ َهیِر ٕال َ ِ
إ َوصٔ َّی أَبٔیطٔ َقا ٍَ َو َ َٔفق ُِت أَ ِٕ أَقُو ٍَ َسُٔ ِع ُتطُ َٔ ِٔ
َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقا ٍَ َوک َ َ
یَ َقاي َِت َعائٔظَ ُة َسأ َ ِي ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ بَر ٔ َیر َة َوأَ َر ِز ُت أَ ِٕ أَ ِطتَر ٔ َی َضا َو ِ
اطتُر َٔن
أَب ٔ َ
ا ِي َو ََّل ُئ ْٔلَصًِ ٔ َضا َؾ َكا ٍَ ِ
إ َز ِو ُج َضا َع ِب ّسا ث ُ َِّ َقا ٍَ َب ِع َس
اطتَر ٔ َیضا َؾإ ٔ َّٕ ا ِي َو ََّل َئ ي ٔ َُ ِٔ أَ ِع َت َل َقا ٍَ َو ُخی ِّ َر ِت َوک َ َ
َ ََا أَ ِزرٔی َوأتُ َٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ٔ ًَ ِح ِٕ َؾ َكايُوا َص َِذا َٔ َُّا ُت ُؼ ِّس َم بٔطٔ َعل َی بَر ٔ َیر َة َقا ٍَ
ذَي ٔ َ
ص َُو ي ََضا َػ َس َق ْة َو َي َٓا َص ٔسیَّ ْة
دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ ،ییحی نب اوبرکب ،ہبعش ،دبعارلنمح نب اقمس ،اہیب ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع
ےسرفاتیےہہکںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرضحتربریہریضاہللاہنعےکقلعتم
درایتفایکافرںیمےناسہلسلسںیماانپارادہرعضایکہکریماارادہرضحتربریہریضاہللاہنعےکرخدیےناک
ےہافراسےکفاےطسولگرشطاگلرےہںیہہکفالءاؿوکدیاجےئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد رفامای
ہک ماس وکرخدیولاسفاےطس ہکفالء ایس اک قح ےہ وجہکآزادرکات ےہ۔ رافی ےن اہکہکرضحت ربریہ ریض اہلل
اہنع وک اایتخ ر دای اےنپ وشرہ ےک وھچ ڑےن اک افر اؿ اک وشرہ اکی الغؾ صخش اھت رھپ رافی ےن اہک ہک ںیم ہی ںیہن اجاتن
ہکاساکوشرہالغؾاھتافررضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکوگتششیپایکایگ افررھگےکولوگں ےن
اہکہکہیوگتشیسکصخشےنرضحتربریہریضاہللاہنع وکدصہقدایاھت۔اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن

رفامایہکہیوگتشرضحتربریہریضاہللاہنعےکقحںیمدصہقاھتافرامہرےفاےطسوتدہہیےہ۔
رافی  :دمحم نب الیعمس نب اربامیہ ،ییحی نب اوبرکب ،ہبعش ،دبعارلنمح نب اقمس ،اہیب ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض
اہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

االیءےسقلعتم
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
االیءےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1395

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ حهَِ ،روإ بٔ َعاویہ ،حرضت ابوؿهی

ِص ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِر َوا ُٕ بِ ُٔ َُ َعاؤیَ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َي ِع ُؿورٕ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي َح َه ِٔ ا ِي َب ِ ٔ
اَْْا َّ
یٔ َؾ َكا ٍَ أَبُو
َٔش َ
ايظ ِض َر ع ٔ ِٓ َس ُظ َؾ َكا ٍَ َب ِع ُـ َٓا ثَ ََلث ٔی َن َو َقا ٍَ َب ِع ُـ َٓا تٔ ِش ّعا َوع ِ ٔ
َع ِٔ أَبٔی ُّ
ايـ َهی َقا ٍَ َت َِذ َ ِ
ض َقا ٍَ أَ ِػ َب ِح َٓا یَ ِو َّا َون َٔشا ُئ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َی ِبهٔی َن ع ٔ ِٓ َس کٌُِّ
ايـ َهی َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َعبَّا ٕ
ُّ

ض َقا ٍَ َؾ َحا َئ ُع َُرُ َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط ؾ ََؼع َٔس
ا َِ َرأَة ٕ َٔ ِٓ ُضَّٔ أَصًُِ َضا ؾ ََس َخً ُِت ا ِي َُ ِشحٔ َس َؾإٔذَا ص َُو ََ ِْل ْٕ َٔ ِٔ اي َّٓا ٔ
إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوص َُو فٔی عُ ًِّ َّی ٕة َيطُ ؾ ََش ًَّ َِ َعً َِیطٔ َؾً َِِ یُحٔ ِب ُط أَ َح ْس ث ُ َِّ َس ًَّ َِ َؾً َِِ یُحٔ ِب ُط أَ َح ْس ث ُ َِّ

َّ
َ
َ
َف َج َع َؾ َٓا َزی ب ٔ ََل َّّل ؾ ََس َخ ٌَ َعل َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ أَكَ ًَّ ِك َت ن َٔشائ َ َ
َسً َِ َؾً َِِ یُحٔ ِب ُط أ َح ْس َ َ
یٔ ث ُ َِّ َْزَ ٍَ ؾ ََس َخ ٌَ َعل َی ن َٔشائٔطٔ
َٔش َ
َؾ َكا ٍَ ََّل َو َل ٔهىِّی آي َِی ُت َٔ ِٓ ُضَّٔ َط ِض ّرا ؾ ََُ َه َث تٔ ِش ّعا َوع ِ ٔ
ص
دمحم نب دبعاہلل نب مکح ،رمفاؿ نب اعمفہی ،رضحت اوب حی ےس رضحت اوبوفعیر رفاتی رکےت ںیہ ہک مہ ولگ
ص
اوب حیےکزندکیذرکایکرکےتےھتافرےتہکےھتہکہنیہمیکدمتسیترفزےہافرضعبرضحاترفامےتےھت

ص
ہک < 5دؿ ےہ۔ اس دفراؿ رضحت اوب حی ےن لقن ایک ھجم ےس رضحت انب ابعس اکی دؿ اھٹ ےئگ حبص ےک
فتق وت ایک اعمہلم دےتھکی ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک ازفاج رہطمات رف ریہ ںیہ افر رہ
اکی زفہج رہطمہ ےک اپس اؿ ےک رھگ ےک ولگ وموجد ےھت۔ رھپ ںیم دجسم ںیم احرض وہا وت ایک داتھکی وہں ہک دجسم
ولوگں ےس رھبی وہیئ ےہ۔ رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رھپ رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع
فیرفی الےئ افر فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےکاپس فیرفی ےل ےئگ افرآپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملساسفتقابالاخہنںیمفیرفیر ےتھےھت۔رضحترمعےنالسؾرفامایینعییسکصخشےناؿےکالسؾاک
وجابںیہندای۔اوہنںےن رھپالسؾایک نکیلیسکےن اؿ ےکالسؾاکوجابںیہن دای۔اوہنںےننیترمہبتایس
رطہقی ےس ایک رھپ فہ فاسپ فیرفی الےئ افر رضحت البؽ ریض اہلل ہنع وک البای۔ فہ افرپ فیرفی ےل ےئگ انجب
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسافراہکہکایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنالطؼدےدی؟
ینعی ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اینپ رتحمؾ اہیلہ وک الطؼ دے دی ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای ںیہن نکیل ںیم ےن اؿ ےس اکی امہ اک االیء ایک ح ے رافی ایبؿ رکےت ںیہ ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس
اکمؿ ںیم < 5رفز رہھٹے ےھت رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فاہں ےس ےچین ارت آےئ افر رھپ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسفاہں ےساکمؿںیمازفاجرہطماتےکاپسفیرفیےلےئگ۔
ص
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبمکح،رمفاؿنباعمفہی،رضحتاوب حی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
االیءےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1396

راوی َ :حُس بٔ َثىی ،خايس ،حُیس ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُح َُ ِی ْس َع ِٔ أَْ َ ٕص َقا ٍَ آل َی اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ

یٔ ي َِی ًَ ّة ث ُ َِّ َْزَ ٍَ َؾكٔی ٌَ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَي َِی َص
َٔش َ
َشبَ ٕة َي ُط ؾ ََُ َه َث تٔ ِش ّعا َوع ِ ٔ
َو َس ًَّ َِ َٔ ِٔ ن َٔشائٔطٔ َط ِض ّرا فٔی ََ ِ َ
آي َِی َت َعل َی َط ِضر ٕ َقا ٍَ َّ
وٕ
َٔش َ
ايظ ِضرُ تٔ ِش ْع َوع ِ ُ
دمحمنبینثم،اخدل،دیمح ،رضحتاسنریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےناکی رمہبتاینپازفاج رہطماتےکاپسفیرفیہن ےلاجےنیک مسقاھکیئ ینعیآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنہیدہعرکایلہکںیماکیامہکتویبویںےکاپسںیہناجؤںاگرھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملساےنپابالاخہنںیم
راوتںکتایقؾرفامرےہ۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسارترکآےئگ۔ولوگںےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلع فملس! آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن وت اکی امہ کت اک االیء رفامان اھت؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای
ہنیہم<5دؿاکیھبوہاتےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اخدل،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہظرےسقلعتمااحدثی
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اہظرےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1397

راوی  :حشین بٔ ُحیث ،ؾـٌ بٔ َوسیَ ،عُر ،حهِ بٔ ابإ ،عْکَہ ،حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ْٔک ََ َة
إ َع ِٔ ع ِ ٔ
ُحیِ ٕث َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِيؿ َِـ ُ
وسی َع ِٔ ََ ِع َُر ٕ َع ِٔ ا ِي َح َه ِٔ بِ ٔٔ أَبَ َ
ٌ بِ ُٔ َُ َ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ ُ َ
ض أَ َّٕ َر ُج َّل أَتَی اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َق ِس هَ ا َص َر َٔ ِٔ ا َِ َرأَتٔطٔ ؾ ََو َق َع َعً َِی َضا َؾ َكا ٍَ یَا
َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َ اہللُ َقا ٍَ
َ َی ِر َح ُُ َ
ََ َعل َی ذَي ٔ َ
رف َقا ٍَ َو ََا َح ًَُ َ
َر ُسو ٍَ اہللٔ إنِّٔی هَ ا َص ِر ُت َٔ ِٔ ا َِ َرأَت ٔی ؾ ََو َق ِع ُت َق ِب ٌَ أَ ِٕ أ ُ َن ِّ َ

ُقبِ َضا َحًَّی َتؿ َِع ٌَ ََا أَ ََ َر اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ
َرأَیِ ُت َخ ًِ َداي ََضا فٔی َؿ ِو ٔ
ئ ا ِي َك َُر ٔ َؾ َكا ٍَ ََّل َت ِ َ
نیسحنبرحثی ،لضفنبومیس،رمعم،مکحنباابؿ،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
اکیصخشرضحتروسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک دختمںیم احرضوہاافر اس ےنرعضایکہکای روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفآہلفملسںیمےناینپاہیلہےساہظرایکاھترھپںیمےناس ےسرتسبمہیرکیلافکرہادارکےنےس
لبقآپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےناسصخش ےسدرایتفایکہکم ےنہیرحتک یک ےہ؟اسصخشےنرعض
ایک ہک ںیم اس یک اپء زبی اس یک اچدنی ںیم دیھکی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس رفامای م اب اس
ےکاپس ہن اجانہک سج فتق کت م فہ اکؾ ہن رکف سج اک مکح اہلل افراس ےک روسؽ(یلص اہللہیلعفآہل فملس) ےن
رفامایےہ۔
رافی  :نیسحنبرحثی،لضفنبومیس،رمعم،مکحنباابؿ،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتم ااحدثی
اہظرےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1398

راوی َ :حُس بٔ راؾع ،عبسايرزامَ ،عُر ،حهِ بٔ ابإ ،حرضت عْکَہ رضی اہلل عٓہ

ْٔک ََ َة
إ َع ِٔ ع ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َراؾ ٕٔع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ ا ِي َح َه ِٔ بِ ٔٔ أَبَ َ
َقا ٍَ َتوَ ا َص َر َر ُج ٌْ َٔ ِٔ ا َِ َرأَتٔطٔ ؾَأ َ َػابَ َضا َق ِب ٌَ أَ ِٕ یُ َه َِّ
رف ؾ ََِذ ََ
َ ئً َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ َي ُط
ْ ذَي ٔ َ
َ اہللُ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ َرأَیِ ُت َخ ًِ َداي ََضا أَ ِو
َ َقا ٍَ َرح َُٔ َ
َ َعل َی ذَي ٔ َ
اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََا َح َُ ًَ َ
ئ ا ِي َك َُر ٔ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَا ِع َتز ٔ ِي َضا َحًَّی َتؿ َِع ٌَ ََا أَ ََ َر َک اہللُ َعز َّ
َسا َق ِی َضا فٔی َؿ ِو ٔ
َو َج ٌَّ

دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،مکح نباابؿ،رضحترکعہم ریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکاکیصخش ےناینپ
ویبیےساہظرایکنکیلاسےنرھپاسوعرتےسرتسبمہیرکیلافکرہادارکےنےسلبق۔اسےکدعباسےناانپ
احؽدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیم رعضایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےندرایتفرفامایہکفہوکیسن
زیچیھتہکسجےنھجتوکاساکؾرپآامدہایک؟اسےنرعضایکہکدخافدندقفسآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرپ
رمح رفامےئ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم ےن دیھکی اس ےک اپؤں یک ڑکی ینعی اس ےک اپؤں ںیم
اپزبی دیھکی ای اس ےن اہک ہک ںیم ےن اس یک ڈنپایلں اچدن یک رفینش ںیم دںیھکی۔ ہی ابت نس رک آرضحنت یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایماسےسدفرروہسجفتقکتہکفہاکؾااجنؾدفوجہکموکزعتافرزبریگفاےل
ےنمکحرفامایےہ۔
رافی  :دمحمنبراعف،دبعارلزاؼ،رمعم،مکحنباابؿ،رضحترکعہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اہظرےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1399

راوی  :اسحام بٔ ابراہیَِ ،عتُر ،ح ،حهِ بٔ ابإ ،حرضت عْکَہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ا ِي ُُ ِع َتُٔرُ ح َوأَْ ِ َبأََْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ا ِي ُُ ِع َتُٔرُ
ْٔک ََ َة َقا ٍَ أَتَی َر ُج ٌْ ْ َ ٔي َّی اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ یَا
إ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ع ِ ٔ
َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ا ِي َح َه َِ بِ َٔ أَبَ َ
َ َقا ٍَ یَا ْ َ ٔي َّی
َ َعل َی َذي ٔ َ
ْ َ ٔي َّی اہللٔ إْٔ َّ ُط هَ ا َص َر َٔ ِٔ ا َِ َرأَتٔطٔ ث ُ َِّ غَ ٔظ َی َضا َق ِب ٌَ أَ ِٕ َيؿ َِع ٌَ ََا َعً َِیطٔ َقا ٍَ ََا َح َُ ًَ َ
اہللٔ َرأَیِ ُت بَ َی َ
َ
اق َسا َق ِی َضا فٔی ا ِي َك َُر ٔ َقا ٍَ ْ َ ٔي ُّی اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَا ِع َتز ٔ ٍِ َحًَّی َت ِك ٔض َی ََا َعً َِی َ
َ َو َّ
ٌ
َو َقا ٍَ إ ٔ ِس َح ُل فٔی َحسٔیثٔطٔ ؾَا ِع َتز ٔ ِي َضا َحًَّی َت ِك ٔض َی ََا َعً َِی َ
ايًؿ ُِى ي ٔ ُُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ ا ِي ُُ ِر َس ُ

اب َٔ ِٔ ا ِي ُُ ِش َٓ ٔس َواہللُ ُس ِب َحاْ َ ُط َو َت َعال َی أَ ِع ًَ ُِ
أَ ِول َی بٔايؼَّ َو ٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رمتعم ،ح ،مکح نب اابؿ ،رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی صخش دختم
وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض رکےن اگل ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس صخش ےن
اینپاہیلہےساہظررکایلاھترھپاسصخشےنافکرہادارکےنےسلبقوعرتےسرتسبمہیرکیل۔آپیلصاہللہیلع
فآہلفملس ےن رفامای م ےن سکفہج ےس ہی رحتکیک؟ افر ھجت وکسک ابت ےنسک اکؾ رپآامدہ ایک فہ صخش ےنہک اگل
اے دخا ےک یبن یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ھجم وک اس وعرت یک ا دی ا دی ڈنپایلں اچدنین ںیم رظن آںیئ۔ آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکماسےسدفرروہسجفتقکتماداہنرکفوجھچکاہمترےذہمادارکانالزؾےہ
اب فنصم اسنیئ رشفی رفام رےہ ںیہ ہک رافی رضحت ااحسؼ ےن اینپ دحثی رشفی ںیم رفامای ےہ افر اس
صیح
دحثیےکظفل دمحمےک ںیہافرفنصمرفامےتںیہ ہکاس دحثیاکرملسوہان ح افر افیل ےہدنسموہےنےس
افردخافدندقفسزایدہداانےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رمتعم،ح،مکحنباابؿ،رضحترکعہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼ ےسہقلعتمااحدثی
اہظرےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1400

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،جریر ،اعُع ،ثُیِ بٔ سًُہْ ،عوہ

َ
ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة أَْ َّ َضا
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا َجر ٔ ْیر َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ َتُٔ ٔیِ بِ ٔٔ َسً ََُ َة َع ِٔ ُ ِ

ات َي َك ِس َجائ َ ِت َخ ِو َي ُة إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َقاي َِت ا ِي َح ُِ ُس ِهَّلِل َّاي ِٔذی َو ٔس َع َس ُِ ُع ُط اْلِ َ ِػ َو َ
َ فٔی َز ِو ٔج َضا
إ َی ِدفَی َعل َ َّی َ َلِک َُ َضا ؾَأَِْزَ ٍَ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َق ِس َسُٔ َع اہللُ َق ِو ٍَ َّائًی تُ َحاز ٔ ُي َ
َت ِظهُو َز ِو َج َضا َؾک َ َ

َو َت ِظ َتکٔی إلٔ َی اہللٔ َواہللُ َي ِش َُ ُع َت َحا ُو َر ُن َُا ِاْل َی َة
یسی
ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،اشمع ،م نب ہملس ،رعفہ ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےن
رفامای ہک دخافدن دقفس اک رکش ےہ وج اتنس ےہ امتؾ آفازفں وک۔ رضحت وخہل دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ںیماحرضوہںیئ افراوہنں ےناےنپوشرہ اکوکشہ شیپ ایک ینعیاؿےکاہظررکےنےس اکمؿافرابؽےچب بس ےک
بس عاہوہےئگافرفہاینپوگتفگھجمےساپھچیتیھت۔سجفتقدخافدندقفسےنزعتافرزبریگفاےلدخاےن
ہیآتیرکہمیآرخکتانزؽرفامیئ۔ینعیدخافدندقفسےناساخوتؿیکابتنسیلوجہکھجتےسڑگھجارکیتےہ
افر دخافدن دقفس م دفونں اک وساؽ ف وجاب اتنس ےہ۔ اس ےک دعب دخافدن دقفس ےن اہظر افر اس ےک افکرہ اک
ایبؿرفامای۔
یسی
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،اشمع ،منبہملس،رعفہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

علخےسقلعتمااحدثی
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
علخےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1401

راوی  :اسحام بٔ ابراہیَِ ،دزومی ،وہیب ،ایوب ،حشٔ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َ
وب َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا ا ِي َُ ِدزُوم ٔ ُّی َوص َُو ا ِي ُُػٔی َرةُ بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُو َص ِی ْب َع ِٔ أَ ُّی َ
ات صَُّٔ
ات َوا ِي ُُ ِد َتً ٔ َع ُ
ا ِي َح َش ٔٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَْ َّ ُط َقا ٍَ ا ِي ُُ ِٓ َتز ٔ َع ُ
ات َقا ٍَ ا ِي َح َش ُٔ ي َِِ أَ ِس َُ ِعطُ َٔ ِٔ غَی ِر ٔأَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ ا ِي َح َش ُٔ ي َِِ َي ِش َُ ِع َٔ ِٔ أَبٔی
ا ِي ُُ َٓاؾ ٔ َك ُ

ص َُریِ َر َة َط ِیئّا
ااحسؼ نب اربامیہ ،زخمفیم ،فبیہ ،اویب ،نسح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک آرضحنت
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اےنپ وشرہفں ےس ہدیشہ رےنہ فایل افر علخ رکےن فایل وخانیت انمقف افر
دوھہکابزاؿوکیہانہکاچےیہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،زخمفیم،فبیہ،اویب،نسح،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
علخےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1402

راوی َ :حُس بٔ سًُہ ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،یحٌی بٔ سعیس ،عُرہ بٓت عبسايرحُٔ ،حرضت حبيبہ بٓت
سہٌ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ یَ ِحٌَی بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َع ُِ َر َة ب ٔ ِٓتٔ َع ِبسٔ
ض َوأَ َّٕ َر ُسو ٍَ
يب َة ب ٔ ِٓتٔ َس ِض ٌٕ أَْ َّ َضا کَاْ َ ِت َت ِح َت ثَابٔتٔ بِ ٔٔ َق ِی ٔص بِ ٔٔ َط َُّا ٕ
اي َّر ِح َُ ٔٔ أَْ َّ َضا أَ ِخب َ َر ِت ُط َع ِٔ َحب ٔ َ
يب َة ب ٔ ِٓ َت َس ِض ٌٕ ع ٔ ِٓ َس بَابٔطٔ فٔی ا ِي َػً َٔص َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ
ايؼ ِبحٔ ؾ ََو َج َس َحب ٔ َ
رخ َد إلٔ َی ُّ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َ َ
يب ُة ب ٔ ِٓ ُت َس ِض ٌٕ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َقا ٍَ ََا َطأِْ َُٔ َقاي َِت َّلَ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َص ِٔذظ ٔ َقاي َِت أََْا َحب ٔ َ
أََْا َو ََّل ثَاب ٔ ُت بِ ُٔ َق ِی ٕص ئزَ ِو ٔج َضا َؾ ًَ َُّا َجا َئ ثَاب ٔ ُت بِ ُٔ َق ِی ٕص َقا ٍَ َي ُط َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ

يب ُة یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ک ُ ٌُّ ََا أَ ِع َلانٔی
ْ َؾ َكاي َِت َحب ٔ َ
َص ِٔذظ ٔ َحب ٔ َ
َْ ِت ََا َطا َئ اہللُ أَ ِٕ َت ِِذ ُ َ
يب ُة ب ٔ ِٓ ُت َس ِض ٌٕ َق ِس ذ َ َ
ع ٔ ِٓسٔی َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي ٔ َثاب ٔ ٕت ُخ ِِذ َٔ ِٓ َضا ؾَأ َ َخ َِذ َٔ ِٓ َضا َو َجً ََش ِت فٔی أَصًِ ٔ َضا

دمحم نب ہملس ،انب اقمس ،امکل ،ییحی نب دیعس ،رمعہ تنب دبعارلنمح ،رضحت ہبیبح تنب  لہ ریض اہلل اہنع ےس
رفاتی ےہہکفہ اہیلہ رضحت اصتم تنب سیق ریض اہللاہنعیک رضحتہبیبح تنب  لہایبؿرکیت ںیہ ہک اکی
دؿ آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس حبص اصدؼ ےک رشفع ںیم امنز ےک ےیل ےلک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرضحتہبیبح وکدرفازہ ےکزندکیاپای۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایم وکؿوہ؟ وترضحتہبیبحےن
رفامای ںیم ہبیبح تنب  لہ وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای سک فہج ےس ایک ابت شیپ آیئ؟ رضحت
ہبیبح ےن رفامای ہک ریمے افر ریمے وشرہ ےک درنایؿ اھبن ںیہن راتہ۔ ریمے وشرہ اک انؾ رضحت اثتب نب سیق
ےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیہبیبحتنب لہھچکایبؿرکریہںیہوجھچکہکدخافدندقفسےناچاہ
اسیکزابؿےسالکن۔ہینسرکہبیبحےنایبؿایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملساسےنوجھچکھجمےس ہہدای
فہ ریمے اپس وموجد ےہآپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای م رضحت اثتب نب سیق ےک ےل ول۔ ینعی م اؿ
ےساینپزیچفاسپےلول۔ہچنیم رضحتاثتبنبسیقےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکرفامےنےکاطمقبفہ
زیچاؿےسفاسپےلیلافراانپڑچاھایوہاامؽفاسپےلایلافررضحتہبیبحریضاہللاہنعاےنپرھگفاولںںیمھٹیب
ںیئگینعیرضحتاثتبنبسیقریضاہللہنعےکرھگیلچںیئگ۔
رافی  :دمحمنبہملس،انباقمس،امکل،ییحینبدیعس،رمعہتنبدبعارلنمح،رضحتہبیبحتنب لہریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
علخےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1403

راوی  :ازہر بٔ جُیٌ ،عبسايوہاب ،خايس ،عْکَہ ،حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض أَ َّٕ
ْٔک ََ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِز َصرُ بِ ُٔ َجُٔ ٕ
اب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َع ِٔ ع ِ ٔ
یٌ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ا ِي َو َّص ٔ

ا َِ َرأَ َة ثَابٔتٔ بِ ٔٔ َق ِی ٕص أَ َت ِت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكاي َِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ ثَاب ٔ ُت بِ ُٔ َق ِی ٕص أَ ََا إنِّٔی ََا

ٔیب َعً َِیطٔ فٔی ُخًُ ٕل َو ََّل ز ٔ ٕ
رف فٔی ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
أَع ُ
ْ ُظ ا ِلهُ ِ َ
یٔ َو َل ٔهىِّی أَ ِ َ
یٔ َعً َِیطٔ َحسٔي َك َت ُط َقاي َِت َن َع ِِ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِق َب ٌِ ا ِي َحسٔي َك َة َوكَ ًِّ ِك َضا
أَ َترُ ِّز َ
َت ِلًٔی َك ّة
ازرہ نب لیمج ،دبعاولاہب ،اخدل ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت اثتب نب
سیق ریض اہلل ہنع یک اہیلہ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہںیئ افر ےنہک ںیگل ہک ھجم وک ہصغ افر
انرات یںیہن رضحتاثتبنبسیقریضاہللہنعیکاعدتافردنییکرطػےسنکیلاالسؾںیمرفکافرانرکشی
رکانربایتھجمسوہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایماؿاکابغفاسپرکدف۔فہےنہکگلںیئگہکاہں
فاسپرکدفںیگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناثتبنبسیقےسرفامایہکماانپابغےلولافراسوکاکیالطؼ
دےدف۔
رافی  :ازرہنبلیمج،دبعاولاہب،اخدل،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
علخےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1404

راوی  :حشین بٔ ُحیث ،ؾـٌ بٔ َوسی ،حشین بٔ واقس ،عُارہ بٔ ابوحؿؼہ ،عْکَہ ،حرضت ابٔ
عباض رضی اہلل عٓہ

وسی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ َواق ٔ ٕس َع ِٔ عُ َُ َار َة
ُحیِ ٕث َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِيؿ َِـ ُ
ٌ بِ ُٔ َُ َ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ ُ َ
ض َقا ٍَ َجا َئ َر ُج ٌْ إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ
ْٔک ََ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
بِ ٔٔ أَبٔی َحؿ َِؼ َة َع ِٔ ع ِ ٔ
ا َِ َرأَت ٔی َّلَ َت ُِ َٓ ُع َی َس ََّل َٔ ٕص َؾ َكا ٍَ َ ِّ
اس َت ُِت ٔ ِع ب ٔ َضا
ُغبِ َضا إ ٔ ِٕ ٔطئ َِت َقا ٍَ إنِّٔی أَ َخ ُ
اف أَ ِٕ َتتَّب ٔ َع َضا َن ِؿ ٔسی َقا ٍَ ِ

نیسحنبرحثی،لضفنبومیس،نیسحنبفادق،امعرہنباوبہصفح،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنعےس
رفاتی ےہ ہک اکی صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر رعض رکےن اگل ہک ریمی ویبی
اکیایسیوعرتےہہکاسوکوجصخشیھباہھتاگلےئوتفہاسوکعنمںیہنرکیت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایماسوکدفرافردعفرکدف(ینعیاسوکالطؼدےدف)اسصخشےنرعضایکہکھجموکاسابتاکادنہشیےہ
ہکاسفہجےسریمیاجؿہن یلچاج ےئ ینعیےبرقارییک فہجےسریمادؽ اس یکرطػ ہناگل رےہافرااسی ہنوہ
ہک ںیماس وک اےنپ ےس اگل رک ےک انگہ ںیم التبم وہ اجؤں۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےن رفامای ااسی ںیہن وہ اتک
ہکماسوکاےنپاامعتسؽںیمروھک۔
رافی  :نیسح نب رحثی ،لضف نب ومیس ،نیسح نب فادق ،امعرہ نب اوبہصفح ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
علخےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1405

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،نرض بٔ طُیٌ ،حُاز بٔ سًُہ ،ہاروٕ بٔ رئاب ،عبساہلل بٔ عبیس بٔ عُیر،
حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ارو ُٕ
رض بِ ُٔ ُط َُ ِی ٌٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّازُ بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َص ُ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اي َّٓ ِ ُ
ض أَ َّٕ َر ُج َّل َقا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ َت ِحًٔی ا َِ َرأَ ّة َّلَ
بِ ُٔ رٔئ َ ٕ
اب َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ُعب َ ِی ٔس بِ ٔٔ ُع َُیِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ

َترُز َی َس ََّل َٔ ٕص َقا ٍَ كَ ًِّ ِك َضا َقا ٍَ إنِّٔی ََّل أَ ِػبٔرُ َع ِٓ َضا َقا ٍَ ؾَأ َ َِ ٔشهِ َضا َقا ٍَ أَبُو َعبس اي َّر ِحُ ٔٔ َص َِذا َخ َلأ ْ
ِ
ُّ
َ
اب َُرِ َس ٌْ
َوايؼَّ َو ُ

ہ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رضن نب لیمش ،امحد نب ہملس ،اہرفؿ نب رئب ،دبعاہلل نب دیبع نب ریمع ،رضحت انب ابعس
ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکیسک صخشےن رعض ایکہک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاکنح ںیم
اکیوعرتےہوجہکیسک ےکاہوھتںوکردںیہنرکیت بجوکیئاسوکاہھتاگلاتےہ(وتفہاسےک اہوھتںوکںیہن
رفیتک)آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایماسوکالطؼدےدفاسےناہکہکںیماسےکالعفہربصںیہنرک
 اتک۔آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن رفامای ماس وک رفک دف(ینعیاس وعرتیک م وپریرطح ےس افحتظ افر
رگناینرکفافراسوکااسیرکےنےسرفکدف)۔
ہ
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،رضن نب لیمش ،امحد نبہملس ،اہرفؿ نب رئب ،دبعاہلل نب دیبع نب ریمع ،رضحت انب
ابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعلؿرشفعوہےنےسقلعتم
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اعلؿرشفعوہےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1406

راوی َ :حُس بٔ َعُر ،ابوزاؤز  ،عبسايعزیز بٔ ابو سًُہ و ابراہیِ بٔ سعس ،زہری ،سہٌ بٔ سعس،
حرضت عاػِ بٔ عسی رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِع َُر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ا ِي َعزٔیز ٔبِ ُٔ أَبٔی َسً ََُ َة َوإ ٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ َس ِع ٕس
اػ ِٔ بِ ٔٔ َعس ٓ ٕ
ٔی َقا ٍَ َجائَىٔی عُ َویُِٔ ْر َر ُج ٌْ َٔ ِٔ بَىٔی ا ِي َع ِح ََل ٕٔ َؾ َكا ٍَ
َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َس ِض ٌٔ بِ ٔٔ َس ِع ٕس َع ِٔ َع ٔ
اػ ُِ َس ٌِ لٔی
ٌ َیا َع ٔ
أَ ِی َع ٔ
ـ َيؿ َِع ُ
اػ ُِ أَ َرأَیِت ُِِ َر ُج َّل َرأَی ََ َع ا َِ َرأَتٔطٔ َر ُج َّل أَ َي ِك ُتًُ ُط َؾ َت ِك ُتًُوْ َ ُط أَ ِّ َن ِی َ
اب َر ُسو ٍُ اہللٔ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََشأ َ ٍَ َع ٔ
اػ ِْ َع ِٔ ذَي ٔ َ
َ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََع َ

َ ي َِِ
ْصَ َضا َؾ َحائ َ ُط عُ َویُِٔ ْر َؾ َكا ٍَ ََا َػ َٓ ِع َت یَا َع ٔ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِي َُ َشائ ٔ ٌَ َو َ ٔ
اػ ُِ َؾ َكا ٍَ َػ َٓ ِع ُت أَْ َّ َ
َ
َتأِتٔىٔی ب ٔ َدیِر ٕ َ ٔ
ْ َظ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِي َُ َشائ ٔ ٌَ َو َعابَ َضا َقا ٍَ عُ َویُِٔ ْر َواہللٔ َْلَ ِسأَئََّ َع ِٔ ذَي ٔ َ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَاْ ِ َلً ََل إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََشأ َ َي ُط َؾ َكا ٍَ َي ُط َر ُسو ٍُ
َ ؾَأ ِ ٔ
ض
َ َوفٔی َػاحٔبَتٔ َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َق ِس أَِْزَ ٍَ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ ؾ ٔی َ
ت ب ٔ َضا َقا ٍَ َس ِض ٌْ َوأََْا ََ َع اي َّٓا ٔ

ع ٔ ِٓ َس َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َحا َئ ب ٔ َضا َؾ َت ََل َع َٓا َؾ َكا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َواہللٔ َيئ ٔ ِٔ أَ َِ َشهِت َُضا َي َك ِس
ِ
َّ
َّ
رفاق ٔ َضا ؾ ََؼ َار ِت ُس َّٓ َة
َن َِذبِ ُت َعً َِی َضا َؾؿ َ
َار َق َضا َق ِب ٌَ أَ ِٕ یَأ َُ َر ُظ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ بٔ ٔ َ
ا ِي ُُ َت ََلع ٔ َٓی ِ ٔن
دمحم نبرمعم،اوبداؤد،دبعازعلسینباوبہملسفاربامیہنبدعس،زرہی ،لہنبدعس،رضحتاعمصنبدعیریض
اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک الجعین ہلیبق ںیم اکی صخش ےنہک اگل ہک اے اعمص م ایک ےتہک وہ م اس ہلئسم ںیم ایک  ہہ
رےہوہہکاکیصخشےناینپویبیےکاسھتیسکریغ رمدوکداھکیارگاسوعرتاکوشرہاسریغافرایبنجصخش
وکلتقرکدےوتایکمیھباسےکوشرہوکلتقرکدفےگ اےاعمصمہیہلئسمریمےفاےطسرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفرکولہچنیم رضحتاعمصےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےس
ہی ہلئسم درایتف ایک وت انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وساؽ وک درایتف رکان انوگار ایخؽ رفامای۔
رھپ رضحت وعرمی آےئ افر اؿ ےس ےنہک ےگل ہک اے اعمص م ےن ایک اہک۔ اوہنں ےن اہک ہک ںیم ایک رکفں اہمتری
ابت یہ رخاب ےہ ویکہکن اس وساؽ ےس رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن انوگاری اظرہ رفامیئ۔
رضحتوعرمیےناہکہکدخایکمسقںیمہیہلئسمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفرکفں اگ
افرفہانجبروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپسےچنہپافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکآپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکدخافدندقفسےنمےسقلعتممکحانزؽرفامایےہافراہمتریویبیےسقلعتم
یھب اراشد رفامای ےہ م اس وک الب رک الؤ۔ لیہس لقن رفامےت ںیہ ہک مہ ولگ انجب روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسیکدختمںیمےھتہکسجفتقرضحتوعرمیاساخوتؿوکےلرکآےئافردفونںےنآسپںیماعلؿایک
افر رضحت وعرمی ایبؿ رفامےن ےگل افر مسق ےس ایبؿ رفامےن ےگل ہک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل ف ملس ارگ ںیم
اس وک اب روھکں اگ وت ںیم اس وک تمہت افر ازلاؾ اگلےن فاال رقار دفں اگ ہی ابت  ہہ رک اوہنں ےن ویبی وک الطؼ

دےدی افراےنپےساگلرک دای۔ایھبرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن مکحیھبںیہنرفامایاھتاؿ
وک وعرت ےک اگل رکےن اک۔ رافی  اتہ ےہ ہک رھپ یہی اعدت افر رطہقی رقاراپ ایگ اعلؿ فاولں ےک ےیل ینعی اعلؿ
ےکدعبوشرہافرویبیاگلاگلوہاجںیئ۔
رافی  :دمحم نب رمعم ،اوبداؤد  ،دبعازعلسی نب اوب ہملس ف اربامیہ نب دعس ،زرہی  ،لہ نب دعس ،رضحت اعمص نب
دعیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لمحےکفتقاعلؿرکان
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
لمحےکفتقاعلؿرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1407

راوی  :احُس بٔ علیَ ،حُس بٔ ابوبْک ،عُر بٔ علی ،ابراہیِ بٔ عكبہ ،ابوزْاز ،قاسِ بٔ َحُس ،حرضت
ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

َح َّسثَ َٓا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا عُ َُرُ بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ
ض َقا ٍَ ََّل َع َٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
عُ ِك َب َة َع ِٔ أَبٔی ايزَِّْاز ٔ َع ِٔ ا ِي َكاس ِٔٔ بِ ٔٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ

بَی ِ َن ا ِي َع ِح ََلن ٔ ِّی َوا َِ َرأَتٔطٔ َوکَاْ َ ِت حُ ِبل َی

ادمحنبیلع،دمحمنباوبرکب،رمعنبیلع،اربامیہنبہبقع،اوبزاند،اقمسنبدمحم،رضحتانبابعسریضاہللہنعےس
رفاتیےہہک آرضحنتیلص اہللہیلعفآہلفملسےن رضحتوعرمیالجعینافراؿ یکاہیلہ رتحمہمےکدرنایؿاعلؿ
رکاایوتاسفتقفہلمحےسںیھت۔

رافی  :ادمح نب یلع ،دمحم نب اوبرکب ،رمع نب یلع ،اربامیہ نب ہبقع ،اوبزاند ،اقمس نب دمحم ،رضحت انب ابعس ریض
اہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئصخشرقمرہآدیماکانؾےلرکوعرترپتمہتاگلےئاؿےکدرنایؿاعلؿیکوصرت
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ارگوکیئصخشرقمرہآدیماکانؾےلرکوعرترپتمہتاگلےئاؿےکدرنایؿاعلؿیکوصرت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1408

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،عبساَّلعلی ،حرضت ہظاّ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ ُسئ ٔ ٌَ صٔظَ ْاّ َع ِٔ اي َّر ُج ٌٔ َي ِك ِٔذ ُف ا َِ َرأَ َت ُط َؾ َح َّسثَ َٓا
َ عًٔ ُِّا َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ
َ َوأََْا أَ َری أَ َّٕ ع ٔ ِٓ َس ُظ َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
صٔظَ ْاّ َع ِٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َسأ َ ِي ُت أَْ َ َص بِ َٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ ذَي ٔ َ
یَ بِ ٔٔ َّ
َش ٔ
إ أَ َّو ٍَ ََ ِٔ
إ أَ ُخو ا ِيب َ َرا ٔ
ايش ِح َُا ٔ
ص ََٔل ٍَ بِ َٔ أ ُ ََ َّی َة َق َِذ َف ا َِ َرأَ َت ُط بٔ َ ٔ
ئ بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ ْٔل ُ َِّطٔ َوک َ َ
ئ َوک َ َ

َّ
َّ
ِصو ُظ َؾإ ٔ ِٕ َجائ َ ِت بٔطٔ أَبِ َی َف َسب ٔ ّلا
ََّل َع َٔ ؾ َََل َع َٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ بَ ِي َٓ ُض َُا ث ُ َِّ َقا ٍَ ابِ ُ ُ
َقـٔی َئ ا ِي َع ِي َٓی ِ ٔن َؾ ُض َو ئض ٔ ََل ٍٔ بِ ٔٔ أ ُ ََ َّی َة َوإ ٔ ِٕ َجائ َ ِت بٔطٔ أَ ِن َح ٌَ َج ِع ّسا أَ ِح َُ َع َّ
َش ٔ
یَ بِ ٔٔ
ايشا َقی ِ ٔن َؾ ُض َو ي ٔ َ ٔ
ئ َقا ٍَ ؾَأُِْبٔئ ُِت أَْ َّ َضا َجائ َ ِت ب ٔطٔ أَ ِن َح ٌَ َج ِع ّسا أَ ِح َُ َع َّ
َّ
ايشا َقی ِ ٔن
ايش ِح َُا ٔ
ااحسؼنباربامیہ،دبعاالیلع،رضحتاشہؾےسرمفیےہہکاؿےساسصخشےکابرےںیمدرایتفایکایگہک
وجاینپاہیلہرپزانیکتمہتاگلاتوہوتاوہنںےنرضحتدمحمیلصاہللہیلعفملساکوقؽایبؿرفامایہکںیمےنرضحت
انبامکلریضاہللہنعےسیہیہلئسمدرایتفایکاھتہکاؿوکاسہلئسماکملعرضفروہاگ۔ہچنیم اوہنںےنرفامایہک
رضحت الہؽ نب اہیم ےن اینپ اہیلہ رپ رضحت رشکی نب امسد ےکاسھت زانیکتمہت اگلیئ رضحت رشکی رضحت
رباءنبامکلےکاھبیئےھت(امںرشکی)افرفہےلہپصخشےھت ہکوہنجںےناعلؿایکہچنیم رضحتروسؽرکمی

یلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےکدرنایؿاعلؿرکاایافررفامایہکاسوکدانھکیہکارگاسےنایسرطحاکہچبادیا
ایکہکاساکرگنا دیافراسےکابؽدیسےھافراسیکآںیھکنڑگبیوہیئوہںوتفہہچبالہؽنباہیماکےہافر
گگ
ارگ اکےل رگن یک آوھکنں فاال وہاگ افر اس ےک ابؽ ی ھرایےل وہں ےگ افر اس یک ڈنپایں یلتپ وہں یگ وت فہ
رشکی نب امسد اک وہاگ۔ رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ رھپ ےھجم ولعمؾ وہا ہک اس ےن اکےل رگن یک
آوھکنںفاالافریلتپڈنپویلںفاالہچبادیاایک۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعاالیلع،رضحتاشہؾ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعلؿاکرطہقی
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اعلؿاکرطہقی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1409

راوی  :عُرإ بٔ یزیسَ ،دًس بٔ حشین ،ہظاّ بٔ حشإَ ،حُس بٔ سیریٔ ،حرضت اْص بٔ َايَ
رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ َُ َح َُّسٔ
أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ َیز ٔ َ
یس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِد ًَ ُس بِ ُٔ حُ َشی ِ ٕن اْلِ َ ِزز ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صٔظَ ُاّ بِ ُٔ َح َّش َ

یَ بِ َٔ
بِ ٔٔ سٔیر ٔ َ
إ فٔی ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔأَ َّٕ ص ََٔل ٍَ بِ َٔ أ ُ ََ َّی َة َق َِذ َف َ ٔ
رش َ
یٔ َع ِٔ أَْ َ ٔص بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َقا ٍَ إ ٔ َّٕ أَ َّو ٍَ ي ٔ َعا ٕٕ ک َ َ
َّ
َ َؾ َكا ٍَ َي ُط اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ايش ِح َُا ٔ
ئ بٔا َِ َرأَتٔطٔ ؾَأتََی اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ ِخب َ َر ُظ ب ٔ َِذي ٔ َ
َ َعً َِیطٔ َٔ َر ّارا َؾ َكا ٍَ َي ُط ص ََٔل ٍْ َواہللٔ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ
َو َس ًَّ َِ أَ ِر َب َع َة ُط َض َسا َئ َوإ ٔ ََّّل َؾ َح ٌّس فٔی هَ ِضر ٔ َک یُ َر ِّززُ ذَي ٔ َ

َ ََا یُب َ ِّر ُئ هَ ِضرٔی َٔ ِٔ ا ِي َح ًِ ٔس َؾب َ ِي َٓ َُا ص ُِِ
اہللَ َعزَّ َو َج ٌَّ ي ََی ِع ًَ ُِ أَنِّی َػاز ٔ ْم َو َييُ ِٓزٔئََّ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َعً َِی َ
آرخ ِاْلیَ ٔة ؾ ََس َعا ص ََٔل َّّل َؾظَ ض ٔ َس أَ ِربَ َع
َ إٔذِ َْزَي َِت َعً َِیطٔ آ َی ُة اي ًِّ َعا ٕٔ َو َّاي ِٔذ َ
َن َِذي ٔ َ
وٕ أَ ِز َوا َج ُض ِِ إلٔ َی ٔ ٔ
یٔ َی ِر َُ َ

َط َضا َزا ٕ
إ َٔ ِٔ ا ِيکَاذٔبٔی َن ث ُ َِّ ُزع َٔی ِت
ت بٔاہللٔ إْٔ َّ ُط َئُ ِٔ ايؼَّ ازٔقٔی َن َوا ِي َدا َٔ َش ُة أَ َّٕ ي َِع َٓ َة اہللٔ َعً َِیطٔ إ ٔ ِٕ ک َ َ
ا ِي َُ ِرأَةُ َؾظَ ض ٔ َس ِت أَ ِربَ َع َط َضا َزا ٕ
إ فٔی ايرَّابٔ َع ٔة أَ ِو ا ِي َدا َٔ َشةٔ َقا ٍَ
ت بٔاہللٔ إَّْٔطُ َئُ ِٔ ا ِيکَاذٔبٔی َن َؾ ًَ َُّا أَ ِٕ ک َ َ

َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو ِّق ُؿو َصا َؾإْٔ َّ َضا َُو ٔج َب ْة َؾ َتً ََّهأ َ ِت َحًَّی ََا َطهَهِ َٓا أَْ َّ َضا َس َت ِعتَر ُٔف ث ُ َِّ
َقاي َِت ََّل أَؾ َِـحُ َق ِومٔی َسائ َٔر ا ِي َی ِوّ ٔ ؾ ََُ َـ ِت َعل َی ا ِي َیُٔی ٔن َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ اْ ِ ُورُوصَا
َؾإ ٔ ِٕ َجائ َ ِت بٔطٔ أَبِ َی َف َسب ٔ ّلا َقـٔی َئ ا ِي َع ِي َٓی ِ ٔن َؾ ُض َو ئض ٔ ََل ٍٔ بِ ٔٔ أ ُ ََ َّی َة َوإ ٔ ِٕ َجائ َ ِت بٔطٔ آ َز َّ َج ِع ّسا َربِ ّعا َح ُِ َع

ئ َؾ َحائ َ ِت بٔطٔ آ َز َّ َج ِع ّسا َربِ ّعا َح ُِ َع َّ
یَ بِ ٔٔ َّ
َّ
َش ٔ
ايشا َقی ِ ٔن َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ
ايش ِح َُا ٔ
ايشا َقی ِ ٔن َؾ ُض َو ي ٔ َ ٔ
إ لٔی َوي ََضا َطأ ِ ْٕ َقا ٍَ َّ
ٌ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َِو ََّل ََا َس َب َل ؾ َٔیضا َٔ ِٔ ن ٔ َت ٔ
ايظ ِی ُذ َوا ِي َك ٔـ ُئ كَؤی ُ
اب اہللٔ َيک َ َ
َط ِعر ٔا ِي َع ِي َٓی ِ ٔن ي َِی َص ب ٔ َُ ِؿتُوحٔ ا ِي َعی ِ ٔن َو ََّل َجاحٔؤض ٔ َُا َواہللُ ُس ِب َحاَْطُ َو َت َعال َی أَ ِع ًَ ُِ
رمعاؿ نب سیدی ،دلخم نب نیسح ،اشہؾ نب اسحؿ ،دمحم نب ریسنی ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ
ش
ہک یلہپ رمہبت رضحت الہؽ نب اہیم ریض اہلل ہنع ےن اعلؿ ایک افر اوہنں ےن اینپ ویبی وک رشکی نب حماد ےک
اسھت تمہت زدہ ایک۔ ہچنیم  فہ اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہ ےئگ افر آپ یلص اہلل
ہیلعفآہل فملس وک التبای وت آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اچروگاہ شیپرکےن ےکفاےطس رفامایفرہن م رپ دح اقمئیک
اجےئیگ۔روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےندعتمد رمہبتیہیےلمجاراشد رفامےئوت الہؽےنہکےگلدخایک مسق
دخافدن دقفسفافق ںیہ ہک ںیم اچس ااسنؿ وہں اسفہج ےس فہ ینیقی رطہقی ےس وکیئ اس مسق اک مکح انزؽ رفامںیئ
ےگسجیکفہجےسریمیتشپوک ڑےامرےاجےنےسچباجےئیگ۔اسدفراؿآتیاعلؿانزؽوہیئینعیافر
وج ولگ اینپ ویبویں رپ تمہت اگلںیئ افر اؿ ےک اےنپ العفہ وکیئ وگاہ وموجد ہن وہ وت اؿ یک وگایہ یہی ےہ ہک اچر
رمہبتدخایکمسقاھکرکہی ہہدےہکالبہبشںیموتاچسوہںافراپوچنںیرمہبتہیےہکہکارگںیموھجاٹوہںوتھجمرپ
دخایکتنعلافراسوعرتیکزسااسرطہقیےسلٹ یتکےہہکفہاچررمہبتمسقاھکرکےہکہکےبکشہیصخش
وھجاٹےہافراپوچنںیرمہبتےہکہکارگہیصخشاچسوہوتھجمرپدخااکبضغانزؽوہاسرپرضحتروسؽرکمییلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرضحتالہؽوکمکحرفامایافراوہنںےناچررمہبتہیاہشدتدیہکدخایکمسقںیماچسوہں
افراپوچنںیرم ہبتاہکارگںیموھجاٹوہںوتھجمرپدخایکتنعل۔رھپاسوعرتوکالبایایگافراسےنیھباچررمہبت
وگایہ دی ہک اہلل یک مسق ہی صخش وھجاٹ ےہ۔ رافی لقن رفامےت ںیہ ہک وچیھت ای اپوچنںی رمہبت وگایہ دےتی فتق

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م اس وک رفک دف۔ اس ےیل ہک ہی اس ےک فاےطس
الہتکاکذرہعیوہیگ۔اسرپاسصخشےنوتفقایکوت مہولگھجمسےئگہکابہیارقاررکےل یگ۔نکیلرھپفہ
ےنہک یگلہک ںیم اینپوقؾ وک ہشیمہ ےکفاےطس ذلیل ںیہن رکفں یگ افر اپوچنںی رمہبت یھب مسق وپریرکیل رھپ رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک م ولگ اس اخوتؿ وک دےتھکی رانہ ارگ اس ےن ا دی دیسےھ
ابولں فاال افر ڑگبی وہیئ آوھکنں فاال ہچب انج وت ہی ہچب الہؽ نب اہیم اک وہاگ افر ارگ اس ےن دنگیم رتگن فاال افر
ش
گگ
ی ھرایےلابولںفاالدرنایہندقافریلتپردنویلںفاالہچبانجوتہیرشکینب حماداکوہاگہچنیم اسےندنگیمرتگن
گگ
فاال افر ی ھرایےلابولںفاال درنایہندقافر یلتپردنویلںفاال ہچبیہادیا ایکاسرپرضحتروسؽرکمییلصاہلل ہیلع
فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ اسہقب مکح انزؽ وہا وہات وت ںیم اس ےک اسھت دفرسا اعمہلم رکات۔ رضحت اامؾ اسنیئ
رفامےتںیہ۔قصیانینیعلےسرمادآوھکنںےکابولںاکدرازوہانےہزینہیآںیھکنڑبیافریلھکہنوہں۔
رافی  :رمعاؿنبسیدی،دلخمنبنیسح،اشہؾنباسحؿ،دمحمنبریسنی،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾاکداعرکانہکاہللوتریمیرربہیرفام
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اامؾاکداعرکانہکاہللوتریمیرربہیرفام

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1410

راوی  :عیسی بٔ حُاز ،يیث ،یحٌی بٔ سعیس ،عبسايرحُٔ بٔ قاسِ ،قاسِ بٔ َحُس ،حرضت ابٔ عباض
رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ع َٔیسی بِ ُٔ َح َُّاز ٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ
ْ اي َّت ََلعُ ُٔ ع ٔ ِٓ َس َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ
ا ِي َكاس ِٔٔ بِ ٔٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض أَْ َّ ُط َقا ٍَ ذُ ٔ َ

ٔی فٔی ذَي ٔ َ ُ
اػ ُِ بِ ُٔ َعس ٓ ٕ
ِص َف ؾَأ َ َتا ُظ َر ُج ٌْ َٔ ِٔ َق ِو َٔطٔ َي ِظهُو إٔي َِیطٔ أَْ َّ ُط َو َج َس ََ َع ا َِ َرأَتٔطٔ َر ُج َّل
َع ٔ
َ َق ِو َّّل ث َِّ ا ِن َ َ
یت ب ٔ َض َِذا إ ٔ ََّّل بٔ َك ِولٔی ؾ ََِذ َص َب بٔطٔ إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ ِخب َ َر ُظ ب ٔ َّاي ِٔذی
َقا ٍَ َع ٔ
اػ ِْ ََا ابِ ُتً ٔ ُ
ايً ِح ِٔ َسب ٔ َم َّ
رفا َقًٔی ٌَ َّ
إ َّاي ِٔذی ا َّزع َی َعً َِیطٔ أََّْطُ
إ ذَي ٔ َ
َ اي َّر ُج ُ
ايظ ِعر ٔ َوک َ َ
َو َج َس َعً َِیطٔ ا َِ َرأَ َت ُط َوک َ َ
ٌ َُ ِؼ َ ًّ
ايً ِح ِٔ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّ
َو َج َس ُظ ع ٔ ِٓ َس أَصًِٔطٔ آ َز َّ َخ ِس َّّل َنثٔی َر َّ
ايً ُض َِّ بَی ِّ ِن ؾ ََو َؿ َع ِت
َّ
َْ َز ِو ُج َضا أَْ َّ ُط َو َج َس ُظ ع ٔ ِٓ َسصَا ؾ َََل َع َٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بَ ِي َٓ ُض َُا
َطبٔی ّضا بٔاي َّر ُج ٌٔ اي ِٔذی ذ َ َ
ض فٔی ا ِي َُ ِحً ٔ ٔص أَه ٔ َی َّائًی َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َِو َر َج ُِ ُت أَ َح ّسا
َؾ َكا ٍَ َر ُج ٌْ َّٔلبِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ايَش
َِ ا َِ َرأَ ْة کَاْ َ ِت تُوِ ضٔرُ فٔی ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ َّ َّ
بٔ َػی ِر ٔبَ ِّي َٓ ٕة َر َج ُِ ُت َص ِٔذظ ٔ َقا ٍَ ابِ ُٔ َعبَّا ٕ
ض ََّل تًٔ َ
یسیعنبامحد،ثیل،ییحینبدیعس،دبعارلنمحنباقمس ،اقمسنبدمحم،رضحتانبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہ
ہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسےنماعلؿاکذترکہوہاوتاعمصنبدعیےنوکیئابت ہہدی
افر رفاہن وہ ےئگ رھپ اؿ ےکاپس اؿیکوقؾ اک اکی صخش آای افر ےنہک اگلہک اکیصخش ےن اینپ اہیلہ ےکاسھت یسک
ریغآدیموکداھکیےہاعمصےنہکےگلےھجماسںیماسفہجےسالتبایایگےہہکںیمےناسےکابرےںیمابتیک
یھت۔رھپفہاسوکےلرکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہےئاسےنرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسرعضایکہکںیمےناینپویبیوکیسکاحتلںیمداھکیےہ۔اساکہیلحاس
فتقاسرطحےساھتزردرگنرھچریہدبؿافردیسےھابؽافرسجصخشےکاسھتتمہتاگلیئیھتاساکہیلح
اس رطح ےس اھت دنگیم رگن رھبی وہیئ ڈنپایلں افر ابیق مسج یھب وگتش ےس رھبا وہا۔ اس رپ رضحت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے دخا مکح فاحض رفام۔ ہچنیم  سج فتق اس وعرت ےک ہچب یک
فالدتوہیئوتفہایسااسنؿیکلکشاکاھتہکسجےکابر ےںیماسصخشےنالتبایاھتہکںیمےناسوکاینپاہیلہ
ےکاسھتداھکیےہرھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿدفونںوک اعلؿرکےناکمکح رفامای۔اس
رپاحرضنیسلجمںیمےساکیصخشےنرضحتانبابعسریضاہللہنعےسدرایتفایکہکایکہیفیہاخوتؿےہ
ہک سج ےک ابرے ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ارگ ںیم یسک وک ریغب وگااہؿ ےک
اسگنسر رکات وت فہ ہی اخوتؿ وہیت۔ رضحت انب ابعس ےن رفامای ںیہن فہ دفرسی وعرت یھت وج ہک االسؾ ںیم
رشازیگنیرکیتیھتافردباکریںیمالتبمیھت۔نکیلاسےکفاےطسوگاہایتوبتںیہناھت۔

رافی  :یسیعنبامحد،ثیل،ییحینبدیعس،دبعارلنمحنباقمس،اقمسنبدمحم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اامؾاکداعرکانہکاہللوتریمیرربہیرفام

حسیث 1411

جًس  :جًس زوّ

راوی  :یحٌی بٔ َحُس بٔ سهَٔ ،حُس بٔ جہـِ ،اسُعیٌ بٔ جعرف ،یحٌی ،عبسايرحُٔ بٔ قاسِ،
ابیہ ،عبساہلل بٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َی ِحٌَی بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َّ
ايش َه ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َج ِض َـ ِٕ َع ِٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ َج ِع َرفٕ َع ِٔ َی ِحٌَی
ْ اي َّت ََلعُ ُٔ
َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َع ِب َس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ َٔ ا ِي َكاس ِٔٔ یُ َح ِّس ُث َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض أَْ َّ ُط َقا ٍَ ذُ ٔ َ

ٔی فٔی ذَي ٔ َ ُ
اػ ُِ بِ ُٔ َعس ٓ ٕ
ِص َف َؾ ًَك ٔ َی ُط َر ُج ٌْ َٔ ِٔ
ع ٔ ِٓ َس َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ َع ٔ
َ َق ِو َّّل ث َِّ ا ِن َ َ
ْ أَْ َّ ُط َو َج َس ََ َع ا َِ َرأَتٔطٔ َر ُج َّل ؾ ََِذ َص َب بٔطٔ إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ ِخب َ َر ُظ ب ٔ َّاي ِٔذی
َق ِو َٔطٔ ؾ ََِذ َ َ

ايً ِح ِٔ َسب ٔ َم َّ
رفا َقًٔی ٌَ َّ
إ َّاي ِٔذی ا َّزع َی َعً َِیطٔ أََّْطُ
إ ذَي ٔ َ
َ اي َّر ُج ُ
ايظ ِعر ٔ َوک َ َ
َو َج َس َعً َِیطٔ ا َِ َرأَ َت ُط َوک َ َ
ٌ َُ ِؼ َ ًّ
ايً ِح ِٔ َج ِع ّسا َق َل ّلا َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّ
َو َج َس ع ٔ ِٓ َس أَ ِصًٔطٔ آ َز َّ َخ ِس َّّل َنثٔی َر َّ
ايً ُض َِّ بَی ِّ ِن
َّ
َْ َز ِو ُج َضا أَْ َّ ُط َو َج َس ُظ ع ٔ ِٓ َسصَا ؾ َََل َع َٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بَ ِي َٓ ُض َُا
ؾ ََو َؿ َع ِت َطبٔی ّضا بٔاي ِٔذی ذ َ َ

ض فٔی ا ِي َُ ِحً ٔ ٔص أَه ٔ َی َّائًی َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ي َِو َر َج ُِ ُت أَ َح ّسا
َؾ َكا ٍَ َر ُج ٌْ َّٔلبِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َِ ا َِ َرأَ ْة کَاْ َ ِت تُوِ ضٔرُ َّ َّ
ايَش فٔی ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ
بٔ َػی ِر ٔبَ ِّي َٓ ٕة َر َج ُِ ُت َص ِٔذظ ٔ َقا ٍَ ابِ ُٔ َعبَّا ٕ
ض ََّل تًٔ َ
د ہص
ییحی نب دمحم نب نکس ،دمحم نب م ،اامسلیع نب رفعج ،ییحی ،دبعارلنمح نب اقمس ،اہیب ،دبعاہلل نب ابعس ریض اہلل
ہنعاسدحثیاکومضمؿزگہتشدحثیاسیجےہ۔
رافی  :ییحی نب دمحم نب نکس ،دمحم نب

دہص

م ،الیعمس نب رفعج ،ییحی ،دبعارلنمح نب اقمس ،اہیب ،دبعاہلل نب ابعس

ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اپوچنںیرمہبتمسقاھکےنےکفتقاعلؿرکےنفاولںےکرہچہرپاہھترےنھکاکمکح
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اپوچنںیرمہبتمسقاھکےنےکفتقاعلؿرکےنفاولںےکرہچہرپاہھترےنھکاکمکح

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1412

راوی  :علی بٔ َیُوٕ ،سؿیإ ،عاػِ بٔ کًیب ،ابیہ ،حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ََ ِی ُُو ٕٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ٔ
اػ ِٔ بِ ٔٔ کًُ َِیبٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ََ َر َر ُج َّل ح ٔی َن أَ ََ َر ا ِي ُُ َت ََلع ٔ َٓی ِ ٔن أَ ِٕ َی َت ََل َع َٓا أَ ِٕ َي َـ َع َی َس ُظ ع ٔ ِٓ َس ا ِي َدا َٔ َش ٔة َعل َی ؾ ٔیطٔ

َو َقا ٍَ إْٔ َّ َضا َُو ٔج َب ْة

یلعنبومیمؿ،ایفسؿ،اعمصنببیلک،اہیب،رضحتانبابعسریضاہللہنعرفامےتںیہہکیبنارکؾیلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن اکی آدیم وک مکح رفامای ہک سج فتق ہی اعلؿ رکےن فاےل اعلؿ رکںی وت اپوچنںی رمہبت مسق اھکےن
ےکفتقماؿےک ہنرپاہھترھکدانیافررفامایاسےساہللاکذعابالزؾوہاجاتےہ۔
رافی  :یلعنبومیمؿ،ایفسؿ،اعمصنببیلک،اہیب،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اامؾاکاعلؿےکفتقرمففوعرتوکتحیصنرکان

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اامؾاکاعلؿےکفتقرمففوعرتوکتحیصنرکان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1413

راوی  :عُرو بٔ علی و َحُس بٔ َثىی ،یحٌی بٔ سعیس ،عبسايًَُ بٔ ابوسًامیٕ ،حرضت سعیس بٔ جبیر
رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َق َاَّل َح َّسث َ َٓا یَ ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ا ِي ًَُ ٔ َٔ بِ ُٔ أَبٔی
رف ُم بَ ِي َٓ ُض َُا
ٔیس بِ َٔ ُج َبیِر ٕ َي ُكو ٍُ ُسئًٔ ُِت َع ِٔ ا ِي ُُ َت ََلع ٔ َٓی ِ ٔن فٔی إ ٔ ََ َارة ٔابِ ٔٔ ايزُّبَی ِر ٔأَ ُي َ َّ
ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َسع َ

ُرف ُم
ؾ ََُا َز َریِ ُت ََا أَقُو ٍُ َؾ ُك ُِ ُت َٔ ِٔ ََ َكامٔی إلٔ َی ََ ِٓز ٔ ٍٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر َؾ ُكً ُِت یَا أَبَا َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ ا ِي ُُ َت ََلع ٔ َٓی ِ ٔن أَي َ َّ
َ ُؾ ََل ُٕ بِ ُٔ ُؾ ََل ٕٕ َؾ َكا ٍَ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ َرأَیِ َت َوي َِِ
إ اہللٔ إ ٔ َّٕ أَ َّو ٍَ ََ ِٔ َسأ َ ٍَ َع ِٔ ذَي ٔ َ
بَ ِي َٓ ُض َُا َقا ٍَ َن َع ِِ ُس ِب َح َ
َ
ٔیِ َو َقا ٍَ َع ُِ ْرو أَتَی أَ َِ ّرا َعو ّٔامی َوإ ٔ ِٕ
َي ُك ٌِ َع ُِ ْرو أَ َرأَیِ َت اي َّر ُج ٌَ َٔ َّٓا َی َری َعل َی ا َِ َرأَتٔطٔ ؾَاح ٔظَ ّة إ ٔ ِٕ َتک َ ًَّ َِ ؾَأ َِ ْر َعو ْ
یت
َُ ابِ ُتً ٔ ُ
َ أَ َتا ُظ َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ اْلِ َ َِ َر َّاي ِٔذی َسأ َ ِيت َ
إ َب ِع َس ذَي ٔ َ
َس َه َت َس َه َت َعل َی َٔ ِث ٌٔ ذَي ٔ َ
َ َؾً َِِ یُحٔ ِب ُط َؾ ًَ َُّا ک َ َ
ئ ِاْل َیا ٔ
وٕ أَ ِز َوا َج ُض ِِ َحًَّی بَ ًَ َؼ َوا ِي َدا َٔ َش َة أَ َّٕ
ت فٔی ُس َورة ٔاي ُّٓورٔ َو َّاي ِٔذ َ
بٔطٔ ؾَأَِْزَ ٍَ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َص ُؤ ََّل ٔ
یٔ َی ِر َُ َ
َّ
ايسْ ِ َیا أَص َِو ُٕ
غ ََـ َب اہللٔ َعً َِی َضا إ ٔ ِٕ ک َ َ
اب ُّ
َْ ُظ َوأَ ِخب َ َر ُظ أَ َّٕ َع َِذ َ
إ َٔ ِٔ ايؼَّ ازٔقٔی َن ؾ ََب َسأَ بٔاي َّر ُج ٌٔ ؾ ََو َعوَ طُ َوذ َ
َّ
َّ
َْ َصا َؾ َكاي َِت
رخة ٔ َؾ َكا ٍَ َو َّاي ِٔذی َب َع َث َ
َٔ ِٔ َع َِذ ٔ
اب ِاْل ٔ َ
َ بٔا ِي َح ِّل ََا َن َِذبِ ُت ث ُ َِّ ثَىی بٔا ِي َُ ِرأَة ٔ ؾ ََو َعوَ َضا َوذ َ

َ بٔا ِي َح ِّل إْٔ َّ ُط َيکَاذ ٔ ْب ؾ ََب َسأَ بٔاي َّر ُج ٌٔ َؾظَ ض ٔ َس أَ ِربَ َع َط َضا َزا ٕ
ت بٔاہللٔ إْٔ َّ ُط َئُ ِٔ ايؼَّ ازٔقٔی َن
َو َّاي ِٔذی َب َع َث َ
إ َٔ ِٔ ا ِيکَاذٔبٔی َن ث ُ َِّ ثَىَّی بٔا ِي َُرِأَة ٔ َؾظَ ض ٔ َس ِت أَ ِربَ َع َط َضا َزا ٕ
ت بٔاہللٔ إَّْٔطُ
َوا ِي َدا َٔ َش ُة أَ َّٕ ي َِع َٓ َة اہللٔ َعً َِیطٔ إ ٔ ِٕ ک َ َ
َرف َم بَ ِي َٓ ُض َُا
إ َٔ ِٔ ايؼَّ ازٔقٔی َن ؾ َ َّ
َئُ ِٔ ا ِيکَاذٔبٔی َن َوا ِي َدا َٔ َش َة أَ َّٕ َغ َـ َب اہللٔ َعً َِی َضا إ ٔ ِٕ ک َ َ

رمعف نب یلع ف دمحم نب ینثم ،ییحی نب دیعس ،دبعاکلمل نب اوبامیلسؿ ،رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک ھجم ےس رضحت انب زریب ریض اہلل ہنع یک اامرت ےک دفراؿ یسک صخش ےن اعلؿ رکےن فاےل ےس قلعتم
درایتف ایک ہک اعلؿ ےک دعب اؿ دفونں ےکدرنایؿ گدحییگ رکادی اجیت ےہ؟ ھجم وک اس ابت اک وکیئ وجاب ںیہن

نب اپای وت ںیم اھٹ ایگ افر رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےک اکمؿ یک اجبن رفاہن وہ ایگ ںیم ےن اؿ ےس اہک اے
اوبدبعارلنمح!ایکاعلؿرکےنفاےلارفادےکدرنایؿگدحییگرکادیاجیتےہ؟آپےنرفاماییجاہں ُشیجَا َؿاہلل
ہیہلئسمبسےسےلہپالفںنبالفںےندرایتفایکاھتاسےنرعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!
ارگ وکیئ صخش اینپ اہیلہ ےک اسھت یسک وک انگہ اک اراکتب رکےت وہےئ دےھکی وت ارگ فہ صخش ھچک ےہک وت بج یھب ہی
تہب ڑبی ابت ےہ افر ارگ فہ اخومش رےہ وت اس مسق یک ابت رپ اخومش رانہ یھب اس رطہقی ےس تہب ڑبی ابت
ےہ۔رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنیسکمسقاکوجاباراشدںیہنرفامایرھپفہآدیمدفرسیرمہبت
احرضوہاافررعض ایکہک سجیئش ےکابرے ںیمںیم ےنوساؽایکاھت ںیماسںیم التبموہایگوہںاسرپدخافدن
دقفسےنوسرہونریکآتیاعلؿانزؽرفامیئفہآتیرکہمیہیےہرھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنوشرہےسرشفاعترفامںیئافراسوکفظعفتحیصن رکےتوہےئاراشدرفامایدایناکذعابآرختےکذعاب
ےک اقمہلب ںیم ھچک ںیہن۔ فہ ےنہک اگل ہک اس ذات یک مسق ہک سج ےن ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک قح ےک
اسھت یبن انب رک اجیھب ےہ۔ ںیم ےن وھجٹ ںیہن وبال رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ایس رطح
ےسوعرتوکیھبتحیصنرفامیئاسےنیھب یہیرعضایکہکاسذاتیکمسقہکسجےنآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسوکقحےکاسھت(یبنانبرک)اجیھبےہہکہیصخشوھجاٹےہرھپرمدےناچررمہبتدخافدندقفسیکمسقاھکرک
وگایہدی ہک فہ اچس ےہ افر اپوچنںی رمہبت اہک ہک ارگ فہ اچس ےہ وت اس وعرت رپ دخا اک بضغ انزؽ وہ۔ رھپ رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکگدحیہرفامدای۔
رافی  :رمعفنبیلعفدمحمنبینثم،ییحینبدیعس،دبعاکلملنباوبامیلسؿ،رضحتدیعسنبریبجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعلؿرکےنفاولںےکدرنایؿگدحییگ
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اعلؿرکےنفاولںےکدرنایؿگدحییگ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1414

راوی  :عُرو بٔ علی و َحُس بٔ َثىیَ ،عاذ بٔ ہظاّ ،ابیہ ،قتازہ ،عزرہ ،حرضت سعیس بٔ جبیر رضی
اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕی َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َو َّ
ايًؿ ُِى َي ُط َق َاَّل َح َّسثَ َٓا َُ َعاذُ بِ ُٔ صٔظَ اّ ٕ َح َّسثَىٔی أَبٔی َع ِٔ َق َتا َز َة
ٓ

َ
َع ِٔ َعزِ َر َة َع ِٔ َسعٔیسٔ بِ ٔٔ ُج َبی ِر ٕ َقا ٍَ ي َِِ ي َ ُِّرف ِم ا ِي ُُ ِؼ َع ُب بَی ِ َن ا ِي ُُ َت ََلع ٔ َٓی ِ ٔن َقا ٍَ َسع ْ
ْ ُت ذَي ٔ َ
ٔیس ؾ ََِذ َ ِ
َف َم َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بَی ِ َن أَ َخ َو ِی بَىٔی ا ِي َع ِح ََل ٕٔ
َّٔلبِ ٔٔ ُع َُ َر َؾ َكا ٍَ َ َّ
رمعف نب یلع ف دمحم نب ینثم،اعمذ نب اشہؾ ،اہیب ،اتقدہ ،زعرہ ،رضحتدیعس نب ریبج ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ںیم ےن رضحت انبرمع ریض اہللہنع ےس رعض ایک ارگ وکیئ صخش اینپ ویبی رپ زانیکتمہت اگلےئ وت ایک مکح ےہ؟
اراشد رفامای رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلیبق ونب الجعؿ ےک درنایؿ گدحییگ رفام دی یھت۔ رھپ
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿےسرفامایدخافدندقفسوخبفافقںیہہکمدفونںںیمےس
اکیصخشوھجاٹےہایکاہمترےںیمےسوکیئاکیانگہےسوتہبرکےناکوخاشہدنمےہ؟ایسرطہقیےسروسؽ
رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن نیت رمہبت اراشد رفامای نکیلدفونں ےن ااکنررک دای وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہل فملس
ےناسےکدعبدفونںںیمرفتقیرفامدی۔
رافی  :رمعفنبیلعفدمحمنبینثم،اعمذنباشہؾ،اہیب،اتقدہ،زعرہ،رضحتدیعسنبریبجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعلؿرکےنفاےلولوگںےساعلؿےکدعبوتہبےسقلعتم
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اعلؿرکےنفاےلولوگںےساعلؿےکدعبوتہبےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1415

راوی  :زیاز بٔ ایوب ،ابٔ عًیہ ،ایوب ،حرضت سعیس بٔ جبیر رضی اہلل عٓہ َفَاےت ہیں نہ َیں ےن
حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

وب َع ِٔ َسعٔیسٔ بِ ٔٔ ُج َبی ِر ٕ َقا ٍَ ُقً ُِت َّٔلبِ ٔٔ عُ َُ َر َر ُج ٌْ
وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ عُ ًَ َّی َة َع ِٔ أَ ُّی َ
أَ ِخب َ َرَْا زٔیَازُ بِ ُٔ أَ ُّی َ
َف َم َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بَی ِ َن أَ َخ َو ِی بَىٔی ا ِي َع ِح ََل ٕٔ َو َقا ٍَ اہللُ َي ِع ًَ ُِ إ ٔ َّٕ
َق َِذ َف ا َِ َرأَ َت ُط َقا ٍَ َ َّ
وب َو َقا ٍَ َع ُِرُو بِ ُٔ زٔی َٓارٕ
أَ َح َس ُن َُا کَاذ ٔ ْب ؾ ََض ٌِ َٔ ِٓهُ َُا َتائ ْٔب َقا ٍَ َي ُض َُا ث َ ََلثّا ؾَأَبَ َیا ؾ َ َّ
َرف َم بَ ِي َٓ ُض َُا َقا ٍَ أَ ُّی ُ
ََ إ ٔ ِٕ ُن ِٓ َت َػازٔقّا
ٌ ََالٔی َقا ٍَ ََّل ََا ٍَ ي َ
إ ٔ َّٕ فٔی َص َِذا ا ِي َحسٔیثٔ َط ِیئّا ََّل أَ َرا َک تُ َح ِّس ُث بٔطٔ َقا ٍَ َقا ٍَ اي َّر ُج ُ

َ
َؾ َك ِس َز َخً َِت ب ٔ َضا َوإ ٔ ِٕ ُن ِٓ َت کَاذ ٔ ّبا َؾه ٔ َی أَ ِب َع ُس َٔ ِٓ َ

زایدنباویب،انبہیلع،اویب،رضحتدیعسنبریبج ریضاہللہنعرفامےتںیہہک ںیمےنرضحتانب رمعریض
اہللہنعےسرعضایکارگوکیئصخشاینپویبیرپزانیکتمہتاگلےئوتایکمکحےہ؟وترفامایرضحتروسؽرکمییلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہلیبق ونبالجعؿ ےک وشرہ افر ویبی ےک درنایؿ رفتقی افر گدحییگ رفامدی یھت۔ رھپ رضحت
روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن اؿ ےس اراشد رفامای دخافدن دقفس وک ملع ےہہک اہمترےدفونں ںیم ےس
وکؿصخشوھجاٹےہ؟رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنایسرطہقیےسنیترمہبتاراشدرفاماینکیل
اؿ دفونں ےن ااکنر ایک۔ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےک دعب اؿ دفونں ےک درنایؿ گدحییگ رفامدی۔
رھپ وشرہ ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس! ریمیدفتل اک ایک ااجنؾ وہاگ؟ آپ یلص اہلل ہیلعفآہل
فملس ےن رفامای اہمترے فاےطس وکیئ دفتل ںیہن ےہ اس ےیل ہک ارگ م اےنپ وقؽ ںیم ےچس وہ وت م اس ےس عفن
اح لرکےکچوہافرارگوھجےٹوہوتدفتلفاسپرکاناکیلکشماکؾےہ۔
رافی  :زایدنباویب،انبہیلع،اویب،رضحتدیعسنب ریبجریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیمےنرضحتانب
رمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اعلؿرکےنفاےلارفاداکاامتجع
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اعلؿرکےنفاےلارفاداکاامتجع

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1416

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،عُرو ،حرضت سعیس بٔ جبیر رضی اہلل عٓہ َفَاےت ہیں نہ َیں ےن
حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

ٔیس بِ َٔ ُج َبی ِر ٕ َي ُكو ٍُ َسأ َ ِي ُت ابِ َٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ُِر ٕو َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َسع َ
عُ َُ َر َع ِٔ ا ِي ُُ َت ََلع ٔ َٓی ِ ٔن َؾ َكا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ئً ُُِ َت ََلع ٔ َٓی ِ ٔن ح َٔشابُهُ َُا َعل َی اہللٔ
َ إ ٔ ِٕ ُن ِٓ َت َػ َسق َِت َعً َِی َضا
ََ َعً َِی َضا َقا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ََالٔی َقا ٍَ ََّل ََا ٍَ َي َ
أَ َح ُس ُن َُا کَاذ ٔ ْب َو ََّل َسبٔی ٌَ ي َ

َ
َف ٔج َضا َوإ ٔ ِٕ ُن ِٓ َت َن َِذبِ َت َعً َِی َضا ؾ ََِذا َک أَ ِب َع ُس َي َ
َؾ ُض َو ب ٔ َُا ا ِس َت ِح ًًَ َِت َٔ ِٔ َ ِ

دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ،رمعف ،رضحتدیعس نب ریبج ریض اہللہنع رفامےت ںیہہک ںیم ےن رضحت انبرمع ریض اہلل
ہنعےساعلؿرکےنفاولںےکابرےںیمدرایتفایکوتاوہنںےنایبؿرفامایہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن اعلؿ رکےن فاولں ےس قلعتم اراشد رفامای اب م دفونں اک اسحب ف اتکب دخافدن دقفس ےک ذہم
ےہمدفونںںیمےساکیہناکیوھجاٹےہ(رھپوشرہےسرفامای)اباہمترااسرپیسکمسقاکوکیئقحںیہنےہ۔
اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! ریما امؽ دفتل (وج ہک ںیم ےن اس وک دای ےہ) اس اک ایک
وہاگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک اہمترے فاےطس یسک مسق اک امؽ دفتل ںیہن ےہ اس ےیل ہک
ارگ م اکی ےچس ااسنؿ وہ وت م ےن فہ امؽ دفتل اینپ رشؾ اگہ الحؽرکےن ےک دبےل ںیم دےدای افر ارگ م اکی
وھجےٹااسنؿوہوتماسوکامےنگناکیسکمسقاکوکیئقحںیہنر ےتھوہ۔
رافی  :دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،رمعف ،رضحت دیعس نب ریبج ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہہک ںیم ےن رضحت انب رمع
ریضاہللہنع

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

اعلؿیکفہجےساڑےکاکاکنررکانافراسوکاسیکفادلہےکرپسدرکےنےسقلعتمدحثی
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
اعلؿیکفہجےساڑےکاکاکنررکانافراسوکاسیکفادلہےکرپسدرکےنےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1417

راوی  :قتيبہَ ،ايَ ْ ،اؾع ،حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََاي ٔ َْ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر َقا ٍَ ََّل َع َٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َف َم بَ ِي َٓ ُض َُا َوأَ ِي َح َل ا ِي َوي ََس بٔاْلِ ُ ِّّ
بَی ِ َن َر ُج ٌٕ َوا َِ َرأَتٔطٔ َو َ َّ
ہبیتق،امکل،انعف ،رضحتانبرمعریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرمد
افر وعرت ےکدرنایؿ اعلؿ رکاےن ےک دعب اؿ دفونں ےکدرنایؿ رفتقی رکدای افر اس ہچب وک اس یک فادلہ ےک
اسھترکدای۔
رافی  :ہبیتق،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئآدیماینپاہیلہیکاجبنااشرہرکےنکیلاساکارادہاساکااکنررکاتوہ؟
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ارگوکیئآدیماینپاہیلہیکاجبنااشرہرکےنکیلاساکارادہاساکااکنررکاتوہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1418

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،سؿیإ ،زہری ،سعیس بٔ َشیب ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ

َر ُج َّل َٔ ِٔ بَىٔی َؾزَ َار َة أَتَی َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ ا َِ َرأَت ٔی َوي ََس ِت غ ََُل َّا أَ ِس َو َز َؾ َكا ٍَ
َ َٔ ِٔ إٔب ٔ ٌٕ َقا ٍَ َن َع ِِ َقا ٍَ ؾ ََُا أَ ِي َواْ َُضا َقا ٍَ ُح ُِ ْر َقا ٍَ ؾ ََض ٌِ ؾ َٔیضا
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َص ٌِ َي َ
وٕ َْزَ َع ُط ِٔ
ْع ْم َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ
َٔ ِٔ أَ ِو َر َم َقا ٍَ إ ٔ َّٕ ؾ َٔیضا ي َُو ِرقّا َقا ٍَ ؾَأنََّی َت َری أَتَی ذَي ٔ َ
َ َقا ٍَ َع َسی أَ ِٕ َیهُ َ
ْع ْم
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َص َِذا َع َسی أَ ِٕ یَهُ َ
وٕ َْزَ َعطُ ٔ ِ
ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ ،زرہی ،دیعس نب بیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ہلیبق رفازہ اک
اکی آدیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر اس ےن رعض ایک ہک ریمی وعرت ےن اکی
ابق لاکےلرگن ےکہچبوک منجدایےہافراساکارادہ اےنپہچبےسااکنررکےناکاھت۔آپ یلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن اراشد رفامای ہک اہمترے اپس افٹن وموجد ںیہ؟ اس ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایایکاؿےکدرنایؿاخیکرگنےکیھبںیہ۔رعضایکیجاہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہمتری
راےئںیمفہاہکںےسآای؟اسےناہکنکممےہہکیسکرگےنچنیھکدایوہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامای
وترھپہییھبوہ اتکےہہکیسکرگےنچنیھکایلوہ۔رافیلقنرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسےناسےسااکنریکااجزتاطعںیہنرفامیئ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ارگوکیئآدیماینپاہیلہیکاجبنااشرہرکےنکیلاساکارادہاساکااکنررکاتوہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1419

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ بزیع ،یزیس بٔ زریعَ ،عُر ،زہری ،سعیس بٔ َشیب ،حرضت ابوہریرہ رضی
اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ بَز ٔ ٕ
یع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس بِ ُٔ ز َُریِ ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ
َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َجا َئ َر ُج ٌْ َٔ ِٔ بَىٔی َؾزَ َار َة إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ
ََ َٔ ِٔ إٔب ٔ ٌٕ َقا ٍَ َن َع ِِ َقا ٍَ ََا أَ ِي َواْ َُضا
إ ٔ َّٕ ا َِ َرأَت ٔی َوي ََس ِت غ ََُل َّا أَ ِس َو َز َوص َُو یُرٔی ُس ٔاَّلِْتٔؿَا َئ َٔ ِٓ ُط َؾ َكا ٍَ َص ٌِ ي َ

وٕ َْزَ َع َضا
َقا ٍَ حُ ُِ ْر َقا ٍَ َص ٌِ ؾ َٔیضا َٔ ِٔ أَ ِو َر َم َقا ٍَ ؾ َٔیضا َذ ِوزُ ُو ِر ٕم َقا ٍَ ؾ ََُا ذَا َک تُ َری َقا ٍَ ي ََع ًَّطُ أَ ِٕ یَهُ َ
ئ َٔ ِٓ ُط
ْع ْم َقا ٍَ َؾً َِِ یُ َر ِّخ ِؽ َي ُط فٔی ٔاَّلِْتٔؿَا ٔ
ْع ْم َقا ٍَ َؾً ََع ٌَّ َص َِذا أَ ِٕ یَهُ َ
وٕ َْزَ َع ُط ٔ ِ
ِٔ

دمحمنبدبعاہلل نبزبعی،سیدی نبزرعی،رمعم،زرہی،دیعس نببیسم،رضحتاوبرہریہ ریضاہلل ہنعرفامےتںیہ
ہک ہلیبق رفازہ اک اکی آدیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر اس ےن رعض ایک ہک ریمی
وعرتےناکیابق لاکےلرگنےکہچبوکمنجدایےہافراساکارادہاےنپہچبےسااکنررکےناکاھت۔آپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہک اہمترے اپس افٹن وموجد ںیہ؟ اس ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایایکاؿےکدرنایؿاخیکرگنےکیھبںیہ۔رعضایکیجاہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایاہمتریراےئںیمفہ اہکںےسآای؟اس ےناہکنکمم ےہہکیسکرگےن چنیھکدای وہ۔آپیلصاہلل ہیلعفآہل
فملس ےن رفامای وت رھپ ہی یھب وہ اتک ےہ ہک یسک رگ ےن چنیھک ایل وہ۔ رافی لقن رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناسےسااکنریکااجزتاطعںیہنرفامیئ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزبعی،سیدینبزرعی،رمعم،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی

ارگوکیئآدیماینپاہیلہیکاجبنااشرہرکےنکیلاساکارادہاساکااکنررکاتوہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1420

راوی  :احُس بٔ َحُس بٔ َػیرہ ،ابوحیوة ،طعیب بٔ ابوحُزہ ،زہری ،سعیس بٔ َشیب ،حرضت ابوہریرہ
رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ ا ِي ُُػٔی َرة ٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َح ِی َو َة ح ُِٔ ٔص ٌّی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُط َع ِی ُب بِ ُٔ أَب ٔی َح ُِزَ َة َع ِٔ
ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ بَ ِي َٓ َُا ْ َ ِح ُٔ ع ٔ ِٓ َس َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
إ
َق َاّ َر ُج ٌْ َؾ َكا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إنِّٔی ُوي ٔ َس لٔی غ ََُل ّْ أَ ِس َو ُز َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأنََّی ک َ َ
َ َٔ ِٔ إٔب ٔ ٌٕ َقا ٍَ َن َع ِِ َقا ٍَ ؾ ََُا أَ ِي َواْ َُضا َقا ٍَ حُ ُِ ْر َقا ٍَ ؾ ََض ٌِ ؾ َٔیضا َج َُ ٌْ
َ َقا ٍَ ََا أَ ِزرٔی َقا ٍَ ؾ ََض ٌِ َي َ
ذَي ٔ َ
ْع ْم َقا ٍَ
إ ذَي ٔ َ
َ َقا ٍَ ََا أَ ِزرٔی یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ ََّّل أَ ِٕ یَهُ َ
أَ ِو َر ُم َقا ٍَ ؾ َٔیضا إٔب ٔ ٌْ ُو ِر ْم َقا ٍَ ؾَأنََّی ک َ َ
وٕ َْزَ َع ُط ٔ ِ
َّ
ْع ْم َؾُٔ ِٔ أَ ِجًٔطٔ َق َضی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َص َِذا ََّل یَ ُحو ُز ي ٔ َر ُج ٌٕ أَ ِٕ َی ِٓ َتف َٔی
َو َص َِذا ي ََعًطُ َْزَ َع ُط ٔ ِ

َفا ٔططٔ إ ٔ ََّّل أَ ِٕ یَزِعُ َِ أََّْطُ َرأَی ؾَاح ٔظَ ّة
َٔ ِٔ َو َي ٕس ُوي ٔ َس َعل َی ٔ َ

ادمح نب دمحم نبریغمہ ،اوبویحۃ ،بیعش نب اوبزمحہ ،زرہی ،دیعس نببیسم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت
ںیہہکاکیدؿ مہرضحت روسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیم احرض ےھتہکاکیصخش احرضوہا
افراسےنرعضایکہکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاہیںاکیاکےلرگناکہچبادیاوہاےہ؟آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای فہ ہچب اہکں ےس آای اس ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ےھجم ہی
ولعمؾ ںیہن ےہ ہک فہ سک ہگج ےس آای۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن درایتف رفامای ہی اہکں ےس آای ہی گنس
رگناک۔اسےناہکھجموکملعںیہنےہہکفہاہکںےسآای۔آپیلصاہللہیلعفملسےندرایتفرفامایایکاہمترے
اپس افٹن یھب ںیہ۔ اس ےن اہک ہک آپ ےن اس ےک ایک رگن دےھکی ںیہ؟ اس ےن رعض ایک ہک رسخ رگن ےک
ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای وکیئ اخیک رگن اک یھب اؿ ںیم ےہ۔ اس ےن اہک ہک اخیک رگن ےک یھب
افٹنںیہاسںیم۔آپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکفہاخیکرگنسکہگجےس آای۔اسےناہکہکھجموک
اساکابق لملعںیہنےہہکفہسکہگجےسآاینکیلیسکرگےناسوکرضفرچنیھکایلوہاگ۔اسوکرافیلقنرکات

ےہہکایسےیلرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنمکحرفامایہکہیاجزئںیہنےہرمدوکاساکاکنررکان
اڑےکےسوجادیاوہاسیکاہیلہےسرگماسفتقےہکںیمےنداھکیےہافرںیماسےسفافقوہںہکفہوعرت
اکیافہشحوعرتےہ۔
رافی  :ادمحنبدمحمنبریغمہ،اوبویحۃ،بیعشنباوبزمحہ،زرہی،دیعسنببیسم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےچباکااکنررکےنرپفدیعدشدیاکایبؿ
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ےچباکااکنررکےنرپفدیعدشدیاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1421

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ عبسايحهِ ،طعیب ،يیث ،ابٔ ايہاز ،عبساہلل بٔ یوْص ،سعیس بٔ ابی
سعیس ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس ا ِي َح َه ِٔ َقا ٍَ ُط َع ِی ْب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َضاز ٔ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ
بِ ٔٔ یُوْ َُص َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ أَبٔی َسعٔی ٕس ا ِي َُ ِكبُر ِّٔی َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَْ َّ ُط َسُٔ َع َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َي ُكو ٍُ ح ٔی َن َْزَي َِت آیَ ُة ا ِي ُُ ََل َع َٓةٔ أَ ُّی َُا ا َِ َرأَة ٕأَ ِز َخً َِت َعل َی َق ِوّ ٕ َر ُج َّل ي َِی َص َٔ ِٓ ُض ِِ َؾً َِی َش ِت َٔ ِٔ اہللٔ فٔی َط ِی ٕئ

َو ََّل یُ ِسخًُٔ َضا اہللُ َج َّٓ َت ُط َوأَ ُّی َُا َر ُج ٌٕ َج َح َس َوي ََس ُظ َوص َُو َی ِٓ ُورُ إٔي َِیطٔ ا ِح َت َح َب اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َٔ ِٓ ُط َوؾ ََـ َح ُط َعل َی
یٔ یَ ِو َّ ا ِيك ٔ َیا ََةٔ
رخ َ
ض اْلِ َ َّوئی َن َو ِاْل ٔ ٔ
ُر ُؤ ٔ

دمحمنبدبعاہللنبدبعامکحل ،بیعش،ثیل،انبااہلد،دبعاہللنبویسن،دیعس نبایبدیعس ،رضحتاوبرہریہریض
اہللہنع ےسرفاتیےہ ہک سجفتقاعلؿیک آایتانزؽوہںیئوتروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےناراشد
رفامایوجوعرتیسکوقؾںیماؿےکالعفہیسکصخشوکدالخرکےیگوتاسےکفاےطسدخافدندقفسےکاپسھچک

ںیہنےہافردخافدندقفساسوکتنجںیمدالخںیہنرفامےئاگاسرطہقیےسوجصخشاجؿوبھجرکاینپافالد
وکاینپاجبنتبسناکااکنررکےاگوتاہللاعتیلاسوکاسیکاگنوہںےسدفررکدںیےگافرایقتمےکدؿاسوک
امتؾولخمؼیکوموجدیگںیمذلیلرکےاگ۔
رافی  :دمحم نب دبعاہلل نب دبعامکحل ،بیعش ،ثیل ،انب ااہلد ،دبعاہلل نب ویسن ،دیعس نب ایب دیعس ،رضحت
اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہکبجیسکوعرتاکوشرہےچباکرکنموہوتہچبایسوکدےدانیاچےیہ
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ہکبجیسکوعرتاکوشرہےچباکرکنموہوتہچبایسوکدےدانیاچےیہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1422

راوی  :قتيبہ ،سؿیإ ،زہری ،سعیس و ابی سًُہ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َسعٔی ٕس َوأَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ

َّ
ِرفا ٔ
غ َوئً َِعاص ٔر ٔا ِي َح َحرُ
َعً َِیطٔ َو َسً َِ َقا ٍَ ا ِي َو َي ُس ئً ٔ َ

ہبیتق ،ایفسؿ ،زرہی ،دیعس ف ایب ہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایاڑاکرتسبفاےل(وشرہ)اکےہافرزانرکےنفاےلصخشےکفاےطسرھتپںیہ۔
رافی  :ہبیتق،ایفسؿ،زرہی،دیعسفایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ہکبجیسکوعرتاکوشرہےچباکرکنموہوتہچبایسوکدےدانیاچےیہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1423

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،عبسايرزامَ ،عُر ،زہری ،سعیس و ابی سًُہ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراصٔی َِ َع ِٔ َع ِب ٔس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِع َُ ْر َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َسعٔی ٕس َوأَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أَبٔی
َّ
َّ
ِرفا ٔ
غ َوئً َِعاصٔر ٔا ِي َح َحرُ
ص َُریِ َر َة أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َقا ٍَ ا ِي َو َي ُس ئً ٔ َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،رمعم ،زرہی ،دیعس ف ایب ہملس ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ہچب رتسب فاےل (ینعی وشرہ) اک ےہ افر زان رکےن فاےل
ےکےیلوترھتپےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،رمعم،زرہی،دیعسفایبہملس،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ہکبجیسکوعرتاکوشرہےچباکرکنموہوتہچبایسوکدےدانیاچےیہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1424

راوی  :قتيبہ ،يیث ،ابٔ طہابْ ،عوہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ا ِخ َت َؼ َِ َس ِع ُس بِ ُٔ أَبٔی
ايً ِی ُث َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
اب َع ِٔ ُ ِ
َو َّقاؾٕ َو َع ِب ُس بِ ُٔ َز َِ َع َة ف ٔی غ ََُلّ ٕ َؾ َكا ٍَ َس ِع ْس َص َِذا یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ابِ ُٔ أَخٔی ُعت ِ َب َة بِ ٔٔ أَبٔی َو َّقاؾٕ َعض ٔ َس إلٔ َ َّی أََّْطُ

َ
یستٔطٔ َؾ َٓوَ َر َر ُسو ٍُ اہللٔ َػل َّی اہللُ
غ أَبٔی َٔ ِٔ َوي ٔ َ
َفا ٔ
ابُِٓ ُط اْ ِ ُو ِر إلٔ َی َط َبضٔطٔ َو َقا ٍَ َع ِب ُس بِ ُٔ َز َِ َع َة أخٔی ُوي ٔ َس َعل َی ٔ َ

َّ
ِرفا ٔ
َفأَی َط َب ّضا بَ ِّي ّٓا بٔ ُعت ِ َب َة َؾ َكا ٍَ ص َُو ي َ
غ َوي ًٔ َِعاصٔر ٔا ِي َح َحرُ
ََ َیا َع ِب ُس ا ِي َو َي ُس ئً ٔ َ
َعً َِیطٔ َو َسً َِ إلٔ َی َط َبضٔطٔ َ َ
َوا ِح َتحٔ ٔيی َٔ ِٓ ُط یَا َس ِو َزةُ ب ٔ ِٓ ُت َز َِ َع َة َؾً َِِ یَ َر َس ِو َز َة َق ُّم
ہبیتق،ثیل،انباہشب ،رعفہ ،رضحتاعہشئدصہقیریض اہللاہنعےسرفاتیےہہک رضحتدعسنبایبفاقص
ےنافردبعنبزہعمےناکیدفرسےےسڑگھجاایکاکیہچبےکہلسلسںیم۔رضحتدعسےنرعضایکایروسؽ
اہلل یلص اہللہیلعفآہل فملس ہچب ریما اجیتھب ےہہک نج اک انؾہبتع نب ایب فاقص ےہ ہی اؿ اک اڑاک ےہ افر ریمے اھبیئ
ےن فتیص یک یھت ہک زہعم یک ابدنی اک اڑاک ریمے ہفطن ےس ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس یک ابشتہ
المہظحرفامںیل۔اکیہخسنںیمےہہکدبعزہعمےناہکہکہیریمااھبیئےہہیریمےفادلیکابدنیےسادیاوہاےہ
رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس یک ابشتہ المہظح رفامیئ وت فہ ابشتہ ابق ل اصػ ولعمؾ وہیئ افر ہبتع یک
لکشف وصرتاسےس یتل یھتآپ یلصاہللہیلعفآہل فملسےنرفامایاے دبعنب زہعمفہاہمترااڑاکےہ اسےیل
ہک ہچب وک رتسب فاےل (ینعی وشرہ) اک ےہ افر زاناکر ےک ےیل وت رھتپ ےہ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت
وسدہریضاہللاہنعےسرفامایہکماسےسرپدہرکولوتاسےنیھبکرضحتوسدہوکںیہنداھکی۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ہکبجیسکوعرتاکوشرہےچباکرکنموہوتہچبایسوکدےدانیاچےیہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1425

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،جریرَٓ ،ؼورَ ،حاہس ،یوسـ بٔ زبیر ،حرضت عبساہلل بٔ زبیر رضی اہلل عٓہ

ـ بِ ٔٔ ايزُّبَی ِر ٔ ََ ِولّی َي ُض ِِ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َجر ٔ ْیر َع ِٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َع ِٔ َُ َحاصٔ ٕس َع ِٔ یُو ُس َ

آرخ َي َك ُع َعً َِی َضا َؾ َحائ َ ِت ب ٔ َو َي ٕس ٔط ِبطٔ
َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ايزُّبَی ِر ٔ َقا ٍَ کَاْ َ ِت ئزَ َِ َع َة َجارٔ َی ْة یَ َل ُؤ َصا ص َُو َوک َ َ
إ َیو ُُّٔ ب ٔ َ َ

َ َس ِو َزةُ ي ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
إ َیو ُُّٔ بٔطٔ ؾ ََُ َ
ْ ِت ذَي ٔ َ
َّاي ِٔذی ک َ َ
ات َز َِ َع ُة َوه ٔ َی حُ ِبل َی ؾ ََِذ َ َ
َّ
َّ
غ َوا ِح َتحٔ ٔيی َٔ ِٓ ُط یَا َس ِو َزةُ َؾً َِی َص ي ََٔ بٔأ َ ٕر
ِرفا ٔ
َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ ا ِي َو َي ُس ئً ٔ َ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،وصنمر ،اجمدہ ،ویفس نب زریب ،رضحت دبعاہلل نب زریب ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک
زہعم یک اکی ابدنی یھت سج ےس زہعم تبحص ایک رکات اھت افر زہعم وک ہی یھب امگؿ اھت ہک اس ابدنی ےک اسھت یسک
دفرسے صخش ےن زان ایک ےہ۔آرخ اس وک اڑاک ادیا وہا اس صخشیک وصرت رپ ہک سج وک اس اک امگؿ اھت افر زہعم
اس اڑےک ےک ادیا وہےن ےس لبق رم ایگ اھت۔ ہی فاہعق ویبی رضحت وسدہ ریض اہلل اہنع ےن روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےکاسےنمایکآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنرفامایہچبرتسبفاےلاکےہافروتاسےسرپدہرکےل۔
اےوسدہ!اسےیلہکفہاہمترااھبیئںیہنےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،وصنمر،اجمدہ،ویفسنبزریب،رضحتدبعاہللنبزریبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ہکبجیسکوعرتاکوشرہےچباکرکنموہوتہچبایسوکدےدانیاچےیہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1426

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،جریرَ ،ػیرہ ،ابی وائٌ ،حرضت عبساہلل رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َجر ٔ ْیر َع ِٔ َُػٔی َر َة َع ِٔ أَبٔی َوائ ٔ ٌٕ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی

َّ
غ َوئً َِعاصٔر ٔا ِي َح َحرُ َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ َو ََّل أَ ِح َش ُب َص َِذا َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ
ِرفا ٔ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َقا ٍَ ا ِي َو َي ُس ئً ٔ َ

بِ ٔٔ ََ ِش ُعوز ٕ َواہللُ َت َعال َی أَ ِع ًَ ُِ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،ریغمہ ،ایب فالئ ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل

ہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامای ہچبرتسبفاےلاک ےہ(ینعی وشرہاکےہ)افررحاؾاکرےکفاےطسرھتپ ےہافررضحت
دبعارلنمحرفامےتںیہہکریمےامگؿںیمہیدبعاہللنبوعسمدںیہنںیہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،ریغمہ،ایبفالئ،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابدنیےکرتسبوہےن(ینعیابدنیےستبحص)ےسقلعتم
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ابدنیےکرتسبوہےن(ینعیابدنیےستبحص)ےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1427

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،سؿیإ ،زہریْ ،عوہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہ

ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ا ِخ َت َؼ َِ َس ِع ُس
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُ ِ
بِ ُٔ أَبٔی َو َّقاؾٕ َو َع ِب ُس بِ ُٔ َز َِ َع َة فٔی ابِ ٔٔ َز َِ َع َة َقا ٍَ َس ِع ْس أَ ِو َػانٔی أَخٔی عُت ِ َب ُة إٔذَا َق ٔس َِ َت ََ َّه َة ؾَاْ ِ ُو ِر ابِ َٔ
یسة ٔ َز َِ َع َة َؾ ُض َو ابِىٔی َؾ َكا ٍَ َع ِب ُس بِ ُٔ َز َِ َع َة ص َُو ابِ ُٔ أَ ََ ٔة أَبٔی ُوي ٔ َس َعل َی َٔفا ٔ َ
َفأَی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
َوي ٔ َ
غ أبٔی َ َ
َ
َّ
َّ
َّ
غ َوا ِح َتحٔ ٔيی
ِرفا ٔ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َط َب ّضا بَ ِّي ّٓا بٔ ُعت ِ َب َة َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ ا ِي َو َي ُس ئً ٔ َ

َٔ ِٓ ُط یَا َس ِو َزةُ

ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت دعس نب
ایب فاقص افر رضحت دبعاہلل نب زہعم ےک درنایؿ ڑگھجا وہا۔ رضحت دعس ےتہک ےھت ہک ریمے اھبیئ ہبتع ےن
فتیصیکیھتہکسجفتقہکںیمہکمرکمہمآایاسفتقاوہنںےنفتیصیکہکمزہعمیکابدنیےکاڑےکوک
دوھکیفہریمااٹیبےہافردبعاہللنبزہعمےنلقنایکہکفہریمےفادلیکابدنیاکاڑاکےہہکاسوکریمےفادلیک
تیکلمںیمادیاایکرھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنداھکیوتہبتعیکاصػابشتہیھت۔رھپآپ

یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہچب وت اس اک ےہ ہک سج ےک فاےطس رفاش (رتسب) ےہ (ینعی وشرہ ہک سج ےن ہک
وعرتےستبحصیک)رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاےوسدہ!ماسےسرپدہرکول۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجفتقولگیسکہچبےسقلعتماالتخػرکںیوتاسفتقرقہعڈاانل
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
سجفتقولگیسکہچبےسقلعتماالتخػرکںیوتاسفتقرقہعڈاانل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1428

راوی  :ابوعاػِ خظیع بٔ اِصّ ،عبسايرزام ،ثوری ،ػايح ،طعيی ،عبس خیر ،حرضت زیس بٔ ارقِ
رضی اہلل عٓہ

اػ ِٕ ُخظَ ِی ُع بِ ُٔ أَ ِِصّ َقا ٍَ أَِْبأََْا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ أَِْبأََْا َّ
ايث ِور ُّٔی َع ِٔ َػاي ٔ ٕح ا ِي َض ُِ َسان ٔ ِّی
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َع ٔ
َ
َ
ََ
َع ِٔ َّ
ايظ ِع ٔي ِّی َع ِٔ َع ِب ٔس َخیِر ٕ َع ِٔ َزیِ ٔس بِ ٔٔ أَ ِر َق َِ َقا ٍَ أتُ َٔی َعل ٔ ٌّی َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط ب ٔ َث ََلثَ ٕة َوص َُو بٔا ِي َی َُ ٔٔ َو َق ُعوا َعل َی
ُقا ٕٔ ي ٔ َض َِذا بٔا ِي َو َي ٔس قَاَّلَ
ُقا ٕٔ ي ٔ َض َِذا بٔا ِي َو َي ٔس َق َاَّل ََّل ث ُ َِّ َسأ َ ٍَ اث ِ َٓی ِ ٔن أَ ُت ٔ َّ
ا َِ َرأَة ٕ فٔی ك ُ ِضر ٕ َواح ٔ ٕس ؾ ََشأ َ ٍَ اث ِ َٓی ِ ٔن أَ ُت ٔ َّ
َ
َّ
ُق َع ُة َو َج َع ٌَ َعً َِیطٔ ثًُُثَ ِی ِّ
َ
ََّل ؾَأ َ َِ
ْ ذَي ٔ َ
ايس َیةٔ ؾ َُِذ ٔ َ
َق َع بَ ِي َٓ ُض ِِ ؾَأ ِي َح َل ا ِي َوي ََس بٔاي ِٔذی َػ َار ِت َعً َِیطٔ ا ِي ُ ِ
َ َحًَّی بَ َس ِت ْ َ َوا ٔج ُِذ ُظ
ئً َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََـ ٔح َ
اوباعمص شیشخ نب ارصؾ ،دبعارلزاؼ ،وثری ،اصحل ،یبعش ،دبع ریخ ،رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ ہک رضحت یلع ریض اہلل ہنع ےک اپس نیت صخش کلم نمی ںیم آےئ ےھت۔ وہنجں ےن ہک اکی یہ
وعرت ےس تبحص یک یھت اکی یہ رہط ںیم۔ (ہی نس رک) آپ ےن اؿ ںیم ےس دف صخش وک اگل رک ےک رفامای م
رسیتےصخش(ینعیاےنپ اسیھت)ےکقحںیماسہچباکارقاررکولنکیلاؿولوگںےناسوکمیلستںیہنایک۔رھپ

آپےندفرسےدفصخشےسدرایتفرفامایرھپاؿولوگںےنیھباسابتوکمیلستںیہنایکرھپاؿنیتوصخشں
ےکانؾاکرقہعڈاالایگ افرسج ےکانؾرقہعالکن فہ اڑاکایسوک دے دایایگ افراکیاہتیئدتیاس ےساؿ دفونںوک
دولا دی یئگ۔ بج دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم اس ہلئسم اک ذرک وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک
یسنہآیئگاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکڈا ڑیھلھکیئگ۔
رافی  :اوباعمصشیشخنبارصؾ،دبعارلزاؼ،وثری،اصحل،یبعش،دبعریخ،رضحتزدینبارمقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
سجفتقولگیسکہچبےسقلعتماالتخػرکںیوتاسفتقرقہعڈاانل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1429

راوی  :علی بٔ ححر ،علی بٔ َشہر ،اجًح ،طعيی ،عبساہلل بٔ ابوخًیٌ ،حرضت زیس بٔ ارقِ رضی اہلل
عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َعلٔی بِ ُٔ ُح ِحر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َعلٔی بِ ُٔ َُ ِشضٔر ٕ َع ِٔ اْلِ َ ِجًَحٔ َع ِٔ َّ
ايظ ِع ٔي ِّی َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ أَبٔی
ُّ
ُّ
رضم ٔ ُّی َع ِٔ َزیِ ٔس بِ ٔٔ أَ ِر َق َِ َقا ٍَ بَ ِي َٓا ْ َ ِح ُٔ ع ٔ ِٓ َس َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إٔذِ َجائَطُ
ا ِي َدًٔی ٌٔ ا ِي َح ِ َ

وٕ فٔی
َر ُج ٌْ َٔ ِٔ ا ِي َی َُ ٔٔ َؾ َح َع ٌَ یُ ِدبٔرُ ُظ َویُ َح ِّسث ُ ُط َو َعل ٔ ٌّی ب ٔ َضا َؾ َكا ٍَ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَتَی َعً ٔ ًّیا ث َ ََلثَ ُة َن َ ٕ
رف َی ِد َت ٔؼ ُُ َ
ام ا ِي َحس َ
َو َي ٕس َو َق ُعوا َعل َی ا َِ َرأَة ٕفٔی ك ُ ِضر ٕ َو َس َ
ٔیث
خل
یلع نب رجح ،یلع نب رہسم ،ا ح ،یبعش ،دبعاہلل نب اوبلیلخ ،رضحت زدی نب ارمق ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
اکی رفز ںیم روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس ےک اپس اھٹیب وہا اھتہک اس دفراؿ اکیصخش آپ یلص اہللہیلع
فآہلفملسیکدختمادقسںیماحرضوہاوجہککلمنمیےسآایاھت۔فہصخشرعضرکےناگلہکایروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس نیت صخش رضحت یلع ریض اہلل ہنع یک دختم ںیم ڑگھجا رکےت وہےئ آےئ ہک وہنجں ےن

اکی یہ رہط ںیم اکی وعرت ےس تبحص رکیل یھت رھپ وپری دحثی ایبؿ یک (ینعی وج دحثی رشفی افرپ ذموکر
ےہ)۔
خل
رافی  :یلعنبرجح،یلعنبرہسم،ا ح،یبعش،دبعاہللنباوبلیلخ،رضحتزدینبارمقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
سجفتقولگیسکہچبےسقلعتماالتخػرکںیوتاسفتقرقہعڈاانل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1430

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،اجًح ،طعيی ،عبساہلل بٔ ابوخًیٌ ،حرضت زیس بٔ ارقِ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َع ِٔ اْلِ َ ِجًَحٔ َع ِٔ َّ
ايظ ِع ٔي ِّی َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی ا ِي َدًٔی ٌٔ َع ِٔ َزیِسٔ
ٓ
بِ ٔٔ أَ ِر َق َِ َقا ٍَ ُن ِٓ ُت ع ٔ ِٓ َس اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َعل ٔ ٌّی َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط یَ ِو ََئ ٔ ِٕذ بٔا ِي َی َُ ٔٔ ؾَأ َ َتا ُظ َر ُج ٌْ
َؾ َكا ٍَ َطض ٔ ِس ُت َعً ٔ ًّیا أتُ َٔی فٔی ث َ ََلثَ ٔة َن َرفٕ ا َّز َع ِوا َوي ََس ا َِ َرأَة ٕ َؾ َكا ٍَ َعل ٔ ٌّی ْٔلَ َح ٔسص ِِٔ َت َس ُع ُط ي ٔ َض َِذا ؾَأبََی َو َقا ٍَ ي ٔ َض َِذا
َ
َ
وٕ
رشکَا ُئ َُ َتظَ ان ٔ ُش َ
َت َس ُع ُط ي ٔ َض َِذا ؾَأبَی َو َقا ٍَ ي ٔ َض َِذا َت َس ُع ُط ي ٔ َض َِذا ؾَأبَی َقا ٍَ َعل ٔ ٌّی َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط أَْمُتْن ُ َ
َ
ُق َع ُة َؾ ُض َو َي ُط َو َعً َِیطٔ ثًُُ َثا ِّ
َ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َو َسأ َ َِ
ايسیَ ٔة ؾ ََـ ٔح َ
َق ُع بَ ِي َٓهُ ِِ ؾَأ ُّیهُ ِِ أَ َػابَ ِت ُط ا ِي ُ ِ
َو َس ًَّ َِ َحًَّی بَ َس ِت ْ َ َوا ٔج ُِذ ُظ
خل
رمعف نبیلع،ییحی،ا ح،یبعش ،دبعاہللنباوبلیلخ،رضحت زدینبارمقریضاہللہنع ےسرفاتیےہہک اکیدؿ
ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس اھت افر اؿ دونں رضحت یلع کلم نمی ںیم ےھت ہک نیت
صخش دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ فہ ونیتں صخش اکی ہچب ےس قلعتم دوعی دار ےھت۔
اسفتقرضحتیلعریضاہللہنعےنرفامایہکاؿںیمےساکیاس ےکفاےطسوھچ ڑرےہوہوتاؿںیمےساکی
صخشےنہیابتامےننےسااکنرایک۔رھپدفرسےصخشےسدرایتفایکہکایکوتاسیھتےکےیلاسہچبوکوھچ ڑات

ےہ (ینعی ایک وت اےنپ اسیھت ےک فاےطس اےنپ قح ےس دربتسدار وہات ےہ؟) نکیل اس صخش ےن اس ابت وک میلست
رکےن ےس ااکنر ایک۔ ہی ابت نس رک رضحت یلع ےن رفامای م ولگ آسپ ںیم فلتخم وہ افر ڑگھجا رکےت وہ افر ںیم
اب رقہعڈاولں اگ افر اہمترے ںیم ےس سج یسک اک رقہع ںیم انؾ آےئ اگ وت اس وک فہ اڑاکےلم اگ افر اس رپ دف اہتیئ
دتی ڑپے یگ۔ سج فتق رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہی فاہعق انس وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسوکیسنہآیئگاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکداتنابمرکرظنآےنےگل۔
خل
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ا ح،یبعش،دبعاہللنباوبلیلخ،رضحتزدینبارمقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
سجفتقولگیسکہچبےسقلعتماالتخػرکںیوتاسفتقرقہعڈاانل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1431

راوی  :اسحام بٔ طاہین ،خايس ،طيبانی ،طعيی ،رجٌ َٔ حرض َوت ،حرضت زیس بٔ ارقِ رضی اہلل
عٓہ

َّ
َّ
رض ََ ِو َت َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ َطاصٔی ٕن َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َع ِٔ ايظ ِي َبان ٔ ِّی َع ِٔ ايظ ِع ٔي ِّی َع ِٔ َر ُج ٌٕ َٔ ِٔ َح ِ َ
َزیِ ٔس بِ ٔٔ أَ ِر َق َِ َقا ٍَ َب َع َث َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َعً ٔ ًّیا َعل َی ا ِي َی َُ ٔٔ ؾَأت ُ َٔی بٔ ُػ ََلّ ٕ َت َٓ َاز َع ؾ ٔیطٔ
ام ا ِي َحس َ
ثَ ََلثَ ْة َو َس َ
ٔیث َخا َي َؿ ُض ِِ َسً ََُ ُة بِ ُٔ ُن َض ِی ٌٕ

ااحسؼنباشنیہ،اخدل،ابیشین،یبعش،رلجنمرضحومت،رضحتزدی نبارمقریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتیلعریضاہللہنعوککلمنمییکاجبنرفاہنرفامایافراؿےکاپس
اکیاڑےکےسقلعتمدقمہمشیپوہاہکسجدقمہمںیمنیتآدویمںےنڑگھجاایکاھترھپامتؾدحثیایبؿیکوج
ہکزگریکچےہفاحضرےہہکذموکرہدحثیںیمرافیہملسنبکہیلےناالتخػایکےہ۔

رافی  :ااحسؼنباشنیہ،اخدل،ابیشین،یبعش،رلجنمرضحومت،رضحتزدینبارمقریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
سجفتقولگیسکہچبےسقلعتماالتخػرکںیوتاسفتقرقہعڈاانل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1432

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبہ ،حرضت سًُہ بٔ نہیٌ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظارٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َسً ََُ َة بِ ٔٔ ُن َض ِی ٌٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت
َّ
ْ ْ َ ِح َو ُظ َوي َِِ
ايظ ِع ٔي َّی یُ َح ِّس ُث َع ِٔ أَبٔی ا ِي َدًٔی ٌٔ أَ ِو ابِ ٔٔ أَبٔی ا ِي َدًٔی ٌٔ أَ َّٕ ثَ ََلثَ َة َن َ ٕ
رف ا ِطت َ َر ُنوا فٔی ك ُ ِضر ٕؾ ََِذ َ َ
اب َواہللُ ُس ِب َحاْ َ ُط َو َت َعال َی أَ ِع ًَ ُِ
ْ َزیِ َس بِ َٔ أَ ِر َق َِ َوي َِِ یَ ِرؾ َِع ُط َقا ٍَ أَبُو َع ِبس اي َّر ِح َُ ٔٔ صَ َِذا َػ َو ْ
یَ ِِذ ُ ِ
دمحم نب اشبر ،دمحم ،ہبعش ،رضحت ہملس نب کہیل ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن رضحت یبعش وک دحثی لقن رکےت
وہےئ انس۔ اوہنں ےن ایب الیخل یک ای انب ایب الیخل ےس رفاتی رکےت ںیہ فہ دحثی رشفی ہی ےہ ہک نیت صخش
رشکی وہےئ (ینعی تبحص یک) اکی یہ رہط ںیم رھپ دحثی وک لقن رفامای اس رطہقی ےس افر اس رفاتی ںیم
صیح
رضحتزدینبارمقاکذترکہںیہنایکافرہنیہاسرفاتیوکرموفعایکرضحتدبعارلنمحرفامےتںیہہکہی ح
ےہافردخافدندقفسزایدہملعراتھکےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،رضحتہملسنبکہیل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ملعایقہفےسقلعتمااحدثی

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ملعایقہفےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1433

راوی  :قتيبہ ،يیث ،ابٔ طہابْ ،عوہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت إ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
ايً ِی ُث َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
اب َع ِٔ ُ ِ

ورا َتبِرُ ُم أَ َسارٔیرُ َو ِجضٔطٔ َؾ َكا ٍَ أَي َِِ َت َر ِی أَ َّٕ َُ َحزِّزّ ا َْوَ َر إلٔ َی َزیِ ٔس بِ ٔٔ َحارٔثَ َة
ْس ّ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َز َخ ٌَ َعل َ َّی ََ ِ ُ
َوأ ُ َسا ََ َة َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ َب ِع َف صَ ِٔذظ ٔاْلِ َق َِساّ ٔ َئُ ِٔ بَ ِع ٕف

ہبیتق ،ثیل ،انب اہشب ،رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اکی رفز ریمے اپس
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی الےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وخیش ےس کمچ رےہ
ےھت(ینعیآپیلصاہللہیلعفآہلفملستہبزایدہوخشرظنآرےہےھت)آپیلصاہللہیلعفآہلفملس رفامےنےگل
ہکموکملعےہہک (اکیآدیمہکسجاکانؾززجزےہوجہکایقہفاکملعراتھکےہ)اسےنزدینباحرب وکداھکیرھپ
ایبؿ ایک ہک اؿ دفونں صخش یک اپؤں یک انبفٹ اکی دفرسے ےک اپؤں یک انبفٹ ےس  یتل ےہ (ینعی دفونں اپؤں
ےکےصحاکیدفرسےےسےتلمںیہوہ اتکےہہکدفونںیکاپؤںیکاایلگنںایازیایںدفونںیکاشمہبوہںیگ)
رافی  :ہبیتق،ثیل،انباہشب،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ملعایقہفےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1434

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،سؿیإ ،زہریْ ،عوہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

َ
ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة َرض َٔی اہللُ َع ِٓ َضا َقاي َِت
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُ ِ
ورا َؾ َكا ٍَ َیا َعائٔظَ ُة أَي َِِ َت َر ِی أَ َّٕ َُ َحزِّزّ ا
َز َخ ٌَ َعل َ َّی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ذ َ
ْس ّ
َات َی ِوّ ٕ ََ ِ ُ
ُ
َفأَی أ ُ َسا ََ َة بِ َٔ َزیِ ٕس َو َزیِ ّسا َو َعً َِیض ٔ َُا َق ٔلی َؿ ْة َو َق ِس غ ََّل َیا
ا ِي ُُ ِسئطٔ َّی َز َخ ٌَ َعل َ َّی َوع ٔ ِٓسٔی أ َسا ََ ُة بِ ُٔ َزیِ ٕس َ َ

ُرؤ َُس ُض َُا َوبَ َس ِت أَق َِسا َُ ُض َُا َؾ َكا ٍَ َص ِٔذظ ٔأَق َِس ْاّ َب ِع ُـ َضا َٔ ِٔ َب ِع ٕف

ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکریمےاپساکی
دؿ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس فیرفی الےئ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس فتق تہب وخش
ےھت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رفامےن ےگل ہک اے اعہشئ دصہقی! ایک م وک ملع ںیہن (ایقہف اجےنن فاےل اکی
صخش اک انؾ) ززجزدمیجل ےہ فہ آای اھت افر اس فتق ریمے اپس ااسہم نب زدی وموجد ےھت۔ اس ایقہف اجےنن فاےل
ےنااسہمنبزدیوکداھکیافرزدیوکداھکیافردفونںاکرہچہاچدرےسڈاکھوہااھتافراپؤںےلھکوہےئےھتاسایقہف
ےک ملع رےنھک فاےل صخش ےن اہک ہک ہی اپؤں اکی دفرسے ےس ادیا وہےئ ںیہ (ینعی اکی دفرسے ےک اشمہب
ںیہ)۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وشرہافرویبیںیمےسیسکاکیےکاملسمؿوہےنافراڑےکاکاایتخر
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
وشرہافرویبیںیمےسیسکاکیےکاملسمؿوہےنافراڑےکاکاایتخر

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1435

راوی َ :حُوز بٔ غیَلٕ ،عبسايرزام ،سؿیإ ،عثُإ ،حرضت عبسايحُیس انؼاری

إ ا ِي َب ًِّ ِّی َع ِٔ َع ِبسٔ
أَ ِخب َ َرَْا ََ ِح ُُوزُ بِ ُٔ غ َِی ََل َٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ عُ ِث َُ َ
ا ِي َحُٔی ٔس بِ ٔٔ َسً ََُ َة اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َج ِّسظ ٔ أَْ َّ ُط أَ ِسً ََِ َوأَبَ ِت ا َِ َرأَتُ ُط أَ ِٕ ُت ِشً ٔ َِ َؾ َحا َئ ابِ ْٔ َي ُض َُا
َػػٔی ْر ي َِِ یَ ِبًُ ِؼ ا ِي ُحًُ َِ ؾَأ َ ِجً ََص اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ اْلِ َ َب صَا صُ َٓا َواْلِ َُّّ صَا صُ َٓا ث ُ َِّ َخی َّ َر ُظ َؾ َكا ٍَ
َّ
ايً ُض َِّ اصِسٔظ ٔؾ ََِذ َص َب إلٔ َی أَبٔیطٔ
ومحمد نب الیغؿ ،دبعارلزاؼ ،ایفسؿ ،امثعؿ ،رضحت دبعادیمحل ااصنری اےنپ فادل امدج ےس افر اؿ ےک فادل امدج
اےنپ دادا ےس رفاتی لقن رکےت ںیہ فہ املسمؿ وہےئ ینعی دبعادیمحل ےک دادا افر اؿ یک اہیلہ رتحمہم ےن اؿ ےک
االسؾوبقؽرکےنےسااکنرایک(ینعیدبعادیمحلیکدادیےنااکنرایک)اؿدفونںاکاکیاڑاکاھتوجہکایھبابغلںیہن
وہا اھت۔ رضحتروسؽ رکمییلص اہللہیلعفآہلفملس ےناس وک الھٹبای افر اس ےکفادلنیفاہں رپ وموجد ےھت آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرھپاساڑےکوکاایتخردایافرداعرفامیئہکاےدخااسوکدہاتیاطعرفام۔فہاڑاکاےنپ
فادلےکاپسالچایگ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،دبعارلزاؼ،ایفسؿ،امثعؿ،رضحتدبعادیمحلااصنری
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
وشرہافرویبیںیمےسیسکاکیےکاملسمؿوہےنافراڑےکاکاایتخر

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1436

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،ابٔ جریخ ،زیاز ،حرضت ہَلٍ بٔ اساَہ ،حرضت َیُوْہ رضی اہلل
عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی زٔیَا ْز َع ِٔ ص ََٔل ٍٔ بِ ٔٔ

أ ُ َسا ََ َة َع ِٔ أَبٔی ََ ِی ُُوْ َ َة َقا ٍَ بَ ِي َٓا أََْا ع ٔ ِٓ َس أَبٔی ص َُریِ َر َة َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ ا َِ َرأَ ّة َجائ َ ِت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َو َس ًَّ َِ َؾ َكاي َِت ؾ َٔسا َک أَبٔی َوأُم ِّی إ ٔ َّٕ َز ِوظٔی یُرٔی ُس أَ ِٕ َی ِِذصَ َب بٔابِىٔی َو َق ِس َنؿ ََعىٔی َو َس َكانٔی َٔ ِٔ بٔئِر ٔأَبٔی ع ٔ َٓ َب َة

َ َؾد ُِِذ ب ٔ َی ٔس أَیِّض ٔ َُا ٔطئ َِت
َؾ َحا َئ َز ِو ُج َضا َو َقا ٍَ ََ ِٔ یُ َد ٔ
اػ ُُىٔی فٔی ابِىٔی َؾ َكا ٍَ یَا غ ََُل ُّ َص َِذا أَبُو َک َو َص ِٔذظ ٔأ ُ َُّ َ
ؾَأ َ َخ َِذ ب ٔ َی ٔس أ ُ َِّطٔ ؾَاْ ِ َل ًَ َك ِت بٔطٔ
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انبرججی،زاید،رضحتالہؽنبااسہم،رضحتومیمہنریضاہللاہنعےسرفاتیرکےت
ںیہ ہک ویبی رضحت ومیمہن ےن ایبؿ رفامای ہک مہ ولگ اکی دؿ رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےک اپس ےھت وت
اوبرہریہ ریض اہللہنع ےنلقن رفامایہک اکی اخوتؿ اکی رفز رضحت اوبرہریہیک دختم ںیم احرض وہیئ افر اس
ےن رعض ایک ریمے فادلنی آپ رپ دفا وہ اجںیئ۔ ریما اعمہلم ہی ےہ ہک ریما وشرہ ریمے ےچب وک ھجم ےس ےنیل اک
ارادہرکاتےہافراسےچبےسھجموکعفنےہافرفہھجموکہلیبقایبہسبعےکونکںیاکاپینیھبالپاتےہاسدفراؿاس
اخوتؿاکوشرہیھبآایگافرےنہکاگلہکریمےاڑےکےکہلسلسںیموکؿصخشڑگھجراہےہ؟آپےنرفامایاےاٹیب
ہی ریتا فادل ےہ افر ہی ریتی فادلہ ےہ اؿ دفونں ںیم ےس سج اک ریتا دؽ اچےہ اس اک اہھت اھتؾ ےل ہچنیم  اڑےک
ےناینپامںاکاہھتاھتؾایلافراسوکاےنپاسھتےلیئگ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انبرججی،زاید،رضحتالہؽنبااسہم،رضحتومیمہنریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

علخرکےنفایلاخوتؿیکدعت
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
علخرکےنفایلاخوتؿیکدعت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1437

راوی  :ابوعلی َحُس بٔ یحٌی ،طاذإ بٔ عثُإ ،ابیہ ،علی بٔ َبارک ،یحٌی بٔ ابی نثیر ،حرضت

عبسايرحُٔ بٔ َشعوز بٔ عرفاء كی يڑكی ربیع

إ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی
إ أَ ُخو َع ِب َس َ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َعل ٔ ٕٓی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ یَ ِحٌَی ا ِي َُ ِر َوز ُّٔی َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َطاذَا ُٕ بِ ُٔ عُ ِث َُ َ
ايربَ ِّی َع
َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ أَبٔی َنثٔیر ٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ أَ َّٕ ُّ
ْس َی َس َصا َوه ٔ َی َجُٔی ًَ ُة
رفا َئ أَ ِخب َ َر ِت ُط أَ َّٕ ثَاب ٔ َت بِ َٔ َق ِی ٔص بِ ٔٔ َط َُّا ٕ
ض ََ
ض َب ا َِ َرأَ َت ُط َؾهَ َ َ
ب ٔ ِٓ َت َُ َعوِّذ ٔ بِ ٔٔ َع ِ َ
ب ٔ ِٓ ُت َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أُب َ ٕٓی ؾَأتََی أَ ُخو َصا َي ِظ َتهٔیطٔ إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ ِر َس ٌَ َر ُسو ٍُ اہللٔ
َ َو َخٌِّ َسبٔیً ََضا َقا ٍَ َن َع ِِ ؾَأ َ ََ َر َصا َر ُسو ٍُ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إلٔ َی ثَاب ٔ ٕت َؾ َكا ٍَ َي ُط ُخ ِِذ َّاي ِٔذی ي ََضا َعً َِی َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ َتت َ َربَّ َؽ َح ِی َـ ّة َواح َٔس ّة َؾ َت ًِ َح َل بٔأَصًِ ٔ َضا
اوبیلعدمحمنبییحی،اشذاؿنبامثعؿ،اہیب،یلعنبابمرک،ییحینبایبریثک،رضحتدبعارلنمحنبوعسمدنبرفعاء
یکاڑیکرعیبےسنسرکایبؿ رکےتںیہہکرضحت اثتب نبامشس ےناینپاہیلہہلیمج ،دبعاہللنبایبیکاڑیکےک
امراافراساکاہھتوت ڑدایاسےکاھبیئےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےساسیکاکشتییک۔آپ
یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رضحت اثتب وک بلط رفامایسجفتق رضحت اثتب احرض وہےئ وتآپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےنرفامایماساخوتؿےساینپزیچفاسپےلولافرماساکراہتسوھچ ڑدف۔رضحتاثتبےنرعضایک
ہکتہبرتہبےہرھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناساخوتؿوکاکیضیحیکدعتزگارےنےک
فاےطسرھپاسوکاسےکفادلنیےکرھگےلچاجےنےکےیلمکحرفامای۔
رافی  :اوبیلعدمحمنبییحی،اشذاؿنبامثعؿ،اہیب،یلعنبابمرک،ییحینبایبریثک،رضحتدبعارلنمحنبوعسمد
نبرفعاءیکاڑیکرعیب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
علخرکےنفایلاخوتؿیکدعت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1438

راوی  :عبیساہلل بٔ سعس بٔ ابراہیِ بٔ سعس ،عِّم ،ابیہ ،ابٔ اسحام ،عبازہ بٔ ويیس بٔ عبازہ بٔ
ػاَت ،حرضت ربیع بٓت َعوذ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا عُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َس ِع ٔس بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ بِ ٔٔ َس ِع ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِِّّم َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َع ِٔ ابِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل َقا ٍَ
َح َّسثَىٔی ُع َبا َز ُة بِ ُٔ ا ِي َوئیسٔ بِ ٔٔ ُع َبا َز َة بِ ٔٔ ايؼَّ ا َٔتٔ َع ِٔ ُربَ ِّی َع ب ٔ ِٓتٔ َُ َعوِّذ ٕ َقا ٍَ ُقً ُِت ي ََضا َح ِّسث ٔیىٔی

إ ؾ ََشأ َ ِي ُت ُط ََاذَا َعل َ َّی َٔ ِٔ ا ِيع َّٔسة ٔ َؾ َكا ٍَ ََّل ع َّٔس َة َعً َِی َٔ
َحسٔی َث َٔ َقاي َِت ا ِخ َتً َِع ُت َٔ ِٔ َز ِوظٔی ث ُ َِّ ٔجئ ُِت ُع ِث َُ َ
َ َق َـا َئ َر ُسو ٍٔ اہللٔ
إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َتهُونٔی َحسٔی َث َة َع ِض ٕس بٔطٔ َؾ َت ُِهُثٔی َحًَّی َت ٔحی ٔضی َح ِی َـ ّة َقا ٍَ َوأََْا َُتَّب ٔ ْع فٔی ذَي ٔ َ
ض ؾَا ِخ َتً ََع ِت َٔ ِٓ ُط
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی ََ ِریَ َِ ا ِي َُ َػاي ٔ َّی ٔة کَاْ َ ِت َت ِح َت ثَابٔتٔ بِ ٔٔ َق ِی ٔص بِ ٔٔ َط َُّا ٕ

دیبع اہلل نب دعس نب اربامیہ نب دعس ،یمع ،اہیب ،انب ااحسؼ ،ابعدہ نب فدیل نب ابعدہ نب اصتم ،رضحت رعیب تنب
وعمذ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن اےنپ وشرہ ےس علخ اح ل ایک رھپ ںیم امثعؿ یک دختم ںیم احرض
وہیئافرںیم ےندرایتفایک ایکمکحےہریمیدعت ےکفاےطسینعی ںیم ینتکدعتزگارفں؟امثعؿریضاہللہنع
ےن رفامای اہمترے ذہمدعتفابج ںیہن سجفتق م اؿ یہ دونں ںیم اےنپ وشرہ ےکاپس ریہ وہ وت م رہھٹاجان
اہیں کت ہک م وک اکی ضیح آاجےئ افر ایبؿ ایک ہک ںیم اس ہلئسم ںیم روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک
 ہلصیاک اتعبوہں وجہکرممی اغمہیلاک  ہلصی اھتفہرممی اثتب نبسیقیکاہیلہ یھتہک وہنجں ےنوشرہ ےس علخایک
اھت۔
رافی  :دیبعاہلل نب دعس نب اربامیہ نب دعس ،یمع ،اہیب ،انب ااحسؼ ،ابعدہ نب فدیل نب ابعدہ نب اصتم ،رضحت
رعیبتنبوعمذریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہقلطموخانیتیکدعتےسقلعتموجآتیرکہمیےہاسںیمےسوکؿوکؿیسوخانیتینثتسمںیہ

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ہقلطموخانیتیکدعتےسقلعتموجآتیرکہمیےہاسںیمےسوکؿوکؿیسوخانیتینثتسمںیہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1439

راوی  :زْیا بٔ یحٌی ،اسحام بٔ ابراہیِ ،علی بٔ حشین بٔ واقس ،ابیہ ،یزیس ،عْکَہ ،حرضت ابٔ
عباض رضی اہلل عٓہ

ْیَّا بِ ُٔ َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ا ِي ُح َشی ِ ٔن بِ ٔٔ َواق ٔ ٕس َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا َز َ ٔ
ض فٔی َق ِوئطٔ ََا ْ َ ِٓ َش ِذ َٔ ِٔ آیَ ٕة أَ ِو ْ ُ ِٓ ٔش َضا
ْٔک ََ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َح َّسثَىٔی أَبٔی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َیزٔی ُس اي َّٓ ِحو ٔ ُّی َع ِٔ ع ِ ٔ
َْأ ِ ٔ
إ آ َی ٕة َواہللُ أَ ِع ًَ ُِ ب ٔ َُا یُ َٓزِّ ٍُ ِاْلیَ َة َو َقا ٍَ یَ ُِ ُحو اہللُ ََا
ت ب ٔ َدیِر ٕ َٔ ِٓ َضا أَ ِو َٔ ِثً ٔ َضا َو َقا ٍَ َوإٔذَا بَ َّس ِي َٓا آیَ ّة ََک َ َ
ات َیت َ َر َّب ِؼ َٔ
اب ؾَأ َ َّو ٍُ ََا نُ ٔش َذ َٔ ِٔ ا ِي ُِ
ُقآ ٕٔ ا ِيك ٔ ِب ًَ ُة َو َقا ٍَ َوا ِي ُُ َل ًَّ َك ُ
َيظَ ا ُئ َویُ ِثب ٔ ُت َوع ٔ ِٓ َس ُظ أ ُ ُّّ ا ِل ٔه َت ٔ
َ
ئ َو َقا ٍَ َو َّ
یف َٔ ِٔ ن َٔشائٔهُ ِِ إ ٔ ِٕ ِار َتبِت ُِِ َؾع َّٔستُ ُضَّٔ ثَ ََلثَ ُة
َقو ٕ
ايَلئٔی َیئ ٔ ِش َٔ َٔ ِٔ ا ِي َُ ٔح ٔ
بٔأ ِن ُؿ ٔشضَّٔٔ ثَ ََلث َ َة ُ ُ
َ َقا ٍَ َت َعال َی َوإ ٔ ِٕ ك َ ًَّ ِكت ُُُوصَُّٔ َٔ ِٔ َق ِب ٌٔ أَ ِٕ َت َُ ُّشوصَُّٔ ؾ ََُا َلهُ ِِ َعً َِیضَّٔٔ َٔ ِٔ ع َّٔسة ٕ
أَ ِط ُضر ٕ َؾُٓ ٔش َذ َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
َت ِع َت ُّسوْ َ َضا

زرکای نب ییحی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،یلع نب نیسح نبفادق ،اہیب ،سیدی ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکاوہنںےنآتیرکہمیےسقلعتمرفامایینعیوجوموقػرکےتںیہوکیئآتی رکہمیایمہالھبدےتی
ںیہوتمہاسےسرتہباچنہپےت ںیہافررضحتانبابعس ریضاہللہنعےنرفامای۔اراشدابریاعتیلےہسجفتق
مہدبےتلںیہاکیآتیرکہمییکہگجدفرسیآتیرکہمیافردخافدندقفسوخبفافقےہوجفہانزؽرکاتےہ
وت(اس ابترپ)فہ(اکرف)ولگےتہکںیہہک وتوتانب رکالای ےہاسرطہقیےسںیہنےہ نکیلاؿںیم ےستہب ےس
ولوگ ںوکوکیئ ربخںیہنےہ افررفامایرتہمجافراہللاعتیلاٹمات ےہوجفہاچاتہےہ افراثتبرکاتےہ وجدؽاچےہافر
اس ےک اپس ےہ ا ل اتکب ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای ہک بس ےس ےلہپ رقآؿ ںیم وج (مکح)
وسنمخ وہا فہ ایقؾ ےہ۔ رھپ اوہنں ےن اراشد ابری اعتیل التفت رفامیئ ینعی ہقلطم وخانیت نیت ضیح کت دعت
زگارںی افر ہی آتی رکہمی ینعی وعرںیت ضیح ےس ان ادیم وہ یکچ ںیہ وت ارگ م وک کش وہ وت اؿ یک دعت نیت امہ ےہ

یھب اس آتی رکہمی ےس وسنمخ وہ ںیئگ ینعی ارگ م اؿ وک وھچےن ےس لبق یہ اؿ وک الطؼ دے دف وت اؿ رپ
اہمترےفاےطسدعتںیمانھٹیبالزؾںیہنےہ۔
رافی  :زرکاینبییحی،ااحسؼ نباربامیہ ،یلعنب نیسح نبفادق،اہیب،سیدی،رکعہم ،رضحتانبابعس ریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےکوشرہیکفافتوہیئگاسیکدعت
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
سجےکوشرہیکفافتوہیئگاسیکدعت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1440

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،ونیع ،طعبہ ،حُیس بٔ ْاؾع ،زیٓب بٓت اّ سًُہ ،حرضت اّ حبيبہ رضی اہلل عٓہا

ايْس ِّی َع ِٔ َون ٔ ٕ
یع َع ِٔ ُط ِع َب َة َقا ٍَ َح َّسثَىٔی حُ َُ ِی ُس بِ ُٔ َْاؾ ٔ ٕع َع ِٔ َزیِ َٓ َب ب ٔ ِٓتٔ أ ُ ِّّ َسً ََُ َة
أَ ِخب َ َرَْا صَ َّٓازُ بِ ُٔ َّ ٔ

يب َة َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ََّل َی ٔح ٌُّ َّٔل َِ َرأَة ٕ تُ ِؤ َٔ ُٔ ب ٔاہللٔ َوا ِي َی ِوّ ٔ
َقاي َِت أ ُ ُّّ َحب ٔ َ
َشا
ِاْل ٔ ٔ
رخ َت ٔح ُّس َعل َی ََی ِّٕت ؾ َِو َم ثَ ََلثَ ٔة أَیَّاّ ٕإ ٔ ََّّل َعل َی َز ِو ٕد أَ ِر َب َع َة أَ ِط ُضر ٕ َو َع ِ ّ
انہدنبرسی،فعیک،ہبعش،دیمحنبانعف،زبع تنباؾہملس،رضحتاؾہبیبحریضاہللاہنع رفامیتںیہہک روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماییسکاہللافرایقتمےکرفزرپاامیؿالےنفایلاخوتؿےکفاےطساجزئںیہنہک
فہیسکےکااقتنؽرپنیترفزےسزایدہمغانمےئا ہتبوشرہیکفافترپفہاچرامہدسرفزکتدعتزگارے۔
رافی  :انہدنبرسی،فعیک،ہبعش،دیمحنبانعف،زبع تنباؾہملس،رضحتاؾہبیبحریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
سجےکوشرہیکفافتوہیئگاسیکدعت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1441

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،طعبہ ،حُیس بٔ ْاؾع ،زیٓب بٓت اّ سًُہ ،حرضت اّ سًُہ رضی
اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ ُح َُ ِی ٔس بِ ٔٔ َْاؾ ٔ ٕع َع ِٔ َزیِ َٓ َب ب ٔ ِٓتٔ

أ ُ ِّّ َسً ََُ َة ُقً ُِت َع ِٔ أ ُ َِّ َضا َقا ٍَ َن َع ِِ إ ٔ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ُسئ ٔ ٌَ َع ِٔ ا َِ َرأَة ٕ تُ ُوف ِّ َی َع ِٓ َضا َز ِو ُج َضا

ٌ َؾ َكا ٍَ َق ِس کَاْ َ ِت إ ٔ ِح َسا ُنَّٔ َت ُِهُ ُث فٔی بَ ِيت َٔضا فٔی َ ِّ
رخ َج ِت
َؾ َدا ُؾوا َعل َی َع ِيٓ ٔ َضا أَ َتهِ َت ٔح ُ
رش أَ ِح ََلس َٔضا َح ِو َّّل ث ُ َِّ َ َ
َشا
ؾ َََل أَ ِر َب َع َة أَ ِط ُضر ٕ َو َع ِ ّ
دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،دیمحنبانعف،زبع تنباؾہملس،رضحتاؾہملسریضاہللاہنعےسرفاتیےہہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکایگہکاکیوعرتےکوشرہاکااقتنؽوہایگےہافراس
یکآںیھکنرخابوہیئگںیہ ایکفہرسہمڈاؽ یتکےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےن رفامایاہمترےںیمےسرہ
اکی دفر اجتیلہ ںیم اکی اسؽ کت اجکفے ےک ےچین ڈاےل اجےن ےسیج دبرتنی ڑپکے نہپ رک دعت زگارا رکیت
یھتافراباسےکاچرامہافردسرفزیھبلکشمےسزگررےہںیہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،ہبعش،دیمحنبانعف،زبع تنباؾہملس،رضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
سجےکوشرہیکفافتوہیئگاسیکدعت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1442

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،جریر ،یحٌی بٔ سعیس بٔ قیص بٔ قہس ،حُیس بٔ ْاؾع ،زیٓب بٓت اّ سًُہ،
حرضت اّ سًُہ

أَ ِخب َ َرنٔی إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َجر ٔ ْیر َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ َق ِی ٔص بِ ٔٔ َق ِض ٕس اْلِ َ ِن َؼار ِّٔی َو َج ُّس ُظ
َق ِس أَ ِز َر َک اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ ُح َُ ِی ٔس بِ ٔٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ َزیِ َٓ َب ب ٔ ِٓتٔ أ ُ ِّّ َسً ََُ َة َع ِٔ أ ُ ِّّ َسً ََُ َة َوأ ُ ِّّ

اف
يب َة َقا َي َتا َجائ َ ِت ا َِ َرأَ ْة إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكاي َِت إ ٔ َّٕ ابِ ًَٓٔی تُ ُوف ِّ َی َع ِٓ َضا َز ِو ُج َضا َوإنِّٔی أَ َخ ُ
َحب ٔ َ
َعل َی َع ِيٓ ٔ َضا أَؾَأ َ ِن ُحًُ َضا َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َق ِس کَاْ َ ِت إ ٔ ِح َسا ُنَّٔ َت ِحً ٔ ُص َح ِو َّّل َوإْٔ َّ َُا ه ٔ َی
رخ َج ِت َو َر ََ ِت َو َرائ َ َضا ب ٔ َب ِع َرة ٕ
َشا َؾإٔذَا ک َ َ
أَ ِر َب َع َة أَ ِط ُضر ٕ َو َع ِ ّ
إ ا ِي َح ِو ٍُ َ َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،ییحی نب دیعس نب سیق نب قہد ،دیمح نب انعف ،زبع  تنب اؾ ہملس ،رضحت اؾ ہملس افر
رضحتاؾہبیبحریضاہللامہنعےسرفاتیےہہکاکیاخوتؿدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہیئ
افراس ےنرعض ایکریمیاڑیک ےکوشرہیکفافتوہیئگ ےہافر ھجم وکاس یکآوھکنں ےسقلعتم رخابوہےن
یک فہج ےس ادنہشی ےہ ایک ںیم اس ےک رسہم ڈاؽ  یتک وہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اہمترے ںیم
ےس رہ اکی وعرت اکی اسؽ کت دعت ںیم اھٹیب رکیت یھت افر ہی وت رصػ اچر امہ افر دس دؿ یہ ںیہ رھپ فہ اکی
اسؽےکلمکمرکےنےکدعبیتلکنافرفہاےنپےھچیپاکیینگنیمکنیھپدیتی۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،ییحینبدیعسنبسیقنبقہد،دیمحنبانعف،زبع تنباؾہملس،رضحتاؾہملس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
سجےکوشرہیکفافتوہیئگاسیکدعت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1443

راوی َ :حُس بٔ بظار ،عبسايوہابْ ،اؾع ،ػؿیہ بٓت ابی عبیس ،حرضت حؿؼہ رضی اہلل عٓہا

اب َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت یَ ِحٌَی بِ َٔ َسعٔی ٕس َي ُكو ٍُ َسُٔ ِع ُت َْاؾ ٔ ّعا
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظارٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ا ِي َوصَّ ٔ

َي ُكو ٍُ َع ِٔ َػ ٔؿ َّی َة ب ٔ ِٓتٔ أَبٔی ُعب َ ِی ٕس أَْ َّ َضا َسُٔ َع ِت َحؿ َِؼ َة ب ٔ ِٓ َت ُع َُ َر َز ِو َد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی
رخ َت ٔح ُّس َعل َی ََی ِّٕت ؾ َِو َم ثَ ََل ٕث إ ٔ ََّّل َعل َی
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََّل َی ٔح ٌُّ َّٔل َِ َرأَة ٕتُ ِؤ َٔ ُٔ بٔاہللٔ َوا ِي َی ِوّ ٔ ِاْل ٔ ٔ

َشا
َز ِو ٕد َؾإْٔ َّ َضا َت ٔح ُّس َعً َِیطٔ أَ ِر َب َع َة أَ ِط ُضر ٕ َو َع ِ ّ

دمحم نب اشبر ،دبعاولاہب ،انعف ،ہیفص تنب ایب دیبع ،رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہہک روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدخافدندقفسافرایقتمےک رفزرپاامیؿالےنفایلاخوتؿ ےکفاےطسیسکرمدہ رپ
نیت دؿ ےس زایدہ امم رکان اجزئ ںیہن ےہ۔نکیل وشرہ ےک ااقتنؽ رپ اس وک اچر امہ دس رفز کت دعت زگاران الزؾ
ےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دبعاولاہب،انعف،ہیفصتنبایبدیبع،رضحتہصفحریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
سجےکوشرہیکفافتوہیئگاسیکدعت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1444

راوی  :عبیساہلل بٔ ػباحَ ،حُس بٔ سواء ،سعیس ،ایوبْ ،اؾع ،حرضت حؿؼہ رضی اہلل عٓہا

وب َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ايؼَّ بَّا ٔح َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َس َوا ٕئ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َسع ْ
ٔیس َع ِٔ أَ ُّی َ
َػ ٔؿ َّی َة ب ٔ ِٓتٔ أَبٔی ُعب َ ِی ٕس َع ِٔ َب ِع ٔف أَ ِز َوا ٔد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َع ِٔ أ ُ ِّّ َسً ََُ َة أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ

رخ َت ٔح ُّس َعل َی ََی ِّٕت أَ ِنث َ َر َٔ ِٔ ثَ ََلثَ ٔة أَیَّاّ ٕ إ ٔ ََّّل َعل َی
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََّل َی ٔح ٌُّ َّٔل َِ َرأَة ٕ تُ ِؤ َٔ ُٔ بٔاہللٔ َوا ِي َی ِوّ ٔ ِاْل ٔ ٔ

َشا
َز ِو ٕد َؾإْٔ َّ َضا َت ٔح ُّس َعً َِیطٔ أَ ِر َب َع َة أَ ِط ُضر ٕ َو َع ِ ّ
دیبعاہللنبابصح،دمحمنبوساء،دیعس،اویب،انعف،رضحتہصفحریضاہللاہنعرفامیتںیہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدخافدندقفسافرایقتمےک رفزرپاامیؿالےنفایلاخوتؿ ےکفاےطسیسکرمدہ رپ
نیت دؿ ےس زایدہ امم رکان اجزئ ںیہن ےہ۔نکیل وشرہ ےک ااقتنؽ رپ اس وک اچر امہ دس رفز کت دعت زگاران الزؾ
ےہ۔
رافی  :دیبعاہللنبابصح،دمحمنبوساء،دیعس،اویب،انعف،رضحتہصفحریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
سجےکوشرہیکفافتوہیئگاسیکدعت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1445

راوی َ :حُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ ،سہِّم ،سیعس ،ایوبْ ،اؾع ،حرضت حؿؼہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َّ
ٔیس
ِّم َي ِعىٔی َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ بَ ِْکٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َسع ْ
ايش ِض ٔ ُّ
وب َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ َػ ٔؿ َّی َة ب ٔ ِٓتٔ أَبٔی ُعب َ ِی ٕس َع ِٔ َب ِع ٔف أَ ِز َوا ٔد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوه ٔ َی أ ُ ُّّ
َع ِٔ أَ ُّی َ

َسً ََُ َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ْ َ ِح َو ُظ

دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ ،یمہس ،شتعد ،اویب ،انعف ،رضحت ہصفح ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص
اہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدخافدندقفسافرایقتمےکرفزرپاامیؿالےنفایلاخوتؿےکفاےطسیسکرمدہ
رپنیتےسزایدہاممرکاناجزئںیہنےہ۔نکیلوشرہےکااقتنؽرپاسوکاچرامہدسرفزکتدعتزگارانالزؾےہ۔
رافی  :دمحمنبالیعمسنباربامیہ،یمہس،شتعد،اویب،انعف،رضحتہصفحریضاہللاہنع

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

احہلمیکدعتےکایبؿںیم
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
احہلمیکدعتےکایبؿںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1446

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشیهٔ ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،ہظاّ بٔ ْعوہ ،ابیہ ،حرضت َشور بٔ
َحزَہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن َٔقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َو َّ
ايًؿ ُِى ي ٔ ُُ َح َُّ ٕس َق َاَّل أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ
َ
َخ ََ َة أَ َّٕ ُسب َ ِی َع َة اْلِ َ ِس ًَُٔ َّی َة
ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ ا ِئُ ِش َورٔ بِ ٔٔ ََ ِ َ
ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ ص ٔظَ اّ ٔ بِ ٔٔ ُ ِ
نُؿ َٔش ِت َب ِع َس َو َؾاة ٔ َز ِو ٔج َضا بًٔ ََیا ٍٕ َؾ َحائ َ ِت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَا ِس َتأِذَْ َ ِت أَ ِٕ َت ِٓهٔحَ ؾَأَذ ٔ َٕ
ي ََضا َؾ َٓ َه َح ِت
مس
ی
ک
دمحم نب شملہ ف احرث نب ن ،انب اقمس ،امکل ،اشہؾ نب رعفہ ،اہیب ،رضحت وسمر نب زحمہم ریض اہلل ہنع
رفامےت ںیہ ہک رضحت شتیعہ اشلسیہ ےن اےنپ وشرہ ےک فافت ےک دنچ دؿ ےک دعب اکی ہچب وک منج دای وت رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر اوہنں ےن اکنح رکےن یک ااجزت امیگن۔ آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکااجزتاطعرفامدیافراوہنںےناکنحرکایل۔
مس
ی
ک
رافی  :دمحمنبشملہفاحرثنب ن،انباقمس،امکل،اشہؾنبرعفہ،اہیب،رضحتوسمرنبزحمہمریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
احہلمیکدعتےکایبؿںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1447

راوی  :نِص بٔ علی بٔ نِص ،عبساہلل بٔ زاؤز  ،ہظاّ بٔ ْعوہ ،ابیہ ،حرضت َشور بٔ َحزَہ رضی اہلل
عٓہ

ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ ا ِئُ ِش َورٔ بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َن ِ ُ
ِص بِ ُٔ َعل ٔ ِّی بِ ٔٔ َن ِِصٕ َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ َزا ُو َز َع ِٔ صٔظَ اّ ٔ بِ ٔٔ ُ ِ
َخ ََ َة أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ََ َر ُسب َ ِی َع َة أَ ِٕ َت ِٓهٔحَ إٔذَا َت َع ًَّ ِت َٔ ِٔ نٔؿَاس َٔضا
ََ ِ َ
رصن نب یلع نب رصن ،دبعاہلل نب داؤد  ،اشہؾ نب رعفہ ،اہیب ،رضحت وسمر نب زحمہم ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتشتیعہوکمکحرفامایہکسجفتقفہافنسےساپکوہاجںیئ
وتاکنحرکںیل۔
رافی  :رصننبیلعنبرصن،دبعاہللنبداؤد،اشہؾنبرعفہ،اہیب،رضحتوسمرنبزحمہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
احہلمیکدعتےکایبؿںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1448

راوی َ :حُس بٔ قساَہ ،جریرَٓ ،ؼور ،ابراہیِ ،اسوز ،حرضت ابوسٓابٌ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ق َُسا ََ َة َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َجر ٔ ْیر َع ِٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ أَبٔی َّ
ايش َٓاب ٔ ٌٔ َقا ٍَ

یٔ ي َِی ًَ ّة َؾ ًَ َُّا َت َع ًَّ ِت
َٔش َ
َٔش َ
یٔ أَ ِو َخ ُِ َش ٕة َوع ِ ٔ
َو َؿ َع ِت ُسب َ ِی َع ُة َح ًُِ ََضا َب ِع َس َوؾَاة ٔ َز ِو ٔج َضا ب ٔ َث ََلثَ ٕة َوع ِ ٔ
َ ي ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ ََا یَ ُِ َٓ ُع َضا َق ِس
ْ ذَي ٔ َ
ٔیب ذَي ٔ َ
َتظَ َّوؾ َِت ي ٔ ِ َْل ِز َوا ٔد َؾع َ
َ َعً َِی َضا ؾ َُِذ ٔ َ
ا ِن َك َضی أَ َجًُ َضا
دمحمنبدقاہم،رجری،وصنمر،اربامیہ،اوسد،رضحتاوبانسلبریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتشتیعہےکہچبیک
فالدتوہیئ وتاؿےکوشرہیکفافتوک56ای 58رات زگریںیھتہچنیم سجفتقفہافنسےساپکوہںیئگوت
آپ ےس فہ اکنح رک ےن ےک فاےطس اھگنسر (فریغہ) رکےن ںیگل۔ ولوگں ےن اس وک ربا اھجمس افر رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےساساکذترکہایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسےکفاےطسابوکؿیس
راکفٹےہاسیکدعتوتزگریکچےہ۔
رافی  :دمحمنبدقاہم،رجری،وصنمر،اربامیہ،اوسد،رضحتاوبانسلبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
احہلمیکدعتےکایبؿںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1449

راوی َ :حُوز بٔ غیَلٕ ،ابوزاؤز  ،طعبہ ،عبسربہ بٔ سعیس ،حرضت ابوسًُہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ََ ِح ُُوزُ بِ ُٔ غ َِی ََل َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َزا ُو َز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َع ِب ُس َر ِّبطٔ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ
ض فٔی ا ِي ُُ َت َوفَّی َع ِٓ َضا َز ِو ُج َضا إٔذَا َو َؿ َع ِت َح ًُِ ََضا َقا ٍَ
َـ أَبُو ص َُریِ َر َة َوابِ ُٔ َعبَّا ٕ
َسُٔ ِع ُت أَبَا َسً ََُ َة َي ُكو ٍُ ا ِخ َتً َ
ض أَبِ َع َس اْلِ َ َج ًَی ِ ٔن ؾ ََب َع ُثوا إلٔ َی أ ُ ِّّ َسً ََُ َة َؾ َكاي َِت تُ ُوف ِّ َی َز ِو ُد ُسب َ ِی َع َة ؾ ََوي ََس ِت
أَبُو ص َُریِ َر َة تُزَ َّو ُد َو َقا ٍَ ابِ ُٔ َعبَّا ٕ

َش ن ِٔؼ ٔـ َط ِضر ٕ َقاي َِت َؾ َد َل َب َضا َر ُج ََل ٕٔ َؾ َح َّل ِت ب ٔ َٓ ِؿ ٔش َضا إلٔ َی أَ َح ٔسص َُٔا َؾ ًَ َُّا
َب ِع َس َوؾَاة ٔ َز ِو ٔج َضا ب ٔ َد ُِ َش َة َع َ َ
ات ب ٔ َٓ ِؿ ٔش َضا َقايُوا إْٔ َّ َٔ ََّل َت ٔح ًِّی َن َقاي َِت ؾَاْ ِ َل ًَ ِك ُت إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َخ ُظوا أَ ِٕ َت ِؿ َت َ

َؾ َكا ٍَ َق ِس َح ًًَِتٔ ؾَاْ ِ ٔههٔی ََ ِٔ ٔطئِتٔ
ومحمد نب الیغؿ ،اوبداؤد  ،ہبعش ،دبعرہب نب دیعس ،رضحت اوبہملس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبرہریہ
افر رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع ےک درنایؿ اس اخوتؿ یک دعت ےس قلعتم االتخػ وہ ایگ ہک سج اک وشرہ
فافت رک ایگ وہ افر فہ اخوتؿ لمح ےس وہ۔ رضحت اوبرہریہ رفامےن ےگل ہک سج فتق فہ ہچب ےنج یگ وت اس ےک
فاےطس اکنح رکان درتس وہاگ بج ہک رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع اک رفامان اھت ہک فہ زایدہ زامہن وپرا رکے یگ وت
اسرپاوہنںےنرضحتاؾہملسریضاہللہنعےسدرایتفرکدایوتاوہنںےنرفامایہکرضحتشتیعہےکوشرہیک
فافتوہیئگوتفافتےک48دؿینعیآدےھہنیہم ےکدعباوہنںےنہچبوکمنجدایرھپاںیہندفآدویمںےناکنحاک
اغیپؾ اجیھب وت اوہنں ےن اکی ےک اسھت رتبغ اظرہ یک۔ اس رپ دفرسے آدیم ےک رہتش دارفں وک ادنہشی وہا۔ ہی
ابتنسرکفہدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہںیئآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمالحؽ
وہیئگوہافرمسجےسدؽاچوہاکنحرکول۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،اوبداؤد،ہبعش،دبعرہبنبدیعس،رضحتاوبہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
احہلمیکدعتےکایبؿںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1450

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،عبسربہ بٔ سعیس ،حرضت ابوسًُہ
رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن َٔقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َو َّ
ايًؿ ُِى ي ٔ ُُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ
َ
ض َوأَبُو ص َُریِ َر َة َع ِٔ ا ِي ُُ َت َوفَّی
ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ َع ِب ٔس َربِّطٔ بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َقا ٍَ ُسئ ٔ ٌَ ابِ ُٔ َعبَّا ٕ

آرخ اْلِ َ َج ًَی ِ ٔن َو َقا ٍَ أَبُو ص َُریِ َر َة إٔذَا َوي ََس ِت َؾ َك ِس َح ًَّ ِت ؾ ََس َخ ٌَ
َع ِٓ َضا َز ِو ُج َضا َوه ٔ َی َحا َٔ ٌْ َقا ٍَ ابِ ُٔ َعبَّا ٕ
ض ُٔ
َ َؾ َكاي َِت َوي ََس ِت ُسب َ ِی َع ُة اْلِ َ ِس ًَُٔ َّی ُة َب ِع َس َوؾَاة ٔ َز ِو ٔج َضا بٔٓ ٔ ِؼ ٔـ
أَبُو َسً ََُ َة إلٔ َی أ ُ ِّّ َسً ََُ َة ؾ ََشأَي ََضا َع ِٔ ذَي ٔ َ
رخ َن ِض ٌْ َؾ َح َّل ِت إلٔ َی َّ
إ
ايظ ِّ
اب َؾ َكا ٍَ ا ِل َه ِض ُ
ٌ ي َِِ َت ِحً ٔ ٌِ َوک َ َ
اب َو ِاْل َ ُ
َط ِضر ٕ َؾ َد َل َب َضا َر ُج ََل ٕٔ أَ َح ُسص َُُا َط ٌّ
َ
َف َجا إٔذَا َجا َئ أَصًُِ َضا أَ ِٕ یُ ِؤثٔرُو ُظ ب ٔ َضا َؾ َحائ َ ِت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ َق ِس
أصًُِ َضا غُ َّي ّبا َ َ
َح ًًَِتٔ ؾَاْ ِ ٔههٔی ََ ِٔ ٔطئِتٔ

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،دبعرہب نب دیعس ،رضحت اوبہملس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک
رضحتاوبرہریہریضاہللہنعافررضحتانبابعسریضاہللہنعےسدرایتفایکایگہکارگیسکوعرتےکوشرہ
یکفافتوہاجےئ افر فہوعرتلمحےسوہوت فہوعرت ےنتکزامہنےسدعت ںیمرےہ۔رضحتانبابعسریض
اہلل ہنع ےن رفامای دفونں ںیم ےس زایدہ رعہص کت فہ دعت زگارے یگ بج ہک رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع اک
رفامان اھت ہک سج فتق ہچب ادیا وہ اجےئ وت دعت لمکم وہ اجےئ یگ۔ ہی ابت نس رک رضحت اوبہملس ریض اہلل ہنع
رضحتاؾہملسریضاہللاہنعیکدختمںیماحرضوہےئافراؿےسدرایتفرفامایشتیعہاشلسیہےناےنپوشرہیک
فافت ےک فصن امہ ےک دعب ہچب وک منج دای وت دف آدویمں ےن اؿ وک اکنح اک اغیپؾ دای اؿ دفونں ںیم ےس اکی صخش
وجاؿ اھت افر اکی ادڑیھ رمع اک اھت اوہنں ےن وجاؿ صخش ےکاسھت رتبغ اظرہ یک۔ اس رپ ادڑیھ رمع ےک آدیم ےن
اہکہکمایھبالحؽںیہنوہیئوہ۔اؿدونںرضحتشتیعہےکرھگےکولگ(فادلنی)وموجدںیہنےھت۔اسفہج
ےسادڑیھرمعےکصخشےنوساچہکسجفتقفہآںیئےگوتاسوکاھجمساھجبرکاسےساکنحرکےنرپراضدنمرک
ںیلےگنکیلفہرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہںیئگوتآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایمالحؽوہیکچوہافرسجےسماچوہاکنحرک یتکوہ۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،دبعرہبنبدیعس،رضحتاوبہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی

احہلمیکدعتےکایبؿںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1451

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ بزیع ،یزیس ،ححاد ،یحٌی بٔ ابونثیر ،حرضت ابوسًُہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ بَز ٔ ٕ
یع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ ُٔ ز َُریِ ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َححَّا ْد َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا

ض فٔی ا َِ َرأَة ٕ َو َؿ َع ِت َب ِع َس
یَ ِحٌَی بِ ُٔ أَبٔی َنثٔیر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو َسً ََُ َة بِ ُٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ قٔی ٌَ َّٔلبِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َّ
آرخ اْلِ َ َج ًَی ِ ٔن َقا ٍَ ُقً ُِت َقا ٍَ اہللُ َت َب َار َک
َٔش َ
َوؾَاة ٔ َز ِو ٔج َضا بٔع ِ ٔ
یٔ ي َِی ًَ ّة أَ َي ِؼًُحُ ي ََضا أَ ِٕ َتزَ َّو َد َقا ٍَ ََّل إَّٔل ٔ َ

َ فٔی َّ
ايل ََل ٔم َؾ َكا ٍَ أَبُو ص َُریِ َر َة أََْا ََ َع
َو َت َعال َی َوأ ُ َوَّل ُت اْلِ َ ِح َُا ٍٔ أَ َجًُ ُضَّٔ أَ ِٕ َي َـ ِع َٔ َح ُِ ًَ ُضَّٔ َؾ َكا ٍَ إْٔ َّ َُا ذَي ٔ َ
َ
إ َص َِذا ُس َّٓ ْة َٔ ِٔ
ْیِ ّبا َؾ َكا ٍَ ائِتٔ أَُّّ َسً ََُ َة ؾ ََشً َِضا َص ٌِ ک َ َ
ابِ ٔٔ أَخٔی َي ِعىٔی أَبَا َسً ََُ َة ؾَأ ِر َس ٌَ غ ََُل ََ ُط ُ َ
َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َحا َئ َؾ َكا ٍَ َقاي َِت َن َع ِِ ُسب َ ِی َع ُة اْلِ َ ِس ًَُٔ َّی ُة َو َؿ َع ِت َب ِع َس َوؾَاة ٔ َز ِو ٔج َضا
إ أَبُو َّ
ايش َٓاب ٔ ٌٔ ؾ َٔیُ ِٔ َی ِد ُلبُ َضا
َٔش َ
بٔع ِ ٔ
یٔ ي َِی ًَ ّة ؾَأ َ ََ َر َصا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ َتزَ َّو َد َؾک َ َ
دمحمنبدبعاہلل نبزبعی،سیدی ،اجحج،ییحینباوبریثک،رضحت اوبہملسریضاہللہنعرفامےت ںیہہکاکیاخوتؿےن
اےنپ وشرہ یک فافت ےک سیب رات زگرےن ےک دعب ہچب وک منج دای ایک فہ اکنح رک  یتک ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای ںیہن فہ زایدہ زامےن وپرا رکے یگ (ینعی اچر ہنیہم دس رفز دعت زگارے یگ) رضحت اوبہملس
رفامےتںیہہکںیمےنرعضایکنکیلدخافدندقفساکہیاراشدےہفہ رفامےنےگلہکہیہقلطموعرتاکمکحےہ۔
ہینسرکرضحتاوبرہریہریضاہللہنعرفامےنےگلہکںیمیھب رضحتاوبہملسےکوقؽیکاتدیئرکاتوہںہچنیم 
اوہنں ےن اےنپ الغؾ رضحت رکبی وک اجیھب ہک رضحت اؾ ہملس ےس فہ درایتف رک ےک آںیئ ہک ایک یہی رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکتنس ےہہچنیم  فہ آےئ افراوہنں ےندرایتفایک وترضحتاؾہملسریض
اہللہنعےنرفاماییجاہںاسےیلہکرضحتشتیعہاشلسیہےناےنپوشرہیکفافتےکسیبدؿےکدعبہچبوکمنجدای
وترضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےناس وکاکنح اکمکحرفامای۔نجولوگںےن اؿوکاکنحاکاغیپؾ دایوت
اؿںیمرضحتاوبانسلبیھبےھت۔

رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزبعی،سیدی،اجحج،ییحینباوبریثک،رضحتاوبہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
احہلمیکدعتےکایبؿںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1452

راوی  :قتيبہ ،يیث ،یحٌی ،حرضت سًامیٕ بٔ يشار

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َّ
ض َوأَبَا َسً ََُ َة
ايً ِی ُث َع ِٔ َی ِحٌَی َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َي َشا ٕر أَ َّٕ أَبَا ص َُریِ َر َة َوابِ َٔ َعبَّا ٕ
ض َت ِع َت ُّس
اْوا ع َّٔس َة ا ِي ُُ َت َوفَّی َع ِٓ َضا َز ِو ُج َضا َت َـ ُع ع ٔ ِٓ َس َوؾَاة ٔ َز ِو ٔج َضا َؾ َكا ٍَ ابِ ُٔ َعبَّا ٕ
بِ َٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َت َِذ َ ُ
آرخ اْلِ َ َج ًَی ِ ٔن َو َقا ٍَ أَبُو َسً ََُ َة بَ ٌِ َت ٔح ٌُّ ح ٔی َن َت َـ ُع َؾ َكا ٍَ أَبُو ص َُریِ َر َة أََْا ََ َع ابِ ٔٔ أَخٔی ؾَأ َ ِر َسًُوا إلٔ َی أ ُ ِّّ
َٔ

َسً ََُ َة َز ِو ٔد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكاي َِت َو َؿ َع ِت ُسب َ ِی َع ُة اْلِ َ ِس ًَُٔ َّی ُة َب ِع َس َوؾَاة ٔ َز ِو ٔج َضا ب ٔ َی ٔشیر ٕ
َاس َت ِؿ َت ِت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ ََ َر َصا أَ ِٕ َت َتزَ َّو َد
ؾ ِ
ہبیتق ،ثیل ،ییحی ،رضحت امیلسؿ نب اسیر رفامےت ںیہ ہک رضحت اوبرہریہ افر رضحت انب ابعس ریض اہلل امہنع
اوبہملس نب دبعارلنمح ریض اہللہنع ےن اکی دفرسے ےس وعرت یک دعت ےک ابرے ںیم وگتفگیک وج ہکوشرہ
ےک ااقتنؽ ےک دنچ رفز ےک دعب ہچب وک منج دے۔ رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےن ےگل ہک ںیہن ہکلب ہچب یک
فاالدت ےک فتق فہ الحؽ وہ اجےئ یگ افر رضحت اوبرہریہ رفامےنےگلہک ںیم یھب اےنپ اجیتھب رضحت اوبہملسیک
اتدیئ رکات وہں ہچنیم  اوہنں ےن رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس ہلئسم درایتف رکاای وت اوہنں ےن رفامای ہک
رضحتشتیعہاشلسیہےناینپوشرہیکفافتےکدعبھچکرفزےکدعبہچبوکمنجدایوترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےساسہلسلسںیموتفیاح لایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکاکنحرکےناکمکحرفامای۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،ییحی،رضحتامیلسؿنباسیر

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

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
احہلمیکدعتےکایبؿںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1453

راوی  :عبس اَّلعلی بٔ واػٌ بٔ عبساَّلعلی ،یحٌی بٔ آزّ ،سؿیإ ،یحٌی بٔ سعیس ،سًامیٕ بٔ يشار،
ْیب ،حرضت اّ سًُہ رضی اہلل عٓہا

إ َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اْلِ َ ِعل َی بِ ُٔ َو ٔ
اػ ٌٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ آ َز َّ َع ِٔ ُسؿ َِی َ
ْیِبٕ َع ِٔ
ْیِبٕ َع ِٔ أ ُ ِّّ َسً ََُ َة َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ ُ َ
َسعٔی ٕس َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َي َشا ٕر َع ِٔ ُ َ
أ ُ ِّّ َسً ََُ َة َقاي َِت َو َؿ َع ِت ُسب َ ِی َع ُة َب ِع َس َوؾَاة ٔ َز ِو ٔج َضا بٔأَیَّاّ ٕ ؾَأ َ ََ َر َصا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ
َتزَ َّو َد
دبع االیلع نب فا ل نب دبعاالیلع ،ییحی نب آدؾ ،ایفسؿ ،ییحی نب دیعس ،امیلسؿ نب اسیر ،رکبی ،رضحت اؾ ہملس
ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت شتیعہ ےن اےنپ وشرہ یک فافت ےک ھچک دؿ ےک دعب ہچب وک منج دای وت رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکاکنحرکےناکمکحرفامای۔
رافی  :دبعاالیلعنبفا ل نبدبعاالیلع،ییحی نبآدؾ ،ایفسؿ ،ییحینبدیعس،امیلسؿ نباسیر،رکبی،رضحت
اؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
احہلمیکدعتےکایبؿںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1454

راوی  :حشین بٔ َٓؼور ،جعرف بٔ عوٕ ،یحٌی بٔ سعیس ،حرضت سًامیٕ بٔ يشار

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َي َشارٕ أَ َّٕ

ض َوأَبَا َسً ََُ َة بِ َٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ ا ِخ َت ًَؿَا فٔی ا ِي َُ ِرأَة ٔتُ ِٓؿ َُص َب ِع َس َوؾَاة ٔ َز ِو ٔج َضا بًٔ ََیا ٍٕ َؾ َكا ٍَ
َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ َعبَّا ٕ
آرخ اْلِ َ َج ًَی ِ ٔن َو َقا ٍَ أَبُو َسً ََُ َة إٔذَا نُؿ َٔش ِت َؾ َك ِس َح ًَّ ِت َؾ َحا َئ أَبُو ص َُریِ َر َة َؾ َكا ٍَ أََْا ََ َع
َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َعبَّا ٕ
ض ُٔ
ض إلٔ َی أ ُ ِّّ َسً ََُ َة َي ِشأَيُ َضا َع ِٔ
ْیِ ّبا ََ ِول َی ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ابِ ٔٔ أَخٔی َي ِعىٔی أَبَا َسً ََُ َة بِ َٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ ؾ ََب َع ُثوا ُ َ
َ
َ ي ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ
ْ ِت ذَي ٔ َ
ذَي ٔ َ
َ َؾ َحائ َ ُض ِِ ؾَأ ِخب َ َرص ُِِ أَْ َّ َضا َقاي َِت َوي ََس ِت ُسب َ ِی َع ُة َب ِع َس َوؾَاة ٔ َز ِو ٔج َضا بًٔ ََیا ٍٕ ؾ ََِذ َ َ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ َق ِس َح ًًَِتٔ

دمحم نبہملس ،انب اقمس ،امکل ،ییحی نبدیعس ،رضحت امیلسؿ نب اسیر رفامےت ںیہہک رضحت دبعاہلل نب ابعس افر
رضحت اوبہملس ےک درنایؿ اس وعرت یک دعت اک ابرے ںیم االتخػ وہ ایگ وج ہک وشرہ ےک فافت ےک ھچک رفز
ےک دعب ہچب ےنج۔ رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع اک رفامان اھت ہک فہ زایدہ زامہن کت دعت زگارے یگ بج ہک
اوبہملساکانہکاھتہکہچبیکفالدتےکفتقاسیکدعتلمکموہاجےئیگ۔اسدفراؿرضحتاوبرہریہریضاہلل
ہنعفیرفیالےئ افررفامےنےگلہکںیماےنپاجیتھبرضحتاوبہملسیکاتدیئرکاتوہں۔ہچنیم رضحتانبابعس
ےکالغؾرکبیوکرضحتاؾہملسےسہیہلئسمدرایتفرکےنےکفاےطسرفاہنایکفہفاسپآےئافررفامایرضحت
اؾہملسریضاہللاہنعےنہیایبؿرفامایہکرضحتشتیعہےنوشرہیکفافتےکھچکرفزےکدعببجہچبوکمنجدایوت
اوہنں ےن اس ابت اک ذترکہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسےنم ایک وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنرفامایہکمالحؽوہیئگوہ۔
رافی  :نیسحنبوصنمر،رفعجنبوعؿ،ییحینبدیعس،رضحتامیلسؿنباسیر
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی

احہلمیکدعتےکایبؿںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1455

راوی  :حشین بٔ َٓؼور ،جعرفبٔ عوٕ ،یحٌی بٔ سعیس ،سًامیٕ بٔ يشار ،حرضت ابو سًُہ رضی اہلل
عٓہ

رف بِ ُٔ َع ِو ٕٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا یَ ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ أَ ِخبَرَنٔی ُسً ِ ََامی ُٕ
أَ ِخب َ َرَْا حُ َشی ِ ُن بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َج ِع َ ُ
ض َوأَبُو ص َُریِ َر َة َؾ َكا ٍَ ابِ ُٔ
بِ ُٔ َي َشارٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو َسً ََُ َة بِ ُٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ ُن ِٓ ُت أََْا َوابِ ُٔ َعبَّا ٕ
ْیِ ّبا إلٔ َی
َعبَّا ٕ
ض إٔذَا َو َؿ َع ِت ا ِي َُ ِرأَةُ َب ِع َس َوؾَاة ٔ َز ِو ٔج َضا َؾإ ٔ َّٕ ع َّٔس َت َضا ٔ ُ
آرخ اْلِ َ َج ًَی ِ ٔن َؾ َكا ٍَ أَبُو َسً ََُ َة َؾ َب َع ِث َٓا ُ َ
َ َؾ َحائ َ َٓا َٔ ِٔ ع ٔ ِٓسٔ َصا أَ َّٕ ُسب َ ِی َع َة تُ ُوف ِّ َی َع ِٓ َضا َز ِو ُج َضا ؾ ََو َؿ َع ِت َب ِع َس َوؾَاة ٔ َز ِو ٔج َضا
أ ُ ِّّ َسً ََُ َة َي ِشأَيُ َضا َع ِٔ ذَي ٔ َ
بٔأ َ َّیاّ ٕؾَأ َ ََ َر َصا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ َت َتزَ َّو َد
نیسحنبوصنمر،رفعجنبوعؿ،ییحینبدیعس،امیلسؿنباسیر،رضحتاوبہملسریضاہللہنعرفامےتںیہہکاکی
رمہبت ںیم رضحت انب ابعس افر رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےک اسھت اھت ہک رضحت انب ابعس ےن رفامای ہک
ارگ وکیئ وعرت اےنپ وشرہ یک فافت ےک دعب ہچب ےنج وت اس یک دعت زایدہ زامہن کت وہ یگ۔ رضحت اوبہملس ریض
اہللہنع رفامےتںیہہک رھپ مہےن رکبی وک رضحت اؾہملس ےس ہی ہلئسمدرایتفرکےن ےکفاےطس اجیھب وتفہ ہی ربخ
ےل رک آےئ ہک رضحت شتیعہ ےک وشرہ اک ااقتنؽ وہ ایگ وت دنچ رفز ےک دعب اؿ ےک اہیں ہچب یک ادیاشئ وہیئ ہچنیم 
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکاکنحرکےناکمکحرفامای۔
رافی  :نیسحنبوصنمر،رفعجنبوعؿ،ییحینبدیعس،امیلسؿنباسیر،رضحتاوبہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی

احہلمیکدعتےکایبؿںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1456

راوی  :عبس ايًَُ بٔ طعیب بٔ يیث بٔ سعس ،ابیہ ،جسہ ،جعرف بٔ ربیعہ ،عبسايرحُٔ بٔ ہرَز،
ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ ،زیٓب بٓت ابوسًُہ ،اّ ايُوَٓین حرضت اّ سًُہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس ا ِي ًَُ ٔ َٔ بِ ُٔ ُط َع ِی ٔب بِ ٔٔ َّ
رف بِ ُٔ
ايً ِیثٔ بِ ٔٔ َس ِع ٕس َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبٔی َع ِٔ َج ِّسی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َج ِع َ ُ
یع َة َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ صُ ِر َُزَ َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ أَ َّٕ َزیِ َٓ َب ب ٔ ِٓ َت أَبٔی َسً ََُ َة أَ ِخب َ َر ِت ُط َع ِٔ
َرب ٔ َ

أ ُ َِّ َضا أ ُ ِّّ َسً ََُ َة َز ِو ٔد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ َّٕ ا َِ َرأَ ّة َٔ ِٔ أَ ِسً ََِ ُي َكا ٍُ ي ََضا ُسب َ ِی َع ُة کَاْ َ ِت َت ِح َت
َز ِو ٔج َضا َؾت ُُوف ِّ َی َع ِٓ َضا َوه ٔ َی حُ ِبل َی َؾ َد َل َب َضا أَبُو َّ
ايش َٓاب ٔ ٌٔ بِ ُٔ َب ِعهَ َٕ ؾَأَبَ ِت أَ ِٕ َت ِٓ ٔه َحطُ َؾ َكا ٍَ ََا َي ِؼًُ ُح ي ََٔ

َّ
یٔ ي َِی ًَ ّة ث ُ َِّ نُؿ َٔش ِت َؾ َحائ َ ِت َر ُسو ٍَ اہللٔ
َٔش َ
َقی ّبا َٔ ِٔ ع ِ ٔ
آرخ اْلِ َ َج ًَی ِ ٔن ؾ ََُ َه َث ِت َ ٔ
أَ ِٕ َت ِٓ ٔههٔی َحًی َت ِع َت ِّسی ٔ َ

َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ اْ ِ ٔههٔی

دبع اکلمل نب بیعش نب ثیل نب دعس ،اہیب ،دجہ ،رفعج نب رہعیب ،دبعارلنمح نب رہزم ،اوبہملس نب دبعارلنمح،
زبع تنباوبہملس،اؾاوملنینمرضحتاؾہملسریض اہللاہنعرفامیتںیہہلیبقونبہملس یکاکی شتیعہانؾ یکاخوتؿ
ےکوشرہیکفافتوہیئگوت فہ اسفتقلمحےسیھترھپ اسوکاوبانسلبےساکنحاکاغیپؾاجیھبنکیل شتیعہےکعنم
رکےن رپ فہ ےنہک اگلہک ماس فتق اکنح ںیہن رک ںیتکس۔ سجفتق کت زایدہ زامہنکت دعت ہن لمکم رک ول۔ ایھب
سیب راںیت یہ زگری ںیھت ہک اس ےک اہں ہچب ادیا وہ ایگ رھپ فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختمںیماحرضوہیئوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاکنحرکول۔
رافی  :دبع اکلمل نب بیعش نب ثیل نب دعس ،اہیب ،دجہ ،رفعج نب رہعیب ،دبعارلنمح نب رہزم ،اوبہملس نب
دبعارلنمح،زبع تنباوبہملس،اؾاوملنینمرضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
احہلمیکدعتےکایبؿںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1457

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،عبسايرزام ،ابٔ جریخ ،زاؤز بٔ ابوعاػِ ،حرضت ابوسًُہ رضی اہلل عٓہ

اػ ِٕ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اير ََّّزا ٔم َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َزا ُو ُز بِ ُٔ أَبٔی َع ٔ
ض إٔذِ َجائ َ ِت ُط ا َِ َرأَ ْة َؾ َكاي َِت
أَ َّٕ أَبَا َسً ََُ َة بِ َٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ أَ ِخب َ َر ُظ َقا ٍَ بَ ِي َٓ َُا أََْا َوأَبُو ص َُریِ َر َة ع ٔ ِٓ َس ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
آرخ
تُ ُوف ِّ َی َع ِٓ َضا َز ِو ُج َضا َوه ٔ َی َحا َٔ ٌْ ؾ ََوي ََس ِت ْٔلَ ِزنَی َٔ ِٔ أَ ِر َب َع ٔة أَ ِط ُضر ٕ َٔ ِٔ یَ ِوّ ٔ ََ َ
ات َؾ َكا ٍَ ابِ ُٔ َع َّبا ٕ
ض ُٔ
اب اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ َّٕ ُسب َ ِی َع َة اْلِ َ ِس ًَُٔ َّی َة
اْلِ َ َج ًَی ِ ٔن َؾ َكا ٍَ أَبُو َسً ََُ َة أَ ِخب َ َرنٔی َر ُج ٌْ َٔ ِٔ أَ ِػ َح ٔ

َجائ َ ِت إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكاي َِت تُ ُوف ِّ َی َع ِٓ َضا َز ِو ُج َضا َوه ٔ َی َحا َٔ ٌْ ؾ ََوي ََس ِت ْٔلَ ِزنَی َٔ ِٔ
َ
أَ ِر َب َع ٔة أَ ِط ُضر ٕؾَأ َ ََ َر َصا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِٕ َت َتزَ َّو َد َقا ٍَ أَبُو ص َُریِ َر َة َوأََْا أَ ِط َض ُس َعل َی ذَي ٔ َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعارلزاؼ ،انب رججی ،داؤد نب اوباعمص ،رضحت اوبہملس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی
رمہبتںیمافررضحتاوبرہریہریضاہللہنعرضحتانبابعسریضاہللہنعےکاپسوموجدےھتہکاؿےکاپس
اکی اخوتؿ یچنہپ ہک سج ےک وشرہ یک فافت وہیئگ یھت۔ رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےن رفامای م زایدہ زامہن
کتدعتزگارفیگ(ینعیاچرامہدسدؿدعتےکوپرارکفیگ)رضحتاوبہملسریضاہللہنعےنہکےگلہکںیمےن
اکیاحصیبےسانسہکرضحتشتیعہرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمادقسںیماحرضوہںیئ
افر رعض ایکہک ریما وشرہ ااقتنؽ رکایگ وت ںیم لمح ےس یھت۔ رھپ اؿیکفافت وک اچر امہ وہےن ےسلبق یہ ریمے
اہیںہچبیکفالدتوہیئگ۔اسرپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿوکاکنحرکےناکمکحرفامای۔ہی
نسرکرضحتاوبرہریہریضاہللہنعرفامےنےگلںیماسابتاکوگاہوہں۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،دبعارلزاؼ،انبرججی،داؤدنباوباعمص،رضحتاوبہملسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
احہلمیکدعتےکایبؿںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1458

راوی  :یوْص بٔ بعساَّلعلی ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،عبیساہلل بٔ عبساہلل ،حرضت سبیعہ اسًُیہ
رضی اہلل عٓہا

اب أَ َّٕ ُعب َ ِی َس اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا یُوْ ُُص بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
بِ َٔ َع ِب ٔس اہللٔ َح َّسثَ ُط أَ َّٕ أَبَا ُظ َن َت َب إلٔ َی عُ َُ َر بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَ ِر َق َِ ايزُّصِر ٔ ِّی َیأ ِ َُرُ ُظ أَ ِٕ َی ِس ُخ ٌَ َعل َی ُسب َ ِی َع َة
ب ٔ ِٓتٔ ا ِي َحار ٔٔث اْلِ َ ِس ًَُٔ َّی ٔة ؾ ََی ِشأَي ََضا َحسٔی َث َضا َو َع َُّا َقا ٍَ ي ََضا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ح ٔی َن
اس َت ِؿت َ ِت ُط َؾهَ َت َب عُ َُرُ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ إلٔ َی َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ عُت ِ َب َة یُ ِدبٔرُ ُظ أَ َّٕ ُسب َ ِی َع َة أَ ِخب َ َر ِت ُط أَْ َّ َضا کَاْ َ ِت َت ِح َت َس ِعسٔ
ِ

بِ ٔٔ َخ ِو َي َة َوص َُو َٔ ِٔ بَىٔی َعا َٔر ٔبِ ٔٔ يُ َؤ ٓ ٕ
إ َٔ َُّ ِٔ َطض ٔ َس بَ ِس ّرا َؾت ُُوف ِّ َی َع ِٓ َضا َز ِو ُج َضا فٔی َح َّح ٔة ا ِي َو َزا ٔع َوه ٔ َی
ی َوک َ َ
اب ؾ ََس َخ ٌَ
َحا َٔ ٌْ َؾً َِِ َت ِٓظَ ِب أَ ِٕ َو َؿ َع ِت َح ًُِ ََضا َب ِع َس َوؾَاتٔطٔ َؾ ًَ َُّا َت َع ًَّ ِت َٔ ِٔ نٔؿَاس َٔضا َت َح ًَُّ َِت ي ٔ ًِد َُّل ٔ
ايش َٓاب ٔ ٌٔ بِ ُٔ َب ِع َه َٕ َر ُج ٌْ َٔ ِٔ بَىٔی َع ِبسٔ َّ
َعً َِی َضا أَبُو َّ
ايسارٔ َؾ َكا ٍَ ي ََضا ََا لٔی أَ َرا ٔک َُ َت َح ُِّ ًَ ّة ي ََع ًَّ َٔ

َّ
َشا َقاي َِت ُسب َ ِی َع ُة َؾ ًَ َُّا َقا ٍَ
تُرٔی ٔس َ
یٔ اي ِّٓک َ َ
اح إْٔ َّ َٔ َواہللٔ ََا أَِْتٔ ب ٔ َٓان ٔ ٕح َحًی َت ُُرَّ َعً َِی َٔ أَ ِر َب َع ُة أَ ِط ُضر ٕ َو َع ِ ّ
َ
َ َج َُ ِع ُت َعل َ َّی ث َٔیابٔی ح ٔی َن أَ َِ َش ِی ُت ؾَأ َ َت ِی ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََشأ َ ِي ُت ُط َع ِٔ ذَي ٔ َ
لٔی ذَي ٔ َ
ؾَأ َ ِؾ َتانٔی بٔأنَِّی َق ِس َح ًًَ ُِت ح ٔی َن َو َؿ ِع ُت َح ُِلٔی َوأَ ََ َرنٔی بٔاي َّتزِؤی ٔخ إ ٔ ِٕ بَ َسا لٔی

ویسن نب دبعاالیلع ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،رضحت شتیعہ اشلسیہ ریض اہلل اہنع ایبؿ
رکیت ںیہ ہک ںیم ہلیبق ونباعرم ےک اکی آدیم رضحت دعس نب وخہم ےک اکنح ںیم یھت۔ رضحت دعس اؿ رضحات
ںیمےسےھتوجہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتزغفہدبرںیمرشکیوہےئےھت۔رہباحؽریمےوشرہ
اک ااقتنؽ دجة اولداع ےک ومعق رپ وہ ایگ افر ںیم اس فتق لمح ےس یھت نکیل ایھب زایدہ فتق ںیہن زگرا اھت ہک

ریمے اہیں ہچب ادیا وہ ایگ ںیم سج فتق افنس ےس افرغ وہیئگ وت اغیپؾ اکنح دےنی فاےل ےک فاےطس ںیم ےن
اھگنسر رکان رشفع رک دای اس رپ ونبدبعادلار ےک اکی آدیم رضحت اوبانسلب ےک اپس ےئگ افر ےنہک ےگل ایک ابت
ےہ؟موکاھگنسرافرزتنیرکےتوہےئدھکیراہوہںنکمم ےہہکماچہریہوہ اشدیرکولں۔دخایکمسقماچر
امہدسدؿلمکمرکےنےسلبقاشدیںیہنرک یتکوہ۔رضحتشتیعہرفامیتںیہہکںیمےنہیابتنسرکاانپابلس
نہپایل افرںیماشؾ ےکفتق دختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملس ںیم احرضوہیئافر ںیمےن ہلئسمدرایتفایک۔
آپیلصاہللہیلع فآہلفملسےنوتفیدایہکںیمہچبادیارکےنےکدعبالحؽوہیکچ(ینعیریمیدعتوتزگریکچ)
ارگریمادؽاچےہوتںیماشدیرک یتکوہں۔
رافی  :ویسن نب دعباالیلع ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیبعاہلل نب دبعاہلل ،رضحت شتیعہ اشلسیہ ریض اہلل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
احہلمیکدعتےکایبؿںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1459

راوی َ :حُس بٔ وہبَ ،حُس بٔ سًُہ ،ابوعبسايرحیِ ،زیس بٔ ابواْیشہ ،یزیس بٔ ابوحبیبَ ،حُس بٔ
َشًِ ،عبیساہلل بٔ عبساہلل ،حرضت زَف بٔ اوض

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو َع ِب ٔس ايرَّح ٔٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َزیِ ُس
ْ أَ َّٕ ُعب َ ِی َس اہللٔ
بِ ُٔ أَبٔی أُْ َ ِی َش َة َع ِٔ َیز ٔ َ
یس بِ ٔٔ أَبٔی َحب ٔیبٕ َع ِٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ َُ ِشً ٔ ِٕ ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ َن َت َب إٔي َِیطٔ َی ِِذ ُ ُ
َ َ
ِص َّی َح َّسثَطُ أَ َّٕ أَبَا َّ
ايش َٓاب ٔ ٌٔ بِ َٔ َب ِع َه َٔ بِ ٔٔ
ض بِ ٔٔ ا ِي َح َسثَا ٕٔ اي َّٓ ِ ٔ
َُف بِ َٔ أَ ِو ٔ
بِ َٔ َع ِبسٔ اہللٔ َح َّسثطُ أ َّٕ ز َ َ
َّ
َّ
َشا أَق َِصی اْلِ َ َج ًَی ِ ٔن َؾأ َ َت ِت
ايشبَّا ٔم َقا ٍَ ي ٔ ُشب َ ِی َع َة اْلِ َ ِس ًَُٔ َّی ٔة ََّل َت ٔح ًِّی َن َحًی یَ ُُ َّر َعً َِی َٔ أَ ِر َب َع ُة أَ ِط ُضر ٕ َو َع ِ ّ
َ َؾزَ َع َُ ِت أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََشأ َ َي ِت ُط َع ِٔ ذَي ٔ َ

أَ ِؾ َتاصَا أَ ِٕ َت ِٓهٔحَ إٔذَا َو َؿ َع ِت َح ًُِ ََضا َوکَاْ َ ِت حُ ِبل َی فٔی تٔ ِش َع ٔة أَ ِط ُضر ٕح ٔی َن تُ ُوف ِّ َی َز ِو ُج َضا َوکَاْ َ ِت َت ِح َت َس ِعسٔ
بِ ٔٔ َخ ِو َي َة َؾت ُُوف ِّ َی فٔی َح َّح ٔة ا ِي َو َزا ٔع ََ َع َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َٓ َه َح ِت َؾًّی َٔ ِٔ َق ِو َٔ َضا ح ٔی َن
َو َؿ َع ِت ََا فٔی بَ ِلٓ ٔ َضا
دمحم نب فبہ ،دمحم نب ہملس ،اوبدبعارلمیح ،زدی نب اوباہسین ،سیدی نب اوببیبح ،دمحم نب ملسم،دیبع اہلل نب دبع اہلل،
رضحتزرفنبافسرفامےتںیہہکرضحتاوبانسلبریضاہللہنعنبکبلعبےنرضحتشتیعہریضاہللاہنعےس
رفامای ہکماچرامہدسدؿےسلبقاشدیںیہنرکںیتکس۔دعتینعیموکزایدہدمتکتزگارانوہیگاسابترپ
فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہیئ افر مکح رشیع ولعمؾ ایک۔ ہچنیم  فہ لقن
رفامیت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک ہی مکح رشیع اراشد رفامای ہک فہ ہچب ادیا وہےن ےک دعب
اشدیرکںیتکسںیہاؿوکاؿےکوشرہیکفافتےکفتقلمحاھتافرفہونںیامہںیمںیھتینعیاؿوکونامہاکلمحاھت
ہکاؿےکوشرہیکفافت وہیئگاؿ ےکوشرہاکانؾرضحت دعسنبوخہمےہوج ہکدجةاولداعںیمرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھتافراؿیکایسہگجفافتوہیئگہچنیم ہچبیکفالدتےکدعباوہنںےن
اینپوقؾےکاکیونوجاؿصخشےساکنحرکایلاھت۔
رافی  :دمحم نب فبہ ،دمحم نبہملس ،اوبدبعارلمیح ،زدی نب اوباہسین ،سیدی نب اوببیبح ،دمحم نب ملسم ،دیبعاہللنب
دبعاہلل،رضحتزرفنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
احہلمیکدعتےکایبؿںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1460

راوی  :نثیر بٔ عبیسَ ،حُس بٔ ُحب ،زہری ،عبیساہلل بٔ عبساہلل ،عبساہلل بٔ عتبہ ،حرضت زَف بٔ

اوض

ُح ٕب َع ِٔ ايزُّبَ ِیس ِّٔی َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ
أَ ِخب َ َرَْا َنثٔیرُ بِ ُٔ عُب َ ِی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َ ِ

اہللٔ أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ ُعت ِ َب َة َن َت َب إلٔ َی عُ َُ َر بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ اْلِ َ ِر َق ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی أَ ِٕ ا ِز ُخ ٌِ َعل َی ُسب َ ِی َع َة ب ٔ ِٓتٔ
َاسأ َ ِي َضا َع َُّا أَ ِؾ َتاصَا بٔطٔ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی َح ًُِ ٔ َضا َقا ٍَ ؾ ََس َخ ٌَ
ا ِي َحار ٔٔث اْلِ َ ِس ًَُٔ َّیةٔ ؾ ِ
اب َر ُسو ٍٔ
إ َٔ ِٔ أَ ِػ َح ٔ
َعً َِی َضا عُ َُرُ بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ ؾ ََشأَي ََضا ؾَأ َ ِخب َ َر ِتطُ أَْ َّ َضا کَاْ َ ِت َت ِح َت َس ِع ٔس بِ ٔٔ َخ ِو َي َة َوک َ َ

اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َٔ َُّ ِٔ َطض ٔ َس بَ ِس ّرا َؾت ُُوف ِّ َی َع ِٓ َضا فٔی َح َّحةٔ ا ِي َو َزا ٔع ؾ ََوي ََس ِت َق ِب ٌَ أَ ِٕ َت ُِ ٔض َی ي ََضا

َشا َٔ ِٔ َوؾَاة ٔ َز ِو ٔج َضا َؾ ًَ َُّا َت َع ًَّ ِت َٔ ِٔ نٔؿَاس َٔضا َز َخ ٌَ َعً َِی َضا أَبُو َّ
ايش َٓاب ٔ ٌٔ َر ُج ٌْ َٔ ِٔ
أَ ِر َب َع ُة أَ ِط ُضر ٕ َو َع ِ ّ
بَىٔی َع ِب ٔس َّ
َشا
َفآ َصا َُ َت َح ُِّ ًَ ّة َؾ َكا ٍَ ي ََع ًَّ َٔ تُرٔی ٔس َ
یٔ اي ِّٓک َ َ
اح َق ِب ٌَ أَ ِٕ َت ُُ َّر َعً َِی َٔ أَ ِر َب َع ُة أَ ِط ُضر ٕ َو َع ِ ّ
ايسارٔ َ َ

َ َٔ ِٔ أَبٔی َّ
ايش َٓاب ٔ ٌٔ ٔجئ ُِت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َح َّسث ِ ُت ُط َحسٔیثٔی
َقاي َِت َؾ ًَ َُّا َسُٔ ِع ُت ذَي ٔ َ
َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َق ِس َح ًًَِتٔ ح ٔی َن َو َؿ ِعتٔ َح ًُِ ََٔ
ریثک نب دیبع ،دمحم نب رحب ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،دبعاہلل نب ہبتع ،رضحت زرف نب افس رفامےت ںیہ ہک
رضحتاوبانسلبنبکبلعبےنرضحتشتیعہےسرفامایہکماچرامہدسدؿےسلبقاشدیںیہنرکںیتکس۔دعت
ینعیموکزایدہدمتکتزگارانوہیگاسابترپفہروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمادقسںیماحرض
وہیئ افر مکح رشیع ولعمؾ ایک۔ ہچنیم  فہ لقن رفامیت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک ہی مکح
رشیع اراشدرفامایہکفہ ہچب ادیا وہےن ےک دعباشدی رکںیتکس ںیہ اؿ وک اؿ ےک وشرہیکفافت ےکفتق لمح اھت
افرفہونںیامہںیمںیھتینعیاؿوکونامہاکلمحاھتہکاؿےکوشرہیکفافتوہیئگاؿےکوشرہاکانؾرضحتدعسنب
وخہمےہوجہکدجةاولداعںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتےھتافراؿیکایسہگجفافت
وہیئگہچنیم ہچبیکفالدتےکدعباوہنںےناینپوقؾےکاکیونوجاؿصخشےساکنحرکایلاھت۔
رافی  :ریثکنبدیبع،دمحمنبرحب،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،دبعاہللنبہبتع،رضحتزرفنبافس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
احہلمیکدعتےکایبؿںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1461

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،ابٔ عوٕ ،حرضت َحُس

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َع ِو ٕٕ َع ِٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ ُن ِٓ ُت َجاي ٔ ّشا فٔی
ْوا َطأ ِ َٕ ُسب َ ِی َع َة
َْا ٕ
ض بٔا ِلهُو َؾ ٔة فٔی ََ ِحً ٔ ٕص ي ٔ ِ َْل ِن َؼارٔ َعو ٕٔیِ ؾ ٔیض ٔ ِِ َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ أَبٔی ي َِیل َی ؾ ََِذ َ ُ

ْ ُت َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ عُت ِ َب َة بِ ٔٔ ََ ِش ُعوز ٕفٔی ََ ِعى َی َق ِو ٍٔ ابِ ٔٔ َع ِو ٕٕ َحًَّی َت َـ َع َقا ٍَ ابِ ُٔ أَبٔی ي َِیل َی َلهَّٔٔ
ؾ ََِذ َ ِ

یئ أَ ِٕ أَ ِن ِٔذ َب َعل َی َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ُعت ِ َب َة َوصُ َو فٔی َْاح ٔ َیةٔ
َع َُّ ُط ََّل َي ُكو ٍُ ذَي ٔ َ
َفؾ َِع ُت َػ ِوت ٔی َو ُقً ُِت إنِّٔی َي َحر ٔ ْ
َ ََ
إ ابِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َي ُكو ٍُ فٔی َطأ ِ ٕٔ ُسب َ ِی َع َة َقا ٍَ َقا ٍَ أَ َت ِح َعًُو َٕ
ا ِلهُو َؾةٔ َقا ٍَ َؾ ًَك ٔ ُ
ـ کَ َ
یت ََائکّا ُقً ُِت َن ِی َ
ايلول َی
اير ِخ َؼ َة َْلُِْزٔي َِت ُس َورةُ اي ِّٓ َشا ٔ
َعً َِی َضا اي َّت ِػً ٔ َیى َو ََّل َت ِح َعًُ َ
ِصی َب ِع َس ُّ
وٕ ي ََضا ُّ
ئ ا ِي ُك ِ َ

دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،انب وعؿ ،رضحت دمحم رفامےت ںیہ ہک ںیم اکی رمہبت وکہف ںیم ااصنر یک ڑبی سلجم ںیم
اھٹیب وہا اھت ہک اوہنں ےن رضحت شتیعہ اک ذترکہ ایک۔ اس فتق رضحت دبعارلنمح نب ایب یلیل یھب وموجد ےھت۔
ہچنیم  ںیم ےن رضحت دبعاہلل نبہبتع نب وعسمد یک دحثیلقنیک۔ وجہک رضحت انب وعؿ ےکاطمقب یھت ہک
اسیکدعتہچبیکفالدتکتےہ۔انبایبیلیلےنہکےگلنکیلاؿےکاچچاسابترپاقلئںیہنںیہاسرپںیم
ےناینپآفازدنلبرکےکاہکایکںیماسیکرجاترک اتکوہںہکرضحتدبعاہللنبہبتعیکاجبنوھجٹوسنمب
رکفں افر فہ وکہف یہ ںیم وموجد وہں رھپ سج فتق ںیم ےن امکل ےس الماقت یک افر ںیم ےن درایتف ایک ہک
رضحتانبوعسمدرضحتشتیعہےکابرےںیمایکرفامےتےھت؟فہایبؿرکےنےگلہکمولگاسرپیتخسرکےت
وہےئ رتصخ ںیہن دےتی۔ احالہکن وخانیتیک وھچیٹ وسرت وسرہ الطؼ یبمل وسرت وسرہ  ہرہ ےک دعب انزؽ وہیئ
ےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انبوعؿ،رضحتدمحم

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

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
احہلمیکدعتےکایبؿںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1462

راوی َ :حُس بٔ َشهین بٔ ُْیًہ یُامی ،سعیس بٔ ابوَریَِ ،حُس بٔ جعرف ح َیُوٕ بٔ عباض ،سعیس
بٔ حهِ بٔ ابوَریَِ ،حُس بٔ جعرف ،ابٔ طبرَہ ،ابراہیِ ،عًكُہ بٔ قیص ،حرضت ابٔ َشعوز رضی اہلل
عٓہ

رف
أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٔن بِ ٔٔ ْ َُُ ِی ًَ َة یَ َُام ٔ ٌّی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َسعٔی ُس بِ ُٔ أَبٔی ََرِ َی َِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َج ِع َ ٕ

ض َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َسعٔی ُس بِ ُٔ ا ِي َح َه ِٔ بِ ٔٔ أَبٔی ََ ِر َی َِ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َج ِع َرفٕ
ح و أَ ِخب َ َرنٔی ََ ِی ُُو ُٕ بِ ُٔ ا ِي َعبَّا ٔ

َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ابِ ُٔ َطب ِ َر ََ َة ا ِلهُوف ٔ ُّی َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ اي َّٓ َدع ٔ ِّی َع ِٔ َع ًِ َك َُ َة بِ ٔٔ َق ِی ٕص أَ َّٕ ابِ َٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ ََ ِٔ
َطا َئ ََّل َع ِٓ ُتطُ ََا أُِْزٔي َِت َوأ ُ َوَّل ُت اْلِ َ ِح َُا ٍٔ أَ َجًُ ُضَّٔ أَ ِٕ َي َـ ِع َٔ َح ُِ ًَ ُضَّٔ إ ٔ ََّّل َب ِع َس آ َیةٔ ا ِي ُُ َت َوفَّی َع ِٓ َضا َز ِو ُج َضا
إٔذَا َو َؿ َع ِت ا ِي ُُ َت َوفَّی َع ِٓ َضا َز ِو ُج َضا َؾ َك ِس َح ًَّ ِت َو َّ
ايًؿ ُِى ي ٔ َُ ِی ُُو ٕٕ

دمحمنبنیکسمنبیسیلہامییم،دیعسنباوبرممی،دمحمنبرفعجحومیمؿنبابعس،دیعسنبمکحنباوبرممی،دمحمنب
رفعج،انبربشہم،اربامیہ،ہمقلعنبسیق،رضحتانبوعسمدریضاہللہنعرفامےتںیہہکوجصخشاچےہںیماس
ےساسہلئسم ںیمابمہلہرکےنےکفاےطسآامدہوہںہک فہآتی ینعیلمحفایلوخانیت ےکفاےطسدعتہیےہ ہک
فہ ہچب ادیا رکںی۔ اس آتی ےک دعب انزؽ وہیئ ےہ سج ںیم وشرہ ےک رمےن رپ دعت اک ایبؿ ےہ ہچنیم  ارگ یسک
وعرتےکوشرہیکفافتوہاجےئوتہچبیکفالدتےکاسھتیہاسیکدعتلمکموہاجیتےہ۔
رافی  :دمحم نب نیکسم نب یسیلہ امییم ،دیعس نب اوبرممی ،دمحم نب رفعج ح ومیمؿ نب ابعس ،دیعس نب مکح نب
اوبرممی،دمحمنبرفعج،انبربشہم،اربامیہ،ہمقلعنبسیق،رضحتانبوعسمدریضاہللہنع

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

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
احہلمیکدعتےکایبؿںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1463

راوی  :ابوزاؤز سًامیٕ بٔ سیـ ،حشٔ ،زہیر ،حَ ،حُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ ،یحٌی ،زہیر بٔ َعاویہ،
ابواسحام ،اسوز و َْسوم و عبیسہ ،حرضت عبساہلل رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َزا ُو َز ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ َس ِی ٕـ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي َح َش ُٔ َوص َُو ابِ ُٔ أَ ِعی َ َن َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُزصَی ِ ْر ح و أَ ِخب َ َرنٔی
َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُز َصیِرُ بِ ُٔ َُ َعاؤیَ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو إ ٔ ِس َح َل
ُقة ٔ
ْس ْ
یسةُ َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ أَ َّٕ ُس َور َة اي ِّٓ َشا ٔ
وم َو َعب ٔ َ
َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َو ََ ِ ُ
ئ ا ِي ُك ِ َ
ِصی َْزَي َِت َب ِع َس ا ِي َب َ َ

اوبداؤد امیلسؿ نب فیس ،نسح ،زریہ ،ح ،دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ ،ییحی ،زریہ نب اعمفہی ،اوبااحسؼ ،اوسد ف
رسمفؼفدیبعہ،رضحتدبعاہللریضاہللہنعرفامےتںیہہکوخانیتیکوھچیٹوسرت(وسرہالطؼ)وسرہ ہرہےک
دعبانزؽوہیئ۔
رافی  :اوبداؤد امیلسؿ نب فیس ،نسح ،زریہ ،ح ،دمحم نب الیعمس نب اربامیہ ،ییحی ،زریہ نب اعمفہی ،اوبااحسؼ،
اوسدفرسمفؼفدیبعہ،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگیسکاکوشرہرتسبمہیےسلبقیہااقتنؽرکاجےئوتاسیکدعت؟
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی

ارگیسکاکوشرہرتسبمہیےسلبقیہااقتنؽرکاجےئوتاسیکدعت؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1464

راوی َ :حُوز بٔ غیَلٕ ،زیس بٔ حباب ،سؿیإَٓ ،ؼور ،ابراہیِ ،عًكُہ ،حرضت ابٔ َشعوز رضی اہلل
عٓہ

اب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َع ِٔ إ ٔبِ َراص َٔیِ
أَ ِخب َ َرَْا ََ ِح ُُوزُ بِ ُٔ غ َِی ََل َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َزیِ ُس بِ ُٔ ا ِي ُح َب ٔ
رف ِق ي ََضا َػ َساقّا َوي َِِ َی ِس ُخ ٌِ ب ٔ َضا
َع ِٔ َع ًِ َك َُ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ ََ ِش ُعوز ٕ أَْ َّ ُط ُسئ ٔ ٌَ َع ِٔ َر ُج ٌٕ َتزَ َّو َد ا َِ َرأَ ّة َوي َِِ َي ِ ٔ
ٌ َػ َسا ٔم ن َٔشائ َٔضا ََّل َو ِن َص َو ََّل َط َل َم َو َعً َِی َضا ا ِيع َّٔسةُ َوي ََضا ا ِئُی َر ُ
اث
َحًَّی ََ َ
ات َقا ٍَ ابِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕي ََضا َٔ ِث ُ
ٌ بِ ُٔ ٔس َٓا ٕٕ اْلِ َ ِط َحع ٔ ُّی َؾ َكا ٍَ َق َضی ؾ ٔي َٓا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی بَ ِر َو َع ب ٔ ِٓتٔ
َؾ َك َاّ ََ ِعك ٔ ُ
َرف َح ابِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َرض َٔی اہللُ َع ِٓطُ
َوا ٔط ٕل ا َِ َرأَة ٕ َٔ َّٓا َٔ ِث ٌَ ََا َق َـ ِی َت ؾ َ ٔ

ومحمدنبالیغؿ،زدینبةحب،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،ہمقلع،رضحتانبوعسمدریضاہللہنعےسوقنمؽےہہک
اؿےس درایتفایکایگہکاکیآدیمےنیسکاخوتؿےساکنحایکافراسےکفاےطسرہمرقمررکےنےسلبقافرمہ
رتسبیےیکریغبیہفافترکایگ۔انبوعسمدریضاہللہنعےنرفامایاسوکرہملثمدایاجےئاگہناسںیمیسکمسقیک
وکیئیمکیکاجےئیگافرہیااضہفاسوکدعتلمکم رکانوہیگافراسوکریماثافرفراتثںیمیھبہصحےلماگ۔ہی
ابت نس رک لقعم نب انسؿ ا،یعج ڑھکے وہےئ افر رفامای امہرے ںیم ےس اکی ربفع تنب فاقث انیم اخوتؿ ےک
قلعتمیبنیلصاہللہیلعفآہلفملسےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےک ہلصییکرطحیہ  ہلصیرفامایاھتاسابترپ
انبوعسمدوخشوہےئگ۔
رافی  :ومحمدنبالیغؿ،زدینبةحب،ایفسؿ،وصنمر،اربامیہ،ہمقلع،رضحتانبوعسمدریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسگےسقلعتمدحثی

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
وسگےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1465

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،سؿیإ ،زہریْ ،عوہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

َ
ْع َو َة َع ِٔ َعائٔظَ َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُ ِ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََّل َی ٔح ٌُّ َّٔل َِ َرأَة ٕ َت ٔح ُّس َعل َی ََی ِّٕت أَ ِنث َ َر َٔ ِٔ ثَ ََل ٕث إ ٔ ََّّل َعل َی َز ِو ٔج َضا
ااحسؼ نب اربامیہ ،ایفسؿ ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رفامیت ںیہ ہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماییسکاخوتؿےکفاےطساےنپوشرہیکومتےکالعفہفہیسکیکومترپ
نیترفزےسزایدہاممرکاناجزئںیہنےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ایفسؿ،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
وسگےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1466

راوی َ :حُس بٔ َعُر ،حبإ ،سًامیٕ بٔ نثیر ،زہریْ ،عوہ ،حرضت عائظہ رضی اہلل عٓہا

ْع َو َة
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِع َُر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحبَّا ُٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ َنثٔیر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ايزُّصِر ٔ ُّی َع ِٔ ُ ِ

رخ أَ ِٕ َت ٔح َّس ؾ َِو َم
َع ِٔ َعائٔظَ َة أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََّل َی ٔح ٌُّ َّٔل َِ َرأَة ٕتُ ِؤ َٔ ُٔ بٔاہللٔ َوا ِي َی ِوّ ٔ ِاْل ٔ ٔ

ثَ ََلثَ ٔة أَیَّاّ ٕإ ٔ ََّّل َعل َی َز ِو ٕد
دمحم نب رمعم ،ةحؿ ،امیلسؿ نب ریثک ،زرہی ،رعفہ ،رضحت اعہشئ ریض اہلل اہنع ذموکرہ ومضمؿ ےک اطمقب ہی
دحثیےہ۔رتہمجیکرضفرتںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبرمعم،ةحؿ،امیلسؿنبریثک،زرہی،رعفہ،رضحتاعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگویبیالہاتکبںیمےسوہوتاسرپدعتاکمکحاسطقوہاجاتےہ
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ارگویبیالہاتکبںیمےسوہوتاسرپدعتاکمکحاسطقوہاجاتےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1467

راوی  :اسحام بٔ َٓؼور ،عبساہلل بٔ یوسـ ،يیث ،ایوب ابٔ َوسی ،حُیس بٔ ْاؾع ،زیٓب بٓت
ابوسًُہ ،حرضت اّ حبيبہ رضی اہلل عٓہا

ـ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
وب بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ یُو ُس َ
ايً ِی ُث َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَ ُّی ُ
يب َة َقاي َِت َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َُ َ
وسی َع ِٔ حُ َُ ِی ٔس بِ ٔٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ َزیِ َٓ َب ب ٔ ِٓتٔ أَبٔی َسً ََُ َة أَ َّٕ أَُّّ َحب ٔ َ

َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ َعل َی َص َِذا ا ِئُ ِٓبَر ٔ ََّل َی ٔح ٌُّ َّٔل َِ َرأَة ٕ تُ ِؤ َٔ ُٔ بٔاہللٔ َو َر ُسوئطٔ أَ ِٕ َت ٔح َّس َعل َی ََ ِّی ٕت ؾ َِو َم ث َ ََل ٔ
ث
َشا
ي ََیا ٍٕ إ ٔ ََّّل َعل َی َز ِو ٕد أَ ِر َب َع َة أَ ِط ُضر ٕ َو َع ِ ّ

ااحسؼ نب وصنمر ،دبعاہلل نب ویفس ،ثیل ،اویب انب ومیس ،دیمح نب انعف ،زبع  تنب اوبہملس ،رضحت اؾ ہبیبح
ریضاہللاہنعرفامیتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنایسربنمرپ رفامایافرایقتمےکدؿرپ
اامیؿ الےن فایل یسک اخوتؿ ےک فاےطس اجزئ ںیہن ےہ ہک فہ وشرہ ےک العفہ یسک یک ومت رپ نیت دؿ ےس زایدہ امم

رکےنکیلوشرہیکفافترپاچرامہدسرفزکتفہمغانمےئ(ینعیدعتزگارے)۔
رافی  :ااحسؼ نب وصنمر ،دبعاہلل نب ویفس،ثیل ،اویب انب ومیس،دیمح نب انعف،زبع  تنب اوبہملس ،رضحت
اؾہبیبحریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وشرہ یک فافت یک فہج ےس دعت زگارےن فایل اخوتؿ وک اچےیہ ہک فہ دعت لمکم وہےن کت اےنپ رھگ
ںیمرےہ
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
وشرہیکفافتیکفہجےسدعتزگارےنفایلاخوتؿوکاچےیہہکفہدعتلمکموہےنکتاےنپرھگںیمرےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1468

راوی َ :حُس بٔ عَلء ،ابٔ ازریص ،طعبہ و ابٔ جریخ ،یحٌی بٔ سعیس و َحُس بٔ اسحام ،سعس بٔ
اسحام ،زیٓب بٓت نعب ،حرضت ؾارعہ بٓت َايَ

ٔیص َع ِٔ ُط ِع َب َة َوابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َو َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َو َُ َح َُّ ُس
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي َع ََل ٔ
ئ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ إ ٔ ِزر َ

رخ َد ف ٔی كًَ َٔب
بِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ َس ِع ٔس بِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ َزیِ َٓ َب ب ٔ ِٓتٔ َن ِعبٕ َع ِٔ ا ِيؿَارٔ َعةٔ ب ٔ ِٓتٔ ََاي ٔ َٕ أَ َّٕ َز ِو َج َضا َ َ
اػ َی ٕة َؾ َحائ َ ِت َو ََ َع َضا أَ ُخوصَا إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی
أَ ِع ََل ٕد َؾ َك َتًُو ُظ َقا ٍَ ُط ِع َب ُة َوابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َوکَاْ َ ِت فٔی َزارٕ َق ٔ
َف َّخ َؽ ي ََضا َحًَّی إٔذَا َر َج َع ِت َز َعا َصا َؾ َكا ٍَ ا ِجً ٔ ٔسی فٔی بَ ِيت َٔٔ َحً َّی َی ِبًُ َؼ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََِذ َ ُ
ْوا َي ُط َ َ

اب أَ َج ًَطُ
ا ِل ٔه َت ُ

دمحم نب العء ،انب ادرسی ،ہبعش ف انب رججی ،ییحی نب دیعس ف دمحم نب ااحسؼ ،دعس نب ااحسؼ ،زبع  تنب ب ب،
رضحت افرہع تنب امکل ےس رفاتی ےہ ہک اس اک وشرہ اےنپ الغؾ وک التشرکےن ےک فاےطس ایگ (فہ الغؾ یمجع اھت)

اؿاکوشرہفاہںلتقوہایگاؿالغومںےناسوکلتقرکدایاییسکدفرسےےناسوکلتقرکدای۔رضحتہبعشافر
رضحت انب رجحی لقن رفامےت ںیہ آابدی ےس اس اخوتؿ اک اکمؿ افہلص رپ فاہعق اھت رھپ فہ اخوتؿ اےنپ اھبیئ ےک
رمہاہدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہیئافراسےناانپاحؽرعضایکافرآپیلصاہللہیلعفآہل
فملس یک دختم ںیم اےنپ احالت رعض ےیک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس وک دفرسے اکمؿ ںیم ےلچ
اجےنیکااجزترفامیئ۔سجفتقفہاخوتؿاےنپاکمؿاجےنیگلوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسوکالبایافر
رفامایماےنپاکمؿںیمھٹیباجؤبجکتہک(دقتریاک)اھکلوہاوپراوہاجےئ۔
رافی  :دمحم نب العء ،انب ادرسی ،ہبعش ف انب رججی ،ییحی نب دیعس ف دمحم نب ااحسؼ ،دعس نب ااحسؼ ،زبع  تنب
ب ب،رضحتافرہعتنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
وشرہیکفافتیکفہجےسدعتزگارےنفایلاخوتؿوکاچےیہہکفہدعتلمکموہےنکتاےنپرھگںیمرےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1469

راوی  :قتيبہ ،يیث ،یزیس بٔ ابوحبیب ،یزیس بٔ َحُس\ سعس بٔ اسحام ،زیٓب بٓت نعب ،حرضت َفيعہ
بٓت َايَ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
یس بِ ٔٔ َُ َح َُّ ٕس َع ِٔ َس ِع ٔس بِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ
یس بِ ٔٔ أَبٔی َحبٔیبٕ َع ِٔ َیز ٔ َ
ايً ِی ُث َع ِٔ َیز ٔ َ
رفي َِع ٔة ب ٔ ِٓتٔ ََاي ٔ َٕ أَ َّٕ َز ِو َج َضا َتک َ َاری عًُُو ّجا ي ٔ َی ِع َُ ًُوا َي ُط َؾ َك َتًُو ُظ
َع َُّتٔطٔ َزیِ َٓ َب ب ٔ ِٓتٔ َن ِعبٕ َع ِٔ ا ِي ُ َ
َ ي ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َقاي َِت إنِّٔی ي َِش ُت فٔی ََ ِش َه ٕٔ َي ُط َو ََّل َی ِحرٔی َعل َ َّی َٔ ِٓ ُط
ْ ِت ذَي ٔ َ
ؾ ََِذ َ َ
ـ ُقًِتٔ ؾَأ َ َعا َز ِت َعً َِیطٔ َق ِوي ََضا
رٔزِ ْم أَؾَأَْ ِ َتك ٔ ُ
ٌ إلٔ َی أَصِلٔی َویَ َتا ََ َ
ُوّ َعً َِیض ٔ ِِ َقا ٍَ اؾ َِعلٔی ث ُ َِّ َقا ٍَ َن ِی َ
ای َوأَق ُ
َقا ٍَ ا ِع َت ِّسی َح ِی ُث بَ ًَ َػ َٔ ا ِي َدبَرُ

ہبیتق ،ثیل ،سیدی نب اوببیبح ،سیدی نب دمحم\ دعس نب ااحسؼ ،زبع  تنب ب ب ،رضحت رفہعی تنب امکل ےس
رفاتیےہہکریمےوشرہےنیمجعالغومںوکالمزؾراھکینعیاکؾرکےنےکفاےطسالمزؾراھکنکیلاؿولوگںےن
اس وک لتق رک دای۔ رھپ ںیم ےن اس ابت اک ذترکہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس ایک ینعی وشرہ یک
فافت وہ اجےن ےک ابرے ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس رعض ایک افر اہک رفہعی ےن ہک ریمے وشرہ یک
تیکلمںیمہنوتوکیئاکمؿےہافرہنوکیئاھکےناکمظنےہریمےفاےطسریمےوشرہیکاجبنےسںیماچیتہوہں
ہک ںیم اےنپ ولوگں ںیم ںیم یلچ اجؤں افر ںیم اےنپ میتی وچبں ںیم اج رک رےنہ گل اجؤں افر ںیم اؿ یک ربخ ریگی
رکفں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای م یلچ اجؤ۔ رھپ ھچک دری ےک دعب رفامای اے رفہعی م ےن سک
رطہقیےسایبؿایکہکمدفابرہوپرافاہعقذموکرہایبؿرکف۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمایسہگجدعت
لمکمرکولینعیسجہگجموکاالطع یلےہ۔
رافی  :ہبیتق،ثیل،سیدینباوببیبح،سیدینبدمحم\دعسنبااحسؼ،زبع تنبب ب،رضحترفہعیتنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
وشرہیکفافتیکفہجےسدعت زگارےنفایلاخوتؿوکاچےیہہکفہدعتلمکموہےنکتاےنپرھگںیمرےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1470

راوی  :قتيبہ ،حُاز ،سعس بٔ اسحام ،زیٓب ،حرضت َفيعہ بٓت َايَ

رخ َد فٔی كًَ َٔب
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ َس ِع ٔس بِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ َزیِ َٓ َب َع ِٔ َفُ َ ي َِع َة أَ َّٕ َز ِو َج َضا َ َ
َ
ط ٔ
ْ ُت َي ُط اي ُّٓ ِك ًَ َة إلٔ َی أَصِل ٔی
ف ا ِي َك ُّسوّ ٔ َقاي َِت ؾَأ َت ِی ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََِذ َ ِ
أَ ِع ََل ٕد َي ُط َؾ ُكتٔ ٌَ ب ٔ َ َ
َف َّخ َؽ لٔی َؾ ًَ َُّا أَق َِبً ُِت َْا َزانٔی َؾ َكا ٍَ ا َِهُثٔی فٔی أَصًِ ٔ َٔ َحًَّی یَ ِب ًُ َؼ
َوذ َ َ
َْ ِت َيطُ َح ّاَّل َٔ ِٔ َحاي ٔ َضا َقاي َِت َ َ

اب أَ َج ًَ ُط
ا ِل ٔه َت ُ

ہبیتق ،امحد ،دعس نب ااحسؼ ،زبع  ،رضحت رفہعی تنب امکل ےس رفاتی ےہہک اؿ اک وشرہ اےنپ الغومںیک التش
ںیم الکن افر فہ دقفؾ انیم ہگج ںیم لتق وہایگ۔ رفہعی لقن رکیت ںیہ۔ ںیم دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم
احرض وہیئ افر ںیم ےن اےنپفاہعق اک ذترکہ ایک ریمی وخاشہ ےہہک ںیموشرہ ےک اکمؿ ےس رتصخ وہ اجؤں افر
ںیم اےنپ وشرہ ےک ہلیبق ںیم اج رک راہشئ اایتخر رک ولں افر ںیم ےن اانپ احؽ رعض ایک افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
ہ
فملسےکاسےنماےنپاحالترعضرکدیہچنیم آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکاسیکااجزتاطعرفامیئ
ںیمسجفتقےنلچیگلوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمدعتزگارےنکتاےنپوشرہےکرھگںیمروہ۔
رافی  :ہبیتق،امحد،دعسنبااحسؼ،زبع ،رضحترفہعیتنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ںیہکیھبدعتزگارےنیکااجزت
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ںیہکیھبدعتزگارےنیکااجزت

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1471

راوی َ :حُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ ،یزیس ،ورقاء ،ابٔ ابوْحیح ،حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَزٔی ُس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َو ِر َقا ُئ َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی َْحٔ ٕ
یح َقا ٍَ
ض َن َش َد ِت َص ِٔذظ ٔ ِاْل َی ُة ع َّٔس َت َضا فٔی أَصًِ ٔ َضا َؾ َت ِع َت ُّس َح ِی ُث َطائ َ ِت َوص َُو َق ِو ٍُ اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ
َع َلائْ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
رخا ٕد
غَی ِ َر إ ٔ ِ َ
دمحم نب اامسلیع نب اربامیہ،سیدی،فراقء ،انباوبحیجن ،رضحت انب ابعس ریض اہللہنع ےس رفاتی ےہ ہک ہیآتی
سج ںیم ہی وہفمؾ ایبؿ رفامای ایگ اھت ہک وعرت اےنپ وشرہ ےک اکمؿ ںیم دعت لمکم رکے ہی آتی رکہمی وسنمخ

وہیئگابوکاساایتخرےہہکفہسجہگجدؽاچےہدعتزگارے۔
رافی  :دمحمنبالیعمسنباربامیہ،سیدی،فراقء،انباوبحیجن،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجےکوشرہیکفافتوہاجےئوتاسیکدعتایسفتقےسےہہکسجرفزاالطعےلم
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
سجےکوشرہیکفافتوہاجےئوتاسیکدعتایسفتقےسےہہکسجرفزاالطعےلم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1472

راوی  :اسحام بٔ َٓؼور ،عبسايرحُٔ ،سؿیإ ،سعس بٔ اسحام ،زیٓب بٓت نعب ،حرضت َفيعہ بٓت
َايَ

إ َع ِٔ َس ِع ٔس بِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل َقا ٍَ َح َّسثَ ِتىٔی
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َع ِٔ ُسؿ َِی َ
َزیِ َٓ ُب ب ٔ ِٓ ُت َن ِعبٕ َقاي َِت َح َّسثَ ِتىٔی َفُ َ ي َِع ُة ب ٔ ِٓ ُت ََاي ٔ َٕ أ ُ ِخ ُت أَبٔی َسعٔی ٕس ا ِي ُد ِسر ِّٔی َقاي َِت تُ ُوف ِّ َی َز ِوظٔی
َ
ْ ُت َي ُط إ ٔ َّٕ َز َارَْا َطاس َٔع ْة ؾَأَذ ٔ َٕ ي ََضا ث ُ َِّ َز َعاصَا َؾ َكا ٍَ
بٔا ِي َك ُسوّ ٔ ؾَأ َت ِی ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََِذ َ ِ
اب أَ َج ًَ ُط
َشا َحًَّی َی ِبًُ َؼ ا ِل ٔه َت ُ
ا َِهُثٔی فٔی بَ ِيت َٔٔ أَ ِر َب َع َة أَ ِط ُضر ٕ َو َع ِ ّ
ااحسؼنبوصنمر،دبعارلنمح،ایفسؿ،دعسنبااحسؼ،زبع تنبب ب،رضحترفہعیتنبامکلےسرفاتیےہ
ہک(ہیرفہعیرضحتاوبدیعسدخریریضاہللہنعیکنہبںیہ)فہلقنرکیتںیہہکریمےوشرہیکدقفؾانیمہگج
ںیمفافت وہیئگ ںیم رھپ دختم وبنی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس ںیم احرض وہیئ افر ںیم ےن رعض ایک ہک امہرا اکمؿ
یتسبےساکیفافہلصرپفاعقےہآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکااجزتاطعرفامیئرھپآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنھجموکاکپراافراراشدرفامایمرہھٹاجؤینعیماےنپ رھگرہھٹاجؤینعیماےنپوشرہےکرھگرہھٹاجؤاچرامہدس

رفزکت۔اہیںکتہکاھکلوہااینپدمتکتچنہپاجےئینعیدعتوپریزگراجےئ۔
رافی  :ااحسؼنبوصنمر،دبعارلنمح،ایفسؿ،دعسنبااحسؼ،زبع تنبب ب،رضحترفہعیتنبامکل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

املسمؿاخوتؿےکےیلاھگنسروھچ ڑدانیہنہکدوہدیافرئاسییئاخوتؿےکےیل
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
املسمؿاخوتؿےکےیلاھگنسروھچ ڑدانیہنہکدوہدیافرئاسییئاخوتؿےکےیل

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1473

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،عبساہلل بٔ ابوبْک ،حُیس بٔ ْاؾع،
حرضت زیٓب بٓت سًُہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن َٔقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َو َّ
ايًؿ ُِى َي ُط َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ
َ
ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی بَ ِْکٕ َع ِٔ حُ َُ ِی ٔس بِ ٔٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ َزیِ َٓ َب ب ٔ ِٓتٔ أَبٔی َسً ََُ َة أَْ َّ َضا أَ ِخب َ َر ِتطُ

َّ
يب َة َز ِو ٔد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ح ٔی َن تُ ُوف ِّ َی
ب ٔ َض ِٔذظ ٔاْلِ َ َحازٔیثٔ ايث ََلثَةٔ َقاي َِت َزیِ َٓ ُب َز َخً ُِت َعل َی أ ُ ِّّ َحب ٔ َ
يب َة ب ٔ ٔلیبٕ ؾ ََس َص َٓ ِت َٔ ِٓ ُط َجارٔ َی ّة ث ُ َِّ ََ َّش ِت بٔ َعار َٔؿ ِی َضا ث ُ َِّ
أَبُو َصا أَبُو ُسؿ َِی َ
ُح ٕب ؾ ََس َع ِت أ ُ ُّّ َحب ٔ َ
إ بِ ُٔ َ ِ
یب َٔ ِٔ َحا َج ٕة غَی ِ َر أَنِّی َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََّل َی ٔح ٌُّ
َقاي َِت َواہللٔ ََا لٔی بٔاي ِّل ٔ
َشا
َّٔل َِ َرأَة ٕ تُ ِؤ َٔ ُٔ بٔاہللٔ َوا ِي َی ِوّ ٔ ِاْل ٔ ٔ
رخ َت ٔح ُّس َعل َی ََی ِّٕت ؾ َِو َم ثَ ََل ٔث ي ََیا ٍٕ إ ٔ ََّّل َعل َی َز ِو ٕد أَ ِر َب َع َة أَ ِط ُضر ٕ َو َع ِ ّ

َقا َي ِت َزیِ َٓ ُب ث ُ َِّ َز َخً ُِت َعل َی َزیِ َٓ َب ب ٔ ِٓتٔ َج ِح ٕع ح ٔی َن تُ ُوف ِّ َی أَ ُخوصَا َو َق ِس َز َع ِت ب ٔ ٔلیبٕ َو ََ َّش ِت َٔ ِٓ ُط ث ُ َِّ
یب َٔ ِٔ َحا َج ٕة غَی ِ َر أَنِّی َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ َعل َی ا ِئُ ِٓبَر ٔ
َقاي َِت َواہللٔ ََا لٔی بٔاي ِّل ٔ

رخ َت ٔح ُّس َعل َی ََی ِّٕت ؾ َِو َم ث َ ََل ٔث ي ََیا ٍٕ إ ٔ ََّّل َعل َی َز ِو ٕد أَ ِر َب َع َة أَ ِط ُضر ٕ
ََّل یَ ٔح ٌُّ َّٔل َِ َرأَة ٕ تُ ِؤ َٔ ُٔ بٔاہللٔ َوا ِي َی ِوّ ٔ ِاْل ٔ ٔ

َشا َو َقاي َِت َزیِ َٓ ُب َسُٔ ِع ُت أَُّّ َسً ََُ َة َت ُكو ٍُ َجائ َ ِت ا َِ َرأَ ْة إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكاي َِت
َو َع ِ ّ
َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ ابِ ًَٓٔی تُ ُوف ِّ َی َع ِٓ َضا َز ِو ُج َضا َو َق ِس ِ
اط َتهَ ِت َع ِي َٓ َضا أَؾَأ َ ِن ُحًُ َضا َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ

َشا َو َق ِس کَاْ َ ِت إ ٔ ِح َسا ُنَّٔ فٔی ا ِي َحاصًٔ ٔ َّی ٔة َت ِرمٔی بٔا ِي َب ِع َرة ٔ ع ٔ ِٓ َس
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّلَ ث ُ َِّ َقا ٍَ إْٔ َّ َُا ه ٔ َی أَ ِر َب َع ُة أَ ِط ُضر ٕ َو َع ِ ّ
ض ا ِي َح ِو ٍٔ َقاي َِت َزیِ َٓ ُب کَاْ َ ِت ا ِي َُ ِرأَةُ إٔذَا
ض ا ِي َح ِو ٍٔ َقا ٍَ حُ َُ ِی ْس َؾ ُكً ُِت ئزَیِ َٓ َب َو ََا َترِمٔی بٔا ِي َب ِع َرة ٔع ٔ ِٓ َس َرأ ِ ٔ
َرأِ ٔ

تُ ُوف ِّ َی َع ِٓ َضا َز ِو ُج َضا َز َخً َِت حٔؿ ِّظا َويَب ٔ َش ِت َ َّ
رش ث َٔیاب ٔ َضا َوي َِِ َت َُ َّص كٔي ّبا َو ََّل َط ِیئّا َحًَّی َت ُُ َّر ب ٔ َضا َس َٓ ْة ث ُ َِّ تُ ِؤتَی
َخ ُد َؾت ُِع َلی َب ِع َر ّة َؾتَرِمٔی ب ٔ َضا
ب ٔ َسابَّ ٕة ح َُٔا ٕر أَ ِو َطاة ٕأَ ِو كَی ِر ٕ َؾ َت ِؿ َت ُّف بٔطٔ َؾ َك ًَّ َُا َت ِؿ َت ُّف بٔظَ ِی ٕئ إ ٔ ََّّل ََ َ
ات ث ُ َِّ َت ِ ُ

َ
َوتُ َرا ٔج ُع َب ِع ُس ََا َطائ َ ِت َٔ ِٔ كٔیبٕ أَ ِو غَی ِرٔظ ٔ َقا ٍَ ََاي ٔ َْ َت ِؿ َت ُّف َت ُِ َش ُح بٔطٔ فٔی َحسٔیثٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ ََاي ٔ ْ
ا ِي ٔحؿ ُِع ا ِيد ُُّؽ َو َقاي َِت َزیِ َٓ ُب َسُٔ ِع ُت أَُّّ َسً ََُ َة َت ُكو ٍُ َجائ َ ِت ا َِ َرأَ ْة إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َؾ َكاي َِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ ابِ ًَٓٔی تُ ُوف ِّ َی َع ِٓ َضا َز ِو ُج َضا َو َق ِس ِ
اط َتهَ ِت َع ِي َٓ َضا أَؾَأ َ ِن ُحًُ َضا َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی
َشا َو َق ِس کَاْ َ ِت إ ٔ ِح َسا ُنَّٔ فٔی ا ِي َحاصًٔ ٔ َّی ٔة َترِمٔی بٔا ِي َب ِع َرة ٔ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َّلَ ث ُ َِّ َقا ٍَ إْٔ َّ َُا ه ٔ َی أَ ِر َب َع ُة أَ ِط ُضر ٕ َو َع ِ ّ
ض ا ِي َح ِو ٍٔ َقاي َِت َزیِ َٓ ُب کَاْ َ ِت
ض ا ِي َح ِو ٍٔ َقا ٍَ ُح َُ ِی ْس َؾ ُكً ُِت ئزَیِ َٓ َب َو ََا َترِمٔی بٔا ِي َب ِع َرة ٔ ع ٔ ِٓ َس َرأِ ٔ
ع ٔ ِٓ َس َرأِ ٔ
ا ِي َُ ِرأَةُ إ ٔذَا تُ ُوف ِّ َی َع ِٓ َضا َز ِو ُج َضا َز َخً َِت حٔؿ ِّظا َويَب ٔ َش ِت َ َّ
رش ث َٔیاب ٔ َضا َوي َِِ َت َُ َّص كٔي ّبا َو ََّل َط ِیئّا َحًَّی َت ُُ َّر ب ٔ َضا
َخ ُد َؾت ُِع َلی
َس َٓ ْة ث ُ َِّ تُ ِؤتَی ب ٔ َسابَّ ٕة ح َُٔا ٕر أَ ِو َطاة ٕ أَ ِو كَیِر ٕ َؾ َت ِؿ َت ُّف بٔطٔ َؾ َك ًَّ َُا َت ِؿ َت ُّف بٔظَ ِی ٕئ إ ٔ ََّّل ََ َ
ات ث ُ َِّ َت ِ ُ

َ َت ِؿ َت ُّف َت ُِ َش ُح بٔطٔ فٔی َحسٔیثٔ
َب ِع َر ّة َؾت َ ِرمٔی ب ٔ َضا َوتُ َرا ٔج ُع بَ ِع ُس ََا َطائ َ ِت َٔ ِٔ كٔیبٕ أَ ِو غَی ِرٔظ ٔ َقا ٍَ ََاي ٔ ْ
َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ ََاي ٔ َْ ا ِي ٔحؿ ُِع ا ِيد ُُّؽ

دمحمنبہملسفاحرث نب نیکسم،انباقمس ،امکل،دبعاہللنب اوبرکب،دیمحنبانعف ،رضحتزبع تنبہملسریض
اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن نیت ااحدثی رشہفی وک رضحت دیمح نب انعف ےس اہک۔ رضحت زبع  ریض
اہلل اہنع ےن اہک ہک ںیم رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع ےک اپس احرض وہیئ وج ہک رضحت روسؽرکمی یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسیک اہیلہرتحمہمںیھتاسفتقبجہکاؿےکفادلاوبایفسؿنبرحبیکفافتوہیئگیھتاؿاکااقتنؽ
وہایگ اھت وت رضحت اؾ ہبیبح ریض اہلل اہنع ےن وخوبش اگنمیئ افرےلہپ وخوبش ابدنی ےک اگلیئ رھپفہوخوبش اےنپ رہچہ رپ
 یل افراسرطح ےس رفامای دخایک مسق ھجم وکوخوبشیک رضفرت ںیہن یھت رگماس دقر ابت ےکفاےطس اگلیئ ہک ںیم

ےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکرفامےتوہےئانسوجوعرتدخافدندقفسافرآرختےکدؿرپ
اامیؿ ریتھک وہاس ےکفاےطس یسک ےک ےیل نیتدؿ ےس زایدہ مغ انمان الحؽ ںیہن ےہ نکیل وشرہ ےکفاےطس اچر امہ
افر دس دؿ کت وسگ رکے افر دفرسی دحثی ہی ےہ ہک رضحت زبع  ریض اہلل اہنع ایبؿ رفامیت ںیہ ہک ںیم
اکیدؿرضحتزبع  تنبشحجریضاہللاہنع ےکاپسیئگفاہں رپ اؿ دونںاؿ ےک اھبیئ یکفافتوہیئگیھت۔
اوہنںےن وخوبش اگنمرکوخوبش اگلیئ افر اہکہکدخایکمسقھجم وکوخوبش یکرضفرت ںیہن یھت نکیل ںیم ےنرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسانس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسربنمرپرفامےتےھتوجاخوتؿنیقیالیئدخا
افر روسؽ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس رپ وت اس ےک فاےطس درتس ںیہن ہک فہ مغ انمےئ یسک ےک فاےطس نیت راتےس
زایدہالع فہوشرہےک۔اسےیلہکوشرہاکمغاچرہنیہمدسدؿکتےہرسیتیرفاتیےکایبؿںیمرضحتزبع 
رفامیت ںیہ ںیم ےن رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع وک رفامےت وہےئ انس اکی اخوتؿ اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ںیماحرضوہیئ افررعضرکےنیگلہک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ریمیاڑیک ےکوشرہیک
فافتوہیئگےہافراسیکآںیھکندےنھکآںیئگ۔ارگآپیلصاہللہیلعفآہلفملسمکحرفامںیئوتںیمآوھکنںںیم
رسہمڈاؽایل رکفں۔ آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رفامایرسہم ہن اگلؤ افر رفامایدفر اجتیلہ ںیم رہ اکی (دعت
زگا رےن فایل) وعرت اسؽ زگارےن رپ ینگنیم یتکنیھپ یھت۔ رافی دیمح نب انعف ایبؿ رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت
زبع  ےس درایتف ایک ہک ینگنیم ےنکنیھپ ےس ایک رماد ےہ؟ رضحت زبع  ےن رفامای ہک دفر اجتیلہ ںیم سج وعرت
ےک وشرہ یک فافت وہ اجیت یھت وت فہ وعرت اکی وھچیٹ یس وکڑھٹی ںیم افر تہب زایدہ گنت افر اترکی رمکہ ںیم
دالخ وہ اجیت یھت افر فہ وعرت رخاب ےس رخاب رت ابلس نہپ ایل رکیت یھت افر اکی اسؽ وپرا وہےن رپ اس ےک
اپسوکیئدگاھایرکبیایوکیئرپدنہالےترھپفہوعرتاینپاھکؽافرمسجوکرڑگیتفہاجونررماجات۔اسےکدعبفہ
وعرت رمک ہ ےس ابرہ یتلکن۔ اس ادنہشی ےس اس فتق اس وک اکی افٹن یک ینگنیمدےتی اس وک کنیھپ دےنی ےکدعب
سج رطػ اس اک دؽ اچاتہ فہ راحجؿ رکیت۔ ینعی اس اک دؽ اچےہ وت فہ وخوبش اگلےئ ای وکیئ دفرسا اکؾ رکے اس وک
ث
اایتخروہات۔رضحتاامؾامکلےنرفامایاسدحثیںیموجظفل فیضےہاسےکہیینعمںیہہکفہاےنپمسجوکےلم
افردمحمیکرفاتیںیمرضحتامکلےناہکہکشفخصخوکےتہکںیہ۔
رافی  :دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،دبعاہلل نب اوبرکب ،دیمح نب انعف ،رضحت زبع  تنب
ہملسریضاہللاہنع

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

(وشرہیکومتاک)مغانمےنفایلوخانیتاکرنیگنابلسےسرپزیہ
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
(وشرہیکومتاک)مغانمےنفایلوخانیتاکرنیگنابلسےسرپزیہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1474

راوی  :حشین بٔ َحُس ،خايس ،ہظاّ ،حؿؼہ ،حرضت اّ علیہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صٔظَ ْاّ َع ِٔ َحؿ َِؼ َة َع ِٔ أ ُ ِّّ َع ٔل َّی َة َقا َي ِت َقا ٍَ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل َت ٔح ُّس ا َِ َرأَ ْة َعل َی ََی ِّٕت ؾ َِو َم ث َ ََل ٕث إ ٔ ََّّل َعل َی َز ِو ٕد َؾإْٔ َّ َضا َت ٔح ُّس َعً َِیطٔ
ٌ َو ََّل َت ُِ َت ٔظ ُم َو ََّل َت َُ ُّص كٔي ّبا إ ٔ ََّّل
َشا َو ََّل َتً َِب ُص ثَ ِوبّا ََ ِؼبُوغّا َو ََّل ثَ ِو َب َع ِؼبٕ َو ََّل َتهِ َت ٔح ُ
أَ ِر َب َع َة أَ ِط ُضر ٕ َو َع ِ ّ

ع ٔ ِٓ َس ك ُ ِضر ٔ َصا ح ٔی َن َت ِل ُضرُ ْ َُب ِّذا َٔ ِٔ ق ُِش ٕم َوأَهِ ؿَارٕ

نیسحنبدمحم،اخدل،اشہؾ،ہصفح،رضحتاؾہیطعریضاہللاہنعرفامیتںیہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای وکیئ اخوتؿ یسک یکفافت رپ نیت رفز ےس زایدہ مغ ہن انمےئ نکیل وشرہ یکفافت رپ فہ اچر امہ دس رفز کت
دعتزگارےافراسدفراؿہنرگندارڑپکےےنہپہنداھریدارہنرسہمڈاےلہنیھگنکرکےافرہنیہوخوبش
اگلےئ۔ا ہتبارگفہضیحےساپکوہےنرپوخؿیکدبوبزالئرکےنےکےیلھچکطسقایاظفاراگلےئوتاسںیموکیئ
رحجںیہن۔
رافی  :نیسحنبدمحم،اخدل،اشہؾ،ہصفح،رضحتاؾہیطعریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی

(وشرہیکومتاک)مغانمےنفایلوخانیتاکرنیگنابلسےسرپزیہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1475

راوی َ :حُس بٔ اسُعیٌ بٔ ابراہیِ ،یحٌی بٔ ابوبهیر ،ابراہیِ بٔ كہُإ ،بسیٌ ،حشٔ بٔ َشًِ،
ػؿیہ بٓت طيبہ ،اّ ايُوَٓین حرضت اّ سًُہ رضی اہلل عٓہا

إ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا یَ ِحٌَی بِ ُٔ أَبٔی بُهَیِر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ كَ ِض َُ َ
َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ب ُ َسیِ ٌْ َع ِٔ ا ِي َح َش ٔٔ بِ ٔٔ َُ ِشً ٔ ِٕ َع ِٔ َػ ٔؿ َّی َة ب ٔ ِٓتٔ َط ِي َب َة َع ِٔ أ ُ ِّّ َسً ََُ َة َز ِو ٔد اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ

َّ
َّ
َّ
َّ
اب
رف َٔ ِٔ اي ِّث َی ٔ
َعً َِیطٔ َو َسً َِ َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َقا ٍَ ا ِي ُُ َت َوفی َع ِٓ َضا َز ِو ُج َضا ََّل َتً َِب ُص ا ِي ُُ َع ِؼ َ َ
ٌ
ٔب َو ََّل َتهِ َت ٔح ُ
َو ََّل ا ِي ُُ َُ َّظ َك َة َو ََّل َت ِد َتـ ُ

دمحمنباامسلیعنباربامیہ،ییحینباوبریکب،اربامیہنبامہطؿ،دبلی،نسحنبملسم،ہیفصتنبہبیش،اؾاوملنینم
رضحتاؾہملسریضاہللاہنع رفامیتںیہہکروسؽرکمییلص اہللہیلعفآہلفملسےنرفامای سجوعرتےکوشرہیک
فافتوہیئگوہوتہنوتفہمسک(زرفعاؿفریغہںیم)رےگنوہےئڑپکےےنہپہنریگفےکرگنںیمرنیگنابلسےنہپ
افرہنفہاضخباگلےئافرہنیہفہرسہماگلےئ۔
رافی  :دمحم نب الیعمس نب اربامیہ،ییحی نب اوبریکب ،اربامیہ نب امہطؿ،دبلی ،نسح نب ملسم ،ہیفص تنب ہبیش ،اؾ
اوملنینمرضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿدعتدنہمیاگلان
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
دفراؿدعتدنہمیاگلان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1476

راوی َ :حُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،عاػِ ،حـؼہ ،حرضت اّ علیہ رضی اہلل عٓہا

اػ ِْ َع ِٔ َحؿ َِؼ َة َع ِٔ أ ُ ِّّ َع ٔل َّی َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼو ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ٔ
رخ أَ ِٕ َت ٔح َّس َعل َی ََی ِّٕت ؾ َِو َم ثَ ََل ٕث إ ٔ ََّّل
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََّل یَ ٔح ٌُّ َّٔل َِ َرأَة ٕ تُ ِؤ َٔ ُٔ بٔاہللٔ َوا ِي َی ِوّ ٔ ِاْل ٔ ٔ

ٔب َو ََّل َتً َِب ُص ثَ ِوبّا ََ ِؼبُوغّا
َعل َی َز ِو ٕد َو ََّل َتهِ َت ٔح ُ
ٌ َو ََّل َت ِد َتـ ُ

دمحمنبوصنمر ،ایفسؿ،اعمص ،ذصصہ،رضحتاؾہیطع ریض اہللاہنعروسؽرکمییلصاہلل ہیلعفآہلفملس ےس لقن
رکیتںیہہکاوہنں ےنرفامایاہللافرایقتمےکدؿرپاامیؿالےنفایل یسکاخوتؿ ےکفاےطساجزئںیہنہک یسکیک
فافترپنیتدؿےسزایدہمغانمےئاہںا ہتباخفدنیکفافترپاجزئےہافراسدفراؿاسےکفاےطسرسہمڈاانل
اضخباگلانافررنیگنابلساامعتسؽرکاناجزئںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبوصنمر،ایفسؿ،اعمص،ذصصہ،رضحتاؾہیطعریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿدعتریبیےکوتپںےسرسدوھےنےسقلعتم
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
دفراؿدعتریبیےکوتپںےسرسدوھےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1477

راوی  :احُس بٔ عُرو بٔ رسح ،ابٔ وہبََ ،خَہ ،ابیہَ ،ػیرہ بٔ ؿحاک ،حرضت اّ حهیِ بٓت اسیس
رضی اہلل عٓہا

َخ ََ ُة َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت
ايْسحٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ََ ِ َ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َّ ِ

ا ِي ُُػٔی َر َة بِ َٔ َّ
ايـ َّحا ٔک َي ُكو ٍُ َح َّسثَ ِتىٔی أ ُ ُّّ َحه ٕٔیِ ب ٔ ِٓ ُت أَسٔی ٕس َع ِٔ أ ُ َِّ َضا أَ َّٕ َز ِو َج َضا تُ ُوف ِّ َی َوکَاْ َ ِت َت ِظ َتکٔی
ئ َؾ َكاي َِت َّلَ
ٌ ا ِي َح ََل َئ ؾَأ َ ِر َسً َِت ََ ِو ََّل ّة ي ََضا إلٔ َی أ ُ ِّّ َسً ََُ َة ؾ ََشأ َ َي ِت َضا َع ِٔ ُن ِح ٌٔ ا ِي َح ََل ٔ
َع ِي َٓ َضا َؾ َتهِ َت ٔح ُ
ٌ إ ٔ ََّّل َٔ ِٔ أَ َِر ٕ ََّل ب ُ َّس َٔ ِٓ ُط َز َخ ٌَ َعل َ َّی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ح ٔی َن تُ ُوف ِّ َی أَبُو َسً ََُ َة َو َق ِس
َتهِ َت ٔح ُ
ٔیب َقا ٍَ
َج َعً ُِت َعل َی َع ِیىٔی َػب ِ ّرا َؾ َكا ٍَ ََا َص َِذا َیا أَُّّ َسً ََُ َة ُقً ُِت إْٔ َّ َُا ص َُو َػب ِ ْر یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ ي َِی َص ؾ ٔیطٔ ك ْ
إْٔ َّ ُط َي ُظ ُّب ا ِي َو ِج َط ؾ َََل َت ِح َعًٔیطٔ إ ٔ ََّّل ب ٔ َّ
اب ُقً ُِت بٔأ َ ِّی
یب َو ََّل بٔا ِيحٔ َّٓا ٔ
ايً ِی ٌٔ َو ََّل َت ُِ َت ٔظ ٔلی بٔاي ِّل ٔ
ئ َؾإْٔ َّ ُط خ َٔـ ْ
َط ِی ٕئ أَ َِ َت ٔظ ُم یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َقا ٍَ ب ٔ ِّ
ايش ِسرٔ ُت َػ ًِّؿٔی َن بٔطٔ َرأِ َس َٔ
ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،رخمہم،اہیب،ریغمہنباحضک،رضحتاؾمیکحتنبادیسریضاہللاہنعاینپفادلہ
ےس لقن رکیت ںیہ ہک اؿ ےک وشرہ یک بج فافت وہیئگ وت اؿ یک آںیھکن دےنھک گل ںیئگ اوہنں ےن ادمث اک رسہم
اگلای افر اینپ ابدنی وک رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس ادمث اک رسہم اگلےن اک مکح درایتف رکےن ےک فاےطس اجیھب۔
اوہنں ےن رفامای اس فتق کت رسہم ہن اگلؤ سج فتق کت اس ےک ریغب وکیئ اچرہ ابیق ہن رےہ۔ اس ےیل ہک سج
فتق رضحت اوبہملس ریض اہلل ہنع یک فافت وہیئگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمے اپس
فیرفی الےئ اس فتق ںیم ےن اینپ آوھکنں رپ اولیے اک پیل ایک وہا اھت۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
درایتف رفامای اے اؾ ہملس! ہی ایک ےہ؟ ںیم ےن رعض ایک ہک ہی اولیہ ےہ ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس
ںیموخوبشںیہنوہیت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاسےسرہچےرپکمچآاجیتےہاسفہجےسم
اس وک رصػ رات ےک فتق اگل ایل رکف افر م وخوبشدار یئش ای دنہمی ےس رس ہن دوھای رکف۔ اس ےیل ہک ہی اضخب
ےہ۔ںیمےنرعضایکںیمرھپسکزیچےسرسدوھںایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس؟آپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفامایمریبیےکوتپںےسرسدوھایرکف۔
رافی  :ادمحنبرمعفنبرسح،انبفبہ،رخمہم،اہیب،ریغمہنباحضک،رضحتاؾمیکحتنبادیسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿدعترسہماگلان

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
دفراؿدعترسہماگلان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1478

راوی  :ربیع بٔ سًامیٕ ،طعیب بٔ يیث ،ابیہ ،ایوب ،حُیس ،زیٓب بٓت ابوسًُہ ،حرضت اّ سًُہ رضی
اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا اي َّربٔی ُع بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط َع ِی ُب بِ ُٔ َّ
وسی
وب َوص َُو ابِ ُٔ َُ َ
ايً ِیثٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَ ُّی ُ

ُ ُ
َ
َ
َ
َقیِ ٕع َؾ َكاي َِت َیا
َقا ٍَ حُ َُ ِی ْس َو َح َّسث ِتىٔی َزیِ َٓ ُب ب ٔ ِٓ ُت أبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أ َِّ َضا أ ِّّ َسً ََُ َة َقاي َِت َجائ َ ِت ا َِ َرأ ْة َٔ ِٔ ُ َ
َ
َشا ث ُ َِّ َقاي َِت إنٔ ِّی
َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ ابِ ًَٓٔی َر َٔ َس ِت أَؾَأ ِن ُحًُ َضا َوکَاْ َ ِت َُ َت َوف ًّی َع ِٓ َضا َؾ َكا ٍَ أَ ََّل أَ ِر َب َع َة أَ ِط ُضر ٕ َو َع ِ ّ
َشا َق ِس کَاْ َ ِت إ ٔ ِح َسا ُنَّٔ فٔی ا ِي َحاصًٔ ٔ َّی ٔة َت ٔح ُّس َعل َی َز ِو ٔج َضا
أَ َخ ُ
اف َعل َی َب َ ٔ
ِصصَا َؾ َكا ٍَ ََّل إ ٔ ََّّل أَ ِر َب َع َة أَ ِط ُضر ٕ َو َع ِ ّ

ايش َٓ ٔة بٔا ِي َب ِع َرة ٔ
ض َّ
َس َٓ ّة ث ُ َِّ َت ِرمٔی َعل َی َرأ ِ ٔ

رعیب نب امیلسؿ ،بیعش نب ثیل ،اہیب ،اویب ،دیمح ،زبع  تنب اوبہملس ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع رفامیتںیہ
ہک اکی رمہبت اکیرقیشی ہلیبقیک اخوتؿ دختم وبنی یلص اہللہیلعفآہل فملس ںیم احرض وہیئ افر اس ےن رعض
ایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!ںیماڑیکیکآںیھکندےنھکآںیئگںیہایکںیماسےکرسہمڈاؽ یتکوہں
رافیےتہکںیہہکفہاخوتؿاینپوشرہیکفافتےکدعبدعتںیمیھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایایکم
اچر امہ دس دؿ یھب ربص ںیہن رک  یتک فہ رعض رکےن یگل ہک ےھجم اس یک آھکن ےک درد ف فیلکت ںیم التبم وہےن اک
ادنہشی ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اؿ وک اچر ہنیہم دس دؿ ےس لبق ںیہن ایک م وک اید ںیہن ہک دفر
اجتیلہںیماکیاخوتؿاےنپوشرہیکفافتےکدعباکیاسؽکتدعتںیمرےنہےکدعبلکنرکینگنیماکنیھپرکیت
یھت(اسیکلیصفتزگریکچ)ہکہیابتوتھچکںیہن۔
رافی  :رعیبنبامیلسؿ،بیعشنبثیل،اہیب،اویب،دیمح،زبع تنباوبہملس،رضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
دفراؿدعترسہماگلان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1479

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس ،سؿیإ ،یحٌی بٔ سعیس ،حُیس بٔ ْاؾع ،زیٓب بٓت ابوسًُہ ،حرضت
اّ سًُہ رضی اہلل عٓہا

یس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ ُح َُ ِی ٔس بِ ٔٔ َْاؾ ٔ ٕع َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
ات
َزیِ َٓ َب ب ٔ ِٓتٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أ ُ َِّ َضا أَ َّٕ ا َِ َرأَ ّة أَ َت ِت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََشأ َ َي ِت ُط َع ِٔ ابِ َٓت َٔضا ََ َ
َز ِو ُج َضا َوه ٔ َی َت ِظ َتکٔی َقا ٍَ َق ِس کَاْ َ ِت إ ٔ ِح َسا ُنَّٔ َت ٔح ُّس َّ
ض ا ِي َح ِو ٍٔ َوإْٔ َّ َُا ه ٔ َی
ايش َٓ َة ث ُ َِّ َترِمٔی ا ِي َب ِع َر َة َعل َی َرأِ ٔ
َشا
أَ ِر َب َع ُة أَ ِط ُضر ٕ َو َع ِ ّ
دمحم نب دبعاہلل نب سیدی ،ایفسؿ ،ییحی نب دیعس ،دیمح نب انعف ،زبع  تنب اوبہملس ،رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع
رفامیت ںیہ ہک اکی اخوتؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ افر اس ےن اینپ اڑیک ےس قلعتم
درایتف ایک ہک اس ےک وشرہ یک فافت وہیئگ ےہ افر اس یک آںیھکن دےنھک آیئگ ںیہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایدفراجتیلہںیماہمترےںیمےسرہاکیوعرتاکیاسؽکتدعتںیمریتہافررھپفہدعتےسابرہ
آرکینگنیماکنیھپرکیتہیوترصػاچرامہدسدؿںیہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدی،ایفسؿ،ییحینبدیعس،دیمحنبانعف،زبع تنباوبہملس،رضحتاؾہملسریضاہلل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی

دفراؿدعترسہماگلان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1480

عیسی بٔ َعسإ ،ابٔ اعین ،زہیر بٔ َعاویہ ،یحٌی بٔ سعیس ،حُیس بٔ
راوی َ :حُس بٔ َعسإ بٔ ٰ
ْاؾع ،زیٓب بٓت ابوسًُہ ،حرضت اّ سًُہ رضی اہلل عٓہا

إ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ أَ ِعی َ َن َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُز َصیِرُ بِ ُٔ َُ َعاو ٔ َی َة
إ بِ ٔٔ ع َٔیسی بِ ٔٔ ََ ِع َس َ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِع َس َ
َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ ُح َُ ِیسٔ بِ ٔٔ َْاؾ ٔ ٕع ََ ِول َی اْلِ َ ِن َؼارٔ َع ِٔ َزیِ َٓ َب ب ٔ ِٓتٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ أ ُ ِّّ َسً ََُ َة
َ
َ
َقیِ ٕع َجائ َ ِت إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكاي َِت إ ٔ َّٕ ابِ ًَٓٔی تُ ُوف ِّ َی َع ِٓ َضا َز ِو ُج َضا َو َق ِس
أ َّٕ ا َِ َرأ ّة َٔ ِٔ ُ َ
ض ا ِي َح ِو ٍٔ َوإْٔ َّ َُا ه ٔ َی
خٔؿ ُِت َعل َی َع ِيٓ ٔ َضا َوه ٔ َی تُرٔی ُس ا ِلهُ ِح ٌَ َؾ َكا ٍَ َق ِس کَاْ َ ِت إ ٔ ِح َسا ُنَّٔ َت ِرمٔی بٔا ِي َب ِع َرة ٔ َعل َی َرأِ ٔ

َ َز ِو ُج َضا
َشا َؾ ُكً ُِت ئزَیِ َٓ َب ََا َرأ ِ ُض ا ِي َح ِو ٍٔ َقاي َِت کَاْ َ ِت ا ِي َُ ِرأَةُ ف ٔی ا ِي َحاصًٔ ٔ َّی ٔة إٔذَا َص ًَ َ
أَ ِر َب َع ُة أَ ِط ُضر ٕ َو َع ِ ّ
َّ
َف ََ ِت َو َرائ َ َضا ب ٔ َب ِع َرة ٕ
َع َُ َس ِت إلٔ َی َ ِّ
رش بَ ِی ٕت ي ََضا َؾ َحً ََش ِت ؾ ٔیطٔ َحًی إٔذَا ََر َِّت ب ٔ َضا َس َٓ ْة َ َ
رخ َج ِت َ َ
دمحم نب دعماؿ نب ٰیسیع نب دعماؿ ،انب انیع ،زریہ نب اعمفہی ،ییحی نب دیعس ،دیمح نب انعف ،زبع  تنب اوبہملس،
رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک رقشییک اکی اخوتؿ اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ںیم احرض وہیئ افر اینپ اڑیک ےس قلعتم درایتف ایک ہک اس ےک وشرہ یک فافت وہیئگ ےہ افر ےھجم وت اس یک
آوھکنں ےس قلعتم ادنہشی ےہ۔ رضحت اؾ ہملس ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک فہ اخوتؿ (دفراؿ دعت) رسہم
اگلےنیکااجزتاچیتہیھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایزامہناجتیلہںیمارگاہمترےںیمےسیسکےک
وشرہ یک فافت وہ اجیت وت فہ اکی اسؽ دعت زگارےن ےک دعب ینگنیم کنیھپ رک دعت ےس لکن اجای رکیت یھت۔ ہی وت
رصػاچرامہدسدؿںیہدیمحلقنرکےتںیہہکںیمےن رضحتزبع تنبایبہملسریضاہللاہنعےسدرایتف
ایک راس اوحلؽ ےس ایک رماد ےہ؟ وت اوہنں ےن رفامایدفر اجتیلہ ںیم دوتسر اھتہک ارگ یسک اک وشرہ رم اجات وت فہ اکی
دبرتنی اکمؿ ںیم رےنہ یتگل یھت افر اکی اسؽ کت فںیہ رےنہ ےک دعب یتلکن افر اےنپ ےھچیپ فہ ینگنیم یتکنیھپ یھت (ہی
دفراجتیلہیکدعتزگارےناکرطہقییکرطػااشرہےہ)۔

رافی  :دمحم نب دعماؿ نب ٰیسیع نب دعماؿ ،انب انیع ،زریہ نباعمفہی ،ییحی نب دیعس ،دیمح نب انعف ،زبع  تنب
اوبہملس،رضحتاؾہملسریضاہللاہنع
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
دفراؿدعترسہماگلان

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1481

راوی  :یحٌی بٔ حبیب بٔ ْعبی ،حُاز ،یحٌی بٔ سعیس ،حُیس بٔ ْاؾع ،حرضت زیٓب رضی اہلل عٓہا

ْعب ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ حُ َُ ِی ٔس بِ ٔٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ َزیِ َٓ َب
أَ ِخب َ َرَْا َی ِحٌَی بِ ُٔ َحب ٔ ٔ
یب بِ ٔٔ َ َ
َ
ٌ فٔی ع َّٔست ٔ َضا َٔ ِٔ َوؾَاة ٔ َز ِو ٔج َضا َؾ َكاي َِت أَ َت ِت ا َِ َرأَ ْة إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی
يب َة أَ َتهِ َت ٔح ُ
أَ َّٕ ا َِ َرأَ ّة َسأي َِت أَُّّ َسً ََُ َة َوأَُّّ َحب ٔ َ

َ َؾ َكا ٍَ َق ِس کَاْ َ ِت إ ٔ ِح َسا ُنَّٔ فٔی ا ِي َحاصًٔ ٔ َّیةٔ إٔذَا تُ ُوف ِّ َی َع ِٓ َضا َز ِو ُج َضا
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََشأ َ َي ِت ُط َع ِٔ ذَي ٔ َ
ٌ
َشا َحًَّی یَ ِٓ َك ٔض َی اْلِ َ َج ُ
رخ َج ِت َوإْٔ َّ َُا ه ٔ َی أَ ِربَ َع ُة أَ ِط ُضر ٕ َو َع ِ ّ
أَ َقا ََ ِت َس َٓ ّة ث ُ َِّ َق َِذؾ َِت َخ ًِ َؿ َضا ب ٔ َب ِع َرة ٕث ُ َِّ َ َ
ییحی نب بیبح نب رعیب ،امحد ،ییحی نب دیعس ،دیمح نب انعف ،رضحت زبع  ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت اؾ
ہبیبح ریض اہلل اہنع ےس درایتف ایک ایگ ہک وشرہ یک فافت یک دعت ںیم وعرت رسہم ڈاؽ  یتک ےہ؟ وت اوہنںےن
رفامایہکاکیرمہبتاکیاخوتؿدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہیئافراسےکقلعتمدرایتفایک
وتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہمترےںیمےسارگزامہناجتیلہںیمیسکوعرتےکوشرہاکااقتنؽوہاجات
وتفہوعرتاکیاسؽکتدعتںیمریتہافررھپاےنپےھچیپینگنیمیتکنیھپ۔رھپ(دعتْ)ےسابرہآیتافرہیوترصػ
اچرامہدسدؿںیہفہدعتلمکموہےنکترسہمںیہنڈاؽ یتک۔
رافی  :ییحینببیبحنبرعیب،امحد،ییحینبدیعس،دیمحنبانعف،رضحتزبع ریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دفراؿدعت(وخوبش)طسقافراظفارےکاامعتسؽےسقلعتم
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
دفراؿدعت(وخوبش)طسقافراظفارےکاامعتسؽےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1482

راوی  :عباض بٔ َحُس ،اسوز بٔ عاَر ،زائسہ ،ہظاّ ،حؿؼہ ،حرضت اّ علیہ رضی اہلل عٓہا

ايسور ُّٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اْلِ َ ِس َوزُ بِ ُٔ َعا َٔر ٕ َع ِٔ َزائ َٔس َة َع ِٔ صٔظَ اّ ٕ َع ِٔ َحؿ َِؼ َة
َّاض بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس ص َُو ُّ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي َعب ُ
َع ِٔ أ ُ ِّّ َع ٔل َّی َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَْ َّ ُط َر َّخ َؽ ئً ُُِ َت َوفَّی َع ِٓ َضا ع ٔ ِٓ َس ك ُ ِضر ٔ َصا فٔی ا ِي ُك ِش ٔم َواْلِ َهِ ؿَارٔ
ابعسنبدمحم،اوسدنباعرم،زادئہ،اشہؾ،ہصفح،رضحتاؾہیطعریضاہللاہنعرفامیتںیہہکروسؽرکمییلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےن وشرہ یک فافت ےک دعب دعت زگارےن فایل وخانیت ےک ےیل ضیح ےس اپک وہےن رپ طسق افر
اظفار(وخوبش)ےکاامعتسؽرکےنیکااجزتدی۔
رافی  :ابعسنبدمحم،اوسدنباعرم،زادئہ،اشہؾ،ہصفح،رضحتاؾہیطعریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وشرہ یک فافت ےک دعب وعرت وک اکی اسؽ اک رخہچ افر راہشئ دےنی ےک مکح ےک وسنمخ وہےن ےک
ابرےںیم
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
وشرہیکفافتےکدعبوعرتوکاکیاسؽاکرخہچافرراہشئدےنیےکمکحےکوسنمخوہےنےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1483

راوی  :زْیا بٔ یحٌی ،اسحام بٔ ابراہیِ ،علی بٔ حشین بٔ واقس ،ابیہ ،یزیس ،عْکَہ ،حرضت ابٔ
عباض رضی اہلل عٓہ

ْیَّا بِ ُٔ َی ِحٌَی ِّ
ايش َّٓ ٔة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا َز َ ٔ
ايش ِحز ٔ ُّی َخی ُ
َّان ُّ
ض ف ٔی َق ِوئطٔ
ْٔک ََ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ا ِي ُح َشی ِ ٔن بِ ٔٔ َواق ٔ ٕس َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یَزٔی ُس اي َّٓ ِحو ٔ ُّی َع ِٔ ع ِ ٔ

َ بٔآ َیةٔ
َو َّاي ِٔذ َ
رخا ٕد نُ ٔش َذ ذَي ٔ َ
یٔ یُ َت َو َّؾ ِو َٕ َٔ ِٓهُ ِِ َو َی َِذ ُر َ
وٕ أَ ِز َوا ّجا َو ٔػ َّی ّة ْٔلَ ِز َوا ٔجض ٔ ِِ ََ َتا ّعا إلٔ َی ا ِي َح ِو ٍٔ غَی ِ َر إ ٔ ِ َ
ا ِئُی َر ٔ
َشا
ايرب ُ ٔع َوايث ُُُّ ٔٔ َو َن َش َذ أَ َج ٌَ ا ِي َح ِو ٍٔ أَ ِٕ ُج ٔع ٌَ أَ َجًُ َضا أَ ِربَ َع َة أَ ِط ُضر ٕ َو َع ِ ّ
اث َٔ َُّا َفُ ٔ َق ي ََضا َٔ ِٔ ُّ

زرکای نب ییحی  ،ااحسؼ نب اربامیہ ،یلع نب نیسح نبفادق ،اہیب ،سیدی ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس
رفاتی ےہ افر فہ اس آتی رکہمی ےس قلعتم رفامےت ںیہ ہک ہی آتی رکہمی ےس وسنمخ ےہ سج ںیم ویبی ےک
وچےھت افر آوھٹںی ہصح اک ذترکہ ےہ زین اکی اسؽ کت دعت ںیم رےنہ اک مکح یھب اچر امہ دس رفز ےس وسنمخ وہ
ایگ۔
رافی  :زرکاینبییحی،ااحسؼ نباربامیہ ،یلعنب نیسح نبفادق،اہیب،سیدی،رکعہم ،رضحتانبابعس ریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
وشرہیکفافتےکدعبوعرتوکاکیاسؽاکرخہچافرراہشئدےنیےکمکحےکوسنمخوہےنےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1484

راوی  :قتيبہ ،ابواَّلحوؾ ،سُاک ،حرضت عْکَہ رضی اہلل عٓہ

یٔ یُ َت َو َّؾ ِو َٕ َٔ ِٓهُ ِِ
ْٔک ََ َة فٔی َق ِوئطٔ َعزَّ َو َج ٌَّ َو َّاي ِٔذ َ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَب ُو اْلِ َ ِح َو ٔ
ؾ َع ِٔ س َُٔا ٕک َع ِٔ ع ِ ٔ
یٔ یُ َت َو َّؾ ِو َٕ َٔ ِٓهُ ِِ
رخا ٕد َقا ٍَ َن َش َد ِت َضا َو َّاي ِٔذ َ
َو َی َِذ ُر َ
وٕ أَ ِز َوا ّجا َو ٔػ َّی ّة ْٔلَ ِز َوا ٔجض ٔ ِِ ََ َتا ّعا إلٔ َی ا ِي َح ِو ٍٔ غَی ِ َر إ ٔ ِ َ
َ
َشا
َویَ َِذ ُر َ
وٕ أَ ِز َوا ّجا یَت َ َر َّب ِؼ َٔ بٔأ ِن ُؿ ٔشضَّٔٔ أَ ِر َب َع َة أَ ِط ُضر ٕ َو َع ِ ّ
ہبیتق ،اوباالوحص ،امسک ،رضحت رکعہم ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک آتی رکہمی اس آتی رکہمی ےس وسنمخ
وہیئگےہ
رافی  :ہبیتق،اوباالوحص،امسک،رضحترکعہمریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیتالطوقںفایلاخوتؿےکفاےطسدعتےکدرنایؿاکمؿےسےنلکنیکااجزتےکقلعتم
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
نیتالطوقںفایلاخوتؿےکفاےطسدعتےکدرنایؿاکمؿےسےنلکنیکااجزتےکقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1485

راوی  :عبس ايحُیس بٔ َحُسَ ،دًس ،ابٔ جریخ ،علاء ،حرضت عبسايرحُٔ بٔ عاػِ حرضت ؾاكُہ بٓت
قیص رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس ا ِي َحُٔیسٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ََ ِدً َْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ َع َلا ٕئ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َع ِب ُس
اػ ِٕ أَ َّٕ ؾَاك َُٔ َة ب ٔ ِٓ َت َق ِی ٕص أَ ِخب َ َر ِت ُط َوکَاْ َ ِت ع ٔ ِٓ َس َر ُج ٌٕ َٔ ِٔ بَىٔی ََ ِدزُوّ ٕ أََّْطُ كَ ًَّ َك َضا ث َ ََلثّا
اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َع ٔ

ئ
رخ َد إلٔ َی َب ِع ٔف ا ِي َُ َػازٔی َوأَ ََ َر َونٔی ًَ ُط أَ ِٕ ي ُِع ٔل َی َضا َب ِع َف اي َّٓ َؿ َك ٔة َؾ َت َك َّاي ِت َضا ؾَاْ ِ َل ًَ َك ِت إلٔ َی َب ِع ٔف ن َٔشا ٔ
َو َ َ
اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََس َخ ٌَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوه ٔ َی ع ٔ ِٓ َس َصا َؾ َكاي َِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ
َف َّز ِت َضا َو َز َع َِ أَْ َّ ُط َط ِی ْئ َت َل َّو ٍَ بٔطٔ َقا ٍَ
َص ِٔذظ ٔؾَاك َُٔ ُة ب ٔ ِٓ ُت َق ِی ٕص كَ ًَّ َك َضا ؾُ ََل ْٕ ؾَأ َ ِر َس ٌَ إٔي َِی َضا ب ٔ َب ِع ٔف اي َّٓ َؿ َكةٔ ََ

َػ َس َم َقا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَاْ ِ َتكٔلٔی إلٔ َی أ ُ ِّّ ک ُ ًِ ُثوّ ٕ ؾَا ِع َت ِّسی ع ٔ ِٓ َسصَا ث ُ َِّ َقا ٍَ إ ٔ َّٕ أ َُّّ ک ُ ًِ ُثوّ ٕ

ا َِ َرأَ ْة َیهِثُرُ عُ َّوازُ َصا ؾَاْ ِ َتكٔلٔی إلٔ َی َع ِب ٔس اہللٔ ابِ ٔٔ أ ُ ِّّ ََهِتُوّ ٕ َؾإْٔ َّ ُط أَ ِع َِّم ؾَاْ ِ َت َكً َِت إلٔ َی َع ِب ٔس اہللٔ ؾَا ِع َت َّس ِت
إ َؾ َحائ َ ِت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
ع ٔ ِٓ َس ُظ َحًَّی ا ِن َك َـ ِت ع َّٔستُ َضا ث ُ َِّ َخ َل َب َضا أَبُو ا ِي َح ِض ِٔ َو َُ َعاؤیَ ُة بِ ُٔ أَبٔی ُسؿ َِی َ
ِ
َّ
َ َ
اس َت ُط ئً َِع َؼا َوأَ ََّا
َف ُج ٌْ أَ َخ ُ
اف َعً َِی َٔ َق ِش َك َ
َعً َِیطٔ َو َسً َِ َت ِش َتأ َٔرُ ُظ ؾ ٔیض ٔ َُا َؾ َكا ٍَ أ ََّا أبُو ا ِي َح ِض ِٔ َ َ

َ
َف ُج ٌْ أَ ًَِ َُل َٔ ِٔ ا ِي َُا ٍٔ َؾ َتزَ َّو َج ِت أ ُ َسا ََ َة بِ َٔ َزیِ ٕس َب ِع َس ذَي ٔ َ
َُ َعاو ٔ َی ُة َ َ

دبعادیمحلنبدمحم،دلخم،انبرججی،اطعء،رضحتدبعارلنمحنباعمصرضحتافہمطتنبسیقریضاہللاہنعےس
لقنرکیتںیہہکفہہلیبقونبزخمفؾےکاکیآدیمےکاکنحںیمںیھتاسےناؿوکنیتالطںیقدےدںیافریسک
اہجد ںیم فہالچ ایگ افراس ےن اجےت وہےئ اےنپفلیک وک مکح دایہک اس وک ھچکرخہچ دے دانی۔اس ےنرخہچ دای وت
رضحت افہمط ےن اس وک مک ھجمس رک فاسپ رفام دای افر ضعب رضحات ازفاج رہطمات ےک اپس فیرفی ےل ںیئگ
ہچنیم سجفتقرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسفیرفیالےئوتفہفںیہرپںیھت۔اوہنںےنرضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکالتبای۔ہیرضحتافہمطتنبسیقےہاؿوکاؿےکوشرہےنالطؼدےدی
ےہافرھچکرخہچیھبرفاہنایکےہسجوکاسےنفاسپرکدایےہ(ہکہیمکےہ)اسصخشاکانہکےہہکہییھباس
اک ااسحؿ ےہ ہک فہ ھچک وت دے راہ ےہ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک فہ چس  ہہ راہ ےہ۔ م اس رطہقی
ےس رکف ہک م رضحت اؾ موثلؾ ےک رھگ لقتنم وہاجؤ افر م اینپ دعت لمکم رک ول۔ رھپ رفامای نکیل اؾ موثلؾ ےک رھگ
ولوگں یک آدمفرتف زایدہ ریتہ ےہ اس فہج ےس م رضحت دبعاہلل نب وتکمؾ ےک رھگ یلچ اجؤ اس ےیل ہک فہ اکی
انانیب صخش ںیہ ہچنیم  فہ رضحت دبعاہلل نب وتکمؾ ےک رھگ لقتنم وہ ںیئگ افر فںیہ دعت زگاری سج فتق دعت
دھی
لمکموہیئگوترضحتاوب مافررضحتاعمفہینبایبایفسؿےناؿوکاکنحےکاغیپامتےجیھب۔اسرپفہرضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہںیئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اوہنں ےن
وشمرہ ایک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک ھجم وک اہمترے ابرے ںیم الیھٹ اک ادنہشی ےہ ہک بج ہک
رضحت اوباعمفہی اکی سلفم صخش ںیہ ہی ابت نس رک رضحت افہمط ریض اہلل اہنع ےن رضحت ااسہم نب زدی
ریضاہللہنعےساکنحرکایل۔
رافی  :دبعادیمحلنبدمحم،دلخم،انبرججی،اطعء،رضحتدبعارلنمحنباعمصرضحتافہمطتنبسیقریضاہلل

اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
نیتالطوقںفایلاخوتؿےکفاےطسدعتےکدرنایؿاکمؿےسےنلکنیکااجزتےکقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1486

راوی َ :حُس بٔ راؾع ،ححین بٔ َثىی ،يیث ،عكیٌ ،ابٔ طہاب ،حرضت ابوسًُہ  ،حرضت ؾاكُہ بٓت
قیص رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َراؾ ٕٔع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُح َحی ِ ُن بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
اب
ايً ِی ُث َع ِٔ عُ َك ِی ٌٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة بِ ٔٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َع ِٔ ؾَاك َُٔ َة ب ٔ ِٓتٔ َق ِی ٕص أَْ َّ َضا أَ ِخب َ َر ِت ُط أَْ َّ َضا کَاْ َ ِت َت ِح َت أَبٔی َع ُِرٔو بِ ٔٔ َحؿ ِٔؽ
آرخ ث َ ََل ٔث َت ِلًٔی َكا ٕ
ت َؾزَ َع َُ ِت ؾَاك َُٔ ُة أَْ َّ َضا َجائ َ ِت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
بِ ٔٔ ا ِي ُُػٔی َرة ٔ ؾ ََل ًَّ َك َضا ٔ َ

رخو ٔج َضا َٔ ِٔ بَ ِيت َٔضا ؾَأ َ ََ َر َصا أَ ِٕ َت ِٓ َتك ٔ ٌَ إلٔ َی ابِ ٔٔ أ ُ ِّّ ََهِ ُتوّ ٕ اْلِ َ ِع َِّم ؾَأبََی ََ ِر َوا ُٕ أَ ِٕ ي َُؼ ِّس َم
ؾ ِ
َاس َت ِؿت َ ِت ُط فٔی ُ ُ
رخو ٔد ا ِي ُُ َل ًَّ َكةٔ َٔ ِٔ بَ ِيت َٔضا َقا ٍَ ُ ِ َ
َ َعل َی ؾَاك َُٔ َة
ْک ِت َعائٔظَ ُة ذَي ٔ َ
ؾَاك َُٔ َة فٔی ُ ُ
ْع َوةُ أْ ِ َ َ

د
دمحمنبراعف ،جتننبینثم ،ثیل ،لیقع،انب اہشب ،رضحتاوبہملس ،رضحتافہمط تنبسیقریضاہللاہنعےس
لقنرکےتںیہہکفہاوبرمعفصفحنبریغمہےکاکنحںیمںیھتہکاوہنںےناؿوکرسیتیافرآرخیالطؼدے
دی۔فہرفامیتںیہہکاسےک دعبںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختم ںیم احرضوہیئافرآپیلص
اہللہیلعفآہلفملس ےسوتفیدرایتفایکہکایکںیماکمؿ ےسلکن یتکوہں؟آپیلص اہللہیلعفآہلفملسےنمکح
رفامای انب وتکمؾ انانیب ےک رھگ م لقتنم وہ اجؤ۔ ہی نس رک رمفاؿ ےن رضحت افہمط ریض اہلل اہنع یک ابت یک دصتقی
ںیہنیکہکہقلطموعرتاکمؿےسابرہاج یتکےہفہرفامےتںیہہکاعہشئدصہقیریضاہللاہنعےنیھباسابتاک
ااکنررفامایاھت۔

د
رافی  :دمحمنبراعف ،جتننبینثم،ثیل ،لیقع،انب اہشب،رضحتاوبہملس،رضحت افہمطتنبسیقریضاہلل
اہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
نیتالطوقںفایلاخوتؿےکفاےطسدعتےکدرنایؿاکمؿےسےنلکنیکااجزتےکقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1487

راوی َ :حُس بٔ َثىی ،حؿؽ ،ہظاّ ،ابیہ ،حرضت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َحؿ ِْؽ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صٔظَ ْاّ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ ؾَاك َُٔ َة َقاي َِت ُقً ُِت یَا
اف أَ ِٕ ُي ِك َت َح َِ َعل َ َّی ؾَأ َ ََ َر َصا َؾ َت َح َّوي َِت
َر ُسو ٍَ اہللٔ َز ِوظٔی كَ ًَّ َكىٔی ثَ ََلثّا َوأَ َخ ُ
دمحم نب ینثم ،صفح ،اشہؾ ،اہیب ،رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل اہنع ےس وقنمؽ ےہ ہک اوہنں ےن اہک ای روسؽ
اہللیلصاہللہیلعفملس!ریمےوشرہےنےھجمنیتالطںیقدےدیںیہافرھجموکادنہشیےہہکااسیہنوہہکریمے
رھگوچرفریغہآاجںیئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہینسرکاؿوکاسہگجےسےلچاجےناکمکحدای۔
رافی  :دمحمنبینثم،صفح،اشہؾ،اہیب،رضحتافہمطتنبسیقریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
نیتالطوقںفایلاخوتؿےکفاےطسدعتےکدرنایؿاکمؿےسےنلکنیکااجزتےکقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1488

راوی  :يعكوب بٔ َاہإ بِصی ،ہظیِ ،سیار و حؼین و َػیرہ و زاؤز بٔ ابی ہٓس و اسُعیٌ بٔ ابوخايس،
حرضت طعيی

َّار َو ُح َؼی ِْن َو َُػٔی َرةُ َو َزا ُوزُ بِ ُٔ أَبٔی ص ٔ ِٓ ٕس
إ َب ِ ٔ
وب بِ ُٔ ََا َص َ
ِص ٌّی َع ِٔ صُظَ ِی ِٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َسی ْ
أَ ِخب َ َرَْا َي ِع ُك ُ
یٔ َع ِٔ َّ
ايظ ِع ٔي ِّی َقا ٍَ َز َخً ُِت َعل َی ؾَاك َُٔ َة ب ٔ ِٓتٔ َق ِی ٕص ؾ ََشأ َ ِيت َُضا َع ِٔ
آرخ َ
َْ َ ٔ
َوإ ٔ ِس َُعٔی ُ
ٌ بِ ُٔ أَبٔی َخاي ٔ ٕس َوذ َ َ
اػ َُ ِتطُ إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ
َق َـا ٔ
ئ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َعً َِی َضا َؾ َكاي َِت كَ ًَّ َك َضا َز ِو ُج َضا ا ِيب َ َّت َة َؾ َد َ
ايشهِى َی َواي َّٓ َؿ َك ٔة َقاي َِت َؾً َِِ یَ ِح َع ٌِ لٔی ُسهِى َی َو ََّل َن َؿ َك ّة َوأَ ََ َرنٔی أَ ِٕ أَ ِع َت َّس فٔی بَ ِیتٔ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی ُّ
ابِ ٔٔ أ ُ ِّّ ََهِتُوّ ٕ

وقعیبنباماہؿرصبی،میشہ ،ایسرفنیصحفریغمہفداؤدنبایبدنہفاامسلیعنباوباخدل،رضحتیبعشرفامےتںیہ
ہک ںیم افہمط تنب سیق ریض اہلل اہنع ےک اپس اچنہپ افر ںیم ےن اؿ ےس وپاھچ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےکابرےںیمایکمکحدایاھت؟فہرفامےنںیگلہکسجفتقریمےوشرہےن
ھجم وک نیت الطںیق دے دںی وت ںیم اکی دؿ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ افر راہشئ افر
رخہچاکںیمےناؿےساطمہبلایک۔نکیلآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہنوتھجموکیسکمسقاکوکیئرخہچدالایافرہن
یہ رےنہ ےک فاےطس اکمؿ دالای افر ھجم وک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دبعاہلل نب وتکمؾ ےک اکمؿ ںیم دعت
زگارےناکمکحرفامای۔
رافی  :وقعیبنباماہؿرصبی،میشہ،ایسرفنیصحفریغمہفداؤدنبایبدنہفالیعمسنباوباخدل،رضحتیبعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
نیتالطوقںفایلاخوتؿےکفاےطسدعتےکدرنایؿاکمؿےسےنلکنیکااجزتےکقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1489

راوی  :ابو بْک بٔ اسحام ،ابوجواب ،عُار ،ابواسحام ،حرضت ؾاكُہ بٓت قیص رضی اہلل عٓہا

اب َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع َُّ ْار ص َُو ابِ ُٔ ُر َزیِ ٕل َع ِٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرنٔی أَبُو بَ ِ ٔ
ْک بِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل ايؼَّ اغَان ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو ا ِي َح َّو ٔ
إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ َّ
ايظ ِع ٔي ِّی َع ِٔ ؾَاك َُٔ َة ب ٔ ِٓتٔ َق ِی ٕص َقاي َِت ك َ ًَّ َكىٔی َز ِوظٔی ؾَأ َ َر ِز ُت اي ُّٓ ِك ًَ َة ؾَأ َ َت ِی ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ اْ ِ َتكٔلٔی إلٔ َی بَ ِیتٔ ابِ ٔٔ َع ُِّ َٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ أ ُ ِّّ ََهِتُوّ ٕ ؾَا ِع َت ِّسی ؾ ٔیطٔ َؾ َح َؼ َبطُ
َ ي ٔ َِ ُت ِؿًٔی بُٔٔ ِث ٌٔ َص َِذا َقا ٍَ عُ َُرُ إ ٔ ِٕ ٔجئِتٔ بٔظَ اص َٔسیِ ٔٔ َي ِظ َض َسا ٕٔ أَْ َّ ُض َُا َسُٔ َعا ُظ َٔ ِٔ
اْلِ َ ِس َوزُ َو َقا ٍَ َویِ ًَ َ

َخ ُجوصَُّٔ َٔ ِٔ ب ُ ُیوت ٔضَّٔٔ َوَّلَ
اب اہللٔ ي ٔ َك ِو ٍٔ ا َِ َرأَة ٕ ََّل تُ ِ ٔ
َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوإ ٔ ََّّل ي َِِ َْتِرُ ِک ن ٔ َت َ
َخ ِج َٔ إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َیأِت ٔی َن بٔؿَاح ٔظَ ٕة َُب َ ِّي َٓ ٕة
َی ِ ُ

اوبرکبنبااحسؼ،اوبوجاب،امعر،اوبااحسؼ،رضحتافہمطتنبسیقریضاہللاہنعےسرفاتیےہہکسجفتق
ریمے وشرہ ےن ھجم وک الطؼ دے دی وت ںیم ےن اس ہگج ےس ےلچ اجےن اک ارادہ ایک ہچنیم  ںیم آپ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملسیکدختمادقسںیماحرضوہیئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکماےنپاچچزاداھبیئرضحت
رمعف نب وتکمؾ ےک اکمؿ ںیم یلچ اجؤ افر م ایس ہگج رپ دعت زگارف۔ ہی ابت نس رک رضحت اوسد ےن اؿ وک رکنکی
امریہک اہمتریالہتک وہ اجےئ م اس مسق اک وتفیسک فہج ےس دے ریہ وہ۔ رھپ رضحترمع ےن رفامای ہک ارگ م
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسرفامؿابمرکرپدفوگاہشیپرکفوت ہ کیےہفرہنمہوتاتکب
اہللوکاکیاخوتؿیکفہجےسںیہنوھچ ڑےتکسافرفہآتیرکہمیہیےہینعیماؿوکاؿےکاکمؿےسہناکنولافرفہ
ہن وخد یہ اکمونں ےس ںیلکن۔ ا ہتب ارگ فہ فاحض وطر رپ ربے اکؾ اک اراکتب رکںی وت اؿ وک اکمونں ےس اکنؽ دای
اجےئ۔
رافی  :اوبرکبنبااحسؼ،اوبوجاب،امعر،اوبااحسؼ،رضحتافہمطتنبسیقریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سجوعرتےکوشرہیکفافتوہیئگوتاساکدعتےکدرنایؿاکمؿےسانلکن

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
سجوعرتےکوشرہیکفافتوہیئگوتاساکدعتےکدرنایؿاکمؿےسانلکن

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1490

راوی  :عبس ايحُیس بٔ َحُسَ ،دًس ،ابٔ جریخ ،ابو زبیر ،حرضت جابر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس ا ِي َحُٔیسٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِدً َْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ َجابٔر ٕ َقا ٍَ
َ
َخ َد إلٔ َی ْ َ ِد ٌٕ ي ََضا َؾ ًَك ٔ َی ِت َر ُج َّل َؾ َٓ َضاصَا َؾ َحائ َ ِت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
ك ُ ًِّ َك ِت َخا َي ُت ُط ؾَأ َرا َز ِت أَ ِٕ َت ِ ُ
ارخظٔی َؾ ُح ِّسی ْ َ ِدً ََٔ ي ََع ًَّ َٔ أَ ِٕ َت َؼ َّسقٔی َو َتؿ َِعلٔی ََ ِعرُوؾّا
َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ ِ ُ

دبعادیمحل نبدمحم ،دلخم،انب رججی،اوبزریب،رضحت اجرب ریضاہللہنع ےسرفاتیےہہکاؿ یکاخہل وکالطؼ دی
یئگ وت اوہنں ےن اےنپ وجھکرفں ےک ابغ ںیم ےلچ اجےن اک ارادہ رفامای۔ ہچنیم  اؿ یک اکی آدیم ےس الماقت وہیئ وت
اس ےن اؿ وک عنم رک دای۔ فہ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ںیم احرض وہںیئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنرفامایماےنپابغںیمیلچاجؤافرماسےکلھپوت ڑفاتہکمدصہقدفافروکیئکیناکؾرکف۔
رافی  :دبعادیمحلنبدمحم،دلخم،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابہنئےکرخہچےسقلعتم
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ابہنئےکرخہچےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1491

راوی  :احُس بٔ عبساہلل بٔ حهَِ ،حُس بٔ جعرف ،طعبہ ،ابوبْک بٔ ابوجہِ ،حرضت ؾاكُہ بٓت قیص

رضی اہلل عٓہا

ْک بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي َح َه ِٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َج ِع َ ٕ
رف َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ أَبٔی بَ ِ ٔ
أَبٔی ا ِي َح ِض ِٔ َقا ٍَ َز َخً ُِت أََْا َوأَبُو َسً ََُ َة َعل َی ؾَاك َُٔ َة ب ٔ ِٓتٔ َق ِی ٕص َقاي َِت كَ ًَّ َكىٔی َز ِوظٔی َؾً َِِ َی ِح َع ٌِ لٔی ُس ِهى َی
َش َة أَ ِق ٔؿزَة ٕع ٔ ِٓ َس ابِ ٔٔ َع ٕ ِٓ َي ُط َخ ُِ َش ْة َطعٔی ْر َو َخ ُِ َش ْة َت ُِ ْر ؾَأ َ َت ِی ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی
َو ََّل َن ِؿ َك ّة َقاي َِت ؾ ََو َؿ َع لٔی َع ِ َ
إ َز ِو ُج َضا كَ ًَّ َك َضا كَ ََلقّا
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ُكً ُِت َيطُ ذَي ٔ َ
َ َؾ َكا ٍَ َػ َس َم َوأَ ََ َرنٔی أَ ِٕ أَ ِع َت َّس فٔی بَ ِیتٔ ُؾ ََل ٕٕ َوک َ َ
بَائ ٔ ّٓا
ادمحنبدبعاہللنبمکح،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبرکبنباوبمہج،رضحتافہمطتنبسیقریضاہللاہنعرفامیتںیہہک
ریمے وشرہ ےن ھجم وک الطؼ دےدی ہن وت اس ےن ھجم وک رخہچ دای افر ہن یہ رےنہ ےکفاےطس ہگج دی رھپ دس ریف
اوہنں ےن اےنپ اچچزاد اھبیئ ےک ےیل روھکاےئ اؿ ںیم ےس اپچن زیفق وت وج ےک ےھت افر اپچن وجھکر ےک۔ اس ابترپ
ںیم روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملسیک دختم ںیم احرض وہیئ افر ںیم ےن وپرافاہعق رعض ایک۔ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملس ےنرفامایاسےنہ کیاکؾایکرھپھجموکمکحرفامایہکمالفںآدیمےکرھگدعتزگارف۔رافیےتہک
ںیہہکاؿےکوشرہےناؿوکالطؼابنئددیییھت۔
رافی  :ادمحنبدبعاہللنبمکح،دمحمنبرفعج،ہبعش،اوبرکبنباوبمہج،رضحتافہمطتنبسیقریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیتالطؼفایلاحہلماخوتؿاکانؿفہقفن
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
نیتالطؼفایلاحہلماخوتؿاکانؿفہقفن

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1492

راوی  :عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس بٔ نثیر بٔ زیٓار ،ابیہ ،طعیب ،زہری ،عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ عتبہ،

حرضت عبساہلل بٔ عُرو بٔ عثُإ

إ بِ ٔٔ َسعٔیسٔ بِ ٔٔ َنثٔیر ٔبِ ٔٔ زٔی َٓا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َع ِٔ ُط َع ِیبٕ َقا ٍَ َقا ٍَ ايزُّصِر ٔ ُّی
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ عُ ِث َُ َ
إ كَ ًَّ َل ابِ َٓ َة َسعٔی ٔس بِ ٔٔ َزیِ ٕس
أَ ِخب َ َرنٔی ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ُعت ِ َب َة أَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ ُع ِث َُ َ
َوأ ُ َُّ َضا َح ُِ َٓ ُة ب ٔ ِٓ ُت َق ِی ٕص ا ِيب َ َّت َة ؾَأ َ ََ َر ِت َضا َخا َيت َُضا ؾَاك َُٔ ُة ب ٔ ِٓ ُت َق ِی ٕص ب ٔ ٔاَّلِْتٔ َكا ٍٔ َٔ ِٔ بَ ِیتٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ
َ ََ ِر َوا ُٕ ؾَأ َ ِر َس ٌَ إٔي َِی َضا ؾَأ َ ََ َرصَا أَ ِٕ َترِ ٔج َع إلٔ َی ََ ِش َهٓ ٔ َضا َحًَّی َت ِٓ َك ٔض َی ع َّٔستُ َضا ؾَأ َ ِر َسً َِت
َع ُِر ٕو َو َسُٔ َع ب ٔ َِذي ٔ َ

َ َوأَ ِخب َ َر ِت َضا أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِؾ َتاصَا
إٔي َِیطٔ تُ ِدبٔرُ ُظ أَ َّٕ َخا َي َت َضا ؾَاك َُٔ َة أَ ِؾت َ ِت َضا ب ٔ َِذي ٔ َ
َ
یؼ َة بِ َٔ ذُ َؤیِبٕ إلٔ َی ؾَاك َُٔ َة
ب ٔ ٔاَّلِْت ٔ َكا ٍٔ ح ٔی َن ك َ ًَّ َك َضا أَبُو َع ُِرٔو بِ ُٔ َحؿ ِٕؽ ا ِي َُ ِدزُوم ٔ ُّی ؾَأ ِر َس ٌَ ََ ِر َوا ُٕ َقب ٔ َ
َ َؾزَ َع َُ ِت أَْ َّ َضا ک َاْ َ ِت َت ِح َت أَبٔی َع ُِر ٕو َي َُّا أَ ََّ َر َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َعل ٔ َّی بِ َٔ أَبٔی
ؾ ََشأَي ََضا َع ِٔ ذَي ٔ َ
رخ َد ََ َع ُط ؾَأ َ ِر َس ٌَ إٔي َِی َضا ب ٔ َت ِلًٔی َك ٕة َوه ٔ َی َبك ٔ َّی ُة ك َ ََلق ٔ َضا ؾَأ َ ََ َر ي ََضا ا ِي َحار َٔث بِ َٔ صٔظَ اّ ٕ
كَائبٕ َعل َی ا ِي َی َُ ٔٔ َ َ
َو َع َّی َ
غ َت ِشأَيُ ُض َُا اي َّٓ َؿ َك َة َّائًی أَ ََ َر ي ََضا ب ٔ َضا
یع َة ب ٔ َٓ َؿ َكت َٔضا ؾَأ َ ِر َسً َِت إلٔ َی ا ِي َحار ٔٔث َو َعیَّا ٕ
اغ بِ َٔ أَبٔی َرب ٔ َ
وٕ َحا َٔ َّل َو ََا ي ََضا أَ ِٕ َت ِشهُ َٔ فٔی ََ ِشهَٓ ٔ َٓا إ ٔ ََّّل بٔإٔذِْ ٔ َٓا
َز ِو ُج َضا َؾ َك َاَّل َواہللٔ ََا ي ََضا َع ًَ ِي َٓا َن َؿ َك ْة إ ٔ ََّّل أَ ِٕ َتهُ َ
َّ
َّ
َ َي ُط ؾ ََؼ َّس َق ُض َُا َقاي َِت َؾ ُكً ُِت
ْ ِت ذَي ٔ َ
َؾزَ َع َُ ِت ؾَاك َُٔ ُة أَْ َّ َضا أَ َت ِت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ ؾ ََِذ َ َ
ٌ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َؾ َكا ٍَ اْ ِ َتكٔلٔی ع ٔ ِٓ َس ابِ ٔٔ أ ُ ِّّ ََهِتُوّ ٕ َوص َُو اْلِ َ ِع َِّم َّاي ِٔذی َعا َت َب ُط اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ فٔی
أَیِ َٔ أَْ ِ َتك ٔ ُ

ن ٔ َتابٔطٔ ؾَاْ ِ َت َكً ُِت ع ٔ ِٓ َس ُظ َؾهُ ِٓ ُت أَ َؿ ُع ث َٔیابٔی ع ٔ ِٓ َس ُظ َحًَّی أَْ ِ َه َح َضا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َز َع َُ ِت
أ ُ َسا ََ َة بِ َٔ َزیِ ٕس
رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر ،اہیب ،بیعش ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ،رضحت دبعاہلل نب
رمعفنبامثعؿےسوقنمؽےہہکاوہنںےنرضحتدیعسنبزدیافررضحتہنمحتنبسیقیکاڑیکوکنیتالطںیق
دے دںی وت اؿ یک اخہل رضحت افہمط تنب سیق ریض اہلل اہنع ےن اؿ وک رضحت دبعاہلل نب رمعف ےک اکمؿ ےس
ےلچاجےناکمکحرفامایسجفتقرضحترمفاؿےنہیابتینسوتاؿوکمکحاجیھبہکاےنپاکمؿفاسپیلچاجںیئافر
دعت لمکم وہےن کت فہ ایس ہگج رںیہ۔ اوہنں ےن التبای ہک اؿ یک اخہل رضحت افہمط تنب سیق ےن اؿ وک اس
رطہقی ےس رکےن اک مکح رفامای۔ اؿ اک انہک ےہ ہک سج فتق رضحت اوبرمعف نب صفح ےن اؿ وک الطؼ دے دی وت

رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن یھب اؿ وک لقتنم وہےن اک مکح رفامای اھت۔ ہی ابت نس رک رضحت
رمفاؿ ےن رضحت ہصیبق نب ذربی وک رضحت افہمط ےس یہی ہلئسم درایتف رکےن ےک فاےطس اجیھب۔ اوہنں ےن
رفامای ہک ںیم رضحت اوبرمعف نب صفح ےک اکنح ںیم ںیھت ہی اؿ دونں یک ابت ےہ ہک سج فتق رضحت روسؽ
رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن رضحت یلع وک کلم نمی اک احمک رقمر رفامای وت رضحت اوبرمعف یھب اؿ ےک اسھت یہ
اسھت رفاہن وہ ےئگ افر اؿ وک اوہنں ےن اکی الطؼ دے دی وج ہک آرخی الطؼ یھت اس ےیل ہک فہ دف الطؼ اس
ےس لبق دے ےکچ ےھت افر رضحت احرث نب اشہؾ افر رضحت ایعش نب رہعیب وک اؿ اک رخہچ دےنی اک مکح وہا۔
اوہنں ےن رضحت احرث افر رضحت ابعس وک اغیپؾ اجیھب ہک وج رخہچ ریمے وشرہ ےن ریمے فاےطس دای ےہ فہ
دےدںی۔فہدفونںےنہکےگلہکدخایکمسق امہرےذہماساکرخہچالزؾںیہنےہا ہتبہیوعرتلمحےسوہیت
وت اس اک انؿف ہقفن امہرے ذےم الزؾ وہات۔ ایس رطہقی ےس ہی امہرے اکمؿ ںیم یھب امہریریغب ااجزت ےکںیہن
رہ  یتک۔ رضحت افہمط رفامیت ںیہ ہک ںیم رھپ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہیئ وت آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنیھباؿدفونںیکدصتقیرفامیئہچنیم ںیمےنرعضایکںیمسکہگجلقتنموہاجؤں۔آپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رضحت انب وتکمؾ ےک رھگ م یلچ اجؤ ہی فہ یہ انانیب آدیم ںیہ نج یک فہج ےس دخافدن
دقفسےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملساکاتعبرفامای۔رضحتافہمطرفامیتںیہہکرھپںیماؿےک
اکمؿ ںیم لقتنم وہیئگ افر ںیم اےنپ ڑپکے رگیم یکفہج ےس ااتر دایرکیت یھت۔ اہیں کت ہک رضحت روسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتااسہمنبزدیےسریمیاشدیرکدی۔
رافی  :رمعف نب امثعؿ نب دیعس نب ریثک نب دانیر ،اہیب ،بیعش ،زرہی ،دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ہبتع ،رضحت
دبعاہللنبرمعفنبامثعؿ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ظفلرقءےسقلعتماراشدوبنییلصاہللہیلعفآہلفملس
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
ظفلرقءےسقلعتماراشدوبنییلصاہللہیلعفآہلفملس

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1493

راوی  :عُرو بٔ َٓؼور ،عبساہلل بٔ یوسـ ،يیث ،یزیس بٔ ابوحبیب ،بهیر بٔ عبساہلل بٔ اطخَِٓ ،ذر بٔ
َػیرہْ ،عوہ بٔ زبیر ،حرضت ؾاكُہ بٓت ابی جیع رضی اہلل عٓہا

ـ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َّ
ايً ِی ُث َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َیزٔی ُس بِ ُٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ یُو ُس َ
ْع َو َة بِ ٔٔ ايزُّبَی ِر ٔأَ َّٕ ؾَاك َُٔ َة ابِ َٓ َة أَبٔی
َحبٔیبٕ َع ِٔ ب ُ َهی ِر ٔبِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ اْلِ َ َط ِّخ َع ِٔ ا ِي ُُ ِٓ ِٔذرٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُػٔی َرة ٔ َع ِٔ ُ ِ

ُحب َ ِی ٕع َح َّسثَ ِت ُط أَْ َّ َضا أَ َت ِت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾظَ هَ ِت إٔي َِیطٔ َّ
ايس َّ َؾ َكا ٍَ ي ََضا َر ُسو ٍُ اہللٔ

ْع ْم ؾَاِْوُرٔی إٔذَا أَ َتا ٔک ُ َِق ُؤ ٔک ؾ َََل ُت َؼل ِّی َؾإٔذَا ََ َّر ُ َِق ُؤ ٔک َؾ ًِ َت ِل ُضرٔی َقا ٍَ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إْٔ َّ َُا ذَي ٔ َ
َ ِٔ
ئ
ُق ٔ
ُق ٔ
ئ إلٔ َی ا ِي ُ ِ
ث ُ َِّ َػل ِّی ََا بَی ِ َن ا ِي ُ ِ

رمعف نب وصنمر ،دبعاہلل نب ویفس ،ثیل ،سیدی نب اوببیبح ،ریکب نب دبعاہلل نب اجش ،ذنمر نب ریغمہ ،رعفہ نب
زریب  ،رضحت افہمط تنب ایب  شی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختم ںیم احرض وہںیئ افر اوہنں ےن (دشت ےس) وخؿ اجری وہےن یک اکشتی یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای ہی یسک اکی رگ یک فہج ےس ےہ ینعی وکیئ رگ لھک اجیت ےہ ایس رگ ےس وخؿ آ راہ ےہ اس فہج
ےس م اس اک ایخؽ روھک ہک سجفتق اہمترے رقف (ضیح) ےکدؿآاجںیئ م اس زامہن ںیم امنز (رفزہ) وھچ ڑ دای
رکف افر سج فتق (ضیح) وپرے وہ اجںیئ وت اپک وہ رک لسغ رک ول۔ رافی لقن رکےت ںیہ ہک رھپ آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایاکیضیحےسدفرسےضیحےکدفراؿمامنزڑپھایلرکف۔
رافی  :رمعفنبوصنمر،دبعاہللنبویفس،ثیل،سیدینباوببیبح،ریکبنبدبعاہللنباجش،ذنمرنبریغمہ،رعفہ
نبزریب،رضحتافہمطتنبایب شیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیتالطؼےکدعبقحروجعوسنمخوہےنےسقلعتم

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
نیتالطؼےکدعبقحروجعوسنمخوہےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1494

راوی  :زنیریا بٔ یحٌی ،اسحام بٔ ابراہیِ ،علی بٔ حشین بٔ واقس ،ابیہ ،یزیس ،عْکَہ ،حرضت ابٔ
عباض رضی اہلل عٓہ

ْیَّا بِ ُٔ َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ا ِي ُح َشی ِ ٔن بِ ٔٔ َواق ٔ ٕس َقا ٍَ
َح َّسثَ َٓا َز َ ٔ
ض فٔی َق ِوئطٔ ََا ْ َ ِٓ َش ِذ َٔ ِٔ آ َی ٕة أَ ِو ْ ُ ِٓ ٔش َضا
ْٔک ََ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َح َّسثَىٔی أَبٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس اي َّٓ ِحو ٔ ُّی َع ِٔ ع ِ ٔ
َْأ ِ ٔ
إ آ َی ٕة َواہللُ أَ ِع ًَ ُِ ب ٔ َُا یُ َٓزِّ ٍُ ِاْلیَ َة َو َقا ٍَ یَ ُِ ُحو اہللُ ََا
ت ب ٔ َدیِر ٕ َٔ ِٓ َضا أَ ِو َٔ ِثً ٔ َضا َو َقا ٍَ َوإٔذَا بَ َّس ِي َٓا آیَ ّة ََک َ َ
ات َیت َ َر َّب ِؼ َٔ
اب ؾَأ َ َّو ٍُ ََا نُ ٔش َذ َٔ ِٔ ا ِي ُِ
ُقآ ٕٔ ا ِيك ٔ ِب ًَ ُة َو َقا ٍَ َوا ِي ُُ َل ًَّ َك ُ
َيظَ ا ُئ َویُ ِثب ٔ ُت َوع ٔ ِٓ َس ُظ أ ُ ُّّ ا ِل ٔه َت ٔ
َ
َقو ٕئ َو ََّل َی ٔح ٌُّ َي ُضَّٔ أَ ِٕ َیهِت ُُِ َٔ ََا َخً ََل اہللُ فٔی أَ ِر َحا َٔضَّٔٔ إلٔ َی َق ِوئطٔ إ ٔ ِٕ أَ َرازُوا إ ٔ ِػ ََل ّحا
بٔأ ِن ُؿ ٔشضَّٔٔ ثَ ََلثَ َة ُ ُ
َ َو َقا ٍَ َّ
ايل ََل ُم
إ إٔذَا كَ ًَّ َل ا َِ َرأَ َت ُط َؾ ُض َو أَ َح ُّل ب ٔ َر ِج َعت َٔضا َوإ ٔ ِٕ كَ ًَّ َك َضا ثَ ََلثّا َؾ َٓ َش َذ َذي ٔ َ
َوذَي ٔ َ
َ بٔأ َ َّٕ اي َّر ُج ٌَ ک َ َ

اک ب ٔ َُ ِعرُ ٕ
یح بٔإ ٔ ِح َشا ٕٕ
ْس ْ
وف أَ ِو َت ِ ٔ
ََ َّر َتا ٕٔ َؾإ ٔ َِ َش ْ

زریکای نبییحی ،ااحسؼ نب اربامیہ ،یلع نب نیسح نبفادق ،اہیب ،سیدی ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع اؿ
نیت آایت رکہمی ینعی مہ یسک آتی رکہمی وک اس فتق کت وسنمخ ںیہن رکےت ای ںیہن الھبےت سج فتق کت ہک
اس ےس رتہب آتی رکہمی انزؽ ںیہن رکےت ہچنیم  اراشد ابری اعتیل ےہ ینعی بج مہ اکی آتی وک دفرسی آتی
ےسدبتلی رکےت ںیہ رھپ اراشد رفامایایگ ینعی دخافدن رکمی وج اچےتہ ںیہ ابیق ر ےتھ ںیہ افر اؿ ےکاپس اؾ ااتکلب
ےہہکریسفتںیمرفامےتںیہہکبسےسےلہپرقآؿدیجمںیمہلبقاکمکحوسنمخوہارھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےنہیآتیدفراجتیلہںیمد وتسراھتہکارگےلہپوکیئصخشاینپویبیوکالطؼدےداتیوتفہصخشاسےسروجع
رکےناکزایدہدقحاروہاتاھت۔اچےہاسےننیتالطںیقویکںہندیوہںنکیلرھپدخافدندقفسےناسآتیوک
وسنمخ رفام دای فہ آتی ہی ےہ ینعی الطؼ رصػ دف رمہبت ےہ رھپ ای وت اس وکدوتسر ےک اطمقب رھک ایل اجےئ ای اےس

رطہقیےکاطمقباسوکوھچ ڑدایاجےئ۔
رافی  :زریکاینبییحی،ااحسؼنباربامیہ،یلعنبنیسحنبفادق،اہیب،سیدی،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الطؼےسروجعےکابرےںیم
ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
الطؼےسروجعےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1495

راوی َ :حُس بٔ َثىیَ ،حُس ،طعبہ ،قتازہ ،یوْص بٔ جبیر ،حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َق َتا َز َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت یُوْ َُص بِ َٔ
َ
َّ
َّ
َّ
ْ
ُج َبیِر ٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ابِ َٔ عُ َُ َر َقا ٍَ كًَ ِك ُت ا َِ َرأَت ٔی َوه ٔ َی َحائ ْٔف ؾَأتَی اي َّٓ ٔي َّی َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ عُ َُرُ ؾ ََِذ َ َ
َ َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َُرِ ُظ أَ ِٕ یُ َرا ٔج َع َضا َؾإٔذَا ك َ ُض َر ِت َي ِعىٔی َؾإ ٔ ِٕ َطا َئ َؾ ًِ ُی َل ًِّ ِك َضا
َي ُط ذَي ٔ َ

ُقً ُِت َّٔلبِ ٔٔ ُع َُ َر ؾَا ِح َت َش ِب َت َٔ ِٓ َضا َؾ َكا ٍَ ََا یَ ُِ َٓ ُع َضا أَ َرأَیِ َت إ ٔ ِٕ َع َحزَ َوا ِس َت ِح َُ َل

دمحمنب ینثم،دمحم،ہبعش،اتقدہ،ویسننبریبج،رضحتانبرمعریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیمےناینپاہیلہوکضیح
یک احتل ںیم الطؼ دی وت رضحت رمع ریض اہلل ہنع رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم
احرضوہےئ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہکاس وکمکحدےدفہکاس الطؼےسروجعرکےل افرارگ
الطؼ یہ دانی اچاتہ وہ وت سج فتق فہ ضیح ےس اپک وہ اجےئ وت الطؼ دے دے رافی ےتہک ںیہ ںیم ےن رضحت
انبرعفہ ریضاہللہنعےسدرایتفایکایک یلہپفایلالطؼ یھبامشریکاجےئیگ؟رضحت انبرمع ریضاہلل ہنعےن
رفامایاس ےک امشر ہنےیک اجےنیک ایکفہج ےہ؟ رھپدوھکیہک ارگ وکیئ اعیز وہ اجےئ ایامحتق افر ےبفوقیفرکے وت

ایکفہالطؼامشرںیہنوہیگ؟
رافی  :دمحمنبینثم،دمحم،ہبعش،اتقدہ،ویسننبریبج،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
الطؼےسروجعےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1496

راوی  :بَش بٔ خايس یحٌی بٔ آزّ ،ابٔ ازریصَ ،حُس بٔ اسحام ،یحٌی بٔ سعیس و عبیساہلل بٔ عُر،
َوسی بٔ عكبہْ ،اؾع ،حرضت ْاؾع ،حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ
ْاؾع ،ابٔ عُر ح زہیرٰ ،

َ
ٔیص َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ إ ٔ ِس َح َل َو َی ِحٌ َی بِ ُٔ
َش بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا َی ِحٌَی بِ ُٔ آ َز َّ َع ِٔ ابِ ٔٔ إ ٔ ِزر َ
َح َّسثَ َٓا بٔ ِ ُ
وسی بِ ٔٔ عُ ِك َب َة َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ
َسعٔی ٕس َوعُب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ عُ َُ َر َع ِٔ َْاؾ ٔ ٕع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر ح و أَ ِخب َ َرَْا ُز َصی ِ ْر َع ِٔ َُ َ

َّ
ْ عُ َُرُ َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط ئً َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
عُ َُ َر َقايُوا إ ٔ َّٕ ابِ َٔ عُ َُ َر كًَ َل ا َِ َرأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف ؾ ََِذ َ َ
َؾ َكا ٍَ َُ ِر ُظ َؾ ًِی ُ َرا ٔج ِع َضا َحًَّی َت ٔح َ
رخی َؾإٔذَا كَ ُض َر ِت َؾإ ٔ ِٕ َطا َئ كَ ًَّ َك َضا َوإ ٔ ِٕ َطا َئ أَ َِ َش َه َضا َؾإ َّْٔطُ
یف َح ِی َـ ّة أ ُ ِ َ
َّ
ايل ََل ُم َّاي ِٔذی أَ ََ َر اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ بٔطٔ َقا ٍَ َت َعال َی ؾ ََل ًِّ ُكوصَُّٔ ئع َّٔست ٔضَّٔٔ

رشب نب اخدل ییحی نب آدؾ ،انب ادرسی ،دمحم نب ااحسؼ ،ییحی نب دیعس ف دیبع اہلل نب رمع ،انعف ،انب رمعح زریہ ،ومٰیس
نبہبقع،انعف،رضحتانعف،رضحتانبرمعریضاہللہنعےسلقنرفامےتںیہہکاوہنںےناینپاہیلہوکضیحیک
احتل ںیم الطؼ دے دی وت رضحت رمع ریض اہلل ہنع رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم
ادقسںیماحرضوہےئافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکعلطمایکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسوکمکح
دفہکفہاسالطؼےسرتعجرکےلافردفرسےضیحےساپکوہےنکتفہاسوکاکنحںیمرےھکرھپارگدؽ
اچےہ وت الطؼ دے دے افر ارگ رانھک اچےہ وت رھک ےل ویکہکن دخافدن دقفس ےن رقآؿ رکمی ںیم ایس رطح ےس

الطؼدےنیاکمکحرفامایےہہچنیم اراشدابریاعتیلےہینعیاؿوکدعتےکاطمقبالطؼدف۔
رافی  :رشبنباخدلییحینبآدؾ،انبادرسی،دمحمنبااحسؼ،ییحینبدیعسفدیبعاہللنبرمع،انعف،انبرمعحزریہ،
ومٰیسنبہبقع،انعف،رضحتانعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
الطؼےسروجعےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1497

راوی  :علی بٔ ححر ،اسُعیٌ ،ایوب ،حرضت ْاؾع َفَاےت ہیں حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

إ ابِ ُٔ ُع َُ َر إٔذَا ُسئ ٔ ٌَ َع ِٔ اي َّر ُج ٌٔ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ُح ِحر ٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
وب َع ِٔ َْاؾ ٔ ٕع َقا ٍَ ک َ َ
ٌ َع ِٔ أَ ُّی َ
كَ ًَّ َل ا َِ َرأَ َتطُ َوه ٔ َی َحائ ْٔف ؾ ََی ُكو ٍُ أَ ََّا إ ٔ ِٕ كَ ًَّ َك َضا َواح َٔس ّة أَ ِو اث ِ َٓ َتی ِ ٔن َؾإ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
رخی ث ُ َِّ َت ِل ُض َر ث ُ َِّ یُ َل ًِّ َك َضا َق ِب ٌَ أَ ِٕ یَ َُ َّش َضا َوأَ ََّا إ ٔ ِٕ
أَ ََ َر ُظ أَ ِٕ یُ َرا ٔج َع َضا ث ُ َِّ یُ ُِ ٔشهَ َضا َحًَّی َت ٔح َ
یف َح ِی َـ ّة أ ُ ِ َ
َ
َ ا َِ َرأَتُ َ
كَ ًَّ َك َضا ثَ ََلثّا َؾ َك ِس َع َؼ ِی َت اہللَ ؾ ٔ َامی أَ ََ َر َک بٔطٔ َٔ ِٔ كَ ََل ٔم ا َِ َرأَت ََٔ َوبَاْ َ ِت َٔ ِٓ َ
یلع نب رجح ،اامسلیع ،اویب ،رضحت انعف رفامےت ںیہ رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس درایتف ایک ایگ ہک سج
صخش ےن اینپ ویبی وک احتلضیح ںیم الطؼدی وہاس اکایک مکح ےہ؟ وت رفامےت ارگاسےن اکی ایدف الطںیق دی
ںیہ وت ایسی وصرت ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہلفملس اک اراشد رگایم ہی ےہہکاس ےس رتعجرکول
افر دفرسے ضیح ےس اپک وہےن کت اےنپ اپس رھک ےل رھپ ارگ الطؼ دانی اچاتہ وہ وت اس ےس رتعج ےس لبق
لبقالطؼدےدےنکیل ارگاسےن اکییہاسھت نیت الطںیقدےدی ںیہوت اس ےندخا افرروسؽیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس ےک مکح یک انرفامین یک افر اس یک ویبی یھب ابہنئ وہ یئگ۔ (بلطم ہی ےہ ہک اب الحہل ےک ریغب ےلہپ
وشرہےکےیلفہوعرتالحؽںیہنریہ)۔

رافی  :یلعنبرجح،الیعمس،اویب،رضحتانعفرفامےتںیہرضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
الطؼےسروجعےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1498

راوی  :یوسـ بٔ عیسی ،ؾـٌ بٔ َوسی ،حٓوًہ ،سايِ ،حرضت ابٔ عُر

وسی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َح ِٓوَ ًَ ُة َع ِٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ
ـ بِ ُٔ ع َٔیسی ََ ِر َوز ٌّٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِيؿ َِـ ُ
أَ ِخب َ َرَْا یُو ُس ُ
ٌ بِ ُٔ َُ َ
َفا َج َع َضا
عُ َُ َر أَْ َّطُ كَ ًَّ َل ا َِ َرأَ َت ُط َوه ٔ َی َحائ ْٔف ؾَأ َ ََ َر ُظ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ
ویفس نب یسیع ،لضف نب ومیس ،ہلظنح ،اسمل ،رضحت انب رمع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن اینپ اہیلہ وک احتل
ںیمضیحالطؼدےدیوت رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملس ےناؿ وکمکح رفامایہکفہالطؼ ےسروجع
رکںیل۔
رافی  :ویفسنبیسیع،لضفنبومیس،ہلظنح،اسمل،رضحتانبرمع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
الطؼےسروجعےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1499

راوی  :عُرو بٔ علی ،ابوعاػِ ،ابٔ جریخ ،حرضت كاؤض رضی اہلل عٓہ

ض َع ِٔ أَبٔیطٔ أََّْطُ َسُٔ َع َع ِب َس
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو َع ٔ
اػ ِٕ َقا ٍَ ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ أَ ِخب َ َرْٔیطٔ ابِ ُٔ كَا ُو ٕ
اہللٔ بِ َٔ ُع َُ َر ي ُِشأ َ ٍُ َع ِٔ َر ُج ٌٕ كَ ًَّ َل ا َِ َرأَ َت ُط َحائ ّٔـا َؾ َكا ٍَ أَ َت ِعر ٔ ُف َع ِب َس اہللٔ بِ َٔ عُ َُ َر َقا ٍَ َن َع ِِ َقا ٍَ َؾإَّْٔطُ
كَ ًَّ َل ا َِ َرأَ َت ُط َحائ ّٔـا ؾَأتََی عُ َُرُ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ ِخب َ َر ُظ ا ِي َدب َ َر ؾَأ َ ََ َر ُظ أَ ِٕ یُ َرا ٔج َع َضا َحًَّی َت ِل ُض َر
َوي َِِ أَ ِس َُ ِع ُط یَزٔی ُس َعل َی َص َِذا
رمعف نب یلع ،اوباعمص ،انب رججی ،رضحت اطؤس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس
اکیآدیمےکابرےںیمدرایتفایکایگہکسجےناینپاہیلہوکاحتلضیحںیمالطؼدےدیوہفہرفامےنےگل
ایکمرضحتدبعاہللنبرمعریضاہللامہنعےسفافقوہ؟اسےنرعضایکیجاہں۔اوہنںےنرفامایاسےنیھب
اینپ ویبی وک احتل ضیح ںیم الطؼ دی یھت۔ ہچنیم  رضحت رمع رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک
دختم ںیم احرض وہےئ افر فاہعق ایبؿ ایک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک مکح دای ہک فہ اس ےس روجع رک
ںیلافراسےکاپکوہےنکتاےنپاکنحںیمرھکےل۔رافیلقنرکےتںیہہکاوہنںےناسےسزایدہلقن
ںیہنایک۔
رافی  :رمعفنبیلع،اوباعمص،انبرججی،رضحتاطؤسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :الطؼےسہقلعتمااحدثی
الطؼےسروجعےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1500

راوی  :عبسہ بٔ عبساہلل ،یحٌی بٔ آزّ ،ح ،عُرو بٔ َٓؼور ،سہٌ بٔ َحُس ،یحٌی بٔ زْیا ،ػايح بٔ
ػايح ،سًُہ بٔ نہیٌ ،سعیس بٔ جبیر ،ابٔ عباض رضی اہلل عٓہُا حرضت ابٔ عُر اور حرضت عُر رضی اہلل

عٓہُا

ٌ بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب َسةُ بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا یَ ِحٌَی بِ ُٔ آ َز َّ ح َوأَْ ِ َبأََْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َس ِض ُ
ْیَّا َع ِٔ َػاي ٔحٔ بِ ٔٔ َػاي ٔ ٕح َع ِٔ َسً ََُ َة بِ ٔٔ ُن َض ِی ٌٕ َع ِٔ َسعٔیسٔ
َُ َح َُّ ٕس أَبُو َسعٔی ٕس َقا ٍَ ْ ُ ِّبئ ُِت َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ َز َ ٔ

ض َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َقا ٍَ َع ُِ ْرو إ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی
بِ ٔٔ ُج َبیِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
إ كَ ًَّ َل َحؿ َِؼ َة ث ُ َِّ َرا َج َع َضا َواہللُ أَ ِع ًَ ُِ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ

دبعہ نب دبع اہلل ،ییحی نب آدؾ ،ح ،رمعف نب وصنمر  ،لہ نب دمحم ،ییحی نب زرکای ،اصحل نب اصحل ،ہملس نب کہیل،
دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللامہنعرضحتانبرمعافررضحترمعریضاہللامہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرضحتہصفحتنبرمعریضاہللامہنعوکالطؼدیرھپاؿےسروجعایک۔
رافی  :دبعہ نب دبعاہلل ،ییحی نب آدؾ ،ح ،رمعف نب وصنمر  ،لہ نب دمحم ،ییحی نب زرکای ،اصحل نب اصحل ،ہملس نب
کہیل،دیعسنبریبج،انبابعسریضاہللامہنعرضحتانبرمعافررضحترمعریضاہللامہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
وھگ ڑدف ڑافرریتادنازیےسقلعتمااحدثی
ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
وھگ ڑدف ڑافرریتادنازیےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1501

راوی َ :حُس بٔ عبسايواحسَ ،روإ ،خايس بٔ یزیس بٔ ػايح بٔ ػبیح ،ابراہیِ بٔ ابو عبًہ ،ويیس بٔ

عبسايرحُٔ ،جبیر بٔ نؿیر ،حرضت سًُہ بٔ نؿیٌ نٓسی رضی اہلل عٓہ

یس بِ ٔٔ َػاي ٔحٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس ا ِي َواح ٔ ٔس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِر َوا ُٕ َوص َُو ابِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ُس بِ ُٔ یَز ٔ َ

بِ ٔٔ َػب ٔ ٕ
یح ا ِي ُُر ُِّّی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ أَبٔی َع ِب ًَ َة َع ِٔ ا ِي َوئی ٔس بِ ٔٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ ا ِي ُح َر ٔش ِّی َع ِٔ ُج َبی ِر ٔبِ ٔٔ
نُ َؿیِر ٕ َع ِٔ َسً ََُ َة بِ ٔٔ نُؿ َِی ٌٕ ا ِل ٔه ِٓس ِّٔی َقا ٍَ ُن ِٓ ُت َجاي ٔ ّشا ع ٔ ِٓ َس َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ

اض ا ِي َد ِی ٌَ َو َو َؿ ُعوا ِّ
َّح ُب أَ ِو َز َارصَا
َر ُج ٌْ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَذَا ٍَ اي َّٓ ُ
ايش ََل َح َو َقايُوا ََّل ٔج َضا َز َق ِس َو َؿ َع ِت ا ِي َ ِ
ؾَأَق َِب ٌَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ب ٔ َو ِجضٔطٔ َو َقا ٍَ َن َِذبُوا ِاْل َٕ ِاْل َٕ َجا َئ ا ِيك ٔ َتا ٍُ َو ََّل یَزَا ٍُ َٔ ِٔ
وب أَق َِواّ ٕ َو َی ِر ُز ُق ُض ِِ َٔ ِٓ ُض ِِ َحًَّی َت ُك َوّ َّ
ايشا َع ُة َو َحًَّی
أ ُ ًََّٔی أ ُ ََّ ْة ُي َكات ٔ ًُ َ
وٕ َعل َی ا ِي َح ِّل َویُزٔی ُؼ اہللُ َي ُض ِِ ُقًُ َ
وق غَی ِ َر َُ ًَب َّٕث
یضا ا ِي َدیِرُ إلٔ َی یَ ِوّ ٔ ا ِيك ٔ َیا ََ ٔة َوص َُو یُووَی إلٔ َ َّی أَنِّی ََ ِكبُ ْ
ٌ ََ ِع ُكو ْز فٔی ْ َ َو ٔ
یَأتِ َٔی َو ِع ُس اہللٔ َوا ِي َد ِی ُ
اػ َ
اب َب ِع ٕف َوعُ ُِق َزارٔ ا ِي ُُ ِؤ َٔٓٔی َن َّ
ايظ ُاّ
َوأَْمُتْن َتتَّب ٔ ُعونٔی أَ ِؾ َٓا ّزا َي ِ ٔ
رض ُب َب ِع ُـهُ ِِ رٔ َق َ
ُ
ادمح نب دبعاولادح ،رمفاؿ ،اخدل نب سیدی نب اصحل نب حیبص ،اربامیہ نب اوب عیلہ ،فدیل نب دبعارلنمح ،ریبج نب
ریفن،رضحتہملسنبلیفندنکیریضاہللہنعرفامےتںیہہکاکیدؿںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےکاپس اھٹیب وہا اھتہک اکیآدیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس!ولوگں ےک زندکی وھگ ڑفں
یک دقر ف تمیق متخ وہیئگ ےہ اوہنں ےن اہحلس رھک دای ےہ افر ےتہک ںیہ ہکاہجد اک وت اخہمت وہ ایگ۔ اس ےیل ہک اہجد وت
وموقػوہایگےہ۔اسرپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناانپرہچہابمرکاسیکرطػرکدایافر
رفامای ہیولگ وت وھجےٹ ںیہاہجد وت اب متخ وہایگ ےہ افر ریمی اتم ںیم ےس اکی امجتع وت قح ےکفاےطسہشیمہ
اہجد رکے یگ۔ دخافدن دقفس اؿ ےک ولقب وک اامیؿ ےس رفک یک اجبن ریھپ دںی ےگ افر اؿ وک ایقتم کت
(ولوگں) ںیمےسرزؼ انعتئرفامںیئ ےگاہیں کتہک دخافدن دقفس اک ایکوہافدعہ وپراوہاگ زیناؿوھگ ڑفںیک
اشیپین ںیم دخافدن دقفس ےن ایقتم کت ریخ ھکل دای ےہ رھپ ھجم وک فیح ےک ذرہعی التبای ایگ ےہ ہک دلج ریمی رفح
ثقتش
ضبقرکیلاجےئیگافرمرفتمؼامجوتعںںیم موہرکریمیاتعبداریرکفےگزینآسپںیماکیدفرسےوک
لتقرکفےگ(رھپونتفںےکدفرںیم)ؤمنینماشؾںیمعمجوہںےگ(افرفہاؿونتفںےساپکوہاگ)۔
رافی  :دمحمنبدبعاولادح،رمفاؿ،اخدلنبسیدینباصحلنبحیبص،اربامیہنباوبعیلہ،فدیلنبدبعارلنمح،ریبج

نبریفن،رضحتہملسنبلیفندنکیریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
وھگ ڑدف ڑافرریتادنازیےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1502

راوی  :عُرو بٔ یحٌی بٔ حارثَ ،حبوب بٔ َوسی ،ابواسحام ،سہیٌ بٔ ابوػايح ،ابیہ ،حرضت
ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

وسی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبُو إ ٔ ِس َح َل َي ِعىٔی
وب بِ ُٔ َُ َ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ ا ِي َحار ٔٔث َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََ ِحبُ ُ
ا ِي َؿزَار َّٔی َع ِٔ ُس َض ِی ٌٔ بِ ٔٔ أَبٔی َػاي ٔ ٕح َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ٌ ثَ ََلثَ ْة َؾه ٔ َی ي ٔ َر ُج ٌٕ أَ ِج ْر َوه ٔ َی ي ٔ َر ُج ٌٕ َست ِ ْر َوه ٔ َی َعل َی
ٌ ََ ِع ُكو ْز فٔی ْ َ َو ٔ
یضا ا ِي َدیِرُ إلٔ َی یَ ِوّ ٔا ِيك ٔ َیا ََةٔ ا ِي َد ِی ُ
ا ِي َد ِی ُ
اػ َ
َر ُج ٌٕ و ٔ ِز ْر ؾَأ َ ََّا َّاي ِٔذی ه ٔ َی َي ُط أَ ِج ْر ؾ ََّاي ِٔذی َی ِحت َب ٔ ُش َضا فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َؾ َي َّتد ٔ ُِذصَا َي ُط َو ََّل ُت َػی ُِّب فٔی ب ُ ُلوْ ٔ َضا
َّ ُ
َ
ام ا ِي َحس َ
ْع َؿ ِت َي ُط ََرِ ْد َو َس َ
ٔیث
َط ِیئّا إَّٔل نت َٔب َي ُط بٔکٌُِّ َط ِی ٕئ غَ َّي َب ِت فٔی ب ُ ُلوْ ٔ َضا أ ِج ْر َوي َِو َ َ
رمعف نب ییحی نب احرث ،بوبحب نب ومیس ،اوبااحسؼ ،لیہس نب اوباصحل ،اہیب ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع
رفامےتںیہ ہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوھگ ڑفںیکاشیپینںیمریخ(افرربتک)
اتایقتم ھکل دی یئگ ےہ افر وھگ ڑفں یک نیت مسق ںیہ اکی وت فہ ںیہ ہک نج یک فہج ےس ااسنؿ وک وثاب اتلم ےہ
دفرسے فہ ںیہ وج ہک ااسنؿ ےکفاےطس رتس اک اکؾ دےتی ںیہ اہجںکت یلہپ مسق اک قلعت ےہ وت فہ وھگ ڑے ںیہ وج ہک
راہ دخا ںیماہجد رکےن ےک فاےطس رھک ےیل اجےت ںیہ افراؿ ےک ٹیپ ںیم وج ذغا یھب اجیت ےہاس ےک وعض اس
ہ
ااسنؿےکفاےطسارجفوثاب ھکلدایاجاتےہاچےہفہرچاےنےکفاےطسرچااگہںیم یہ وھچ ڑدیےئگںیہاسےک
دعبرافیےنلمکمدحثیرشفیلقنیک۔

رافی  :رمعفنبییحینباحرث،بوبحبنب ومیس،اوبااحسؼ،لیہسنباوباصحل،اہیب ،رضحتاوبرہریہریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
وھگ ڑدف ڑافرریتادنازیےسقلعتمااحدثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1503

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،زیس بٔ اسًِ ،ابوػايح ،حرضت ابوہریرہ
رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن َٔقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َو َّ
ايًؿ ُِى َي ُط َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ
َ
َ َع ِٔ َزیِ ٔس بِ ٔٔ أَ ِسً ََِ َع ِٔ أَبٔی َػاي ٔ ٕح َّ
ايش َُّا ٕٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ََاي ٔ ْ

َف ُج ٌْ َربَ َل َضا فٔی
ٌ ي ٔ َر ُج ٌٕ أَ ِج ْر َوي ٔ َر ُج ٌٕ َست ِ ْر َو َعل َی َر ُج ٌٕ و ٔ ِز ْر ؾَأ َ ََّا َّاي ِٔذی ه ٔ َی َي ُط أَ ِج ْر ََ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ا ِي َد ِی ُ
ات
إ َي ُط َح َش َٓ ْ
َسبٔی ٌٔ اہللٔ ؾَأَكَا ٍَ ي ََضا فٔی ََرِ ٕد أَ ِو َر ِو َؿ ٕة ؾ ََُا أَ َػابَ ِت فٔی ك َٔیً ٔ َضا ذَي ٔ َ
َ فٔی ا ِي َُ ِر ٔد أَ ِو اي َّر ِو َؿ ٔة ک َ َ
ار َصا َوفٔی َحسٔیثٔ ا ِي َحار ٔٔث َوأَ ِر َواث ُ َضا
رش َؾی ِ ٔن کَاْ َ ِت آثَ ُ
َوي َِو أَْ َّ َضا َق َل َع ِت ك َٔیً ََضا ذَي ٔ َ
َؾ ِ
رشؾّا أَ ِو َ َ
َاست َ َّٓ ِت َ َ
َ َح َش َٓا ٕ
َح َش َٓا ٕ
ت َؾه ٔ َی َي ُط أَ ِج ْر َو َر ُج ٌْ
ت َي ُط َوي َِو أَْ َّ َضا ََر َِّت ب ٔ َٓ َضر ٕؾ َ ٔ
إ ذَي ٔ َ
ََشبَ ِت َٔ ِٓ ُط َوي َِِ یُر ٔ ِز أَ ِٕ ُت ِش َقی ک َ َ
َ َست ِ ْر َو َر ُج ٌْ َربَ َل َضا
َربَ َل َضا َت َػ ِّٓ ّیا َو َت َع ُّؿؿّا َوي َِِ یَ ِٓ َص َح َّل اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ فٔی رٔ َقاب ٔ َضا َو ََّل ُه ُضورٔصَا َؾه ٔ َی ي ٔ َِذي ٔ َ

ائ َوْ ٔ َو ّ
ََخا َورٔیَ ّ
َ و ٔ ِز ْر َو ُسئ ٔ ٌَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ ا ِي َحُٔیر ٔ
ائ ْٔلَ ِص ٌٔ ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ َؾه ٔ َی َعل َی ذَي ٔ َ
ؾ ِّ
َؾ َكا ٍَ ي َِِ یَ ِٓز ٔ ٍِ َعل َ َّی ؾ َٔیضا َط ِی ْئ إ ٔ ََّّل َص ِٔذظ ٔ ِاْل َی ُة ا ِي َحا َٔ َع ُة ا ِيؿَاذَّةُ ؾ ََُ ِٔ َي ِع َُ ٌِ َٔ ِث َكا ٍَ ذ ََّرة ٕ َخی ِ ّرا َی َر ُظ َو ََ ِٔ
رشا یَ َر ُظ
َي ِع َُ ٌِ َٔ ِث َكا ٍَ ذ ََّرة ٕ َ ًّ
دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،زدی نب املس ،اوباصحل ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت

ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وھگ ڑے ااسنؿ ےک فاےطس ارج ف وثاب اک ذرہعی
یھبےتنبںیہ افرفہااسنؿےک ےیلرتس اکاکؾ یھب دےتیںیہ۔اہجںکتارجفوثاب اکقلعت ےہوت فہ فہوھگ ڑے ںیہ
ہکسجوکیسکصخشےناہجد رکےنےکفاےطسراھکوہافراؿےکرچےنےکفاےطسیسکرچااگہایابغںیموھچ ڑےت
وہےئ اکی یبمل ریس ابدنےھ ہچنیم  فہ اس یبمل ریس یک فہج ےس سج دقر افہلص کت اج رک اھگس اھکںیئ ےگ وت ایس
دقراس آدیم ےک فاےطس کین اامعؽ ھکل دےیئ اجںیئ ےگ رھپ ارگ فہ ریس وک وت ڑ رک اکی ای دف افیچن ہگج رپ ڑچےھ اگ وت
ہ
اس ےک رہ اکی دقؾ دفرسی رفاتی ےہ افر اس رپ کین اامعؽ ھکل دی اجںیئ ےگ ارگفہ یسک رہن ےس زگرںیےگ
افرفاہںےس فہاپینیپںیل ےگاحالہکناؿےکامکلاکارادہاؿوکفاہں ےساپینالپےناکںیہناھتبجیھباسےک
فاےطس کین اامعؽ ھکل دےیئ اجںیئ ےگ اس مسق ےک وھگ ڑے رانھک ااسنؿ ےک ےیل ارجفوثاب اک ابثع وہات ےہ رھپ
ارگ وکیئ صخش اجترت افر اکرفابر رکےن ےک فاےطس افر وساری ےس ےنچب ےک فاےطس وھگ ڑے راتھک ےہ افر فہ اؿ یک
زوکةاکناتلےہوتاےسیصخشےکفاےطسوھگ ڑفںاکرانھکدرتسےہافرفہاسےکفاےطسرتساکاکؾدےتیںیہنکیلارگ
وکیئصخشرایاکریرخفایالہ االسؾےکاسھتدعافتیک فہجےسوھگ ڑےراتھک ےہ(ینعیاپاتلےہ)وتاسوکاسرپ
انگہ وہات ےہ رافی ےتہک ںیہ ہک رھپ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس دگوھں ےک ابرے ںیم
درایتف ایک ایگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اؿ ےک ابرے ںیم ھجم رپ یسک مسق یک وکیئ فیح انزؽ
ںیہن وہیئ ا ہتب اکی ایسی رفنمد افر اجعم آتی رکہمی رضفر ےہ ہک سج ںیم امتؾ ریخ افر رش دالخ ںیہ (افر فہ
آتیےہ)
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،زدینباملس،اوباصحل،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگ ڑفںےستبحمرانھک
ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
وھگ ڑفںےستبحمرانھک

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1504

راوی  :احُس بٔ حؿؽ ،ابیہ ،ابراہیِ بٔ كہُإ ،سعیس بٔ ابوْعوبہ ،قتازہ ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

ْعوبَ َة َع ِٔ
أَ ِخب َ َرنٔی أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َحؿ ِٕؽ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبٔی َقا ٍَ َح َّسثَىٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ ك َ ِض َُ َ
إ َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ أَبٔی َ ُ
ئ َٔ ِٔ ا ِي َد ِی ٌٔ
َق َتا َز َة َع ِٔ أَْ َ ٕص َقا ٍَ ي َِِ یَهُ ِٔ َط ِی ْئ أَ َح َّب إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َب ِع َس اي ِّٓ َشا ٔ
ادمح نب صفح ،اہیب ،اربامیہ نب امہطؿ ،دیعس نب اوبرعفہب ،اتقدہ ،رضحت اسن ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکوعروتںےکدعبوھگ ڑفںےسزایدہیسکےستبحمںیہنیھت۔
رافی  :ادمحنبصفح،اہیب،اربامیہنبامہطؿ،دیعسنباوبرعفہب،اتقدہ،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکؿےسرگناکوھگ ڑادمعہوہاتےہ؟
ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
وکؿےسرگناکوھگ ڑادمعہوہاتےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1505

راوی َ :حُس بٔ راؾع ،ابواحُس بزازہظاّ بٔ سعیسَ ،حُس بٔ َہاجر ،عكیٌ بٔ طبیب ،حرضت
ابووہب رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َراؾ ٕٔع َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبُو أَ ِح َُ َس ا ِي َبزَّا ُز ص ٔظَ ُاّ بِ ُٔ َسعٔی ٕس َّ
ايلا َي َكان ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ
َُ َضا ٔجر ٕاْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َع ِٔ َعكٔی ٌٔ بِ ٔٔ َطبٔیبٕ َع ِٔ أَبٔی َوصِبٕ َوکَاْ َ ِت َيطُ ُػ ِح َب ْة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
ئ إلٔ َی اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ َع ِب ُس اہللٔ َو َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ
ئ َوأَ َح ُّب اْلِ َ ِس َُا ٔ
ئ اْلِ َِْب ٔ َیا ٔ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َت َش َُّ ِوا بٔأ َ ِس َُا ٔ

یضا َوأَ ِنؿَاي ٔ َضا َو َق ًِّ ُسو َصا َوَّلَ ُت َك ًِّ ُسو َصا اْلِ َ ِو َت َار َو َعً َِیهُ ِِ بٔکٌُِّ ُن َُ ِی ٕت
َو ِار َتب ٔ ُلوا ا ِي َد ِی ٌَ َوا َِ َش ُحوا ب ٔ َٓ َو ٔ
اػ َ
ُغ َُ َحح ٌَّٕ
ُغ َُ َحح ٌَّٕ أَ ِو أَ ِز َص َِ أَ َ َّ
ُق أَ َ َّ
أَ َ َّ
ُغ َُ َحح ٌَّٕ أَ ِو أَ ِط َ َ

دمحمنبراعف،اوبادمحزبازاشہؾنبدیعس ،دمحمنباہمرج،لیقعنببیبش،رضحتاوبفبہریضاہللہنعلقنرکےت
ںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایمولگ(وچبںےکانؾ)رضحتاایبنہیلعاالسلؾ
ےک انؾ رپ روھک افر دخافدن دقفس ےک زندکی بس ےس زایدہ دنسپدیہ انؾ دبع اہلل ،دبعارلنمح ںیہ زین م ولگ
وھگ ڑےراھک(ینعیاپال)رکفافراؿیکاشیپینافرراونںرپاہھتریھپارکفارگماؿرپوساروہوتدخاےکدنییکرس
دنلبی ےک فاےطس وسار وہا رکف ہن ہک دفر اجتیلہ ےک ااقتنؾ ےنیل ےک فاےطس (اسیج ہک رعب یک اعدت یھت) ارگ م
سجفتقوھگ ڑےےلولوتتیمک (ینعیسجاکرگنرسخافرایسہےکدرنایؿوہ)افراسیکاشیپینافراپؤںا دی
وہںایالؽرگنےکوہںسجیکاشیپینافراچرفںاپؤںا دیوہںایرھپایسہرگناکولہکسجیکاشیپینافرسج
ےکاچرفںاپؤںا دیوہں۔
رافی  :دمحمنبراعف،اوبادمحزبازاشہؾنبدیعس،دمحمنباہمرج،لیقعنببیبش،رضحتاوبفبہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسمسقےکوھگ ڑفںےکابرےںیمہکسجےکنیتاپںا دیافراکیاپںدفرسےرگناکوہ
ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
اسمسقےکوھگ ڑفںےکابرےںیمہکسجےکنیتاپںا دیافراکیاپںدفرسےرگناکوہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1506

راوی  :اسحام بٔ ابراہیَِ ،حُس بٔ جعرف ،طعبہ  ،ح ،اسُعیٌ بٔ َشعوز ،بَش ،طعبہ ،عبساہلل بٔ
یزیس ،ابوزرعہ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ٌ بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َج ِع َ ٕ
رف َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُط ِع َب ُة ح َوأَْ ِ َبأََْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ

إ
َش َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
یس َع ِٔ أَبٔی ُز ِر َع َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ ک َ َ
ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بٔ ِ ْ
ايظکَا ٍَ َٔ ِٔ ا ِي َد ِی ٌٔ َو َّ
اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َی ِْک ُظ ِّ
ايًؿ ُِى ْٔل ٔ ِس َُعٔی ٌَ
َ
ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب رفعج ،ہبعش  ،ح ،اامسلیع نب وعسمد ،رشب ،ہبعش ،دبعاہلل نب سیدی ،اوبزرہع ،رضحت
اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس اس مسق ےک وھگ ڑے دنسپ ںیہن
رفامےتےھتہکسجےکنیتاپؤںا دیافراکییسکدفرسےرگناکوہایاکیا دیافرنیتدفرسےرگنےک
وہں۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،دمحم نب رفعج ،ہبعش  ،ح ،الیعمس نب وعسمد ،رشب ،ہبعش ،دبعاہلل نب سیدی ،اوبزرہع،
رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
اسمسقےکوھگ ڑفںےکابرےںیمہکسجےکنیتاپںا دیافراکیاپںدفرسےرگناکوہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1507

راوی َ :حُس بٔ بظار ،یحٌی ،سؿیإ ،سًِ بٔ عبسايرحُٔ ،ابوزرعہ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َس ًِ ُِ بِ ُٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ
ْ َظ ِّ
ايظکَا ٍَ َٔ ِٔ ا ِي َد ِی ٌٔ َقا ٍَ أَبُو َع ِبس
أَبٔی ز ُِر َع َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَْ َّ ُط َ ٔ
وٕ َّ
اي َّر ِح َُ ٔٔ ِّ
ايث ََلثَ ُة َُ ِل ًَ َك ّة
وٕ ثَ ََل ُث َق َوائ َِٔ َُ َح َّح ًَ ّة َو َواح َٔس ْة َُ ِل ًَ َك ّة أَ ِو َتهُ َ
ايظکَا ٍُ َٔ ِٔ ا ِي َد ِی ٌٔ أَ ِٕ َتهُ َ

َورٔ ِج ٌْ َُ َح َّح ًَ ّة َوي َِی َص یَهُو ُٕ ِّ
ايظکَا ٍُ إ ٔ ََّّل فٔی رٔ ِج ٌٕ َو ََّل یَهُو ُٕ فٔی ا ِي َیسٔ

دمحم نب اشبر ،ییحی ،ایفسؿ ،ملس نب دبعارلنمح ،اوبزرہع ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساکشؽوھگ ڑادنسپںیہنرفامےتےھتاامؾاسنیئرفامےتںیہہکاکشؽاسوھگ ڑےوک

ےتہکںیہسجےکنیتاپؤںا دیوہںافروچاھتہنوہایاکیاپؤںا دیوہافرابیقنیتاپؤںا دیہنوہںزیناکشؽ
ہشیمہاپؤںںیموہاتےہاہھتںیمںیہنوہاتےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،ییحی،ایفسؿ،ملسنبدبعارلنمح،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگ ڑفںںیموحنتسےسقلعتم
ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
وھگ ڑفںںیموحنتسےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1508

راوی  :قتيبہ بٔ سعیس و َحُس بٔ َٓؼور ،سؿیإ ،زہری ،سايِ ،حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة بِ ُٔ َسعٔی ٕس َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َو َّ
ايًؿ ُِى َي ُط َق َاَّل َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َساي ٔ ِٕ َع ِٔ
ض َو َّ
ايسارٔ
أَبٔیطٔ َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ُّ
رف ٔ
ايظ ِؤ ُّ فٔی ثَ ََلثَ ٕة ا ِي َُ ِرأَة ٔ َوا ِي َ َ
ہبیتق نب دیعس ف دمحم نب وصنمر ،ایفسؿ ،زرہی ،اسمل ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوحنتسنیتزیچفںںیموہیتےہوعرتوھگ ڑےافراکمؿںیم۔
رافی  :ہبیتقنبدیعسفدمحمنبوصنمر،ایفسؿ،زرہی،اسمل،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی

وھگ ڑفںںیموحنتسےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1509

راوی  :ہاروٕ بٔ عبساہللَ ،عَٔ ،ايَ ،حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،ابٔ طہاب ،حُزہ،
سايِ ،عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

َقائ َ ّة َعً َِیطٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َص ُ
ارو ُٕ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ََ ِع ْٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََاي ٔ ْ
َ َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ

َوأََْا أَ ِس َُ ُع َو َّ
اب َع ِٔ َح ُِزَ َة َو َساي ٔ ِٕ ابِى َِی َع ِبسٔ
ايًؿ ُِى َي ُط َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََاي ٔ َْ َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
ايظ ِؤ ُّ فٔی
اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُض َُا أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ُّ
َّ
ض
رف ٔ
ايسارٔ َوا ِي َُ ِرأَة ٔ َوا ِي َ َ

اہرفؿ نب دبع اہلل ،نعم ،امکل ،احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،انب اہشب ،زمحہ ،اسمل ،دبعاہلل نب رمع ریض
اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وحنتس نیت زیچفں ںیم وہیت
ےہوعرتوھگ ڑےافراکمؿںیم۔
رافی  :اہرفؿ نب دبعاہلل ،نعم ،امکل ،احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،انب اہشب ،زمحہ ،اسمل ،دبعاہلل نب
رمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
وھگ ڑفںںیموحنتسےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1510

راوی َ :حُس بٔ عبساَّلعلی ،خايس ،ابٔ جریخ ،ابوزبیر ،حرضت جابر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ُج َریِ ٕخ َع ِٔ أَبٔی ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ َجابٔر ٕأَ َّٕ

ض
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ إ ٔ ِٕ َی ُ
رف ٔ
َ فٔی َط ِی ٕئ َؾف ٔی اي َّربِ َع ٔة َوا ِي َُ ِرأَة ٔ َوا ِي َ َ

دمحم نب دبعاالیلع ،اخدل ،انب رججی ،اوبزریب ،رضحت اجرب ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ارگ وحنتس (انؾ یک زیچ) یسک یئش ںیم ےہ وت وعرت اکمؿ افر وھگ ڑے ںیم
ےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاالیلع،اخدل،انبرججی،اوبزریب،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگ ڑفںیکربتکےسقلعتم
ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
وھگ ڑفںیکربتکےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1511

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،نِص ،طعبہ ،ابوتیاح ،اْص ،حَ ،حُس بٔ بظار ،یحٌی ،طعبہ ،ابوتیاح ،اْص
بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ

َ
رض َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ أَبٔی ايتَّیَّا ٔح َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَ َن ّشا ح
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا اي َّٓ ِ ُ
َوأَْ ِ َبأََْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظارٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو ايتَّیَّا ٔح َع ِٔ أَْ َ ٔص بِ ٔٔ
ََاي ٔ َٕ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِيب َ َر َن ُة فٔی ْ َ َواصٔی ا ِي َد ِی ٌٔ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رصن ،ہبعش ،اوبایتح ،اسن ،ح ،دمحم نب اشبر ،ییحی ،ہبعش ،اوبایتح ،اسن نب امکل ریض اہلل ہنع
رفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوھگ ڑفںیکاشیپینںیمربتکےہ۔

رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رصن،ہبعش،اوبایتح،اسن،ح،دمحمنباشبر،ییحی،ہبعش،اوبایتح،اسننبامکلریضاہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگ ڑفںیکاشیپینےکابولںوک(اہوھتںےس)ےنٹبےسقلعتم
ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
وھگ ڑفںیکاشیپینےکابولںوک(اہوھتںےس)ےنٹبےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1512

راوی  :عُرإ بٔ َوسی ،عبسايوارث ،یوْص ،عُرو بٔ سعیس ،ابوزرعہ بٔ عُرو بٔ جریر ،حرضت جریر رضی
اہلل عٓہ

وسی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس ا ِي َوارٔ ٔ
ث َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یُوْ ُُص َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َع ِٔ أَبٔی ز ُِر َع َة
أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ َُ َ

ض بَی ِ َن
ٌ َْ ٔ
َف ٕ
بِ ٔٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َجرٔیر ٕ َع ِٔ َجرٔیر ٕ َقا ٍَ َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ِؿت ٔ ُ
اػ َی َة َ َ
یضا ا ِي َدیِرُ إلٔ َی َی ِوّ ٔا ِيك ٔ َیا ََةٔ اْلِ َ ِجرُ َوا ِي َػٓ ٔ َیُ ُة
ٌ ََ ِع ُكو ْز فٔی ْ َ َو ٔ
أ ُ ِػبُ َع ِیطٔ َو َي ُكو ٍُ ا ِي َد ِی ُ
اػ َ
رمعاؿ نب ومیس ،دبعاولارث ،ویسن ،رمعف نب دیعس ،اوبزرہع نب رمعف نب رجری ،رضحت رجری ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہک ںیم ےن رضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملس وکداھکیہکآپ یلص اہللہیلعفآہلفملساینپدف
اویلگنںےسوھگ ڑےیکاشیپینوکلبدےتیوہےئرفامرےہےھتہکوھگ ڑفںیکاشیپینںیماتایقتمریخفربتکھکل
دییئگےہافرفہارجافرتمینغےہ۔
رافی  :رمعاؿ نب ومیس ،دبعاولارث ،ویسن ،رمعف نب دیعس ،اوبزرہع نب رمعف نب رجری ،رضحت رجری ریض اہلل
ہنع

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

ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
وھگ ڑفںیکاشیپینےکابولںوک(اہوھتںےس)ےنٹبےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1513

راوی  :قتيبہ بٔ سعیس ،يیثْ ،اؾع ،حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ

یضا ا ِي َدیِرُ إلٔ َی َی ِوّ ٔا ِيك ٔ َیا ََةٔ
ٌ فٔی ْ َ َو ٔ
َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ا ِي َد ِی ُ
اػ َ

ہبیتقنبدیعس،ثیل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنعآرضحنتیلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرفامےتںیہہک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوھگ ڑفںیکاشیپینںیماتایقتمریخھکلدییئگےہ
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
وھگ ڑفںیکاشیپینےکابولںوک(اہوھتںےس)ےنٹبےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1514

راوی َ :حُس بٔ عَلء ،ابوْیب ،ابٔ ازریص ،حؼین ،عاَرْ ،عوہ بارقی

ْع َو َة ا ِي َبارٔق ٔ ِّی
َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي َع ََل ٔ
ْیِبٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ إ ٔ ِزر َ
ئ أَبُو ُ َ
ٔیص َع ِٔ حُ َؼی ِ ٕن َع ِٔ َعا َٔر ٕ َع ِٔ ُ ِ

یضا ا ِي َدیِرُ إلٔ َی یَ ِوّ ٔا ِيك ٔ َیا ََةٔ
ٌ ََ ِع ُكو ْز فٔی ْ َ َو ٔ
َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِي َد ِی ُ
اػ َ
دمحمنبالعء،اوبرکبی،انبادرسی،نیصح،اعرم،رعفہابریق،آرضحنت یلصاہللہیلعفآہلفملسےسلقنرفامےت
ںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوھگ ڑفںیکاشیپینںیماتایقتمریخھکلدییئگےہ
رافی  :دمحمنبالعء،اوبرکبی،انبادرسی،نیصح،اعرم،رعفہابریق
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
وھگ ڑفںیکاشیپینےکابولںوک(اہوھتںےس)ےنٹبےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1515

راوی َ :حُس بٔ َثىیَ ،حُس بٔ بظار ،ابٔ ابی عسی،طعبہ ،حؼین،طعيیْ ،عوہ بٔ ابی جعس ،عُر
رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َو َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظارٕ َق َاَّل َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ أَبٔی َعس ٓ ٕ
ٔی َع ِٔ ُط ِع َب َة َع ِٔ ُح َؼی ِ ٕن َع ِٔ
َّ
یضا
ٌ ََ ِع ُكو ْز فٔی ْ َ َو ٔ
ْع َو َة بِ ٔٔ أَبٔی ا ِي َح ِع ٔس أَْ َّ ُط َسُٔ َع اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ا ِي َد ِی ُ
اػ َ
ايظ ِع ٔي ِّی َع ِٔ ُ ِ
ا ِي َدیِرُ إلٔ َی یَ ِوّ ٔا ِيك ٔ َیا ََةٔ اْلِ َ ِجرُ َوا ِي َُ ِػ َٓ ُِ
دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انب ایبدعی،ہبعش،نیصح،یبعش ،رعفہنب ایبدعج،رمعریضاہللہنع آرضحنت یلصاہلل
ہیلع فآہل فملس وک ہی رفامےت وہےئ انس ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وھگ ڑفں یک اشیپین ںیم
اتایقتمریخھکلدییئگےہ
رافی  :دمحمنبینثم،دمحمنباشبر،انبایبدعی،ہبعش،نیصح،یبعش،رعفہنبایبدعج،رمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
وھگ ڑفںیکاشیپینےکابولںوک(اہوھتںےس)ےنٹبےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1516

راوی  :عُرو بٔ علیَ ،حُس بٔ جعرف،طعبہ ،عبساہلل بٔ ابی سرف،طعيیْ ،عوہ رضی اہلل عٓہ

رف َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی َّ
رف َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َج ِع َ ٕ
ايش َ ٔ
َّ
یضا
ٌ ََ ِع ُكو ْز فٔی ْ َ َو ٔ
ْع َو َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ا ِي َد ِی ُ
اػ َ
ايظ ِع ٔي ِّی َع ِٔ ُ ِ
ا ِي َدیِرُ إلٔ َی یَ ِوّ ٔا ِيك ٔ َیا ََةٔ اْلِ َ ِجرُ َوا ِي َُ ِػ َٓ ُِ
رمعف نب یلع ،دمحم نب رفعج،ہبعش ،دبعاہلل نب ایب رفس،یبعش ،رعفہ ریض اہلل ہنع آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےسلقنرفامےتںیہہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوھگ ڑفںیکاشیپینںیماتایقتمریخھکلدییئگ
ےہ
رافی  :رمعفنبیلع،دمحمنبرفعج،ہبعش،دبعاہللنبایبرفس،یبعش،رعفہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
وھگ ڑفںیکاشیپینےکابولںوک(اہوھتںےس)ےنٹبےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1517

راوی  :عُرو بٔ علی ،عبسايرحُٔ ،طعبہ ،حؼین ،عبساہلل بٔ ابی سرف،طعيیْ ،عوہ بٔ ابی جعس

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ُح َؼی ِْن َو َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ أَبٔی

َّ
َّ
ْع َو َة بِ ٔٔ أَبٔی ا ِي َح ِع ٔس َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ
ايش َ ٔ
رف أَْ َّ ُض َُا َسُٔ َعا ايظ ِع ٔي َّی یُ َح ِّس ُث َع ِٔ ُ ِ
یضا ا ِي َدیِرُ إلٔ َی یَ ِوّ ٔا ِيك ٔ َیا ََ ٔة اْلِ َ ِجرُ َوا ِي َُ ِػ َٓ ُِ
ٌ ََ ِع ُكو ْز فٔی ْ َ َو ٔ
ا ِي َد ِی ُ
اػ َ
رمعف نب یلع ،دبعارلنمح ،ہبعش ،نیصح ،دبعاہلل نب ایب رفس،یبعش ،رعفہ نب ایب دعج آرضحنت یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسےسلقنرفامےتںیہہکآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےناراشدرفامای وھگ ڑفںیک اشیپینںیماتایقتمریخ ھکل
دییئگےہ
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ہبعش،نیصح،دبعاہللنبایبرفس،یبعش،رعفہنبایبدعج
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگ ڑےوکرتتیبدےنیےسقلعتم
ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
وھگ ڑےوکرتتیبدےنیےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1518

عیسی بٔ یوْص ،عبسايرحُٔ بٔ یزیس ،بٔ جابر ،ابوسَلّ ،حرضت
راوی  :حشٔ بٔ اسُعیٌ بٔ َحايسٰ ،
خايس بٔ زیس رضی اہلل عٓہ

یس بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي َح َش ُٔ بِ ُٔ إ ٔ ِس َُعٔی ٌَ بِ ٔٔ َُ َحاي ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ع َٔیسی بِ ُٔ یُوْ َُص َع ِٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
َجابٔر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو َس ََّلّ ٕ ِّ
إ عُ ِك َب ُة بِ ُٔ َعا َٔر ٕ َی ُُ ُّر بٔی
ايس ََ ِظق ٔ ُّی َع ِٔ َخاي ٔ ٔس بِ ٔٔ َیز ٔ َ
یس ا ِي ُح َضىٔ ِّی َقا ٍَ ک َ َ
َات یَ ِوّ ٕ أَبِ َلأ ِ ُت َع ِٓ ُط َؾ َكا ٍَ یَا َخاي ٔ ُس َت َعا ٍَ أ ُ ِخبٔرِ َک ب ٔ َُا َقا ٍَ
إ ذ َ
ارخ ِد ب ٔ َٓا ْ َ ِرمٔی َؾ ًَ َُّا ک َ َ
ؾ ََی ُكو ٍُ یَا َخاي ٔ ُس ِ ُ
ٌ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ َت ِي ُت ُط َؾ َكا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ اہللَ یُ ِسخٔ ُ
ب ٔ َّ
رف ا ِي َح َّٓ َة َػان َٔع ُط َی ِح َت ٔش ُب فٔی ُػ ِٓ ٔعطٔ ا ِي َدی ِ َر َوايرَّام ٔ َی بٔطٔ َو َُ َٓ ِّب ًَطُ َو ِار َُوا َو ِار َنبُوا
ايش ِض ِٔ ا ِي َواح ٔ ٔس ثَ ََلثَ َة َن َ ٕ

َوأَ ِٕ َت ِر َُوا أَ َح ُّب إلٔ َ َّی َٔ ِٔ أَ ِٕ َت ِر َنبُوا َوي َِی َص َّ
َف َس ُط َو َُ ََل َعبَتٔطٔ ا َِ َرأَ َت ُط
ايً ِض ُو إ ٔ ََّّل فٔی ثَ ََلثَ ٕة َتأِز ٔ ٔ
یب اي َّر ُج ٌٔ َ َ
رف ب ٔ َضا
رفصَا أَ ِو َقا ٍَ َن َ َ
َو َر َِیٔطٔ بٔ َك ِو ٔسطٔ َوْ َ ِبًٔطٔ َو ََ ِٔ َت َر َک اي َّرم ِ َی َب ِع َس ََا َعً ٔ َُ ُط َرغ َِب ّة َع ِٓطُ َؾإْٔ َّ َضا ن ِٔع َُ ْة َن َ َ

نسحنباامسلیعنباجمدلٰ،یسیعنبویسن،دبعارلنمح نبسیدی،نباجرب،اوبالسؾ ،رضحتاخدلنبزدیریضاہلل
ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت ہبقع نب اعرم ریض اہلل ہنع سج فتق ریمے اپس ےس زگرےت ےھت وت رفامےت اے
اخدل!مآاجؤافرلچرکمہدفونںریتادنازیرکںی۔ںیمےناکیدؿآےنںیماتریخرکدیوتفہرفامےنےگلہک
اخدل م آ اجؤ ںیم م وک رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس اک رفامؿ ابمرک انسات وہں۔ ہچنیم  ںیم اؿ ےک
اپسآایوتےنہکےگلرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایدخافدندقفساکیریتادنازیکفہج
ےس نیت آدویمں وک تنج ںیم دالخ رفامںیئ ےگ۔ اکی وت اس اک انبےن فاال سج یک تین ریت ےک انبےن ےس ریخ افر
الھبیئیک افردفرسااس وک ےنکنیھپفاال افر رسیتااس وک ریت دےنیفاال۔ سپ مولگ ریت ادنازیرکف افر(وھگ ڑےرپ)
وساریایکرکفرھپریمےزندکیریتادنازیوھگ ڑوساریےسرتہبےہ افر نیت مسق ےک کہیلےک العفہوکیئلیھک
انلیھکدرتس ںیہن ےہ اکی وت یسکصخش اک اےنپ وھگ ڑے وک رتتیبدانی (ینعی رفتحی رکان) افر رسیتے ریت امکؿ ےک
اسھتریتادنازیرکانافراس ےکالعفہ سجیسک صخشےن ریتادنازیےنھکیس ےکدعباس وکوھچ ڑدای وتدرا لاس
ےنتمعندخافدنییکانرکشییک۔رشبہکیطاسےناسوکانرکشییکفہجےسوھچ ڑاوہ۔
رافی  :نسح نب الیعمس نب اجمدلٰ ،یسیع نب ویسن ،دبعارلنمح نب سیدی ،نب اجرب ،اوبالسؾ ،رضحت اخدل نب زدی
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگ ڑےیکداع
ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
وھگ ڑےیکداع

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1519

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،عبسايحُیس بٔ جعرف ،یزیس بٔ ابوحبیب ،سویس بٔ قیصَ ،عاویہ بٔ حسیخ،
حرضت ابوذر رضی اہلل عٓہ

رف َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َیزٔی ُس بِ ُٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ا ِي َحُٔی ٔس بِ ُٔ َج ِع َ ٕ
َحبٔیبٕ َع ِٔ ُس َویِ ٔس بِ ٔٔ َق ِی ٕص َع ِٔ َُ َعاؤیَ َة بِ ٔٔ ُح َسیِ ٕخ َع ِٔ أَبٔی ذ ٓ َٕر َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ

ض َْعب ٔ ٕی إ ٔ ََّّل یُ ِؤ َذ ُٕ َي ُط ع ٔ ِٓ َس کٌُِّ َس ََّحٕ ب ٔ َس ِع َو َتی ِ ٔن َّ
َّ
ايً ُض َِّ َخ َّو ِي َتىٔی ََ ِٔ َخ َّو ِي َتىٔی َٔ ِٔ بَىٔی
َف ٕ َ ٓ
َو َسً َِ ََا َٔ ِٔ َ َ
آ َز َّ َو َج َع ًِ َتىٔی َي ُط ؾَا ِج َع ًِىٔی أَ َح َّب أَصًِٔطٔ َو ََائطٔ إٔي َِیطٔ أَ ِو َٔ ِٔ أَ َحبِّ ََائطٔ َوأَصًِٔطٔ إٔي َِیطٔ

رمعفنبیلع،ییحی،دبعادیمحلنبرفعج،سیدینباوببیبح،وسدینبسیق،اعمفہینبدحجی،رضحتاوبذرریضاہلل
ہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوکیئایلعمسقاکوھگ ڑاوجہکاہجد
ےک ےیل راھک ایگ وہ اس مسق اک ںیہن اس وک رحسی ےک فتق دف داعںیئ رکےن یک ااجزت ہن دی اجیت وہ اکی ہی ہک
اکیدخاھجموکااسنونںںیمےسسجیسکہکرپسدرکےافرسجوکوتھجموکانعتئرکےاسےکزندکیاسےس
الہفامؽںیمےسبسےسزایدہزعسیرکدے۔
رافی  :رمعف نبیلع،ییحی،دبعادیمحلنبرفعج،سیدینباوببیبح ،وسدی نبسیق،اعمفہی نبدحجی،رضحتاوبذر
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگ ڑفںوکرچخادیارکاےنےکےیلدگوھںےسیتفجرکاےنےکانگہےسقلعتم
ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
وھگ ڑفںوکرچخادیارکاےنےکےیلدگوھںےسیتفجرکاےنےکانگہےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1520

راوی  :قتيبہ بٔ سعیس ،يیث ،یزیس بٔ ابوحبیب ،ابوخیر ،ابٔ زریر ،حرضت علی بٔ ابی كايب رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
یس بِ ٔٔ أَبٔی َحبٔیبٕ َع ِٔ أَبٔی ا ِي َدی ِر ٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ ز َُریِر ٕ َع ِٔ َعل ٔ ِّی
ايً ِی ُث َع ِٔ َیز ٔ َ
َّ
َّ
ُ
َ
َفن ٔ َب َضا َؾ َكا ٍَ َعل ٔ ٌّی
بِ ٔٔ أبٔی كَائبٕ َرض َٔی اہللُ َع ِٓطُ َقا ٍَ أصِ ٔسیَ ِت إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َب ِػ ًَ ْة َ َ
ٌ
ٌ َص ِٔذظ ٔ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إْٔ َّ َُا َيؿ َِع ُ
ي َِو َح َُ ًِ َٓا ا ِي َحُٔی َر َعل َی ا ِي َد ِی ٌٔ َيکَاْ َ ِت َي َٓا َٔ ِث ُ
وٕ
َ َّاي ِٔذ َ
ذَي ٔ َ
یٔ ََّل َي ِعً َُُ َ
ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینباوببیبح،اوبریخ،انبزرری،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنعےسرفاتیےہ
ہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکاکیرچخوطبردہہیشیپایکایگ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملساسرپ
وساروہےئوت ںیم ےنرعض ایکارگ مہدگوھںوکوھگ ڑفں رپوھچ ڑدںیےگ وتہی رچخادیا وہںےگ۔آپ یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایااسیفہولگرکےتںیہوجہکوھگ ڑفںےکافدئفںےسانفافقوہےتںیہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،سیدینباوببیبح،اوبریخ،انبزرری،رضحتیلعنبایباطبلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
وھگ ڑفںوکرچخادیارکاےنےکےیلدگوھںےسیتفجرکاےنےکانگہےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1521

راوی  :حُیس بٔ َشعسہ ،حُاز ،ابوجہـِ ،عبساہلل بٔ عبیساہلل بٔ عباض ،حرضت ابٔ عباض رضی اہلل
عٓہ

ض َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرَْا حُ َُ ِی ُس بِ ُٔ ََ ِش َع َس َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ أَبٔی َج ِض َـ ِٕ َع ِٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َعبَّا ٕ

َّ
َّ
ِص َقا ٍَ َّلَ
ُقأ ُفٔی ُّ
ُن ِٓ ُت ع ٔ ِٓ َس ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ايو ِضر ٔ َوا ِي َع ِ ٔ
ض ؾ ََشأ َ َي ُط َر ُج ٌْ أَک َ َ
إ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َي ِ َ
ُقأ ُفٔی َن ِؿ ٔشطٔ َقا ٍَ َخ ُِ ّظا َص ِٔذظ ٔ َ ٌّرش َٔ ِٔ اْلِ ُول َی إ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِب ْس
َقا ٍَ َؾً ََع ًَّ ُط ک َ َ
إ َي ِ َ
ض إ ٔ ََّّل
أَ ََ َر ُظ اہللُ َت َعال َی بٔأ َ َِرٔظ ٔؾ ََب ًَّ َػ ُط َواہللٔ ََا ا ِخ َتؼَّ َٓا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔظَ ِی ٕئ زُ َ
وٕ اي َّٓا ٔ
ب ٔ َث ََلثَ ٕة أَ ََ َرَْا أَ ِٕ نُ ِشب ٔ َؼ ا ِي ُو ُؿو َئ َوأَ ِٕ َّلَ َْأِک ُ ٌَ ايؼَّ َس َق َة َو ََّل ْ ُ ِٓز ٔ َی ا ِي ُح ُُ َر َعل َی ا ِي َد ِی ٌٔ
دہص
دیمحنبدعسمہ،امحد،اوب م،دبعاہللنبدیبع اہللنبابعس،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
اکی آدیم ےن اؿ ےس وساؽ ایک ایک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس امنزرہظ افر امنزرصع ںیم رقات
رفامای رکےت ےھت؟ اوہنں ےن رفامای ںیہن۔ اس صخش ےن رعض ایک وہ  اتک ےہ ہک فہ دؽ دؽ ںیم ڑپےتھ وہں۔
اوہن ں ےن رفامای اہمترامسج افررہچہ ج ل اجےئ ہی وت م ےن ےلہپ ےس ربی(افرطلغ) ابت  ہہدی ےہ۔ اس ےیل ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اکی دنبے (افر اکی ااسنؿ ےھت) دخافدن دقفس ےن آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسوکسجابتاکمکحرفامایآپیلصاہللہیلعفآہل فملسےناسوکاچنہپدایافردخایکمسقرضحتروسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےنمہالہتعیبےکفاےطسنیتزیچےکالعفہوکیئاخص ابتںیہنرفامیئ۔آپیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اؿ وک مکح رفامای ہک م ایھچ رطح ےس فوض رکف افر م دصہق ریخات یک یئش ہن اھکای رکف افر
دگوھںوکوھگ ڑفںرپہنوھچ ڑارکف۔
دہص
رافی  :دیمحنبدعسمہ،امحد،اوب م،دبعاہللنبدیبعاہللنبابعس،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگ ڑفںوکاچرہ الھےنےکوثابےسقلعتم
ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
وھگ ڑفںوکاچرہ الھےنےکوثابےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1522

راوی  :حارث بٔ َشهین ،ابٔ وہب ،كًحہ بٔ ابوسعیس ،سیعس َكبری ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َح َّسثَىٔی ك َ ًِ َح ُة بِ ُٔ أَبٔی َسعٔی ٕس أَ َّٕ
َقا ٍَ ا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
َّ
َّ
َ
َ
َف ّسا فٔی
َسع ّ
ٔیسا ا ِي َُ ِكبُر َّٔی َح َّسث ُط َع ِٔ أبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َقا ٍَ ََ ِٔ ا ِحت ََب َص َ َ
إ ٔط َب ُعطُ َور ُّٔی ُط َوبَ ِويُ ُط َو َر ِوثُطُ َح َش َٓا ٕ
ت فٔی َٔیزَاْ ٔطٔ
َسبٔی ٌٔ اہللٔ إ ٔ َیُاّْا بٔاہللٔ َو َت ِؼسٔي ّكا ي ٔ َو ِع ٔس اہللٔ ک َ َ
احرث نب نیکسم ،انب فبہ ،ہحلط نب اوبدیعس ،شتعد ربقمی ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع لقن رفامےت ںیہہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجصخشاامیؿیکاحتلںیمدوعفںیکدصتقیرکےت
وہےئ اہجد ےک فاےطس وھگ ڑا رےھک اگ وت اس وک وھگ ڑے اک اھکان انیپ اشیپب افر دیل رکان امتؾ ےک دبہل ںیم اس ےک انہم
ہ
اامعؽںیمکیناامعؽھکلدیاجںیئےگ۔
رافی  :احرثنبنیکسم،انبفبہ،ہحلطنباوبدیعس،شتعدربقمی،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریغرمضموھگ ڑفںیکڑھگدف ڑ
ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
ریغرمضموھگ ڑفںیکڑھگدف ڑ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1523

راوی  :اسُعیٌ بٔ َشعوز ،خايس ،ابٔ ابوذئبْ ،اؾع ،حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی ذٔئِبٕ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ

إ أَ ََ ُسصَا ثَٓ ٔ َّی َة ا ِي َو َزا ٔع َو َسابَ َل بَی ِ َن
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َسابَ َل بَی ِ َن ا ِي َد ِی ٌٔ یُ ِر ٔسًُ َضا َٔ ِٔ ا ِي َحؿ َِیا ٔ
ئ َوک َ َ

إ أَ ََ ُس َصا َٔ ِٔ َّ
ايثٓ ٔ َّیةٔ إلٔ َی ََ ِشحٔ ٔس بَىٔی ز َُریِ ٕل
ا ِي َد ِی ٌٔ َّائًی ي َِِ ُت ِـ َُرِ َوک َ َ
اامسلیعنبوعسمد،اخدل،انباوبذبئ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمی
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنڑھگدف ڑوھگ ڑفںوک(اقمؾ)افیحءےسرفاہنرفامایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناؿ
یک (دف ڑےن یک دح) بیتیہ اولداع (انیم ہگج) کت رقمر رفامیئ رھپ ایس رطہقی ےس ریغ رمضم وھگ ڑفں وک رفاہن رفامای وت
بیتیہاولداعےسدجسمونبزرقیکتدف ڑاای۔
رافی  :الیعمسنبوعسمد،اخدل،انباوبذبئ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھگ ڑفںوکدف ڑےنےکےیلایتررکےنےسقلعتم
ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
وھگ ڑفںوکدف ڑےنےکےیلایتررکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1524

راوی َ :حُس بٔ سًُہ و حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَْ ،اؾع ،حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
أ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َوا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
ََاي ٔ َْ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َسابَ َل بَی ِ َن ا ِي َد ِی ٌٔ َّائًی َق ِس أ ُ ِؿُٔ َر ِت
إ أَ ََ ُسصَا ثَٓ ٔ َّی َة ا ِيو َزا ٔع َو َسابَ َل بَی ِ َن ا ِي َد ِی ٌٔ َّائًی ي َِِ ُت ِـُرِ َٔ ِٔ َّ
ايثٓ ٔ َّیةٔ إلٔ َی ََ ِشحٔسٔ بَىٔی
َٔ ِٔ ا ِي َحؿ َِیا ٔ
ئ َوک َ َ
َ
َ

إ َٔ َُّ ِٔ َسابَ َل ب ٔ َضا
ز َُریِ ٕل َوأَ َّٕ َع ِب َس اہللٔ ک َ َ

دمحم نب ہملس ف احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت
روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےنڑھگ دف ڑ رکایئ وتآپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رمضم وھگ ڑے وکافیحےس

ےلرک بیتیہاولداع کت دف ڑےناک مکحرفامایرھپریغ رمضم وھگ ڑفںےک درنایؿ اقمہلب رکاایوت بیتیہاولداع ےسےل
رکدجسمینبزرقیکتدف ڑےناکمکحرفامایافررضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعیھبوھگ ڑدف ڑںیماشلمےھت۔
رافی  :دمحمنبہملسفاحرثنبنیکسم،انباقمس،امکل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رشطےکامؽےسقلعتم
ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
رشطےکامؽےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1525

راوی  :اسُعیٌ بٔ َشعوز ،خايس ،ابٔ ذئبْ ،اؾع بٔ ابوْاؾع ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی ذٔئِبٕ َع ِٔ َْاؾ ٔ ٔع بِ ٔٔ أَبٔی َْاؾ ٕٔع َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ـ
َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ َّلَ َس َب َل إ ٔ ََّّل فٔی َن ِؼ ٌٕ أَ ِو َح ٔ ٕ
اَف أَ ِو ُخ ٕ ٓ

الیعمس نب وعسمد ،اخدل ،انب ذبئ ،انعف نب اوبانعف ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایرشطاکامؽانیلرصػنیتزیچفںںیماجزئےہریتادنازیںیمای
افٹنافروھگ ڑفںیکدف ڑںیم۔
رافی  :الیعمسنبوعسمد،اخدل،انبذبئ،انعفنباوبانعف،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی

رشطےکامؽےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1526

راوی  :سعیس بٔ عبسايرحُْٔ ،اؾع بٔ ابوْاؾع ،ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َسعٔی ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ ايرَّ ِح َُ ٔٔ أَبُو عُب َ ِی ٔس اہللٔ ا ِي َُ ِدزُوم ٔ ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ أَب ٔی ذٔئِبٕ َع ِٔ َْاؾ ٔ ٔع
ـ أَ ِو َح ٔاَفٕ
بِ ٔٔ أَبٔی َْاؾ ٕٔع َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََّل َس َب َل إ ٔ ََّّل فٔی َن ِؼ ٌٕ أَ ِو ُخ ٕ ٓ
دیعسنبدبعارلنمح،انعفنباوبانعف،اوبرہریہریضاہللہنعاسدحثیاکومضمؿاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :دیعسنبدبعارلنمح،انعفنباوبانعف،اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
رشطےکامؽےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1527

راوی  :ابراہیِ بٔ يعكوب ،ابٔ ابی َریِ ،يیث ،ابٔ ابوجعرفَ ،حُس بٔ عبسايرحُٔ ،سًامیٕ بٔ يشار،
ابوعبساہلل ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ أَبٔی ََرِیَ َِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َّ
ايً ِی ُث َع ِٔ ابِ ٔٔ أَبٔی َج ِع َرفٕ َع ِٔ َُ َح َُّسٔ
أَ ِخب َ َرَْا إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ َي ِع ُك َ

بِ ٔٔ َع ِبسٔ ايرَّ ِح َُ ٔٔ َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ َي َشارٕ َع ِٔ أَبٔی َع ِب ٔس اہللٔ ََ ِول َی ا ِي ُح ِٓ َسعٔیِّی َن َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َرض َٔی اہللُ َع ِٓطُ
ـ أَ ِو َح ٔاَفٕ
َقا ٍَ َّلَ َی ٔح ٌُّ َس َب ْل إ ٔ ََّّل َعل َی ُخ ٕ ٓ
اربامیہ نب وقعیب ،انب ایب رممی ،ثیل ،انب اوبرفعج ،دمحم نب دبعارلنمح ،امیلسؿ نب اسیر ،اوبدبع اہلل ،رضحت

اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ابزی افر
رشطاکامؽانیلرصػوھگ ڑدف ڑایافٹنیکدف ڑںیماجزئےہ۔
رافی  :اربامیہ نب وقعیب ،انب ایب رممی ،ثیل ،انب اوبرفعج ،دمحم نب دبعارلنمح ،امیلسؿ نب اسیر ،اوبدبعاہلل،
رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
رشطےکامؽےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1528

راوی َ :حُس بٔ َثىی ،خايس ،حُیس ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َع ِٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا حُ َُ ِی ْس َع ِٔ أَْ َ ٕص َقا ٍَ کَاْ َ ِت ي ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ

َّ
َ
ْعاب ٔ ٌّی َعل َی َق ُعوز ٕ ؾ ََش َب َك َضا َؾظَ َّل َعل َی ا ِي ُُ ِشًُٔٔی َن َؾ ًَ َُّا
َو َسً َِ َْا َق ْة ُت َش َِّّم ا ِي َع ِـ َبا َئ ََّل ُت ِش َب ُل َؾ َحا َئ أ ِ َ
ايسْ ِ َیا
َرأَی ََا فٔی ُو ُجوصٔض ٔ ِِ َقايُوا َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ ُسب ٔ َك ِت ا ِي َع ِـ َبا ُئ َقا ٍَ إ ٔ َّٕ َحكًّا َعل َی اہللٔ أَ ِٕ ََّل َی ِر َت ٔؿ َع َٔ ِٔ ُّ

َط ِی ْئ إ ٔ ََّّل َو َؿ َعطُ

دمحمنبینثم،اخدل،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاپس
اکی عصا انیم افینٹن یھت۔ فہ (دشدی تبحم ےک ابفوجد) اہریت ںیہن یھت۔ ہچنیم  اکی رمہبت اکی داہییت صخش اکی
وعقد (ا فٹن) رپ احرض وہا افر فہ صخش اس افینٹن ےس آےگ لکن ایگ۔ ہی ابت املسمونں رپ انوگار زگری وت روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ولوگں ےک رہچفں ےک ات رات دےھکی۔ احصہب ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل
ہیلع فملس! عصاء (افیٹن وت) اہر یئگ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای دخافدندقفس داین یک رہ اکی دنلبی فایل
زیچوکروسارکےتںیہ۔

رافی  :دمحمنبینثم،اخدل،دیمح،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
رشطےکامؽےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1529

راوی  :عُرإ بٔ َوسی ،عبسايوارثَ ،حُس بٔ عُرو ،ابوحهِ ،يیثَ ،حُس ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل
عٓہ

وسی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس ا ِي َوار ٔٔث َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ أَبٔی ا ِي َح َه ِٔ ََ ِولّی ي ٔ َبىٔی ي َِی ٕث
أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ َُ َ
ـ أَ ِو َح ٔاَفٕ
َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََّل َس َب َل إ ٔ ََّّل فٔی ُخ ٕ ٓ
رمعاؿ نب ومیس ،دبعاولارث ،دمحم نب رمعف ،اوبمکح ،ثیل ،دمحم ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
آپ یلص اہللہیلع فآہلفملس ےن اراشد رفامای رشط افر ابزیاگلان رصػدف زیچفں ںیم اجزئ ےہ وھگ ڑے افر افوٹنں
یکدف ڑںیم۔
رافی  :رمعاؿنبومیس،دبعاولارث،دمحمنبرمعف،اوبمکح،ثیل،دمحم،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بلجےکابرےںیم
ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
بلجےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1530

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ بزیع ،یزیس ،حُیس ،حشٔ ،حرضت عُرإ بٔ حؼین رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ بَزٔی ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ ُٔ ز َُریِ ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا حُ َُ ِی ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا
إ بِ ٔٔ حُ َؼی ِ ٕن َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََّل َجً ََب َو ََّل َج َٓ َب َو ََّل ٔط َػ َار فٔی
ا ِي َح َش ُٔ َع ِٔ ع ُِٔ َر َ

ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ َو ََ ِٔ اْ ِ َت َض َب ْ ُ ِض َب ّة َؾً َِی َص َٔ َّٓا

دمحم نب دبعاہلل نب زبعی ،سیدی ،دیمح ،نسح ،رضحت رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایاالسؾںیمہنوت بلجےہافرہنیہبنجےہافرہناغشرےہرھپ
سجصخشےنولٹامریکوتاساکمہےسوکیئقلعتںیہنےہ۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبزبعی،سیدی،دیمح،نسح،رضحترمعاؿنبنیصحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بنجےسقلعتمدحثی
ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
بنجےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1531

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبہ ،ابوقزعہ ،حشٔ ،عُرإ بٔ حؼین رضی اہلل عٓہ

إ بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظارٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ أَبٔی َقزَ َع َة َع ِٔ ا ِي َح َش ٔٔ َع ِٔ ع ُِٔ َر َ
ُح َؼی ِ ٕن أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََّل َجً ََب َو ََّل َج َٓ َب َو ََّل ٔط َػ َار فٔی ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ

دمحم نب اشبر ،دمحم ،ہبعش ،اوبزقہع ،نسح ،رمعاؿ نب نیصح ریض اہلل ہنع اس دحثی اک ومضمؿ اسقب ےک اطمقب
ےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،اوبزقہع،نسح،رمعاؿنبنیصحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
بنجےسقلعتمدحثی

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1532

راوی  :عُوٕ بٔ عثُإ بٔ سعیس ،نثیر ،بكیہ بٔ ويیس ،طعبہ ،حُیس ،حرضت اْص بٔ َايَ رضی اہلل
عٓہ

إ بِ ٔٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ َنثٔیر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َبك ٔ َّی ُة بِ ُٔ ا ِي َوئی ٔس َقا ٍَ َح َّسثَىٔی ُط ِع َب ُة َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرنٔی َع ُِرُو بِ ُٔ عُ ِث َُ َ
َّ
َّ َ
ايلؤی ُ َ
َح َّسثَىٔی حُ َُ ِی ْس َّ
ْعاب ٔ ٌّی ؾ ََش َب َكطُ
ٌ َع ِٔ أْ َ ٔص بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ َقا ٍَ َسابَ َل َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ أ ِ َ
َ
َ َؾ َكا ٍَ
َ َؾكٔی ٌَ َي ُط فٔی ذَي ٔ َ
اب َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو َج ُسوا فٔی أَ ِن ُؿ ٔشض ٔ ِِ َٔ ِٔ ذَي ٔ َ
َؾ َهأ َّٕ أَ ِػ َح َ
ايسْ ِ َیا إ ٔ ََّّل َو َؿ َع ُط اہللُ
َح ٌّل َعل َی اہللٔ أَ ِٕ َّلَ َی ِر َؾ َع َط ِی ْئ َنؿ َِش ُط فٔی ُّ
ومعؿ نب امثعؿ نب دیعس ،ریثک ،ہیقب نب فدیل ،ہبعش ،دیمح ،رضحت اسن نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہللہیلع فآہل فملس ےن اکی دؿ اکی داہییت صخش ےس اقمہلب رفامای وت فہ صخش تیج ایگ۔
وگایہکہیابترضحاتاحصہبرکاؾوکانوگارزگریافررضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےساسابتاک
ذترکہایکایگوت آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہیدخافدندقفسےکذہمقحےہہکسجفتقوکیئزیچازوخد
رسدنلبوہےنگلاجیتےہوتدخافدندقفساسوکاھٹگدےتیںیہ۔

رافی  :ومعؿنبامثعؿنبدیعس،ریثک،ہیقبنبفدیل،ہبعش،دیمح،رضحتاسننبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امؽتمینغںیموھگ ڑفںےکہصحےکابرےںیم
ابب  :وھگ ڑفںےسہقلعتمااحدثی
امؽتمینغںیموھگ ڑفںےکہصحےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1533

راوی  :حارث بٔ َشیهٔ ،ابٔ وہب ،سعیس بٔ عبسايرحُٔ ،ہظاّ بٔ ْعوہ ،یحٌی بٔ عباز بٔ عبساہلل
بٔ زبیر ،حرضت عبساہلل بٔ زبیر رضی اہلل عٓہ

َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َسعٔی ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ ايرَّ ِح َُ ٔٔ
َقا ٍَ ا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
ض َب َر ُسو ٍُ
ْع َو َة َع ِٔ یَ ِحٌَی بِ ٔٔ َعبَّاز ٔبِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ ايزُّبَی ِر ٔ َع ِٔ َج ِّسظ ٔأَْ َّ ُط ک َ َ
إ َي ُكو ٍُ َ َ
َع ِٔ صٔظَ اّ ٔ بِ ٔٔ ُ ِ

َّ
َّ
ُقبَی
اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َع َاّ َخ ِیب َ َر ئًزُّبَی ِر ٔبِ ٔٔ ا ِي َع َّواّ ٔ أَ ِر َب َع َة أَ ِس ُض ِٕ َس ِض ُّا ئًزُّبَی ِر ٔ َو َس ِض ُّا ي ٔ ِٔذی ا ِي ُ ِ
ض
ِرف ٔ
ي ٔ َؼ ٔؿ َّی َة ب ٔ ِٓتٔ َع ِب ٔس ا ِي ُُ َّلً ٔ ٔب أ ُ ِّّ ايزُّبَی ِر ٔ َو َس ِض َُی ِ ٔن ئً َ َ
مس
احرث نب یکن ،انب فبہ ،دیعس نب دبعارلنمح ،اشہؾ نب رعفہ ،ییحی نب ابعد نب دبعاہلل نب زریب ،رضحت
دبعاہلل نب زریب ریض اہلل ہنع اےنپ فادل امدج ےس لقن رکےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےنزغفہربیخےکومعقرپرضحتزریبنبوعاؾریضاہللہنعوکامؽتمینغںیمہصحدایوتاچرےصحدےیئ۔اکیوت
اؿ ےک فاےطس افر اکی رہتش دارفں ےک فاےطس ینعی رضحت زریب ریض اہلل ہنع یک فادلہ امدجہ رضحت ہیفص تنب
دبعابلطملریضاہللاہنعےکفاےطسافردفےصحوھگ ڑفںےکفاےطس۔
مس
رافی  :احرث نب یکن ،انب فبہ ،دیعس نب دبعارلنمح ،اشہؾ نب رعفہ ،ییحی نب ابعد نب دبعاہلل نب زریب،

رضحتدبعاہللنبزریبریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راہایہلںیمففقےسہقلعتمااحدثی
ابب  :راہایہلںیمففقےسہقلعتمااحدثی
امؽتمینغںیموھگ ڑفںےکہصحےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1534

راوی  :قتيبہ بٔ سعیس ،ابواَّلحوؾ ،ابواسحام ،حرضت عُرو بٔ حارث رضی اہلل عٓہ

ؾ َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ ا ِي َحار ٔٔث َقا ٍَ ََا َت َر َک
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبُو اْلِ َ ِح َو ٔ
َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ زٔی َٓ ّارا َو ََّل ز ٔ ِر َص ُّا َو ََّل َع ِب ّسا َو ََّل أَ ََ ّة إ ٔ ََّّل َب ِػ ًَ َت ُط َّ
إ
ايظ ِض َبا َئ َّائًی ک َ َ
رخی َػ َس َق ّة
َی ِر َنبُ َضا َوس ََٔل َح ُط َوأَ ِر ّؿا َج َعً ََضا فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َو َقا ٍَ ُقت َ ِي َب ُة ََ َّر ّة أ ُ ِ َ

ہبیتق نب دیعس ،اوباالوحص ،اوبااحسؼ ،رضحت رمعف نب احرث ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ رکمی یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن ہن وت دانیر وھچ ڑے ہن درمہ ہن یہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن الغؾ افر ہن ابدنایں وھچ ڑںی
ا ہتبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناکیا دیرچخہکسجرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوساروہےتےھتفہوھچ ڑا
افرآپیلصاہلل ہیلعفآہلفملسےنایھتہرافرز نیوجہکراہدخاںیمففقرکدیںیھتفہوھچ ڑے۔رضحتہبیتق
ریضاہللہنعےندفرسیرمہبتدحثیلقنرکےتوہےئاہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنہیاایشءدصہقرکدی
ںیھت۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،اوباالوحص،اوبااحسؼ،رضحترمعفنباحرثریضاہللہنع

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

ابب  :راہایہلںیمففقےسہقلعتمااحدثی
امؽتمینغںیموھگ ڑفںےکہصحےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1535

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی بٔ سعیس ،سؿیإ ،ابواسحام ،حرضت عُرو بٔ حارث رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو إ ٔ ِس َح َل َقا ٍَ
َسُٔ ِع ُت َع ُِ َرو بِ َٔ ا ِي َحار ٔٔث َي ُكو ٍُ ََا َت َر َک َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ ََّّل َب ِػ ًَ َت ُط ا ِيب َ ِی َـا َئ َوس ََٔل َحطُ

َوأَ ِر ّؿا َت َر َن َضا َػ َس َق ّة

رمعف نب یلع ،ییحی نب دیعس ،ایفسؿ ،اوبااحسؼ ،رضحت رمعف نب احرث ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملس ےنالعفہ ا دیرچخایھتہرفں افرز نیےک العفہھچکںیہن وھچ ڑافہز نییھبآپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنریخاترکدییھت۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحینبدیعس،ایفسؿ،اوبااحسؼ،رضحترمعفنباحرثریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راہایہلںیمففقےسہقلعتمااحدثی
امؽتمینغںیموھگ ڑفںےکہصحےکابرےںیم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1536

راوی  :عُرو بٔ علی ،ابوبْکحٓفی ،یوْص بٔ ابواسحام ،ابیہ ،عُرو بٔ حارث رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو بَ ِْکٕ ا ِي َح َٓف ُّٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا یُوْ ُُص بِ ُٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ
َسُٔ ِع ُت َع ُِ َرو بِ َٔ ا ِي َحار ٔٔث َي ُكو ٍُ َرأَیِ ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََا َت َر َک إ ٔ ََّّل َب ِػ ًَ َتطُ َّ
ايظ ِض َبا َئ

َوس ََٔل َحطُ َوأَ ِر ّؿا َت َر َن َضا َػ َس َق ّة

رمعف نب یلع ،اوبرکبیفنح ،ویسن نب اوبااحسؼ ،اہیب ،رمعف نب احرث ریض اہلل ہنع اس دحثی اک ومضمؿ زگہتش
دحثیاسیجےہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،اوبرکبیفنح،ویسننباوبااحسؼ،اہیب،رمعفنباحرثریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ففقرکےنےکرطےقیافرزریرظندحثیںیمرافویںاکاالتخػاکایبؿ
ابب  :راہایہلںیمففقےسہقلعتمااحدثی
ففقرکےنےکرطےقیافرزریرظندحثیںیمرافویںاکاالتخػاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1537

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،ابوزاؤز  ،عُر بٔ سعس ،سؿیإ ثوری ،ابٔ عوْٕ ،اؾع ،حرضت ابٔ عُر رضی
اہلل عٓہ

إ َّ
ايث ِور ِّٔی َع ِٔ ابِ ٔٔ َع ِو ٕٕ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا أَبُو َزا ُو َز ا ِي َح َ ٔ
رف ُّی ُع َُرُ بِ ُٔ َس ِع ٕس َع ِٔ ُسؿ َِی َ
ق َخ ِیب َ َر ؾَأ َ َت ِی ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر َع ِٔ عُ َُ َر َقا ٍَ أَ َػ ِب ُت أَ ِر ّؿا َٔ ِٔ أَ ِر ٔ
َو َس ًَّ َِ َؾ ُكً ُِت أَ َػ ِب ُت أَ ِر ّؿا ي َِِ أ ُ ٔػ ِب ََ ّاَّل أَ َح َّب إلٔ َ َّی َو ََّل أَ ِنؿ ََص ع ٔ ِٓسٔی َٔ ِٓ َضا َقا ٍَ إ ٔ ِٕ ٔطئ َِت َت َؼ َّسق َِت ب ٔ َضا
اب َو َّ
ايـ ِی ٔـ َوابِ ٔٔ َّ
ايشبٔی ٌٔ َّلَ
ُقا ٔ
ُقبَی َواي ِّر َق ٔ
ئ َوذٔی ا ِي ُ ِ
َؾ َت َؼ َّس َم ب ٔ َضا َعل َی أَ ِٕ َّلَ تُ َبا َع َوَّلَ تُو َص َب فٔی ا ِي ُؿ َ َ
اح َعل َی ََ ِٔ َوي ٔ َی َضا أَ ِٕ َیأِک ُ ٌَ بٔا ِي َُ ِعرُ ٔ
وف غَی ِ َر َُ َت َُوِّ ٍٕ ََ ّاَّل َویُ ِلع َِٔ
ُج َٓ َ

ااحسؼنباربامیہ،اوبداؤد،رمعنبدعس،ایفسؿوثری،انبوعؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنعاےنپفادلامدج
رضحترمعریضاہللہنعےسلقنرفامےتںیہآپ یلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامای ھجم وک ربیخںیم ےس ھچکز نی
 یلوتںیماکیرفزدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاافرںیمےنرعضایکہکایروسؽاہللیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسھجموکایسیزیچ یلےہینعیایسیز نی یلےہہکھجموکاسےسزایدہدمعہافرایلعامؽآجکتاح ل
ںیہن وہ ا۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ارگ اچوہ وت دصہق رک دف اس رپ ںیم ےن اس وک اس رطح ےس
ریخات رک دای ہک ہن وت ہی رففتخ وہ  یتک ےہ افر ہن ہبہ یک اج  یتک ےہ ہکلب اس وک ریقففں رہتش دارفں الغومں افر
ابدنویںوکآزادرکاےنافرزمکفرارفادیکادمادرکےنافراسمرففںیکرضفایتےکفاےطسرخہچایکاجےئاسےک
العفہاسےکوتمیلوکیھباسںیمےساھکےن(افراامعتسؽ)رکےنںیمیسکمسقاکوکیئرحجںیہنےہنکیلرشطہی
ےہہکرعمفػدقمار(ینعیسجدقردقماروکرگاںہناھجمساجےئ)اسدقراھکےئ(ایاامعتسؽرکے)ہنہکامؽ
دفتلااھٹکرکےنےکفاےطسہکلباسںیمےسولوگںوک الھےئ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اوبداؤد،رمعنبدعس،ایفسؿوثری،انبوعؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راہایہلںیمففقےسہقلعتمااحدثی
ففقرکےنےکرطےقیافرزریرظندحثیںیمرافویںاکاالتخػاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1538

راوی  :ہاروٕ بٔ عبساہللَ ،عاویہ بٔ عُرو ،ابواسحام ،ابٔ عوْٕ ،اؾع ،حرضت ابٔ عُر رضی ايہ عٓہ،
حرضت عُر رضی اہلل عٓہ

ارو ُٕ بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َعاو ٔ َی ُة بِ ُٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل ا ِي َؿزَار ِّٔی َع ِٔ ابِ ٔٔ َع ِو ٕٕ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َص ُ
َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر َع ِٔ عُ َُ َر َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ْ َ ِح َو ُظ
اہرفؿنبدبعاہلل،اعمفہینبرمعف،اوبااحسؼ،انبوعؿ ،انعف،رضحتانبرمعریضاہلہنع،رضحترمع ریضاہلل

ہنعےکفاےطسےسذموکردحثیلقنرکےتںیہسجاکومضمؿاسہقبدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :اہرفؿ نب دبعاہلل ،اعمفہی نب رمعف ،اوبااحسؼ ،انب وعؿ ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہل ہنع ،رضحت رمع
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راہایہلںیمففقےسہقلعتمااحدثی
ففقرکےنےکرطےقیافرزریرظندحثیںیمرافویںاکاالتخػاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1539

راوی  :حُیس بٔ َشعسہ ،یزیس ،ابٔ عوْٕ ،اؾع ،حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُح َُ ِی ُس بِ ُٔ ََ ِش َع َس َة َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َیزٔی ُس َوص َُو ابِ ُٔ ز َُریِ ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َع ِو ٕٕ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر
اب عُ َُرُ أَ ِر ّؿا ب ٔ َد ِیب َ َر ؾَأتََی اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ أَ َػ ِب ُت أَ ِر ّؿا ي َِِ أ ُ ٔػ ِب ََ ّاَّل َق ُّم
َقا ٍَ أَ َػ َ
ـ َتأ ِ َُرُ بٔطٔ َقا ٍَ إ ٔ ِٕ ٔطئ َِت َحب َِّش َت أَ ِػً ََضا َو َت َؼ َّسق َِت ب ٔ َضا َؾ َت َؼ َّس َم ب ٔ َضا َعل َی أَ ِٕ َّلَ
أَ ِنؿ ََص ع ٔ ِٓسٔی َؾ َه ِی َ
اب َوفٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َو َّ
ايـ ِی ٔـ َوابِ ٔٔ َّ
اح
ُقا ٔ
ُقبَی َواي ِّر َق ٔ
ايشبٔی ٌٔ ََّل ُج َٓ َ
ئ َوا ِي ُ ِ
تُ َبا َع َو ََّل تُو َص َب َو ََّل تُ َور َث فٔی ا ِي ُؿ َ َ
َعل َی ََ ِٔ َوي ٔ َی َضا أَ ِٕ َیأِک ُ ٌَ َٔ ِٓ َضا بٔا ِي َُ ِعرُ ٔ
وف َویُ ِلع َِٔ َػسٔي ّكا غَی ِ َر َُ َت َُوِّ ٍٕ ؾ ٔیطٔ
دیمحنبدعسمہ،سیدی،انبوعؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحترمعنباطخبریضاہلل
ہنع وک ربیخ ںیم ھچک ز نی  یل وت فہ دختم وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ! ھجم وک اس مسق یک ز نی  یل ےہ ہک آج کت اس دقر دنسپدیہ امؽ ھجم وک اح ل ںیہن وہا۔
آپ یلصاہللہیلعفآہلفملساسےکابرے ںیمھجموک ایک مکحاراشدرفامےتںیہ؟آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسےن
رفامایارگاہمترادؽاچےہوتفہز نیاےنپاپسرھکولافراسےکانمعف وکمدصہقریخاتوکدفاسابترپرضحت
رمعریضاہللہنعےناسز نیےکانمعفوکاسرطہقیےسدصہقرفامدےیئہکفہز نیہنوترففتخیکاج یتکیھت

افر ہن یہ ہبہیک اج  یتک یھت افر ہنفہفراتث ںیم یسک وک میسقت یک اج  یتک یھت ہکلباس وکرغابء رقفاء رہتش دارفں افر
الغومں فریغہ وک آزاد رکاےن امہمؿ اک ازعاز رکےن افر راہ دخا ںیم دےنی افر اسمرف یک دمد رکےن ںیم رخچ ایک
اجےئ۔اسرطہقیےسارگاسففقاکانمظیھبرعػےکاطمقبدقمارںیماسںیمےسھچکاھکےئےیپایاےنپ
یسک دفتس فریغہ وک  الھ دے اگ وت اس ںیم وکیئ رحج ںیہن ےہ نکیل رشط ہی ےہ ہک فہ اس ںیم ےس دفتل ااھٹک ہن
رکےنگلاجےئ۔
رافی  :دیمحنبدعسمہ،سیدی،انبوعؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راہایہلںیمففقےسہقلعتمااحدثی
ففقرکےنےکرطےقیافرزریرظندحثیںیمرافویںاکاالتخػاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1540

راوی  :اسُیعٌ بٔ َشعوز ،بَش ،ابٔ عوٕ ،حُیس بٔ َشعسہ ،بَش ،ابٔ عوْٕ ،اؾع ،حرضت ابٔ عُر
رضی اہلل عٓہ

َش َع ِٔ ابِ ٔٔ َع ِو ٕٕ َقا ٍَ َوأَْ ِ َبأََْا حُ َُ ِی ُس بِ ُٔ ََ ِش َع َس َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا بٔ ِ ْ
اب عُ َُرُ أَ ِر ّؿا ب ٔ َد ِیب َ َر ؾَأتََی اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ
َش َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ابِ ُٔ َع ِو ٕٕ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر َقا ٍَ أَ َػ َ
بٔ ِ ْ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَا ِس َتأ ِ ََ َر ُظ ؾ َٔیضا َؾ َكا ٍَ إنِّٔی أَ َػ ِب ُت أَ ِر ّؿا َنثٔی ّرا ي َِِ أ ُ ٔػ ِب ََ ّاَّل َق ُّم أَ ِنؿ ََص ع ٔ ِٓسٔی َٔ ِٓ ُط ؾ ََُا
َتأ ِ َُرُ ؾ َٔیضا َقا ٍَ إ ٔ ِٕ ٔطئ َِت َحب َِّش َت أَ ِػً ََضا َو َت َؼ َّسق َِت ب ٔ َضا َؾ َت َؼ َّس َم ب ٔ َضا َعل َی أَْ َّ ُط ََّل تُ َبا ُع َو ََّل تُو َص ُب
ايشبٔی ٌٔ َو َّ
اب َوفٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َوابِ ٔٔ َّ
اح َي ِعىٔی
ُقا ٔ
ُقبَی َوفٔی اي ِّر َق ٔ
ايـ ِی ٔـ ََّل ُج َٓ َ
ئ َوا ِي ُ ِ
َؾ َت َؼ َّس َم ب ٔ َضا فٔی ا ِي ُؿ َ َ
َعل َی ََ ِٔ َوي ٔ َی َضا أَ ِٕ َیأِک ُ ٌَ أَ ِو یُ ِلع َِٔ َػسٔي ّكا غَی ِ َر َُ َت َُوِّ ٍٕ َّ
ايًؿ ُِى ْٔل ٔ ِس َُعٔی ٌَ

ش
ا سیعل نب وعسمد ،رشب ،انب وعؿ ،دیمح نب دعسمہ ،رشب ،انب وعؿ ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ےس یھب

ذموکرہدنسےکاسھتہیدحثیوقنمؽںیہا ہتباسدحثیےکاافلظاامسلیعےنلقنےیکںیہ۔
ش
رافی  :ا سیعلنبوعسمد،رشب،انبوعؿ،دیمحنبدعسمہ،رشب،انبوعؿ،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راہایہلںیمففقےسہقلعتمااحدثی
ففقرکےنےکرطےقیافرزریرظندحثیںیمرافویںاکاالتخػاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1541

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،ازہر سُإ ،ابٔ عوْٕ ،ایع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَ ِز َصرُ َّ
اب
ايش َُّا ُٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َع ِو ٕٕ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر أَ َّٕ عُ َُ َر أَ َػ َ
َ َؾ َكا ٍَ إ ٔ ِٕ ٔطئ َِت َحب َِّش َت أَ ِػً ََضا
أَ ِر ّؿا ب ٔ َد ِیب َ َر ؾَأتََی اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ِش َتأ ِ َٔرُ ُظ فٔی ذَي ٔ َ
ُقبَی
ُقا ٔ
ئ َوا ِي ُ ِ
َو َت َؼ َّسق َِت ب ٔ َضا َؾ َحب ََّص أَ ِػً ََضا أَ ِٕ َّلَ تُ َبا َع َو ََّل تُوصَ َب َو ََّل تُ َور َث َؾ َت َؼ َّس َم ب ٔ َضا َعل َی ا ِي ُؿ َ َ
ايشبٔی ٌٔ َو َّ
اب َوفٔی ا ِي َُ َشانٔی ٔن َوابِ ٔٔ َّ
اح َعل َی ََ ِٔ َوي ٔ َی َضا أَ ِٕ َیأِک ُ ٌَ َٔ ِٓ َضا بٔا ِي َُ ِعرُ ٔ
وف أَ ِو
َواي ِّر َق ٔ
ايـ ِی ٔـ ََّل ُج َٓ َ

یُ ِلع َِٔ َػسٔي َك ُط غَی ِ َر َُ َت َُوِّ ٍٕ ؾ ٔیطٔ
ااحسؼ نب اربامیہ ،ازرہ امسؿ ،انب وعؿ ،انعی ،انب رمع ریض اہلل ہنع اس دحثی اک ومضمؿ یھب اسہقب دحثی
رشفیاسیجےہا ہتباسںیمہیااضہفےہہکاسںیمظفلنیکسماکااضہفےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،ازرہامسؿ،انبوعؿ،انعی،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راہایہلںیمففقےسہقلعتمااحدثی

ففقرکےنےکرطےقیافرزریرظندحثیںیمرافویںاکاالتخػاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1542

راوی  :ابوبْک بٔ ْاؾع ،بہز ،حُاز ،ثابت ،حرضت اْص رضی اہلل عٓہ

ْک بِ ُٔ َْاؾ ٕٔع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا بَ ِضزْ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ثَاب ٔ ْت َع ِٔ أَْ َ ٕص َقا ٍَ َي َُّا َْزَي َِت
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو بَ ِ ٔ
وٕ َقا ٍَ أَبُو كَ ًِ َح َة إ ٔ َّٕ َربَّ َٓا ي ََی ِشأ َيُ َٓا َع ِٔ أَ َِ َواي ٔ َٓا
َص ِٔذظ ٔ ِاْلیَ ُة ي َِٔ َت َٓايُوا ا ِيبٔرَّ َحًَّی تُ ِٓ ٔؿ ُكوا َٔ َُّا تُ ٔح ُّب َ
ؾَأ ُ ِطض ٔ ُس َک یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَنِّی َق ِس َج َعً ُِت أَ ِرضٔی ِهَّلِل َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِج َعً َِضا فٔی
إ بِ ٔٔ ثَاب ٔ ٕت َوأُب َ ِّی بِ ٔٔ َن ِعبٕ
َقابَت ََٔ فٔی َح َّش َ
ََ
اوبرکبنبانعف،زہب،امحد،اث تب،رضحتاسنریضاہللہنعےسرفاتیےہہکسجفتقہیآتیانزؽوہیئآرخ
کتوتاوبہحلطریضاہللہنعرفامےنےگلایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!دخافدندقفسامہرےامؽفدفتلںیمےس
ھچک ریخات اچاتہ ےہ اس فہج ےس ںیم آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک وگاہ انب رک رعض رکات وہں ہک ںیم ےن اینپ
ز نیراہدخاںیمففقرکدی۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسز نیوکاےنپرہتشدارفںےکےیلففق
رکدفینعیاسحؿنباثتبافرایبنبب بریضاہللامہنعےکفاےطس۔
رافی  :اوبرکبنبانعف،زہب،امحد،اثتب،رضحتاسنریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رتشمکاجدیئاداکففق
ابب  :راہایہلںیمففقےسہقلعتمااحدثی
رتشمکاجدیئاداکففق

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1543

راوی  :سعیس بٔ عبسايرحُٔ ،سؿیإ بٔ عييٓہ ،عبیساہلل بٔ عُرْ ،اؾع ،حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َسعٔی ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ بِ ُٔ عُ َي ِي َٓ َة َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر َع ِٔ َْاؾ ٔ ٕع َع ِٔ ابِ ٔٔ
ُع َُ َر َقا ٍَ َقا ٍَ عُ َُرُ ئً َّٓ ٔي ِّی َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ ا ِئُائ َ َة َس ِض ِٕ َّائًی لٔی ب ٔ َد ِیب َ َر ي َِِ أ ُ ٔػ ِب ََ ّاَّل َق ُّم أَ ِع َح َب إلٔ َ َّی
َٔ ِٓ َضا َق ِس أَ َر ِز ُت أَ ِٕ أَ َت َؼ َّس َم ب ٔ َضا َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِحب ٔ ِص أَ ِػً ََضا َو َس ِّب ٌِ ثَ َُ َر َت َضا

دیعس نب دبعارلنمح ،ایفسؿ نب ہنییع ،دیبع اہلل نب رمع ،انعف ،رضحت انب رمع ریض اہلل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک
رضحترمعریضاہللہنع ےن رعضایک ایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ھجموکربیخںیم وجاکیوس ےصحےلم ںیہ
اس مسق اک امؽ ف دفتل آج کت ھجم وک بیصن ہن وہ اکس افر فہ امؽ ف دفتل ھجم وک تہب دنسپدیہ یھب ےہ ذہلا ںیم اچاتہ
وہںہک اس وک دصہق ریخات رک دفں۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای ہک اس یک ا ل اےنپ اپس روھک افر
لھپراہدخاںیمدےدف۔
رافی  :دیعسنبدبعارلنمح،ایفسؿنبہنییع،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راہایہلںیمففقےسہقلعتمااحدثی
رتشمکاجدیئاداکففق

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1544

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل ،سؿیإ ،عبیساہلل بٔ عُرْ ،اؾع ،حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

ض َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ ا ِي َد ًَ ِٓط ُّٔی بٔب َ ِیتٔ ا ِي َُ ِك ٔس ٔ
َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر َع ِٔ ُع َُ َر َرض َٔی اہللُ َع ِٓ ُط َقا ٍَ َجا َئ عُ َُرُ إلٔ َی َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ یَا
ضؾ ِ
َاطت َ َریِ ُت ب ٔ َضا َٔائ َ َة َس ِض ِٕ َٔ ِٔ َخ ِیب َ َر
إ لٔی َٔائ َ ُة َرأ ِ ٕ
َر ُسو ٍَ اہللٔ إنِّٔی أَ َػ ِب ُت ََ ّاَّل ي َِِ أ ُ ٔػ ِب َٔ ِث ًَ ُط َق ُّم ک َ َ

ُقب ب ٔ َضا إلٔ َی اہللٔ َعزَّ َو َج ٌَّ َقا ٍَ ؾَا ِحبٔص أَ ِػً ََضا َو َس ِّب ٌِ َّ
ايث َُ َر َة
ِ
َٔ ِٔ أَصًِ ٔ َضا َوإنِّٔی َق ِس أَ َر ِز ُت أَ ِٕ أَ َت َ َّ َ
دمحمنبدبعاہلل،ایفسؿ،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحترمعریضاہللہنع
روسؽ رکمی یلص اہللہیلعفآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ افر رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس! اس
مسق یک دفتل لم یئگ ےہ ہک آج کت اس مسق اک امؽ ف دفتل یھبک اح ل ںیہن وہا۔ ریمے اپس وس افٹن فریغہ
ےھتنجوکدےرکںیمےنالہرعبےسھچکز نیرخدیی۔ابںیماچاتہوہںہکاسےساہللاکیرقباح ل
رکفں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایز نیوکاےنپاپسروھکافراسےکانمعفوکراہدخاںیمففقرکدف۔
رافی  :دمحمنبدبعاہلل،ایفسؿ،دیبعاہللنبرمع،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راہایہلںیمففقےسہقلعتمااحدثی
رتشمکاجدیئاداکففق

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1545

راوی َ :حُس بٔ َؼفی بٔ بًٗوٍ ،بكیہ ،سیعس بٔ سايِ ،عبیساہلل بٔ عُرْ ،اؾع ،ابٔ عُر ،حرضت عُر
رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َُ َؼفَّی بِ ٔٔ بَ ِضًُو ٍٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َبك ٔ َّی ُة َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ َساي ٔ ِٕ ا ِي َُک ِّ ِّی َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر
َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر َع ِٔ عُ َُ َر َقا ٍَ َسأ َ ِي ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َع ِٔ أَ ِرقٕ لٔی ب ٔ َث ُِ ٕؼ َقا ٍَ
ا ِحب ٔ ِص أَ ِػً ََضا َو َس ِّب ٌِ ث َ َُ َر َت َضا

دمحم نب یفصم نب ولھبؽ ،ہیقب ،شتعد نب اسمل ،دیبع اہلل نب رمع ،انعف ،انب رمع ،رضحت رمع ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ی
ےہ ہک فہ لقن رکےت ںیہ ہک ںیم ےن رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اےنپ س (انیم ہگج) رپ ھچک
امؽےکابرے ںیموساؽ ایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےنرفامایہکاس یکا ل اےنپاپسروھک افراس اکعفن

راہدخاںیمففقرکدف۔
رافی  :دمحمنبیفصمنبولھبؽ،ہیقب،شتعدنباسمل،دیبعاہللنبرمع،انعف،انبرمع،رضحترمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دجسمےکفاےطسففقےسقلعتم
ابب  :راہایہلںیمففقےسہقلعتمااحدثی
دجسمےکفاےطسففقےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1546

راوی  :اسحام بٔ ابراہیَِ ،عتُر بٔ سًامیٕ ،ابیہ ،حرضت حؼین بٔ عبسايرحُٔ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ا ِي ُُ ِع َتُٔرُ بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَبٔی یُ َح ِّس ُث َع ِٔ ُح َؼی ِ ٔن بِ ٔٔ َع ِب ٔس

إ َر ُج ٌٕ َٔ ِٔ بَىٔی َتُٔ ٕیِ َوذَا َک أَنِّی ُقً ُِت َي ُط أَ َرأَیِ َت ا ِعتٔزَا ٍَ اْلِ َ ِح َٓ ٔـ بِ ٔٔ َق ِی ٕص
اي َّر ِح َُ ٔٔ َع ِٔ عُ َُ َر بِ ٔٔ َجا َو َ

ـ َي ُكو ٍُ أَ َت ِی ُت ا ِي َُسٔی َٓ َة َوأََْا َح ٌّاد َؾب َ ِي َٓا ْ َ ِح ُٔ فٔی ََ َٓازٔي ٔ َٓا َن َـ ُع رٔ َحا َي َٓا إٔذِ أَت َی
ََا ک َ َ
إ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت اْلِ َ ِح َٓ َ
آ ٕ
رف
اض َُ ِح َتُٔ ُع َ
ت َؾ َكا ٍَ َق ِس ا ِج َت َُ َع اي َّٓ ُ
اض فٔی ا ِي َُ ِشحٔ ٔس ؾَاكًَّ َِع ُت َؾإٔذَا َي ِعىٔی اي َّٓ َ
وٕ َوإٔذَا بَی ِ َن أَهِ ُضرٔص ِِٔ َن َ ْ
ُق ُعو ْز َؾإٔذَا ص َُو َعل ٔ ُّی بِ ُٔ أَبٔی كَائبٕ َوايزُّبَیِرُ َوكَ ًِ َح ُة َو َس ِع ُس بِ ُٔ أَبٔی َو َّقاؾٕ َر ِح َُ ُة اہللٔ َعً َِیض ٔ ِِ َؾ ًَ َُّا ق ُُِ ُت

رفا ُئ َؾ ُكً ُِت ي ٔ َؼاح ٔ ٔيی َن َُا أَْ ِ َت
َعً َِیض ٔ ِِ قٔی ٌَ َص َِذا عُ ِث َُا ُٕ بِ ُٔ َع َّؿ َ
إ َق ِس َجا َئ َقا ٍَ َؾ َحا َئ َو َعً َِیطٔ َُ ًَ َّی ْة َػ ِ َ
َحًَّی أَِْو َُر ََا َجا َئ بٔطٔ َؾ َكا ٍَ ُع ِث َُا ُٕ أَ َصاصُ َٓا َعل ٔ ٌّی أَ َصاصُ َٓا ايزُّبَیِرُ أَ َصاصُ َٓا كَ ًِ َح ُة أَ َصاصُ َٓا َس ِع ْس َقايُوا َن َع ِِ َقا ٍَ
وٕ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ َیب ِ َتا ُع َٔ ِربَ َس
ؾَأ َ ِن ُظ ُس ُن ِِ بٔاہللٔ َّاي ِٔذی ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل ص َُو أَ َت ِعً َُُ َ
َرف اہللُ َيطُ ؾَابِ َت ِع ُتطُ ؾَأ َ َت ِی ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ُكً ُِت إن ِّٔی ابِ َت ِع ُت َٔ ِربَ َس بَىٔی
بَىٔی ُؾ ََل ٕٕ غ َ َ
َ َقايُوا َن َع ِِ َقا ٍَ ؾَأ َ ِن ُظ ُس ُن ِِ بٔاہللٔ َّاي ِٔذی َّلَ إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل ص َُو َص ٌِ
ُؾ ََل ٕٕ َقا ٍَ ؾَا ِج َع ًِ ُط فٔی ََ ِشحٔ ٔسَْا َوأَ ِجرُ ُظ َي َ

َّ
َّ
َرف اہللُ َي ُط ؾَأ َ َت ِی ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ
َت ِع ًَ ُُ َ
وٕ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َقا ٍَ ََ ِٔ َیب ِ َتا ُع بٔئ َِر ُرو ََ َة غ َ َ
َ َقايُوا
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ُكً ُِت َق ِس ابِ َت ِع ُت بٔئ َِر ُرو ََ َة َقا ٍَ ؾَا ِج َعً َِضا ٔس َكا َی ّة ئً ُُِ ِشًُٔٔی َن َوأَ ِجرُ َصا َي َ
وٕ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ ِٔ
َن َع ِِ َقا ٍَ ؾَأ َ ِن ُظ ُس ُن ِِ بٔاہللٔ َّاي ِٔذی ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل ص َُو َص ٌِ َت ِعً َُُ َ
وٕ ع ٔ َك ّاَّل َو ََّل خ َٔلا َّا َقا ُيوا َن َع ِِ َقا ٍَ َّ
ايً ُض َِّ
َرف اہللُ َي ُط َؾ َح َّضزِتُ ُض ِِ َحً َّی ََا َي ِؿك ٔ ُس َ
ْسة ٔ غ َ َ
یُ َح ِّضز ُ َج ِی َع ا ِي ُع ِ َ
اط َض ِس َّ
اط َض ِس َّ
ايً ُض َِّ ِ
ايً ُض َِّ ِ
ِ
اط َض ِس

ااحسؼ نب اربامیہ ،رمتعم نب امیلسؿ ،اہیب ،رضحت نیصح نب دبعارلنمح ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن
رضحت رمعف نب اجفاؿ ےس درایتف ایک ہک رضحت افنح نب سیق ےک رضحت یلع افر رضحت اعمفہی ریض اہلل
امہنعدفونں اک اسھت وھچ ڑدےنییک ایک فہج ےس ےہ؟ فہ رفامےن ےگلہک ںیم ےن رضحت افنح وکلقن رکےت وہےئ
انس ہک سج فتق ںیم جح ےک فاےطس اجےن ےک فتق دم ہنی رونرہ احرض وہا وت ایھب مہ ولگ اینپ ایقؾ رکےن یک ہگج
اسامؿ ااترےتےھتہکاکیآدیمآایافرےنہکاگلہکولگ دجسمںیمااھٹکوہ رےہںیہ ںیمفاہں اچنہپوت ںیم ےنداھکی
ہکولگ دجسم ںیم ااھٹک وہ رےہ ںیہ افر ھچکولگ اؿ ےک درنایؿےھٹیب وہےئ ںیہ فہ رضحت یلع نب ایب اطبل افر
رضحت زریب رضحت ہحلط افر رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل مہنع ےھت۔ دخافدندقفس اؿ رپ رمح رفامےئ
ہچنیم  سج فتق ںیم فاہں رپ اچنہپ وت ےنہک ےگل ہک رضحت امثعؿ فیرفی ےل آےئ اوہنں ےن زدر رگن یک اچدر
اف ڑھ ریھک یھت۔ ںیم ےن اےنپ اسیھت ےس اہک ہک رہھٹ اج ںیم دھکی ولں ہک رضحت امثعؿ ایک ابت رفام رےہ ںیہ؟
اوہنں ےن آ رک درای تف ایک ہک ایک اس ہگج رضحت ہحلط رضحت یلع رضحت دعس ریض اہلل مہنع ںیہ۔ ولوگں ےن
رعض ایک یج اہں۔ اوہنں ےن رفامای ںیم م وک اس دخا یک مسق دے رک رعض رکات وہں ہک سج ےک العفہ وکیئ
رپفرداگرںیہن ےہہکایک مفافقوہہکرضحتروسؽ رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن اراشدرفامایاھتہکوکوکیئ
الفںرمدبرخدیےاگوتدخافدندقفساسیکرفغمترفامےئاگ۔ہچنیم ںیم ےنفہرمدبرخدیایلافر ںیمدختم
وبنی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ںیم احرض وہا افر ںیم ےن رعض ایک ہک ںیم ےن اس وک رخدی ایل ےہ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہلفملسےناراشدرفامای ماسوکامہریدجسمںیماشلمرکدف۔موکاساکوثابلماجےئاگ۔ولوگںےنرعض
ایکیجاہں۔ رھپرفامےنےگلہک ںیمم وکاسدخایکمسقدے رکدرایتفرکاتوہںہک سجےک العفہوکیئابعدت
ےکالقئںیہنےہہکایکمولوگںوکاسابتاکملعےہہک رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد
یخ
رفامای ہک وج صخش رفہم اک ونکاں رخدیے اگ وت دخافدندقفس اس یک س ،رفام دںی ےگ۔ ںیم رضحت روسؽ رکمی

یلص اہلل ہیلعفآہلفملس یک دختم ںیم احرض وہا افر رعض ایک ہک ںیم ےن رفہم اک ونکاں رخدی ایل ےہ آپ یلص اہلل
ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م اس وک املسمونں ےک اپین ےنیپ ےکفاےطس ففق رک دف م وک اس اک ارج ف وثاب ےلم اگ۔
ولوگںےنرعضایکیجاہں۔ رھپرفامےنےگلہکںیمموکایسدخایکمسقدےرکدرایتفرکاتوہںہکسج ےک
العفہوکیئوبعمدںیہنےہہکایکمولگاسابتےسفافقوہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشد رفامای اھت ہک وج صخش زغفہ وبتک ےک فاےطس رکشل اک اسامؿ ایہم رکے اگ وت دخافدندقفس اس یک ششخب
رفامدےاگ۔ںیمےناؿیکرہاکیزیچاکااظتنؾرکدایاہیںکتہکاؿوکیسکریسای لیککتیکرضفرتہنریہ۔
فہرفامےنےگلاےدخاوتوگاہرانہاےدخاوتوگاہرانہاےدخاوتوگاہرانہ(نیترمہبترفامای)
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رمتعمنبامیلسؿ،اہیب،رضحتنیصحنبدبعارلنمحریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راہایہلںیمففقےسہقلعتمااحدثی
دجسمےکفاےطسففقےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1547

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،عبساہلل بٔ ازریص ،حؼین بٔ عبسايرحُٔ ،عُر بٔ جاوإ ،حرضت احٓـ بٔ
قیص رضی اہلل عٓہ

َ
ٔیص َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ُح َؼی ِ َن بِ َٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ یُ َح ِّس ُث
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ إ ٔ ِزر َ
رخ ِج َٓا حُحَّا ّجا َؾ َك ٔس َِ َٓا ا ِي َُسٔی َٓ َة َوْ َ ِح ُٔ ْ ُرٔی ُس ا ِي َح َّخ
َع ِٔ عُ َُ َر بِ ٔٔ َجا َو َ
إ َع ِٔ اْلِ َ ِح َٓ ٔـ بِ ٔٔ َق ِی ٕص َقا ٍَ َ َ

َؾب َ ِي َٓا ْ َ ِح ُٔ فٔی ََ َٓازٔي ٔ َٓا َن َـ ُع رٔ َحا َي َٓا إٔذِ أَ َتاَْا آ ٕ
اض َق ِس ا ِج َت َُ ُعوا فٔی ا ِي َُ ِشحٔ ٔس َوؾَز ٔ ُعوا
ت َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ اي َّٓ َ
رف فٔی َو َس ٔم ا ِي َُ ِشحٔ ٔس َوإٔذَا َعل ٔ ٌّی َوايزُّبَیِرُ َوكَ ًِ َح ُة َو َس ِع ُس بِ ُٔ أَبٔی
وٕ َعل َی َن َ ٕ
اض َُ ِح َتُٔ ُع َ
ؾَاْ ِ َل ًَ ِك َٓا َؾإٔذَا اي َّٓ ُ
رفا ُئ َق ِس َق َّٓ َع ب ٔ َضا َرأِ َسطُ َؾ َكا ٍَ أَ َصاصُ َٓا
َو َّقاؾٕ َؾإَّْٔا َل َه َِذي ٔ َ
َ إٔذِ َجا َئ عُ ِث َُا ُٕ بِ ُٔ َع َّؿ َ
إ َعً َِیطٔ َُ ََلئ َ ْة َػ ِ َ

َعل ٔ ٌّی أَ َصاصُ َٓا كَ ًِ َح ُة أَ َصاصُ َٓا ايزُّبَیِرُ أَصَاصُ َٓا َس ِع ْس َقايُوا َن َع ِِ َقا ٍَ َؾإٔنِّی أَ ِن ُظ ُس ُن ِِ بٔاہللٔ َّاي ِٔذی ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل ص َُو
َّ
َّ
َرف اہللُ َيطُ ؾَابِ َت ِع ُتطُ
أَ َت ِعً َُُ َ
وٕ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َقا ٍَ ََ ِٔ َیب ِ َتا ُع َٔ ِربَ َس بَىٔی ؾُ ََل ٕٕ غ َ َ
یٔ أَ ِيؿّا ؾَأ َ َت ِی ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ ِخبَرِتُ ُط َؾ َكا ٍَ ا ِج َعً َِضا
َٔش َ
َٔش َ
یٔ أَ ِيؿّا أَ ِو ب ٔ َد ُِ َش ٕة َوع ِ ٔ
بٔع ِ ٔ
ََ َقايُوا َّ
وٕ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ
فٔی ََ ِشحٔ ٔسَْا َوأَ ِجرُ ُظ ي َ
ايً ُض َِّ َن َع ِِ َقا ٍَ ؾَأ َ ِن ُظ ُس ُن ِِ بٔاہللٔ َّاي ِٔذی ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل ص َُو أَ َت ِعً َُُ َ
َّ
َّ
َرف اہللُ َي ُط ؾَابِ َت ِع ُت ُط ب ٔ َه َِذا َو َن َِذا ؾَأ َ َت ِی ُت َر ُسو ٍَ
اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َقا ٍَ ََ ِٔ َیب ِ َتا ُع بٔئ َِر ُرو ََ َة غ َ َ
َ
اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ُكً ُِت َق ِس ابِ َت ِعت َُضا ب ٔ َه َِذا َو َن َِذا َقا ٍَ ا ِج َعً َِضا ٔس َكایَ ّة ئً ُُِ ِشًُٔٔی َن َوأَ ِجرُصَا َي َ
َقايُوا َّ
وٕ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ايً ُض َِّ َن َع ِِ َقا ٍَ ؾَأ َ ِن ُظ ُس ُن ِِ بٔاہللٔ َّاي ِٔذی ََّل إ ٔ َي َط إ ٔ ََّّل ص َُو أَ َت ِعً َُُ َ
وٕ
َْوَ َر فٔی ُو ُجوظ ٔا ِي َك ِوّ ٔ َؾ َكا ٍَ ََ ِٔ َج َّضزَ َص ُؤ ََّل ٔ
ْسة ٔ َؾ َح َّضزِتُ ُض ِِ َحًَّی ََا َي ِؿك ٔ ُس َ
َرف اہللُ َيطُ َي ِعىٔی َج ِی َع ا ِي ُع ِ َ
ئغ َ َ

ايً ُض َِّ ا ِط َض ِس َّ
ايً ُض َِّ َن َع ِِ َقا ٍَ َّ
ع ٔ َك ّاَّل َو ََّل خ َٔلا َّا َقايُوا َّ
ايً ُض َِّ ِ
اط َض ِس

ااحسؼنباربامیہ،دبعاہللنبادرسی،نیصحنبدبعارلنمح،رمعنباجفاؿ،رضحتافنحنبسیقریضاہللہنع
رفامےت ںیہ ہک ولگ جح ےک فاےطس ےلک وت مہ دم ہنی رونرہ احرض وہےئ فاہں رپ مہ ولگ اےنپ رہھٹےن ےک اقمؾ رپ
اسامؿ ااترےن ےگل وت وکیئ آدیم آای افر رعض رکےن اگل ہک ولگ ربھگاےئ وہےئ دجسم ںیم ااھٹک وہ رےہ ںیہ مہ
ولگیھبچنہپےئگوتمہےنداھکیہکولگھچکرضحات ےکاچرفںرطػااھٹکوہرےہںیہوجہکدجسمےکدرنایؿ
ںیم ںیہ فہ رضحت یلع رضحت زریب رضحت ہحلط افر رضحت دعس نب ایب فاقص ریض اہلل مہنع ےھت۔ اس دفراؿ
رضحتامثعؿ نب افعؿ یھب اکی زرد رگن یک اچدر ےس رس ڈےکھ وہےئفیرفی الےئ افردرایتف ایک ایک رضحت
یلعرضحتزریبرضحت دعسریضاہللمہنعاسہگجوموجدہںیہ؟ولوگںےنرعضایکیجاہں۔فہرفامےنےگلہک
ںیمموکاہللیکمسقدےرکوساؽرکاتوہںہکسجےکالعفہوکیئیھبابعدتاکالقئںیہنہکایکموکملعےہہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج وکیئ الفں ولوگں وک رمدب رخدیے اگ وت
دخافدندقفساسیکششخبرفامدےاگ۔ںیمےناسوکاازارںیمرخدیاافررضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسیکدختمںیماحرضوہرکالتبایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاسوکمولوگںیکدجسمںیماشلمرک
دفم وکاساکوثاب ےلماگ۔فہےنہک ےگلہکیجاہں۔اےدخاوت وگاہےہ۔رھپ رفامےنےگلہک ںیمم وکدخایک مسق
دے رک درایتف رکات وہں ہک سج ےک العفہ وکیئ رپفرداگر ںیہن ےہ ہک ایک م وک اس اک ملع ےہ ہک رضحت روسؽ

رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج وکیئ رفہم اک ونکاں رخدیے اگ وت دخافدندقفس اس یک ششخب رفام
دےاگافرںیمےناسوکاسدقررمقادارکےکرخدیاافررضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختم
ںیماحرضوہرکرعضایکںیمےناسوکرخدیایلےہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایماسوکاملسمونںےک
اپینےنیپ ےکفاےطسففقرکدفموکاساکوثابےلماگ۔فہرفامےنےگلیجاہں۔اےدخاوتوگاہےہ۔رفامےنےگل
ںیم م وک اس دخا یک مسق دے رک وساؽ رکات وہں ہک سج ےک العفہ وکیئ رپفرداگر ںیہن ےہ ایک م وک ملع ےہ ہک
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنولوگںےکرہچفںیک اجبنالمہظحرفامرکاراشدرفامایاھتہکوجوکیئ
اؿوک(اہجدرکےنےکفاےطس)اسامؿایہمرکےاگوتدخافدندقفساسیکششخبرفامدںیےگ(رمادزغفہوبتک)
ہچنیم  ںیم ےن اؿ وک رہ اکی زیچ ایہم یک اہیں کت ہک فہ  لیک ای ریس (ینعی ومعمیل ےس ومعمیل یئش) کت ےک فاےطس
اتحم جہنرےہ۔فہےنہکگلےئگہکاےدخاوتوگاہےہاسرپرضحتامثعؿےنرفامایاےاہلل!وتوگاہرانہاےاہلل!
وتوگاہرانہ۔
رافی  :ااحسؼ نب اربامیہ ،دبعاہلل نب ادرسی ،نیصح نب دبعارلنمح ،رمع نب اجفاؿ ،رضحت افنح نب سیق
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راہایہلںیمففقےسہقلعتمااحدثی
دجسمےکفاےطسففقےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1548

راوی  :زیاز بٔ ایوب ،سعیس بٔ عاَر ،یحٌی بٔ ابوححاد ،سعیسجریری ،حرضت ثُاَہ بٔ حزٕ قظیری

وب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َسعٔی ُس بِ ُٔ َعا َٔر ٕ َع ِٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ أَبٔی ا ِي َححَّا ٔد َع ِٔ َسعٔی ٕس ا ِي ُح َریِر ٔ ِّی َع ِٔ
أَ ِخب َ َرنٔی زٔیَازُ بِ ُٔ أَ ُّی َ
ث ُ َُا ََ َة بِ ٔٔ َحزِ ٕٕ ا ِي ُكظَ ی ِر ِّٔی َقا ٍَ َطض ٔ ِس ُت َّ
رش َف َعً َِیض ٔ ِِ ُع ِث َُا ُٕ َؾ َكا ٍَ أَ ِن ُظ ُس ُن ِِ بٔاہللٔ
ايس َار ح ٔی َن أَ ِ َ
وٕ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقس َّٔ ا ِي َُسٔی َٓ َة َوي َِی َص ب ٔ َضا ََائْ
َوب ٔ ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ َص ٌِ َت ِعً َُُ َ

ئ ا ِي ُُ ِشًُٔٔی َن ب ٔ َدی ِر ٕ
ٌ ؾ َٔیضا َز ِي َو ُظ ََ َع ز ٔ ََّل ٔ
ي ُِش َت ِع َِذ ُب غَی ِ َر بٔئِر ٔ ُرو ََ َة َؾ َكا ٍَ ََ ِٔ َي ِظتَر ٔی بٔئ َِر ُرو ََ َة ؾ ََی ِح َع ُ

ئ ا ِي ُُ ِشًُٔٔی َن َوأَْمُتْن ا ِي َی ِو َّ
َي ُط َٔ ِٓ َضا فٔی ا ِي َح َّٓةٔ ؾَا ِطت َ َریِت َُضا َٔ ِٔ ُػً ِٔب ََالٔی َؾ َح َعً ُِت َز ِيؤی ؾ َٔیضا ََ َع زَّٔلَ ٔ
َّ
َّح َقايُوا َّ
ايً ُض َِّ َن َع ِِ َقا ٍَ ؾَأ َ ِن ُظ ُس ُن ِِ بٔاہللٔ
ئ ا ِي َب ِ ٔ
رش َب َٔ ِٔ ََا ٔ
ايَش ٔب َٔ ِٓ َضا َحًی أَ ِ َ
َت ُِ َٓ ُعونٔی َٔ ِٔ ُّ ِ
وٕ أَنِّی َج َّضزِ ُت َج ِی َع ا ِي ُع ِْسة ٔ َٔ ِٔ ََالٔی َقايُوا َّ
ايً ُض َِّ َن َع ِِ َقا ٍَ ؾَأ َ ِن ُظ ُس ُن ِِ بٔاہللٔ
َو ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ َص ٌِ َت ِعً َُُ َ
َ
وٕ أَ َّٕ ا ِي َُ ِشحٔ َس َؿ َ
ام ب ٔأَصًِٔطٔ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َي ِظتَر ٔی
َو ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ َص ٌِ َت ِعً َُُ َ
بُ ِك َع َة آ ٍٔ ُؾ ََل ٕٕ ؾ ََیزٔی ُس َصا فٔی ا ِي َُ ِشحٔسٔ ب ٔ َدی ِر ٕ َيطُ َٔ ِٓ َضا فٔی ا ِي َح َّٓةٔ ؾ ِ
َاطتَرَیِت َُضا َٔ ِٔ ُػً ِٔب ََالٔی َؾز ٔ ِزتُ َضا فٔی
ا ِي َُ ِشحٔ ٔس َوأَْمُتْن َت ُِ َٓ ُعونٔی أَ ِٕ أ ُ َػل ِّی ؾ ٔیطٔ َر ِن َع َتی ِ ٔن َقايُوا َّ
ايً ُض َِّ َن َع ِِ َقا ٍَ أَ ِن ُظ ُس ُن ِِ بٔاہللٔ َو ِاْل ٔ ِس ََلّ ٔ َص ٌِ
َ

إ َعل َی ثَبٔیر ٕثَبٔیر ٔ ََ َّه َة َو ََ َعطُ أَبُو بَ ِْکٕ َوعُ َُرُ َوأََْا َؾ َت َ َّ
َّح َک
وٕ أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ک َ َ
َت ِعً َُُ َ
َ ْ َ ٔي ٌّی َو ٔػ ِّس ْیل
َف َن َـطُ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ بٔر ٔ ِجًٔطٔ َو َقا ٍَ ا ِسهُ ِٔ ثَبٔیرُ َؾإْٔ َّ َُا َعً َِی َ
ا ِي َح َب ُ
ٌ ََ
یسا ٕٔ َقايُوا َّ
یس
َو َطض ٔ َ
ايً ُض َِّ َن َع ِِ َقا ٍَ اہللُ أَ ِنبَرُ َطض ٔ ُسوا لٔی َو َر ِّب ا ِلهَ ِع َب ٔة َي ِعىٔی أَنِّی َطض ٔ ْ
زاید نب اویب ،دیعس نب اعرم ،ییحی نب اوباجحج ،دیعسرجریی ،رضحت امثہم نب زحؿ یریشی ایبؿ رفامےت ںیہ ہک
سجفتقرضحتامثعؿریضاہللہنعتھچرپڑچھےئگوتںیماسہگجوموجداھت۔اوہنںےنرفامایاےولوگ!ںیم
موکاہللافرذمبہاالسؾاکفاہطسدےرک درایتفرکاتوہںہکایکموکملعےہہکسجفتقرضحتروسؽرکمی
ہ
یلصاہللہیلعفآہلفملسدم ہنیرونرہفیرفیالےئوتاسہگجبرفہمےکالعفہاھٹیماپینیسکہگجرپوموجدںیہناھت۔
ہ
ہچنیم  رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای وج صخش ب رفہم رخدی رک املسمونں ےک فاےطس
ففق رکدے اگ وتاس وک تنج ںیمرتہبنیدبہلاطع ایک اجےئاگ۔اس رپ ںیم ےناس وکاخصل اےنپ امؽ ےسرخدیا
افراسوکاملسمونںےکفاےطسففقرکدایافرمولگآجھجموکیہاپینےنیپےسرفکرےہوہ؟دنمسراکاپینےنیپ
رپرقمررکرےہوہ۔ہیابت نسرکولگےنہکےگلہکیجاہںاےدخاوتوگاہےہ۔رفامےنےگلہکںیممولوگںوک
اہللافراالسؾاکفاہطسدےرکہیابتولعمؾرکاناچاتہوہںہکایکمولگاسابتےسفافقوہہکںیمےناےنپ
ذایت امؽ ےس زغفہ وبتک ےک فاےطس رکشل اجسای اھت اس رپ فہ ےنہکےگل ہک یجاہں۔ اے دخا وت وگاہ ےہ۔ رفامےن ےگل
ہک ںیم م وک اہلل افر االسؾ اک فاہطس دے رک ولعمؾ رکات وہں ہک ایک م ولگ اس ابت ےس فافق وہ ہک سج فتق
دجسمگنتڑپیئگوترضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجصخشالفںولوگںیکز نیرخدیرک

اسدجسمںیماشلم افردالخرکدےاگوتاسوکتنجںیمزایدہدمعہہلصاطعایکاجےئاگ۔ںیمےناسوکاےنپذایت
امؽےسرخدیرکدجسمںیماشلمرکدایافرآجمولگھجموکایسدجسمںیمدفرتعکامنزادارکےنےسعنمرکرےہ
وہ۔فہ ےنہک ےگلہک یجاہں دخا وتاس اکوگاہ ےہ۔اس رپ فہ ےنہک ےگلہک اے ولوگ! ںیم م وک اہلل افر االسؾ اکفاہطس
دے رک ولعمؾ رکات وہں ہک ایک م وک ملع ےہ ہک اکی رمہبت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ہکم رکمہم
ےک ثانیم اہپ ڑ رپ ڑھکے ےھت۔ رضحت اوبرکب دصقی ریض اہلل ہنع رضحت رمع ریض اہلل ہنع افر ںیم یھب آپ
یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اسھت اھت۔ ااچکن اہپ ڑ ںیم رحتک وہیئ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےن اس وک وھٹرک امر رک رفامای اے (اہپ ڑ) ث م رہھٹ اجؤ م رپ اکی یبن اکی دصقی افر دف  دیہ ںیہ۔ ہی نس رک ےنہک
ےگلہکیجاہںدخافدندقفساسےسفافقںیہاسابترپرضحتامثعؿریضاہللہنعےنرفامایاہللاربکولوگں
ےن وگایہ دےدی۔ اؿ ولوگں ےن وگایہ دےدی۔ اؿ ولوگں ےن وگایہ دے دی افر اخہنہبعک ےک رپفرداگر
یکمسقںیم دیہوہں۔
رافی  :زایدنباویب،دیعسنباعرم،ییحینباوباجحج،دیعسرجریی،رضحتامثہمنبزحؿیریشی
۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راہایہلںیمففقےسہقلعتمااحدثی
دجسمےکفاےطسففقےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1549

عیسی بٔ یوْص ،ابیہ  ،ابواسحام ،حرضت سًُہ بٔ
راوی  :عُرإ بٔ بکار بٔ راطس ،خلاب بٔ عثُإٰ ،
عبسايرحُٔ

إ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ع َٔیسی بِ ُٔ یُوْ َُص َح َّسثَىٔی
اب بِ ُٔ عُ ِث َُ َ
أَ ِخب َ َرَْا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ بَکَّارٔ بِ ٔٔ َرا ٔط ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخ َّل ُ

ِصو ُظ َؾ َكا ٍَ أَ ِن ُظ ُس
أَبٔی َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة بِ ٔٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ أَ َّٕ عُ ِث َُ َ
إ أَ ِ َ
رش َف َعً َِیض ٔ ِِ ح ٔی َن َح َ ُ
َّ
َّ
َفک َ ًَ ُط بٔر ٔ ِجًٔطٔ َو َقا ٍَ
بٔاہللٔ َر ُج َّل َسُٔ َع َٔ ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َي ُكو ٍُ یَ ِو َّ ا ِي َح َب ٌٔ ح ٔی َن اصِ َتزَّ َ َ

اٍ ث ُ َِّ َقا ٍَ أَ ِن ُظ ُس
َ إ ٔ ََّّل ْ َ ٔي ٌّی أَ ِو ٔػ ِّس ْیل أَ ِو َطض ٔ َ
اسهُ ِٔ َؾإْٔ َّ ُط َي ِی َص َعً َِی َ
ِ
یسا ٕٔ َوأََْا ََ َع ُط ؾَاْ ِ َتظَ َس َي ُط رٔ َج ْ
بٔاہللٔ َر ُج َّل َطض ٔ َس َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یَ ِو َّ بَ ِی َع ٔة اير ِِّؿ َوا ٕٔ َي ُكو ٍُ صَ ِٔذظ ٔ َی ُس اہللٔ َو َص ِٔذظ ٔ َی ُس
اٍ ث ُ َِّ َقا ٍَ أَ ِن ُظ ُس بٔاہللٔ َر ُج َّل َسُٔ َع َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یَ ِو َّ َج ِی ٔع
عُ ِث َُ َ
إ ؾَاْ ِ َتظَ َس َي ُط رٔ َج ْ
اٍ ث ُ َِّ َقا ٍَ
ْسة ٔ َي ُكو ٍُ ََ ِٔ یُ ِٓؿ ُٔل َن َؿ َك ّة َُ َت َك َّب ًَ ّة َؾ َح َّضزِ ُت ن ِٔؼ َ
ـ ا ِي َح ِی ٔع َٔ ِٔ ََالٔی ؾَاْ ِ َتظَ َس َي ُط رٔ َج ْ
ا ِي ُع ِ َ
أَ ِن ُظ ُس بٔاہللٔ َر ُج َّل َسُٔ َع َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُكو ٍُ ََ ِٔ َیزٔی ُس فٔی صَ َِذا ا ِي َُ ِشحٔ ٔس بٔب َ ِی ٕت فٔی

اٍ ث ُ َِّ َقا ٍَ أَ ِن ُظ ُس بٔاہللٔ َر ُج َّل َطض ٔ َس ُرو ََ َة تُ َبا ُع ؾَا ِطت َ َریِت َُضا
ا ِي َح َّٓةٔ ؾَا ِطت َ َریِ ُت ُط َٔ ِٔ ََالٔی ؾَاْ ِ َتظَ َس َيطُ رٔ َج ْ
َٔ ِٔ ََالٔی ؾَأَبَ ِحت َُضا َّٔلبِ ٔٔ َّ
اٍ
ايشبٔی ٌٔ ؾَاْ ِ َتظَ َس َي ُط رٔ َج ْ
رمعاؿ نب اکبر نب رادش ،اطخب نب امثعؿٰ ،یسیع نب ویسن ،اہیب  ،اوبااحسؼ ،رضحت ہملس نب دبعارلنمح ےس
رفاتی ےہ ہک سج فتق ولوگں ےن رضحت امثعؿ ریض اہلل ہنع وک دیق اخہن ںیم ڈاؽ دای وت فہ افرپ ڑچھ ےئگ افر
اوہنںےنولوگںوکاخمبطرکےکرفامایاےولوگ!ںیممےسدخادندقفساکفاہطسدےرکولعمؾرکاناچاتہوہں
ہکایک مولوگںںیمےسوکیئ ااسیصخشےہ سجےنہکاہپ ڑ ےکرحتک ںیمآےن رپ رضحتروسؽرکمییلصاہلل
ہیلعفآہلفملسوکوھٹرکامرےتوہےئافرہیرفامےتوہےئانسہکاےاہپ ڑ!وتایسہگجرہھٹاج۔ریتےافرپاکییبن
دصقیافردف دیہےک العفہوکیئ ںیہنےہ۔اسفتق ںیم یھبآپیلصاہللہیلعفآہلفملس ےکاسھتاھت۔اسرپ
ھچک ولوگں ےن اؿ آتی رکہمی یک دصتقی یک۔ اوہنں ےن رفامای ںیم دخافدن دقفس اک فاہطس دے رک ولعمؾ رکان
اچاتہوہںہکایکوکیئاسمسقاکصخشآجےہسجےنہکتعیبروضاؿرپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسوکاراشدرفامےتوہےئانسوہہکہیاہللاکاہھتےہافرہیرضحتامثعؿاکاہھتےہاسرپھچکولوگںےنرضحت
امثعؿ ےک رفامؿ یک اتدیئ یک افر اس یک دصتقی یک رھپ اوہنں ےن رفامای ںیم دخافدن دقفس اک فاہطس دے رک ولعمؾ
رکان اچاتہ وہں ہک ایک وکیئ صخش ااسی وموجد ےہ ہک سج ےن زغفہ وبتک ےک ومہعق رپ رضحت روسؽرکمی یلص اہلل
ہیلعفآہلفملسوکہیرفامےتوہےئانسوہ ہکوکؿےہہکوجوبقؽوہےنفاالامؽدصہقںیمداتیےہ؟اسابترپںیم
ےن اےنپ ذایت امؽ ےس آدےھ رکشل وکآراہتس ایکاس رپ یھب ولوگں ےن اؿیک دصتقی یک۔ اوہنں ےن رھپ رفامایںیم
دخااکفاےطسدےرکولعمؾرکاتوہںہکہکایکوکیئااسیصخشیھبےہہکوجاسدجسمںیمتنجےکاکمؿےکدبہل
وتعیسرکاتےہاسابت رپ ںیمےناےنپذایت امؽےسفہ ز نیرخدیی۔اسابت رپولوگںےناؿیک دصتقییک۔

اوہنںےنرھپرفامایںیمدخافدندقفساکفاہطسدےرکدرایتفرکاتوہںایکوکیئاسمسقاکصخشوموجدےہسج
ہ
ےن ہک ب رفہم ےک ونکںی یک رففتخ اک اشمدہہ ایک وہ سج وک ںیم ےن اےنپ ذایت امؽ ےس رخدی رک اسمرففں ےک
فاےطسففقرکدایاھتاسابترپیھبھچکولوگںےناؿیکابتیکدصتقییک۔
رافی  :رمعاؿنباکبرنبرادش،اطخبنبامثعؿٰ،یسیعنبویسن،اہیب،اوبااحسؼ،رضحتہملسنبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :راہایہلںیمففقےسہقلعتمااحدثی
دجسمےکفاےطسففقےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1550

راوی َ :حُس بٔ وہبَ ،حُس بٔ سًُہ  ،ابوعبسايرحیِ ،زیس بٔ ابواْیشہ ،ابواسحام ،ابوعبسايرحُٔ

أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ َح َّسثَىٔی أَبُو َع ِبسٔ ايرَّح ٔٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی َزیِ ُس
بِ ُٔ أَبٔی أُْ َ ِی َش َة َع ِٔ أَبٔی إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ أَبٔی َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َّ
اض
ايشً ٔ ِّ
ِص ُع ِث َُا ُٕ فٔی َزارٔظ ٔا ِج َت َُ َع اي َّٓ ُ
َِّم َقا ٍَ َي َُّا حُ ٔ َ
َ
ام ا ِي َحس َ
رش َف َعً َِیض ٔ ِِ َو َس َ
ٔیث
َح ِو ٍَ َزارٔظ ٔ َقا ٍَ ؾَأ ِ َ

دمحم نب فبہ ،دمحم نب شملہ  ،اوبدبعارلمیح ،زدی نب اوباہسین ،اوبااحسؼ ،اوبدبعارلنمح ،اس دحثی اک ومضمؿ اسہقب
دحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحمنبفبہ،دمحمنبشملہ،اوبدبعارلمیح،زدینباوباہسین،اوبااحسؼ،اوبدبعارلنمح
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
فتیصرکےنںیمدریرکانرکمفہےہ
ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
فتیصرکےنںیمدریرکانرکمفہےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1551

راوی  :احُس بٔ ُحبَ ،حُس بٔ ؾـیٌ ،عُارہ ،ابوزرعہ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ُح ٕب َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ُؾ َـ ِی ٌٕ َع ِٔ عُ َُ َار َة َع ِٔ أَبٔی ز ُِر َع َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َجا َئ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َ ِ

َر ُج ٌْ إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ ُّی ايؼَّ َس َق ٔة أَ ِعوَ ُِ أَ ِج ّرا َقا ٍَ أَ ِٕ َت َؼ َّس َم َوأَْ ِ َت
ٌ ا ِي َب َكا َئ َو ََّل تُ ُِض ٔ ٌِ َحًَّی إٔذَا بَ ًَ َػ ِت ا ِي ُح ًِ ُك َوّ ُقً َِت ي ٔ ُؿ ََل ٕٕ َن َِذا َو َق ِس
یح َط ٔح ْ
َػ ٔح ْ
َُق َو َتأ ِ َُ ُ
یح َت ِد َشی ا ِيؿ ِ َ
إ ي ٔ ُؿ ََل ٕٕ
کَ َ
ادمح نب رحب ،دمحم نب لیضف ،امعرہ ،اوبزرہع ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی صخش دختم
وبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہاا فراسےندرایتفایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!وکؿےسدصہق
اک وثاب زایدہ ےہ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای اس احتل ںیم ریخات دانی ہک م دنترتس وہ افر امؽ
دفتلاکالچلاہمترےدؽںیموہافرمرغتبافرافہقےسڈرےتوہافرمزدنیگیکوتعقر ےتھوہہیںیہنہکاجؿ
ےکقلحںیمآےناکااظتنررکےتروہافراسفتقمےنہکوگلاسدقرالفںاکہصحےہافراسدقرالفںاک۔
رافی  :ادمحنبرحب،دمحمنبلیضف،امعرہ،اوبزرہع،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
فتیصرکےنںیمدریرکانرکمفہےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1552

راوی  :ہٓاز بٔ رسی ،ابوَعاویہ ،اعُع ،ابراہیِ ،حارث بٔ سویس ،حرضت عبساہلل رضی اہلل عٓہ

ِّم َع ِٔ ا ِي َحار ٔٔث بِ ٔٔ ُس َویِ ٕس َع ِٔ
ايْس ِّی َع ِٔ أَبٔی َُ َعاو ٔ َی َة َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ ايت َّ ِی ٔ ِّ
أَ ِخب َ َرَْا َص َّٓا ُز بِ ُٔ َّ ٔ
َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ُّیهُ ِِ ََا ٍُ َوارٔثٔطٔ أَ َح ُّب إٔي َِیطٔ َٔ ِٔ ََائطٔ َقا ُيوا َیا
َر ُسو ٍَ اہللٔ ََا َٔ َّٓا َٔ ِٔ أَ َح ٕس إ ٔ ََّّل ََايُطُ أَ َح ُّب إٔي َِیطٔ َٔ ِٔ ََا ٍٔ َوارٔثٔطٔ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َ
َ ََا َق َّس َِ َت َو ََا ٍُ َوارٔث ٔ َ
ا ِعً َُُوا أَْ َّ ُط ي َِی َص َٔ ِٓهُ ِِ َٔ ِٔ أَ َح ٕس إ ٔ ََّّل ََا ٍُ َوارٔثٔطٔ أَ َح ُّب إٔي َِیطٔ َٔ ِٔ ََائطٔ ََايُ َ

رخ َت
ََا أَ َّ ِ

انہد نب رسی ،اوباعمفہی ،اشمع ،اربامیہ ،احرث نب وسدی ،رضحت دبعاہلل ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایمولوگںںیمےسوکؿصخشااسیےہہکسجوکاےنپفارثیکدفتل
اےنپ امؽ دفتل ےس زایدہ دنسپدیہ ےہ؟ولوگں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلعفآہل فملس! اس مسق اک وکیئ
صخشںیہنےہرہآدیمےک زندکیاساکاانپ امؽاسےکفارثےک امؽدفتلےسزایدہبوبحبےہاسابت رپ
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشد رفامایوترھپمہیابتاجؿولہکاہمترےںیمےسوکیئصخش
اس مسق اک ںیہن ےہ ہک سج ےک زندکی اس ےک فارث یکدفتل اسیک اینپ دفتل ےس زایدہبوبحب ہن وہ۔ اس
فہجےساہمتریدفتلفہےہوجہکمےنریخاترکدایافروجمےنوھچ ڑدایفہوتاہمترےفرب یکتیکلمےہ۔
رافی  :انہدنبرسی،اوباعمفہی،اشمع،اربامیہ،احرثنبوسدی،رضحتدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی

فتیصرکےنںیمدریرکانرکمفہےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1553

راوی  :عُرو بٔ علی ،یحٌی ،طعبہ ،قتازہ ،حرضت َطف

ط ٕ
ف َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ َُ َ ِّ
َػلَّی اہللُ َع ًَ ِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ أَ ِي َضا ُن ِِ اي َّتکَاثُرُ َحًَّی ز ُِرتُ ِِ ا ِي َُ َكاب ٔ َر َقا ٍَ َي ُكو ٍُ ابِ ُٔ آ َز َّ ََالٔی ََالٔی َوإْٔ َّ َُا

َ ََا أَکًَ َِت ؾَأ َ ِؾ َٓ ِی َت أَ ِو يَب ٔ ِش َت ؾَأَبًِ َِی َت أَ ِو َت َؼ َّسق َِت ؾَأ َ َِ َـ ِی َت
ََايُ َ

رمعفنبیلع،ییحی،ہبعش،اتقدہ،رضحترطمػاےنپفادلامدجےسلقنرفامےتںیہرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےنہیآتیرکہمیالتفترفامیئینعیہیرخفمولوگںوک تلفںیمڈراےئراتھکےہاہیںکتہکمولگ
ربقاتسؿ ںیم چنہپ اجےت وہ افر اراشد رفامای۔ ااسنؿ  اتہ ےہ ہک ریمی دفتل ےہ ہی ریمی دفتل ےہ احالہکن
درتقیقح اہمتری دفتل وت فیہ ےہ وج ہک م ےن اھک رک (ای اامعتسؽ رک ےک) متخ افر انف رک دای نہپ رک رپاان رک دای افر
دصہقادارکےکآرختےکفاےطسجیھبدای۔
رافی  :رمعفنبیلع،ییحی،ہبعش،اتقدہ،رضحترطمػ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
فتیصرکےنںیمدریرکانرکمفہےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1554

راوی َ :حُس بٔ بظارَ ،حُس ،طعبہ ،ابواسحام ،حرضت ابوحبيبہ كائی

يب َة
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َب َّظا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت أَبَا إ ٔ ِس َح َل َسُٔ َع أَبَا َحب ٔ َ

ايلائٔ َّی َقا ٍَ أَ ِو َصی َر ُج ٌْ ب ٔ َسَْأْی َر فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ ؾ َُشئ ٔ ٌَ أَبُو َّ
َّ
ئ َؾ َح َّس َث َع ِٔ اي َّٓ ٔي ِّی َػل َّی اہللُ َعً َِیطٔ
ايس ِر َزا ٔ

ٌ َّاي ِٔذی یُ ِضسٔی َب ِع َس ََا َي ِظ َب ُع
ٌ َّاي ِٔذی ي ُِعت ُٔل أَ ِو َی َت َؼ َّس ُم ع ٔ ِٓ َس ََ ِوتٔطٔ ََ َث ُ
َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََ َث ُ

دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،اوبااحسؼ،رضحتاوبہبیبح اطیئرفامےتںیہہکاکیآدیمےن رمےنےکفتقھچکدفتل
راہدخاںیمدصہقرکےنیکفتیصیکوترضحتاوبدرداءریضاہللہنعےساسہلئسمےکابرےںیمدرایتفایک۔
اوہنںےنایبؿرفامایہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایوجصخشرمےنےکفتقالغؾ
آزاد رکات ےہ ای دصہق ادا رکات ےہ وت اس صخش یک اثمؽ اس صخش یسیج ےہ وج ہک وخب ایھچ رطح ٹیپ رھبےن
ےکدعبدہہیداتیےہ۔
رافی  :دمحمنباشبر،دمحم،ہبعش،اوبااحسؼ،رضحتاوبہبیبحاطیئ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
فتیصرکےنںیمدریرکانرکمفہےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1555

راوی  :قتيبہ بٔ سعیس ،ؾـیٌ ،عبیساہللْ ،اؾع ،حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

ٌ َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ عُ َُ َر َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي ُؿ َـ ِی ُ
یت ي َِی ًَ َتی ِ ٔن إ ٔ ََّّل َو َو ٔػ َّي ُت ُط ََهِتُوبَ ْة
وصی ؾ ٔیطٔ أَ ِٕ َیب ٔ َ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََا َح ُّل ا َِر ٔ ٕئ َُ ِشً ٔ ِٕ َي ُط َط ِی ْئ یُ َ

ع ٔ ِٓ َس ُظ
ہبیتقنبدیعس،لیضف،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنعرفامےتںیہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہل فملس ےن اراشد رفامای یسک املسمؿ ےکفاےطس ہی اجزئ ںیہن ےہ ہک اےس یسک زیچ ےک ابرے ںیم فتیص رکان وہ

افرفہراتاساحتلںیمزگراجےئہکفتیصاسےکاپسیھکلوہیئہنوہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،لیضف،دیبعاہلل،انعف،رضحتانبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
فتیصرکےنںیمدریرکانرکمفہےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1556

راوی َ :حُس بٔ سًبُہ ،ابٔ قاسَِ ،ايَْ ،اؾع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ ُع َُ َر أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی
یت ي َِی ًَ َتی ِ ٔن إ ٔ ََّّل َو َو ٔػ َّي ُت ُط ََهِتُوبَ ْة ع ٔ ِٓ َس ُظ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََا َح ُّل ا َِر ٔ ٕ
وصی ؾ ٔیطٔ َیب ٔ ُ
ئ َُ ِشً ٔ ِٕ َي ُط َط ِی ْئ یُ َ
دمحمنبشلیمہ،انباقمس،امکل،انعف،انبرمعریضاہللہنعاسدحثیاکومضمؿاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحمنبشلیمہ،انباقمس،امکل،انعف،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
فتیصرکےنںیمدریرکانرکمفہےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1557

راوی َ :حُس بٔ خاتِ بٔ نعیِ ،حبإ ،عبساہلل ،ابٔ عوْٕ ،ایع ،ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َحات ِٔٔ بِ ٔٔ نُ َع ِی ِٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا حٔبَّا ُٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ َع ِو ٕٕ َع ِٔ َْاؾ ٕٔع َع ِٔ ابِ ٔٔ
عُ َُ َر َق ِو َيطُ
دمحم نب اخم نب میعن ،ةحؿ ،دبع اہلل ،انب وعؿ ،انعی ،انب رمع ریض اہلل ہنع اس دحثی اک ومضمؿ یھب اسقب ےک
اطمقبےہ۔
رافی  :دمحمنباخمنبمیعن،ةحؿ،دبعاہلل،انبوعؿ،انعی،انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
فتیصرکےنںیمدریرکانرکمفہےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1558

راوی  :یوْص بٔ عبساَّلعلی ،ابٔ وہب ،یوْص ،اب طہاب ،سايِ ،حرضت عبساہلل بٔ عُر رضی اہلل عٓہ

اب َقا ٍَ َؾإ ٔ َّٕ َساي ٔ ُّا
أَ ِخب َ َرَْا یُوْ ُُص بِ ُٔ َع ِب ٔس اْلِ َ ِعل َی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ

ئ َُ ِشً ٔ ِٕ َت ُُ ُّر َعً َِیطٔ ثَ ََل ُث
أَ ِخب َ َرنٔی َع ِٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ عُ َُ َر أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََا َح ُّل ا َِر ٔ ٕ
ي ََیا ٍٕ إ ٔ ََّّل َوع ٔ ِٓ َس ُظ َو ٔػ َّي ُت ُط َقا ٍَ َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ُع َُ َر ََا ََر َِّت َعل َ َّی َُ ِٓ ُِذ َسُٔ ِع ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ

َ إ ٔ ََّّل َوع ٔ ِٓسٔی َو ٔػ َّیًٔی
َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ذَي ٔ َ

ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،ویسن،اباہشب،اسمل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنعرفامےتںیہہکسج
فتق ںیم ےن رضح ت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فتیص ےک ابرے ںیم اراشد رگایم انس ےہ وت اس
فتقےسریمیفتیصریمےاپسوموجدریتہےہ۔
رافی  :ویسننبدبعاالیلع،انبفبہ،ویسن،اباہشب،اسمل،رضحتدبعاہللنبرمعریضاہللہنع

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

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
فتیصرکےنںیمدریرکانرکمفہےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1559

راوی  :احُس بٔ یحٌی ،وزیر بٔ سًامیٕ ،ابٔ وہب ،یوْص و عُرو بٔ حارث ،ابٔ طہاب ،سايِ بٔ عبساہلل،
حرضت ابٔ عُر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َی ِحٌَی بِ ٔٔ ا ِي َوزٔیر ٔبِ ٔٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ابِ َٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َو َع ُِرُو بِ ُٔ
اب َع ِٔ َساي ٔ ِٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََا
ا ِي َحار ٔٔث َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
یت ثَ ََل َث ي ََیا ٍٕ إ ٔ ََّّل َو َو ٔػ َّي ُت ُط ع ٔ ِٓ َس ُظ ََهِتُوبَ ْة
َح ُّل ا َِر ٔ ٕ
وصی ؾ ٔیطٔ َؾ َيب ٔ ُ
ئ َُ ِشً ٔ ِٕ َي ُط َط ِی ْئ یُ َ

ادمح نب ییحی ،فزری نب امیلسؿ ،انب فبہ ،ویسن ف رمعف نب احرث ،انب اہشب ،اسمل نب دبع اہلل ،رضحت انب رمع
ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای یسک املسمؿ ےک فاےطس
اجزئںیہنےہہکاسوکیسکزیچںیمفتیصرکینوہافرنیتراتاساحتلںیمزگراجںیئہکاسیکفتیصاس
ےکاپسوموجدہنوہ۔
رافی  :ادمح نب ییحی ،فزری نب امیلسؿ ،انب فبہ ،ویسن ف رمعف نب احرث ،انباہشب ،اسمل نب دبعاہلل ،رضحت
انبرمعریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنفتیصرفامیئیھت؟

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
ایکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنفتیصرفامیئیھت؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1560

راوی  :اسُعیٌ بٔ َشعوز ،خايس بٔ حارثَ ،ايَ بٔ َػوٍ ،حرضت كًحہ رضی اہلل عٓہ

َ بِ ُٔ َٔ ِػ َو ٍٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا
ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َخاي ٔ ُس بِ ُٔ ا ِي َحار ٔٔث َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ََاي ٔ ُ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ـ َن َت َب َعل َی
كَ ًِ َح ُة َقا ٍَ َسأ َ ِي ُت ابِ َٔ أَبٔی أَ ِوفَی أَ ِو َصی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ََّل ُقً ُِت َن ِی َ
اب اہللٔ
ا ِي ُُ ِشًُٔٔی َن ا ِي َو ٔػ َّی َة َقا ٍَ أَ ِو َصی ب ٔ ٔه َت ٔ
الیعمسنبوعسمد،اخدلنباحرث،امکلنبوغمؽ،رضحتہحلطریضاہللہنعرفامےتںیہہکںیمےنانبایبافیف
ےسدرایتفایکہکایکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنفتیصرفامیئیھت؟رفامایںیہن۔ںیمےنرعضایکوت
رھپاملسمونںرپ ہیفتیصسکرطہقیےسرفضوہیئ؟ اراشدرفامایآپ یلصاہللہیلع فآہلفملس ےناتکباہللیک
فتیصرفامیئیھت۔
رافی  :الیعمسنبوعسمد،اخدلنباحرث،امکلنبوغمؽ،رضحتہحلطریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
ایکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنفتیصرفامیئیھت؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1561

راوی َ :حُس بٔ راؾع ،یحٌی بٔ آزَّ ،ؿـٌ ،اعُعَ ،حُس بٔ عَلء ،احُس بٔ ُحب ،ابوَعاویة،
اعُص ،طكیلَْ ،سوم ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َراؾ ٔ ٕع َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َی ِحٌَی بِ ُٔ آ َز َّ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُؿ ََّـ ٌْ َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َوأَْ ِ َبأ ََْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ
ْسو ٕم َع ِٔ َعائٔظَ َة
ا ِي َع ََل ٔ
ُح ٕب َق َاَّل َح َّسثَ َٓا أَبُو َُ َعاو ٔ َی َة َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ َطك ٔ ٕ
ئ َوأَ ِح َُ ُس بِ ُٔ َ ِ
یل َع ِٔ ََ ِ ُ

َقاي َِت ََا َت َر َک َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ زٔی َٓ ّارا َو ََّل ز ٔ ِرصَ ُّا َو ََّل َطا ّة َو ََّل َبعٔی ّرا َو ََّل أَ ِو َصی بٔظَ ِی ٕئ

دمحم نب راعف ،ییحی نب آدؾ ،لضفم ،اشمع ،دمحم نب العء ،ادمح نب رحب ،اوباعمفۃی ،اسمع ،قیقش ،رسمفؼ ،رضحت
اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن ہن وت وکیئ دانیر وھچ ڑا ہن
درمہہنرکبیافرہنافٹنزینآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوکیئفتیصںیہنرفامیئ۔
رافی  :دمحم نب راعف،ییحی نب آدؾ ،لضفم ،اشمع ،دمحم نب العء ،ادمح نب رحب ،اوباعمفۃی ،اسمع ،قیقش ،رسمفؼ،
رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
ایکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنفتیصرفامیئیھت؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1562

راوی َ :حُس بٔ راؾعَ ،ؼعب ،زاز ،اعُع ،طكیلَْ ،سوم ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ْسو ٕم َع ِٔ َعائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرنٔی َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َراؾ ٕٔع َح َّسثَ َٓا َُ ِؼ َع ْب َح َّسثَ َٓا َزا ُوزُ َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ َطك ٔ ٕ
یل َع ِٔ ََ ِ ُ
َقاي َِت ََا َت َر َک َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ز ٔ ِر َص ُّا َو ََّل زٔی َٓ ّارا َو ََّل َطا ّة َو ََّل بَعٔی ّرا َو ََا أَ ِو َصی

دمحم نب راعف ،بعصم ،داد ،اشمع ،قیقش ،رسمفؼ ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنہنوتوکیئدانیروھچ ڑاہندرمہہنرکبیافرہنافٹنزینآپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنوکیئفتیصںیہنرفامیئ۔

رافی  :دمحمنبراعف،بعصم،داد،اشمع،قیقش،رسمفؼ،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
ایکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنفتیصرفامیئیھت؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1563

راوی  :جعرف بٔ َحُس بٔ ہِذیٌ و احُس بٔ یوسـ ،عاػِ بٔ یوسـ ،حشٔ بٔ عیاغ ،اعُع ،ابراہیِ،
اسوز ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ـ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا
ـ َق َاَّل َح َّسث َ َٓا َع ٔ
اػ ُِ بِ ُٔ یُو ُس َ
رف بِ ُٔ َُ َح َُّسٔ بِ ٔٔ ا ِي ُض َِذیِ ٌٔ َوأَ ِح َُ ُس بِ ُٔ یُو ُس َ
أَ ِخب َ َرَْا َج ِع َ ُ

غ َع ِٔ اْلِ َ ِع َُ ٔع َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت ََا َت َر َک َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ
َح َش ُٔ بِ ُٔ َعیَّا ٕ

رف زٔی َٓ ّارا َو ََّل ز ٔ ِر َص ُّا
ْ َج ِع َ ْ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ز ٔ ِر َص ُّا َو ََّل زٔی َٓ ّارا َو ََّل َطا ّة َو ََّل َبعٔی ّرا َو ََّل أَ ِو َصی ي َِِ َی ِِذ ُ ِ

رفعج نب دمحم نب ذہلی ف ادمح نب ویفس ،اعمص نب ویفس ،نسح نب ایعش ،اشمع ،اربامیہ ،اوسد ،رضحت اعہشئ
دصہقیریضاہللاہنعرفامیتںیہہکرضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےنہن وتوکیئ دانیروھچ ڑاہندرمہہن
رکبیافرہنافٹنزینآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنوکیئفتیصںیہنرفامیئ۔
رافی  :رفعجنبدمحمنبذہلیفادمحنبویفس،اعمصنبویفس،نسحنبایعش،اشمع،اربامیہ،اوسد،رضحت
اعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی

ایکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنفتیصرفامیئیھت؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1564

راوی  :عُرو بٔ علی ،ازہر ،ابٔ عوٕ ،ابراہیِ ،اسوز ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَ ِزصَرُ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ابِ ُٔ َع ِو ٕٕ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت
وٕ إ ٔ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَ ِو َصی إلٔ َی َعل ٔ ٕٓی َرض َٔی اہللُ َع ِٓطُ َي َك ِس َز َعا ب ٔ َّ
ايل ِشتٔ ي ٔ َيبُو ٍَ ؾ َٔیضا
َي ُكويُ َ
ؾَاْ ِ َد َٓ َث ِت َنؿ ُِش ُط َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َو ََا أَ ِط ُعرُ َؾإٔل َی ََ ِٔ أَ ِو َصی

رمعف نب یلع ،ازرہ ،انب وعؿ ،اربامیہ ،اوسد ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک ولگ ےتہک ںیہ ہک
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رضحت یلع ریض اہلل ہنع وک اانپ ف ی انبای احالہکن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس یک اس فتق ہی احتل یھت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اشیپب رکےن ےک ےیل اکی ابطؼ اگنمای رھپ
آپ یلصاہلل ہیلع فآہلفملس ےکاعصاءڈےلیھ ڑپےئگ۔اسفہج ےسںیم اس ےس فافق ںیہنہکآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنسکوکفتیصیک۔
رافی  :رمعفنبیلع،ازرہ،انبوعؿ،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
ایکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنفتیصرفامیئیھت؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1565

راوی  :احُس بٔ سًامیٕ ،عارّ ،حُاز بٔ زیس ،ابٔ عوٕ ،ابراہیِ ،اسوز ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل
عٓہا

أَ ِخب َ َرنٔی أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُس ًَ ِ َامی َٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َعار ّْٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َح َُّا ُز بِ ُٔ َزیِ ٕس َع ِٔ ابِ ٔٔ َع ِو ٕٕ َع ِٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ
اْلِ َ ِس َوز ٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة َقاي َِت تُ ُوف ِّ َی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َوي َِی َص ع ٔ ِٓ َس ُظ أَ َح ْس غَی ِر ٔی َقاي َِت َو َز َعا

ب ٔ َّ
ايل ِشتٔ

ادمح نب امیلسؿ ،اعرؾ ،امحد نب زدی ،انب وعؿ ،اربامیہ ،اوسد ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فافت وہیئگ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک اپس ریمے العفہ
وکیئوموجدںیہناھت۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےناسفتقاکیتشطاگنمایاھت۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،اعرؾ،امحدنبزدی،انبوعؿ،اربامیہ،اوسد،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اکیاہتیئامؽیکفتیص
ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
اکیاہتیئامؽیکفتیص

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1566

راوی  :عُرو بٔ عثُإ بٔ سعیس ،سؿیإ ،زہری ،حرضت عاَر بٔ سعس رضی اہلل عٓہ

إ بِ ٔٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ َعا َٔر ٔبِ ٔٔ َس ِع ٕس َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ
أَ ِخب َ َرنٔی َع ُِرُو بِ ُٔ ُع ِث َُ َ
ََر ٔ ِؿ ُت ََ َر ّؿا أَ ِطؿ َِی ُت َٔ ِٓ ُط ؾَأ َ َتانٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُعوزُنٔی َؾ ُكً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ لٔی
َ
َّ
َّ
ط َقا ٍَ َّلَ ُقً ُِت ؾَاي ُّثًُ َث
ََ ّاَّل َنثٔی ّرا َوي َِی َص یَرٔثُىٔی إَّٔل ابِ ًَٓٔی أَؾَأ َت َؼ َّس ُم ب ٔ ُثًُثَ ِی ََالٔی َقا ٍَ ََّل ُقً ُِت ؾَايظ ِ َ
وٕ
َ أَ ِٕ َتتِرُ َک َو َرث َ َت َ
َقا ٍَ اي ُّثًُ َث َواي ُّثًُ ُث َنثٔی ْر إْٔ َّ َ
َ أَغِٓ ٔ َیا َئ َخی ِ ْر َي ُض ِِ َٔ ِٔ أَ ِٕ َتتِرُ َن ُض ِِ َعا َي ّة یَ َت َه َّؿ ُؿ َ
اض
اي َّٓ َ

رمعف نب امثعؿ نب دیعس ،ایفسؿ ،زرہی ،رضحت اعرم نب دعس ریض اہلل ہنع اےنپ فادل امدج ےس لقن رکےت ںیہ
اوہنں ےنایبؿ رفامای سجفتق اکی رمہبت ںیم تخس امیبر وہایگ افر ںیم اےنپ رمےن ےک رقبی چنہپایگ وت رضحت
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسریمیزماجرپیسےکفاےطسفیرفیالےئںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلص
اہلل ہیلع فآہل فملس! ریمے اپس تہب زایدہ دفتل ےہ افر ریمی فارث ریمی اکی اڑیک ےہ۔ ایک ںیم اینپ دفتل
ےک دف اہتیئ ہصح وک اس وک ریخات رک دفں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن۔ ںیم ےن رعض ایک ایک
آدیھدفتلدصہقرکدفں؟ آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیہن۔ںیمےنرعضایکاہتیئامؽ۔آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاکیاہتیئامؽم(دصہقرکدف)ہییھبزایدہےہاسفہجےسہکاہمترااےنپفرب وکینغ
(ینعی اؿ وک رقف ف افہق ےس ےب رپفاہ وخش احؽ) وھچ ڑان اؿ وک گنت دتس افر اتحمج وھچ ڑےن ےس رتہب ےہ ہک فہ
ولوگںےکاسےنماہھتالیھپےتریھپںی۔
رافی  :رمعفنبامثعؿنبدیعس،ایفسؿ،زرہی،رضحتاعرمنبدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
اکیاہتیئامؽیکفتیص

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1567

راوی  :عُرو بٔ َٓؼور و احُس بٔ سًامیٕ ،ابونعیِ ،سؿیإ ،حرضت سعس ابراہیِ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ ََ ِٓ ُؼورٕ َوأَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َو َّ
ايًؿ ُِى ْٔل َ ِح َُ َس َق َاَّل َح َّسثَ َٓا أَبُو نُ َع ِی ِٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ
َع ِٔ َس ِع ٔس بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ َعا َٔر ٔبِ ٔٔ َس ِع ٕس َع ِٔ َس ِع ٕس َقا ٍَ َجائَىٔی اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُعوزُنٔی َوأََْا
َّ
َّ
ط َقا ٍَ ََّل ُقً ُِت ؾَاي ُّثًُ َث َقا ٍَ اي ُّثًُ َث
ب ٔ َُه َة ُقً ُِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ أُوصٔی ب ٔ َُالٔی ک ُ ًِّطٔ َقا ٍَ ََّل ُقً ُِت ؾَايظ ِ َ
وٕ فٔی
َ أَ ِٕ َت َس َع َو َرثَ َت َ
َواي ُّثًُ ُث َنثٔی ْر إْٔ َّ َ
اض َی َت َه َّؿ ُؿ َ
َ أَغِٓ ٔ َیا َئ َخی ِ ْر َٔ ِٔ أَ ِٕ َت َس َع ُض ِِ َعا َي ّة یَ َت َه َّؿ ُؿ َ
وٕ اي َّٓ َ

أَیِسٔیض ٔ ِِ
رمعفنبوصنمرفادمح نبامیلسؿ،اوبمیعن،ایفسؿ،رضحتدعساربامیہرفامےتںیہہکروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ہکم مػغمہ ںیم ریمی ایعدت رکےن ےک فاےطس فیرفی الےئ وت ںیم ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع
فملس!ایکںیماینپامتؾیکامتؾدفتلریخاترکدفں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیہن۔ںیمےنرعض
ایک آدیھ دفتل آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن۔ ںیم ےن رعض ایک اہتیئ دفتل۔ آپ یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس ےن رفامای م اکی اہتیئ دفتل (یک فتیص) رک دف نکیل اکی اہتیئ یھب زایدہ ےہ۔ اس ےیل ہک م اےنپ
فاروثں وک دفتل دنم (وخاحشؽ) وھچ ڑ دف اس ےس ںیہک رتہب ےہ۔ ہک م اؿ وک اتحمج وھچ ڑ دف فہ ولوگں ےک اہھت
دےتھکیرںیہ(ینعیاتحمجافردتسرگنرںیہ)۔
رافی  :رمعفنبوصنمرفادمحنبامیلسؿ،اوبمیعن،ایفسؿ،رضحتدعساربامیہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
اکیاہتیئامؽیکفتیص

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1568

راوی  :عُرو بٔ علی ،عبسايرحُٔ ،سؿیإ ،سعس بٔ ابراہیِ ،عاَر بٔ سعس ،حرضت سعس رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َس ِع ٔس بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َع ِٔ َعا َٔر ٔبِ ٔٔ
إ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َي ُعو ُز ُظ َوص َُو ب ٔ َُ َّه َة َوص َُو َی َِ
ق
ْک ُظ أَ ِٕ َی ُُ َ
وت بٔاْلِ َ ِر ٔ
َس ِع ٕس َع ِٔ أَبٔیطٔ َقا ٍَ ک َ َ
َّ
َّ
َّ
رفا َئ أَ ِو َی ِر َح ُِ اہللُ َس ِع َس ابِ َٔ
اي ِٔذی َصا َج َر َٔ ِٓ َضا َقا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َرح َِٔ اہللُ َس ِع َس ابِ َٔ َع ِ َ
ـ َقا ٍَ ََّل ُقً ُِت
رفا َئ َوي َِِ َیهُ ِٔ َي ُط إ ٔ ََّّل ابِ َٓ ْة َواح َٔس ْة َقا ٍَ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ أُوصٔی ب ٔ َُال ٔی ک ُ ًِّطٔ َقا ٍَ ََّل ُقً ُِت اي ِّٓ ِؼ َ
َع ِ َ

وٕ
َ أَ ِٕ َت َس َع َو َرثَ َت َ
ؾَاي ُّثًُ َث َقا ٍَ اي ُّثًُ َث َواي ُّثًُ ُث َنثٔی ْر إْٔ َّ َ
َ أَغِٓ ٔ َیا َئ َخی ِ ْر َٔ ِٔ أَ ِٕ َت َس َع ُض ِِ َعا َي ّة َی َت َه َّؿ ُؿ َ

اض ََا فٔی أَیِسٔیض ٔ ِِ
اي َّٓ َ
رمعف نب یلع ،دبعارلنمح ،ایفسؿ ،دعس نب اربامیہ ،اعرم نب دعس ،رضحت دعس ریض اہللہنع رفامےت ںیہ ہکروسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ایعدت ےک فاےطس ہکم مػغمہ فیرفی الےئ۔ ںیم ہی ںیہن اچاتہ ہک ںیم اس ہگج
ااقتنؽ رکفںہک اہجں ںیم ےن رجہتیک یھت۔ آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای دخافدن دقفس رضحت دعس
نب رفعاء رپ رمح رفامےئ اؿ یک رصػ اکی یہ اڑیک یھت۔ اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس! ںیم اےنپ امتؾ ےک امتؾ امؽ یک فتیص رکات وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن۔ ںیم ےن
رعض ایک آداھ امؽ۔آپ یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن رفامای ںیہن۔ ںیم ےن رعض ایک اکی اہتیئ امؽ یک۔ آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاکیاہتیئامؽیکفتیصرکدفاحالہکنہییھبزایدہےہاسفہجےسہکماےنپفاروثں
وک ینغ وھچ ڑ دف ہیاس ےس رتہب ےہہک م اؿ وک اتحمج وھچ ڑ دف افر فہولوگں ےکدتس رگن (ینعی اؿ ےک اتحمج) ےنب
رںیہ۔
رافی  :رمعفنبیلع،دبعارلنمح،ایفسؿ،دعسنباربامیہ،اعرمنبدعس،رضحتدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
اکیاہتیئامؽیکفتیص

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1569

راوی  :احُس بٔ سًامیٕ ،ابونعیَِ ،شعر ،سعس بٔ ابراہیِ ،آٍ سعس

أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو نُ َع ِی ِٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َٔ ِش َع ْر َع ِٔ َس ِع ٔس بِ ٔٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَىٔی
َب ِع ُف آ ٍٔ َس ِع ٕس َقا ٍَ ََر ٔ َق َس ِع ْس ؾ ََس َخ ٌَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ أُوصٔی

ام ا ِي َحس َ
ب ٔ َُالٔی ک ُ ًِّطٔ َقا ٍَ َّلَ َو َس َ
ٔیث

ادمحنبامیلسؿ،اوبمیعن،رعسم،دعسنباربامیہ،آؽدعس،اسدحثیاکومضمؿاسقبےکاطمقبےہ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،اوبمیعن،رعسم،دعسنباربامیہ،آؽدعس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
اکیاہتیئامؽیکفتیص

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1570

راوی  :عباض بٔ عبسايعویِ ،عبسالهبیر بٔ عبسايُحیس ،بهیر بٔ َشُار ،عاَر بٔ سعس ،حرضت سعس
رضی اہلل عٓہ

َّاض بِ ُٔ َع ِب ٔس ا ِي َعو ٔٔیِ ا ِي َع ِٓبَر ُّٔی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع ِب ُس ا ِلهَبٔیر ٔبِ ُٔ َع ِب ٔس ا ِي َُح ٔی ٔس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ب ُ َهیِرُ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي َعب ُ
بِ ُٔ َٔ ِش َُارٕ َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت َعا َٔ َر بِ َٔ َس ِع ٕس َع ِٔ أَبٔیطٔ أَْ َّ ُط ِ
اط َتکَی ب ٔ َُ َّه َة َؾ َحائ َ ُط َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ

ق َّائًی َصا َج ِر ُت َٔ ِٓ َضا َقا ٍَ ََّل إ ٔ ِٕ َطا َئ اہللُ
َو َس ًَّ َِ َؾ ًَ َُّا َرآ ُظ َس ِع ْس بَکَی َو َقا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ َُ ُ
وت بٔاْلِ َ ِر ٔ

َو َقا ٍَ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ أُوصٔی ب ٔ َُالٔی ک ُ ًِّطٔ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َقا ٍَ ََّل َقا ٍَ َي ِعىٔی ب ٔ ُثًُ َث ِیطٔ َقا ٍَ ََّل َقا ٍَ َؾٓ ٔ ِؼ َؿ ُط َقا ٍَ َّلَ
یَ أَغِٓ ٔ َیا َئ
َ أَ ِٕ َتتِرُ َک بَٓ ٔ َ
َقا ٍَ َؾ ُثًُ َث ُط َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ اي ُّثًُ َث َواي ُّثًُ ُث َنثٔی ْر إْٔ َّ َ
اض
َخی ِ ْر َٔ ِٔ أَ ِٕ َتتِرُ َن ُض ِِ َعا َي ّة یَ َت َه َّؿ ُؿ َ
وٕ اي َّٓ َ

ابعس نب دبعا میظع ،دبعاریبکل نب دبعادیجمل ،ریکب نب امسمر ،اعرم نب دعس ،رضحت دعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک سجفتق فہ ہکم رکمہم ںیم امیبر ڑپ ےئگ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلعفآہل فملس اؿ ےک اپس فیرفی
الےئسجفتقرضحتدعسریضاہللہنعےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسوکداھکیوتفہرفےنےگل
افررعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس!ریماااقتنؽایسہگجوہراہےہہکسجہگجںیمےنرجہتیکیھت
آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای ںیہن ااشنء اہلل ااسی ںیہن وہاگ۔ اوہنں ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص

اہللہیلعفآہلفملس!ںیماانپامتؾاکامتؾامؽدفتلاہللےکراےتسںیمدصہقرکےنیکفتیصرکاتوہں۔آپیلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایںیہن۔(ینعیااسیدقؾہنااھٹ)اسرپاوہنںےنرعضایکرھپدفاہتیئدفتلیکفتیص
رک دفں۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای ںیہن ںیہن۔ رھپ رعض ایک آداھ امؽ دفتل یک فتیص رک داتی وہں
افر اس رپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن۔ ںیم ےن رعض ایک ہک اکی اہتیئ۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےن رفامای م فتیص رک دف نکیل اکی اہتیئ یھب تہب زایدہ ےہ اس ےیل ہک م اےنپ فاروثں وک دفتل فاال ینعی
وخاحشؽوھچ ڑدفہیاسےسرتہبےہہکماؿوکاتحمجوھچ ڑدفینعیاؿوکاتحمجوھچ ڑرک اجؤافرفہولوگںےکاسےنم
اہھتالیھپےترھپںی۔
رافی  :ابعسنبدبعا میظع،دبعاریبکلنبدبعادیجمل،ریکبنبامسمر،اعرمنبدعس،رضحتدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
اکیاہتیئامؽیکفتیص

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1571

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،جریر ،علاء بٔ سائب ،عبسايرحُٔ ،حرضت سعس بٔ ابی وقاؾ رضی اہلل عٓہ

ئ بِ ٔٔ َّ
ايشائ ٔٔب َع ِٔ أَبٔی َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َع ِٔ َس ِع ٔس بِ ٔٔ أَبٔی
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َجر ٔ ْیر َع ِٔ َع َلا ٔ
َو َّقاؾٕ َقا ٍَ َعا َزنٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی ََ َرضٔی َؾ َكا ٍَ أَ ِو َػ ِی َت ُقً ُِت َن َع ِِ َقا ٍَ ب ٔ َه ِِ ُقً ُِت

َش ؾ ََُا َزا ٍَ َي ُكو ٍُ
ؾ بٔا ِي ُع ِ ٔ
ب ٔ َُالٔی ک ُ ًِّطٔ فٔی َسبٔی ٌٔ اہللٔ َقا ٍَ ؾ ََُا َت َر ِن َت ي ٔ َو َيس َٔک ُقً ُِت ص ُِِ أَغِٓ ٔ َیا ُئ َقا ٍَ أَ ِو ٔ
ؾ بٔاي ُّثًُثٔ َواي ُّثًُ ُث َنثٔی ْر أَ ِو َنبٔی ْر
َوأَقُو ٍُ َحًَّی َقا ٍَ أَ ِو ٔ
ااحسؼنباربامیہ،رجری،اطعءنباسبئ،دبعارلنمح،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللہنعےسرفاتیےہہک
ریمی العتل ےک دفراؿ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ایعدت ےک فاےطس فیرفی الےئ وت

اوہنں ےن درایتف ایک ہک ایک م ےن فتیص یک ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامای سک دقر دفتل یک؟ ںیم ےن رعض ایک وپری دفتل راہ دخا ںیم دےنی یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
رفامایہکمےناینپافالدےکفاےطسایکوھچ ڑاےہںیمےنرعضایکفہدفتلدنمںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملس
ےن رفامای م دوسںی ہصح یک فتیص رک دف۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطہقی ےس رفامےت رےہ افر ںیم
یھبایسرطہقیےسرعضرکاتراہاہیںکتہکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایرھپاہتیئدفتلیکفتیصرک
دفاحالہکنہییھبزایدہےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،اطعءنباسبئ،دبعارلنمح،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
اکیاہتیئامؽیکفتیص

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1572

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،ونیع ،ہظاّ بٔ ْعوہ ،ابیہ ،حرضت سعس بٔ ابی وقاؾ رضی اہلل عٓہ

ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َس ِع ٕس أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َونٔی ْع َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا صٔظَ ُاّ بِ ُٔ ُ ِ
َّ
ط َقا ٍَ َّلَ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َعا َز ُظ فٔی ََ َر ٔؿطٔ َؾ َكا ٍَ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ أُوصٔی ب ٔ َُالٔی ک ُ ًِّطٔ َقا ٍَ ََّل َقا ٍَ ؾَايظ ِ َ
َقا ٍَ ؾَاي ُّثًُ َث َقا ٍَ اي ُّثًُ َث َواي ُّثًُ ُث َنثٔی ْر أَ ِو َنبٔی ْر
ااحسؼنباربامیہ،فعیک ،اشہؾنب رعفہ،اہیب،رضحتدعس نبایبفاقصریضاہللہنع ےسرفاتی ےہہکریمی
العتل ےک دفراؿ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی ایعدت ےک فاےطس فیرفی الےئ وت اوہنں
ےندرایتفایکہکایکمےنفتیصیکےہ۔ںیمےنرعضایکیجاہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایسک
دقردفتلیک؟ ںیم ےن رعض ایک وپریدفتل راہ دخا ںیمدےنییک۔آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای ہک م

ےناینپ افالدےکفاےطسایکوھچ ڑاےہںیمےنرعضایکفہدفتلدنمںیہ۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایم
دوسںیہصحیکفتیصرکدف۔رھپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسایسرطہقیےسرفامےترےہافرںیمیھبایسرطہقی
ےس رعض رکات راہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ اہتیئ دفتل یک فتیص رک دف احالہکن ہی
یھبزایدہےہ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،فعیک،اشہؾنبرعفہ،اہیب،رضحتدعسنبایبفاقصریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
اکیاہتیئامؽیکفتیص

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1573

راوی َ :حُس بٔ ويیسَ ،حُس بٔ ربیعہ ،ہظاّ بٔ ْعوہ ،ابیہ ،عائظہ رضی اہلل عٓہا

ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي َوئی ٔس ا ِي َؿح ُ
َّاّ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َرب ٔ َ
یع َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صٔظَ ُاّ بِ ُٔ ُ ِ

َع ِٔ َعائٔظَ َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ أَتَی َس ِع ّسا َي ُعوزُ ُظ َؾ َكا ٍَ َيطُ َس ِع ْس َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ أُوصٔی
ب ٔ ُثًُثَ ِی ََالٔی َقا ٍَ َّلَ َقا ٍَ ؾَأُوصٔی بٔاي ِّٓ ِؼ ٔـ َقا ٍَ ََّل َقا ٍَ ؾَأُوصٔی بٔاي ُّثًُثٔ َقا ٍَ َن َع ِِ اي ُّثًُ َث َواي ُّثًُ ُث َنثٔی ْر
وٕ
َ أَ ِٕ َت َس َع َو َرثَ َت َ
أَ ِو َنبٔی ْر إْٔ َّ َ
ُقا َئ َی َت َه َّؿ ُؿ َ
َ أَغِٓ ٔ َیا َئ َخی ِ ْر َٔ ِٔ أَ ِٕ َت َس َع ُض ِِ ُؾ َ َ

دمحم نب فدیل ،دمحم نب رہعیب ،اشہؾ نب رعفہ ،اہیب ،اعہشئ ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک ریمی العتل ےک دفراؿ
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسریمیایعدتےکفاےطسفیرفیالےئوتاوہنںےندرایتفایکہکایک
م ےنفتیص یک ےہ۔ ںیم ےن رعض ایک یج اہں۔ آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامایسک دقردفتلیک؟ ںیم
ےن رعض ایک وپری دفتل راہ دخا ںیم دےنی یک۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ہک م ےن اینپ افالد ےک
فاےطس ایک وھچ ڑا ےہ ںیم ےن رعض ایک فہ دفتل دنم ںیہ۔آپ یلص اہلل ہیلع فآہلفملس ےن رفامای مدوسںی ہصحیک

فتیص رک دف۔ رھپ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ایس رطہقی ےس رفامےت رےہ افر ںیم یھب ایس رطہقی ےس رعض
رکات راہ اہیں کت ہک آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای رھپ اہتیئ دفتل یک فتیص رک دف احالہکن ہی یھب زایدہ
ےہ۔
رافی  :دمحمنبفدیل،دمحمنبرہعیب،اشہؾنبرعفہ،اہیب،اعہشئریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
اکیاہتیئامؽیکفتیص

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1574

راوی  :قتيبہ بٔ سعیس ،سؿیإ ،ہظاّ بٔ ْعوہ ،ابیہ ،حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض َقا ٍَ ي َِو غَ َّف
ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
أَ ِخب َ َرْ َا ُقت َ ِي َب ُة بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ صٔظَ اّ ٔبِ ٔٔ ُ ِ
ايرب ُ ٔع ْٔلَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ اي ُّثًُ َث َواي ُّثًُ ُث َنثٔی ْر أَ ِو َنبٔی ْر
اي َّٓ ُ
اض إلٔ َی ُّ
ہبیتق نب دیعس ،ایفسؿ ،اشہؾ نب رعفہ ،اہیب ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک اوہنں ےن رفامای
ارگولگ اکی اہتیئ امؽیک فتیصیک اجبےئ اکی وچاھتیئ امؽیکفتیص رکںی وت ہی زایدہ انمبس ےہ اس ےیل ہک
روسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاکیاہتیئیھبزایدہےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ایفسؿ،اشہؾنبرعفہ،اہیب،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی

اکیاہتیئامؽیکفتیص

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1575

راوی َ :حُس بٔ َثىی ،ححاد بٔ َٓہاٍ ،ہُاّ ،قتازہ ،یوْص بٔ جبیرَ ،حُس بٔ سعس ،حرضت سعس
بٔ َايَ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َححَّا ُد بِ ُٔ ا ِئُ ِٓ َضا ٍٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا صَ َُّ ْاّ َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ یُوْ َُص بِ ٔٔ
ُج َبیِر ٕ َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َس ِع ٕس َع ِٔ أَبٔیطٔ َس ِعسٔ بِ ٔٔ ََاي ٔ َٕ أَ َّٕ اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َجائ َ ُط َوص َُو ََر ٔ ْیف
َؾ َكا ٍَ إَّْٔطُ ي َِی َص لٔی َوي َْس إ ٔ ََّّل ابِ َٓ ْة َواح َٔس ْة ؾَأُوصٔی ب ٔ َُالٔی ک ُ ًِّطٔ َقا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل َقا ٍَ ؾَأُوصٔی
بٔٓ ٔ ِؼ ٔؿطٔ َقا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل َقا ٍَ ؾَأُوصٔی ب ٔ ُثًُثٔطٔ َقا ٍَ اي ُّثًُ َث َواي ُّثًُ ُث َنثٔی ْر
دمحم نب ینثم ،اجحج نب اہنمؽ ،امہؾ ،اتقدہ ،ویسن نب ریبج ،دمحم نب دعس ،رضحت دعس نب امکل ریض اہلل ہنع رفامےت
ںیہہکاؿیکامیبریےکدونںںیمروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملساؿےکاپسفیرفیےلےئگوتاوہنںےن
دختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیمرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!ریمیرصػاکیاڑیکےہںیم
امتؾ دفتل یک فتیص رکات وہں۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای ںیہن۔ اوہنں ےن رعض ایک آدےھ امؽ
یک۔آپ یلص اہللہیلعفآہل فملس ےن رفامای ںیہن۔ رھپاوہنں ےن رعض ایک اکی اہتیئ امؽیکفتیصرکداتی وہں۔
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاکیاہتیئاحالہکنفہیھبزایدہےہ۔
رافی  :دمحمنبینثم،اجحجنباہنمؽ،امہؾ،اتقدہ،ویسننبریبج،دمحمنبدعس،رضحتدعسنبامکلریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
اکیاہتیئامؽیکفتیص

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1576

راوی  :قاسِ بٔ زْیا بٔ زیٓار ،عبیساہلل ،طيبإَ ،فاض ،طعيی ،حرضت جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

ض َع ِٔ َّ
ايظ ِع ٔي ِّی َقا ٍَ
َفا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي َكا ٔس ُِ بِ ُٔ َز َ ٔ
ْیَّا بِ ٔٔ زٔی َٓا ٕر َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا عُب َ ِی ُس اہللٔ َع ِٔ َط ِي َب َ
إ َع ِٔ ٔ َ
است ُِظض ٔ َس یَ ِو َّ أُحُ ٕس َو َت َر َک س َّٔت بَ َٓا ٕ
رض
َح َّسثَىٔی َجابٔرُ بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ أَ َّٕ أَبَا ُظ ِ
ت َو َت َر َک َعً َِیطٔ َزیِ ّٓا َؾ ًَ َُّا َح َ َ

است ُِظض ٔ َس َی ِو َّ أ ُ ُحسٕ
ٔج َسازُ اي َّٓ ِد ٌٔ أَ َت ِی ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ُكً ُِت َق ِس َعً ٔ ُِ َت أَ َّٕ َوائسٔی ِ
َو َت َر َک َزیِ ّٓا َنثٔی ّرا َوإنِّٔی أُح ُّٔب أَ ِٕ َی َر َ
اک ا ِي ُػ َر ََا ُئ َقا ٍَ اذِصَ ِب َؾب َ ِیس ِٔر ک ُ ٌَّ َت ُِر ٕ َعل َی َْاح َٔی ٕة َؾؿ ََعً ُِت ث ُ َِّ َز َع ِوتُطُ

َ ُ
َ َّ
اف َح ِو ٍَ أَ ِعوَ ُٔ َضا بَ ِی َس ّرا ثَ ََل َث
وٕ أَكَ َ
ُغوا بٔی ت ٔ ًِ َ
ايشا َع َة َؾ ًَ َُّا َرأَی ََا َي ِؼ َٓ ُع َ
َؾ ًَ َُّا َْوَ رُوا إ ٔي َِیطٔ َنأْ َّ َُا أ ِ ُ
ََرَّا ٕ
ٌ َي ُض ِِ َحًَّی أَ َّزی اہللُ أَ ََاْ َ َة َواي ٔسٔی َوأََْا َراقٕ
ت ث ُ َِّ َجً ََص َعً َِیطٔ ث ُ َِّ َقا ٍَ ا ِز ُع أَ ِػ َحابَ َ
َ ؾ ََُا َزا ٍَ یَهٔی ُ
أَ ِٕ یُ َؤ ِّز َی اہللُ أَ ََاْ َ َة َوائسٔی ي َِِ َت ِٓ ُك ِؽ َت ُِ َر ّة َواح َٔس ّة
اقمسنبزرکاینبدانیر،دیبعاہلل،ابیشؿ،رفاس،یبعش،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنعرفامےتںیہہکزغفہ
ادحےکومہعقرپ ریمےفادل دیہوہےئگافراوہنںےنھچاڑایکںوھچ ڑںیاؿرپھچکرقضیھباھت۔ہچنیم سج
فتقوجھکرےکاکےنٹاکفتقآایوتںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمادقسںیماحرضوہا
افرںیم ےن رعض ایکہک اسیجہکآپ یلصاہللہیلعفآہل فملسوک ملعےہہکریمےفادل زغفہادح ںیم دیہوہےئگ
ےھت۔ اوہنں ےن تہب رقہض ایل وہا اھت اس ےیل ںیم اچاتہ وہں رقض وخاہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس وک ریمے
اکمؿ ںیم دھکی ںیل۔ اس ےیل وہ  اتک ےہ ہک فہ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک فہج ےس ھجم وک ھچک راعتی رکںی۔
اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاجؤافرمرہمسقیکوجھکرفںاکاگلاگلڈریھاگلدف۔ہچنیم ںیمےنایس
رطہقیےسایکافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکالبای۔سجفتقرقضوخاوہںےنروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملسوکداھکیوتفہھجمےسافرزایدہیتخسےساطمہبلرکےنگلےئگ۔ہچنیم سجفتقروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہل
فملس ےن اؿ وک اس رطہقی ےس رکےت وہےئ داھکی وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن بس ےس ڑبے ڈریھ ےک
اچرفں رطػ نیت رکچ اگلےئ افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس اس رپ ھٹیب ےئگ رھپ اراشد رفامای م ولگ اےنپ رقض
وخاوہںوکالبولافررھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع فآہلفملسرباربفزؿرفامےتینعیوتےتلرےہاہیںکتہک

دخافدندقفس ےن ریمےفادل امدجیکامتؾیکامتؾ اامتن ادا رفامدی افر ریمی یھب یہیوخاشہ یھتہک یسک رطہقی
ےسریمےفادلاکرقہضاداوہاجےئدخافدندقفساکمکحیھبایسرطہقیےسوہاہکاکیوجھکریھبمکہنڑپی۔
رافی  :اقمسنبزرکاینبدانیر،دیبعاہلل،ابیشؿ،رفاس،یبعش،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فراتثےسلبقرقضادارکانافراسےسقلعتماالتخػاکایبؿ
ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
فراتثےسلبقرقضادارکانافراسےسقلعتماالتخػاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1577

راوی  :عبسايرحُٔ بشٔ َحُس بٔ سَلّ ،اسحام ،زْیا ،طعيی ،حرضت جابر رضی اہلل عٓہ

ْیَّا َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َع ِب ُس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ُٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ َس ََّلّ ٕ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا إ ٔ ِس َح ُل َوص َُو اْلِ َ ِز َر ُم َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َز َ ٔ
َّ
ايظ ِع ٔي ِّی َع ِٔ َجابٔر ٕأَ َّٕ أَبَا ُظ تُ ُوف ِّ َی َو َعً َِیطٔ َزیِ ْٔ ؾَأ َ َت ِی ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ُكً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ
َخ ُد ْ َ ِدًُ ُط ََا َعً َِیطٔ َٔ ِٔ َّ
وٕ
َخ ُد ْ َ ِدًُ ُط َو ََّل یَ ِبًُ ُؼ ََا یُ ِ ٔ
أَبٔی تُ ُوف ِّ َی َو َعً َِیطٔ َزیِ ْٔ َوي َِِ یَتِرُ ِک إ ٔ ََّّل ََا یُ ِ ٔ
ايسیِ ٔٔ ُز َ
ٔسٓٔی َن ؾَاْ ِ َلً ٔ ِل ََعٔی َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ ئک َِی ََّل ُي ِؿحٔ َع َعل َ َّی ا ِي ُػر َُّاّ ؾَأتََی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
ٌ ََا أَ َخ ُِذوا
َی ُس ُ
ور بَ ِی َس ّرا بَ ِی َس ّرا ؾ ََش ًَّ َِ َح ِو َيطُ َو َز َعا َيطُ ث ُ َِّ َجً ََص َعً َِیطٔ َو َز َعا ا ِي ُػر ََّاّ ؾَأ َ ِوؾَاص ُِِ َوبَق ٔ َی َٔ ِث ُ

دبعارلنمحبدمحمنبالسؾ،ااحسؼ،زرکای،یبعش،رضحتاجربریضاہللہنع رفامےتںیہہکریمےفادلیکفافت
وہیئگوتاؿےکذہمرقضابیق اھتںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیک دختمادقسںیم احرضوہا
افرںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمےفادلامدجیکفافتاساحتلںیموہیئےہہکاؿ
ےکذہمرقہضاھت افررتہکںیموجھکرفںےکابغےکالعفہاوہنںےنھچکںیہنوھچ ڑاافرفہرقہضیئکاسؽےسلبق
ںیہناداوہ اتکاسفہجےس آپ یلصاہللہیلعفآہلفملسریمےاسھتںیلچاتہکفہرقضوخاہ ھجم ےسدبزابینہن

رکںیکساسرپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسفیرفیالےئ افرآپیلص اہللہیلعفآہلفملسرہاکی
ڈریھےکرکچرکےنےگل۔اسےکدعبآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنداعامیگنافرفاہںرپھٹیبرکآپیلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرقضوخاوہں وکالبایافرآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرہاکیآدیموکاساکرقہضادا رفامدایافر
رہاکیصخشےکرقہضادارکےنےکدعبیھباسدقرابیقرہایگہکسجدقرفہےلےئگےھت۔
رافی  :دبعارلنمحبدمحمنبالسؾ،ااحسؼ،زرکای،یبعش،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
فراتثےسلبقرقضادارکانافراسےسقلعتماالتخػاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1578

راوی  :علی بٔ ححر ،جریرَ ،ػیرہ ،طعيی ،حرضت جابر رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َعلٔی بِ ُٔ ُح ِحر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َجر ٔ ْیر َع ِٔ َُػٔی َر َة َع ِٔ َّ
ايظ ِع ٔي ِّی َع ِٔ َجابٔر ٕ َقا ٍَ تُ ُوف ِّ َی َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ
ُّ
َّ
َّ
ُغ ََائٔطٔ أَ ِٕ َي َـ ُعوا َٔ ِٔ
ََ
ُحاّ ٕ َقا ٍَ َو َت َر َک َزیِ ّٓا ؾَا ِس َت ِظؿ َِع ُت ب ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ َعل َی ُ َ
ـ َت ُِ َر َک أَ ِػ َٓاؾّا ا ِي َع ِح َو َة
َزیِٓٔطٔ َط ِیئّا ؾ ََلً ََب إٔي َِیض ٔ ِِ ؾَأَبَ ِوا َؾ َكا ٍَ لٔی اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ اذِصَ ِب ؾ ََؼ ِّٓ ِ
َعل َی ح َٔسة ٕ َوع ِِٔذ َم ابِ ٔٔ َزیِ ٕس َعل َی ح َٔسة ٕ َوأَ ِػ َٓا َؾ ُط ث ُ َِّ ا ِب َع ِث إلٔ َ َّی َقا ٍَ َؾؿ ََعً ُِت َؾ َحا َئ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ

َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َحً ََص فٔی أَ ِع ََل ُظ أَ ِو فٔی أَ ِو َس ٔلطٔ ث ُ َِّ َقا ٍَ ک ٔ ٌِ ي ٔ ًِ َك ِوّ ٔ َقا ٍَ َؾکًٔ ُِت َي ُض ِِ َحًَّی أَ ِو َؾ ِي ُت ُض ِِ ث ُ َِّ بَق ٔ َی
َت ُِرٔی َنأ َ ِٕ ي َِِ یَ ِٓ ُك ِؽ َٔ ِٓطُ َط ِی ْئ

یلع نب رجح ،رجری ،ریغمہ ،یبعش ،رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہہک دبعاہلل نبرمعف نب رحاؾولوگں اک رقہض
وھچ ڑرکوفتوہےئگےھتوتںیمےنرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےسدروخاتسیکہکآپیلصاہلل
ہیلع فآہل فملس اؿ ےک رقض وخاوہں ےس ریمی افسرش رک ےک رقض ںیم یمک رکا دںی۔ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل

فملسےناؿےسوگتفگرفامیئوتاوہنںےنااکنررکدای۔ہچنیم رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموک
مکحرفامایہکماجؤافرماینپرہاکیمسقیکوجھکرفںینعیوجعہذعؼنبزدیافرایسرطہقیےسرہمسقیکوجھکرفںاک
گدحیہ گدحیہ ڈریھ اگل رک م ھجم وک الب انیل۔ رضحت اجرب ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک ںیم ےن ایس رطہقی ےس ایک وت
رضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسفیرفیالےئ افراؿ ںیم بس ےسافےچن ڈریھ ایدرنایؿفاےل ڈریھ
رپھٹیبےئگرھپھجموکمکحرفامایہکمولوگںوکانپدانیرشفعرکدفںیمانپانپرکدےنیاگل۔اہیںکتہکںیمےن
امتؾاکرقضادارکدایافرابیھبریمےاپسریمیوجھکرںیابیقرہںیئگوگایہکاؿںیمابق لیمکںیہنوہیئ۔
رافی  :یلعنبرجح،رجری،ریغمہ،یبعش،رضحتاجربریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
فراتثےسلبقرقضادارکانافراسےسقلعتماالتخػاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1579

راوی  :ابراہیِ بٔ یوْص بٔ َحُس ،ابیہ ،حُاز ،عُار بٔ ابی عُار ،حرضت جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

ُحم ٔ ٌّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّا ْز َع ِٔ َع َُّارٔ بِ ٔٔ أَبٔی َع َُّارٕ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ یُوْ َُص بِ ٔٔ َُ َح َُّ ٕس َ َ
إ ي ٔ َی ُضوز ٔ ٓ ٕ
ی َعل َی أَبٔی َت ُِ ْر َؾ ُكتٔ ٌَ َی ِو َّ أ ُ ُح ٕس َو َت َر َک َحسٔي َك َتی ِ ٔن َو َت ُِرُ ا ِي َی ُضوز ٔ ِّی
َجابٔر ٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ َقا ٍَ ک َ َ
َي ِش َتوع ُٔب ََا فٔی ا ِيحسٔي َك َتی ِ ٔن َؾ َكاٍ اي َّٓ ٔيی ػلَّی اہللُ َعًَیطٔ وس ًَِّ َص ٌِ َي َ ِ
رخ
َ ُّ َ
َ
ِ َ َ َ
ِ
َ أَ ِٕ َتأ ُخ َِذ ا ِي َع َاّ ن ٔ ِؼ َؿطُ َوتُ َؤ ِّ َ
ََ أَ ِٕ َتأ ِ ُخ َِذ ا ِيحٔ َسا َز ؾَآذنِّٔی ؾَآذَْ ِ ُتطُ َؾ َحا َئ
ن ِٔؼ َؿ ُط ؾَأبََی ا ِي َی ُضوز ٔ ُّی َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َص ٌِ ي َ

ص َُو َوأَبُو بَ ِْکٕ َؾ َح َع ٌَ یُ َح ُّس َویُکَا ٍُ َٔ ِٔ أَ ِس َؿ ٌٔ اي َّٓ ِد ٌٔ َو َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َی ِس ُعو بٔا ِيب َ َر َنةٔ
ئ ؾَأَکًَُوا
َحًَّی َو َؾ ِي َٓا ُظ َجُٔی َع َح ِّكطٔ َٔ ِٔ أَ ِػ َػر ٔ ا ِي َحسٔي َك َتی ِ ٔن ؾ ٔ َامی َی ِح ٔش ُب َع َُّ ْار ث ُ َِّ أَ َت ِي ُت ُض ِِ بٔرُكَبٕ َو ََا ٕ
وٕ َع ِٓطُ
َو َ ٔ
رشبُوا ث ُ َِّ َقا ٍَ َص َِذا َٔ ِٔ اي َّٓع ٔٔیِ َّاي ِٔذی ُت ِشأَيُ َ

اربامیہنبویسننبدمحم،اہیب،امحد،امعرنبایبامعر ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنعرفامےتںیہریمےفادل
ےناکیدوہدیصخشےسوجھکرںیوطبررقضےلرںیھکیھت۔زغفہادحےکومعقرپفہ دیہوہےئگافراسےن
رتہکںیمدفوجھکرفںےکابغوھچ ڑے۔اسدوہدییکوجھکرںیاسدقرںیھتہکدفونںابغےسےنلکنفایلوجھکرںی
ایس ےکفاےطساکیفوہںیئگ۔ہچنیم رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناسدوہدیےساراشدرفامایایک
ماسرطہقیےسرکےتکسوہہکآدیھاساسؽےلولافرمآدیھآدنئہاسؽےلانیل۔نکیلاسےنااکنررکدای۔
اسرپآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجمےساراشدرفامایماسرطہقیےسرکفموجھکرںیاکٹڈاولوتمھجموکالب
ول۔ںیمےنآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکالتبایوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسرضحتاوبرکبریضاہللہنعوکاسھت
ےل رک فیرفی الےئ۔ مہ ےن ےچین ےس اکنؽ رک انپ انپ رک رقض دانی رشفع رک دای افر آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملسربتکیکداعامےتگنرےہ۔اہیںکتہکرقضوھچےٹفاےلابغےسیہاداوہایگ۔رضحتاجربریضاہللہنع
رفامےت ںیہ رھپ آپ یلص اہللہیلع فآہل فملس ےک ےیل وجھکرںی افر اپین ےل رک احرض وہا افر فہ امتؾ ےک امتؾ ولوگں
ےناھکںیئافراپینایپ۔رھپرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناراشدرفامایہیتمعناؿوتمعنںںیمےس
ےہہکنجےکقلعتممولوگںےسوساؽوہاگ۔
رافی  :اربامیہنبویسننبدمحم،اہیب،امحد،امعرنبایبامعر،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
فراتثےسلبقرقضادارکانافراسےسقلعتماالتخػاکایبؿ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1580

راوی َ :حُس بٔ َثىی ،عبسايوہاب ،عبیساہلل ،وہب بٔ نیشإ ،حرضت جابر بٔ عبساہلل رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ا ِي ُُ َثىَّی َع ِٔ َحسٔیثٔ َع ِب ٔس ا ِي َو َّص ٔ
اب َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُعب َ ِی ُس اہللٔ َع ِٔ َوص ِٔب بِ ٔٔ َن ِی َش َ
َجابٔر ٔبِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ تُ ُوفِّی أَبی َو َعً َِیطٔ َزیِ ْٔ ؾَع َر ِؿ ُت َعل َی ُُغ ََائٔطٔ أَ ِٕ َیأ ِ ُخ ُِذوا َّ
ايث َُ َر َة ب ٔ َُا َعً َِیطٔ ؾَأَبَ ِوا َوي َِِ
َ
َ ٔ
َ

َیر ِوا ؾ ٔیطٔ وؾ ّ َ
َ َي ُط َقا ٍَ إٔذَا َج َس ِز َت ُط ؾ ََو َؿ ِع َت ُط فٔی
ْ ُت ذَي ٔ َ
َ
َ
َائ ؾَأ َت ِی ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾ ََِذ َ ِ
ا ِئُ ِربَ ٔس ؾَآذنِّٔی َؾ ًَ َُّا َج َس ِزتُطُ َو َو َؿ ِع ُت ُط فٔی ا ِئُ ِربَ ٔس أَ َت ِی ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َحا َئ َو ََ َعطُ أَبُو

ُ
َ ؾَأ َ ِوؾ ٔض ٔ ِِ َقا ٍَ ؾ ََُا َت َر ِن ُت أَ َح ّسا َي ُط َعل َی أَبٔی
ُغ ََائ َ َ
بَ ِْکٕ َوعُ َُرُ َؾ َحً ََص َعً َِیطٔ َو َز َعا بٔا ِيب َ َر َن ٔة ث َِّ َقا ٍَ ا ِز ُع ُ َ
َ َو َقا ٍَ ائِتٔ أَبَا بَ ِْکٕ َو ُع َُ َر ؾَأ َ ِخب ٔ ِرص َُُا
َ َي ُط ؾ ََـ ٔح َ
ْ ُت ذَي ٔ َ
َزیِ ْٔ إ ٔ ََّّل َق َـ ِي ُت ُط َوؾ ََـ ٌَ لٔی ث َ ََلثَ َة َع َ َ
َش َو ِس ّكا ؾ ََِذ َ ِ
َ ؾَأ َ َت ِی ُت أَبَا بَ ِْکٕ َوعُ َُ َر ؾَأ َ ِخب َ ِرتُ ُض َُا َؾ َكاَّلَ َق ِس َعً ٔ ُِ َٓا إٔذِ َػ َٓ َع َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََا
ذَي ٔ َ
َ
َػ َٓ َع أَْ َّ ُط َس َیهُو ُٕ ذَي ٔ َ
دمحم نب ینثم ،دبعاولاہب ،دیبع اہلل ،فبہ نب اسیکؿ ،رضحت اجرب نب دبعاہلل ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
ریمے فادل امدج یک فافت وہیئگ وت اؿ رپ ولوگں اک رقض اھت ںیم ےن اؿ رقض وخاوہں وک شیپ شک یک ہک اےنپ
رقض ےک وعض امہریامتؾیکامتؾ وجھکرںی ےلںیل۔ نکیلاوہنں ےنفہ وجھکرںی ےنیل ےس ااکنررک دای۔ اسےیل
ہک ہی ابت د الھیئ دے ریہ یھت ہک فہ وجھکرںی مک دقمار ںیم ںیہ۔ اس رپ ںیم رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع
فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا افر ںیم ےن اؿ ےسفاہعق رعض ایک وت آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن
رفامایماسرطہقیےسرکفہکسجفتقاؿوکااٹھکرکےکرمدبںیمروھکوتمھجموکالتبدانی۔ہچنیم سجفتقںیم
رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہا افر ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس ےس رعض ایک ہک ںیم ےن آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےک مکح یک ک لیم رک دی ےہ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل
فملس اےنپ اسھت رضحت اوبرکب افر رضحت رمع ریض اہلل امہنع وک ےل رک فیرفی الےئ افر اؿ ےک زندکی ھٹیب رک
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنربتکیکداعامیگن رھپھجموکمکحرفامایہکاےنپرقضوخاوہںوکالبولافرماؿوکادا
رکان رشفع رک دف۔ ںیم ےن اس مسق اک وکیئ صخش ںیہن وھچ ڑا ہک سج اک ریمے فادل اصبح ےک ذہم رقض ابیق وہ
افر ںیم ےن فہ رقہض ادا ہن ایک وہ افر اس ےک دعب یھب ریمے اپس ریتہ فقس وجھکر ابیق رہ یئگ وہ رھپ سج فتق ںیم
رضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےساسابتاکذترکہایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکیسنہآیئگافر
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکمرضحتاوبرکبافررضحترمعریضاہللامہنعیکدختمںیمیھباجؤافر
م اؿ وک التبؤ۔ ںیم دفون ں رضحات ےک اپس ایگ وت رفامےن ےگل ہک مہ ولگ فافق ےھت ہک وج ھچک رضحت روسؽ
رکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےناہکےہاساکااجنؾیہیوہاگ۔

رافی  :دمحمنبینثم،دبعاولاہب،دیبعاہلل،فبہنباسیکؿ،رضحتاجربنبدبعاہللریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فارثیکقحںیمفتیصابلطےہ
ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
فارثیکقحںیمفتیصابلطےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1581

راوی  :قتيبةبٔ سعیس ،ابوعواْہ ،قتازہ ،طہر بٔ حوطب ،عبسايرحُٔ بٔ غِٓ ،حرضت عُرو بٔ خارجہ
رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا أَبُو َع َواْ َ َة َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ َط ِضر ٔبِ ٔٔ َح ِو َطبٕ َع ِٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ بِ ٔٔ
غُ ِٓ ِٕ َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َخارٔ َج َة َقا ٍَ َخ َل َب َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ اہللَ َق ِس أَ ِع َلی ک ُ ٌَّ ذٔی
َح ٕٓل َح َّك ُط َو ََّل َو ٔػ َّی َة ي ٔ َوار ٕٔث

ۃبیتقنب دیعس ،اوبوعاہن ،اتقدہ ،رہش نب وحق  ،دبعارلنمح نب منغ ،رضحت رمعف نب اخرہج ریض اہلل ہنع ےس
رفاتیےہہکاکیرمہبترضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےنوقؾےساطخبںیماراشدرفامایدخافدن
دقفسےنرہاکیدقحارےکفاےطساساکقحرقمررفامایےہاسفہجےسابفارثےکفاےطسفتیصرکاناجزئ
ںیہن۔
رافی  :ۃبیتقنبدیعس،اوبوعاہن،اتقدہ،رہشنبوحق ،دبعارلنمحنبمنغ،رضحترمعفنباخرہجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
فارثیکقحںیمفتیصابلطےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1582

راوی  :اسُعیٌ بٔ َشعوز ،خايس ،طعبہ ،قتازہ ،طہر بٔ حوطب ،ابٔ غِٓ ،حرضت عُرو بٔ خارجہ
رضی اہلل عٓہ

ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُط ِع َب ُة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َق َتا َزةُ َع ِٔ َط ِضر ٔبِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
َْ َي ُط أََّْطُ َطض ٔ َس َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َی ِد ُل ُب
َْ أَ َّٕ ابِ َٔ َخارٔ َج َة ذ َ َ
َح ِو َطبٕ أَ َّٕ ابِ َٔ غُ ِٓ ِٕ ذ َ َ

ٌ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
اض َعل َی َراح ٔ ًَتٔطٔ َوإْٔ َّ َضا َي َت ِك َؼ ُع ب ٔ َح َّرت َٔضا َوإ ٔ َّٕ يُ َعابَ َضا ي ََی ٔشی ُ
اي َّٓ َ
فٔی ُخ ِلبَتٔطٔ إ ٔ َّٕ اہللَ َق ِس َق َّش َِ ئکٌُِّ إ ٔ ِن َشا ٕٕ ق ٔ ِش َُ ُط َٔ ِٔ ا ِئُی َر ٔ
اث ؾ َََل َت ُحو ُز ي ٔ َوار ٕٔث َو ٔػ َّی ْة
الیعمس نب وعسمد ،اخدل ،ہبعش ،اتقدہ ،رہش نب وحق  ،انب منغ ،رضحت رمعف نب اخرہج ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہ ہک فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
اینپ وساری رپ ہبطخ دے رےہ ےھت فہ وساری (افینٹن) اگجیل رک ریہ یھت افر اس ےک  ہن ےس اعلب لکن راہ اھت۔
ہچنیم  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفراؿ ہبطخ رفامای ہک دخافدن دقفس ےن رہ اکی ااسنؿ ےک فاےطس فراتث
ںیمےساکیہصحرقمررفامدایےہاسفہجےسابفارثےکفاےطسفتیصرکاناجزئںیہنےہ۔
رافی  :الیعمسنبوعسمد،اخدل،ہبعش،اتقدہ،رہشنبوحق ،انبمنغ،رضحترمعفنباخرہجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
فارثیکقحںیمفتیصابلطےہ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1583

راوی  :عتبہ بٔ عبساہلل ،عبساہلل بٔ َبارک ،اسُعیٌ بٔ ابوخايس ،قتازہ ،حرضت عُرو بٔ خارجہ رضی
اہلل عٓہ

ٌ بِ ُٔ أَبٔی َخاي ٔ ٕس
أَ ِخب َ َرَْا عُت ِ َب ُة بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ ا ِي َُ ِر َوز ُّٔی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
اس ُُ ُط َق ِس أَ ِع َلی
َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ َخارٔ َج َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ اہللَ َعزَّ ِ
ک ُ ٌَّ ذٔی َح ٕٓل َح َّك ُط َو ََّل َو ٔػ َّی َة ي ٔ َوار ٕٔث
ہبتع نب دبعاہلل،دبعاہللنب ابمرک،اامسلیع نباوباخدل ،اتقدہ،رضحترمعف نباخرہج ریضاہللہنعےسرفاتی
ےہ ہک فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ںیم احرض وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
اینپ وساری رپ ہبطخ دے رےہ ےھت فہ وساری (افینٹن) اگجیل رک ریہ یھت افر اس ےک  ہن ےس اعلب لکن راہ اھت۔
ہچنیم  آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن دفراؿ ہبطخ رفامای ہک دخافدندقفس ےن رہ اکی ااسنؿ ےک فاےطس فراتث
ںیمےساکیہصحرقمررفامدایےہاسفہجےسابفارثےکفاےطسفتیصرکاناجزئںیہنےہ۔
رافی  :ہبتعنبدبعاہلل،دبعاہللنبابمرک،الیعمسنباوباخدل،اتقدہ،رضحترمعفنباخرہجریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اےنپرہتشدارفںےسفتیصرکےنےسقلعتم
ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
اےنپرہتشدارفںےسفتیصرکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1584

َوسی بٔ كًحہ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ
راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،جریر ،عبسايًَُ بٔ عُیرٰ ،

وسی بِ ٔٔ كَ ًِ َح َة َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َجر ٔ ْیر َع ِٔ َع ِب ٔس ا ِي ًَُ ٔ َٔ بِ ٔٔ ُع َُیِر ٕ َع ِٔ َُ َ
َّ
َّ
َقا ٍَ َي َُّا َْزَي َِت َوأَْ ِ ِٔذ ِر َع ٔظی َر َت َ َ
َقي ِّظا َؾا ِج َت َُ ُعوا ؾ ََع َِّ
َقبٔی َن َز َعا َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلی اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ ُ َ
َ اْلِ ِ َ
ی یَا بَىٔی َُ َّر َة بِ ٔٔ َن ِعبٕ یَا بَىٔی َع ِب ٔس َط ُِ ٕص َویَا بَىٔی َع ِبسٔ ََ َٓ ٕ
َو َخ َّؽ َؾ َكا ٍَ یَا بَىٔی َن ِع ٔب بِ ٔٔ يُ َؤ ٓ ٕ
اف َویَا بَىٔی

َصا ٔط ِٕ َو َیا بَىٔی َع ِب ٔس ا ِي ُُ َّلً ٔ ٔب أَ ِنك ٔ ُِذوا أَ ِن ُؿ َشهُ ِِ َٔ ِٔ اي َّٓارٔ َو َیا ؾَاك َُٔ ُة أَ ِنك ٔ ِٔذی َنؿ َِش َٔ َٔ ِٔ اي َّٓارٔ إنِّٔی َّلَ
َ َلهُ ِِ َٔ ِٔ اہللٔ َط ِیئّا غَی ِ َر أَ َّٕ َلهُ ِِ َرح ُّٔا َسأَب ُ ًُّ َضا بٔب ٔ ََلي ٔ َضا
أَ ًَِ ٔ ُ

ااحسؼ نب اربامیہ ،رجری ،دبعاکلمل نب ریمع ،ومٰیس نب ہحلط ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک
سجفتق ہیآتی رکہمی انزؽ وہیئ ینعی اے دمحم یلص اہللہیلعفملس! اےنپ رقبی ےک اخدناؿ وکڈراںیئ وت رضحت
روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رقشی وک البای فہ ولگ ااھٹک وہےئ وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اےنپ
اعؾوطرےسبسےکبسوکالبایافررھپاخصرطہقیےساےنپرہتشدارفںوکڈراےتوہےئرفامای۔اےونبب ب
نب ومیل! (ہیرعب ےک اکی ہلیبق اک انؾ ےہ) افر اے ونب رمعف نب ب ب (ہی یھب اکی ہلیبق اک انؾ ےہ) اے ونب دبع
نمثاےونبدبعانمػ!اےونباہمش!افراےونبدبعابلطمل!اےنپوسفنںوکدفزخےساچبؤ۔اےافہمط!ماےنپ
سفنوکدفزخےساچبویکہکن ںیمایقتمےکرفزمولوگںوکدخافدندقفسیکرگتفےساچبےنںیمیسکاکؾںیہن
آ اتک۔ا ہتباانترضفرےہہکریمےافراہمترےدرنایؿرمحاکقلعتےہسجاکقحںیمادارکفںاگ۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،رجری،دبعاکلملنبریمع،ومٰیسنبہحلط،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
اےنپرہتشدارفںےسفتیصرکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1585

َوسی بٔ كًحہ رضی اہلل عٓہ
راوی  :احُس بٔ سًامیٕ ،عبیساہلل بٔ َوسی ،ارسائیٌَ ،عاویہ ،حرضت ٰ

َ
ٌ َع ِٔ َُ َعاو ٔ َی َة َوص َُو ابِ ُٔ
رسائ ٔی ُ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُعب َ ِی ُس اہللٔ بِ ُٔ َُ َ
وسی َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا إ ٔ ِ َ
وسی بِ ٔٔ كَ ًِ َح َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ یَا بَىٔی َع ِب ٔس ََ َٓ ٕ
اف ا ِطتَرُوا
إ ٔ ِس َح َل َع ِٔ َُ َ
َ َلهُ ِِ َٔ ِٔ اہللٔ َط ِیئّا یَا بَىٔی َع ِب ٔس ا ِي ُُ َّلً ٔ ٔب ِ
اطتَرُوا أَ ِن ُؿ َشهُ ِِ َٔ ِٔ َربِّهُ ِِ إنِّٔی َّلَ
أَ ِن ُؿ َشهُ ِِ َٔ ِٔ َربِّهُ ِِ إنِّٔی ََّل أَ ًَِ ٔ ُ

َ َلهُ ِِ َٔ ِٔ اہللٔ َط ِیئّا َو َله ِٔٔ بَ ِیىٔی َوبَ ِي َٓهُ ِِ َرح ِْٔ أََْا بَا ُّي َضا بٔب ٔ ََلي ٔ َضا
أَ ًَِ ٔ ُ

ادمح نب امیلسؿ ،دیبع اہلل نب ومیس ،ارسالیئ ،اعمفہی ،رضحت ومٰیس نب ہحلط ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک روسؽ
رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اراشد رفامای اے ونبدبع انمػ! م ولگ اینپ اجونں وک کین اامعؽ رک ےک اہلل ےس
رخدیولاسےیلہکںیمموکایقتمےکرفزذعابدخافدنیےساچبےنںیموکیئیھباکؾںیہنآ اتک۔ریمےافر
اہمترےولوگںےکدرنایؿہلصریمحاکفاہطسےہسجاکقحںیمداینیہںیمادارکفںاگ۔
رافی  :ادمحنبامیلسؿ،دیبعاہللنبومیس،ارسالیئ،اعمفہی،رضحتومٰیسنبہحلطریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
اےنپرہتشدارفںےسفتیصرکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1586

راوی  :سًامیٕ بٔ زاؤز  ،ابٔ وہب ،یوْص ،ابٔ طہاب ،سعیس بٔ َشیب و ابوسًُہ بٔ عبسايرحُٔ،
حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

اب َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َسعٔی ُس بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ َزا ُو َز َع ِٔ ابِ ٔٔ َوصِبٕ َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی یُوْ ُُص َع ِٔ ابِ ٔٔ ٔط َض ٕ
ا ِي ُُ َشی َّٔب َوأَبُو َسً ََُ َة بِ ُٔ َع ِب ٔس ايرَّ ِح َُ ٔٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ح ٔی َن

أُِْز ٔ ٍَ َعً َِیطٔ َوأَْ ِ ِٔذ ِر َع ٔظی َر َت َ َ
َقیِ ٕع ا ِطتَرُوا أَ ِن ُؿ َشهُ ِِ َٔ ِٔ اہللٔ ََّل أُغِىٔی َع ِٓهُ ِِ َٔ ِٔ
َقبٔی َن َقا ٍَ یَا ََ ِع َ َ
َش ُ َ
َ اْلِ ِ َ
َ َٔ ِٔ
َّاض بِ َٔ َع ِبسٔ ا ِي ُُ َّلً ٔ ٔب َّلَ أُغِىٔی َع ِٓ َ
اہللٔ َط ِیئّا یَا بَىٔی َع ِبسٔ ا ِي ُُ َّلً ٔ ٔب َّلَ أُغِىٔی َع ِٓهُ ِِ َٔ ِٔ اہللٔ َط ِیئّا َیا َعب ُ

اہللٔ َط ِیئّا یَا َػ ٔؿ َّی ُة َع َُّ َة َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل أُغِىٔی َع ِٓ َٔ َٔ ِٔ اہللٔ َط ِیئّا یَا ؾَاك َُٔ ُة ب ٔ ِٓ َت
َُ َح َُّ ٕس َسًٔیىٔی ََا ٔطئِتٔ ََّل أُغِىٔی َع ِٓ َٔ َٔ ِٔ اہللٔ َط ِیئّا
امیلسؿنبداؤد،انبفبہ،ویسن،انباہشب،دیعسنببیسمفاوبہملسنبدبعارلنمح،رضحتاوبرہریہریض
اہللہنعےسرفاتی ےہہک سجفتقہیآتیرکہمیانزؽوہیئوترضحتروسؽرکمی یلصاہللہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامایاےرقشیےکولوگ!مولگاےنپوفنسوکدخافدندقفسےسرخدیول۔اسےیلہکںیممولوگںےک
ابق ل یسک اکؾ ںیہن آ  اتک وہں۔ اے افہمط تنب دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس م وج اچیتہ ینعی سج زیچ یک وخاشہ
ریتھکوہماسوکامگنولنکیلںیمایقتمےکدؿدخافدندقفسیکرگتفےساچبےنںیموکیئاکؾںیہنآ اتک۔
رافی  :امیلسؿ نب داؤد  ،انب فبہ ،ویسن ،انب اہشب ،دیعس نب بیسم ف اوبہملس نب دبعارلنمح ،رضحت
اوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
اےنپرہتشدارفںےسفتیصرکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1587

راوی َ :حُس بٔ خايس ،بَش بٔ طعیب ،ابیہ ،زہری ،سعیس بٔ َشیب و ابوسًُہ بٔ عبیسايرحُٔ،
حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

َش بِ ُٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی َس ٔعی ُس بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َخاي ٔ ٕس َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا بٔ ِ ُ
ا ِي ُُ َشی َّٔب َوأَبُو َسً ََُ َة بِ ُٔ َع ِب ٔس اي َّر ِح َُ ٔٔ أَ َّٕ أَبَا ص َُریِ َر َة َقا ٍَ َق َاّ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ح ٔی َن أُِْز ٔ ٍَ

َعً َِیطٔ َوأَْ ِ ِٔذ ِر َع ٔظی َر َت َ َ
َقیِ ٕع ا ِطتَرُوا أَ ِن ُؿ َشهُ ِِ َٔ ِٔ اہللٔ ََّل أُغِىٔی َع ِٓهُ ِِ َٔ ِٔ اہللٔ
َقبٔی َن َؾ َكا ٍَ یَا ََ ِع َ َ
َش ُ َ
َ اْلِ ِ َ

َط ِیئّا یَا بَىٔی َع ِب ٔس ََ َٓ ٕ
َ َٔ ِٔ اہللٔ
َّاض بِ َٔ َع ِب ٔس ا ِي ُُ َّلً ٔ ٔب ََّل أُغِىٔی َع ِٓ َ
اف ََّل أُغِىٔی َع ِٓهُ ِِ َٔ ِٔ اہللٔ َط ِیئّا یَا َعب ُ

َط ِیئّا َیا َػ ٔؿ َّی ُة َع َُّ َة َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََّل أُغِىٔی َع ِٓ َٔ َٔ ِٔ اہللٔ َط ِیئّا َیا ؾَاك َُٔ ُة َسًٔیىٔی ََا

ٔطئِتٔ َّلَ أُغِىٔی َع ِٓ َٔ َٔ ِٔ اہللٔ َط ِیئّا

دمحم نب اخدل ،رشب نب بیعش ،اہیب ،زرہی ،دیعس نب بیسم ف اوبہملس نب دیبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل
ہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق ہی آتی رکہمی انزؽ وہیئ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن
اراشدرفامایاےرقشیےکولوگ!مولگاےنپوفنسوکدخافدندقفسےسرخدیول۔اسےیلہکںیممولوگںےک
ابق ل یسک اکؾ ںیہن آ  اتک وہں۔ اے افہمط تنب دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس م وج اچیتہ ینعی سج زیچ یک وخاشہ
ریتھکوہماسوکامگنولنکیلںیمایقتمےکدؿدخافدندقفسیکرگتفےساچبےنںیموکیئاکؾںیہنآ اتک۔
رافی  :دمحم نب اخدل ،رشب نب بیعش ،اہیب ،زرہی ،دیعس نب بیسم ف اوبہملس نب دیبعارلنمح ،رضحت اوبرہریہ
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
اےنپرہتشدارفںےسفتیصرکےنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1588

راوی  :اسحام بٔ ابراہیِ ،ابوَعاویہ ،ہظاّ ،ابیہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

َ
ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َح ُل بِ ُٔ إٔبِ َراص َٔیِ َقا ٍَ أَْ ِ َبأَْا أَبُو َُ َعاو ٔ َی َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صٔظَ ْاّ َوص َُو ابِ ُٔ ُ ِ
َعائٔظَ َة َقاي َِت َي َُّا َْزَي َِت َص ِٔذظ ٔ ِاْل َی ُة َوأَْ ِ ِٔذ ِر َع ٔظی َر َت َ َ
َقبٔی َن َقا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َیا
َ اْلِ ِ َ
ؾَاك َُٔ ُة ابِ َٓ َة َُ َح َُّ ٕس َیا َػ ٔؿ َّی ُة ب ٔ ِٓ َت َع ِب ٔس ا ِي ُُ َّلً ٔ ٔب یَا بَىٔی َع ِب ٔس ا ِي ُُ َّلً ٔ ٔب ََّل أُغِىٔی َع ِٓهُ ِِ َٔ ِٔ اہللٔ َط ِیئّا َسًُونٔی

َٔ ِٔ ََالٔی ََا ٔطئِت ُِِ
ااحسؼ نب اربامیہ ،اوباعمفہی ،اشہؾ ،اہیب ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع ےس رفاتی ےہ ہک سج فتق ہی

آتی رکہمی انزؽ وہیئ وت رضحت روسؽ رکمی ےن اراشد رفامای اے افہمط تنب دمحم یلص اہلل ہیلع فآہل فملس! اے
ہیفص تنب دبعابلطمل ریض اہلل اہنع! ںیم ایقتم ےک رفز م ولوگں وک دخافدن دقفس یک ڑکپ ےس اچبےن ںیم اکؾ
ںیہنآ اتکاسفہجےسداینںیمریمیدفتلںیمےسموجدؽاچےہامگنول۔
رافی  :ااحسؼنباربامیہ،اوباعمفہی،اشہؾ،اہیب،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگ وکیئ صخش ااچکن رم اجےئ وت ایک اس ےک فاروثں ےک فاےطس اس یک اجبن ےس دصہق رکان بحتسم
ےہایںیہن؟
ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
ارگوکیئصخشااچکنرماجےئوتایکاسےکفاروثںےکفاےطساسیکاجبنےسدصہقرکانبحتسمےہایںیہن؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1589

راوی َ :حُس بٔ سًُہ ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،ہظاّ بٔ ْعوہ ،ابیہ ،حرضت عائظہ ػسيكہ رضی اہلل عٓہا

ْع َو َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َعائٔظَ َة
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َسً ََُ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ صٔظَ اّ ٔبِ ٔٔ ُ ِ

أَ َّٕ َر ُج َّل َقا ٍَ ي ٔ َر ُسو ٍٔ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ أُم ِّی ا ِؾ ُتً ٔ َت ِت َنؿ ُِش َضا َوإْٔ َّ َضا ي َِو َتک َ ًَّ َُ ِت َت َؼ َّس َق ِت
أَؾَأ َ َت َؼ َّس ُم َع ِٓ َضا َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َن َع ِِ َؾ َت َؼ َّس َم َع ِٓ َضا
دمحم نب ہملس ،انب اقمس ،امکل ،اشہؾ نب رعفہ ،اہیب ،رضحت اعہشئ دصہقی ریض اہلل اہنع رفامیت ںیہ ہک اکی رمہبت
یسکصخشےن رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملس ریمیفادلہیکااچکنفافت وہیئگےہھجموکنیقیےہ
ہکارگفہوگتفگرکںیتکسوتالزیمرطہقیےسفہدصہقرکںیت۔اسفہجےسایکںیماؿیکاجبنےسدصہقرک اتک
وہں۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماییجاہںرکدف۔

رافی  :دمحمنبہملس،انباقمس،امکل،اشہؾنبرعفہ،اہیب،رضحتاعہشئدصہقیریضاہللاہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
ارگوکیئصخشااچکنرماجےئوتایکاسےکفاروثںےکفاےطساسیکاجبنےسدصہقرکانبحتسمےہایںیہن؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1590

راوی  :حارث بٔ َشهین ،ابٔ قاسَِ ،ايَ ،سعیس بٔ عُرو بٔ رشجیٌ بٔ سعیس بٔ سعس  ،ابیہ،
جسہ ،حرضت سعس بٔ عبازہ رضی اہلل عٓہ

َ َ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ابِ ٔٔ ا ِي َكاس ِٔٔ َع ِٔ ََاي ٔ َٕ َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ
أْ ِ َبأَْا ا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ
رخ َد َس ِع ُس بِ ُٔ عُ َبا َز َة ََ َع اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی
َُ
رش ِحبٔی ٌَ بِ ٔٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ َس ِع ٔس بِ ٔٔ عُ َبا َز َة َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َج ِّسظ ٔ َقا ٍَ َ َ
َّ
رض ِت أ ُ ََّ ُط ا ِي َوؾَاةُ بٔا ِي َُسٔی َٓةٔ َؾكٔی ٌَ ي ََضا أَ ِوصٔی َؾ َكاي َِت ؾ َٔیِ أُوصٔی
اہللُ َعً َِیطٔ َو َسً َِ فٔی َب ِع ٔف ََ َػازٔیطٔ َو َح َ َ

َ َي ُط َؾ َكا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ َص ٌِ
ْ ذَي ٔ َ
ا ِي َُا ٍُ ََا ٍُ َس ِع ٕس َؾت ُُو ِّؾ َی ِت َق ِب ٌَ أَ ِٕ َي ِك َس َّ َس ِع ْس َؾ ًَ َُّا َقس َّٔ َس ِع ْس ذُ ٔ َ
َی ِٓ َؿ ُع َضا أَ ِٕ أَ َت َؼ َّس َم َع ِٓ َضا َؾ َكا ٍَ اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َن َع ِِ َؾ َكا ٍَ َس ِع ْس َحائ ُٔم َن َِذا َو َن َِذا َػ َس َق ْة
َع ِٓ َضا ي ٔ َحائ ٕٔم َس َُّا ُظ
احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل،دیعس نب رمعف نب رشلیج نبدیعس نب دعس  ،اہیب ،دجہ ،رضحت دعس نب ابعدہ
ریضاہللہنعےسرفاتیےہہکفہرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسےکاسھتیسکگنجےکفاےطسےلک
وت اؿ یک فادلہ امدجہ وج ہک دم ہنی رونرہ ںیم ںیھت اؿ یک فافت وہیئگ فافت ےک فتق اؿ ےس اہک ایگ ہک فہ فتیص
رکںی فہ رفامےن ںیگل ہک سک زیچ ںیم فتیص رکفں امؽ دفتل وت رضحت دعس اک ےہ ںیم سک رطہقی ےس فتیص
رکفں۔ہچنیم فہرضحتدعسےکدم ہنیرونرہفاسپآےنےسلبقیہفافتاپںیئگسجفتقفہدم ہنیرونرہآےئ
وتاؿےکاس ےنماس ابتاکذترکہایک ایگ۔اس رپاوہنںےن رعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفملس!ارگ ںیماؿ

یک اجبن ےس دصہق رکفں وت ایک اؿ وک اس اک عفن ےچنہپ اگ؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یج اہں۔ رضحت
دعسریضاہللہنعرفامےنےگلہکالفںالفںابغاینپفادلہیکاجبنےسدصہقرکاتوہں۔
رافی  :احرث نب نیکسم ،انب اقمس ،امکل،دیعس نب رمعف نب رشلیج نبدیعس نب دعس ،اہیب ،دجہ ،رضحت دعس
نبابعدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمےنفاےلیکاجبنےسدصہقےکاضفلئ
ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
رمےنفاےلیکاجبنےسدصہقےکاضفلئ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1591

راوی  :علی بٔ ححر ،اسُاعیٌ ،عَلء ،ابیہ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ٌ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ا ِي َع ََل ُئ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ حُ ِحر ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا إ ٔ ِس َُعٔی ُ
ات ِاْل ٔ ِن َشا ُٕ ا ِن َك َل َع َع ًَُُ ُط إ ٔ ََّّل َٔ ِٔ ثَ ََلثَ ٕة َٔ ِٔ َػ َس َق ٕة َجارٔ َی ٕة َوعًٔ ِِٕ
َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ إٔذَا ََ َ

یُ ِٓ َت َؿ ُع بٔطٔ َو َو َي ٕس َػاي ٔ ٕح َی ِسعُو َيطُ
یلعنبرجح،اامسلیع،العء،اہیب،رضحتاوبرہریہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلع
فآہلفملسےنرفامایسجفتقوکیئااسنؿرماجاتےہاؿنیتاامعؽےکالعفہابیقامتؾاامعؽوموقػوہاجےتںیہ
(افرفہاامعؽںیہ )اکیوتدصہقاجرہیدفرسےفہملعہکسجےسولوگںوکعفناح لوہافررسیتےکینافالد
وج ہک اس ےک فاےطس داع امیتگن رےہ (بلطم ہی ےہ ہک اؿ نیت زیچفں اک وثاب اجری راتہ ےہ ابیق امتؾ اامعؽ اک
وثابدنبوہاجاتےہ۔)

رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،العء،اہیب،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
رمےنفاےلیکاجبنےسدصہقےکاضفلئ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1592

راوی  :علی بٔ ححر ،اسُاعیٌ ،عَلء ،ابیہ ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

ئ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُج َّل َقا ٍَ ئً َّٓ ٔي ِّی َػلَّی
ٌ َع ِٔ ا ِي َع ََل ٔ
أَ ِخب َ َرَْا َعل ٔ ُّی بِ ُٔ ُح ِحر ٕ َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ

رف َع ِٓ ُط أَ ِٕ أَ َت َؼ َّس َم َع ِٓطُ َقا ٍَ َن َع ِِ
اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ أَبٔی ََ َ
ات َو َت َر َک ََ ّاَّل َوي َِِ یُ ٔ
وؾ ؾ ََض ٌِ یُ َه ِّ ُ

یلع نب رجح ،اامسلیع ،العء ،اہیب ،رضحت اوبرہریہ ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک اکی آدیم ےن اہک ای روسؽ اہلل یلص
اہلل ہیلعفملس! ریمے فادل دفتل وھچ ڑ رک رمے نکیل اوہنں ےن وکیئفتیص ںیہن یک ارگ ںیم اؿ یک اجبن ےس
ریخاترکفںوتایکاؿیکفتیصہنرکےناکافکرہوہ اتکےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہں۔
رافی  :یلعنبرجح،اامسلیع،العء،اہیب،رضحتاوبرہریہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
رمےنفاےلیکاجبنےسدصہقےکاضفلئ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1593

راوی َ :وسی بٔ سعیس ،ہظاّ بٔ عبسايًَُ ،حُاز بٔ سًُہَ ،حُس بٔ عُرو ،ابوسًُہ ،حرضت رشیس

بٔ سویس ثكفی رضی اہلل عٓہ

وسی بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا صٔظَ ُاّ بِ ُٔ َع ِب ٔس ا ِي ًَُ ٔ َٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َح َُّازُ بِ ُٔ َسً ََُ َة َع ِٔ َُ َح َُّ ٔس بِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َ
ايَشی ٔس بِ ٔٔ ُسویِ ٕس َّ
ايث َكف ٔ ِّی َقا ٍَ أَ َت ِی ُت َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ ُكً ُِت إ ٔ َّٕ
َع ُِر ٕو َع ِٔ أَبٔی َسً ََُ َة َع ِٔ َّ ٔ
َ

أُم ِّی أَ ِو َػ ِت أَ ِٕ ُت ِع َت َل َع ِٓ َضا َر َق َب ْة َوإ ٔ َّٕ ع ٔ ِٓسٔی َجارٔ َی ّة ْ ُوب ٔ َّی ّة أَ َؾ ُی ِحز ٔ ُئ َعىِّی أَ ِٕ أ ُ ِعت ٔ َك َضا َع ِٓ َضا َقا ٍَ ائِتٔىٔی
ب ٔ َضا ؾَأ َ َت ِي ُتطُ ب ٔ َضا َؾ َكا ٍَ ي ََضا اي َّٓ ٔي ُّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ََ ِٔ َربُّ َٔ َقاي َِت اہللُ َقا ٍَ ََ ِٔ أََْا َقاي َِت أَْ ِ َت
َر ُسو ٍُ اہللٔ َقا ٍَ ؾَأ َ ِعتٔ ِك َضا َؾإْٔ َّ َضا َُ ِؤ َٔ َٓ ْة
ومیسنبدیعس،اشہؾنبدبعاکلمل،امحدنبہملس،دمحمنبرمعف،اوبہملس،رضحترشدینبوسدییفقثریضاہللہنع
رفامےتںیہ ہکںیمرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمادقسںیماحرضوہاافرںیمےنرعض
ایک ہک ریمی فادلہ امدجہ ےن فتیص رفامیئ یھت ہک اؿ یک اجبن ےس اکی ابدنی آزاد رک دفں۔ ریمے اپس اکی
اکےلرگنیک ابدنیےہارگ ںیماسوکآزادرکدفںوت ایک ریمیفادلہ یکفتیص لمکم وہ اجےئ یگ۔آپ یلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایاسوکریمےاپسےلرکآںیماسوکآپیلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمادقسںیم
ےل رک احرض وہا وت آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن اس ےس درایتف رفامای اہمترا رپفرداگر وکؿ ےہ؟ اس ےن
وجاب دای دخافدندقفس۔ آپ یلص اہلل ہیلعفآہلفملس ےن رفامای ںیم وکؿ وہں؟ اس ےن وجاب دای آپ یلص اہلل
ہیلعفآہلفملساہلل ےکروسؽ یلصاہلل ہیلعفآہلفملسںیہ۔اسرپرضحتروسؽرکمی یلصاہلل ہیلعفآہلفملسےن
اراشدرفامایماسوکآزادرکدفہیاخوتؿوم ہنےہ۔
رافی  :ومیس نب دیعس ،اشہؾ نب دبعاکلمل ،امحد نب ہملس ،دمحم نب رمعف ،اوبہملس ،رضحت رشدی نب وسدی یفقث
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
رمےنفاےلیکاجبنےسدصہقےکاضفلئ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1594

راوی  :حشین بٔ عیسی ،سؿیإ ،عُرو ،عْکَہ ،حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ض أَ َّٕ َس ِع ّسا َسأ َ ٍَ
ْٔک ََ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ ع َٔیسی َقا ٍَ أَْ ِ َبأََْا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ َع ُِر ٕو َع ِٔ ع ِ ٔ
وؾ أَؾَأ َ َت َؼ َّس ُم َع ِٓ َضا َقا ٍَ َن َع ِِ
اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ إ ٔ َّٕ أُم ِّی ََا َت ِت َوي َِِ تُ ٔ
نیسح نب یسیع ،ایفسؿ ،رمعف ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک دعس ریض اہلل ہنع ےن یبن
یلصاہللہیلعفآہلفملسےسدرایتفایکہکریمی فادلہفتیصےکریغبفافترکںیئگںیہایکںیماؿیکاجبنےس
دصہقرکدفں؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایاہں!رکدف۔
رافی  :نیسحنبیسیع،ایفسؿ،رمعف،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
رمےنفاےلیکاجبنےسدصہقےکاضفلئ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1595

راوی  :احُس بٔ ازہر ،روح بٔ عبازہ ،زْیا بٔ اسحام ،عُرو بٔ زیٓار ،عْکَہ ،حرضت ابٔ عباض رضی
اہلل عٓہ

ْیَّا بِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ُِرُو بِ ُٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ اْلِ َ ِز َصر ٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َر ِو ُح بِ ُٔ عُ َبا َز َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َز َ ٔ
ض أَ َّٕ َر ُج َّل َقا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ أ ُ ََّطُ تُ ُو ِّؾ َی ِت أَ َؾ َي ِٓ َؿ ُع َضا إ ٔ ِٕ َت َؼ َّسق ُِت
ْٔک ََ َة َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
زٔی َٓارٕ َع ِٔ ع ِ ٔ
َخؾّا ؾَأ ُ ِطض ٔ ُس َک أَنِّی َق ِس َت َؼ َّسق ُِت بٔطٔ َع ِٓ َضا
َع ِٓ َضا َقا ٍَ َن َع ِِ َقا ٍَ َؾإ ٔ َّٕ لٔی ََ ِ َ

ادمح نب ازرہ ،رفح نب ابعدہ ،زرکای نب ااحسؼ ،رمعف نب دانیر ،رکعہم ،رضحت انب ابعس ریض اہللہنع رفامےت ںیہ

ہک اکی صخش ےن رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفملس! ریمیفادلہ اصہبحیکفافت وہیئگ ےہ ارگ ںیم اؿ یک
اجبنےسفتیصرکدفںوتایکاؿوکاساکارجےلماگ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماییجاہں۔فہےنہکاگلہک
ںیمآپیلصاہللہیلعفآہلفملسوکوگاہانبرک اتہوہںہکںیمےناانپابغاؿیکاجبنےسدصہقرکدایےہ۔
رافی  :ادمحنبازرہ،رفحنبابعدہ،زرکاینبااحسؼ،رمعفنبدانیر،رکعہم،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
رمےنفاےلیکاجبنےسدصہقےکاضفلئ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1596

راوی  :ہاروٕ بٔ عبساہلل ،عؿإ ،سًامیٕ بٔ نثیر ،زہری ،عبیساہلل بٔ عبساہلل ،ابٔ عباض ،حرضت سعس
بٔ عبازہ رضی اہلل عٓہ

ارو ُٕ بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َع َّؿا ُٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسً ِ ََامی ُٕ بِ ُٔ َنثٔیر ٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ
أَ ِخب َ َرنٔی َص ُ
ض َع ِٔ َس ِعسٔ بِ ٔٔ ُع َبا َز َة أَْ َّ ُط أَتَی اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ أُم ِّی ََا َت ِت
بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
َ
َو َعً َِی َضا ْ َ ِِذ ْر أَ َؾ ُی ِحز ٔ ُئ َع ِٓ َضا أَ ِٕ أ ُ ِعت َٔل َع ِٓ َضا َقا ٍَ أَ ِعت ِٔل َع ِٔ أ ُ َِّ َ

اہرفؿ نب دبع اہلل ،افعؿ ،امیلسؿ نب ریثک ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،انب ابعس ،رضحت دعس نب ابعدہ ریض
اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک فہ رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس یک دختم ادقس ںیم احرض وہےئ افر
رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی فادلہ ےن اکی ذنر امؿ یل ںیھت سج وک وپرا ےیک ریغب اؿ یک
فافتوہیئگابارگںیماؿیکاجبنےسوکیئالغؾایابدنیآزادرکدفںوتایکہیاکیفوہاگ؟آپیلصاہللہیلعفآہل
فملسےنرفاماییجاہں۔
رافی  :اہرفؿنبدبعاہلل،افعؿ،امیلسؿنبریثک،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس،رضحتدعسنبابعدہ

ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
رمےنفاےلیکاجبنےسدصہقےکاضفلئ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1597

راوی َ :حُس بٔ احُس بٔ ابویوسـ ،عیسی ،اوزاعی ،زہری ،عبیساہلل بٔ عبساہلل بٔ عباض ،سعیس بٔ
عبازہ ،حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ـ ايؼَّ ِی َس ََّلن ٔ ُّی َع ِٔ ع َٔیسی َوص َُو ابِ ُٔ یُوْ َُص َع ِٔ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ أَ َح َُ َس أَبُو یُو ُس َ
ض َع ِٔ َس ِع ٔس بِ ٔٔ عُ َبا َز َة أََّْطُ ا ِس َت ِؿًَی اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ
أَ ِخب َ َر ُظ َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
إ َعل َی أ ُ َِّطٔ َؾت ُُو ِّؾ َی ِت َق ِب ٌَ أَ ِٕ َت ِكـ َٔی ُط َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی ْ َ ِِذرٕ ک َ َ
ا ِق ٔـطٔ َع ِٓ َضا

دمحمنبادمحنباوبویفس،یسیع ،افزایع،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللنبابعس،دیعس نبابعدہ،رضحتانبابعس
ریض اہلل ہنع ایبؿ رکےت ںیہ ہک رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل ہنع ےن یبن رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس
درایتفایکہکاؿیکفادلہےناکیذنرامینیھتسجےکوپرارکےنےسلبقیہاؿیکفافتوہیئگ۔آپیلصاہلل
ہیلعفآہلفملسےنرفامایماینپفادلہیکذنروپریرکف۔
رافی  :دمحم نب ادمح نب اوبویفس ،یسیع ،افزایع ،زرہی ،دیبعاہلل نب دبعاہلل نب ابعس ،دیعس نب ابعدہ ،رضحت
انبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
رمےنفاےلیکاجبنےسدصہقےکاضفلئ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1598

راوی َ :حُس بٔ ػسقہَ ،حُس بٔ طعیب ،اوزاعی ،زہری ،عبیساہلل بٔ عبساہلل ،ابٔ عباض ،سعس بٔ
عبازہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َػ َس َق َة ا ِي ٔح ُِ ٔص ُّی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ اْلِ َ ِو َزاعٔ ِّی َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی أَ ِخب َ َر ُظ َع ِٔ
ض َع ِٔ َس ِع ٔس بِ ٔٔ عُ َبا َز َة أََّْطُ ا ِس َت ِؿًَی اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی
عُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
إ َعل َی أ ُ َِّطٔ ؾ ََُا َت ِت َق ِب ٌَ أَ ِٕ َت ِكـ َٔی ُط َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِق ٔـطٔ َع ِٓ َضا
ْ َ ِِذ ٕر ک َ َ

دمحم نب دصہق ،دمحم نب بیعش ،افزایع ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،انب ابعس ،دعس نب ابعدہ ریض اہلل ہنع اس
دحثیاکومضمؿزگہتشدحثیےکاطمقبےہ۔
رافی  :دمحم نب دصہق ،دمحم نب بیعش ،افزایع ،زرہی ،دیبعاہلل نب دبعاہلل ،انب ابعس ،دعس نب ابعدہ ریض اہلل
ہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
رمےنفاےلیکاجبنےسدصہقےکاضفلئ

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1599

راوی  :عباض بٔ ويیس بٔ َزیس ،اوزاعی ،زہری ،عبیساہلل بٔ عبساہلل

َّاض بِ ُٔ ا ِي َوئیسٔ بِ ٔٔ ََزِ َی ٕس َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی أَبٔی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا اْلِ َ ِو َزاعٔ ُّی َقا ٍَ أَ ِخب َ َرنٔی ايزُّصِر ٔ ُّی أَ َّٕ ُعب َ ِی َس
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي َعب ُ
إ
اہللٔ بِ َٔ َع ِب ٔس اہللٔ أَ ِخب َ َر ُظ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض َقا ٍَ ا ِس َت ِؿًَی َس ِع ْس َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی ْ َ ِِذرٕ ک َ َ

َعل َی أ ُ َِّطٔ َؾت ُُو ِّؾ َی ِت َق ِب ٌَ أَ ِٕ َت ِكـ َٔیطُ َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِق ٔـطٔ َع ِٓ َضا

ابعسنبفدیلنبزمدی،افزایع،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہللاسدحثیاکومضمؿزگہتشدحثیاسیجےہ۔
رافی  :ابعسنبفدیلنبزمدی،افزایع،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رضحتایفسؿےسقلعتمزریرظندحثیںیمرافیےکاالتخػےسقلعتم
ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
رضحتایفسؿےسقلعتمزریرظندحثیںیمرافیےکاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1600

راوی  :حارث بٔ َشهین ،سؿیإ ،زہری ،عبیساہلل بٔ عبساہلل ،حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

إ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ
َقائ َ ّة َعً َِیطٔ َوأََْا أَ ِس َُ ُع َع ِٔ ُسؿ َِی َ
َقا ٍَ ا ِي َحار ُٔث بِ ُٔ َٔ ِشهٔی ٕن ٔ َ

إ َعل َی أ ُ َِّطٔ َؾت ُُو ِّؾ َی ِت
َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض أَ َّٕ َس ِع َس بِ َٔ عُ َبا َز َة ا ِس َت ِؿًَی اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی ْ َ ِِذرٕ ک َ َ
َق ِب ٌَ أَ ِٕ َت ِكـ َٔی ُط َؾ َكا ٍَ ا ِق ٔـطٔ َع ِٓ َضا

احرث نب نیکسم ،ایفسؿ ،زرہی ،دیبع اہلل نب دبع اہلل ،رضحت انب ابعس ریض اہلل ہنع رفامےت ںیہ ہک رضحت
دعس نب ابعدہ ریض اہلل ہنع ےن اینپ فادلہ یک ذنر امؿ ےنیل ےس قلعتم وفت وہےن ےک قلعتم وتفی بلط ایک اھت وت
آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایماؿیکاجبنےسذنروپریرکف۔

رافی  :احرثنبنیکسم،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
رضحتایفسؿےسقلعتمزریرظندحثیںیمرافیےکاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1601

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ یزیس ،سؿیإ ،زہری ،عبیساہلل بٔ عبساہلل ،ابٔ عباض ،حرضت سعس رضی
اہلل عٓہ

یس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ُسؿ َِیا ُٕ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ ُعب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِب ٔس اہللٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ
أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِب ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َیز ٔ َ
ض َع ِٔ َس ِع ٕس أَْ َّ ُط َقا ٍَ ََا َت ِت أُم ِّی َو َعً َِی َضا ْ َ ِِذ ْر ؾ ََشأ َ ِي ُت اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأ َ ََ َرنٔی أَ ِٕ
َعبَّا ٕ

أَ ِقـ َٔی ُط َع ِٓ َضا

دمحمنبدبعاہللنبسیدی،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس،رضحتدعس ریضاہللہنعرفامےتںیہہک
ریمی فادلہ یک فافت وہیئگ افر اوہنں ےن تنم وپری ںیہن یک یھت۔ ںیم ےن روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس
ےسدرایتفایکوتآپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنھجموکمکحدایہکںیماؿیکاجبنےسذنروپریرکفں۔
رافی  :دمحمنبدبعاہللنبسیدی،ایفسؿ،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انبابعس،رضحتدعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
رضحتایفسؿےسقلعتمزریرظندحثیںیمرافیےکاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1602

راوی  :قتيبہ بٔ سعیس ،يیث ،زہری ،عبیساہلل بٔ عبساہلل ،ابٔ بعاض ،سعس بٔ عبازہ

أَ ِخب َ َرَْا ُقت َ ِي َب ُة بِ ُٔ َسعٔی ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َّ
ض
ايً ِی ُث َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
إ َعل َی أ ُ َِّطٔ
اس َت ِؿًَی َس ِع ُس بِ ُٔ عُ َبا َز َة اْلِ َ ِن َؼار ُّٔی َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ فٔی ْ َ ِِذرٕ ک َ َ
َقا ٍَ ِ

َؾت ُُو ِّؾ َی ِت َق ِب ٌَ أَ ِٕ َت ِكـ َٔی ُط َؾ َكا ٍَ َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ا ِق ٔـطٔ َع ِٓ َضا

ہبیتقنبدیعس،ثیل،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انباعبس،دعسنبابعدہ،اسدحثیاکومضمؿاسقبےکاطمقب
ےہ۔
رافی  :ہبیتقنبدیعس،ثیل،زرہی،دیبعاہللنبدبعاہلل،انباعبس،دعسنبابعدہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
رضحتایفسؿےسقلعتمزریرظندحثیںیمرافیےکاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1603

راوی  :ہاروٕ بٔ اسحام ،عبسہ ،ہظاّ ،ابٔ ْعوہ ،بْک بٔ وائٌ ،زہری ،عبیساہلل بٔ عبساہلل ،حرضت
ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ْک بِ ٔٔ َوائ ٌٕٔ َع ِٔ ايزُّصِر ٔ ِّی
ْع َو َة َع ِٔ بَ ِ ٔ
أَ ِخب َ َرَْا صَ ُ
ارو ُٕ بِ ُٔ إ ٔ ِس َح َل ا ِي َض ُِ َسان ٔ ُّی َع ِٔ َع ِب َس َة َع ِٔ صٔظَ اّ ٕ ص َُو ابِ ُٔ ُ ِ
ض َقا ٍَ َجا َئ َس ِع ُس بِ ُٔ عُ َبا َز َة إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ
َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ َع ِبسٔ اہللٔ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ

َؾ َكا ٍَ إ ٔ َّٕ أُم ِّی ََا َت ِت َو َعً َِی َضا ْ َ ِِذ ْر َوي َِِ َت ِك ٔـطٔ َقا ٍَ ا ِق ٔـطٔ َع ِٓ َضا

اہرفؿ نبااحسؼ،دبعہ،اشہؾ ،انبرعفہ،رکب نبفالئ،زرہی،دیبعاہلل نب دبعاہلل ،رضحتانبابعسریضاہلل

ہنعرفامےتںیہہکدعسنبابعدہریضاہللہنعدختموبنییلصاہللہیلعفآہلفملسںیماحرضوہےئافررعضایکای
روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فملس! ریمی فادلہ یک فافت وہیئگ ےہ اؿ ےک ذہم اکی ذنر یھت سج وک فہ وپری ےن رک
ںیکس۔آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایماؿیکاجبنےسذنروپریرکف۔
رافی  :اہرفؿ نب ااحسؼ ،دبعہ ،اشہؾ ،انب رعفہ ،رکب نب فالئ ،زرہی ،دیبعاہلل نب دبعاہلل ،رضحت انب ابعس
ریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
رضحتایفسؿےسقلعتمزریرظندحثیںیمرافیےکاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1604

راوی َ :حُس بٔ عبساہلل بٔ َبارک ،ونیع ،ہظاّ ،قتازہ ،سعیس بٔ َشیب ،حرضت سعس بٔ عبازہ
رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ َع ِبسٔ اہللٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َب َار ٔک َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َونٔی ْع َع ِٔ صٔظَ اّ ٕ َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ
ا ِي ُُ َشی َّٔب َع ِٔ َس ِع ٔس بِ ٔٔ عُ َبا َز َة َقا ٍَ ُقً ُِت یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ أُم ِّی ََا َت ِت أَؾَأ َ َت َؼ َّس ُم َع ِٓ َضا َقا ٍَ َن َع ِِ ُقً ُِت
ئ
ٌ َقا ٍَ َس ِق ُی ا ِي َُا ٔ
ؾَأ َ ُّی ايؼَّ َس َق ٔة أَؾ َِـ ُ
دمحم نب دبعاہلل نب ابمرک ،فعیک ،اشہؾ ،اتقدہ ،دیعس نب بیسم ،رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی
ےہہکںیمےنرعضایکایروسؽاہللیلصاہللہیلعفآہلفملسریمیفادلہیکفافتوہیئگےہ۔ایکںیماؿیکاجبن
ےس دصہق رک  اتک وہں؟ آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یج اہں۔ ںیم ےن رعض ایک ہک رھپ وکؿ اسدصہق
الضفےہ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاپینالپےنفاال۔

رافی  :دمحمنبدبعاہللنبابمرک،فعیک،اشہؾ،اتقدہ،دیعسنببیسم،رضحتدعسنبابعدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
رضحتایفسؿےسقلعتمزریرظندحثیںیمرافیےکاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1605

راوی  :ابوعُار ،ونیع ،ہظاّ ،قتازہ ،سعیس بٔ َشیب ،حرضت سعس بٔ عبازہ رضی اہلل عٓہ

ُحیِ ٕث َع ِٔ َونٔی ٕع َع ِٔ صٔظَ اّ ٕ َع ِٔ َق َتا َز َة َع ِٔ َسعٔیسٔ بِ ٔٔ ا ِي ُُ َشی َّٔب َع ِٔ َس ِعسٔ
أَ ِخب َ َرَْا أَبُو َع َُّارٕ ا ِي ُح َشی ِ ُن بِ ُٔ ُ َ

ئ
ٌ َقا ٍَ َس ِق ُی ا ِي َُا ٔ
بِ ٔٔ عُ َبا َز َة َقا ٍَ ُقً ُِت َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ أَ ُّی ايؼَّ َس َقةٔ أَؾ َِـ ُ

اوبامعر ،فعیک ،اشہؾ ،اتقدہ ،دیعس نب بیسم ،رضحت دعس نب ابعدہ ریض اہلل ہنع ےس رفاتی ےہ ہک ںیم ےن
رعض ایک ای روسؽ اہلل یلص اہللہیلعفآہلفملس ریمیفادلہیک فافت وہیئگ ےہ۔ ایک ںیم اؿیک اجبن ےس دصہقرک
 اتکوہں ؟آپیلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفاماییجاہں۔ںیمےنرعضایکہکرھپوکؿاسدصہقالضفےہ؟آپ
یلصاہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاپینالپےنفاال۔
رافی  :اوبامعر،فعیک،اشہؾ،اتقدہ،دیعسنببیسم،رضحتدعسنبابعدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
رضحتایفسؿےسقلعتمزریرظندحثیںیمرافیےکاالتخػےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1606

راوی  :ابراہیِ بٔ حشٔ ،ححاد ،طعبہ ،قتازہ ،حشٔ ،حرضت سعس بٔ عبازہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرنٔی إٔبِ َراصٔی ُِ بِ ُٔ ا ِي َح َش ٔٔ َع ِٔ َححَّا ٕد َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ُط ِع َب َة یُ َح ِّس ُث َع ِٔ َق َتا َز َة َقا ٍَ َسُٔ ِع ُت ا ِي َح َش َٔ
یُ َح ِّس ُث َع ِٔ َس ِعسٔ بِ ٔٔ ُع َبا َز َة أَ َّٕ أ ُ ََّ ُط ََا َت ِت َؾ َكا ٍَ یَا َر ُسو ٍَ اہللٔ إ ٔ َّٕ أُم ِّی ََا َت ِت أَؾَأ َ َت َؼ َّس ُم َع ِٓ َضا َقا ٍَ َن َع ِِ
َ ٔس َكایَ ُة َس ِع ٕس بٔا ِي َُسٔی َٓةٔ
ٌ َقا ٍَ َس ِق ُی ا ِي َُا ٔ
ئ َؾتٔ ًِ َ
َقا ٍَ ؾَأ َ ُّی ايؼَّ َس َقةٔ أَؾ َِـ ُ
اربامیہنبنسح،اجحج،ہبعش ،اتقدہ،نسح،رضحتدعسنب ابعدہریضاہللہنعےسرفاتیےہہکںیمےنرعض
ایک ای روسؽ اہلل یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ریمی فادلہ یک فافت وہیئگ ےہ۔ ایک ںیم اؿ یک اجبن ےس دصہق رک  اتک
وہں؟آپ یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےن رفامای یج اہں۔ ںیم ےن رعض ایک ہک رھپ وکاسن دصہق الضف ےہ؟ آپ یلص
اہللہیلعفآہلفملسےنرفامایہکاپینالپےنفاال۔
رافی  :اربامیہنبنسح،اجحج،ہبعش،اتقدہ،نسح،رضحتدعسنبابعدہریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

میتیےکامؽاکفایلوہےنیکاممتعنےسقلعتم
ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
میتیےکامؽاکفایلوہےنیکاممتعنےسقلعتم

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1607

راوی  :عباض بٔ َحُس ،عبساہلل بٔ یزیس ،سعیس بٔ ابوایوب ،عبیساہلل بٔ ابوجعرف ،سايِ بٔ ابوسايِ،
ابیہ ،حرضت ابوذر رضی اہلل عٓہ

وب َع ِٔ عُب َ ِی ٔس اہللٔ بِ ٔٔ أَبٔی
َّاض بِ ُٔ َُ َح َُّ ٕس َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع ِب ُس اہللٔ بِ ُٔ یَز ٔ َ
أَ ِخب َ َرَْا ا ِي َعب ُ
یس َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ أَبٔی أَ ُّی َ
رف َع ِٔ َساي ٔ ِٔ بِ ٔٔ أَبٔی َساي ٔ ِٕ ا ِي َح ِیظَ ان ٔ ِّی َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ أَبٔی ذ ٓ َٕر َقا ٍَ َقا ٍَ لٔی َر ُسو ٍُ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ
َج ِع َ ٕ

ََ ََا أُح ُّٔب ي ٔ َٓ ِؿ ٔسی َّلَ َتأ َ ََّ َر َّٕ َعل َی اث ِ َٓی ِ ٔن َو ََّل َت َو َّيی َ َّن َعل َی ََا ٍٔ
َو َس ًَّ َِ َیا أَبَا ذ ٓ َٕر إنِّٔی أَ َرا َک َؿعٔیؿّا َوإنِّٔی أُح ُّٔب ي َ
َیت ٕٔیِ
ابعسنبدمحم،دبعاہللنبسیدی،دیعسنباوباویب،دیبعاہللنباوبرفعج،اسملنباوباسمل،اہیب،رضحتاوبذرریض
اہللہنع رفامےت ںیہہکروسؽرکمی یلص اہللہیلعفآہلفملس ےن ھجم ےس رفامای اے اوبذر! ںیم م وک زمکفر وسحمسرک
راہوہںافرںیماہمترےفاےطسفہیہدنسپرکاتوہںوجہکاےنپفاےطسدنسپرکاتوہںہکمیھبکدفصخشیکاامرت
ایمیتیےکامؽیکفالتیوبقؽہنرکان(ینعیاریماننبافرمیتیےکامؽاکفیلنباجانذہمداریاکافرلکشماکؾےہ)
رافی  :ابعس نب دمحم ،دبعاہلل نب سیدی ،دیعس نب اوباویب ،دیبعاہلل نب اوبرفعج ،اسمل نب اوباسمل ،اہیب ،رضحت
اوبذرریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ارگوکیئآدیممیتیےکامؽاکوتمیلوہوتایکاسںیمےسھچکفوصؽرک اتکےہ؟
ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
ارگوکیئآدیممیتیےکامؽاکوتمیلوہوتایکاسںیمےسھچکفوصؽرک اتکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1608

راوی  :اسُعیٌ بٔ َشعوز ،حشین ،حرضت عُرو بٔ طعیب

ٌ بِ ُٔ ََ ِش ُعوز ٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َخاي ٔ ْس َع ِٔ حُ َشی ِ ٕن َع ِٔ َع ُِرٔو بِ ٔٔ ُط َع ِیبٕ َع ِٔ أَبٔیطٔ َع ِٔ َج ِّسظ ٔأَ َّٕ
أَ ِخب َ َرَْا إ ٔ ِس َُعٔی ُ

َ
َر ُج َّل أَتَی اي َّٓ ٔي َّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َؾ َكا ٍَ إنِّٔی َؾكٔی ْر ي َِی َص لٔی َط ِی ْئ َولٔی َیت ْٔیِ َقا ٍَ ک ُ ٌِ َٔ ِٔ ََا ٍٔ َیت ٔیُٔ َ
ْس ٕ
ف َو ََّل َُ َباذ ٔ ٕر َو ََّل َُ َتأَثِّ ٌٕ
غَی ِ َر َُ ِ ٔ
الیعمس نبوعسمد،نیسح ،رضحترمعفنب بیعشےسرفاتیےہ ہکفہاےنپفادلامدج ےسرفاتیرکےت ںیہہک

اکی صخشرضحتروسؽرکمییلصاہللہیلعفآہلفملسیکدختمںیماحرضوہاافراسےنرعضایکہکںیمریقف
وہںریمےفاےطسھچکیھب(امؽفریغہ)وموجد ںیہنےہ افر اکیمیتی ےچباک ںیمفیل یھبوہں۔آپےنرفامای م
اےنپمیتیےکامؽںیمےسھچکاھکایلرکفنکیلملوضؽرخیچہن رکانافرمدحےسزایدہہناھکانافرہنمدفتلااھٹک
رکان۔
رافی  :الیعمسنبوعسمد،نیسح،رضحترمعفنببیعش
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
ارگوکیئآدیممیتیےکامؽاکوتمیلوہوتایکاسںیمےسھچکفوصؽرک اتکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1609

راوی  :احُس بٔ عثُإ بٔ حهیَِ ،حُس بٔ ػًت ،ابونسیٓہ ،علاء ،سعیس بٔ جبیر ،حرضت ابٔ عباض
رضی اہلل عٓہ

ئ
إ بِ ٔٔ َحه ٕٔیِ َقا ٍَ َح َّسث َ َٓا َُ َح َُّ ُس بِ ُٔ ايؼَّ ًِتٔ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا أَبُو ُن َسیِ َٓ َة َع ِٔ َع َلا ٕ
أَ ِخب َ َرَْا أَ ِح َُ ُس بِ ُٔ ُع ِث َُ َ

َوص َُو ابِ ُٔ َّ
ُقبُوا ََا ٍَ ا ِي َيت ٔٔیِ
ايشائ ٔٔب َع ِٔ َسعٔی ٔس بِ ٔٔ ُج َبیِر ٕ َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
ض َقا ٍَ َي َُّا َْزَي َِت َص ِٔذظ ٔ ِاْل َی ُة َو ََّل َت ِ َ
إ ٔ ََّّل ب ٔ َّائًی ه ٔ َی أَ ِح َش ُٔ َو إ ٔ َّٕ َّاي ِٔذ َ
اض ََا ٍَ ا ِي َيت ٔٔیِ َوكَ َعا ََطُ
یٔ َیأِکًُُ َ
وٕ أَ َِ َوا ٍَ ا ِي َي َتامَی ُهً ُِّا َقا ٍَ ا ِجت َ َٓ َب اي َّٓ ُ
َ َع ِٔ
َ إلٔ َی اي َّٓ ٔي ِّی َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ ؾَأَِْزَ ٍَ اہللُ َو َي ِشأَيُوْ َ َ
َ َعل َی ا ِي ُُ ِشًُٔٔی َن َؾظَ َه ِوا ذَي ٔ َ
َؾظَ َّل ذَي ٔ َ
ا ِي َي َتامَی ُق ٌِ إ ٔ ِػ ََل ْح َي ُض ِِ َخی ِ ْر إلٔ َی َق ِوئطٔ َْلَ ِع َٓ َتهُ ِِ

ادمحنبامثعؿنب میکح،دمحم نب تلص،اوبدک ہنی ،اطعء،دیعس نبریبج،رضحتانبابعسریضاہللہنعےسرفاتی
ےہ ہک سج فتق ہی آایت رکہمی انزؽ وہںیئ آرخ کت افر آرخ کت (ینعی م ولگ میتی ےک امؽ دفتل ےک اپس
رصػ اس یک ریخ وخایہ ےک فاےطس اجؤ افر وج ولگ اتییم اک امؽ انقح افر ابلط رطہقی ےس اھکےت ںیہ فہ درا ل

اےنپٹیپںیمآگرھبےتںیہ)وتولوگںےناتییم ےک امؽدفتل ےسرپزیہرکانرشفعرک دایاہیںکتہک سج
فتق ہی ابت انوگار وسحمس وہیئ وت رضحت روسؽ رکمی یلص اہلل ہیلع فآہل فملس ےس اکشتی یک یئگ اس رپ
دخافدندقفسےنہیآتیرکہمیانزؽرفامیئ۔
رافی  :ادمحنبامثعؿنبمیکح،دمحمنبتلص،اوبدک ہنی،اطعء،دیعسنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
ارگوکیئآدیممیتیےکامؽاکوتمیلوہوتایکاسںیمےسھچکفوصؽرک اتکےہ؟

جًس  :جًس زوّ

حسیث 1610

راوی  :عُرو بٔ علی ،عُرإ بٔ عييٓہ ،علاء بٔ سائب ،سیعس بٔ جبیر ،حرضت ابٔ عباض رضی اہلل عٓہ

ايشائ ٔٔب َع ِٔ َس ٔعی ٔس بِ ٔٔ ُج َبی ِر ٕ
أَ ِخب َ َرَْا َع ُِرُو بِ ُٔ َعل ٔ ٕٓی َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ع ُِٔ َرا ُٕ بِ ُٔ عُ َي ِي َٓ َة َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا َع َلا ُئ بِ ُٔ َّ
إ یَهُو ُٕ فٔی َح ِحر ٔاي َّر ُج ٌٔ ا ِي َيت ٔی ُِ
ض فٔی َق ِوئطٔ إ ٔ َّٕ َّاي ِٔذ َ
َع ِٔ ابِ ٔٔ َعبَّا ٕ
وٕ أَ َِ َوا ٍَ ا ِي َي َتامَی ُهً ُِّا َقا ٍَ ک َ َ
یٔ َیأِکًُُ َ
َ َعل َی ا ِي ُُ ِشًُٔٔی َن ؾَأَِْزَ ٍَ اہللُ َعزَّ َو َج ٌَّ َوإ ٔ ِٕ تُ َداي ٔ ُلوص ُِِ
رشابَطُ َوآْ ٔ َي َت ُط َؾظَ َّل ذَي ٔ َ
ؾ ََی ِعز ٔ ٍُ َي ُط كَ َعا ََ ُط َو َ َ
َؾإ ٔ ِخ َواُْهُ ِِ فٔی ِّ
یٔ ؾَأ َ َح ٌَّ َي ُض ِِ ُخً َِل َت ُض ِِ
ايس ٔ
رمعف نبیلع ،رمعاؿنب ہنییع ،اطعءنب اسبئ ،شتعدنب ریبج،رضحتانبابعسریضاہلل ہنعےسرفاتیےہ ہک
فہآتیرکہمییکریسفتںیمرفامےتںیہہکسجفتقہیآتیرکہمیانزؽوہیئوتنجولوگںےکاپس(ینعینجیک
ہ
رسرپیتسںیم) میتیےچب ےھت وت اوہنں ےن اؿ اک اھکان انیپ افرربنت بس ےک بس اگل رک دی) سج فتق ہی ابت
املسمونں رپ انوگار زگری وت دخافدندقفس ےن ہیآتی رکہمی انزؽ رفامیئ افراس رطہقی ےس اؿ ےک اسھت اشلم
وہانالحؽرکدای۔

رافی  :رمعفنبیلع،رمعاؿنبہنییع،اطعءنباسبئ،شتعدنبریبج،رضحتانبابعسریضاہللہنع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

امؽمیتیاھکےنےسرپزیہرکان
ابب  :فوتیصںےسہقلعتمااحدثی
امؽمیتیاھکےنےسرپزیہرکان

جًس  :جًس زوّ
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راوی  :ربیع بٔ سًامیٕ ،ابٔ وہب ،سًامیٕ بٔ بَلٍ ،ثور بٔ زیس ،ابوغیث ،حرضت ابوہریرہ رضی اہلل عٓہ

أَ ِخب َ َرَْا اي َّربٔی ُع بِ ُٔ ُسً ِ ََامی َٕ َقا ٍَ َح َّسثَ َٓا ابِ ُٔ َوصِبٕ َع ِٔ ُسً ِ ََامی َٕ بِ ٔٔ ب ٔ ََل ٍٕ َع ِٔ ث َ ِورٔ بِ ٔٔ َزیِ ٕس َع ِٔ أَبٔی ا ِي َػ ِیثٔ
َع ِٔ أَبٔی ص َُریِ َر َة أَ َّٕ َر ُسو ٍَ اہللٔ َػلَّی اہللُ َعً َِیطٔ َو َس ًَّ َِ َقا ٍَ ا ِجتَٓٔبُوا َّ
ايش ِب َع ا ِي ُُوبٔ َكا ٔ
ت قٔی ٌَ َیا َر ُسو ٍَ اہللٔ ََا
ٌ ََا ٍٔ ا ِي َيت ٔٔیِ
ايَش ُک بٔاہللٔ َو ُّ
ٌ اي ِّربَا َوأَک ِ ُ
ٌ اي َّٓؿ ِٔص َّائًی َُح ََّّ اہللُ إ ٔ ََّّل بٔا ِي َح ِّل َوأَک ِ ُ
ايظ ُّح َو َق ِت ُ
ه ٔ َی َقا ٍَ ِّ ِ
ت ا ِي ُُ ِؤ َٔ َٓا ٔ
ت ا ِي َػاؾ ََٔل ٔ
َواي َّت َولِّی َی ِو َّ ايزَّ ِح ٔـ َو َق ِِذ ُف ا ِي ُُ ِح َؼ َٓا ٔ
ت
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